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ضةند تصبينيةك لةسةر نامةكي زمناكؤ !! هةنطاوصك لة أةوةندي بةرةو ثاشكؤيةيت بؤ ناسيوناليزمي كورد
 عزيز بؤ جالل تالَةباين و مةسعود بةرزاين

شري و تري لة يةك يةكيك لة تايبةمتةنديةكاين بزووتنةوةي كؤمؤنيزمي كرصكاري لة كوردستاندا دذ ناسيوناليزم بوون 
كؤمةآليةتييكاين كوردستان وناوضةكة و و ساوين بووة بة درصذايي دوو دةيةي أابردوو لة سةر تاك تاكي كيشة سياسي 

أاوةستان لة بةرامبةر ناسيوناليزم وةك يةك بزووتنةوةي قةومي عةشريةيت و ئةم بزووتنةوة نةيتوانيوة يةك هةنطاو 
راديكالَ بووين بزووتنةوةي شوراي بةم تايبةمةنديية دةثصورصت و بة . ة دذي ناسيوناليزم هةلَبينصتةوة بةبص وةستانةوة ب

يةكيك لة بنةماكاين كة حككا ي لة سةر دروست بوو دذي . ناتيظة جياجياكاين ةلَطرتين شيعار و خواست و ئةلتةره
 و حةملة بة يةكييت بيكاران و قةتلَ عام نايوناليسزم بوونةكةي بوو ، بؤ ناسيونالزميش بة هةمان ثلة داخستين شوراكان

  .و داخستين بنةو بارطةكاين لة ئةولةويةتةكاين بوو بؤ كؤنترؤلَ كردين كؤمةلَطة كردين كؤمؤنستةكان 
لةسةر كيشةي ميللي خةلَكي كوردستان بة هةمان أادة لة بةرامبةر يةك و لة كصشمةكصش و بةرامبةركصدا بوون ، هةميشة بة 

ر و ثالتفورمي جياواز و ثشتبةسنت بة هصزي ضينايةيت جياواز و ئاسؤ و ئاماجني جياوازةوة لة بةرامبةر يةكدا بةديل و شيعا
زيكي عةشريةيت ثشت بةستوو بة باندة  و ناسيوناليزم هينيزم هصزيكي شاري و ثيشكةوتةيةضةث و كؤمؤ. أاوةستاون 

شة أاثةرين و خؤثصشانداين ناوشارةكان بة دةسيت هةمي.  سةر سنوورةكان بووةأةشةكاين سةر بة موخابةرايت 
 .كؤمؤنيستةكانةوة بووة 

 سالَيان خستووةتة ثشيت 60-50 ةكي أةشيجةالل تالَةباين و مةسعود بةرزاين أابةراين ناسيوناليزمي كوردن مصذووي
 باش دةناسنةوة و ضينة خؤيان" حزبيةكاين "سةري خؤيان دةزانن ضي دةكةن ضي ناكةن و بةرذةوةندية ضينايةتةكان نةك 

سةرمايةي بةرذةوةندي داراكاين كوردستان ئةوانيان وةك أابةري خؤيان قبوولَ كردووة و ئةوان بةرذةوةندياكين خؤيان و 
ئةوان .  خةلَكي كوردستاندا ثصشانداوة جيهاين نادؤرصنن و دةمصكة دذايةيت خؤيان لة طةلَ بةرذةوةنديةكاين زؤرايةيت

ؤذ بة كصشةي خةلَكي كوردستانةوة دةكةن رؤذيك سدام دةكةن بةحةكم رؤذيك تورطؤت ئؤزال بة دؤسيت مامةلَة بة نرخي ر
ابةري بزووتنةوةك بةرحةق و أةوابصت ي ِردةآليل سياسي ثصك دةهصنن تا بةوةكورد لة قةلَةم دةدةن ، ئةمانة مشتصك 

 .نوصنةرايةيت بكةن 
 ئةوةية أابةرايةتيةكي سياسي تر لة كوردستاندا ثصشان جةماوةري يةكصك لة وةزيفةكاين كؤمؤنيستةكان ئةوةبوو وة

و ضيتر نةهصلَن بةري رةنج كوردستان بدةن و بةأةي ذصر ثصي ئةمانة دةرصنن، لةكؤلَ خةلَكي كوردستانيان بكةنةوة 
يز لة نامةيةكي تازة بةتازة زمناكؤ عز. خةباتيان ببصتة كةلَةكةي سةرماية و وةسيلة مامةلَة و ساتو سةودا كردن 

و نةزانانةدا أابةرايةيت خةلَكي كوردستان دةداتة دةست ئةم دوو أابةرةي ناسيةناليزمي كورد و ثصيان دةلَي  شةرمنؤكانة
ئةتوانن هصزيكي جةماوةري كة ئةمأؤ ثشتيوانتانة " و " خةلَكي كوردستان دوور خبةنةوة لة خةتةري طةورة" ئصوة دةتوانن 

 ئةم ثصشنيارة بؤ سةردارةكةي بكات مشاوةري دةستة راستيش أةنطة كةم جار ، بةأاسيت "  بيهصلَنةوةتا سةر لة ثشيت خؤتان
 . 
كؤمؤنيزمي كرصكاري بزووتنةوةيةكي فراوانة، تةا بينايةك نيية لة سلصمانيية ، نؤرةي ئصمةو خةلَكة ، سةردةمي "

ئةمة بة شصكة لة " ة جياجياكان لة كوردستان بة سةرضووةحكومةيت عةشريةيت و دارو دةستةي ضةكداري وابةستة بة دةولَةت
لة بةرامبةر يةكصيت نيشتمانيدا كة ثصنج " ئصمة دةمصنني و ئيوة دةأؤن" قسةكاين مةنسوري حيكمةت لة ذير ناونيشاين 



خةلَكي كوردستان لة ثشيت جةالل " تا سةر " بةرصز زمناكؤ رصطاي هصشتنةوةي بةآلم . ئةندامي حككا يان تريؤر كرد 
يان لة دةست نةدةن ، ئةمة رصك ئةوةية ئصوة دةمصننةوة و "‡žćà—póïÔa"تالَةباين و مةسعود بةرزانيةوة ثصشاندةدات و تا

ن لة ثرؤسةيةكي جدديدا لة لة كاتصكدا لة ناوة أاسيت هةشتاكانةوة كؤمؤنستةكاين كوردستا. ئصمةش لة ثشتانني 
 .ناسيوناليزم خؤيان جيا كردةوة و ئةم رابةرايةتيةيان خستة ذصر أةخنةي ماركسستيةوة 

أؤذانة كؤلَيك طللةيي و لة ذير أةخنةي كؤمؤنيزمي كرصكاريدا لةأؤشنفكراين ناسيونالسيت كورد لة كاتصكدا بة شصكي فراوان 
  "ةوة و هةندي جار دةطاتة ئاسيت أةتكردنةوةي ئةم أابةرايةتية، رابةرايةيتطازندة أووبةرووي ئةم رابةرةيةتية دةكةن

زمناكؤ عزيز بؤ ئةوةي ثرؤذة خةيالَيةكةي وةك واقعي ثصشان بدات ، بةريز "   عصراق هةلبذارديننا بؤبزووتنةوةي 
ستانةوة راطرتووة بانطةواز و نفوزيان بة ثارةو هصزي ضةك بةسةر خةلَكي كورد رابةراين ناسيونالست كة ئيستا ئعتبار

، وةك لةوةي كة ثصشتر بوويان تؤمار بكةن " مصذووةيةكي جياواز "دةكات بؤ بينيين دةوري خؤيان لةم ثرؤسةيةو دةيةوي 
تا سةر خةلَكي لة ثشت خؤيان "ئةوةي خةلَكي كوردستان نةبايان بينييب و نةباران و ئةوان دةتوانن تؤبةي نةسوح بكةن و 

 . "صلَنةوة
سةرةأاي ئةوةي نامةكةي زمناكؤ لة نوكةوة تا كؤتاييةكةي يةك دصرت دةست ناكةويت كة لة طؤشة نيطا و تصروانني 

، تةا وويستم وضةند دصريك لةسةر رابةرايةيت كؤمةلَطة بنووسم من لصرةدا كؤمنيزمي كريكاريةوة نوسرابيتةوة ،بةآلم 
مة لَةيت ئيواندا ضؤنة، ئايا جيابوونةوة هةميشة دروستة؟ و بةديلي دةدةنا ئاية مةسةلةي كوردستان لة قؤناغة جياجياك

هتد دةكرص باس و خواسي تر بن كة تةفةكوري هاوآليت زمناكؤ ...ضيية؟ هةلَبذاردنةكاين عصراق و كصشةي كوردستان ضونة؟
 . بةيان بكةي دا ناوةأؤكي دواكةوتوانة و ناسيونالسيت ئةوي تيايا بدريتة بة رةخنةي ماركسسيت و عزيزي ت

يانةوة خةلَكي كوردستان لة ثشت" تا سةر"واي ثصدةضي زمناكؤ زؤري بؤ مةبةست بصت جةالل تالَةباين و مةسعود بةرزاين 
لةاليةكي ترةوة .....بةمة لةاليةك وةآلمي خواسيت خةلَك دةدةنةوة ......مل بة خواسيت خةلَك بدةن "  ، ئةوةتا دةلَيبصت

مسداقيةيت ئصوة و مانةوةتان وةك " و " ر بؤ سةر هةموو ئةوانةي فشاريان بةسةرتانةوة هةية ئةمة دةكةنة دذة  فشا
ئةوانة كصن فشاريان بةسةر أابةراين ناسيوناليزمي كوردةوة ". رابةري خةلَكي كوردستان بةندة بة ئةجنام داين ئةم كارةوة
بة راسيت ئةم قسانة دكتؤر فآلن .  غةيري كؤمؤنستةكان  بة،هةية وا زمناكؤ ثصشنيهاد دةكات دةم كوتبكرين لةم رصطايةوة

يان فآلن شاعريي كوردايةيت بيكرداية نة غةريب بوو نة ثصويسيت دةكرد قةلَةم هةلَطري دوو دصري لةسةر بنووسي ، ئةمة 
ت سالَ كةسصك دةيكات خؤي بة وارسي حيكمةت دةزاين بؤية دةبص لة جصطاي خؤي داي بنيشينيتةوة دةنا ئةوةي بة بيس

  .بينامان كردوة بة نوكة قةلَةمصك دةخيةنة باخةلَي جالل تالَةباين و مةسعود بةرزانيةوة 
 بةلَكو خؤيان ،بؤ سةر كؤمؤنستةكان لةدةست نادةين   بةشصك لة هاوسةنطةرةكامنان لة هصرشي يةكييت ئةجمارةبةداخةوة

جارصكي تر مةنسور ة خوايشيت خؤيان دةطرنة بةر، من يت ب كورداية وذصر دةواري كوردةواري رصطاي  خةريكةبة ثصي خؤيان
نؤرةي ئصمةو خةلَكة، سةردةمي حكومةيت عةشريةيت و دارو " " ئصمة دةمصنني ئصوة دةأؤن"حكمةت  دةكةم بةحةكةم و دةلَم 

   " . دةولَةتة جياجياكان لة كوردستان بةسةر ضووةستة بةبةوادةستةي ضةكدار 


