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Le werg£r’ewe
Em namîlkeyey Sitalîn ke kirawe be kurdî le ser tercemey Erebî bergî ( 11 )ey komel’e
nûsravvekanî Sitalînewe wergîrawe kewa
erebîyekey le layen Amojgay Markis-nfîgilisLînîn - Sitalînewe amade kirawe, ke ewîs
Araojgayeke ser be lîjney nawendî parti komonîstî yek^tî Sovyate.

Nameketaniın pe geyişt, be tewawî lew
komel’e namane eçû ke her lem babetewe
lem çend mangey dnwayîda le hawr’^kanî
tirevve bom halûwe . Belam rain bir’yarim
da ke her tenha weraraî ewe bidemevve, çnnke ewe Katek ke raeselekan exene rû ser û
boryiş bo Nvuşekanî da enen.Cı bem coreebine
hoy aşkira kirdinî baseke . Be raslî ewe le
namekantana becorâkî na rast boçar kirdinî
mesele eçin. Belam ewe basekî tire wa lereda
qisey leekeyin.
Ca ba Ğste bâyine ser meseleke :
1 . Nasyon^^^
Zor demeke markisîste rûsekan tiyorî (2)
taybetî xoyan heye beraraber be ( Nasyon ).
(1) Nasyon Tl.!
(2) Tiyorî : h jii
—
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Nasyon be pey em tiyorîye, komel’e xel’kekî
nîşteceyevv be corekî raĞjûyî pek hatûwe,û le
Ser binçîney beşdarbûn le her çuwar nişane
binçîneyekeyke xuwareweda peyda bûwe, le
ser binçîne}^ jreketî ziman û yeketî zemin û
yeketî jiyanî abûrî û yeketî p^khatinî giyanî
kewa lew sirnşlaneda der ekewS ke pey ewitre kııltûr’î(i) nîşliraanî, wek aşkiraye em
tiyorîye hemû layek le partekemanda danj
piya nawe.
Wek le namekanta derkevve, em tiyorîye
be natewaw edene qel’em . Le ber ewe peşnîyartan waye ke çuwar nîşanekey Nasyon
nîsaneyekî pencemînî bixirete ser. Mebestîşraan bûnî dewrelâkî xoyî n ciyavvaze. eweş
watan danawe ke eğer em nîşaney pânceme
ne bet nasyon ne hatote bûn û hîç bûnîşî
bo nîye.
(1) Kültür’ :
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Min pem waye ew nexşeyey ke ewe be p6şniyar eyden be xoy û nîşaney tazey p^ncemînewe bo raanay ( Nasyon ) hel’eyekî yekcar
zile, hervveha ne be şevveyekî tiyoryane û ne
lebarî piraktîkî ( wata siyasîyewe) etivvanrâ
paka ney bo bikre.
Be pey nexşekelan ebe tenha dan bew
nasyonaneda bineyin ke wa dewretî xoyî û
ciyawazyan heye le xel'qî tir, ke nasyonin
bel’am heraû nasyone zor lâ kirawekan û le
dewl’tî serbexo be beş kiravvekan ebe le rizi
nasyonekan layan berin, hervveha lekoşanî
nasyone zorle kirawekan beramber be zordarî nîştiınanî, û tekoşanî gele jerdeslekan be
peçew^aney'împiryalîzınewe pevvîsle le manay[( bizûtnevvey nîşlimanî) û ( bizııtnevvey
nîştiınanî rizgarîxuwazane) ciya bikeyiıevv^e.
Becge leweş be pey nexşeketan, ebe bir’*
yar bideyin ke :
—
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(A)

-Îrlendîyekan nebûne Nasyon Çiğe p

damezrandinî ( devvl’etî Îrlendî serbest) ne
be, belam le peş ewede nasyonyan pek ne
ehĞna;'
(B) - Nerwîcîyekan nasyon nebim ber le
wey Nerwej le Siwed Ciya bibâtewe, û ne bıınej Nasyon cige paşem ciya bûneweye ne bet.
(C) - Okraynekan nasyon nebim katekke
Okranya parçeyek bû le Rûsyay Qeyserî, ıı
neşbûne Nasyon cige paş ciya bûneweyan nebe le Rûsyay Sovyatî le zeınanî kor’î Raday
navvendîû ferman revvayî Eskorobadiskîda ^
Beram ser le nııwe le nasyon Çımewe paş
esvey Cumhûrîycte Okraynîye Sovyatîyekeyan
le gel’ Cumhûrîyelekanî liri Sovyata yek xist
le yekeli Cumluırîyele Sosyaliste kani Sovyata.
Eştuwanre jimareyekîzor lem core mîsalane bihûnrenewe.
Ca aşkiroye ke nesşeyek em core encame
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pir’ûpûçaney le der bjçe, şayanı ewe nîyeke
bibete nexşe}^ekî zanyarî bidrele qerem.
Nexşeketan le bari piraktîkîyevve ( wata
siyasîyevve ) hîç gumanî tiya nîye ebete hoy
pakane kirdin bo zordarîy niştimanî û împiı^
yalîzmî kewa mirozimekanî hergiz dan be
weda nanen ke nasyonezor le kirawe beşxûrâwekan nasyonî rasieqfnen, çunkeemane
devvl’d i nîştiraanî ciyawazyan nîye, û way da
enen ke em h’al’e heqyan edate dest bo çew
sandinevvey em nasyonane.
îtir hîç pewîst nakat ke biTâm nexşeketan
ebete hoy bexşfnî regezperisle borcuwazâkanî curahûrîyete sovyatekeraan, ewaney ke
hewü’ eden bo ewey îspati biken ke nasyone
Sovyatekan le nasyonî kewtûn paş yekxistini
cumhuriyete Sovyatiye nîştimanekanyan le
yekdtî Curahûrîyete soşyalîstekani Sovyata.
Ewe meseley (dest le dan) û (çak kirdin) î
—5—

tiyorî markisyaney Rûsîye le barey Nasyonevve,
îtir le yek şil bewlawe hîçî lir namene,
ewîş dan piyanane be tiyorî markisyaney
Rûsîda le barey nasyonewe kewa taqe
tiyorîyekî rasleqîneye .
(2) . Peydabûnî Nasyon û Gor’anyan
Yeltek le hele qursekantan eweye ke
herdııktan be yek çaw er’vvanine hemû
ew Nasyonaney ke esle ben, û hîç ciyawazîyekî seretayî le beyinyana nabinin.
Le cihana gelek Nasyonî ciyawaz ben .
asyonî wa ben le dewrî raper’înî serma}^edarida gor anyan be serda hatûwe, katek
ke borcuwazdtî ser û guwelakî derebegî
ekulaye we û peri û bil’avvîy derebegî le naw
ebird, û gişt layekî Nasyonî koekirdewe
û be yekewe elikand . Eme eweye ke nawî
—.6 —

Nasyonî (Nııwe) y be serda birawe.
E\ve vvaezanin ke Nasyon her bûwe û
(Ieıkewtûwe hetavvekû le peş Sennayedarîşda. BelVan çon ebe derkewlibe û bûbet le peş sermayedai îda, le dewri Derebegîda, katek ke vvul’atan beş beş kirawin be
çend Mîrnişînekî serbexoy le yek ciyawazewe kebe şîrazey nîşlimanîyewe beyeke\\e bend nekirabûn, bel’kû le ser eweş, ewe , zor be lundî nefrinyan le pewîslî ew
şîrazane ekird. Nas5’on be peçevvaney qise
nar’astekanî ewewe hergîz ne bûwe û ne
şiyavve bibe le hîç dewrekî peş sermayedarîda, çunke bajer’î nişlimani heşta ne
bııwe, herweha nawç ey abûrî û kûltûer’î û
nîştimanî ne bûwe, le ber ew hoyaney, ke
eşe peri ûbilavvîy abûrî mîllelekî nasraw
le naw biba û le hemû niştimanekda çend
beşek ko bikalewe, ke heşta parçe parçeye,
ew hoyane heşta ne hatûne bûn.
—.7 .^

Şitekî diyare ke regezekani Nasyon,
mebestişnıan le yeket! ziman û zemîn û
kültür’ û hetad ...1 le asmanewe ne kewlûwete Xuwarewe, b^l’kû bere bere le dewirî
peşsermayedarîdapeyda bûvve. Belam em
regezane ew h’ele heşla le şewey gerada
bûn, û le çaktirin doxya çi ne bûn cige
serelayek ne bet bo damezrandini Nasyon,
wata tuvvanay damezrandini le paşe rojda
le katı peyda bûnî zurûfî guncawî nasrawda. em tuvvanayeş ne bûvve şitekî rasteqîne cige le devvrî raper’înl sermayedarı
ûbajer’e nîştimanekey û nawçe abûrî û
kû ’tûrekanya ne bet.
Ca bem boneyevs’e pĞwîste le serman
destek rabikâşin bo wuşe berizekani Linin
le barey meseley peydabûnî Nasyonekanewe, ke le namîlkey nawbirawya be(ewane
havvr’ey gel nîn ) û çon le gel’ soşyâliste
—
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dîmokralîyekanda ecengen? basî kirdnwe,
Lînîn le Kati demeteqe kirdinya le gel'
Mîxayiloviskî gelperisi, ke pey \vabiiwe peydabûhi peywendî nîştimanî ıı yeketî nîştinıanî encamı gor’anî peyvvendi hozayelîye,
emey xuwarewey guUıwe;
« kewale,

peyvvendİN'e niştimanîyekan

direjbıınevve û

peıesendinî

peyvvendîye

hozayetîyekanin! Aşkiraye kak Mîxayilviskî
bari serincî xoy beramberbe m^jûykomel’
levvçîroke minal’aneyevve wer eğire kewa
cjutabîyekan be deriz ey xuwânin. mejûy
komel’, be pey em bîrCibavver’e be ser û
peye, be kurtî evveye ke her le seretawe xâzan bûwe, ke xezanîş şaney heraû korael’ıâke . . . paşan xâzan geşey kirdûvve, be
xeyal’î ew, û bûwe be hoz, bel’am ke boz
ğeşey kirdûwe bûwe be devvl’e l . Ca eğer
kak Mixayiloviskî be fîzĞkewe em gir’gal’e
_ 9_

minalaneye

bi!’etewe

diyare

evve çi

nîye cige bel’geyek ne be, le pal’ gelek
bel’gey tira, boe^^ey ke hîçcore zanislîyekî
nîye tenanet le barey beserlıalî ınejûy
Rûsyavve. Xo eğer bitwanre qise le nawçey
hozayelî bikire le rnsyay kona, bîç gıımanî
tiya nîye keera peyvvendiy^e hozayeUyane
nebııwe hetaweKû le sedekanî naweı’astîşda, \vala le dewıî sel’lenelî Moskoda,
nianay evveş waye ke dewl’et le ser binçîney
yekâlî yek durusl bûwe ke hergîz hozayelî
ne bûwe, bel’kû şilekî naw Xoyî bCuve,
wata mirikdare gewrekan û mulevvelî kil’îsekan rencberyan le gişt layek wer eğirt,
û ew meşaîyataney ke wa bem core pek
hatibû yeketîyekî zeraînyaney rûl bû. Le
gel’ eweşdane egunca lew dewreda bas le
peywendi nîştimani bikre be manay taybetl
wuşe, çımke de^l’et beş beş bû bû bo çend
—
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parçe zewîyek, bigre helawekıı bende car,
bo çend mîrnişînĞkî le yek ciya kewa her
yeke şuwenewarekî zîndııy h’ukmî xoyî
peşû n sinişti h’ukmî idari pewe diyar bû,
hende car be leşkirî laybeliyekeyevve (Boyarenavv xoyiyekan be leşkirîtaybelî xoyanewe eçûne şer), û sinııri gûmirgî xoyan
hebıı Cı herweha. Meğer dewrî taze bil’et le
mejııy Rûsya (ewîşle nizîkey sedey hevdemînewe) ke\va be çeşinekî rast hemû em
qeremr’ew û zewî û mîrnişînaneç(ıne naw
yek çime naw yekekî rasleqîne û bûne taqe
yekĞk. Em çûne navvyekeşsebarel be peywendî hozayetî nebû cenabı kak Mîxayloviskî, hatavvûkû sebaret be direjbûnewe û
peresendinîş nebû, bel’kû sebaret be al’ûgor i rû le ziyadi şitûmek bû le beyn! em
qeremr’ewaneda, û ziydbûnî le serxoy hû*
nan û birdinî kûtal’ û reg da kutan! bajer’t
—
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i)£iwxoyî piçkole bû lebajer’ekî tac|iıtenha
da bo gişt Rusya û le ber ewey ar’astekeranî
em royişline ti dest be sera giraııî bazirgane
sermayedarekan bûn, diyare damezrandinî
em peyvvendîye nîştimanîyane le damezra
ndinî peywendî borcuvvazî bew lawe hîçî tir
ne bû». «temaşay Berg . 1, la, 72 - 73 Bike»
Evve bû meseley peydabûnî e\\?ey pey ?
evvitre Nasyonî (Nuwe).
Borcuvvazetî û parte regezperistekanî beta
esteş lem devvireda herhâzî p^şr’ewî serkirdeyî em nasyonane bû. Bela’m peyjey çînayetî le nawî Nasyona bo pekhenanî yeketîNasyon, û firavvan kirdini zewî le layen
Nasyonevve leregey dagîrkirdinî zevvî na
nîştimaııi, û bavve’r’nebûn û qîneberayetî
berember be Nasyonanî begane, û demkut
kirdim keınayetîye nelevvayetiâykan, û yek
-1 2

—

girtinî ie bereyekda le gel’ Impiryalîzim ,
evve ebele xorald meşki û komel’ayelî û
siyasî em Nasyonane.
Em çeşine nasyonane ebe be]corek rîz bikren wek nasyonane borcnvvazî levvaneş wekıı nasyonî Ferensî û Înglizî ıı îtali û nasyonî Emerîkayjûrû n gelek nasyonî lir kewa
levvaneeçin. n le rengi e\vane nasyonî Rûsî
û Okranî ıı Teterî û Ermeni û Corel û gelek
nasyonî liri Rûsya ke wextî xoy nasyonî
Borcnvvazî bûn ber le wey dîklatorî prolîtarya cegîr bibe û rijîmî sovyatî le vvul’atekemana regdabikute,
Aşkiraye ke çarenıısîem nasyonane bestiravve be çarenûsî sermayedarîyevve, manay waye le gel’ rtixanî sermayedarîebâ
em nasyonane le ser şano ne menin.
Namîlkekey Sitalîn Markisîzim ıı meseley
nîştimanîem nasyone borcuvvazyane egrâle
— 13 —

ber çaw katek el e : « Nasyon tenha wuleyekî mejıi}’î niye, berkû wuleyekî m^jûyîye bo devvrekî nası awewîş dewrî sermayedarîrıı le berzîye». ıı «Çarenıısi bizııtinewey nîştimanî, be xoy û derime borcııvvazekeyevve, be weneyekî sııruştî besiravve
' be çarenûsî borcuwazelîyewe » . û rıısanî
duwayî bizûlinewey niştinıani nayete dî
cige le gel’ rûxanî borcuvvazetî ne bel») ıı
«aşlî bin best nabe be tewawî cige le dinyay
soşyalîzima ne bîl».
Evveye meseley nasyone borcııwazekan.
Bel’am bende nasyonî tirîş hen le ciha
na. Evvaneş Nasyone tazeKanI sovyatin ,
kewa berew gor’an û pegeyiştin er’on le
ser binçîney nasyone borcuvvaze konekan,
paş rûxanî sermayedar! le rûsyada, û paş
derkĞşanî rîşey borcuwazetî û parte regezperistekanî, û paşcegîrbûnî rijîraî sovyatî.
— 14 —

Çînî

kirekîir ıı

pîirle înfernasyona-

lislekey(’ ) ew dıı heze pek denin kewa em
nasyone tazane be yekewe elik^ne û peşrevvîyan ekat. Şııwenewari(2) giyantû komel’ayelî Cı siyasî em nasyt nane : yekgirtinî
çînî kirekar û cnlyaıe 7tb ’mcikeştkanî naw
nasyone bo rîşeke^kiıdinî seımayedaıî be
nawî damezirandinî soşyalîzimî serkewtûewe paşi n le ri w birdinî ^uwcntwarîzordarî nîşlimanîye be nawî çunyekî û gor’anî nasyonekan ıı kamj'alîye nelawayelîyekanewe gor anekî serbest, duwayî ne heştinî paşmavvey regezperistîye be nawî cegîrkirdinî dostayeli le beyni gelana û binbest kirdinî internasyonalîstîye,

paşan

damezrandinî bereyekî yekgirtûwe legel’
hemıı nasyone zor İd kirawe beşxurawe(1) Înternasyoaalîst

: ^1

(2) Şuwfinewar ; J \
-
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kan, bo tekoşan be peçevvaney siyaselî
bel’ kutaneser û ceııgî dagîrkircJin, û bo
tekoşan be peçevvaney İmpiryalîzimevve.
Em çeşi'ne nasyonane ebe bew peye rîz
bikren ke nasyonî soşyalîstîn,
Era nasyone tazane le ser binçîney nasyone borcııvvazîye konekan derkewtin û
gor’an leeııcamî rîşekâş kirdinî sermaye
darı û le râgey ser hel’danevveyan be giyanekî soşyalîziraîyewe. Kes naluw:ıne bil’e
era nasyone soşyalistîyaney estey yekelî
sovyat, wata nasyonî Uûsî \î Okranî û Beler’ûsî û teterî û Başkîrî û Ozbekî û Qazaxî
û azirbaycanî ıı corcî û ermeni û gele nas
yonî tir, ciyawazîyekî binçîneyîyan beye
legel’ nasyone konekan, wata legel’ ev/
nas yonaney kewa legel’ Borcuvvazetîda
danû yan ekul’a le Rûsyay kona, û le
yektirîşciyawazbûn saîlirle rûy pekhatinî
—
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cînayetî ıı ruxsarî manevvîyevve be yan le
rûy deskevvit û hevvil’danî siyasî û komelayelîyeçbe ewe bası dtı çeşine nasyon bû ke
dewirekanyan her mejıı bû.
fîvve herdûklan leser em kare pek nayen,
ewîs eweye ke çarenûsî nasyouekan, û lera
meydaneda nasyone borcuvvaziye konekan,
bibesitre be çarenûsî sermayedarîyevve.
Hervveha herdûklan peknayen le ser ew
basey ke el’e be nemanı serraayedarî nasyone borcuvvai.î3"e konekan namenin' Ey
kewate çarenûsî em nasyonane ebâ be çîyewe bibesilre eğer be çarenûsî sermayeda
rîyevve ne besitire? Aye şitekî evvende girane le bigeyin ke legel’ peçanevvey dewirî
sermayedarı ebe devvirî nasyone borcuvvazâkanîş ke b^çûy sermayedarın bipecretewe? Aye ewe bir’vvatan niye ke nasyone
borcuvvaziye konekan etvvanin bibin û bi— 17 —

gören le say teberi rijîraî sovyatî û le say
seberî diktalorî pir’olîtarîda ? le hîçman
kem nebû le we ne be ...
£we levveetirsin ke nemanı ew nasyonaney kele dewirî sermayedarîda ben şan be
şanı nemanı gişt nasyonekan bel, vvala şan
be şanî nemanı hemıı nasyonek bâ. boçî, n
be çi bel’geyek? Aye € \\e beı ’asli evve nazanin ke becige le nasyone borcuwazekan
nasyonî tirîş ben, nasyonî sosyalisti wa
ke zor yekdigîrlir û zindû tir be corek legeT
hîç nasyonâkî borcuvvazî na pevvr^n?
Ewe heKekelane be taybelî, çnnke ewe
le nasyonî borcuvvazî bevviavve nasyonî tir
na henine ber çaw, le ber evve çavvian gele
kiztirbûvve levvey ke sedeyek be tewawî
bibinin, sedey peydabûnî nasyone soşyalîstekanî yek^tî sovyat ke le ser tepol’kekani
— 18 —

nasyone borcııwaze konekanevve hel’qurawin.
A Evveye roeseleke, çıınke nemaııî nasyo
ne Borcııvvazâkan manaî nemaııî gişi nasyonekan nîye be corekî lekr’ayî, bel’kCl
manaî nemanî nasyone borcuvvauekane û
hîçî lir. ca le sertepol’kekanî nasyone borcuwazekanewe nasyonî tazey soşyalîslî
herequren ti egor’en, zor zor yek digîrtir
le her nasyonekî borcuvvazî to bîgirî, çunke ew nasyonane dûrin le nakokî sexilî
çînayelîyewe kewe ebâte xore bo giyanî
nasyone borcuwazekan û çunke deskevvtî
gel ziyatir egirelevve be corek le gel’ hîç na
syonekî borcuvvazîda na pewre.
3 . Paşerojî nasyonekan û zimane
niştimanâkan

£w e hel’eyekî zor zil eken katâk dewrî
zal’bûnî soşyalîzim le yek wilata û dewrt
— 19 —

zal’bûai soşyaliziiTi le sinCırekî cihıııicla
wek yek edene cjereın, gavvjyeelen ke tuw ııa Cl pe\vistı li3ye b ) ne h î?tini c iyavvjzîye rıîşiiın ınekııı û zim ine niştim ınîkın
û îka/dnevvey taqe zira ınekî giştî, nek ten
ha le levvirî zarbini snşyjlizim lesinûrekî cîhanîda, bel’kıı henveha le devvirî zal’bûni soşyalîzinı le yek vvil’ata. Ğwe lereda
gelâk şitl zor ciyavvaz legel’ yek tekel’ eken
wata ( ne beşlini zofdarî nîştimmi ) û ( ne
heştinî ciyavvazîye niştim mekan ) legel’
yek tekel’ eken, herweha (ne beşlini sinûrî
nîştimani devvlet) û (le navvçnni nasyonekan) û (çûne naw yek) î nasyonekan legel’
yek tekel’ eken.
Herebe dest rabikeşîn boevvey ke hergîz
cayiz niye bo Markisistekan ke em mefhıırae le yek neçûvvane tekel’ biken, çıınke le
layerae,

le vvil’atekemana, zor demeke
—
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zorclarî niştimanî le naw biravve, belanı
eme hîç ewe na geyene ke ciyawazîye nîştimanekan la biravvin, û nasyonekan le
vvil’atekemana le

navvçLin.

Le lay âme, le

vviratekemana, demeke merizî(i) nîşUmanî
devvil’et le naw biravve ıı pasevvanî ser siluır hel’gîravve Cı gûmirig la biravve, legel’
evveşa hîç eme evve nage}^ene ke nasyoııekan çnne navv yek û zimane nîştimanekan
le navv'çıın, Cı em zimanane gor’avvinevve be
laqe yek zimanî giştî, her ziraanek bâ, bo
hemû nasyonekanman.
fiwe herdûklan razının lew xutbeyem
ke le danîşgay komonîslî zeh’melkeşanî rojhel’ata dam (le sal’î 192ö)da, û le^vveda esv
qiseyera be diro xistewe ke el’e le devvirî
zarbûnî soşyalîzimda letaqe vvil’atekda, û
(I) meriz ; sinûr

— 2ı

bo wene le wiriitekey xomana, zimane nîştimanekan le naw eçin (Awa!) ıı nasyonekan eluwenewe û taqe zimaneki giştî dei'
ekewe îî şîıvvenî zimane nîştinıanekan
egiretevve.
fîvve pâtan wayeem qiseyey min peçevvaney ew base be nawbangey Lînîne ke el’e:
Araancî soşyaliziın tenha ne heştinî lel let
bûnî mirova3'elî nî} e bo çend devvl’elek ıı
le naw birdinî hem j le 3^ek dnrîyek niye le
beyini nasyonekan, û tenha nizîk bûnewey
nasyonekan niye beTkıı çime nawyekîşyane.
Becige leweş pelan waye qisekem dııbare peçevvaneye legel’ basekî liri Lînînda ke
el’â : Le devvirî zarbımı soşyalîzima le
sinûrekîcthanîda ciyawazîye nîştiraanekan û zimane nîştimanekan dest be lenawçûn eken, fı le paşem zal’bûne taqezimanekî giştî ceyeın zimane nîstimanyane
egirâlevve.
22
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Emeş, hawr eyîne be carek na rasle, eme
re hele kirdinekî tewawe.
Lemewe ber le serewe wıılim cayiz niye
bo markisîslekan rııdawî leyek necOı tekel’
biken wek «zarbûııî soşyalîzim le laqe wilatekda» ıı «zal’bûnî soşyalîzim lesinûrekî
ciyhanîda» ıı biyan xene dıı tay (eraznj^ekewe. Çunke nabe le bîrman biçe ke em rııdawe le yek neçûvvane wene}'^ peçewaney
dû dewirî gelek le yek ciyavvazin, nek her
tenha le rııy katewe (ew şiley kewa yekcar
giringe)yek le yektirî ciyavvazin. Bel’kû be
mahîyelîş le yek ciyavvazin.
Ew şitey kevva hestî bavver’ nebûnî nîştimanî û ciya kirdinevv^ey nîştimanî û qîneberayetî nîştimanî û be yekadanî nîştimanî
ehurûjene ıı pişlî eğire be guman core hest
kirdinekî ( zigınak ) niye be kîney ;nîştimanî, bel’kû hevvil’danî Împiryalîzime bo
milkeç kirdin! nasyoni tirû tirsi em nas-2 3 —

yonaneye le xeterî bendegerî nîştimanî .
hîç gıımanî liya niye madam Impiryalîzimî cîhanî beye diyare ew hewl’e û em li
rse her emenin, le encama bawir’ nebimi
nîştimanî û ciya kirdinevvey nîştimanî û
qîneberayetî nîştimanî û beyekadanî 11Î5tiraanî hervveha emeninevve le zurbey zorî
wiralekana. Ca aye etwanre be dil’niyayi
biwilrâ ke zal’bûnî soşyalizim û nemanî
Împiryalîzim le taqe vvil’atekda manay ne
manî Împiryalîzim û zordarî nîşlimaniye
le zorî wil’atanda? Aşkiraye eme na şe. Bel’am le mewe der ehenire ke zal’bûnî soşyalîzim le taqe wil’atekda egerçî be şeweyekî
karîger Impiryalîzimî cîhanî behez eka,
bel’am ne zurûfî pûvvîst dürüst eKa û ne eştuwanâ durustî bika bo çûne naw yekî
nasyonekan ûzimanenîştinıanekanî dinya
le taqe yekekî giştiya
—
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Devvrî zal’bûnî soşyalizim le sinûr^kî cîhanîda cijaye le gel’ dewri zarbûnî soşyalîzim le taqe
wü’atĞkda, ber le hemû şl^k, leweda ke Împir3'alîzim le gişt wil’atatıda rîşekâş ekirî, û arezûy serşor kirdin be nasyonanî tir nahâl rfi û herw(’ha
metirsî xelerî bendegerî nîştimanî le naw ebirâ
wek yek, dîsan bawir' nebûnî nîştimanî û qîneberayetî nîştimanî le binçîne\ve bel’ ekendire, û
hemû nasyonekan le taqe rijîmâkî abûrî soşyalîstî
cîhanîda yek exiren, be vve zurûfî rastegîney pûwîst peyda ebâ bo çûne rawyekî hemû nasyone
kan bere bere le laqe yekâkda.
Ewe ciyawazî binçîneyî beyinî em dû dewire
bû.
Uel’am ew encamey le me wcr egîrâ eweye
tâkel’ kirdinî em dû devvire ciyawaze û xistinyane
naw dû tay terazûyekevve manay be hel’eçûnûkî
gewireye bergîz na bexişre. Bam biger’âyinewe
ser wutarekem ke le danîşgay komonîstî

zeh-

metköşanî rojhel’atda dawme, û le bareyewe
wûîvawe :
-
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«Le barey peydabûnî laqe ziman6kewe qise
eken ( be wâne kawtiskî) bo gişt mirovayelî û ne
manı hemû zimanekanî tir le devvirî soşyalîzima.
min zor kem bawir’im bem tiyorîye beye, tiyorî
taqe zimanĞk ke hemwan bigretewe. û taqî kirdinewe be hemû'liarĞkda, pişti em tiyorîye nagirû
bel'kû be diroy exate\ve. beta âste îçs û kar be corûk royiştûwe ke şorişi soşyalisti jimarey zimanekani kem ne kirdotewe bel'kû ziyadî kirdûn,
çunke şoriş be hurûjandini qûl'tirîn rîzî mirovayetî û pal’pâıvenanî bo serşanoy siyasî, bo berengarbûni jiyanî taze zincîreyekî te\vaw lew nelewe tazane ra eper’enfi kewa lewe pâş hemû nasyonî ne nasiraw bûn yan kem nasiraw bûn. ke
bir’vvay ekirid ke le Rûsyay Qeyseri kona nizîkey
penca nasyon û netewe bijî?Beram şorşi Oktober
kotu zincîrî konî piçir’and û komel’Ğk lem gel û
netewe le bîr ne mawaney pal' p6we na bo ser
şano û jiyanâki taze û gor’ anâkî nu\vey kirdin be
bera.
Lem pirse^^> wergîrawewe der ekewâ ke min
(1) Pirse :
—
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beramber xerqî wek Kawliskî rast bûmetewe ke hemîşe û hela eşleşfir‘î be ser mese
le}' ııîşlimanîyevve niye, û le rijîmî gor’anî
nasyonekan te naga ıı agay lew heze mezine niye ke le dewam kirdinî nasyona
beye, u tııwanay çime naw yeki nasyone
kan be şitekî rast ezane hetavvekıı le peş
zal’ hûnî soşyalizima be maweyekî direj
vvata le dewirî rijîmî borcuvvaze dîmokiralekana, h he Fîzekewe be (kirdewey)ermanekana hel’eda kalek ke xel’qî çîkya (Bohîmya) yanqnt da paşan be şevveyekî zor
sexîfane pey waye ke çîkekan bûne Cer
men, û çîkekan paşerojyan niye wek (Nasyon).
Becge leweş lem pirse wergîrawewe wa
derekewe ke min le vvutarekema mebestim le devvirî zal’bûnî soşyalîzim ne bûwe
le sinûrekî Cîhanida, bel’kû mebestim le
— 27 —

devvrî zal’ bıınî soşyalîzime le taqe wııl’atekda û hîcî tir. Lem şııwenedn danim piya
nawe, ( û esteş danî j)iya enemevve ) ke dewirî zal’bûnî soşyali/,im le taqe vvuTalekda,zurûfî pevvîst amade nakat boçûne naw
yekî nasyonekan û zimane nîşlimanâkanyan, û em dewire, be peçewanewe, nawçeyekî rainasib amade ekal bo jiyanewe îl
geşe kirdinîevv nasyonaney kewa le rabûrdûda çewsawey desti împiryalizimi Qe\serîyevve, û îmr’o şorişî sovyati rizgarî kirdûn le çing zordarî nîştiraanî.
Duvvayî, lem bende wergîrawewe der
ekewe ke Ğwe serincî ew ciyavvazîye gewireyetan ne dawe ke le beyni dû devviıî mejûyî ciyawaza hen, û be pey ewe le mexzay
wütarekey Sitalîn negeyiştûn, û encamı
ew hemûweş eweye herdûktan le naw hel’e
taybetiyekanî xotana r^getan wan kirdûvve.
—
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Ba beyine ser basekanî Lînîn le barey le
naw çûn ü çûne nawyekî nasyonekanevve
paşzal’ bûnî soşyalîzim lesinûrekî cîhanîda
A eweş yekeke le basekanî Lînîn ke le
wutarekî Lînînewe wergîrawe be nawî
(şorişî soşyalîzim ıı heqî Nasyonekan le
bir’yarî çarenûsa). kewa le sal’î (1916) da
bü’aw kirayewe, û nazanre sebaret beçî le
namekantana be şeweyekî tewaw wertan
ne girtûvve :
«Amancî soşyalîzim her tenha neheştinî
letletbûnî rairovayelî niye boçenddewl’etek 11 le naw birdinî hemû le yek dûrîyek niye le beyinî nasyonekana, û le yek
nizîk kirdinevvey nasyonkannîye, bel’kû
çûnenaw yekîşyane... îî wek çon mirovaî
j'etî natuwane biçete devvirî le naw birdinî
çînekanewe cige paş maweyekî întîqalî ne
bd ke diktatoretîy zor le kiraw eybir’e, awaş
— 29 -

rairova}^elî naluvvane bigateçûne nawyeki
nasyonekan, ew çime naw yekey kewa bıi'
nî bo niye cige paş ma we}^ekî înh'qalî nebe
lerizgar bıınî tewawî liemîı nasyone zor
le kiravvekan, wata serbesti ciyabûneweyan» . « Temaşay k. 1 , la. 40 bike » .
A ameş basekî tirî Linine ke ewîştan be
tewawî wer negirlûvve.
Madam Ciyavvazîye nîştimanckan û ew
ciyavvazîyaney kewa nasyonekan le yektir
hel’avv^re le beyini gelan û wul’alanda be
ye - û em ciyawazîyane emenin lıetavvekıı
batine di diktatoretî pirolitarya le sinûrekî cîhanîda bo maweyekî direj û zor
direj - diyare ewey ke yeketi teknîki înternasyonalist gerekeli bobizûtinevvey komonîstaney kirĞkaran le gişt wuratanda ne
beştin! beme renge ciyawazîye nîştiroanâkan û le naw birdinyan niye «keevveşle
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bari eslemana wek zînde xew waye» . Bel’Kû fetbîcjî serela binçîneyekanî komonîzinıe «wata desel’atî sovyatî ıı diktatoıetî pirolîlarya» be şevveyek ke biHvanre, le zurûfekî diyarı kirawa, em serelayane be corekî rast bigor’ren, û wayan le bikire ke le
gel’ ciyavvazîye niştimanekan ıı ciyawazîye
nîştiraanekanî devvl’etekî xoyî bigunce, pa
şan lelbîq bikire » . « Teınaşay k. 25, la, ‘^27
bike».
pewîste dest rabikeşîn bo ewey ke em
bende le namîlkekey Lînînewe wergîrawe
ke nawî« nexoşî (çepr’ewî) minal’aneye le
komonîzima ». ke le sal’î 1920 da bil’aw kirawetewe, wata paş zal’ bûnî şorişî soşyar

lîzim le taqe wul’atekda, û paş zal’ bûnî soşyalîzim le wuratekemana.
Lem bende wergîrawanewe der ekewâ
ke Linin rey le naw çûnî ciyawazîye nîş— 31 —

limanekan û çûne na\vyekî nas5'onekan
na bestâ be dewirî zal’ bûnî soşyalîzimevve
letaqeyek wul’ala, Bel’kû tenha ey beste
be dewirî paş batine dî dîktatoretî pirolîtarîyewe le sinûrekî cîhanîda, wate ey bes
te be dewirî zal’ bûnî soşyalîzimevve le gişt
wul’atanda, kate ke binçînekanî abûrî û
soşyalîstî cîhanî da enre.
Hervveha lera bende wergîrawanewe der
ekewe ke Lînîn hevvii’danî evvaney ke eyanewâ râgey lenawçûnî ciyavvazîye nîştimanâkan bi beştin be devvirî zal’ bûnî soş
yalîzimevve le taqe vvnl’atekda, wata le wûl’atekemana, be zînde xew edate qerern.
Becge levveş, lera bende vvergîravvanevve
wa der ekevve ke Sitalin be tewawî le ser
heq bûwe katâk le vvutarekeya ke le danîşgay komonîzimi zeh’metkeşanî rojhel’at
davvye û tuvvanay le naw çûnî ciyavvazîye
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nişlimanekan û zîmane nîslimanekanî be
rast ne zanîwe le dewirî zal’ bûni soş3ralizima le laqe vvııl’al^kda, wata le wurale ke
mana. Bel’am ewe be çare le ser na heq bıın
kelayengîrî şitektan kirdûwek legel basekey Sitalina dn berey nakokin.
Dnvvayî lem \vergîrawanewe derekewâ
ke ewe be tekel’ kirdinî dn dewirî ci awaz
bo zal’ bıınî soşyalizim, le Linin ne ge işlin
û peı’evvî Linin lan ger’ kirdûvve le barey
mesely niştimanîyevve, encaıni emeş eweye
ke be ewey deseTalitan be ser xolana bi be,
be regeyekda kewtnnele re ke hiç nıafi be
Linînizimevve niye.
Şiteki rast niye kewa bizanre neheştini Çiyavvazîye nişlimanekan ıı lenavvçûni zimane nişlimanekan rastewxo pek dân paş rnxani împiryalizimi cihani n be çaw lirnkandinek û le le regey ew şilewe ke etvvanrî
pey biwitre der kirdini merasim le serewe.
— 33 -

Hiç şilek niye lem bel’aye quristir be. Çııil
ke hevviJ ’dan do lııwandinewey nasyon le
regey der kirdinî merasîmevve leserevveıı le
regey zor le kirdine\ve manay waye piyaw
ebe be bııkeşûşe3 ^ek be best împiryalizime\ve 11 ınanay ser negirtinî meseley rizgarbûnî nasyonekane, û zinde de çal’ kirdini
meseley rekxislinî herewez û bira3 ^eti be3 '^ini nasyonekane. em çeşine’siyaselane hawtay siyaseti tuvvandinevvey nasyonekane.
Be guman herdûktan ezan n ke siyaseti tııwandinewe be carek konkiriti markisîziraî Lî İlinizi m epî ekatevve. çıı nke siy ase teki
dujminaneye legel' gel ıı xıı wenexııwey şorişe, bew pâyey kesiyasetekî kuşindeye.
Becige le weş,şitekî Aşkira3 ^e, ke nasyonekan û ziraane nîştimanekanyan hel’davveren be xo ragirtinî be enbaze iî bezi mezinyanlederengar kirdinî siyaseti tuwaneweda, Tıırkekan şeyday siyaseti tuwanclilu iv
en, û pîstirînî evvanen ke em siyasete3^an be
kar henawe, ewe bû nasyone. Bel’qanekanyan azarda û le pelûpayan xistin, bel’ara le
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wıızpyann ne bû cjir’yanken, nek her tenha
eweş berKÎî na çar bıın be mil keç kirdim û
Hııs pirislekan leHûsyay cjeyserida n Cermen
periste Birnsîe l'I’emanekan kewa çepyan
ne bû ie tuıke millet luwâneıewekan,he yan
kutaye ser nasyonî Pol’onî û le sed sal’ziytir eşkenceyan dan, herweha Eranî û Turke mîllft lunerewekan mawey sedan sal’
hel’yan kutaye ser gelî Ermeni û Corcî û
azaryjın dan û hevvil’yan da bo qir’kirdinyan, le gel’ eweşa neyan tuwanî em gelane
le naw berin, nek her tenha eweş, bel’kû
be peçevvanevve naçar bûn be milkeç kirdin.
Pewiste hem i em şitane bîgirîne ber
çaw hetawekû be şeweyekî rastegîneregey
rııdawe çawer’wan kiravvekan lek bideynewe le bari serincî gor’anî nasyonevve, rastewxo paş rûxanî împiryalîziraî Cihanî.
Hel’eye wa bizanin ke yekemin piley
dewirî dîktatorelî cîhani pirolîtarya ebete r
seretay le navvçıınî nasyonekan û ziraane
nîştîmanekan, seretay dürüst kirdinî taqe
zimaneki gişti. Be peçewanewe, yekemin
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pile ke be carek zordaıî nîştimanî tiya le
navvebir^, ebele piley neşıınimay nasyone
çewsawekanî peşû û zimane nîşlimanekanyan û geşe kirdinyan, lî ebele pile\^ çıınyekî le beyini nasyonekana, ıı piley rîşekeş
kirdinî kembawir’î beyini nasyonekan, n
piley damezirandin pilevv kirdini peyvvendîye înlernasyonalistekan le beyini nas
yonekana.
Tenha le piley dûvvemî dewirî diktaloretî cihanî pir’olitarîda, û be qed ewendey
ke tape abûrîyekî soşyalislî cihanı peyda
ebe, 11 ceyabûrî serınayedarî cihanî egiretewe, tenha lem pileyeda şitek derekewe le
zimani gişti eçe, çunke lenha lem pileyeda
nasyonekan hesl be pevvislî bûnî tapezimanekî Înternasyonalistî müşterek eken le
pal’ zimane nîştimanî xoyana, bo asan kir
dinî amşo kirdin û rayî kirdini herewezî
—
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abûri 11 .\mvendcwati n si^^'1 sî. Bern core
lem pileyeda zimane kî Înternasyonalistî
gişlî ebe şan lıe şanî zimane nîştimanekan.
Eş^ ke le seretaea laqe nawçeyekî abıırî
ciliani gişlî da ne mezire bo bemû nasyonekan legel’ zimanekî gişlî, bel’kû çend nawçeyekî abûri kîşvveıî da bimezire bo çend
tîre\'ek nasyonî seıbexo, legel’ zimanekî
Serbexo bo her lireyek levv nasyonane, ten
ha le encamî eweda em navvçane yek eğirin
le taqe nawçeyekî gişlî Cîhanîda bo abûri
soşyalîstî legel’ laqe zimanekî gişlî bo hemû nasyonekan.
we le piley dûwemi devvirî diklaloreli
cihanî pirolîlarîda, kale ke rijîmî abûri soşyalîslî cihanî binbesl ebe be radeyekî kafi*
û soşyblîzim eçele'giyanî gelanevve û kalek
gelan beşeweyekî piraktikî îqnai ebin be
çake}'^ zimane gişleke le çaw zimane nîşli— 37 —

manekane c\v deme ciyavvazi niştimaniû
ziraanekan dest be neman eken, n ziraaneki
cihanı gişlî bo lıeınvvan cegey e\vane eğire.
Ewe be bîrîibavvir’i min w^ne\^eki leqrîbî
bil bo paşe roji nasyonekan, weney goranî
nasyonekan le regey çime naw yekyane\ve
le paşe roja.

4. Siyaseti partî '*le meseley

iştimanîda

Yek^k le hel ekanlan evveve k ewe wa
er’iwanine meseley nîştimnni m k wek beşek le meseley gişlî le barey goı’ani komel’ayelî îî siyasi komcM’e\ve, ke her bem me
sele gişlîyevve beşli ra we, bel’kû wek şilekî
serbexoy berdevvam ke bedirejayi m^jâ ne
le revviştya egor’d û ne le sııruşiya egor’e
gor’anekî binçîneyî. le ber ewe eweyke
markisîsf^k ey bine ^we nay binin, wala
( ' ) Mebestî !e parti komonfstî yekâtî Sovyate.
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luızanin kc meseley nîşlimani lieta ser suruşleki lenha}^ niye, heTkıı suruşlî bizûtinewey nîşlimanî egoı e û pesiperravvekanî
wek xoy namene be pey ciyavs'azî pilekanî
gor anî şoriş.
Ewey be şevveyeM menlîqyane evve lek
edalevve evv vvaqîye pir’ le daseye, waqîyî
ewey ke e\ve bem asanîyeçend dewirekî le
yek neçû le devvirekanl gor’ani şoriş tekel’
yek eken û eyan xene beramber yek, hestî
pe naken ke gor’anî suruşt û p^siperrawî
şoriş le pile ciyavvazekanî gor’ana ebete
lıoy çend gor’anekî pewist le suruşt û p^sîperrawi meseley nîştimanî, û p^ be pey ewe
siyaseti partiş egor’e le meseley niştimanida
fı le encamda siyaseti parti le meseley niş
timanida, ew siyasetey ke bestirawc be taqe devvirek ledewirekanî gor’anî şorişewe,
na tuwanrğ be topizî lem dewire ciya biki— .39 —

relewe fi hc her zor higu\vezirclc\ve bo tiewirekî tir.
iMarkisîsle Paısekciiı be w uçan eger’ane\ve ser em seretaye, seretay ewey ke meseley nişti manı beşeke le meseley giştî le barey gor’anî şorişevve, fı meseley nîştinıanî
le bemû core pilekanî şorişa pesiperrawî
ciyaciyay xoy beye legel’ suruştî şorişa rek
ekewî le hemıı demeki mejfıyî nasiravvda,
11 pe be pey ewe siyaseti parlişegor’e le me

seley nîştimanida.
Le dewirî peş şeı’î cihanı yeKema, katek
ke mejû le Rfısyada pal’i be şorişî borcuvvazî dîmokiratîyevve na be ser şano lew
peyey ke pesip^rrawi ew demeye, markiste Rıısekan çar kirdinî meseley nîştimanîyan best be çarenıısi inqilabi dimokiratîyewe le Rfısyada. Partâkeman rfıxani qeyiseretî û rîşek^ş kirdini paşmavyey derebegî
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û bil’avv kirdinevvey dîmokrasi 'e wul‘atekeda be
şâweyekı tewaw, be ba^tirin çâr daye qel'em bo
meseley nîşlimanî, ke bîiuwanre bikirâ le say sâber! sermaydarîda.
Ewe bû siyaselî parti lem dewireda
\Vulare be nawbangekanî IJnîn Je harey me
seley nîştimani ewe eger’âlevve bo em devvire, Iew
vvutarane ( çend serincâkî rexinegirane le barey
meseley nîştimani ewe). 1.inin eme
tiya el’Ğ:

xuwarewey

Min be dil niyayî -vve el em ke tenha ta-

qeçarkirdinĞk beye bo meseley nîştimani, madem
be vvĞneyekî giştî, tuvvanî ewe. beye le dinyay ser
maydarîda. û em çarkirdineş birawkirdinewey
dimokirasî bine dakutrawe. û bo îspatkirdini ewe
Siwîsra ehânime peşewe be wâne ».
(Temaşay k. 17, la. I‘)0 , bike ).
Namîlkekey Sitalînîş ke nawî ( Markisizim û
meseley nîştimanije) her eğer 6tewe bo em dewire lewöda tiyate ke :
«duwa rûxani bizûtinevvey nîştimani nayete di
cige legel' rûxani borcuvvazâtî neb^. Herweba asa- 41 -

yiş be tewa\vî bin best na bâ cige le dinyay soşyalizima ne bâ. Bel’am t-ş6 le say sĞberî serma\edarida tâkoşanî nîjlimanî rapâç bikirâ bo sinûrî
nere kemî û le binçînevve bel bikendirâ, û \vay İğ
bikirĞ here kemtirîn ziyan bigeyenâ be pir’olîtarya . Bam Siwîsra û F.merîka bikeyin be nimûney
em weneye. û eweş ebĞ dimokirasî le vvul alekeda
bilaw bikirĞtewe û tuwanayekî ewlo bidirâ be
nasyonekan ke be serbesti bigor’Ğn».
Le piley dıivvemîşa wala le dewirî şer’i cîhanî
yekeına katâ cengi dûr û dirâjî beyini herdıl bere
rĞkkewtû\vekey împiryallstekan uuzey le împiryolîzimi cihan! biri, û kalek lengûçel’emey rijlml
sermayedar! geyişte pope, û kalâk wul’ate daglrkirawekan û begel’ kewtûwekan hestane ser piyan
bo bizûtinewey rizigari xuwazane tenîşt çini kirâkarewe le ( vvnl’ate xa\ven musteimerekana» , û
katĞk meseley niştimanî geşey kirid ûbû be meseleyekî niştimanî û meselay musteimerat, û katĞk
berey yek girtûy çînî.kirĞkar le wul’ate semayedare peşkewtûwekan û gele çewsawekanî wul‘ate
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ımısteimereknnî vvul’nle îslîimar kiravvekaıı û bc'gel' kewtııwekan desti kird bewey
bihete hezeki rastecjîne, ıı le encamda, kalek mcseley şoı işi soşyalistî bıi be meseleyekî demûdest, evv kale le luwanay markisîste l’ ıısekana nema ke be siyaseti dewirî
peşıı razî bin, n be pevvîstyan zanî beçarkirdini meseley nîşlimanî iî meseley musteimerekan İjibestin be çarenûsî înqilabî
soşyalistewe.
Parti pey wabû ke çaktirîn çar kirdin bo
meseley nîştimanî ıı meseley rausteimerekan le zurnfî ew h’eleda rûxanî desel’atî
sermaye û cegir kirdinî dîktatoretî pirolîtarjra, û der kirdinî leşkirekanî irapiryalî
ste le sinûrî wnrate musteimerekan û begel’ kewtûwekane n dan piyanane be heqî
ciyabûnevvey em wul’ataneda û demeziran
dinî devvretî nîştimanîye boyan, û rîşekcş
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kirdinî dujminayeti nîşlimanî û nexmey
regezperistî û bebez kirdinî peyvvendi internasyonaliste le beyini gtl ma, û rekxislinî abûrîyeki m'şliraani yekgirlby muşlereke û dameyirandinî herevvezîyeki birayaneye le be3 'inî geiana le ser em binçineye. ewe bû siyaseti parti lem dewireda.
Em devvireş heşta her dbr bti le mavvekeyevve, çunkea e\v denı6 desti pekirdi bn,
bel’am hiç gumani tiya ne bıi kewa Iewela
goy hüner ebalevve.
Meseley devvirî estey gor’anî şoriş le wul’alekemana legel’ siyaseti imr’oy parti ehmîyelekî taybeti pe edire.
Ebe destek ra bî keşi re bo ewey kp vvul’atekeman este derî xislûwe ke laqe ^jVLil’atekî amadeye bo rûxani sermayedarj, n her
be rastîş sermayedar! röxandûwe ^ ıdiktaloretî pirolîtaryay c^gîr kirdûvve.
-
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Üleencamdü keleneke heşta gewire3^e
her levvey dîktatorelî pirolîlarya lesînûrekî
Cîhanîda beledî, hewale5 ekî lir her lewey
soşyalîziın le glşt Vtful’atanda zal’ bibe.
Hervveha ebe dest rabikeşin bo ewey ke
eme, be le naw birdinî deselalî borcuwazî
ke le demekewe le bel’sııkevvilî koni dîmokiralyaney xo\' çöle derewe, pesiperrawî
( Bil' a\v kirdine\vey dîmokirasî lewaw le
vvil’alekemana ) çar kird â rijîmî zordarî
nîştiraam'man le naw bird û çun yeki beyi
ni nasyonekanman lıenaye dî le wuratekeraana.
Wak derkewlûwe diyare, em çarkirdinaneçaklirin hon bo rîşekeş kirdinî nexmey regezperislî ıı qîneberayelî nîşlimanî,
û cegîr kirdinî bawer’ le beyini gelana.

I)uwayî ebe destek ra bikeşîn bo ewey ke
le naw birdinî zordarî nîşlimanî bû be boy
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jiyanewey nîşlimanî ew nasyonancy ke\va
le raburdûda zor le kiraw bîin le wııl’atekemana, ıı bû be lıoy behez kirdinî peywendî hawr’e5 ^iî înlernas3 ^onalistî le beyini
gelanî wıırate kemana û rekxislinî herewezî le beyinyana le barî damezirandinî
soşyalîzimewe.
Peswîste haseki ewe bikeyin ke em nas3 ^onane raslewebııwane wek ew nas3 ^one

borcnvvaziye konane ne mawnetewe ke borcuwazeli j3eşr’ewî ekirdin, beTkıı henııı
nasyoni soşyalisti tazen le ser daı ûperdti3 '
nasyone konekane\ve herqnrîwin n parti
komel’ani xel’c[i înternasyonalistî zeh’raetkeş per’evviyan eka.
Sebaret be we parti way bepewistzanî
ke desti yarmeyeti direj bika bo ew nasyonaney ke le vvulatekeraana jiyawnetewe
ta be hemû h^yekiyanevve bikewine ser pe,
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û kurtûr’î nîşliraanÎ3 '^iin bilsewele lû û bigor’e, le ber ewe qulabixana ıı şano ıı gele
navviçey kul’lûr’î tirzoreka boe\vey zimanî zigmakî liya biraw belewe, paşan dezga
partekan û necjabekan û herewezekan û
dezga dewrelckan û organe abûrekan eka
be hî gel be wey endaınekanî le rol’ey ew
nasyone da en^, paşan beraû raîleke nîşlimanekan û partekan û sovyatekan exatejer
desti xoyewe, û lixaw exate demi ewanewe
ke hc wiT eden,serer’ay hemî jiroartyan, bo
tegeredan lem siyasetey partîda.
Emeş manay weye ke parti âste û leme
duwaş piştgîrî gor’an ıı geşe kirdinî kııl’tûr’î nîştimanî gelanî wuratekeman eka, û
meseley cegîr bûnî nasyone soşyalîste tazekanman han eda, û bergirî kirdin bo em ,
meseleye û parastinîle hemû çeşine dujrai-.Ş!;
nĞkî «Lînîn» exate estoy xoy.
47

Lfc niimekanlana wa der ekewe e we bem
siyasete}' jDarlekeraan razî na hin, yekemin
hoy eweş evveye ewe nasyone soşyalîste
lazekan legel’ nasyone boıcuvvaze korekan
tekel’ eken û tenageyişlin ke kuriııı’e nîşUmanekanî nasyone sovyaliye tazekan be
xoyan û nawerokyanewe kıırtCır’e soşyalîstîn. Û dûvvemîn, boy eweş, evveye ew'e le
meselekanî Lîninîma be lundivve simkol’
ekenbim bexşin le bekarbânanî em vvate
naşirîneda - û be şevveyekî zor xiraf le meseley nîştimanî hal’i bCın.
Ewe Serincek biden bam bo em mesele
sıikel’eyey xıı\v'arewe be ; hemûraan bas le
pevvîslî şorişî kullûr’i ekeyin le v^'iıl’atekemana, ca eğer le mevvcjifekî tun ıı tol’a westayin beramber bem meseleye, û nextek zi- i
manî xoman le çenebazî girtevve, ew h’ele
ebe yekemin hengavv bineyin hem regeye— 48 —

da, wata ber le hemCı şitâk ebe xu\vânde\varî seretayî be zor bisepĞnîlı be ser hemû ba\vniştimanekanî wuratekemana be e\vey cİ3'awazî nelewayetî li\a bS, paşan xuwĞndewarî na\vendî. Aşkiraye be bâ ewe hiç gor'anekî kul’lûrî le wuralekemana rû nada. îtir way le qise kirdin ehânim.le
barey şorişî kul'tûrîyeAve. Paşan b e b â e w e b iç
raperinâki rasteqîney pîşesazî û kişlûkal'îman la !
der nake\v6 hervveba Nvııl alekeşman bergirîyekî..
e\vtoy nabö pişlî pĞ bibeşlirâ.
Bel’am çon etu\vanrâ e\v6 pek bihĞnre eğer t
hatû nîsbelî sedaney ne xu\vĞnde\varekanî wul'a- *
tekeman xiraye ber çaw ke heşta her zor geNVİrerr
}e, û le heeek nasvonekanî vvul’atekemana egale»-.
X0 - f)0 le seda.
Le ber evve ebe \vıı!’ateke be tor’Ğkî çir’ da bipoşîn le qutabxane ı'ı ber be zimanî ew şuwen&ne
û mamosl ıv \vay bo amade keyin ke şarezay zim-»
anî evv şuwânane bin .
Le ber evve p'vvîste hennî cîliaze îdarökan bikirön be bî fjel her 1e parti û neqabîyewe beta
egale cîhazekanî devvPet ıı dezga abûr^kan bevvey
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ke hemû endamekanî le rol’ey
binrân.
Bo evveş ebe roı'name ıı şano
gay kurtûrî tir bil’aw btkiretewe
û bavv'ik.
Eğer epirsin, boçî be zimanî

e\v nas}'one da
û sinema û dezbe zimaoî dayik
dayik û bawik ?

çunke be milw^n le komeranî gel etwanin serkewlinĞkî zor bihânine dest le rûy gor’anî kul’tûr'î
t siyasî û abûrîda tenha be zimanî bavvik û dayik,
wata be zimanî nîştimanî.
Paş hemıı evvanev \viilran pem wave ke hest
kirdin bem base be giran’ ne ma\vetewe e\vîş eweye I înînîstekan, diyare eğer vvîstiyan be î înînîstî bi meninewe, na be le meselev nî limanîda
rây sİN'asetâkî tir bigirin cigee ew siyasete ne bâ
ke Ğste le vvul’afekemana p^r'ewî ekir^ .
Ev wa nîve ?
Kewate bam kotayî be baseke bibenîn Min
lam waye weramî hemû pirsvarekartan ıı x e ' al’ekantanim dayewe. 18 Mart 1029

îtir sii’awî komonîstanem
peşkeş ekem
Y. Sitalîn

