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   له  که  کۆنه وه بزوتنه. وتندان رکه  ده ری له ی نوی کارگه وه کانی بزوتنه تاییه ره  سه هکارایی   
  ئمه وه م ڕووه ؛ له ره زۆکی چینی کارگه کی نه ره  هۆی سه پارت ڕ به اوهب.  کاندا ڕکخراوه ارتهپ
هۆی  کو به ، به مه مان که  ژماره ی که وه ر ئه به ک له  نه–ین  ده  الده نوێ پکھنانی پارت خۆمان له 

  .تی ر ئامانجییه کردنی چینی کارگهری و کۆنتۆ  ڕابه  که  پارت ڕکخستنکه ی که وه ئه
کی  یه  شوه  به ی که و کاته نیا ئه ر ته  چینی کارگه  که   بوامان وایه دا، ئمه مه ر ئه امبهر به  له  
ست  ده  بهوتن رکه توانت سه خۆی دیاری بکات، دهنوسی  کانی بن و چاره  گرفته خۆ ڕوو له ربه سه

ش هی  وانه تر له سانی  کهدروشمی باریژر   بچنهندوچون ران ب چه کارگهنابت . بنت
. ن ان بیار بده و بۆخۆیننگاو بھاو  و هه وه نه ان بیر بکهخۆی بت به کو ده ، به کانی ئمه گروپه

 ئاشکرا  ر به یی چینی کارگه رده روه ک گرنگترین ئامرازی په تی پارت وه ڵ سونه گه  له رکه م ده ئه
ڵ  گه له کان  سۆشیالیست و کۆمونیسته ارتهی پ وه دنهتکر ڕای ڕه ره س سه که ، فره وه م ڕووه له.  ناکۆکه
ی  رچاوه  سه وه کانیانه تییه  سونه رکه  ده ک له یه ڕاده  به مه ئه. ن که ستی ده رهه  و به دژن ئمه

باتی   له خه رنجدان کان، سه باتی پارته ک خه تی وه باتی چینایه پاش ڕوانین بۆ خه.  گرتووه
  رکه م ده ، ئهک یه ڕاده م به به. بت ر دژوار ده ردی چینی کارگه بگهباتی  هک خ ک وه تی وه چینایه

  کی و گرنگ له ره شدا ڕۆی سه وه ڵ ئه گه  پارت له  که ستاوه  وه م بۆچوونه ی ئهما ر بنه سه له
  . وه ینهر لکۆ  به ینه  بده وه  نزیکه ی دوایی له م بۆچوونه با ئه. گێ باتی پۆلیتاریادا ده خه
ندی  کان گروپبه کان؛ چینه رکه هی توانین و د ما ر بنه سه  له که ندییه دا گروپبهت ڕه بنه له ،پارت   
  ی ڕۆی تاک له ڕگه  چیندا له تی له ندامه ئه. ندی ئابوری وه رژه به  مای ر بنه سه لکین له گه

   له  که لکه ستبوونی تاک گه یوه ی، پهتی پارت ندامه کرێ؛ ئه مھناندا دیاری ده رهه  بهی پرۆسه
  م ناکۆکییه  ئه چوون که پشتر وای بۆ ده.  هاوڕانداک ڵ یه گه  لهکان هتی یه  کۆمه رکیاندا بۆ پرسه ده
دیموکراسیدا، وا  کشانی سۆشیال ی هه ماوه له. چ نو ده له" ران پارتی کارگه" پارتی چیندا،  له
شک  ندام و به ک ئه شک وه ر، به واوی چینی کارگه  ته ره  به ره  به م پارته  ئه رچاو که  به هاته ده
ندی چون  وه رژه  به ڕوو که خسته  تیۆری مارکسی وای ده  که ی وه ئه. خۆی  گرته ر، ده ک پشتیوانیکه وه
 پارت و  ناکۆکی نوان کرا که ڕوان ده وا چاوه. مدن رهه ک به ک یه  و ئامانجی وه ، ڕوانگهک یه

ک  دیموکراسی وه لسۆشیا. لماند ی سه مه ی ئه وانه مژوو پچه. نو بچ  له ره به ره چین به
لی لک  شگه ر دژی وی ڕکخران، به لی تری چینی کارگه گروپگه.  وه  مایهک تییه مایه که

ی  وه  یا لکدانه وه ی خۆیدا گایه رنامه  به چاوی به. پارتیش گۆڕای ری خۆد ، کاراکته وه جیابوونه
کبوندا  یه ناکۆکی و دژبه کو له ، بهر هکی ڕاست سه لهک   نه گه ی کۆمه شه گه. ر کرا سه نوی له

  .وام بوو رده به
وژمنیش ، هزی دسن ده ره  ئاسۆییدا په ر له باتی چینی کارگه  خه  کاتکدا که ، له   هاوکات

وام و  رده ر، به به بت بگیرته  ده  کهوک ر ڕه رامبه  بهیی ب متمانه.  باری زۆربووندایه له
ڕی  ، ناکۆکی و شه وه کیش، جیابوونه ر دوودییه هه. کات باتگان توشی دوودی ده  خه ندجاره چه

کان و   ناکۆکییه ند به یوه  په  لهمخۆری  خه.کات ریدا دروستده ی کارگه وه  بزوتنه  لهکان فراکسیۆنه
.  ر، بسوده شبوون و الوازبوونی چینی کارگه  دابه خش له ک هۆکاری زیانبه ان وهک وه جیابوونه

   که ی وه ئه.   الوازه ی که وه ر ئه هب  له  پرشوبوه،   پرشوبوه  که  الواز نییه وه ر ئه به ر له چینی کارگه
دوی شوازی  ر له ی کارگهبت چین ، ده ماوه کیان نه ڕ که کانی شه  کۆنه  و شوازه هزه  دوژمن به



  بت له کو ده ه، ب وه  ڕوون نابنه ڕا وه ره سه  له وه هوشیارکردنهنجامی   ئه کانی له رکه ئه. ڕێ  بگه تازه
خۆی  بت به ده. یان پببرت  په  و ناکۆکی بیروڕاوه وه ی بیرکردنه ڕگه  له،ی کاری دژوار ڕگه
  ی جیاوازی و ناکۆکییه گه  به وه  دۆزینه م ڕگه وی ئه دیاریکرا ، به وه ی خۆی بدۆزته ڕگه

گرێ و بۆچوونی نوێ  کان هه ڕییه کان و خۆشباوه  کۆنه  بۆچوونه ست له  ده ناچاره.  کانه ناوخۆییه
  .کات  دروست ده وره ی گه وه  جیابوونه  که یه م کاره ڕاستیشدا دژواری ئه ، لهبژرێ هه

ی ڕ  شهی ملمالنی پارتی و وره م ده  ئه ی که وه ڕهنان به  باوه بهنین  ناتوا ، ئمه مجۆره    به
ب، خۆمان فریو   ده نگی تازه ری هاوئاهه که  ئاوه ب و ڕگه کی کاتی ده یه وره نیا ده ئایدیۆلۆژی ته

  کان له  گشت هزه ن که مانک هه رده  سه تیدا، باتی چینایه وتی خه  ڕه ، له ڕاسته. ین بده
 هزی   و شۆڕش به وه بنه ک کۆده وری یه  ده  لهوتوو رکه سه یرز وری ئامانجكی به چوارده

ر   پاش هه  که و جۆره ، به وه م پاش ئه به.  وه  پشه چته ر ده کگرتووی چینی کارگه یه
ر  گه ت ئه نانه ون، ته که رده  ده"پاشان چی ؟ " پرسیاری  ند به یوه  په کان له وتنک، جیاوازییه رکه سه

چ کردنی  تر ملکه  فره رک واته ڵ پ گرفترین ئه گه م له رده وتووش بت، هه رکه ر سه چینی کارگه
 توانادا  له. ڕووه زمی نوێ ڕووبه مھنان و پکھنانی نه رهه ی ڕکخستنی به وه کردنه دوژمن، تازه

  وه ندی جۆراوجۆره وه رژه  به  به  هشتاکه کان، که واوی توژ و گروپه ران، ته واوی کارگه  ته  که نییه
، خرا و  کگرتووانه نگاوی یه کان هاوڕا بن و بۆ هه ته ر گشت بابه  سه دا، له مه رده م سه له
  کان به  و ناکۆکییه مشتومی توند نیا پاش  ی دروست ته وان ڕگه  ئه. بن  ئاماده وه ره کالکه یه
  .ست دنن ده  ڕۆشنی به هزر وه م هۆیه  به ست دنن و ده

ڕ  مه ، بۆ لدوان له وه هش تی هاوبه ڕه لکی بنه رکگه  ده نک بهاس دا، کهمکی وا رده  سه ر له    گه
ڕن و  ریدا بگه دوای ڕۆشنگه  به هو وه ی لکدانه  ڕیگه  و  له نگرتووهکیا  یه نگاوی کرده هه
  وانه م ئه  پارت ناو ببرن، به  به یه  بۆی ههلک ها گروپگه ینن، وه کانی خۆیان ڕاگه نجامه ئه

رکی  ئهباتی واقیعی،   خهکار و. وڕۆ  ئه ی وه واو جیاواز له یشنکی ته  تگه بن به لک ده پارت گه
   و کارگه  کارخانه وانه کانیاندا له  سروشتییه ندییه  گروپبه  تکا و له  به هر ری کارگه ماوه خودی جه

 شونکدا  وانی له  مژوو و ئابوری ئه ی که وه ر ئه به مھنان، له رهه تی تری بهیا گروپی سروش
نجام   ئه ری به تی کارگه باتی چینایه توانن خه خۆیان ده وان به نیا ئه ، تهانو ئهبت  ده   که داناوه
نگرانی   الیه کاتکدا ن له  مانگرتن بکه ست به نگرانی پارتک ده ر الیه گه  ئه شتییه. ینن بگه

دا  کانی کارخانه وه  کۆبوونه  له که وته ردوو ڕه م هه به.  ن  کارکردن بده  به تر درژه پارتکی
لک بۆ   هه یه م شوه ن، به که ڕ مانگرتن یا نا بۆ مانگرتن ده مه وستی خۆیان له  هه رگری له به
 و دوژمنیش  رزه بات ئاوا به  خه.درت ست ده ده و له کی پته یه ر بناخه سه ستھنانی بیارک له ده به

   خۆی  به  که– ست بنت ده وتن به رکه توانت سه ک گشت ده ک یه نیا وه ر ته ماوه  جه  که هزه وا به
نجامی هزی هزری و  ها ئه روه  ههزرۆیی، کتی و تامه ، یهبات  خهوی عنه نجامی هزی مادی و مه ئه

ڵ  گه  له ی که ڕانه و باوه ستوو به  پشت بهیلک کان یا گروپگه ه گرنگی پارتهدای لره.  هییڕۆشنی هزر
ری   ئۆرگانی ڕۆشنگه وانه ئه. هنن ری ده ی خۆیان ڕۆشنگه نده کان و پاگه  و باسه کان، قسه ناکۆکییه

  . وه ددۆزته و ئازادی ده ره ی خۆی به ها ئامرازک ڕگه  وه ران به کارگه. رن چینی کارگه
ر گرفتکی  هه  و له ر بارکی تازه هه  له. گۆڕ نابن ستاو نه لک وه گهها پارت وه  پی سروشت به   

دارای   .ست دنن ده دا به لی تازه گه رنامه  و به  گروپی تازه ر له کگرتووکه  و یه کراوهمشکی دا،  تازه
  .گونجنن دا ده ڵ باری تازه گه وام خۆیان له رده کی به یه  شوه  و به ری نوسازن کته کاره
واو جیاوازیان  ری ته کته  کاره نووکه کانی هه رییه  کارگه لک، پارته ها گروپگه  وه  به  پوانه    له
وان  ئه. ت بۆ خۆیان سه گرتنی ده وه سته ده ؛ ویستی به یه ئامانجی تریان هه  یه، چونکه هه

  تی خۆیانه کو ئامانجیان حکومه ، به و ڕزگاری ره اتیدا بهب  خه ر له ر نابن بۆ چینی کارگه تیده یارمه
دیموکراسی  سۆشیال. ک ڕزگاری پرۆلیتاریا  وهک یه پکھاتهها  یاندنی وه رانداو ڕاگه ر کارگه سه به



. بین مانی ده تی پارله ک حکومه تک وه ها حکومه کشا وه مانتاریستیدا هه ی پارله وره  ده  له که
تی   دیکتاتۆریه وی له کی توندڕه یه ڕی ڕاده وپه تی پارتی تا ئه ی حکومه ست بیرۆکهپارتی کۆمونی
  .دا  پده پارتدا درژه

کی دژوار  یه  بوونی پکھاته  به م پارتانه کران، ئه باس وه ره سه ی له و گروپانه ئهی  وانه  پچه به   
و و پرۆگرام،  یه کانی په هۆی ئامرازه یان بهند یوه  په ی که و پکھاتانه ئه.  وه ته سک بوونه رته به
ت  سه ده ئامرازی  وانه  ئه چونکه. ن که بین ده رکردن دا رگرتن و ده وهکانی  وی ناوخۆ و شوازه یه په

ن  ده وده وام هه رده ن و به هک  زۆر کۆنترۆل ده کانیان به ندامه ، ئهن که ت ده سه بات بۆ ده و خه
 داهنانی  پدان به شه ن گهرشانیا رکی سه ئه. ن تی خۆیان فراوان بکه سه وی ده مه ه کو قه وه تا

ر  رامبه  به نهنیاکا ه فا و گوایه وه  به ندامه ی ئه رده روه کو ئامانج، په ؛ به ران نییه کارگه
  وتن پویستی به رکه سهت و  باتیدا بۆ دسه  خه ر له  چینی کارگه  کاتکدا که له .یان که هڕ باوهبیرو

   که ڕکه ه باو رجۆره رکوتی هه تی پارتی، سه سه ی ده ، پایه یه ری هزری هه ده به  ڕاده ئازادی له
  رته پا ، له هپۆشکراو رده  پهرکوت دا سه"کان دیموکراته " ارته پ له. کات پشتگیری هی پارت نه

  . هی رکوت ئاشکراو دڕندانه کاندا، سه دیکتاتۆرییه
تی پارتی سۆشیالیست یا کۆمونیست   حکومه  که  دیارییان کردووه خنه  ڕه  بهران  کارگه  له   زۆرک
رکوت و   تیدا سه  که  نییه تی چینی بۆرژوازی شتکی که هی حکوم ی شاردراوه  شوه  له بجگه

  وه ر ئه سه لهوان  ، ئه نهم پارتا بری ئه له . وه منته ک خۆی ده ر وه ر هه کشی چینی کارگه هره به
دیھنانی  ران و به تی کارگه ئامانجی حکومه ن  واقیعه پکبھنن که" پارتکی شۆڕشگ"   کهسورن

 جۆری  پارتک له کو  باسکرا، به وه ره سه  له  که کی تازه یه  پناسه ک پارتک به نه. کۆمونیزم بت
ک ڕکخستنی هوشیار،  کات، وه بات ده ت خه سه وی چین بۆ ده ک پشه  وه یی، که نوکه هه
  وه سته ده  بهت سه ده  که رگرتن بۆ ڕزگاری چینه بستی سود وه مه به  کی شۆڕشگ که تییه مایه که
  .گرت ده

ت ها پارتک ناتوان وه.  یه رونی هه دا ناکۆکی ده"پارتی شۆڕشگ" ی   واژه   له  که  پمانوایه    ئمه
ب نه له. تشۆڕشگیهی ایشرانی ڕ  داهتر نییه  سک که.  م شۆڕشگشۆڕش   باس له کات 

ستی  ده ت به سه گرتنی ده وه سته ده  به ین، له که  شۆڕشی پۆلیتری ده خۆ باس له خۆبهین،  که ده
  .ر خودی چینی کارگه

 "  ویست  چینی کارگه  که ستوره  پشت ئه م بۆچوونه به" پارت شۆڕشگک له ی بهر پگروپ   
  –ن   دروست بکه تکی تازه حکومه ون و رکه ر بۆرژوازیدا سه سه ران به  بۆ کارگه  که یه ران هه ڕابه
 و  وه نوێ ڕکخستنه ره ی سه ر ئاماده  چینی کارگه  وا دانانرێ که  هشتاکه ن که رنج بده سه

رچاو  به   نایته  که ی وه ب بب؟ ئه  ده  که ه نیی وه  ئه مه ئهئایا م  به . مھنانه رهه ڕکخستنی به
 پشوی شۆڕشگ، پارت،   که ب، ئایا پویست نییه ر توانای شۆڕشی هه چینی کارگههشتا 

داری،  رمایه  ژر باری سه چنه  خواستی خۆیان ده ر به ماوه  جه شۆڕشی بۆ بکات ؟ ئایا تا کاتک که
  ؟  ڕاست نییه مه ئه

چۆن . ڕ گه  بخاتهلک هزگه چ توانت  دهها پارتک بۆ شۆڕش  هو: پرسین ، ده مه  دژی ئه    له
ر  گه ئهنیا   ته.ر پشتیوانی بت ماوه ر جه گه ئهنیا   تهدار تکبشکنت؟ رمایه نی سه چی توانت که ده
 و ڕن  ڕاپه  وه رییه ماوه ، مانگرتنی جه ری ماوه باتی جه ، خه  ری ماوه ی هرشی جه  ڕگه ر له ماوه جه

  .بت ت بوونی ههر هیچ شۆڕشک ناتوان ماوه ب کارکردی جه به. رن نوبه  له ڕژمی کۆنه
ت   و حکومه وه  ماه دات، ناڕۆنه کاری خۆی ده  به ر درژه ماوه یا جه.   پش کرێ بنه    دوو شت ده

ن، بۆ  خه  ڕکده  و کارگه  کارخانه تی خۆیان له سه وان ده ئه.  ناسپرن  پارتی تازه به
ی   ڕگه بن؛ له  ده  ئاماده رمایه کی سه کجاره کانی پاشتر، بۆ تکشکانی یه وه ڕووبوونه ڕووبه
تی گشت  ڕایه به ڕوه واوی به گرتنی ته وه سته ده و بۆ به کی پته کتییه  یه وه کانه رییه  کارگه ته سۆڤیه



رچاو بۆ شۆڕش بتوانا   به  دته ش که وجۆره به  لمنن که سهی کی تر ده  واتایه  به–گه پکدن  کۆمه
ت  سه وت ده یه  ده کهل پارتک  گه کان له یهپی پداویستی، ناکۆکی دا، به و باره له. نین
، بین یی ده ره وبه ره  ناڕیکی و  بسه ر به  کارکردی چینی کارگه خۆیدا و له بگرت  وه سته ده به
   پارت بهیا. ن و پارت ڕامان  پبده شه  خۆیان گهی وه ران بزوتنه  کارگه یه بۆی هه. ن ده ده رهه سه

ر ڕی  ر بارکدا، پارت ڕگرکی سه  هه له. شکنن ران تکده ی بۆرژوازی کارگه سته هاوکاری داروده
  ی که وه ر ئه هب ری بت؛ له  و ڕۆشنگه نده  ئامرازی پاگه تر له وێ شتک واوه یه  ده ، چونکه شۆڕشه

  .ت بکات ری و حکومه  رابه  که ک پارت داوای لکراوه  وه کات که ستده خۆی هه به
ردنی ب ڕوه ن و به کانی پارت بکه ڕه  باوه وی له یه ر په ماوه  جه یه  بارکی تردا، بۆی هه له   

تی نوێ   حکومه یان به انهن، متم و  بکه وه ره سه کان له ی دروشمهدو و بسپرن، ڕه  بهکان کاروباره
بشک . رکار  ناو ماڵ و سه وه ڕنه ین، بگه هگ ج ده  کۆمونیزم به که) ١٩١٨ک ئامانی  وه( ب  هه

  کانی، هزه وییه عنه  مه وره  گه رچاوه  هزی دارایی، سه تی؛  چینایهیت سه واوی ده بۆرژوازی ته
کار  شکنراون به کانیان تک نه  پایه کاندا، که وره گه  ه کان و کۆمه  کارخانه کانی له ئابورییه

 ی هاو ڕگه نیا له ته.  ازهر الو ده به  ڕاده تکی له دا، پارت حکومه مه ر ئه رامبه به له. هنت ده
دا  و باره له.  وه هتوانت خۆی بھت دان ده وه سته ده  و خۆبهریدان رته به، ڕوی پکھاتن و میانه

  گیره زنه ران ئاوه  بۆ کارگه ر بکرت، که  ئستادا ناتوانرت زیاتر مسۆگه  له ، که  ستدایه هد بیانوو له
  ش بوو له  پارتی ببه مه پی ئه به. پنن کان بسه ره ده توانا به  له  داخوازییهن وبده  هه که
  .وازیتی بۆرژ سه ی ده وه  ئامرازک بۆ مانه گۆڕت به ، دهتی تی چینایه سه ده

 توانین ده.  یشتنی پۆلیتریدا ناکۆکه  تگه له" پارتی شۆڕشگ" ی   واژه یاند که    پشتر ڕامانگه
   به میشه هه" شۆڕشگ" دا، "پارتی شۆڕشگ"ی   واژه له: ریبین  ده  که جۆرکی  به مه ئه

ن،  به ناو ده تک له هر حکوم ماوه  جه ، کاتک که میشه هه.  دێ یشتنی شۆڕشکی بۆرژوازی تگه
 -  یه وازیمان ههست، شۆڕشکی بۆرژ  ده ت بگرته سه  ده ن که ده  ده  پارتکی تازه ت به پاشان مۆه

 پاریس سای  له. تی نوێ کی حکومه یه کابینه  تی به کی حکومه یه کابینه) کاست(ی  وه جگرتنه
  نوێ له رله رنا، سه ده یدان وه  مه کانیان له مینداره  بۆرژوازی مالی زه  ئاوا بوو، کاتک که١٩٣٠

 ١٨٧١  نوێ له رله رنا، سه ده یدان وه  مه سازی بۆرژوازی مالی له  کاتک بۆرژوازی پشه١٩٤٨سای 
  .ست  ده تی گرته سه  ده وره  و بۆرژوازی گه ی بۆرژوازی گچکه کاتک که پکھاته

تی  کی حکومه یه کابینه ک  بیروکراسی پارتی وه هدا، کاتک ک  شۆڕشی ڕوسیه نوێ له رله    سه
  زراوه ری دامه نگه  سه وروپای ڕۆژئاوا و ئامریکا، بۆرژوازی له  ئه الم، له به. ت سه  ده یشته گه

کی پارتی ناتوانت   بیروکراسییه ئاوا که ، هزتره  زۆر به دا کان  و بانکه کان سازییه پیشه
  ، که ر ماوه وامی جه رده کگرتوو و به ی کاری یه  ڕگه نیا له دا ته م وتانه هبۆرژوازی ل.  الوه بیانخاته

 هن، کانی خۆی پکده ته گرێ و سۆڤیه  ده وه سته ده  و کارگاکان به  کارخانه وه یه و ڕگه له
  .نو ببرت  لهتوانرت ده

 مژوو  واو له سنوردار و ناتهلی  نجامگه ن، ئه که ده" پارتی شۆڕشگ "  باس له ی که وانه    ئه
تی   ئۆرگانی حکومه ته  بوونهکان  سۆشیالیست و کۆمونیسته  پارته کاتک که. ست دنن ده به

نجامک   ئه به نیا ، ته ت باش  نیه  به که م خه کشی، ئه هره ییکردنی به میشه بۆرژوازی بۆ هه
ن  ستنیشانی بکه  ناتوانن ده وانه ئه.   ام بدایهنج ئه یان باشتر که وان کاره بوو ئه  ده یشتوون که گه
  ر له  ڕزگاری چینی کارگهتی نوان خودی ڕه  ناکۆکی بنه  به کسانه  یه م پارتانه  شکستی ئه که

وای  رمانه  فه کی تازه یه سته هۆی ده ی شۆڕش به وه  و ئارامکردنه وه تی خۆیه سه ی ده ڕگه
. بینن  دهمۆ سته ر داباو و ده ماوه  جه  بۆیه،وانی شۆڕشگن  پشه  که وان پیانوایه ئه.  ویست خۆشه

کتی  بات و یه وی خه  هشتا ناتوانن ڕه  کهی وه ر ئه به نیا له  ته   مۆیه سته ده ر  ماوه الم جه به
  بهست   ههکی سروشتی یه  شوه  به ی که وه ئهڕای  ره ن، سه رک بکه تی ده ندی چینایه وه رژه به



  ار بهوانی ناچ  ناکۆکی ئه کاتک که. اتک کانی ده رکه یی ئه وره گه ی دوژمن وتی فراوان سه ده
،  رمایه ستی هزی ئابوری سه ده یی و گرتنه رکی خۆیان ڕکخرواوه ست بۆ ئه  دهن کرد،کارکرد

 .ن به ده
  
  

ب  ، به"ر پارت و چینی کارگه" "Partei und Arbeiterklassen" نوی  به  م وتاره ئهمینجار  که یهبۆ  •
دا ١٩٣٦ مارسی ١٥  له" کان یهت  سۆڤیه   یا نوسینه نامه" " Raetekorrespondenz"ی   بوکراوه ئیمزا له

" ی   بوکراوه دا له١٩٤١ری   جنیوه  له م وتاره رگدراوی ئینگلیزی ئه قی وه ده. اپکراچ
  .چاپکرادا"هاوپشتی

 نوسینی  له" کان  رییه  کارگه ته  کۆک و سۆڤیه پانه" رتوکی   په  له م وتاره ئهیزی  ئینگلتریرگانکی وه
  .وت که ست ده  ده٢٦٧ -٢٦١  ڕه الپه) ١٩٧٨نی تلوز، سنت لویز  مه چاپه(بریسیانر 

ڕای  ره  سه-   کراوه"هاوپشتی "   له رگانی ئینگلیزی بوکراوه ر وه سه  له م وتاره رگانی فارسی ئه وه
دا  م دقه  ناڕۆشنی له  که وه نه ندێ الیه  هه له. رگانی بریسیانر ت وه  نیسبه ک به ند جیاوازییه چه

  .من  زۆر که نانه م الیه  ئه ته به هه.  رگیراوه رگانی بریسیانر وه  وه رچاو، سود له به دته
  
م  قی ئه  ده ومدا که زۆر هه،  یه دا هه م وتاره گرافی ئه ره ندێ په  هه  ناڕۆشنی له ی که وه ر ئه به له   *

 ١٩٣٦ مارسی ١٥  دا له"کان  ته  سۆڤیه نامه "  له ی که وه  ئه م، واته یدا بکه  ئامانی په  به وتاره
  .وت که ستم نه  ده وه داخه م به ، به وه ته بوکراوه


