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زۆكۆف مارشاڵ بیرهوهرییه كانی
تَيِروانيندا) و ناونيشانى(بريةوةرى ذَير لة كة خؤيدا، بريةوةرييةكانى لة زؤكؤف
سؤظَيتى وآلتى مارشاَلى سةربازانى سؤظَيتى كردووة.. ثَيشكةشى نووسيويةتى..
ِرووداو ترسناكرتين زؤر لة زؤرَيكى خؤيدا ذيانى كةسايةتى ماوةى لة زؤكؤف.

دةكات  ثَيشكةشمانى دةطَيِرَيتةوةو ئةوزةمانة ِراكَيشى سةرنج بةسةرهاتى و 
تاسةرهةَلدانى دةستثَيدةكات، جيهانييةوة يةكةمى جةنطى لة ِرووداوانةش ئةو
دروستبوونى سوثاى و ثَيكهَينان و ِرووسيادا لة ئؤكتؤبةرى ئيشرتاكى شؤِرشى
لة ِرووسيا طةُّـ تَيكؤشانةى و خةبات طَيذاوى ئةو لةناو سؤظَيتى سوورى

ضةكدارانةى بيانييةكان. وخؤتَيهةَلقورتانى سةرمايةدارى. دذى(قةيسةر) و
سةرهةَلدان ثاشان ١٩٣٩داو ساَلى لة يابان و ِرووسيا نَيوان جةنطى
و بةردةوام خةباتة و هةوَل  ئةو و جيهانى دووةمى جةنطى  دةستثَيكردنى و
لة بةسةرياندا، سةركةوتن و نازييةكان لةناوبردنى بؤ خؤِراطرييةى(ستالني)
لة نَيوان ِرَيكةوتننامةيةى و ئةو بةسةر ئةوروثادا. سةرةتاى دوذمنايةتيكردنيان
هيض ِرووسياو ئةَلمانيا، كة مؤركرا. ئةوسادا سؤظَيتى يةكَيتـى نازى و ئةَلمانياى

تريان. ئةوى نةكةنةسةر دةستدرَيذى و هَيرش يةكَيكيان
ِرووسيا و تَيكشكانى هَيزة ضةكدارةكانى ئةَلمانيا بؤسةر ِرووسيا هَيرشكردنى
سؤظَيتى طةُّـ بةرةنطاربوونةوة قارةمانييةى و ئةو بةرطرى و جةنطدا. سةرةتاى لة
كةلة(ستالينطراد)دا مَيذووييةى سةركةوتنة ئةو هةروةها داطريكةران. بةرامبةر
نازييةكان و فاشيستى هَيزة ِراوةدوونانى و ِرمان سةرةتاى بووة كة بةدةستهَينرا.
ثايتةختدا... لة(بةرلني)ى لةناوضوونيان و تَيكشكان خؤيان. و زَيدى ناوخاك بؤ

بةَلطةنامةو دانووسانى زؤر زؤرَيكى يةكةمجارة، لةم بريةورييانةيدا بؤ (زؤكؤف)



كة ئاشكرا دةكات ثَيكةوتننانة ضاو كؤبوونةوةو ئةو و ترسناك و ِرووداوى نةهَينى
نَيوان كةسايةتيية سياسى لة و هةواَلطرةكان لة بةِرَيوةبةرَيتيية ثشت ثةردةوة لة
دةدات مَيذوويية شايةتيية  ئةو –زؤكؤف- هةروةها كراون. سةربازييةكاندا  و
يةكَيتى سةركةوتنى و تَيكشكان بوونةتة  كة هةَلدةسةنطَينَيت  هؤيانة ئةو و
ثَيى هةيبووةو كارانةدا هةموو لةو كة دةورةى(ستالني) ئةو ئةوساو، شوورةوى
و ثياوانى كةسايةتى زؤرى زؤرَيكى بةرامبةر خؤى بريوِراى هةروةها هةستاوة،
و (ضةرضَل) و (خرؤشؤف) و (ديطؤَل) و (ئةبزنهاوةر) وةك.. بةناوبانطى و ديار

و (هيتلةر) دةردةبِرَيت... (مؤنتيطؤمرى)

نةسر ئةبو عومةر
كردووة هةَلبذاردنى بآلوبوونةوةو سةرثةرشتيى
بةننا محةمةدى شَيخ شَيخ عةُّـ
كوردى كردوَيتى بة



بیرهوهرییانه ئهم پشهكی
ئةو باسى بة تةرخانكراوة يةكةمى بةشى دووبةشةوة، بة كراوة ثةِرتووكة ئةم
دووةمى جةنطى لةكاتى بوون و كاربةدةست و فةرمانِرةواو بةرثرس كةسةى سَى

بوون.. ئةوانيش:- جيهانييدا فةرمانِرةوا
دواجارهات وتشرشل (ضةرضَل) بوون ئةغفلت.. (ِرؤزفلت)يش هيتلةر و ستالني

لة كاركَيشايةوة. دةستى جةنط كؤتايى هَينانى ثَيش و
زؤكؤف مارشاَل بةبريةوةرييةكانى تايبةتة ثةِرتووكة، ئةم دووةمى بةشى
هَيزةكانى هَيرشى بةربةستى توانى كة ِرووس طةورةى سووثاساالرى يان(جؤكؤف)ى
بنَيت ئةَلمانةكان ِراوةدووى و بيانشكَينَيت و بكات لة(ستالينطراد)دا ئةَلمانيا

ئةوَى. بطةنة هاوثةيمانان هَيزةكانى ئةوةى ثَيش داطريبكات، و(بةرلني)
هةَلمةتانةمان و جةنط ئةو ِراستى وَينةيةكى ورد و بريةوةرييانةدا لةم زؤكؤف
تردا سةركردةكانى خؤى لةطةَل و ِروويداوة بةرةى ِرووسيادا لة كة دةكات باس بؤ
هيض و دةكات باسى ِراستطؤيانة وَينةكانى شَيوةو هاوبةشبووة. و كردوويةتى
هاتةكاندا بةسةر طَيِرانةوةى لة درؤوناِراستييةكى هيض و تيادانيية ثِروثاطةندةشى

تَيدانيية. مَيذوو بؤ
لةوانيش و زؤر سةردةم سةرلةشكرانى مةزنرتين يةكَيكة لة زؤكؤف بةطشتى
هَيرش كوَيدا لة دةيزانى بوو خؤِراطرتر تواناو بة زياتر زؤربةيان لة دوربينرتو

بكات. بةرطرى لةكوَيدا و بكات
ِرووسيادا لة بةرةكانى جةنط تةواوى و ِراست بريةوةرييةكانيدا وَينةيةكى لة
نوسرابَيت ِرووسى سووثاساالرَيكى ثَينووسى بة كة دةكات، خوَيندةواران ثَيشكةش

بووة...!! لةسةر كةوتوانيش و تَيدا كردووة هاوبةشى خؤى و



وتهیهك
عهلی  شخ بهپنووسی

بة ضةند و نووسينَيك ضةند بة كة نيية ِرووداوَيك جيهانى جةنطى دووةمى
ئةوة دواى ئيرت و تةواوبَيت  ِرووداوةكانى  باسى ثةِراوَيك  ضةند  بة و باسَيك

بريبضَيتةوة.
نةبوو ثةيوةست تةنها و طرتبؤوة جيهانى سةرانسةرى بوو جةنطَيك ئةوة
جةنطةدا لةو  ئةوانةشى بوو..  جيهانى  بةَلكو  بةس  و وآلتَيكةوة  و شوَين بة
فةرامؤش ميللةتةكةياندا مَيذووى ئاسانى لةناو هةروابة كوذران كردوو هاوبةشيان
الثةِرةو دووتوَيى لة مَيذوو و ناضَيتةوة بري كوذراوانيش ذمارةى و كةس ناكرَين و

دةكات. بةسةرهاتةكانيدا تؤماريان
ناويان  و ئةوةشى خراث.. بةخراثى بَيت بةباشى باسيان دةكات باش  ئةوةى

دةبات.
ِرةنطةالى كردووة، ئةو ِرووداوة مَيذووييةيان هاوبةشى كةسانةى لةو هةندَى
و بكةن باسيان  بةخراثى بووة وَيران نيشتمانيان و ماَل ئةوانةى الى و ئَيمة

بكةن. نةفرةتيان لَي
بةقارةمان و بكةن  ئافةرينيان و شانازى  خؤيان  ميللةتى الى ِرةنطة بةآلم
وآلتةكانياندا مَيذووى لة و  بزانن خؤيانيان وآلتى تَيكؤشةرى و خةباتطَيِر  و
و ضةرضَل و ستالني و هيتلةر وةك كةسانى  دابنَين.  ثَيشمةرطةيان بةطةورةو 
و جةنطةبوون ئةو هةَلطريسانى هؤكارى كة سةربازى. ترى سةركردةى هةزارةها
هَيرشكردن بؤ فةرماندةبوون و فةرمانِرةوا ئةوانيش هةر و بوون خؤشكةرى ئاطر

ِرَيذن. و خوَين خراث ثياوى زؤركةس وَيرانكردن. الى و داطريكردن و



جَيطاى و وانةبن خؤياندا نيشتمانى و خاك و ميللةت لةناو ِرةنطة بةَالم
بن. ثياهةَلدان و شانازى

ِرةوِرةوةكــةى و  دةكات ئةوانة خراثةى باشةو حيسابى خؤى  مَيذوو ئةوة
ضوونداية. و لة ثَيش هةرلةِرؤيشتن

ِرووداوانةيان ئةو هاوبةشى زؤرهةن كةسانى برينةضوونةوة بؤ و مَيذووش بؤ
لةطةَل هاوكارى بؤ  و بينيوة كاروبةسةرهاتةكانيان خؤيان بةضاوى  و كردووة
ثةِراوةكاندا دووتوَيى لة و  دةطَيِرنةوة بةسةرهاتانة و  بريةوةرى ئةو مَيذوودا..
كةئةوانيش هاتووة ناويان ثةِرتووكةدا لةم كة ئةوانةى وةك دةياننووسن.
و(ئةلربت بةريتانى وةزيرانى سةرؤك ضةرضَل تةرجومانى (هيولومنجن)ى
كارطوزارى نؤكةرو لينغ)ى و(هانز هيتلةر زةمانى ئةَلمانى وةزيرى شبري)ى
زاوربروخ)ى كردو(فرويناند هيتلةرى خزمةتى زياتر ساَل بيست كةماوةى هيتلةر
مارشاَل جؤن دانينيووت. و و شارلزمورنى و نةشتةرطةرى بةناوبانطى ئةَلمانى...
ِرووسياو دةرةوةى ناو شةِرةكانى زؤربةى هاوبةشى خؤى كة (زؤكؤف)ى ِرووسى
جةنةِراَل طةيشتة ئاساييةوة سةربازَيكى لة كردووةو سؤظيةتى(ئةوسا)ى يةكَيتى
مؤسكؤى و شةِرى(ستالينطراد)  هاوبةشى و ستالني ياريدةدةرى و مارشاَل و
لَيكردوو بةرطرييان ميللةتةكةى ِرؤذ ماوةى(١٨٠) ستالينطرادةى ئةو كردووة.
بوو ذةنةِراَلى ِرووس يةكةم زؤكؤف ناوشارةكةوة. بضيتة نةيانهَيشت ئةَلمانييةكان
بةرلينةوةو ناو بضَيتة توانى هيتلةرى ئةَلمانياى هَيزةكانى تَيكشكاندنى دواى
بطرين َُّـ  طوَييان دةمانةوَيت لَيرةدا ئَيمة  ئةوةى بةآلم بكات، داطري بةرلني
ناوى سةرةوة لة كة ئةوانةن لَيبةسةرهاتووة ضييان كردووةو ضييان بزانني و
و زيندوبوون لةو مَيذووةدا كة خؤيان دةطرين لة و طوَى نووسى هةندَيكشيانمان
ثَينووسى ديويانة و خؤيان بةضاوى و كردووة طةورةيةيان ئةو ِرووداوة هاوكارى
خؤيدا الثةِرةكانى لةناو مَيذووش و دةطَيِرنةوة بؤمان دروست و خؤيان بةِراست
شاشةى لةسةر ميدياكان زةمانةشدا دةورو لةم تؤماردةكات. بريةوةرييانة ئةو
جةنطةو ئةو بةشَيوةى جؤراوجؤر ِرؤذنامةكاندا و و طؤظار تةلةفزيؤن و سينةما
وَيرانكردنى و كوشتن جةنطةو هةر جةنط دةدرَيت. ثيشان كةسانة ئةو شَيوةى



جَيدَيَلَيت. خؤى دواى ئاسةوارى دَلتةزَين لة لَيدةكةوَيتةوةو
خؤيانى ناتوانن ميللةتان و  دةطرَيت يةخةت هةية،  جةنط هةندَيك بةآلم
بةرطرى و بكةيت دةبَيت بةرامبةرى لَي بكةن. بةناضارى ثشتى تَي و لَيهةَلدَيرن
زياتر دةبنة تازةثَيطةيشتووةكان نةوة حاَلةتةشدا لةم بكةيت. ميللةت خاك و لة

تيادةضن. و ثَيناوةدا شةهيددةبن جةنطانةو لةو ئةو تَيشووى
شةِركةريش بةكةسانى و شؤِرش دةوترَيت  بةرطريية  و ضةكدارى جؤرة بةم
دذى ِراثةِرين بوو كرا، مؤسكؤدا و ستالينطراد لة ئةوةى دةوترَيت ثَيشمةرطة.
بوون، خؤيان نيشتمانى خاك و شةهيدى و كوذران ثَيشمةرطة ئةوةى و داطريكةر
بةرطرى زايستف) ِرووس(فاسيلى ثَيشمةرطةى كة قةناسةى ضةكة ئةو ئَيستاش و
شوَينةدا لةو مَيذوو  بؤ مؤسكؤدا  مؤزةخانةى لة ثَيكرد...  ستالينطراد  لة

دانراوة...
و كوذراوة كةس مليَون  ثةنجا لة(٥٠) زياد جيهانيدا  دووةمى جةنطى  لة
جةنطة وآلتانةى ئةو مةكة. لةو ثةككةوتة و لة بريندار باس ئةوة تياداضوون،
جةنط طرتةوة.. جيهانةى ئةم و ئاوارةبوون طشت اليةكى وَيرانكردن طرتييةوة

تيايدا. سةركةوتووم من بَلَيت اليةنَيك هيض نيية شتَيك
و بةرطرى لة ِرةضاوبكةين طةُّـ ِرووسيا خؤبوردنةى لة و ئازايى ئةو نابَيت
و نيشتمان و لة ثَيناو خاك داطريكةراندا و دوذمن لةئاست كردنيان خؤفيدايى
نازييةكان ئةَلمانيية دِرندانةييةى زؤرو فشارة ئةو ذَير لة بةتايبةت دارايياندا.
قارةمانى ئةو بة تايبةت هةذار و ِرووت و برسيية. ئةو طةلة سةر دةيانكردة كة
نوانديان لينينطراد مؤسكؤو شارى و شارى(برست)  خةَلكانى خؤِراطرييةى و
ئةو نواند. دوذمندا لةئاست خؤِراطريان و ئازايى و قارةمانى داستانَيكى و
نوانديان ِرووسيا كوِرانى  كض و و الوان ثةتييةى ثَيشمةرطة و ثارتيزانى شةِرى
هةرطيز نيشتماندا و خاك ثَيناوى لة كردنيان خؤفيدايى و وآلتدا لةسةرانسةرى
شانازييةوة بة وآلتةكةياندا لة مَيذووى سةروةرى و ناكرَين بريناضَيتةوةو فةرامؤش

دةكةن. باسى
بةدةستى دةقيقةدا (١٥,٥٠) كاتذمَيرى لة و نيسان هيتلةر لة ِرؤذى(٣٠)ى



دووةمى جةنطى بة كؤتايى بةوة  كوشت. خؤى و خَيزانى  خؤى(ئيفابراون)ى
هَينرا... جيهانى

هةر ئةوةندةم لةدةست تةمةنةمدا لةم من بةِرَيزان لة كؤتاييدا دةَلَيم.. منيش
نووكى كوَيشدا لة بكةم. و ثَي نيشتمانى و طةل ثَينووسةكةم خزمةتى بة دَيت
تةمةن و ساغ ئَيوة نيشتمانةكةم، و طةل ماَلئاوا دةَلَيم شكا.. ثَينووسةكةم

درَيذبن.
                                      
محةممةد شَيخ عةُّـ شَيخ
                                  سلَيمانى



یهكهم بهشی
سهركرده كه س

كاريطةرييان كردوو دووةمى جيهانييان جةنطى هاوبةشى ئةوانةى
هةبوو. ثاشةِرؤذيدا لة

بووة. جةنطدا بةِرَيوةضوونى لة باآلشيان دةستى وة
ئةوانيش:-

ستالني
هيتلةر
ضةرضَل
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(١)
ستالین

ئاۆزهكه پیاوه
شوَينيدا لة مردو نةما.. كردو دوايى كؤضى ئَيستا لة ساَل بةر ضةندةها ستالني

جَيطايان طرتةوة؟!! كةسانَيكى تر
ِرووسياى فةرمانِرةوايى  ِراوةستاو هيتلةردا لةِرووى كة كَيية ثياوة  ئةو
شَيوةية بةو كةسَيك هيض لةوةوثَيش كة كرد. ئاسنني و ثؤآل بةدةستَيكى 

نةكردبوو. ِرووسياى فةرمانِرةوايى
(تشرشَل)ى وةرطَيِر(تةرجومان)ى ونستون خؤيدا لة كاتى كة (هيولومنجى)
لةطةَليدا-لةطةَل ضةندةهاجار و  زؤر زؤرَيكى و  ئينطليزبووة وةزيرانى سةرةك
لة جطة كة تايبةتييةكانيةوة. دانيشتنة كؤِرو ناو ضؤتة و كؤبؤتةوة ستاليندا-

ببنةوة. نزيك لَيى نةياندةتوانى تر كةسى ئةو، كةسانى نزيكرتين
ثياوة ئةو وردى  تَيِروانينَيكى لَيكؤَلينةوةو بةريتانى، نوسةرى بةشةدا  لةم

ماوةتةوة. ئاَلؤزييةوة و بةداخراوى ناوةكةى كة دةكات.. ترسناكة
جارى نَيذراوة... دووجار مرد... ئَيستا ثَيش ساَل ضةندةها لة زياد ستالني
لة بةشكؤ طةورةو بةنمايشَيكى ِرووسيادا ثياوانى طةورة طؤِرستانى لة يةكةم
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لة يةكَيك نزيك لة بةدزييةوة طؤِردةريان هَيناو دووةم لة جارى نَيذرا. سووردا طؤِرةثانى
ديوارةكانى(كرملني)ةوةنَيذرا.

ساَل دةيةها ستالني(ثَيش مردنى لة هةذدة مانط دواى ئةوسادا سؤظَيتى يةكَيتى لة
ترسةوة، بة ثريةمَيردبوو. ثياوَيكى لةوسيانة يةكَيك بينى، كةسم سَى ئَيستا) لة بةر
وتى:“ستالني مردوو ومابَيتبةدةنطَيكىلةرزؤكةوة هةروةكئةوةىستالنيزيندوبَيتةوة
كؤَلمان لة وابةسةرمانةوةيةو ترسناكةكةى و قورس تارمايية هَيشتا نةما... بةآلم
كرد. سةركردايةتيان و هاتن ئةو شيوعى كة لة دواى حيزبى سةركردةكانى نابَيتةوة“.
قورس تارمايية ئةو ثياوةىكة دةَلَيت:“ئةو خرؤشؤف) هةموويانةوة(تيكيستا لةسةروو
ِرَيذبوو... خوَين بَيشكثياوَيكىترسناكو هةبوو، درَيذخايةنةىبةسةرمانةوة ترسناكة و

ناكرَيت. باس وايكرد كوذى خةَلكانَيكى زؤرى ناِرةواو كؤمةَل و زؤر تاوانَيكى
هةَلوَيستةيةكى بريوِراو كؤدةبووينةوة دادةنيشتني و لةطةَليدا كة ئةوةشدا لةطةَل

دةردةبِرى..“ ئاستيدا لة ترمان
و كؤِروكؤمةَل و كؤنطرة كاتى لة دةبينى، ئاوام ِرؤذ سةركردةكانى لة زؤرَيكم

دةعوةتةكانىكاتىجةنطدا.
بةنةهَينى و ئاشكرا و ستالينيان دةكرد ستايشى مةدح و دةبيستن دةبينني و لَيم
ئةويش خؤيةوة لةاليةن ستالينيش و ثَيشةوة لَيدةبردة خؤيان و دةكرد بؤ مةراييان

دةكردن. ِرووثامايى بؤ
دةكرد.. دةمبينىزؤربةطةرمئةودةستة خوَيناوييانةياندةطوشى وتةوقةيانلةطةَلدا
كوشتنى هؤى بوونة كة بوون خوَيناويانة دةستة ئةو هةر دةيوت.. خرؤشؤف وةك

كةسى بَيتاوان..!!. هةزارةها
مةرايى وةك ئةوان بَيشك منيش بووماية، ئةوان وةك لة بارودؤخَيكى منيش ئةطةر

ثياوةدةكرد. ئةو بؤ شانازيم و مةدح و
و خودى ِراستى لة و طومانَيكم شك هيض ئةم دوايية تا ِراستيدا لة ضونكة من
لةطةَليدا و وةرطَيِربووم من تَينةطةيشتبووم ئةويش بةهؤى ئةوةى كة نةبوو. ثياوة ئةو
هةَليسوِرَينم و بزانم هةَلسوكةوتى و ضاودَيرى بكةم نزيكةوة لة تابتوانم دانةنيشتبووم

بكؤَلمةوة. لَيي و
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نه ھنی:- پۆلیسی
كةوا بَيت تارماييةدا و ئاَلؤزى ِرةنطةلةو مةتةَلة، ئةو وةآلمى هةندَى
دروستكراوة كردوو دةست ناوةندة ئةو كَيشابووى. خؤيدا دةورى بة ستالني
بضَيتة ثَيش ئةوةى هةتا ثَيدةكرد، هةستي و دةيبينى طرانةى خةَلكى و قورس
طةرضى سةرى دةكردة زؤرجاركارى ئةوة كاريطةرى دةروازةى(كرملينة)وة ناو
دةضووين كة بيانييةكانيش ميوانة و ئَيمة بَيت. هةستانةش بَى شَيوازَيكى بة
دةروازةى(بورفيتسكى) بةرةو لَيدةكردين داوايان كاتَيك هةموو ستالني... بؤالى
ئؤتؤبيل بة نوسينطةكةى ستالينةوة. ئَيمة لة بارةطاو زؤرزؤر دووربوو كة بِرؤين،
ثَيكهاتبوو كؤمةَلةيةى هةر دةِرؤيشتني. ثؤليسدا كؤمةَلَيك بةناو كرملني بةرةو
سةرة ِرَيطاكاندا لةبةردةم بةردةوام ثؤليسانة ئةو ثؤليس. سَى ثؤليس يان دوو لة
سةرسووضةكانى ِرَيطاو  سةر ثؤليسى بة ثةيوةندييان  بةتةلةفؤن ِراوةستابوون، 
دةكردين ضؤَل بؤ ِرؤيشتنيان ِرَيطاى ئةوانيش دةكرد. خؤيانةوة ثَيش ئةمالوئةوالو

ِرةتدةبووين. و
دةروازةى بةرةو ثَيشمانةوة لة مةترَيك  ثةنجا  ماوةى ِرةش ئؤتؤمبيلَيكى
دةروازةى بةر دةطةيشتينة  كة هةر بوو.  ِرَينماييكةرمان  و ضاوساغ  سةرةكى

دةكرد. بةلَيدان دةستى بةردةوام جةِرةسَيك ِرةتدةبووين ثيايدا دةرةوةو
لةمالوئةوالى و طومةز بة دةرطايةكى سةر بريتيبوو لة دةرةوة دةروازةكةى

بوو. ثاسةوانةكان ذوورى دةرطاكةوة
ناسنامةى تةماشاى  ماجؤر  ثلةى بة  ئاسايشةكان  ئةفسةرى  لة  يةكَيك
زابت ضوار نايب سَى و دةكرد ئؤتؤمبيلةكةى ناو تةماشاى و سايةقةكانى دةكرد

ِراوةستابوون. دةوروبةرييةوة لة ئامادةباشى بة ضةكةوة بة دةست
ثشكنينى دةروازةى لة  هةتا بوو بةردةوام نةدةكةوت لَيدان  لة زةنطةكة
ثرياندا ئةنجومةنى هؤَلى ذوورةوةى ضوونة دةرطاى لةبةردةم دةردةضووين.
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ثَيكهاتبوون كة لَيدةكردين ثَيشوازييان بةدةست ضةك ثاسةوانانى ترى كؤمةَلَيكى
ثلةدار. و ذمارةيةك ئةفسةرى كاثتن ثلةى بة دووسَى ئةفسةر َيك و ذةنةرالََ لة

دةخستينة سةريان ذةنةِراَلةكةدا لةطةَل هَيواشى بة دووةم نهؤمى بؤ بةمةسعةد
هةموو لة دةِرؤيشتني. دوورودرَيذدا بةرزى  بنميض  بةِراِرةوَيكى ثاشان سةرةوةو

بةضةكةوة ِراوةستابوو. سةرسووضَيكدا ثاسةوانَيك
هؤَل و ضؤَل نةبوو.. ِراِرةوةكاندا لة تر شتَيكى هيض ثاسةوانانة لةو بَيجطة
باَلى ترسناك يةكى بَيدةنطى دةرةوة طؤِرةثانةكةى وةك ناوخانووةكة بوو،
ِرةشى ِرووسى دووكةَلى تووتنى بؤنى ثارضة يةك ئةو شوَينة بةسةرداكَيشابوو.

ثِركردبوو. ِراِرةوةكةى ناو و لَيدةهات.
سةوزوقاوةيى ضةرمى بة طةورةى تَيدابوو. دةرطاكان طةورة دةرطاى ِراِرةوةكة
نزيك نوسينطةكةى ضووينة شوقةيةكى لةو دةرطايانةوة يةكَيك داثؤشرابوو. لة

ستالينةوة.
ثاسةوانى بوو. لَي ضةكدارى ئةفسةرى  كةم  ذمارةيةكى شوقةيةدا لةو
ئةفسةرَيكيش ِراوةستابوون. ذوورةكةدا سووضَيكى لة بوون.. تايبةتى(ستالني)
بة بكةن، ئَيمة هاتنى بة ئاماذة ئةوةى  بَى بوو.  بةرثرسيان جةنةِراَل بةثلةى

كؤبوونةوة. خوَيندنةوةو ذوورى بؤ دةضوو كة كرايةوة دةرطاية ئةو هَيواشى
ثياوَيكى كتَيبخانةكةوة لة  كةم هةنطاوَيكى ضةند  ذوورةكةوة، لةوبةرى
بة و سةركةلةكةى خستبووة ِراستى دةستى ِراوةستابوو. بةثَيوة فيز بَى بةتةمةن

ضةماندبوويةوة. كةلةكةيدا
داخرابوو.. قؤثضة بة تاملى خوارةوة لة لةبةردابوو. ئاسايى خاكى ضاكةتَيكى
كة بوو زَيِرين ئةستَيرةيةكى مةدالياكة بةسنطةوةبوو. مةدالياى يةك تةنها
سةرى بةردابوو.. لة فشى بوو. ثانتؤَلَيكى طةورةو سؤظَيتى قارةمانيى نيشانةى

دةضوو. ساَل ثياوَيكى كؤنة لة ثرية داثؤشيبوو ثَيآلوةكةى لووتى
ذَيرثَييدا فةرشة نايابةكةى بةسةر هةنطاو دوو ذوورةوة يةك ضووينة كة هةر
دوايةوة لة دوورتر كةمَيك  تةنيشتييةوة بة وةرطَيِرةكةى هات.  ِروومان بةرةو

ِراوةستابوو.
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تةماشاى يةكسةر ئةوةى الركردةوة، بَى بةالدا سةرى ضةماندةوة تؤزَيك خؤى
هةريةكةى لةطةَل تةوقةى يةك يةك درَيذكرد دةستى بكات، كةسَيكمان هيض
لةثى ناو هَيزنةبوو، بة دةستى طوشني. توندى بة دةستى و كرد شاندةكةماندا

بوو. نؤَل و نةرم بةآلم طةورةنةبوو.. دةستى
نزيك لة كورسيانةى ئةو سةر بؤ لَيكردين دانيشتنى فةرمووى ستالني
كؤنطرةكؤبوونةكانةوة درَيذةكةى مَيزة بــةدةورى خؤيةوة، نووسينطةكةى

دانرابوون.
ذوورةكةى سَيى لةسةر يةك كورسييةكان مَيزو درَيذبوو، ثَى سى(٣٠) ذوورةكة
دةيةها بوو.. لةسةر قوتووى خِرى مَيزى نووسينطةكة سَى لةسةر داطريكردبوو.
و طةورة مةِرمةِرى دانَيكى مةرةكةب لةطةَل تَيدابوو، تيذيان ِرةساسى قةَلةم

دانرابوو. مةِرمةِر بنكةيةكى لةسةر كة كانزا مؤمدانَيكى

مه ی: ب
ثشتى و دانيشت ِرووبةِروومان بةَلكو دانةنيشت مَيزةكةوة لةسةرو ستالني
هةَلواسرابوو، وةك ثيادا سؤظياتى ثياوانى طةورة هةندَى وَينةى ديوارةى كردة ئةو
لةو ثشتمان ئَيمةش كؤنؤزوف.. و ناثليؤن بةرهةَلستكارى و دوذمن سؤفؤروفتى

دادةثؤشرا. ئاوريشم ثةردةى سثى بةشةو بة كة بوو ثةنجةرانة
جطةرة سةوزى ثاكةتى ذمارةيةك جطةرةو تةثَلةكى ذمارةيةك مَيزةكة لةسةر
و جطةرةى(دؤكان) جطةرةكان ثاكةتة ِرازابوونةوة. ئاَلتوونى بةخةتى دانرابوون..

بوون. ِرووسى جطةرةى نايابرتين لة كة تَيدابوو. يان (لؤكس)
جارَيك من لةماوةى شةش ساَلدا دةكَيشا. خؤى لةو جطةرانةى زؤرجار ستالني
قسةكردندا كاتى لة ستالني بكَيشَيت سةبيل خؤى بةسةبيلةكةى يادووجاربينيم
ئةندازيارى شَيوةى نةخشةو كاغةزَيك لةسةر و دةطرت بةدةستةوة ِرةساسَيكى قةَلةم

دةيِروانى. دِرندانة شَيوةى كة بة ئاذةَلَيكى كَيوى بة دةيكرد دةكَيشاو
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تريانةى جؤرة لةو دروستدةكرد درَيذى ِرةشى تريَيكى وَينةى هةبوو واش جارى
زياتر يا كةمرت سةعاتَيك دواى بةكاردةهَينرا. جةنطةكاندا و نةخشة سةربازي لة
زيويندا قاثَيكى لةناو ضكلَيتيان دةنكة ضةند ليمؤو قاشة هةندَى ضاو ثياَلة بة

نةدةخواردةوة. يان بؤنانةدا(مةى)ى جؤرة لةم دةطَيِرا..
و بةهَيز الرَيكى و لةش نةبوو.. بةرزتر ثةنجة ثَينج و ثَى ثَينج لة باآلى ستالني
تةمةنى جةنطةدا لةوكاتى نةبوو. زؤرثان سنطى و ناوشان بةآلم هةبوو.. بةتواناى

ساَليدابوو.. ضوار و شةست لة
مووى لة ثشيلةدةضوو. طؤَليدا طورج و و سووكةَلةبوو، لة طؤَل و طورج زؤر
ثِربوون.. طةورةو بوو.. سمَيَلةكانى واتة خؤَلةمَيشى بوو سثى و ِرةش ثِرو سةرى
دةبينى ئةو ئيمثراتؤرةت سيماى كةوَينةو هةر سيماى بؤربوو.. و لةشى ثَيستى
ثياوَيكى وةك  دةبووينةوة، بضووك و  يةك دةهانييةوة  ئاستيدا لة خؤتةوة  لة

لَيدةهات. ئاسايت بضوكؤلةو
و سةرسووِرمان خورثان دا خؤتةوة تووشى دةبوو، لة دةنطيشى طوَيت لة كة هةر
قسةكردنةكةى شَيوازى نةبوو.. تايبةتى شَيوازَيكى شَيوةو دةبوويت. دةنطةكةى
شَيوازة بةو هةستت ثَيكردندا طاَلتة كاتى لة تةنها ئةويش ثَيوةدياربوو. جورجى

جؤرجية دةكرد.
ستالني قسةكانى ِراستى ستةمبوو لة سةرةتاى قسةكردنيا كةمةكانى ضركة لة

ثَيكةنني دةضوو. طاَلتةو قسةكانى لة ماوةيةك بؤ بطةيت،
بؤنةكاندا لة هةَلوَيستة دةكات و ستالني دةركةوت بؤم و تَيطةيشتم دوايى
لةبةردةم جارى واهةبوو دةكرد. بؤ هةَلوَيستةى و خؤى دةطؤِرى بويستاية ضؤنى
و فيز بَى ثياوَيكى دةدا ثيشان  خؤى وا  الى بؤ دةهاتن ئةوانةى و  ميوانان
بةردةم هةبوو لة واش جارى قةرزارى ميللةتةو هةمووشتَيكدا خؤنةويستةو لة

دةدا. ثيشان مةزن سةركردةيةكى و طةورة بة زؤر خؤى دؤستانيدا و برادةر
قاقا و دةنطَيكى بةرز بة لَينةبوو طوَيم جارَيك ِرةبةقدا شةش ساَلى ماوةى لة
ئةويش ثَيكةنى بةرز قاقا بةدةنطَيكى بوو لَي طوَيم جارَيك نةبَيت بكةنَيت. ثَي
طةثى كرمليندا طاَلتةو ناو ئاهةنطَيكى لة مؤنتؤطؤمرى كة مارشاَل ئةوكاتةبوو
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لةطةَل مؤلؤتؤفدا دةكرد.
ِرووسيا دةرةوةى مؤنةى وةزيرة ئةو بؤ قسةوباسانةى ئةو باسى مؤنتؤطؤمرى
سةردانةكةى ضووة، نيويؤرك بؤ  بةسةردان كاتةى ئةو  طواية كة دةطَيِرايةوة

بردؤتةسةر. هةوسكردنةوة و بةِرابواردن
هةست دةكرد وات كرد. و طةورةى نوكتةكةدا درَيذةى بة توانجةوة، ستالني بة
كردبوو، مت خؤى بَيدةنط مؤلؤتؤف تَيدابَيت. هةِرةشةى نوكتةكةدا ناو لة

مةبةستى لةوة. ستالني نوكتةكانى وايدةزانى ضونكة
وهيض نةكرد،  نَيوانيان بَيزاركردنى بة هةستم شَيوةيةك بةهيض من بةآلم 
ئاهةنطَيكى لة بةآلم نةبوو، ترى ئةوى بَيزاركردنى و ِرابواردن مةبةستى يةكَيكيان
َُّـ مردووى ِرةنطى  وةك هةَلطةِرا زةرد  طؤِراو  سيماى(مايسكى) بينيم  تردا
ئةوةكرد بؤ ئاماذةى و كردةوة بةرز ئةو ذيانى بة ثَيكةكةى كاتَيك ستالني هات
دةرةوةى دبلَوماسى ثؤستى لة لةوةوثَيش دبلوماسيية.. شاعريَيكى كة(مايسكى)
باَلوَيزى طريبويدوف)ى ئةويش(ئةلكساندةر هةبوو دبلوماسى ِرووسيادا شاعريَيكى

ئَيراندا.. لة ِرووسيابوو قةيسةرى
تؤَلةيةكى هيض قةيسةريش و باَليؤزخانةى ِرووسيادا كوذرا لةناو باَليؤزة ئةو

نةسةندةوة.
دةلةرزى. ستالني لة ترسى بينى تةرجةمانى(ستالني)م ِرؤذَيكيان(بافلوف)ى

بةريتانيدا بوو، دياربوو ستالني ديوانى شاعريَيكى لة بةرط دوو يةك يةكَيك
بوو. كارةى زاني بةو

ثَييووتبوو... ثَيكردنَيكةوة طاَلتة بة خؤى ِرووبةِرووى
لةطةَل بَيطانةكاندا باش دؤستانةى ثةيوةندى لَيهاتووة، بافلوف واى ”ديارة

بكات..“ ثةيدا
كؤبوونةوةش دواى نةلة كؤبوونةوةو ثَيش لة نة وايلَيهاتبوو ئةوة دواى
ويستم جارَيك نةدةكردم. لةطةَلدا قسةى و نةدةكةوتةوة نزيك لَيم جؤرَيك بةهيض
لَيبوردن وتى..“داواى بؤ هَينامةوة، بكةم... ثؤزشى ميواندارييةكى بانطهَيشتى

دةعوةتَيك ناضم..“ و ميواندارى دةكةم.. بؤهيض
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ناوگۆڕ بدهنگی وهك

ستالني هةركة ئاهةنطةكاندا بؤنةو لة سؤظياتى نوَينةرانى و كةسايةتى
ئةوةى وةك دادةنيشتن ضثة بَى و  بَيدةنط  و  لَيدةهات  لةرزيان دةربكةوتاية
قسةوقسةى دةكةوتة ستالني هةركة خؤدةبِرى. لة هةناسةيان طؤِردابن لةناو
ِرووةوة بة هةر ترسةيان ئةو بةآلم دةِرةوَيوة، ودَلةِراوكَييان و دةكرد.. تؤزَيك ترس

دياربوو.
وةك دووكةس، نَيوان بؤ بوو بَيتم خةمناك و هَيندة دَلطران ذيانمدا لة بِرواناكةم
ِرةقى دَل ثَيشووى باآلى جَيطرى و ديبلومات نَيوان(فيشنيسكى) لة ئةوةى بينيم
تؤقيو، هَيندة سةطَيكى ِرةق وةك ببينم.. فيشنيسكى دَل ستاليندا سؤظَيتى و
سةرى شؤِرييةوة بةسةر دادةنةواندو سةرى ِرادةوةستاو زةليلييةوة و ترس بة
ثاشةوثاش شَيوةيةش هةربةو دةردةبِرى. و ستالني ِرةزامةندى بؤ و ِرادةوةشاند

دةكشايةوة.
يةكَيك لة تَيَيدةِروانى...!! قينةوة و سووكيى بة ئاشكرا بة زؤر ستالينيش
لةوانةى ذمارةيةك بة ستالني بوو لَي طوَيم كؤنطرةى(يالطة)دا دانيشتنةكانى لة
دةيوت..“لةطةَل تَيدابوو..  (فيشنيسكى)يش نَيوانياندا لة كة لةطةَليدابوون.. 
كارَيكى هةر فيشنيسكى دةكرَيت.. و  دةطونجَى  شتَيك هةموو فيشنيسكيدا

دةدات“. ئةنجامى ئامادةيةو بَلَيت ثَيي و ثَيبسثَيرَيت
كة هةبوو  كرملينيشدا ناو خزمةتكارةكانى  و كارةكةر  لةناو لةرز و ترس 
بة نةهَينى كارةكةر ثؤليسَيكى هةردوو دةعوةتةكاندا دةكرد. لة كاريان لةوَيدا

رٍِادةوةستا. دوايانةوة لة ئاساييةوة جلوبةرطى
زؤرين) و وةك(ماليك) طةورةكاندا سياسةتمةدارة لةطةَل هةَلسوكةوتى ستالني
(كؤنييف) (فاسيلفسكى) و و (بؤلطانني) وةك ئةفسةرانى طةورة و (طروميكؤ) و

دةكردن. تةماشاى تةتةرَيك وةك (فورونوف)دا و
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لة دةكرد هةَلسوكةوتيان شَيوةية بةو هةر ئاستيدا لة و لةبةردةم ئةوانيش
كةرامةتى و سةروةرى و طةورةيى  (ليتفينوف) تةنها سياسةتمةدارةكاندا  ناو
بوو... تةنها و تةريك كات هةموو (ليتنفينوف) بةآلم ثاراستبوو.  خؤى
لةرز و ترس هةردةم كة نةبوو تر  ئةوانى بوو... وةك نةترس تةنها(مولوتوف)

دياربوو.. بةسيمايانةوة
نةدةدا طاَلتةكانى بة طوَيى ئةويش ثَيدةكرد... طاَلتةى ئاشكرا بة زؤرجار ستالني
قوتابخانةو مامؤستاى ثةيوةندى وةك دووانةم ئةم ثةيوةندى دابووةبةر. شانى و
هةركاتَيك بِرطةيةكى وتووَيذدا قسةو لةكاتى ضاو. ثَيش دةهاتة قوتابييةكى زيرةك
قسةو ئةو وةك بكراية... لةسةر طةرمى وردو طفتوطؤى و بكراية باس طرنط
زيرةك قوتابيةكى وةك كرا(مولوتوف) بةرلني دةربارةى كرمليندا لة طفتوطؤيةى
جاريش هةندَى ستالني. دةست دةداية وةآلمةكةى كردبَيت، دةرسةكةى ئامادة كة
ذمارةيةك بؤ سةرؤكةكةى ِراست بكاتةوة. دةدا بةسةر مَيزةكةدا بؤ ئةوةى خؤى
ستالني بة قسة بوَيرَيت نةدى، ستاليندا ِراوَيذكارةكانى لةناو ِراوَيذكارَيكم هيض

زياتر. جطة لة(مولوتوف) بكاتةوة.. ِراست شتَيكى بؤ يا برِبَيت،
١٩٥٣)دا ساَلى ئازارى لة(٩ى كة ستاليندا تةرمةكةى ناشتنى كاتى لة
وتارَيكى ماتةمييارييان يةكةيان هةر (برييا) و (مالينكوف) و (مولوتوف) بوو.
منيش و خةمباربووم طريام ستالني بؤ وتى من لة ناوياندا ئةو تةنها خوَيندةوة.

هةبوو.. قسةكانى بة بِروام تةواوى بة
ثياَلة دةكرد ئةمرياَلةكان لة داواى كؤمةآليةتَيكاندا بؤنة و ئاهةنط لة ستالني
دواى جارَيكيان بَينن، بؤ قاوةى دةكرد جةنةِراَلةكانيش لة داواى و بَينن بؤ ضاى
ئةمشةو حةزدةكةيت وت.. مارشاَل(مونتؤطومرى) بة ستالني ئَيوارة خواردنى نان

ببينيت..؟ فليمَيك كرمليندا تايبةتى سينةماى لة
بةيانى ضونكة ناتوانَيت.. كة  هَينايةوة  بؤ  ثؤزشى  مارشاَل(مؤنتؤطؤمرى)
لةوَيبوون ِرووسيانةى ئةفسةرة ئةو بةريتانيا... بؤ دةِرواتةوة و هةَلدةسَيت زوو
طوَيى باوةِريان بة سوِرماو سةريان و حةثةسان هةموويان هةر طوَييان لةوةبوو و
بةآلم ئةمة(بوَيرى)ية..  واتة دةوت(سميلو) يةكرتيان بة  بةضثة نةكرد. خؤيان
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طورج هةموويان هةر كردنةوة.. لَيزةق ضاوى و تَيكردن ِرووى ستالني كاتَيك
بوون. بَيدةنط
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بكهك: پیركی سهگه

سؤز لة دووربوو بةزةييةكةى بةآلم دةهاتةوة، بة(فورشيلوف)دا ستالني بةزةيى
خؤشةويستييةوة. و

خاوةن سةربازى ئةفسةرَيكى وةك هةميشة ستاليندا لةبةردةم فورشيلوف
بَيكةَلك ثريَيكى سةطة  وةك ستالينيش ِرادةوةستا، كؤن  سةرةوةرييةكى

دةكرد. لةطةَلدا هةَلسوكةوتى
هَيشتبووةوة، سةركَيش ثِر ِرابوردووى ِرؤذانى يادطارَيكى وةك ئةمى ئةو
بةسثييةكان دذ ميللييةكانى شةرة لة سؤظياتى(فورشيلوف) داستانةكانى بةثَيى
بة هةموو شوَينَيكدا لة شةِرة.. ئةو طةورةكانى و ثايةدار لة ئةفسةرة بووة يةكَيك
جةنطيدا ئةنجومةنى لة بةئةندامى دةبينرا. و دةردةكةوت مارشاَلييةوة جلكى

ثَي دةكرد.. سووكايةتى بيويستاية هةركات ستالني بةآلم مابؤوة.
نةدةكرد ضاوةِروانم  من وتى ستالني كؤنطرةى(تاران)دا دانيشتنى يةكةم لة
سةربازيم بوارى شارةزايةكى بكرَيت. لةبةرئةوة هيض سةربازى طفتوطؤيةكى هيض

نةهَيناوة. خؤمدا لةطةَل
ئةم كارو دةخاتة  بوارةدا لةو هةموو هةوَلَيكى  وتى كة(فورشيلوف) ثاشان

دةكات. كارةجَيبةجَى
ستالينى تةماشاى درَيذكؤلةكانييةوة بضكؤلةو دووضاوة بة فورشيلوفيش

لَينةدةتووركاند. ضاوى و دةكرد
بوو. جياواز بيانييةكاندا لةطةَل ستالني هةَلسوكةوتى بةَالم

لةطةَل بةآلم نةدةدا، نيشان بَيزار خؤى هةرطيز و تَييدةِروانني زؤربة طرنطييةوة
تردةكرد. خةَلكانى بَيزاركردنى بة حةزى ئةوةشدا

لة ئيمزاكردن ساَل سَى دواى واتة كرمليندا. لة ستالني ساَلى(١٩٤٨)دا، لة
حةلَيك دةيانويست الى. بؤ هاتن ِرؤذئاوايى نَيراوى سَى ثوتدام. ِرَيكةوتننامةى
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كؤتايى ئاسايى سآلوكردنى و ثَيشوازى ئةوةى ثَيش بدؤزنةوة. بةرلني طةمارؤى بؤ
بَيت.

نوَينةرةكان وتى... كردة ستالني ِرووى
هةية..؟“ دةستةآلتتان دانووسان بؤ ”ئايا ئَيوة ـ

ِراوةرطرتنة، بؤ تةنها كردنة طفتوطؤ و هةنطاو ئةو كاتةدا، لةو دةشيزانى ستالني
ِرؤذئاواييةكان و بكات  ثَيشكةرى دةست خؤى كة ئةوةكرد بؤ  تَيبينييةى ئةو

بةرطرييةوة. هةَلوَيستَيكى بخاتة
كاتَيك كردةوة دووبارة هةمان خؤنواندنى ئةويشدا دواى كؤبوونةوةى لة

دةربارةى ضارةسةربكةن؟ من تةواوى بة كَيشةكة دةتانةوَيت وتى..“ئايا ئَيوة ـ
و ِرازى بِريار ضاوةِروانى ثَيية.. ئامادةكراوم نووسراوى ثالنَيكى كَيشةى بةرلني
شل زؤريشدا لة توندوتيذبوو، زؤر هةَلوَيستدا زؤر لة دةكات..“، هةموان بوونى

وايدةكرد. بوو و ثَيويست بويستاية ضؤنى بوو..
بروسكةكةدا لة دةنارد، ِرؤزفلت و ضةرضَل بؤ توندوتيذى بروسكةى جار هةندَى
ِرووسيا هاوثةيمانييةكانى بؤ وآلتة جةنطى ئازووقة قافَلةى ناردنى سةرنةكةوتنى
نوَينةرانى(ضةرضَل) كةمدا ماوةيةكى لة ئةوة لةدواى هةر بةآلم دةكرد، باس

كرد. سةردانيان و الى هاتن بؤ (ئيسمان) و (ئيدن)
لة ماوةى دةمبينى نواند، ِرووخؤشى و لوتف ئةوثةِرى ستالني لةبةردةمياندا
دةهاتةوة و خاودةبؤوة طوِرةشةدا هةِرةشةو لةوثةِرى كتوثِر كةمرتدا خولةكَيك 
ِرووخؤشيدا و لوتف و دَلنةوايى كاتى لة زؤرجاريش دةبؤوة. ئاسايى و سفر سةر
سةركوتكردنى بةرامبةرةكةى و و قسةى ِرةق سةرزةنشت دةطؤِراو ئةكةوتة طورج

هةَلرِبَيت... دةنط ئةوةى بَى
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مونتغمری(مونتوگۆمری) سهردانی
ــوو ــةم ه ـــة ــني ب ــال ــت س
ــت ــس ــوي دةي ـــوةيـــةك شـــَي
بسةثَينَيت خــؤى  طــةورةيــى
بةرامبةرةكةيدا.. بةسةر
( ى مر طؤ نتو مو ) ن َيكيا ر جا
كرد. سةردانى و الى بؤ هات
بؤ دياريى هةندَى خؤيدا لةطةَل
ديارييةكاندا لةناو هَينابوو..
سنووقَيك دووثةرتووكى خؤى و

هَينابوو. بؤ ويسكى

ئةوةى ئاوِر بَي نوسينطةكةيةوة. ذوورى بردة ديارييةكانم ويسكىو منخؤم سنووقة
بكات. تةماشاى و بداتةوة سندوقةكة لة

ثَيشئةوةى(مؤنتؤطؤمرى) سآلووقسةكانىتةواوبكات..ستالنيقسةكانىثَيربِى..
وتى..

دةوَيت...؟“ من لة ضيت تؤ ئَيستا ... ”بةَلَى؟
دةنواند.. خؤى طةورة خؤبة و بةرز هةرلووت سةردانةكة ماوةى درَيذايى بة ستالني
ئؤتؤطرافةكةى كتَيبة (مونتوطؤمرى) بَيت... كؤتايى ضاوثَيكةوتنةكة ئةوةى ثَيش

لةسةر بنووسَيت. كرد، شتَيكى ستالني لة داواى ئةدةبانةوة و ِرَيز بة زؤر دةرهَيناو
خؤى نيشاندا لة قسةكانى نةطةيشتووة... وا ستالني

ستالني بريكةوتةوة، جارَيكيان لة(بوتسدام) ئةوةم بؤنةكاندا لة يةكَيك ”منيش لة
نان ليستى لةسةر هةرضى ئؤتؤطرافَيك خؤى سووِرايةوة بةدةستى مَيزةكةدا بةدةورى

كؤكردةوة...“ هةمووى هةر بوو خواردنةكة
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هةتا مؤنتؤطؤمرىمةجبوور تَيناطاتضىدةَلَيت، ئَيستاشواخؤىنيشان دةداتكة
بثاِرَيتةوة. لَيى ئةوةى هةروةك هةَلوَيستةيةكةوة كةوتة

ثاشانستالني بةهَيواشىلةسةرمَيزىكؤبوونةوةكةهةستاوبةرةومَيزى نووسينطةكةى
ثَينووسَيكىهةَلطرت وبةخَيرايى ِرستةيةكىلةسةرنووسىمؤنتؤطؤمرى خؤىِرؤيشتو
سةر وةربطَيِرمة بؤى نووسى لةسةرى ئةوةى ئةوةى، بؤ منةوة خستةالى نوسراوةكةى

زمانىئينطليزى.
نووسيبوو... لةسةر ئةوةندةى هةر تةنها

بةريتانى...“ سةربازانى بؤ ”سآلوم

بهھز بیركی 
ستالني ثــؤتــســدام) ــة  (ل
طرييةوة، نةهَينى  و بةالقرتَى 
كــرد... ضةرضَل بة طاَلتةى
باسى بةريتانييةكان كاتَيك
شانةيان تةنطة و ناخؤشى ئةو
داهاتوودا زستانى لة كة دةكرد
بةريتانى طــةُّـ ــى ــووش ت
بتوانَيت ستالني طةر دةبَيتةوة.
خؤشى هةروةك بكات ثَيشنيار
سامانى لة هةندَيك بةَلَينيداوة،
بيدات هةيانة خةَلووزة ئةو
لةو و ئةوروثا بةشَيكى بة
ِرزطاريان ناخؤشيانة تةنطةشةو

بكات...
ناهةموار  زؤرلةوة لة بوارَيكى ِرووسيا وةآلميدايةوة، وتى..“ طورج ستالني
ناخؤشى هةموو و باسى ئةو ئةوةبكةم ئةطةر من لةوة دةترسم خراثرتداية.. و
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نةطريَيت خؤى ثَي ضةرضَل لةوةية تَيداية.. سؤظياتى طةُّـ كة بكةم نالةباريية و
طريان بكات. ودةست بة

قسة لةو شةرمةزاربوو. هةَلطةِراو سوور تؤزَيك لةوةبوو طوَيى كة ضةرضَل
دةيانووت.. ئةوةبوو.. هةبوو..  وآلتاندا دةرةوةى لة و خةرافياتةى هيضوثووض

مانادارن. و قسةكانى كورت و هةية زيرةكانةى و مَيشكَيكى باش ستالني
ضاودابوو.. ثَيش لة مةبةستى كات طشت هةبوو، باشى بريومَيشكَيكى ِراستة
بَى قسةكردندا لة و دةكرد كورتى بة قسةكانى و نةدةوت زؤرى كة ستالني بةآلم
درَيذةى و وتاربدات نةيدةتوانى بةباشى ستالني ئةوةبوو هؤيةكةى ثةنابوو.. و ثَيض

بدات. ثَي
ئةويش بكات، قسة و بدوَى دورودرَيذى بة بوو لَي طوَيم جار يةك تةنها
ويستى جارةشدا لةو خؤيةوةكرد، بة شانازى و كرد خؤى كةباسى ئةوجارةبوو
و طرت بةرليندا بةسةر دةستى كة ئةو باوةِرى ثَيبَينن هاوثةيمانان سةركردةكانى

نةك ذةنةِراَل زؤكؤف. داطريى كرد..
هةروةها بكات، سَى خولةك زياتر نةيدةتوانى قسة تةنها نزيكةى بؤنانةدا لةم
بؤ دةخوَلقَينَيت بؤ طونجاوى و باش هةلَيكى وةرطَيِرةوة بةهؤى قسةكردن
زؤرى سةركردة زؤربةى بِرَيت، دةرى بكاتةوةو كؤى مَيشكيداية ضى لة ئةوةى
كردووة لةطةَلدا و قسةيان كةوتووة، بة ستالني ضاويان ِرؤذئاواييةكان، ئةوانةى
نةترس ئازاو ثياوَيكى ستالني كة لةسةرئةوةدةكةن جةخت و دةسةِّـَينن ئةوة 
كة نائاساييةى قاَليية ئةوسةر بةآلم تَيدابوو..، سيفةتةى ئةو ستالني  بووة..
هةر مردن هةيبوو.. لة ترسةى ئةو و خؤى ِراطرتنى سةالمةت و ساغ بؤ هةيبوو
دَلييةوة كانطاى و ناخ كةواتة لة بووة. ترسنؤك دةطةيةنَيت و ترسنؤكى هةمووى

بوو. ترسنؤك ثياوَيكى
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سهالمهتی و لهسهر ساغ پداگری
كة نوَينةرانى باَلةخانةى(فورتشوف) لة ستالني بِرياربوو ِرؤذةى لةو (يالطة)و لة

ئَيوارَى. خواردنى نان بؤ بوون، ئامادة بَيت نيشتةجَى تَيدا بةريتانى
ثشكنني، كارو بة دةستكرا ستالني، ذيانى ثاراستنى بؤ بةيانييةوة لة  هةر
سةربازانى كردبوو،  بؤ حسابى ضةرضَل لةوةى وردتر توندو زؤر ثشكنينَيكى 
لةوةش دةكرد، هاتوضؤيان و دةسووِرانةوة باخضةكةدا بةناو بةردةوام سؤظَيتى
سةربازانى و سةرشاخةكان طةيشتة ثشتةوة لة خؤقايمكردن بةيانييةدا لةو زياتر

ناوباخضةكة. ثاسةوانانى ثاَل هاتنة نوَى
كؤمةَلَيك باخضةكة، ناو بؤ دةضوو مةِرمةِرييانةى ثَيثليكانة ئةو مالولةوالى لة
ثةيكةرانةشيان ئةو هةموو هةر ِرووسييةكان سةربازة بوو. لَي شَيرى ثةيكةرى
تةقينةوةيان و تةوقيت بؤمبي ثةيكةرانةدا ئةو لةناو نةبادا ئةوةى ترسى لة ثشكنى

ثشكنى. باَلةخانةكةشيان هةموو هةر بنميضى هةروةها تَيدابَيت.
ئةو دةرطايانةيان هةرهةموو ماوةيةكى كةم ئَيوارَى بة نان خواردنى كاتى ثَيش
نوقسانى تووشى ناخييةوة ستالني لة خواردنةكة. هؤَلى نان كةدةضوو بؤ داخست
تةماشاى ِراستةوخؤ قسةكردندا  لةكاتى ئةوةى لةطةَل ببوو..  كةموكوِرى و
لة دةضوو دةطريا وَينةيةك كة دابوو، سةرنجم وةك من بةآلم نةدةكرديت،
ئةطةر دةكردةوة قوت يان خؤى ِرادةوةستا هةموان بةرزتر لة تؤزَيك شوَينَيكى
لة دةربكةوَيت.. بةباشى ئةوةى بؤ  بواية نزم يان  سةرةولَيذ تؤزَيك شوَينةكة
كة دةبَيت دادةطرت ثَيى لةسةر ئةوة دةكردةوةو جةختى منداَل ثؤتسدام هةروةك

بكات. كؤتاييةكة ئيمزا بِريارى ثَيش هةمواندا لة ئةو
نةفسييةتى بوو.. مةرايى و ثياهةَلدان و شانازى لة زؤرحةزى ستالني
خواردن نان مَيزى لةسةر (يالطة) لة جارَيك نةبوو.. (خرؤشؤف) نةفسى وةك
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بةينى خؤماندا لة ضةرضَل و وت..“من ثَيى كردن سوعبةت و طاَلتة (روزفلت) بؤ
لةو ناخؤشبوو... ثَيى تَيكضوو.. قسةكةى بة زؤر ستالني ثَيتدةَلَين(مامةجو)

نزيكةوة  لة كةميان كةمَيكى زؤر بوون لة ِرووسيادا كةسةى مليؤن ٢٠٠ دووسةد
بوو. ستالينيان بيني

سووردا طؤِرةثانى نمايشةكانى كاتى لة  ِرووسيا دانيشتوانى زؤرى زؤربةى
ميللةتى زؤركةمى كةمَيكى دةيانبينى. كؤشكةكاندا هةيوانى لة دةرةوة لة
تةنها كاردةكات، كوَيدا لة و نيشتةجَيية كوَيدا لة ستالني دةيانزانى سؤظياتى
ميللةت هةَلواسرابوو كرملني ديوارةكانى  لة كة ثؤستةوة،  سندوقى ِرَيطاى لة
نهَينيية ناوة تةنها  سندوقانةش ئةو ستالني بطةيةنَيتة  خؤى دةنطى دةيتوانى 
لةوَيوة خؤى. ِراستييةكةى ناوة نةك نووسيبوو. لةسةر ستالينيان حوكومييةكةى
ئةو ناو دةيانخستة و سكاآلنامةكانيان دةنووسى كَلؤَل و كةساسانة ئةو خةَلكة
كةسة و خزم ئةو  بؤ بةزةييان  و ِرةحم داواى و دةثاِرانةوة تيايدا  سنووقانةوةو 
درابوو.. بةسةردا سَيدارةدانيان لة بِريارى و مابوون كة دةكرد، طرياوانةيان
ثارَيزطارى و ستالني  ذيانى و ثَيناومان  لة  دةكرد، سَيدارةدانيان  لة ضاوةِروانى 

دةستةآلتةكةيدا..
بةَلكو بةس برتسن و خؤى لة تةنها نةكردبوو، ميللةتةكةى لة ستالني هةرواى
لَيدانى نةوَيرن قسةبكةن، و برتسن لة يةكرتيش يةك كردبوو لة ميللةتةكةى واى
و ئاسايى شتَيكى ببووة نةهَينى(ئاسايش)ةوة ثؤليسى لةاليةن لة نيوةشةودا دةرطا
مؤسكؤدا لة نامةبةريان لَي هاتبوو، كارمةندانى لةطةَليدا.. وةك سةردانى ِراهاتن
لة باَلةخانةيةك دةروازةى دةرطاوانَيكى كة ئةوةبوو ئةويش بآلوببؤوة.. نوكتةيةك
دةيووت.. ”هاوِرَييان دةرطاكةوة بداية.. لةو ديو يةكَيكى لة دةرطاى نيوةشةودا

تَيبةربووة.“ ئاطرى باَلةخانةكة تةنها نيية هيض مةترسن
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ستالین درژكردنی  تهمهن ئامری 
ئؤتؤمبيلَيكى ،١٩٤٧ ساَلى دووةمى كانوونى مانطى ِرؤذةكانى لة ِرؤذَيك
بةناوبانط(فالديمري دَلى هةناو ثزيشكى عيادةكةى بةردةم لة مؤسكؤ لة ِرةش

ِراوةستا. فروموفني)دا
و ضاكةتةكةى قؤَلى ئةمالوالى لةبةردابوو، تؤخى سةوزى جلكَيكى ئةفسةرَيك
ئؤتؤمبيلةكةوة ناو لة نةخشَينرابوو. سوور شريتَيكى بة ضاكةتةكةى ملى يةخةى
طةورة لة يةكَيكة دياربوو، شريتانةدا و بةونيشان دابةزى.. و هاتةخوارةوة
ثزيشكةكةوة.. ذوورَى ضووة يةكسةر ئةفسةرةكة ئاسايش، ثؤليسى ئةفسةرانى
هةرئَيستا هاتووم ئةوة بؤ ووت..“من ثَيى لَيكرد.. كتوثِرى ئةوةى سآلوَيكى ثاش
لَيوةنةهات.. فزةى و نةكرد يةك قسةى جةنابى دوكتؤر بتبةم..!!“. خؤمدا لةطةَل
حاَلةتانةدا لةم كردن دذايةتى بوونةوةو بةرةنطار و قسةكردن دةيزانى باش ضونكة
سثييةكةى ثاَلتؤ سووك لةبةرئةوة دةطةيةنَيت. ضى و دةبَيت ضى ئةنجامى
دةستيدابوو لةبةر ثةرستيارةى ئةو كورتى ئامؤذطارى هةندَى لةبةرخؤداكةند،
دةرطادا لةبةر ِرةشةى ئؤتؤمبيلة ئةو ناو بؤ كةوت ئةفسةرةكة دواى ثاشان كرد،
بوو يةكَيك كة ِرؤيشت شةقامى(ئةريات)دا بة ئؤتؤمبيلةكة بوو.. ضاوةِروان
بة كرملني الى طةيشتة مؤسكؤ. هةتا نوَيرتين شةقامةكانى و قةشةنطرتين لة
دوكتؤر(فرؤموفني) لةبةردةم سةعات نيو ثاش ذوورةوة، ضووة الوةكيدا دةرطايةكى
ِراوةستا... ضاويلكةيةكى ساآلندا ثةنجا تةمةن ِرووتاوةى الوازى سةر ثياوَيكى

تَيدابوو. ئةستوورى عةدةسةى دوو ضاودابوو لة
لةمةوثَيش كة بوو، ستالني ثزيشكانى طةورة فرانكلى) ئةويش(ئةلكسةندةر
بؤ بوو بةناوبانط ئةزموونى خاوةن ِرووسى(بوجومولتز)ى زاناى ياريدةدةرى

تةمةن. درَيذكردنى
وت.. ثَيي تووِرةييةوة بة دكتؤر(فرانكل)
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كرملني (ليذنةى كة  ثَيرِتابطةيةنم كة كردوويت بانطم ئةوة بؤ ئَيستا من ـ
لة ليذنةكةوة، ناو بخاتة تؤ بِرياريان داوة نةهَينى“  ثزيشكى لَيكؤَلينةوةى بؤ
ثَي دَلدا بةشى  لة سةرثةرشتيارييان كارى قوقازدا لة تايبةت نةخؤشخانةى 

سثاردويت.
كردن سوثاسى بة هَيواشى لةبةرخؤيةوة ثاشان ِراما، بة بَيدةنطى تؤزَيك (فروموفني)
شارى لة تَينةثةِرى خؤى ئةوةدا بةسةر هةفتةيةك هيض سثاردبوو، ئيشةى ثَييان ئةو بؤ
ِراوةستابوو، بينى ِرةشى ئؤتؤمبيلَيكى لةوَى بينييةوة.. قوقازدا لة (كسلوفووسك)

دةكرد. ئةوى ناو ئؤتؤمبيلة ِرةشةكةدا دانيشتبوو ضاوةِروانى ئاسايشلة ثياوَيكى
كؤمةَلة كرابوون، شوورا بةرز بةديوارى كة خانوو كؤمةَلَيك بؤ بردى سواربوو
كة ثزيشكَيكثَيشوازىلَيكرد لةوَى دةكرد.. ثاسةوانيان هاوةنةوة ِرةشاشو ثؤليسَيكبة
اليةنطرانى لة ئةويشيةكَيك بوو بوو. لةوةوثَيشدةيناسى ئةويشدوكتؤر(سابورسكى)

ثَيشووى(بوجومولتز).
لَيكؤَلينةوة ئةو ليذنة بؤكرد. باسى كارةكةى يةكةمجار- بةدوورودرَيذى بؤ ثاشان-
ئةنجام تايبةتييان تاقيكردنةوةى ثَيكهاتبوو. ساَلى(١٩٣٩)وة نةهَينيية ثزيشكيية لة
كؤمةَلَيك ساَلةدا لةو بكةن.. سةدساَل درَيذ ئةوةى تةمةنى ستالني بؤ مةبةستى بؤ دةدا
ثزيشكىهةَلبذاردةىسةربةخؤياننارد بؤوآلتىقوقاز،بةزؤرَيكىزؤرلةشاروشارؤضكةو
لةطةَلدا ئؤتؤمبيليان و ئاسايش ثياوانى زؤرى ذمارةيةكى طةِران، ئةوَيدا دَيهاتةكانى
ئامَيرى شيكارى بةكرتيَولَوجييان و تيشكى ثَيشكةوتووى ئامَيرى زؤرضاك و كة بوو..

تَيدابوو..
كردن.. بؤ تَيِروانينيان كرد و فةحس تةمةنيان بة ثريو ثياوانى ئةوةى هةزارةها ثاش
ناوضة خةَلكى ئةوانيش كة هةَلبذارد كةسيان دووسةد تةنها كةسةدا هةزارةها ئةو لةناو

بةتوانابوون... و بةهَيز طةورةو و بةرز ثان و باآل ناوشان بوون.. شاخاوييةكان
لةوَيش لة شارى(كيف) بايةلوجى تاقيكردنةوةى ثةيمانطاى بؤ  نارد ئةوانةيان

كةسيان  ٣٠ سى ئةوانيشدا لةناو كرا.. لَيكؤَلينةوةيان لةطةَلدا و باس زنجريةيةك
هةَلبذارد.

لةشيان ثَيكهاتةى بةرضاو كة بةشَيوةيةكى دروستو ِرةضاوكرد، ئةوانيشئةوةيان بؤ
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ماسولكةو هَيزى و كَيش باآلو و ذن بة لةبارةى بَيت، ستالني ثَيكهاتةى لةشى وةك
جطةرةكَيش ئةو هَيندةى هةموويان هةر كة ِرةضاوكرد ئةوةشيان خوَينةكةيةوة، جؤرى
و ثزيشكان لةو شارةزايان بخؤنةوة. دروستكراوى وآلت مةشروباتى ئةو هَيندةى و بن

 ٣٠ ئةو بةسةر هاتن ستالني، درَيذى تةمةن بؤ كردبوو.. ئامادةيان شرينقانةى و دةرمان
كة كاتةكانى سةثاندن بةسةردا ئةوةشيان ئةوةشدا لةطةَل كردةوة، كةسةدا تاقييان سى
ستالني فةرمييانةى كاتة و سةعات ئةو دةربارةى سةر، دةيباتة ستالني ضؤن خؤيان وةك
ضةند و دةنوَيت سةعات ضةند و دةبات بةسةرى و دادةنيشَى خؤيدا نوسينطةكةى لة
ئةو ئةو جطةرانةى ذمارةى دةيخوات و ئةو خواردنةى و ثةيِرةوكردنى ئةو دةكات وةرزش

شَيوةيةىستالنيبببةنةسةر. ئةوانيشبةو دةيكَيشَيت..
تريان سيانى تر مانطى نؤ دواى لَيمردن، يانزةكةسيان يةكةمدا مانطى لةسَى
قؤقازةوة وآلتى تريان لة ضواردة كةسى مردن.. ضواردة كةسةى جياتى ئةو لَيمردن، لة
جةنطى دووةم بةهؤى كة ساَلى(١٩٤٦) هةتا بةردةوامبوو تاقيكردنةوةية ئةو هَينا...
لة مةبةستة ئةو بؤ كردةوة، ثَي دةستى سةرلةنوَى ئةوة دواى وةستا... جيهانييةوة
مةبةستة ئةو تايبةتيان بؤ خانةيةكى خةستة لة(كيف) ثةيمانطاى لَيكؤَلينةوة جياتى
لةطةَلدا تاقيكردنةوانةيان ئةو ئةوكةسانةى لةناو دامةزراند. شارى(كسلوفووسك)دا لة
هاوشَيوةيستالنيبوو، بوو.. ناوى (جاكؤف جيالدزى) ئامؤزايةكىستالنيبوو، دةكردن،
ئةوةَى لة بؤ دةينارد خؤى جياتى لة جةنطدا كاتى لة جار هةندَى هةتا زؤر لةودةضوو..
ئةو سةرثةرشتى ئةوانةى لةبةردةمى جةماوةردا دةركةوَيت.. ئةو برى لة بؤنةدا هةندَى
لة هةموو شتَيكدا لة (جاكؤف) ئةوةدةكردةوة.. لةسةر جةختيان ئةزموونةيان دةكرد..
وت ستالينيان بة ١٩٤٦دا لةساَلى كاتَيك بكاتةوة.. ستالني السايى ِرؤذانةيدا ذيانى
خواردنةوةيةكى و خواردن جؤرى ِرَيطاو ثةيِرةوى بةوةى ئةويش كاتةوة، كةم خؤى كَيشى

تايبةتبكات.
كَيشى و زؤردابةزى كَيشى بكرَيت، ِرَيطا ثةيِرةوى وت بة(جاكؤف)يشيان هةروةها

دابةزى... يانزة ِرةتَل (ستالني)يش
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سهیرهكه نهخۆشخانه 
دوونهؤم لة يةكةيان هةر خانوو ثَيكهاتبوو، ضوار لة تايبةتة نةخؤشخانة ئةو
ئامَيرَيكى ضةند لةسةربوو.. وآلغيشى هاوضةرخى تةويلةيةكى ثَيكهاتبوو..
تَيدابوو.. ِرةسةنى ئةسثى سَى تةويلةيةدا لةو تَيدابوو.. ثاَلَيويشى هةوا
ذمارةيةكى و ئاذةَل دوكتؤرى دوو و  ثالزماى خوَين شارةزاى سةرثةرشتيارَيكى
تايبةتى لَيوةرطرن كة ثالزمايةكى ئةوةى بؤ دةكرد.. تةويلةكةيان سةرثةرشتى زؤر
(A.K.C) س) - ك - نابوو..(ئةى ناوى دؤزيبوويةوة زانا دوكتؤر(بوجومولتز)ى
لة بةرطرى دَلنياييةوة بة ثالزماى خوَينة ئةو كة دةكرد ئةوة لةسةر تةواوى جةختى
بؤوةدةست خوَين، دةمارةكانى بةتايبةت دةكات، لةشى دةمارةكانى و شانةكان ثريى
سثَلى و ئَيسقان كة لة ثالزمايانةى مادةو ئةو ئةوةبوو خوَينة ثالزماى ئةو هَينانى
دةياندا شرينقة بة دةكوذران، ِرووداوةكاندا لة كة دةردةهَينا بةهَيزانة طةنجة ئةو
ثالزماية ئةو شرينقة بة ئةسثانةوة خوَينى ئةو لة ثاشان تايبةتانةو ئةسثة لةو

لةكةسةكة. دةياندا و دةردةهَينران
ساآلنةدا هاوكارى ئةوسةرثةرشتيارانةيان ئةو لةماوةى ِرووسييةكان خةستةخانة
لة بةهَيزانةى طةنجة ئةو  الشةى بةوةى ئةويش دةكرد، تاقيكردنةوانة ئةو بؤ 

خةستةخانانة. ئةو بؤ دةنارد بة فِرؤكة قوربانى، دةبوونة ِرووداوةكاندا
ئةوةبوو خةستةخانةية لةو هةناودا، و دَل لة شارةزا دوكتؤر(فرومونني)ى ئيشى
ئةو ئةوةى كاريطةرى بؤ بوون، لةوخةستةخانةيةدا كة دةكرد دَلى ئةوانةى ضاودَيرى
دةرمانَيك ثَييان تاقيدةكرايةوة، دةرمانانةى لةو دةرمانانة بزانَيت، و خوَين ثالزماى
دةرمانة لَيدانى ئةو سةرنجيدا (فروموفني) دوكتؤر (ِرةقةم٣٧) دةوت.. ثَييان بوو

كاريطةرييةك  هيض ئةوةى بَي دةقيقةيةكدا لة لَيدان ٣٠ سى دَل كةمدةكاتةوة بؤ
كةموكورتيةكيشى(موزاعةفاتَيكيشى) هيض و نةخؤشةكة تةندروستى سةر بكاتة
لة ببينَى يةكةمجاري بوو، بوو خةستةخانةيةدا لةو كة فروموفني لَينةدةكةوتةوة.
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ثزيشكَيكى ئةو ئامَيرةش (ئامَيرى ذيان)، ئامَيرَيك دروستكراوة ثَييدةَلَين ِرووسيادا
دايهَينا. و كرد دروستى كرملني

لةماوةى خوَين سووِرى و هةردووسييةكان و دَل بةكارى هةَلدةستَى ئامَيرةكة
تيادةضَيت مؤخ  دةمارةكانى و دةكةوَيت  لَيدان لة  تيايدا دَل كة دةقيقة  شةش
دةدات هةلَيك ئامَيرةوة ئةو بةهؤى نةضَيت. بؤ خوَينى ئةطةر لةكاردةكةوَيت و
و خراثى  ئةو ضارةسةركردنى  بؤ  دَل شارةزايانى و  نةشتةرطةرى دوكتؤرانى  بة 
كارةكانياندا. نةكردنى جَيبةجَى لة لةش ئامَيرةكانى نةوةستاندنى بؤ تَيكشكاندنةى
بوو، كرد دروست ستالني بؤ تايبةتى ئامَيرَيكى ئامَيرة، ئةو داهَينةرى خاوةنى
بة هةتا دروستكردبوو بؤ تايةى بوو.. يةك قةبارةى(ثيانؤ) هَيندةى قةبارةكةى

بكرَيت. ثَي هاتوضؤى ئاسانى
ستالني لة بةهيض جؤرَيك داهَينةر و ئامَيرةكةى ضةند ساآلنةى دواييدا لةو
ئةوانةى دةيكرد، بةشةمةندةفةر  كة سةفةرانةشدا لةو هةتا دوورنةدةكةوتةوة، 
بةهيواى ستالني درَيذى تةمةن بؤ دةكرد تاقيكردنةوانةيان ئةو سةرثةرشتيارى
ثالزماو ئةو بةهؤى تةنها نةك ساَل سةد بطاتة(١٠٠) تةمةنى ئةوةبوون
هؤيةكى ئةوةش كة خانةوادةكةيةوة بؤماوةيى(وراسى) بةهؤى بةَلكو دةرمانانةوة،
هةشتاونؤ طةيشتبووة تةمةنى ستالني باثريةى ضونكة درَيذى، تةمةن بؤ طرنطة
تةمةنى تريشى خزمَيكى ضوار و نةوةد طةيشتبووة تةمةنيان دووماميشى و ساَل
تاقيكردنةوة دوورودرَيذ و هةموو هةوَلدان لةطةَل ئةو كردبوو ساَل تَيثةِرى سةد لة
تةمةنى ستالني(ستالني) لة كرديان بؤ ئةوزانايانة طرانةدا، كة و قورس هيالكيية و

مرد. و كرد دوايي كؤضى ساَليدا سَى و حةفتا



گشتیدا و خۆی تایبهتی ژیانی له ھتلهر
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(٢)
و گشتیدا)* خۆی تایبه تی ژیانی (ھتلهر له

(وهزیری شبیر)ی (ئهلبرت پنووسی به
ئه مانی) پشووی

دةست(هةردةستةآلتَيك بطرَيتة دةستةآلتَيك نيية، كة دنيادا لة كةسَيك هيض
يان حوكومةتَيك، سةرؤكى يان بَيت دامودةزطايةك بةِرَيوةبةرى جا بَيت)
ئةوةية ئةويش نةبَيتةوة، كؤنة دةردة كَيشةو ئةو تووشى كة بَيت. ديكتاتؤرَيك
جل و ضَلكاوخؤر لَيسو كاسة و ِرياييكةر مرؤظى دةبنة دةوروبةرى، كةسانى

دةستةآلتدار. تةكَينى
بؤطةنى دةكةن و ثيس و دةشَيوَينن نيزامةكةش و فةرمانِرةوايى ئةمانة ناوةندى
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لة ساَلى(١٩٣٧)ةوة (هيتلةر) دةكةن، لةكةدارى و دةزِرَينن ناوى طةورةكةيان و
سةيرى و تايبةت ِرَيطايةكى فةرمانِرةوا.. بة بوو و طرتةدةست دةستةآلتى كة
بةتةنهايى و تةريك زؤر ئةوةبوو ئةويش طرتبووةبةر، كارةكانيدا بةِرَيوةبردنى لة
ئةوةبوو.. و ئاَلؤزتربوو، لة هةمووشت ناخؤشرت ئةوةى دةذيا، و دةبردةسةر كاتى
كؤمةَلةكةسانةى لةوشاندو نةدةبةست، كةسَيكدا هيض لةطةَل دؤستايةتى ثةيوةندى
تايبةتة شاخاويية خةَلوةتطا لة بووبن، نزيك نازييةوة سةركردةى هيتلةرى لة
تةريكييةى سةرنجى ئةو دةِرةخسا، بؤ ئةوةمان هةُّـ جار زؤر تةركييةكةيةوة،
سةرةكى و بةِرَيوةبةرى طةورة تةنها بة هةرخؤي ِراستيدا بورمان) لة (مارتن بدةين
و بةرامبةر قسةى لة قسة نةيدةتوانى  كةس بوو، سةيرانطاى(ئوبرسالزبورط) 

بكات. لةطةَلدا ملمالنَيى
ِرووخاندى، و  كِرى كؤنى كَيَلطةى خانووبةرةو زؤرى زؤرَيكى زؤرةملَى  بة
و كِرى هةمووى هةر ِرَيطاكةوة ئةمالوئةوالى كةوتبوونة ئةوخانووبةرانةى
هةستاو ِرقيان و بَيزاربوون كارة لةم ناوضةكة خةَلكى ِرووخاند، هةموويانى
بةرين و ثان شةقامى و ِرَيطاوبان بة ناوضةكةى  ِرووبةرى ثاشان تووِرةبوون.
و بِرييةوة هةمووى  هةر دارسنةوبةربوو هةرضى بةيةكَييةوةبةستن، ِرازاندةوةو 
و ضيمةنتؤِرَيذى تةختكرد و طردةكانى دؤَل ِرَيطاى شيوو لةِرةطوِريشةوة هةَلكَيشاو

دروست كرد. تيادا هيتلةر ثاسةوانةكانى بؤ نيشينطةيةكى كرد، ضةند
دروست تيادا سةرؤك ئؤتؤمبيلةكانى ضاككردنى بؤ طةورةى طةراجَيكى
بؤ طةورةشى كَيَلطةيةكى كرد، دروست ميوانانيش بؤ ميوانخانةيةكى كرد،
كردبوو.. دروست دةستوثَيوةندةكةى سةرؤك و ثَيويستييةكانى دةستةبةركردنى
لة بةردةوام كة مريى كارمةندانى و بةِرَيوةبةر بؤ نيشتةجَيكردنى خانووى

كرد. دروست زيادبووندابوون
ئةو كرَيكارانة بةرةى بؤ خانوو ِرَيطاكاندا سةدةها و نشَيوو لة دؤَل (بؤرمان)
ئؤتؤمبيلى سةدةها هةروةها كارياندةكرد، بؤرماندا وةرشةكانى لة كة دروستكرد
بارةطاى بؤ دةهَينا خانووةكانى ثَيداويستى دةضوون، و دةهاتن ناوةدا بةو بارهةَلطر

سةرؤك.
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دادةطريساند  تيادا خانووةكان كارةباى زؤروبةهَيزيان زؤرى زؤرَيكى شةوانةش
كارةكانيان ئةوةى بؤ كارياندةكرد شةوانة بة نؤبة كرَيكارانةى ئةو يارمةتيدانى بؤ

زووترين كات تةواوبكةن. بة
تاشة دةخستةذَير و مينيان بؤمب تةختكردنى ِرَيطاوبانةكان بؤ جار هةندَي
توندى بة دؤَلةكاندا لة تةقينةوةكة طرمةى دةيانتةقاندنةوة، و طةورةكانةوة بةردة

دةدايةوة. دةنطى

بۆرمان شارهزایی
كةمَيشكى هةموو دةنطةدةنط و طرموهوِرى تةقينةوانةشدا ئةو لةطةَل هيتلةر
ثةيوةندى كارة دةيووت..“ئةم نةبوو.. ثَييناخؤش و دةرنةبِرى بَيزارى كةِردةكرد،
ناوكاروبارى بخةمة دةست من نابَيت و (بورمان)ةوة لَيهاتوويى و شارةزايى بةسةر
كؤتايى بةطشتى كارةكان لَيرة وتى...“هةر كاتَيك تردا لةبؤنةيةكى ئةوةوة“.
شوَينةدا لةو و ئارامرت دةدؤزمةوة و هَيمن دؤَلَيكى و شوَين ئةو كاتة ئةوا هات..
لة دووربَيت دةكةم، دروست خانوةكةى ثَيشووترم وةك دار لة بضووك خانوويةكى

و ذاوةذاوةوة. دةنطةدةنط
ضونكة بةردةوام(بورمان) نةدةهات، كؤتايى شوَينة كارى ئةو بةِراستى هةر
جةنطى دووةم كاتَيكيش بوو.. ِرَيطاوبان و خانوو كردنى دروست خةريكى هةر
و ياريدةدةر و هيتلةر بؤ بارةطايةكى زةويدا ذَير لة بورمان هةَلطريسا.. جيهانى

دروستكرد. دامودةزطاكانى
تايبةتييةكانى ميوانة ببواية، فةرمى  طفتوطؤيةكى  و كؤبوونةوة كاتَيك
يةكسةر ئةوَي ثَيثليكانةكانى ضونكة خانووةكة، يةكةمى نهؤمى دةضوونة هيتلةر
كةسَيك هةر دةبوا هيتلةر، نووسينطةكةى تايبةتى ضاوةِروانى ذوورى دةضووة
ثاسةوانَيكى خؤيدا ثَيش لة دةبوو  ثياسةكردن و طةِران  بؤ بِروات بيويستاية

بِروات... بةشوَينةكةدا تا وةرطرَيت بؤ ئيزنى ئةوةى بؤ بنارداية
دةكرد، خؤيةوة دانيشتنةكةى ذوورى ثةنجةرةى بة شانازى زؤر هيتلةر
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بةتةواوى ثةنجةرةيةوة، لةو بكرابايةوة، تةواوى بة ثةنجةرةكة ئةطةر ضونكة
هةموو و سروشتييةكان بكةيت، ديمةنة بةرفراوانى تةماشاى ناوةندَيكى دةتوانى

دياربوو. لَيوة دةوروبةرَيكيش
ثةنجةرةيةوة لةو  بةناوبانطبوو، بةرفراوانيدا و طةورةيى لة  ثةنجةرةكة

ببينيت... (سالزبورط) دةتوانى...(ئةنرتسبورط) و(بةرشفارد) و

تكۆشانم و خهبات پهڕتووكی داھاتهكانی
طةراجى كردبوو ثَيشنيازى خؤى هيتلةر داواى لةسةر باسة شايانى
باهةَليبكرداية كة زؤرجار بكرَيت، دروست ثةنجةرةيةدا ئةو لةذَير ئؤتؤمبيلةكانى
نةخشةوثالنى بةداخةوة و هاوةَلةكانيدا.. خؤى لووتى بة دةكرد بةنزينةكةى بؤنى
و شارةزايى كة نةبوو، هونةرى جوان شَيوةيةكى ذَيرزةوييةكة بة ضينى داِرشتنى

بَيت. ديار ثَيوة تةواوى زانايى
تايبةتى شَيوازَيكى هيتلةردا  دَيهاتييةى بارةطا لةو ذيان  ئةوةشدا لةطةَل
ثارةخةرج لة (بورمان) دياربوو.. ثَيوة بوارَيكدا هةموو لة طةورةيى و هَيمن
نةدةكرد، ثارةخةرجكردن لة كةمتةرخةمى بآلوبوو... دةست يةكجار كردندا
داهاتى وتى..“هةرضى جارَيكيان شَيواندبوو، هيتلةر هيتلةرى دارايى بارى ئةمة
بآلوكةرةوةى كرد، و لة هةرهةموويم خةرج خةبات و تَيكؤشانم هةبوو ثةرتووكى
هةزار ئةو سةد حسابى لةسةر لَيكرد قةرزيشم ثارةى هةندَى ثةرتووكةكة داواى
هةرثَيم دةَلَيت ئةوةشدا(بورمان) لةطةَل بمداتَى دةكاتةوة بآلوى كة تر نوسخةيةى

ناكات...!!“ تَيضوونة ئةو بةشى ثارةيةش ئةو هَيشتا
دانيشتبوو بةندكردبوو، خؤى تةريكيية بةو هيتلةر شَيوةية بةو ئاوا
دةيووت.. كة دةكردةوة ئةفسانةية لةو بريى و دةدا... سةرنجى(ئةنرتسبورط)ى
ِراستدةبَيتةوةو ناوةِراست ِرابووردووى سةدةكانى ئيمثراتؤرَيكى ِرؤذان لة ِرؤذَيك
ئةو دةطَيِرَيتةوة، هيتلةر وتةى ِرابوردووةكةى بؤ ئيمثراتؤريةتة و شكؤ طةورةيى
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دةيووت... و دةكرد جَيبةجَى بةسةرخؤيدا ئةفسانةيةى
لة ئةوَيدا.. بةسةر من ماَلةكةى ِروانينى ديارة ئةنرتسبورط)دةبينى؟ (شارى

نيية.“ بةِرَيكةوت خؤوةو
ئةوضوونةثَيشةوةوهةَلثةى دروستكردنىخانووةكان لةناوضةى(ئوبرسالزيورط)دا
طرنطرت(بورمان) بةيةكةوة بةستبوو. لةوة و بورمانى كة هيتلةر نةبوو هةمووشتَيك
دارايى داهاتَيكى هةموو بةسةر دةست ئةوةكردبوو بؤ باشييةكى ئامادة هةموو

بطرَيت. هيتلةردا حوكومةتى بة ثةيوةنديدار و تايبةت
بؤ ضارةسةركردنىكَيشةداراييةكانيان ياريدةدةرةكانى هيتلةر، وايلَيهاتبوو هةتا
دانى مندا بةردةم لة جارَيك خؤشى هةتا(ئيفابراون) بورمان. الى دةبردة ثةنايان
لة ضاوى كةمةكانى ثَيويستية و داواكارى جَيبةجَيكردنى بؤ ,كة نا بةوةدا

دةستى(بورمان)ة.

ثَيداطرتنةوة و بةرزى بةلووت دواتريش لةوة و ساَلى(١٩٣٤)ةوة لة (بورمان)
هةموو لة و هةردةم كة دةكردةوة سادة بريوِرايةكى لةسةر  جةختى بةردةوام 
خزمةت لة هةمووكات  و  بَيت هيتلةردا لةطةَل دةيويست كاتَيكدا  و  ِرؤذطار
بارةطاى(بةرطهوف)دا لة  دوورنةكةوَيتةوة(بورمان) لَيى و بَيت  سةردارةيدا ئةو
هةميشة هاتووضؤكانيدا سةفةرو هةموو لة بوو، هيتلةردا لةطةَل هةمووكات
دوور لَيى  ِراوَيذكاريدا بنكةى لة دةقيقة يةك لةطةَليدابوو. كات طشت  و
لةبةر كةوتةوة، دوورنةدة لَيى لةطةَليدابوو زووش بةيانيان هةتا نةدةكةوتةوة..
بخرَيت ثشتطوَى نةدةتوانرا و باوةِرثَيكراوى و وريا و زيرةك سكرتَيرى ببووة ئةوة

لَيبهَينرَيت. وازى و
هيتلةر دةرةكانى  ياريدة وةهادا هةلومةرجَيكى لة ساتةداو و كات  لةم
و ملمالنى بؤ بوون ئامادةباشيدا  لة و دةبرد  تريان بةوةى ئريةيى  هةريةكةيان

يةكرت. بةرامبةر ِرووبةِرووبوونةوة
زؤركرا هةَلثةى دةستةآلتدارَيتى ثاَلةثةستؤو بؤ يةكةمدا ِرؤذةكانى لةسةرةتاى

هس...)دا. و ِريبنرتوب و هملر و ليى و ِروزنربك و طؤبَلزوطؤرنط نَيوان( لة
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نةناسةو كةسَيكى ماندو لةوةى(بورمان) دَلنيابوون و لةوانة دةيانزانى هةريةكة
لة بورمانيش دَلِرةقى دةكات. دةستةآلتيان و شوَين لة هةِرةشة و نازانَيت بَيزارى
مريى فةرمانِرةوايانى و كاربةدةستان هةموو بةرامبةر كارةكانيدا و هةَلسوكةوت
لَيى و دةثاراست زؤر بؤرمان لة خؤمم خؤم، بةحاَلى بةش من دياربوو. ئاشكرا بة

نةدةدا. شانى لة شانم دةكةوتمةوةو دوور
بؤنة لة ئةوةشدا لةطةَل بةآلم خؤشنةدةويست، يةكرتمان سةرةتاوة لة  هةر 
و ِرووخؤش بةيةك بةرامبةر ثَيويست ثَيى بة فةرمييةكانى(ئوبرسالزيورط)دا
دووبارةدةكردةوة هيتلةر ئةوةى جار زؤر يةكرتدةكرد، لة سآلومان و تةبابووين
و باوةِربةخؤكردن  بريو ئارامى هةوايةكى  و كةش  لة(شاخةكة)، مانةوةيدا لة
لةسةر كارو دروست ِراست و بِرياردانى لة ثَيويستى ثَيدةبةخشَيت مَيشك سافى

فةرمانةكانيدا.

پشوو بهرنامهی
دةهاتة خؤيةوة تايبةتييةكةى شوَينة لة بةيانيدا يانزةى كاتذمَيرى لة هيتلةر
و زانيارى هةندَى بؤ طوَيى دةكرد و ناو ِرؤذنامةكانى هةواَلى تةماشاى و خوارَى
درَيذةى بة هَيواشى ثاشان دةدا، بؤ ثَيويستى بِريارى و بورمان دةطرت لة هةواَل
دةطوزةراندو ِرؤذةكةى ئينجا خواردنة نان ئةو دواى دةدا. بةيانى خواردنى بة

بةسةرى دةبرد.
كؤدةبوونةوة، و دادةنيشتن لةطةَليدا ضاوةِروانيدا هؤَلى لة هةظاَلةكانى
(ئيفابراون) هةَلبذاردبوو، خؤى(ئيفابراون)ى خؤى، كردنى دؤستايةتى بؤ هيتلةر

دادةنيشت. ضةثييةوة هةمووكات الى
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طرتبووة ئيفابراونى ذوورةوةى بردنة ئةركى ساَلى(١٩٣٨)ةوة لة (بورمان)
هيتلةر، بؤالى دةيهَينا خؤيدا  لةطةَل خواردن نان بؤ  جارَيك هةموو ئةستؤ،

ثةيداكردبوو. بةرزى ثايةيةكى ثلةو نازييةكاندا سةرؤكى ديوانى لة بةمةش
ديكورَيكى ئامادةكرابوو هةفتة ِرؤذةكانى سةرى بردنة بؤ كة خواردن نان هؤَلى
نانى تَيدا قاثانةى ئةو ماَلى دةوَلةمةندةكان دةضوو. لة هةبوو، و تايبةتى جوان
بةآلم بوو، ئاسايى سثى قاثة سثييةكان، قاثَيكى بوون. زيوى و سثى دةخورا،

هيتلةر نةخشَينرابوون. تايبةتى دروشمى زيوييةكان بة قاثة
ذةمة زؤرى بة بوو... ئاسايى و زؤرباش خواردنَيكى هيتلةر خواردنى
بوو، مةى ياخود كانزايى ئاوى و شريينى و  طؤشتاو و طؤشت خواردنةكانى
كةشتى خزمةتضييةكانى لة هةرهةموويان دةكرد، خزمةتيشيان ئةوانةى
لةبةردابوو، ِرةشيان ثانتؤَلى سثى و هةموويان كراسى (ليبيستاندارت)بوون.هةر
خواردن نان بؤ درَيذدا لة دةورى مَيزَيكى كةس بيست نزيكةى وابوو، عادةت

دادةنيشتن.
دةوروبةرى  لةطةَل نةيدةتوانى كةس  مَيزةكة فراوانى  و دوورودرَيذى لةبةر  

بكات. قسة خؤيدا
لةطةَل و دادةنيشت،  ثةنجةرةكةدا  ــةِرووى ِرووب و  ناوةِراست لة  هيتلةر
دادةنيشت هيتلةر بةرامبةر دةكرد، ئةوكةسةى طفتوطؤى قسةو بةرامبةرةكةيدا
خانمةدا ئةو لةطةَل قسةى ياخود هةَلدةبذارد. يةكَيكيانى جارةى هةر ِرؤذانة

دانيشتبوو. ضةثييةوة الى كة دةكرد

چاخواردنهوه خانووی یا یانه
ئاثؤِرةكة بةرةو ئةو ماوةيةكى كةم ثاش خواردن دةبوونةوة، نان دواى ئةوةى لة
بةِراستى هةر ِرؤيشتنةيان ئةم سازكرابوو، ضاخواردنةوة بؤ كة دةِرؤيشتن خانووة
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لة دووكةس تةسك بوو دةِرؤيشتن ثَييدا ِراِرةوةكةى ضونكة ِرَى ثَيوان دةضوو.. لة
طوزةربكةن. ثيايدا ثَيكةوة نةدةتوانرا زياتر

دوورتر لةوان  كةمَيك دةِرؤيشتن، ئاسايش دووكةسى ئاثؤِرةكةوة ثَيش  لة
تر هةظاَلةكانى ئةوانيشةوة دواى لة دةِرؤيشتن، بةدواياندا ياوةرَيكى و هيتلةر
ثياوانى ئاسايش دةِرؤيشتن. لة زؤرتر ذمارةيةكى دةِرؤيشتن، بةدواى ئةوانيشدا
ِرَيطا و ِراِرةو بةو هيتلةر ئةوةبوو دةكرد،  بَيزار تووِرةو ئةوةى(بورمان)ى
بةناو نيو سةعات ماوةى بةَلكو كردبوو. سازى ئةو كة سازكراوانةدا نةدةِرؤيشت

ِرَيذنةكرابوو. ضيمةنتؤ كة دةِرؤيشت دةوةنانةدا و دار و طيا ئةو

حةزى هيتلةر خؤى دروستكرابوو، شوَينَيكدا لة كة ضا خواردنةوة خانووى
باسى بةردةوام هةظاآلن دةيِروانى، دؤَلى(برشتفادن)دا بةسةر شوَينةكة ثَيدةكرد،
دروستكرابوو، تيادا خانووةكةى كة دةكرد، دَلِرفَينةيان سرووشتيية ديمةنة ئةو
ذوورَيكى كوخَيك لة بوو بريتيى خانووةكة دةدانةوة، ثَيويستى هيتلةريش وةآلمى
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طةورةبوو. ثَي (٢٥) نزيكى تريةكةى بوو... الكَيشةيى
دانرابوون الكَيشةييةكةدا مَيزة بةدةورى كورسييانةى ئةو لةسةر ميوان شاندى

دادةنيشتن.
خاتوونَيكى تريشييةوة لةاليةكةى و دادةنيشت هيتلةرةوة ئيفابراون لةاليةكى
ذوورَيكى دةضوون لة نةدةبؤوة، جَيطايان كوخةكةدا لة دادةنيشت. ئةوانةشى تر
كةسةكة ئارةزووى بةثَيى كوخةكةدا لة دادةنيشتن. كوخةكةوة تةنيشت بضووكى
كَيك دابةش شريينى قاوةكةدا ضاو لةطةَل دةكرا، دابةش كاكاو يا قاوة، يا ضا،

دةكرا. دابةش ساردى مةشروباتى ثاشان و دةكرا
دةداو قسةوباس بة درَيذةى خؤى ئارةزووى بة ماوةيةدا لةو هيتلةريش
دةزانى.. باش بابةتةيان ئةو هةظاآلن دةكرد، بابةتة شتَيكى باسى نةيدةبِرييةوة.
ذَير لة ثَينةدانةشيان طوَى و طرنطى ئةو ثَينةدةدا ثَيدانيان طوَي و طرنطى زؤر

دةشاردةوة. بَيدةنطيدا ئةستوورى ثةردةيةكى
ئةم برادةرانيش لَيدةكةوت، خةوى قسةكردندا  كاتى لة زؤرجار هيتلةر
هيواشيان حةزو قسةكردن دةكةوتنة بةضرثة خؤياندا لةناو و دةقؤستةوة هةلةيان
نان تا ضاخواردنةوةكة  ماوةى بَيتةوة. خةبةرى طونجاودا كاتى لة ئةوةبوو 
شةشدا كؤتايى كاتذمَيرى دةخاياند.. لة دوو سةعاتى نزيكةى خواردنى ئَيوارة
ثياسةى تر دةقيقةى بيست (٢٠) ماوةى ئةوة دواى دةهَينرا.. ضاخواردنةوة بة

دةكرد. ضاوةِروانيان و دةوةستان خاتوونةكانيش و دةكرد
سةردةكةوت ثَيثليكانةكاندا بة بارةطاى(برطهوف) بؤ دةطةِرايةوة كة هيتلةر
ئةو بةثَيى لَيدةكرد. بآلوةيان برادةرانيش و خؤى تايبةتييةكةى شوَينة دةضووة و
ذوورَيكى لة زؤرجار(بورمان) ِراطةياندبوو. بة(بورمان)ى ِرَينماييةى(ئيفابراون)

دةمايةوة. دةشاردةوةو خؤى كضةكاندا سكرتَيرة لة يةكَيك بضووكى
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شهونخونی بهرنامهی 
دووسةعات، هةظاآلن دواى بةيانى.. خواردنى نان ِرَيوِرةسمى وةك هةمان هةر
لةطةَل هيتلةر ئةوة دواى دةخوارد. نانيان و كؤدةبوونةوة ئَيوارة, خواردنى بؤنان
ئَيمة لة هةريةكةش ِرَى. حةسانةوة دةكةوتنة دانيشتن و هؤَلى بةرةو برادةرةكانيدا

دادةنيشتني. كورسييةكان يا قةنةقةكان لةسةر يان هؤَلةكةدا لة
شاشةى ئةو بةسةر دةكرد، ثَي دةستى نشينةكة شةو دووةمى ئةوةبةشى دواى

دةدرا. سينةمايى ثيشان فيلمَيكى هةَلواسرابوو. بة ديوارةكةدا سينامةيةى
دةكران، هةمةجؤرةبوو.. بةرليندا نمايش كة لة بوو لةو جؤرانة فليمةكانيش
كة دةكرد فليمانة لةو خؤشةويستى بوو.. هيتلةر زياتر حةزى و سؤز باسى زياتر
زؤثا دةورى لة  فليمةكة تةماشاكردنى  دواى تَيدابوو، ِرووتكردنى  قاض  مؤسيقاو
هيتلةريش بوو..  بَيزارى و ناخؤش زؤر دانيشتنةكةمان  دادةنيشتني، طةورةكةدا
كورسييةك لةسةر ئيسراحةت بة كضةكاندا لة يةكَيك و نَيوان(ئيفابراون) لة

دادةنيشت.
لةيةكةوة، بوون نزيك زؤر كة وادانرابوون كورسييةكان لةبةرئةوةى ِراستيدا لة
بة دةتوانى ئةوةندةت تةنها بكةن. طفتوطؤ قسةو ثَيكةوة نةياندةتوانى ئامادةبوان

قسةبكةى. دانيشتبوو تةنيشتةوة لة ئةوكةسةى لةطةَل ضرثة و هَيواشى
دانيشتبوون مالولةواليةوة  لة دووخانمةى  ئةو لةطةَل  هَيواشى بة هيتلةريش
دةستييةوة دةخستة دةستى(ئيفابراون)ى ياخود دةكرد. هيضوثووضى ئاسايىو قسةى
قسةيةكى و دادةنيشت بَيدةنط زؤرجاريش دةضرثاند. طوَييدا بة هَيواشى بة و
بريكردنةوةيةكى دةكةوتة خةياَلدا دةِرؤيشت و و بة دةيِروانيية زؤثاكة زةق نةدةكرد،

قووَلةوة.
ساَلةكانى لة نةدةكرد، قسةمان و بَيدةنط دادةنيشتني ئةو هةموو وةك ئَيمةش
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ِرَيزلَينانى بؤ خؤشةويستيية ِرَيزو ئةو لةطةَل هيتلةر جيهانيشدا، جةنطى دووةمى
فليم لة وازى ئةويش بوون، بَيبةش خؤشيية لةو كاتانةدا لةم كة سةربازةكانى

مؤسيقاى لَيدةدا. قةوانى ئةوة جياتى لة ثيشاندان هَينا،
بةآلم ثلةيةكى هةبوو، نايابى شازو  قةوانَيكى كؤمةَلة  ئةوةى هيتلةر لةطةَل
يادووبةشىئؤثَيراى(فاغنر) يةكبوون.بةشَى ضوون بةرنامةكانىشةوانةهةرهةموويان

سووك. بة ئؤثةرَيتَيكى ئةوة دةبوو دواى لَيدةدرا
خؤى كاتَيك بزانَيت يا كضةكة كوِرةكة بَيذة ناوى طؤرانى حةزيدةكرد زؤر هيتلةر
دةطةشايةوةو ِرووى دةوت، ناوةكةى كضةى دةزانى و كوِرةيا بَيذة طؤرانى ئةو ناوى
هيض دةطَيِردرا..و شةمثانيا  ئاساييانةدا شةونشينة لةم ثَيوةدةكرد،  شانازى

تَيدانةبوو. خؤشييةكى
شةمثانييايةكى زؤر شةوانةوة دواى ئةو داطريكرا.. لة ئةوةى(فةِرةنسا) دواى

دةكردين. ثَيشكةش هةرزانيان

درژ شهوی
باشرتين بةوبوون. كةسةر ئاسمانى، هَيزةكانى و مارشاآلنى بةآلم(طؤرةنط)
يةكةوة سةعات لةدواى ئَيمة لة نةبوو كةس دةخواردةوة. شةمثانيايان جؤرى
تةواو سةعاتَيكى نةدات. و باوَيشك خؤى ِرابطرَيت بتوانَيت بداية، هةوَلى ضةند

دادةنيشتني. بَيدةنطى بة بَيتاقةت و بَيزار
و دةضرثاند هيتلةردا طوَيى بة قسةيةكى ضةند ماوةيةدا(ئيفابراون) لةو
ضارةكَيك ثاش تةرخانكرابوو. ئةو تايبةتةى كة بؤ ذوورة ئةو دةضووة هةَلدةسا
كات هةموو ئةو دواى خؤى، تايبةتةكةى شوَينة دةضووة هةَلدةساو هيتلةريش
هةناسةيةكى ماندووبوونمان و دةدا ثشوويةكمان ماندوبوونة.. بَيزارى و ساتة و

هةَلدةكَيشا.
بةردةبن، دةكةوتينة ثشوودان بؤ خوَيندن دةرس دواى كة قوتابى قوتابخانة وةك
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هيالك شةودا دووى كاتذمَيرى لة خواردنةوة، شةراب بةردةبووينة ذاوةذاو قسةو
شةونخونيية لةو ضةند ِرؤذَيك دواى ماَلَى. بؤ وثرزة لَيرِباو دةضووينةوة ماندوو و
تووشى كرد هةستم فرِيؤدانة، بة كات و  بَيكارى  و و دابِران و بةردةوامى و

بووم. (رِةقيتة) نةخؤشى(ئةلجيل)
ئةو لةطةَل من كارةكان بةِرَيوةبردنى نووسينطةو كاروبارى جَيبةجَيكردنى بؤ
وتووَيذى نةبَيت كة كاتانة  بوون، ئةو ذَير دةستمدا لة نةبووم كة كارمةندانةدا 
دةهَيناو بَيكارى لة وازم ئةوكاتة  ئيرت دةكرا،  ساز فوهرةردا لةطةَل فةرمى
لةو خؤم نةمدةتوانى من سوودةكانمان، بة فرمانة كارو سةر دةضوومةوة
بووم يةكَيك من ضونكة و ناخؤشانة بدزمةوةو نةضم، دانيشتنةبَيزار و شةونخونى

لة(ئورسالزبورط)دا. سةرؤك نزيكةكانى زؤر كةسة لة

ژن دهربارهی سهرۆك بیروڕای
ببوةعادةت(ئيفابراون)لةكؤِرودانيشتنىئةندامةطةورةودَيرينةكانىحيزبدائامادةى
وةزيرةكانى(ِرايخ)دا و ثياوماقوآلن كؤِروكؤبوونةوةكانى لة بةآلم دةبوو، دانيشتنانة ئةو
دةهاتن، ذنةكةى و لةكاتَيكدا(طؤِرةنط) دانةدةنيشت، لةطةَلياندا و نةدةهات
لةطةَليدا من جار هةندَى دةرَى، نةيةتة و بمابايةوة خؤيدا ذوورةكةى لة دةبوا(ئيفابراون)

دةِرؤيشتم. نووستنى هيتلةرةوةبوو ذوورى تةنيشت كة لة تةنهاييةكةى ذوورة بؤ
بؤ نةيدةوَيرا و دَلةِراوكَى دةمايةوة و بةبَيزارى لةو ذوورةدا حةثسَيك وةك ئيفابراون

يةكرتببينن. نةدابا ترس ئةوةى دةرةوة، لة بضَيتة طةِرانيش
بطةم خَيزانةكةى و طؤِرةنط بة ِرَيطا لة بضمةدةرةوة ئةطةر ِرةنطة وتم.. ثَيى جارَيك
بةرةوِرووى، زؤرجار دةدا.. نة ئيفابراون ئاراى و بةبوون طرنطى زؤر هيتلةر يةكرتببينني. و
دةيووت:“ثَيويستة دةردةبِرَى و بةرامبةر ذن بريوِراى خؤى بكات لَي شةرمى ئةوةى بَي
نةخوَيندةواريان تَينةطةيشتوو ذنى طةورة دةستةآلتى خاوةن تَيطةيشتووى ذيرو ثياوانى
دةستى ذيرم ببواية، و زيرةك ذنَيكى من ئةطةر دةبوو ضى سةرنج لةوةبدةن هةبَيت..

بكردماية. لةطةَلدا ضةنةحانَيى و كاروبارمةوة بكَيشايةتة
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ئةوةية لةبةر ئا كةسم النةبَيت، و تةنهابم بة حةز دةكةم بَيكاريمدا كاتى لة من
دةردى و ئازار و ضةند ئَيش لة منداَل هةبَيت، ئاى و ذنم بهَينم ذن ناكةم حةز
لة ئاسايى دةيانكردة جَينشينم، هةبواية، كوِرم هةية.. بةهةرحاَل ئةطةر سةريان
بةتوانام كوِرَيكى كة بةوةنيية ئاواتَيكم هيواو هيض من وةك كةسَيكى ِراستيدا

(طوتة). كوِرةكةى بؤنموونة دةبَيت، هةرواش و ذيانة ئةمة هةبَيت
قسةكانى  بة درَيذةى شؤردراوة..“ هيتلةر لَي بَيزراو دةست كةسَيكى كوِرة  ئةو
بَي ثياوَيكى من دةدةن، ضونكة دةوروخولم ذنان دةيووت..“زؤرَيكى زؤرى دةداو
ئَيستا ئَيمة كة كاتة ئةم بؤ تايبةت بة سةرم، دةكاتة طةورة كاريطةرى ئةمة ذنم

تَيكؤشانداين،. و خةبات لة
سينةماو  ناودارانى بةرةنطارى كة كَيشةية هةمان هةر كَيشةية ئةم  
ضاوى ثَيش لة هاوسةرى ثَيكدَينن دَينن و كة ذن دةبَيتةوة، ئةوانة ئةستَيرةكانى
لةبةرئةوة كةم دةبَيتةوة، ثلةوثايةيان ثَييانةوة ثابةندن دةوَيت و خؤشيان ئةوانةى
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نانوَينن“. ثَيش ضاوياندا لة و ثةرستيارَيك خؤشةويست وةك ئيرت
ثَيش لة جنسييةوة لةاليةنى بوو بةخؤى بِرواى دةروونييةوة ناخى لة هيتلةر
خؤى، خودى لة نةبوو دَلنيا زؤر هيتلةر لَيرةشدا ِراكَيشة، سةرنج زؤر ذناندا ضاوى
ضونكة ِراوَيذكارى(ِرايخ)ة... ثَييةوة ثابةندن و خؤشيان دةوَيت بؤيةكى ذنان ئايا
نةدةكرد حةزى هيتلةر باسة شايانى ئةوةى بةس، ئاساييةو هيتلةرى ئةو ياخود

ببةستَيت. ثةيوةندى تَيطةيشتوودا و زيرةك ذنَيكى هيض لةطةَل
ضةند دةريبدةبِرَى  قسةوقسةلؤكانةى بةم نةدةزانى ئةوةشى هيتلةر ديارة 
و بةرامبةرى دانيشتبوون كؤِرودانيشتنةدا كةلةو دةكات بةو ذنانة سووكايةتى

ناخؤشة. ثَييان
و دةروونى سؤزوبةزةيى هةندَى زؤرجار هيتلةر ئةوانةشدا هةموو لةطةَل
سةربةفر خليسكانَيى بؤ جارَيكيان(ئيفابراون) دةردةبِرى، خَيزانى لَيثرسيارَيتى
ئاشكرا بة زؤر هيتلةر نةهاتةوة، و دواكةوت ضاخواردنةوة كاتى بؤ دةرةوة، ضووة
ئارامى و بةبَى بةردةوام ثَيكةوتبوو، دَلةِراوكَيى و ئارامى بَي دواكةوتنةى بؤ ئةو
تووشى ئةوةى نةبادا ترسى لة دةكرد. كاتذمَيرةكةى تةماشاى كوتييةوة هةر دَلة

بووبَيت. خراث ِرووداوَيكى

ئیفابراون پگهی و شون
من ثَيطةيشتبوو، مامناوةنديدا ناوةندَيكى و خَيزان نَيوان لة ئيفابراون
كةسوكارى نةدةناسى  ئةوانى كةسيش و نةدةناسى كاريم و كةس خانةوادةو 
نةيانناسَيت، كةس خةَلكييةوة لة دووربن و نادياربن كؤتايى تا حةزياندةكرد

مامؤستابوو. باوكى خؤى كاتى
نةدةثؤشى، ئاآلوواآلى جلوبةرطى بوو.. مامناوةندى هةمووشتَيكدا لة ئيفابراون
و هةرزان ملوانكة بةو خؤى هةردةم بوو. هَيمنى و جوانى و بةِرَيكوثَيكى حةزى
دايكبوونيدا لة و ساَل سةرى جةذنةكانى لة هيتلةر كة دةِرازاندةوة نرخانة كةم
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ِرازابوونةوة، نرخ كةم بةردَيكى نايابى بة جؤرة خشآلنة ئةو دةكرد، ثَيشكةشى
شايستةى ئةوةش ثَينةدرابوو، زياترى ماركَيك سةد ضةند لة يةكَيكيان هيض

دةكرد. ثَيشكةشى كة نةبوو طةورةية ئةوكةسة ثلةوثايةى
خستبووة جؤرةخشآلنةى ئةو  كِرينى و هَينان كارى كارة(بورمان)  ئةو بؤ

ببذَيرَيت. هةَلى و طونجاوبَيت هيتلةر ئةوةى باش ئةوةى بؤ خؤى سةرشانى

كار  نةدةدا نةدةدا و هةوَليشى سياسةت بة طرنطى و طوَيى زؤر  ئيفابراون
هةبَيت كاريطةرى و  هةَلنةدةقورتاند  كاروباريدا لة و خؤى هيتلةر  سةر بكاتة

بؤى.
ِرةخنةو  جار هةندَى هةبوو... تةواوى و باش زيرةكانةى و ناسك  هةستَيكى

دةردةبِرى. دةبوو، ميونيخدا كَيشةدا كة لة هةندَى لة خؤى بؤضوونى
خؤم من سةر بةفر.. بوو.. بةتايبةت خليسكانةى حةزى لةوةرزش ئيفابراون
دةكرد، لةطةَلدا سةر بةفرم خليسكَينةى بارةطاى شاخاوييةكةوة نزيك لة زؤرجار
هةفتةية ئةو نةِرؤيشت شاخاوييةكةى خؤى بؤ بارةطا هةفتةيةك هيتلةر جارَيك

ئيفابراون.. بة ثشوويدا
ناوضةى(تسريول) بؤ و ضووين لةطةَلمانداهات كةس بزانَيت ئةوةى بَي ئيفابراون
نةدةهانني هةتابةرة لَي وازيان و كؤبوونةوة لَيمان ئةفسةرة الوةكان نةمسا، لة

كرد. لةطةَلدا سةمايان دوايى ِرؤذى بةيانى
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طةورةولووت ذنَيكى دى بومبيدؤز) خؤى بة نةبوو وةك (مادام ذنَيك ئيفابراون
ماوةيةك كة دةنواند خؤى ئاسايى ذنَيكى وةك ِراستيدا لة بدات.. ثيشان بةرز
ثةذارةوةم و خةم و زؤر بةداخ من بةس و طوزةرى كردبَيت هيتلةردا ذيانى بة
طةيشتم ِراستييةى لةو كة من خؤشدةويست، زؤر هيتلةرى بةِراستى بؤى..
هةستمان يةك هةردووكمان ئَيمة طةورةتربوو،  و  ِرَيزدار زؤر ضاومدا ثَيش لة
بؤرمان بةرةنطارى نةدةكرد حةزمان هيضمان و خؤشنةدةويست بؤرمانمان هةبوو،
نةدةطرت ِرَيزى و نةدةثاراست  الدَيكانى سيماى و جوانى ئةو ضونكة ببينةوة 
شَيوةكةى دةبِرييةوةو الدَيكانى دارستانةكانى دارو دةكردن، وَيرانى و  كاول و

بوو. ناثاك وةفاو بَى خؤى بةذنةكةى بةرامبةر هةروةها دةكرد، ناشريين
بة مردنى ثَيش  هيتلةر بيستم كردنى(تورنربط)دا دادطايى لة كاتَيك
هةواَلة. بةو بووم شادومان دَلشادو زؤر مارةكردبوو. ِرؤذونيوَيك(ئيفابراون)ى
تَيِروانينَيكى وضؤن دةكرد.  تةماشاى  ضؤن هيتلةر  دةمزانى  باش من طةرضى

هةبوو. ذنةخانمةكان هةموو بةرامبةر

منداڵ ھیتله ر و
منداَلى خؤشدةوَيت، بةِراستى هيتلةر، ئايا دةثرسى ئةوةم هةمووكات  من
سةيرى هةَلسوكةوتَيكى بطةيشتاية بيناسيايةو نةيناسياية منداَلَيك بة هةركاتَيك

بزانَيت. خؤشةويستى باوكايةتى يةك و هيض سؤز هةروةك ئةوةى دةكرد
قسةى دوو يةك  تةنها بكردناية... لةطةَلدا قسةى بةباشى نةيدةزانى 
لةطةَليدابوو كةسةى ئةو لةطةَل و لَيوةردةطَيِران ِرووى ثاشان و لةطةَلدادةكردن

طفتوطؤ. قسةو دةكةوتةوة
نةوةو هيواى منداآلن و نوَى خوَينى كة منداَل وايدةِروانيية ئةوةشدا لةطةَل
ضةندةها طةرضى هيتلةر نةدةدا. سيمايان بةلةشوالرو طرنطى هيض  دواِرؤذن،
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و هةواَل هيض نةمدى جارَيك ِرؤذان لة ِرؤذَيك بينييوو، منى مناَلةكانى جار
دةخواردةوة، دواى خانووةى ضامان تَيدا دةربارة بكات، لةو و قسةيةكيان سؤز
و فليم و شانؤ سةط و ثةروةردةى و جلوبةرط وةك باسى زؤرشتى ضاخواردنةوة
هةندَى ماناى بَى و هيض شتى هةندَى سينةماو ئؤثَيراو ناودارى ئةكتةرى ئؤثَيراو
كؤِرو لةو  هيتلةردا لة  بوو دةطمةن و شاز زؤر شتةى ئةو بةآلم  دةكرا، خَيزان
ترةوة لةاليةكى بةآلم خؤى نةدةكرد، باسى دوذمنانى جؤرَيك بةهيض كؤمةآلنةدا
تايبةتييةكانى دانيشتنة دةكرد، لة خؤى كةسانى دةوروثشتى نزيكرتين بة طاَلتةى
بَيماناى هةمووشتَيكى دةربارةى ذن بةآلم تَيدانةبوو، نةهَينييةكى هيتلةردا هيض

دووياريدةدةرةكانى دةردةبِرى. دةربارةى خراثى و ناخؤش ثَيدةووتن، سةرنجى

كهنیسه(در) و ھتلهر
سةركةنيسة لة سياسييةكانيدا ِراوَيذكارة و ياريدةدةران بةردةم لة فوهرةر..
لةو تؤزَيك ئافرةتاندا لةبةردةم بةآلم دةكرد، وَيران و ذَيروذوور بةسةرياندا دنياى
شتَيكى ميللةت  بؤ دةيووت:“كةنيسة و كةمدةكردةوة هةَلمةتانةى و  هَيرش
سةقام و ئاسايش بؤ بةتواناية بةهَيزو هؤكارَيكى كةنيسة ثَيويستة، زةرورو زؤر
ضؤنى دةستيدا لة كة ئامَيرَيكة دةكرد واتةماشاى كةنيسةى هيتلةر طريى وآلت“
دانيشتنةكانيدا كؤِرو لة ذيانى كاتةكانى دوا هةتا هةَلدةسووِرَينَيت، واى بوَيت

دةوَلةت. بؤ ثَيويستة هؤكارَيكى كة وادادةنا كةنيسةى
كةنيسة دذى كة  دةكرد نةيارانةى كؤِرواليةنة ئةو ِريسواى  و سةرزةنشتى
دةيووت و دةكرَيت، طةل ثاشةِرؤذى دذى ئةوةتاوانَيكة كة دةكردن بةوةباسى بوون،
كةنيسة بريوِرايةكى دةربارةى ناطرَيتةوة كةنيسة جَيطاى نازى بريوباوةِرى حيزبى

دروست ببوو، دةيووت.. ال
نيشتمانى(نازى) ئيشرتاكى سياسى ئامانجى دةوروزةماندا لةطةَل كةنيسة
لة جياتى نوَى ئاينَيكى حيزبى  نيشتماندا لة ئةوةوة بةهؤى  و  تةبةنى دةكات
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دَيتةكايةوة. كؤنةكانى سةدةى ناوةِراستدا سؤفيية بريوِراى
سةر دةكاتة هَيرش مونولوجةكانيدا لة  هيتلةر دةيبينى هةركة (بورمان)
سةرَوكةكةيدا قسةكانى لة بةدةستةوةو ئةو قسانةى دةطرت كاغةزى كةنيسة،
زؤرى زؤرَيكى كةزانى ساَلى(١٩٣٧)دا لة هيتلةر  دةينووسى، بوون  طرنط
كردنةى بةرهةَلستى ئةو لةسةر حيزب ِرَينمايى بةثَيى اليةنطرانى دةسوثَيوةندو
تَيكردووة. ثشتيان هَيناوةو كةنيسة وازيان لة هةيةتى، ثالنةكانى بؤ كةنيسةكة
كة تر، كةسانَيكى و طوبلز و طورنط ياريدةدةرانى..  طةورة بة فةرمانيدا
بة تةنها خؤم بة بكةن، وتى..“من كةنيسة لة و ثشت ئةوان بضنة ثاَل ئةوانيش

دةمَينمةوة.“، كاسوليكى كةنيسةى ئةندامى
نةبوو، بةآلم كةنيسةش بةرامبةر بة و سؤزَيكى مةبةست هيض طةرضى خؤشى
شَيوةية بةو هةروا كوشت خؤى ِرؤذةى ئةو هةتا بوو، طةورةكةيةوة ثلةوثاية بةهؤى
حةزارةتى هيتلةر بوو، هةَلثةرستى و ِرووكةشى  ئةمانةهةموو بةآلم مايةوة،
دادةنا، حةزارةتةكان ثَيشكةوتوترين بوارواليةنَيكدا بة هةموو لة ئيفريقيةكانى
ئةندازياريدا ئةغريقييةكان لة شارةزايى و زيرةكى ئاشكرا بةِروون و دةيووت..

دةردةكةوَيت. بةباشى
بينى.. مةلةوة بةمايؤيةكى جوانى مةلةوانَيكى كضة وَينةى ِرؤذَيكيان
وةرزشةوة بةهؤى  سةدةيةدا لةم طةنجان لةشوالرةجوانة.. لةم وتى..“ئاى
هيتلةر هةروةها ئةغريقييةكان“. شؤخوشةنطى و جوانى ئاستى دةطةنة خةريكن
دةكرد... ِراوكردنةى(طؤرةنط)ى حةزوئارةزووى ئةو باسى قسةوباسةكانيدا لة
سةربِرينى كوشتن و وايدةبَيت.. شتَيكى ئارةزووى و حةز دةيوت..“مرؤظ ضؤن
و نةطبةتى ثَيناوةدا زؤر لةو ثارةيةكى قةسابة، خةرجكردنى كاروثيشةى ئاذةَل
ئةو ئاذةآلنة دةكوذن دةضن لة ِراودا شارةزا لةوة ِراوضى دَلنيام زيانة.. من و زةرةر
كابرايةكى دةبينني ئةمِرؤ بةآلم دةطةيةنن، تر بةوانى زيان و بةخشن زيان كة
خؤيدا بةرذةوةندى و سوود ثَيناو لة ئةمة دةكوذَيت ئاذةَلَيك دوورةوة لة زةبةالح
لة ئةمانة  شتانة جؤرة ئةم و  ئةسث ثَيشرِبكَيى و ِراوكردن كارةدةكات، ئةم

ناوضووة“. لة دةرةبةطايةتى سةدةكانى ثاشماوةكانى
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سه گهكه و ئیفا
هةَلطريسانى ثَيش
هيتلةر جةنطهةندَى جار
هةموو هةركة دةيووت..
هاتةدى.. ئامانجةكانم
دةست فةرمى بة ئةوكاتة
دةضم لةكاردةكَيشمةوةو
دايكبوونمدا لة زَيدى لة
و ــان دةبــةمــةســةر ذي
سياسى شانؤى لةسةر
و واز نابَيت حةقى هيضم
و دَينم  هةمووشتَيك لة 
بؤنةوةكانى كــارة ئةم
جَيدةهَيَلم خؤم دواى
ئةو كاربكةن، ئةوان با
بةزووترين خةَلكى كاتة
بريدةكةن لة هيتلةر كات
و تَيدةكةن ثشتى و

وازيلَيدَينن.
بؤنةكانيشدا  لة دةيووت..“ِرةنطة خؤى خودى بةرامبةر بةزةييةكةوة و  بةسؤز
ئةوةم بةآلم  و سةردانم بكةن، الم بؤ بَين كؤنةكانم هاوكارة برادةرو لة هةندَى
خؤمدا لةطةَل تر كةسى زياتر براون خاتوو لة ثَينادةم طوَيى و نيية الطرنط زؤر
ذيان شوَينةدا بؤخؤم لةو تةريكى بة تةنها بةتاقى سةطةكةم، خاتووبراون و نابةم..



٦٢

بیرهوهرییهكانی

بمَينَيتةوة..؟ كةسَيكى تةنهادا لةطةَل زؤر حةزدةكات ماوةيةكى كَى دةبةمةسةر،
طرتؤتةوة، منى شوَينى كةسةى ئةو بؤالى دةضن خةَلكى كةس. هيض بَيطومان
و الم بؤ بَين لة دايكبوونمةوة جةذنى بةهؤى جارَيك خةَلقانَيك ساَلَيكدا لة ِرةنطة
خؤيان و بؤ دةكرد تةكاندنيان و شان كلكة لةقَى بكةن.. هةظاَلةكانيش سةردانم
و بؤى بةوةفادةبن هةردةم كة لةسةرئةوة دةكردةوة جةختيان ثَيشةوةو لَيدةبردة

لَييدوورناكةونةوة. و دةبن لة دةورى و لَيناهَينن وازى هةتاهةتاية

دووڕهنگه(إحتماالن)
لة هيتلةرةوة، لةبةرئةوة لة بووين نزيك زؤر بووين كؤمةَلة كةسانَيك ئَيمة
ثَيماندةوت(سةرؤك) هةر بةَلكو نةدةووت(فوهرةر) ثَيمان ناوبردنيدا و قسةكردن
هيتلةر) دةوترا..(هايل كة سةالمةش ئةو هةروةها دةبرد، ناومان بةسةرؤك و
باش) ثَيماندةووت(بةيانيت تةنها بةَلكو  نةدةكرد..  بؤ سةالمةمان ئَيمةئةو
بكةين، لَي باشةى بةيانى ئةو نةدةداين ئةوةشى ماوةى جاريش زؤر ئةو طةرضى
هةندَى بة ناوخؤماندا لة جار هةندَى لَيدةكردين، باشى بةيانى ئةوخؤى بةَلكو
ئةويش خاتوو...(عزولسني كة كضةكانى سكرتَيرة لة ثَيدةكةنني. يةكَيك قسةى
ئةم هةية.. دوو(ئيحتمال) دةيوت: و دةكردةوة قسةكانى السايى بوو، شرويدةر)
دةيووت...“دوو بةكاردةهَينا باسةكانيدا قسةو زؤربةى لة بِرطةيةى(ئيحتمال)ةى

نةبارَى..“. بارانيش ئةشَى و ببارَى باران ئةمِرؤ ئةشَى ئيحتمالة..
يا ئةوةى برتسَى بَى ئَيوارةدا يا بةيانى خواردنى نان لةسةر ئيفابراون زؤرجار
ثَيض)ةت لةطةَل جلةكانتا بوينباخةت(طةردن َُّـ بكات.. ثَييدةوت..“ئةم شةرمى
خؤمدا لة دَلى من زؤرجار نابوو(دايكةالدَيييةكة) خؤى ناوى ئيفا ناطونجَيت..
لة ضونكة هيتلةردانةنَيم.. برادةرى يا هاوِرَيى بة خؤم من نابَيت بؤضى دةمووت..
يةكَيك هةروةها لَيى جيانةدةبوومةوة. و ضركةيةك بووم لةطةَليدا كاتَيكدا هةموو
ئةندازييةمةوة كارى بةهؤى بةتايبةت نزيكةكانى ِراوَيذكارة ياريدةدةرو لة بووم
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ثَيخؤشبوو. دَلى كارَيك زياتر هةموو نازييةكان لة سةركردةى كة
سؤزى و هةست بةكةمى هَيندة نةديبوو ئةو وةك كةسَيكم ذيانمدا هةموو لة
دواى تر.. ياشتَيكى بَيت دةربرِبياية، جاتووِرةبوون  سؤزيشى هةركة دةربرِبَي..
هةمووشتَيكى بةوة نةدابَيت و ِرووى هيض ئةوةى خاودةبؤوة هةروةك طورج ئةوة
هيتلةر ذيانى ئةواليةنةى دةربارةى  لةطةَل(هس)دا بةنديخانةدا  لة كردبَيت.
ثَيويست لة زياد وادةزانَى هةندَى جار مرؤظ ئةوة كة سةر هاتينة و كرد.. قسةمان

هةَلةكردنة. و طؤِران قابيلى هةردةم ئينسانيش بؤتةوة، نزيك خةَلكى لة
نةبوو، دَلخؤش و ئارام زؤر ئيفابراوندا لةطةَل هةرطيز ذيانيدا لة هيتلةر
زؤرجاريش طةرضى نةبوو، ئينسانى شَيوةيةكى لةطةَليدا هةَلسوكةوتيشى
وآلت فؤهررى لة نَيوان هةردةم بةآلم دةكرد، بانطى ثشيلة بةضكة بة(ثشةبضكؤل)

ثةيوةندييةكانياندا هةبوو. بؤشاييةكى بةردةوام لة كيذة ئاساييةكةدا و
شاخاوييةكةيدا بارةطا لة هيتلةر ساَلى(١٩٣٦)دا دووةمى تشرينى لة
كرد، دانيشتنيان كؤبوونةوةو ثَيكةوة فولهايرب)دا لةطةَل(كارديناَل زؤر ماوةيةكى
ترسةى خستبَيتة و ترسناك دانيشتنةدا ئةو سةركةشيية لةو لةوةدةضوو كارديناَل
هيتلةر ِرؤيشت، من و كارديناَل ئةوةى ثاش هةَلدةسَيت. ثَيى ضاوى كة  ثَيش
تَيكردم.. ِرووى دانيشتبووين.. طةورةكةدا ثةنجةرة لةبةردةم ثَيكةوة بةتةنها
ثَيويستة يةكةم ثَيشداية ِرَيطام لة دوو ثالنانةى دامِرشتووة.. وتى..“دةربارةى ئةو
دةبم تَييدا.. سةركةوتوو يا جا كؤتايى.. تا بم بةردةوام و كارةكانمدا ثالن لة
ئةوائةوكاتة دةبم تيايدا سةركةوتووبم ئةطةر لةناودةضم، و دةبم ياخود ذَيركةوتوو
نةوةكانى دةبا خؤ ئةطةر سةركةوتووش نةبووم، ناو مَيذوو. ثياوى بةطةورةترينى
خراثى سووكى و بة مَيذوو بة ثةندى ِرؤذطار، وببم بكةن لَي خؤم نةفرةتم دواى

بهَينَيت. ناوم
ساَلى(١٩٣٥)ةوة لة  ضونكة نةذى، زؤر  دةترسا لةوة  جةنط ثَيش هيتلةر 
ئازارةكانيدا بةسةر دةيويست دةداو تةواوى هةوَلى ببوو.. طةدة ئازارى تووشى
نيشان خواردنةكانى دةست جؤرى و دةخوارد كةمى خواردنى بَيت.. لةبةرئةوة زاَل
بةو دةكرد سفرةى سةر تةماشاى كة نةدةخوارد خواردنَيكيشى هةموو كردبوو،
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هةموو ئةم ئينسان ئاخر دةيوت..“ ِرازاوةتةوة.. خؤشانة و بةتام خواردنة هةموو
نةخوات... لَييان و ثَيِرابطريَيت خؤى دةتوانَيت ضؤن بينَيت.. خؤشانة خواردنة
ئينسان بة ِرَيطا دوكتؤر ثَيويستة بكةن.. خواردنانة هةموو ئةم دةتةماشاى
ذةمة دواى هةر نني، باش من بؤ هيضيان ئةمانة بيخوات، لةضيية بدات حةزى

ئازاردةبمةوة“. تووشى و دَيتةوة بؤ ئازارم خواردنَيك
طةدةى ئازارى زؤرجار بذيم..؟ ضؤن و بخؤم..؟ ضى نةخؤم.. خواردن ئةطةر ئةى
تريش زؤرجارى نةدةكرد، قسةو طفتوطؤى سةعات زياتر نيو ماوةى بؤ وايلَيدةكرد
كة هاوارى لةوةبوو زؤرجار كؤِروكؤمةآلنة. ئةو ناو ئازار نةدةهاتةوة لةتاو هةبوو

بَيخةوى بووة. دَلةكزةو و خواردن نةكردنى هةزم و باكردن و ئَيشة تووشى سك
ثةنجا نةطةيشتؤتة  تةمةنى طةرضى هيتلةر وتني.. ثَيى ئيفابراون  جارَيك
ض سوودَيك تؤ لَيبَينم.. وازت كات بةزووترين ”ثَيويستة ساآلن... ثَيمدةَلَيت..

دةبينيت..؟“. من وةك ثياوَيكى ثريى لة

ھتلهر ئازارهكانی
تةندروستى بؤ  تايبةت  ثزيشكى تَيِروانينى كة ئةوةكرا بؤ  ئامادةباشى 
و سةربازى خةستةخانةيةكى بؤ بربَيت هيتلةر كة وابِرياردرا هيتلةربكرَيت،
لة دةتوانرَيت سةربازييةدا ضونكة لةو خةستةخانة بكرَيت، بؤ تَيِروانينى لةوَيدا
هةر هيتلةر بةآلم بثارَيزرَيت، كارة ئةو نةهَينى زياتر تر خةستةخانةكانى هةموو
برييش لةوة كة نيية، ئةوةم تواناى من وتى ِرةتكردةوة، ثَيشنيارانةى ئةو هةموو
ئةوةى دةبَيتة ئةمة ضونكة  هةية.. ضارة بة ثَيويستم و  نةخؤشم كة بكةمةوة

وآلتدا. دةرةوةى لة بةتايبةت بكات، سياسيم الواز ثلةوثايةى
بؤ ثزيشكى تَيِروانينى شارةزا ثزيشكَيكى هيض نةيدةهَيشت جؤرَيك بةهيض

بواية. تايبةتييةكةى خؤشيدا شوَينة لة بارةطاو طةرضى بكات
ثزيشكى تَيِروانينَيكى هيض هيتلةر جؤرَيك بةهيض بَيت وبريم بزانم من ئةوةى
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ئةوةدةسةِّـَينَيت كارةكانى و كة ئيش بِرواى بةوةبوو خؤى نةكرابوو، بؤ نةهَينى
ِرووى بةرةو دةتوانَيت و بطرَيت ئازارَيك  هةموو  بةرطةى دةتوانَيت سةرؤك كة

بَيتةوة. ناخؤشييةك كَيشةو هةموو
كة بكات، ِرازى هيتلةر توانى هيتلةر تايبةتى وَينةطرى هوفمان)ى (هزيك
هةوَلةكةى هزيك بِروانَيت، تةندروستى  لة و  بكات فةحسى دوكتؤر(موريل)
و خَيراوباش ئةنجامَيكى دوكتؤر(موريل) هةر بةِراستى كارةكانى و طرت سةرى
هيتلةر توانى ذيانى كة دةكرد شانازى كارة ئةم بؤ دوكتؤر سةروِرهَينةرى هةبوو،
سوود ئةندامَيكى ثزيشك هَينا.. بةوة بِرواى هيتلةر يةكةمجار بؤ بكات، ِرزطار
و ئاشكرا بةم بةِروون وا لةمةوثَيش وتى“كةس كؤمةَلطادا.. باشن لة بةخش و
كة نةكردبووم بؤ منى نةخؤشييةى ئةو باسى بةوردى و دوورودرَيذى بة شَيوةية
منى بؤ مؤريل دوكتؤر ضارةسةرييانةى و دةرمان ئةو دةمناآلند، بةدةستييةوة
ثزيشكة بةم  تةواوم بِرواى من ذيرانةبوو..  و  مةعقول زؤر كارَيكى كردووة، 
قسةى لة دةكةم و جَيبةجَيى فةرمانَيك بدات بةسةرمدا ض و بَلَيت ضيم ثَي هةية..

دةرناضم.
تايبةتى دوكتؤر(براندت) ثزيشكى لَيدةدا، دةرزى حةبى دةدايةو خؤى براندت
هةندَى ثزيشكى بة و ِرام ثرس دةرمانانة و ضارةسةرى بؤ ئةم من هيتلةر، دةيووت..
ئاَلوودةبوون تووشى ضارةسةريية و حةب ئةم دةيانووت.. كردووة خؤم برادةرى
بة بوو ضارةسةريية ئةو ِراستيشدا لة هةر ِرادَيت... لةسةرى و دةكات (إدمان)ى

بهَينَيت. لَي وازى نةيدةتوانى و ئاَلوودةبوون و درَيذخايةن ضارةسةرَيكى
هةندَى و طةدةدابوو، ئاذةَل طونى لة كة مادةيةك لة بريتي بوو ضارةسةرَيكةش

دةكرا. تَيكةَل سةوزةواتيشى و كيمياوى ئامادةكراوى
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ڕایخ لدهری شرینقه پزیشكی گهوره
لَيدةرى بة(طةورة دوكتؤر(موريل)كردوو  بة طاَلتةى جارَيكيان(طؤرةنط) 

برد. لة رايخ)دا ناوى شرينقة
بةهؤى  بةتةواوى هيتلةردابوو قاضى درَيذخايةنةى لة برينة ئةو ِراستيدا  لة
سةرؤكيش و طةدةى نةمان و بوون سارَيذ بةكاردةهَينا بؤى شرينقانةوة كة ئةو
بةئيشتيهاو بة خواردنى زؤر نةما، ئازارى ضاكبؤوةو هةفتةيةكى كةم ثاش ضةند

دةيخوارد. و هةَلدةلووشى ئامَير وةك خواردنةكانى ذةمة دةخوارد، دَل
و دةيووت“ئةطةر دةكرد، مؤريلى) (دوكتؤر باسى و هةميشة سوثاس هيتلةر
ضارةسةرى ئةو بةِراستى بةسةردةهات،  لَي ضيم من نةبواية  مؤريل) (دوكتؤر

هاوتابوو..“. بَى ضارةسةرييةكى زؤر سةيرو كرد.. منى
دةوروبةرى، ترو سةركةسانى بكاتة كار دةيتوانى سةير زؤر بةشَيوةيةكى هيتلةر
بِرواى تَيكردبوو، كارى دوكتؤر قسةكانى بةثَيضةوانةوةبوو، حاَلةتةدا لةم بةآلم
بِرواى تةواوى ثَيى هَينابوو، طةورةكةى زانا شارةزاو ثزيشكة زؤرى بة تةواو و
دوكتؤر لةبةرئةوة نةدةطرت، لَي وشةيةكيش ِرةخنةى بةتةنها ِرؤذان لة ِرؤذَى بوو،

سةرؤك. زؤر نزيكى و كةسَيكى ئةندام بة ناو كؤمةَلةكةدا بوو لة موريل
و هَينا شكستى (موريل) ضارةسةرييةكانى كة ساَلى(١٩٣٧)دا كؤتايى لة
و دةيووت.. كةوتة طلةيى شانسى خؤى و لة بةخت سةركةوتوو نةبوو.. هيتلةر
لَيرةدا بيناسازى ساكارى ئةو من دواى مردنى ِرةنطة دةذيم، تر ضةندى من نازانم

بَيت. كؤتايى
خؤى ياساييةكةى وةسيةتنامة ١٩٣٨)دا ساَلى ئايارى لة(٢دووى هيتلةر
وةسييةتنامة ١٩٣٧دا ساَلى دوومى تشرينى ثَينجى لة(٥) و نووسييةوة.
سةركردة ناوخؤو وةزيرى بةردةم لة كرد، ئاشكرا بةزارةكى سياسييةكةى
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ثَيش دوا وةسييةتمة ئةمة وتى.. و ناوزةدكرد خؤى ثالنةكانى سةربازييةكانيدا
و بوون سةرؤك لة دةوروبةرى ئةوكةسانةى بةآلم دةكةم، ئاشكرا بؤتانى خؤم مردنى
كورتانةيان ئوثَيرا فليمة ئةو بةردةوام بةبَيزارييةوة شةوَيك هةموو و بوون لَيينزيك
كاسؤليكى كةنيسةى كة بةردةوام دةربارةى قسانة دةبوو لةو طوَييان و دةبينى
لةوخواردنانةو خؤلَيثاراستنى و خواردن دةربارةى زؤرةى قسةوباسة ئةو و دةكرد
دةطرت كة مؤنؤلؤجانة لةو طوَييان و دةكردن.. بؤ ئةلزاسييانةى سةطة ئةو باسى
نةدةكردةوة برييان لةوة و دةزانى دةيكرد، نةيان ئةغريقييةكان ثةرستطا دةربارةى
لة دةبينى جيهانييةوة سةرانسةرى ئيمثراتؤرييةتَيكى بة خةو هيتلةر كة
بارى بةهؤى واياندةزانى  زؤرنزيكبوون هيتلةرةوة لة ئةوانةى  ساَلى(١٩٣٨)دا
لةضارةسةركردنيدا مؤريل  دوكتؤر خواردنةى شكست و ئةو تةندروستى خراثى

ثاشطةزبؤتةوة. طؤِريوةو ئامانجةكانى و مةبةست هيتلةر هات، تووشى
خؤى  ئامانجى و مةبةست هيتلةر جؤرَيك بةهيض باوةِرةدابووم، لةو  منيش
خَيراتر بوو وايلَيكرد مردن ترس لة و بةآلم نةخؤشى طؤِرَيت، ناشى نةطؤِريوةو
ئاشكراو شتَيكى ئامانجةكةى و مةبةست جَيبةجَيكردنى هَينانةدى بؤ بكات
نةدةهات.. ثَي سةرنةكةوتنى و شكستى ئامانجةكةى و بوو,مةبةست نةطؤِريش

نةوةستاية. ِرووبةِرووى بةتوانا طةورةو زؤر هَيزَيكى ئةطةر
ئةو تابزانَيت ئاشكرانةبوو كةسيش بؤ و نةيدةزانى كةس ساَلى(١٩٣٨)دا لة
ِراوةستى و ئامانجةكةيدا هيتلةر دةتوانَيت لة ِرووى كام هَيز و هَيزَيكة ض هَيزة

بكات. بةرهةَلستى و
خَيراتركات  وايلَيكرد هَينا بةدةستى ساَلةدا لةو خَيراييانةى سةركةوتنة  ئةو

بنَيت. هةنطاو ئامانجةكةى بةرةو و
ئةو لةسةر هةر  بةِرَيوةدةضوو بةرليندا ِراوَيذكارى باَلةخانةى لة ذيانةى  ئةو
خواردنى عادةتى.. بؤنان هةروةك بةِرَيوةدةضوو، كة لة(ئوبرسالزبورط)دا ِرَيبازةبوو
لةطةَل بةيانييان نانى  بةردةوام بةشَيوةيةكى  كةس نزيكةى(٤٠-٥٠) بةيانيان
ياريدةدةرةكةى بة ثةيوةندى  كةسانة لةو  هةريةكَيك  دةبوا دةخوارد،  هيتلةردا
دةبن خواردنة ئةونان ئامادةى كة ِرابطةيانداية ثَييان و بكرداية هيتلةرةوة
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و ِرايخ يان حيزب ناو و هةَلبذاردةكانى نوَينةر لة كةسانةش ئةو زؤرى زؤربةى
بوون. خؤى دةوروبةرى نزيكى كةسانى و وةزير هةندَى

ئةو وابوو  عادةتيش بةكاردةهَينا. خؤمم مافةى ئةو هةمووكات منيش 
تةنها ئةوة جياتى لة بةآلم هيتلةر)، دةَلَيت(هايل كة بةكارنةهَينني  سآلوة
دروشم جؤرَيك.. بةهيض كؤمةآلنةدا جؤرة ئةم لةناو باش)، دةمانوت...(بةيانيت

نةدةبينرا.. و جلوبةرطةكاندا و بةرؤك لةسةرسنط حيزبى نيشانى و

ھتلهر ژوانهكانی
ذوانةكانيدا كاتى لة هةمووكات نةبوو..  ِراست  ذوانةكانى بؤكاتى هيتلةر
بة تر كةسانةى و خةَلك ئةو وةك دةشهات كة دةهات، درةنط و دوادةكةوت
كة دةكرد ئةوانةدا  لةطةَل قسةى ئةو يةك يةك دةهات.. ئاسايى شَيوةيةكى 
دةمايةوة ئامادةبواندا ناو لة دةقيقة (١٥ تا ٢٠) لةدةورى كؤدةبوونةوة، ماوةى
كارةكان بةرثرسى ثاشان الدةبرد، شووشةكانيان سةردةرطاو جامخانة ثةردةى هةتا
كاتة دةضووة ئامادةية، ئةو نانوخوان كة دةيضرثاند طوَيى سةرؤكدا و بة دةهات

خواردن. نان بؤ ذوورَى
هؤَلةكةدا لة ناوةِراستى ضوارطؤشةبوو، ثَى (٢٤) نان خواردن ئةندازةى ذوورى
دابنيشن، بةدةوريدا دةيانتوانى كةس (١٥) الكَيشةيى تَيدابوو، نزيكةى مَيزَيكى
لةسةر هيتلةرى ئةو كورسييةى درابوو، بةسةردا سوورى  ضةرمى سةرمَيزَيكى
لة نةبوو تردا كورسيةكانى لةطةَل جياوازييةكى هيض بوو ئاسايى دادةنيشت
سووضةكانى لة كرابوون، ِرووكةش سوور بةضةرمى و كرابوون دروست ضنار دارى
لةسةر دةيانتوانى (٤ تا ٦)كةس دانرابوون. تر بضووكى مَيزى ضوار هؤَلةكةدا
هيض كورسييةكانيش بوون، مَيزانةوة ئةو بةدةورى كة دانيشن كورسيانة ئةو
لة خواردنةكانيش نان قاثى  نةبوو.. تردا كورسييةكانى لةطةَل  جياوازييةكيان
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بوون. ئاسايى شووشةى ثةرداخةكانيش بوون، ئاسايى سثى كاشى بؤرسلينى
بةختيارى) بة(ضَيشتخانةى ِراوَيذكارى نابوو هيتلةر ناوى وةك ضَيشتخانةكة
دةكردة ثةنجةرةكةو دادةنيشت، ثشتى كة كات هيتلةر طشت شَيوةية بوو، بةو
ضةثى خؤيدا و ِراست و لة هةَلدةبذارد ميوانةكان دووكةسى لة دةهاتة ذوورةوة
بةدةورى ِرَيبكةوتاية ضؤن ِرةسمياتَيك  هيض بَي تريش  ئةوانى و دايدةنيشاند
جَيطانةبوايةتةوة و تَيدابواية زؤرى ميوانى هؤَلةكة ئةطةر خؤ دادةنيشتن. مَيزةكةدا
خؤم من دادةنيشتن، تر الوةكييةكانى مَيزة لةسةر ثلةدارةكان ترو ِراوَيذكارةكانى
ضونكة من،  بؤ طةورةبوو تايبةتمةندييةكى ئةمةش كةسانةو لةو بووم يةكَيك 

قسةبكةم. خؤم بةئارةزووى و بم سةربةست زياتر دةمتوانى لةوَيدا

ئاسایی خواردنی ژهمه
ثةتاتةو و و طؤشت شؤربا لة بوو بريتى بوون، خواردنةكان زؤرئاسايى ذةمة
دةمانخواردةوة، خؤمان ئارةزووى بة خواردنةوةش و شريينى، هةوير ئيشى و سةوزة
بؤ هيتلةر بوو.. هةرزان مةيةكى جؤرة يان بةرلني ئاسايى بريةى با كانزايى ئاوى يا
قسةكردنيشيدا دةخواردةوة، لة كانزايى ئاوى و دةخوارد تةنها سةوزةى ثارَيزكردن
دَلنيابوو كة لةوة و دةيزانى ضونكة سادةبوون، و ئاسايى قسةكانى هةر هةموو

بَالودةكرَيتةوة. ئةَلمانيادا سةرانسةرى لة قسةكانى
ِراوكرد طةورةيان دةريايى كةركةدةنَيكى ِراوضييةكانى(هلنفوالند) ِرؤذَيكيان
نان مَيزى لةسةر  ئةوةمان كة ئَيمةش كرد،  هيتلةريان ثَيشكةشى هَينايان  و
بينى.. لةسةر خوانةكة ئةوةى كة هيتلةر دَلخؤشبووين، زؤر شادو بينى خواردن
جارَيكى نامةوَى ماناية.. بَى زيادةِرةوييةكى شتانة جؤرة ئةم وتى..“خواردنى

ببينمةوة..“. خواردن نان مَيزى لةسةر وا شتى تر
لةدواى جارَيكيان دةهات.. خواردنانة و ميواندارى ئةم بؤ زؤركةم (طؤرةنط)
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وتم..“بةِراشكاوى ثَييى لةوكاتةدا ِرَيكرد بة (طورةنطم) خؤم من خواردن، نان
و ئاهةنطانةى ميواندارى ئةم ثيسن.. دةخورَين، لةوَيدا ئةو خواردنانةى دةَلَيم
توانابةدةرة“، لة و  خراثة و نابةجَى كارَيكى دةكرَيت، ميوانخانةيةدا  لةم
كةدةشهات دةبوو، ميوانداريية ئةم ئامادةى  جارَيك هةفتة دوو بة (هس)
دةهَيناو بؤ خؤى تايبةتييةكةى ذةمةخواردنة تاسَيكدا) لة(سةفةر ياريدةدةرةكةى

دةكردةوة. بؤى(طةرم) ضَيشتخانةكةدا لة
كة دةخوات، خؤى تايبةتى خواردنى نةيدةزانى(هس) هيتلةر زؤر ماوةيةكى
لةبةردةم كرد.. بانطي ِرؤذَيكيان دةهَينَيت، خؤيدا لةطةَل خؤى خواردنى زانى(هس)
باش لَيرة ضَيشتخانةو ضَيشتلَينةرى و وتى..“من قيذانى بةسةريدا هةمووماندا
تايبةتى خواردنَيكى وتوويت  ثَيي دوكتؤر  ئةطةر  هةية، يةكةم  ثلة تايبةتى و
دةكةن، دروست بؤت لَيرة خؤشييةوة و فراوانى دَل بة ضَيشتكةرةكان ئةوا بخؤى..
بؤ خؤتدا لةطةَل خؤت خواردنى جؤرَيك بةهيض نةكةيت تر جارَيكى واثَيتدةَلَيم

بهَينيت..“ ئَيرة
وةآلميدةدايةوة، خؤيدا كاتى لة دةوت، ثَي ضيت ِراهاتبوو، ئةوة لةسةر هس
دةيخؤم من خواردنةى وتى..“ئةو ِروونكردةوة، بؤى و دايةوة هيتلةرى وةآلمى
هيتلةر تَيدابَيت“. تايبةتى نيشانكراوى دةست بيولوجى مادةيةكى دةبَيت
خؤت نانى  خؤتدا ماَلى لة  بِرؤ ئَيرة نةيةيتة ثَيويستة حاَلةدا  وت..“لةم ثَيى 
بؤ مةطةر نةدةهات، خواردنَيك نان هيض بؤ ئةوةوة(هس) لةدواى ئيرت بخؤ..“،

نةبواية. تايبةت مناسةبةتَيكى
با  ِرؤذانةدا نةخورَيت لةو خواردنانة هةموو ئةو با حيزب داوايكرد  كاتَيك
نرخى دةكرَيت سةرف ِرؤذةكانى تردا و يةكشةموان خواردنةى لة هةموو ئةو نرخى
نان لة دواى ئةوةوة لةسةر مَيزى ئيرت بكرَيت.. سةرف تؤثَيك طوللة بؤ قاثَيكى
نةدةكرا، ثَيشكةش تر هيضى زياتر هةوير ئيشى شؤرباو لة جطة هيتلةر خواردنى
لةدةورى ئةو شاندةى زياتر نةبوون، كةس لة دووسَى كةم كرانةوة، ميوانةكانيش

شارةزابن. و بووبن قاَل ذيان كة لة كةسانة نةبوون جؤرة لةو دابوون، هيتلةر
هيض ئةَلمانيا لة جطة لةو كؤِروكؤبوونةوانةدا بوون، كةسانةى ئةو زؤرى زؤربةى
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ِرَيبكةوتاية ئةطةر خؤ نةضووبوون، ئةَلمانيا دةرةوةى بؤ نةديبوو، تريان شوَينَيكى
بة دةبوو ئةمة  بضواية.. ئيتاَليا بؤ  نموونة بؤ  كارَيك يا ئيجازة بة يةكَيكيان 
جَيطاى بة دةبوو خواردن نان  مَيزى و سفرة لةسةر طةورةوطرنط،  ِرووداوَيكى
ئةوةى هةروةك دةكرد ئةوكةسةيان تةماشاى وا كؤمةَلةكةش كةسانى قسةوباس،

كردبَيت. جيهاندا بةدةورى طةشتى
لةسةر نةبوو،  شارةزاى و نةدةزانى دةرةوة  دنياى لة هيضى هيتلةر خؤشى
بةطشتى كؤببوونةوة، هيتلةر حيزبيش كة لة دةورى سياسةتمةدارةكانى ئةوةشةوة

هةبوو. كةميان شارةزاييةكى و خوَيندةوارى و زانيارى و كةلتوور
دةوَلةتدا  و حيزب ناو  لة طةورانةى و  باآلدةست كةسة ثةنجا ئةو  ناو لة
زؤريان نةبوو. زؤربةى زانكؤكان زياتر دةرضووى كةسيان (١٠) لة تةنها بوون،
ئةوتؤيان زانيارييةكى و زانست و نةبوون سةركةوتوو ناوةندييةكاندا خوَيندطا لة
تَي ثةِرى دواناوةندييةكان لة زانيارى خوَيندطا زانيارييةكانيان و نةبوو، خوَيندن
دةكرد حةزى و دةكرد و ناوةندانة لةم جؤرةكةس حةزى خؤشى هيتلةر نةدةكرد،

كاربكات. خوَيندةوارانةدا كةم جؤرة ئةم لةناو
وايدةزانى  دةكرد  كارى نزمانةدا  ئاست كةسة ئةو  لةطةَل كة  هيتلةر  

خؤيداية. عةشريةتى و خزمان و لةناوكةسوكار
ئَيمة هةَلةية  ”زؤر دةيوت دةكردةوة، دووثات ئةوةى هةمووكات هيتلةر 
دةيوت وآلتدا بآلوبكةينةوة.. دةرةوةى لة خؤمان نيشتمانى ئيشرتاكى بريوباوةِرى
دةبَيتة و وآلتانةدا لةو نةتةوايةتى هةستى ثةرةثَيدانى دةبَيتة ئةوا وابكةين ئةطةر

بَيتةوة“. كةم وآلتانةدا لةو ئَيمة ئةوة ثلةوثايةى هؤى
ئةوانةى تر  وَالتانى نازييةكانى حيزبة بةوةى ثَيخؤشحاَلبوو شادو زؤر

نيية. بةتواناترى تَيدا زيرةكرتو لةو دةكرد.كةس وَالتانةيان ئةو سةركردايةتى
فاشييةكانى سةركردةى وةك(موسلى)  كةسانى  بوو بِروايةدا  لةو هيتلةر
ِرةسةنايةتى و نوَى بريوباوةِرَيكى هيض ئةوان دةكاتةوةو ئةو السايى بةريتانى،

تريان نيية.



٧٢

بیرهوهرییهكانی

نوكته و ھتلهر
تواناى نوكتة و نةدةزانى نوكتةيةكى هيض بةهرةدارنةبوو، نوكتةدا هيتلةر لة

نةبوو. طَيِرانةوةى
بةدةنطى  بةدةم ثِر دَلييةوة كانطاى دةطَيِرايةوة، لة بؤ نوكتةيةكى  هةركةسَيك
خوارةوة. دةهاتة  بةضاوةكانيدا ئاو ثَيدةكةنى ئةوةندة ثَيدةكةنى، قاقا  بةرز
بطَيِرايةتةوة، بؤ خؤشى شتَيكى كةسَيك ئةطةر بوو.. ثَيكةنني بة دةم هيتلةر
نوكتةى ثَيبكةنَيت هيتلةر ئةوةى (طَوبَلز) زؤرجار بؤ دةكرد، ثَيكةنني بة دةستى

دةطَيِرايةوة. بؤ
كةمكاتةوة ئةوانة ِرَيزى قيمةت و ئةوةى لة ترةوة بؤ لةاليةكى اليةك، ئةمة

بباتةثَيشةوة. زياتر خؤى و دةكرد لةطةَلدا ملمالنَييان دةستةآلتدا لة كة
بطَيِرَيتةوة، خؤى منداَلى باسى خواردن دةربارةى دةكرد حةزى زؤر هيتلةر
ئوسوَلى نان كة لةسةر دةكرد خانةوادةكةى دَلِرةقييةى توندوتيذى و باسى ئةو
زؤرى خواردن ئوسوَلى و فَيركردن لةسةر دةيووت..“باوكم دةدا لَييان خواردن
لَيدانانة لةو زؤرم  سوودى بوو.. ثَيويست من بؤ كاتانةدا لةو ئةوةش  لَيدةدام

وةرطرت“.
(فريك)ىوةزيرىناوخؤ،دوابةدواىئةوةخؤىتَيهةَلدةقورتاندودةيوت..“طةورةم
سوودَيكى لَيدانة ئةو ئةوة بدةين، كة دةيبينني ئَيستا لةسةر ئةوةى حوكم ئةطةر
دةورى دانيشتوانى بةسةر كشوماتى ئةوة  دواى  ئيرت ثَيطةياندوويت..“ زؤرى
ئةو سنوورى ئةوةى بؤ (فريك)يش دةبووين... بَيدةنط دةكَيشاو باَلى مَيزةكةدا
لةوةية، مةبةستم فوهرةر دةيوت“طةورةم بِرةوَينَيتةوة.. بَيدةنطيية و كشوماتى
ببةخشَيت ثَي ثَيطةيةت ئةم ئَيستا كردووة تؤ لة كةواى بووة ثةروةردةية ئةو هةر

طةورةية“. طةياندوتة ئةم ئاستة تؤى و
و طاَلتةثَيكردن بة دادةنا هيضوثووض بةكةسَيكى كة(فريك)ى (طَوبَلز)يش
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نةداوى...“ لَيى كةس لة منداَليتدا ئازيز ديارة تؤ وت..“فريكى ثَيى توانجةوة

پچوپهنایی كردنی وهزیرهكان
وةزيرةكانى كة نةدةبينى كردنةى ثَيضوثةنايى ئةو بوو.. طومان بة زؤر هيتلةر

بطؤِرن. هةَلسوكةوتى ئةوةى بريو بؤ كرد دةيان
و طؤبَلز  كة(طورنط نةطةيشتبوو لةوة و نةدةكرد شَيوازانة بةو  هيتلةر هةستى

تَييدا. بوون لَيزان هملر..) و مسن و بورمان و
نةبوو، لَيزانرت شارةزاو لةوان تر كةسى شارةزابوون، و لَيزان ئةوان بوارانةدا لةو
نابَيت سةركةوتو بةِراشكاوى هيتلةردا لةطةَل طفتوطؤكردن قسةو دةيانزانى ضونكة
قسةو جؤرة ئةو ثةنايان دةبردة بةر ئةوان فةشةل بوونة. لةبةرئةوة ئةنجامةكةى و
تَيِروانني بريوِراو بتوانن ياربَيت.. بةخت  ئةطةر  بةَلكو ئةوةى بؤ ثَيضوثةنايانة

بطؤِرن.

بهرلین دانیشتنهكانی  شهوانه 
خواردندا نان مَيزى دةورى لةبةرليندا ِراوَيذكارى ئةنجومةنى لة شةوانة ئةوانةى
ئَيمة.. زياتر تَي نةدةثةِرى... كةس هةشت تا لة شةش كةس ذمارةمان دةماينةوة
برادةرى دوو هؤفمانى وَينةطرو و خؤى تايبةتييةكةى ثزيشكة هيتلةر و ياريدةدةرةكانى
و ياريدةدةرىالسلكى و هيتلةر تايبةتى فِرؤكةوانى جاريش(بوير)ى هةندَى و ميونيخى

بووين. ميكانيكى... كابراى و بؤرمان و فرؤكةكةى ناو بَيتةُّـ
فوهرةربووين، دةورى لة شةوانة لة بةرليندا كة نزيكةبووين بازنة ئةو كؤمةَلة ئةم
زؤرجاريش بانطهَيشتنةدةكران، كةسانىوةكئةو و ثياوانىسياسىوةك(طؤبَلز) شةوانة



٧٤

بیرهوهرییهكانی

تةنها نةبوو، بةيانيان خواردنى مَيزى نان طفتوطؤكانى سةر وةكقسةو طفتوطؤكان قسةو
سادةو خواردنةكانى بةيانيان وةك هةر شةويش خواردنةكانى ئاسايى دةكرا، شتى باسى
و باش خواردنى خواردنةكان لَيثرسيارى ئامادةكارو دووجارَيك يةك ناوبةناو ساكاربوون،

دروست دةكردين. بةلةزةتى بؤ
لَي حةز زؤرى و دةخوارد هةر(كافيار)ى هيتلةر دووهةفتة يا هةفتةيةك ماوةى
لة ثرسيارى كاتَيك بةآلم نةخواردبوو، وابةلةزةتى شتى لةمةوثَيش ضونكة دةكرد،
زؤرى طرانة هةركةزانى تَيدةضَيت.. كةضةندى كرد، خواردنة ئةو بةرثرسى ئامادةكارو
سفرةوخوان ثَيشكةشبكرَيت، نةيهَيشتلةسةر كردوو قةدةغةى دواى ئةوة تَيدةضَيت..
ئامادةكردو بةِرَيوةبةرىضَيشتخانةكة لة جياتىئةوةجؤرَيكىهةرزانى لة كافيارىسوور
تَيدةضَيت زؤرى و طرانة ئةوةش طواية قةدةغةكرد، ئةوةشى هيتلةر كرد، ثَيشكةشى
واية(فوهرةر) ماناي بخوات كافيار ”فؤهرةرَيك باوةِرةدابوو.. لةو فوهرةر ضونكة

بةفرِيؤدةرة..“ ثارة دةستبآلوة ئينسانَيكى

سینهما فلیمی پیشاندانی دووباره بوونهوهی
بؤ كة طةورة هؤَلَيكى ِرووياندةكردة ئَيوارة خواردنى نان دواى كؤمةَلةكة
كورسي لةسةر ئيسراحةت بة ئَيمة هةريةكةمان بةكاردةهَينرا. فةرمَيكان بؤنة
يةكةم لَيِرادةكَيشا، قاضى وردة وردة دادةكةندو ضاكةتةكةى هيتلةر و دادةنيشتني

دةدرا. ثيشان بردنةسةر شةو فليمى
دةبووين، بَيدةنط كاتة ئةو ئَيمةش ئيرت دةكرد، ثَي دةستى فليمةكة كة هةر
ضوار تا سةعات سَى دادةنيشتني، ماوةى بَيدةنط لة سالزبورطدا ضؤن هةروةك
كاتذمَيرى دةبوون، لة فليمانة تةواو هةموو تا ئةو دادةنيشتني بَيدةنط سةعات
لةو لةشمان  دةمارةكانى ببووين طؤج هةرهةموومان  هةَلدةساين شةودا يةكى 

طرذببوون. دانيشتنةدا
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جارَيكيان ببوونةوة، وشك قوِرطمان و ناودةم نةكردنيشماندا قسة و بَيدةنطى لة
ثَيشنيارم نةبَيتةوةو نةمَينَيت، دووبارة دووبارةبوونةوةية، بَيدةنطى و ئةو ئةوةى بؤ
طةورةو مؤسيقازانة ثيانؤو شارةزايانى با سةرانةماندا شةوبردنة لةم كة كرد
كؤِرى زانايان و شارةزايان ياخود بكةن، هاوبةشى شةوانانةدا لةم بةناوبانطةكان
ثَيشنيارو هيتلةر بةآلم وةرطرين، لَي سووديان و سازكةن بؤ نيشتمانيمان و زانستى
ثَييان هونةرمةندان بزانم من وتى...“هةروةك و نةكرد ثةسةند داواكارييةكةمى

تَيطةيشتووى“. تؤ وةك ئَيرة بَين بؤ ناكةن ئارةزوو و نيية خؤش
ثَييان بكرانايةو بانطهَيشت دةشيا هونةرمةندانة لةو زؤر زؤرَيكى لةِراستيدا
و بذةنن مؤسيقا هيتلةردا لةبةردةم دةزانى طةورةشيان شةرةفَيكى بة خؤشبوو،

لةوةش بكةن. نمايش
كة خؤى بطؤِرَيت ذيانى ِرؤذانى ساتةكانى دوا لةوةنةبوو هيتلةر حةزى دةضوو

خؤشبوو. ثَيى زياتر شتَيك هةموو لة
ئةو هةَلسوكةوتى لةطةَل دةدا بةشةرمةوة سةرنجم و جار دةمبينى ضةندةها
طةورةى و مامؤستا كاروثيشةدا هةندَى لة لةمةوثَيش كة دةكرد.. كةسانةدا
ئةو باسى ثارَيزةوة بة زؤر ِروو، بخاتة ثالنَيك ئةطةر بيويستاية هيتلةر بوون،
ئةو هةر ِرةنطة فةرميدابَيت، ضاوثَيكةوتنَيكى لة ئةوةى هةروةك دةكرد، ثالنةى
لة بَيت، من وةك طةنجى ئةندازيارَيكى بة بِرواى لَيكردبَيت واي بَيت هؤيةش

شةرم نةدةكرد. و كوِرى و بةكةم هةستى مندا ِراستيدا لةبةردةم

سهماكردن ئاھهنگهكانی
دةدا... ياريدةدةرةكانى بة ِرَيطاى هيتلةر دةستةآلتيدا يةكةمى ساَلةكانى لة
هةندَى و برادةرةكانيان و با دؤست كة ذنةكانيان بوونى(طؤبَلز) بةِرازى ئةويش

بانطهَيشت بكراية. ئاهةنطةكان بؤ كارياندةكرد، هونةردا دنياى لةوانةى لة
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و  بهاتناية مَيردةكانياندا  بوو ذنان لةطةَل ئاسايى بؤنانةدا ئاهةنط و  لةو
شَيوازى تاكو داى ئةوة بؤ بِريارة(طؤبَلز) ئةم بكةن، ئاهةنطانة ئةو هاوبةشى
هةَلبةسرتابوو لةسةرخؤ و ثاك فؤهرةرى دةربارةى ناِرةزايانةى قسةوباسة ئةو

بِرةوَينَيتةوة.

خانمانةدا ئةو لةطةَل سةماكردنانةدا ئاهةنطى ئةو كؤتايى لة هيتلةر
هةردةتووت دةكردن لةطةَلدا هةَلسوكةوتى شَيوةيةك بة قسةخؤشبوو، و ِرووخؤش
شةرمةوة بواية بة ثَيويست ئةوةى بَيت، سةماكردن دةرضووى ثةيمانطاى خؤى
نةمساوييةكان ِرؤيشتنياندا بة شَيوةى كاتى  و كرد، لة كؤتايى دةي لةطةَلياندا
خواحافيزى و لةطةَلدا دةكردن ضاكى و ضؤنى و ماض دةكرد خانمةكانى دةستى

دةكردن. لَي
كؤمةَلةكةيدا لةطةَل كةمَيك هيتلةر دةِرؤيشتن ميوانةكان كاتَيك
ئامادةى كة دةكرد ذنانةى ئةو  سةناى و مةدح خؤى  بةشَيوةكةى دادةنيشت،

ئاهةنطةكةبوون.
لةوةى باسى جوانى  دةكرد، وةك شَيوةكانيانى لةشوالرو قةدوباآلو باسى زياتر
خوَيندكارَيكى هَيشتا دةتووت هيتلةر بكات،  زيرةكييان و ِراكَيشان سةرنج و
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ثَيش لة و بكاتةوة من و دَلى دةمةوَيت من دةيووت..“ئةو ذنةى دواناوةندية..
حةزو هيتلةر زؤر دايك نةبووة، لة و نةمديوة بَيت هَيشتا جوان دَلى مندا ضاوو
ذنة جؤرة لةو طةرضى(ئيفابراون) بوو طؤشتن تؤزَيك قةَلةو ذنى لة ئارةزووى

بَيت. ثَيخؤش دَلى و بَيت جوان الى كة ئةو نةبوو قةَلةوانة
بؤ كة  طؤِرى عادةتةى ئةو كتوثِر ساَلى(١٩٣٥)دا  لة هيتلةر بريمة..
نةيهَيشت، لةبةرنامةيدا  تةواوى بة دةكرد، ذنانى بانطهَيشتى ئاهةنطةكان 
ضرثوهووِرة و قسةوباس ئةو  لةبةر دياربوو كرد... بؤضى  ئةوةى نةمزانى من

دةكرا. كة نابةجَييانةبوو

تهریكی ھتلهر ھیمس ھتلهر... بۆ
تةنيشت ذوورى نوستنةكةى هيتلةرةوةبوو، ذوورةى لة ئةو ساَلى(١٩٣٩)دا لة
ذوورةدا لةو دةيِروانى، بضووكدا طؤِرةثانَيكى بةسةر ذوورةكة بة(ئيفابراون)، دايان
بارةطا شاخاوييةكةى لة لةوةى  وةك دةذيا، تةريكى بةتةنهايى و زياتر  (ئيفا)
ثشتةوةدا ثَيثيلكانةكانى و الوةكى  ِراِرةوَيكى بة ئيفا بوو، (ئوبرسالزبورطدا)
لةو مةطةر نةدةكرد هاتوضؤى سةرةكييةكةدا ثَيثيلكانة بة دةكرد، هاتوضؤى

نزيكبوون لةوَيدا بووناية. (فوهرةرة)وة لة كةسانةى ئةو كاتانةدا نةبواية كة
ضاوى ثَيش لة هيتلةر دةمامةوة، لةطةَليدا سةعات ضةندةها زؤرجار من
ِراستيدا كاردابوو، لة لة شةووِرؤذ ماندووبوون و وضان بَى ئةو فؤهرةرةبوو، خةَلكيدا
ئةو تَيدةطات بزانَيت، كاركردندا لة هونةرمةندان شَيوازى و شارةزابَيت ئةوةى
تَيدانةبوو.. ِرَيكوثَيكييةكى و ثةيِرةويى هيض دةذيا تَيدا هيتلةر هيميةى بؤ ذيانة
ضةندةها هةفتة هيتلةر دةمبينى دةدى، ئيشةكانيم خؤم ضاوى بة هةروةك خؤم
و ديارى تايبةت بِريارَيكى تا خةريكدةكرد، بايةخةوة بَى شتَيكى بة كَيشةو خؤى
يةكةم دةبوو و دةدا، كارةى ئةو ثَيكردنى دةست بِريارى كتوثِر لةسةربدات، كراوى
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دةردةكرد.. هةركة بِريارةكةشى لةسةردابوو.. كة بِريارى بكرَيت كارة ئةو ِرؤذ
تةمةَلييةوة دادةنيشت. و ئيسراحةت بة لَيدةدايةوة ئةوة ثاَلى دواى

(بوونه ھاوپهیمانم) پاڵ خۆم.. ھنامنه
و هاتن ميوان هةندَى ــى(١٩٣٩)دا ــاَل س ئابى  مانطى سةرةتاى  لة 
فؤهرةردا لةطةَل و كرد  هيتلةريان بارةطاى سةردانى لة(ئوبرسالزبورط)دا 

بةِرَيكةوتن. خواردنةوة ضا) بةرةو(كؤشكى
كردبوو سازى و بِريبووى ِرَيطايةى(بورمان) بةو ئؤتؤمبيل درَيذى ِريزَيكى
ِراِرةوَيكى ضووينة هةموو و دابةزين باَلةخانةيةكدا لةبةردةم ثاشان ِرَى.. كةوتينة
كاتى لة سةرَى سةركةوتينة بريسكاوةدا مسى مةسعةدَيكى بة و مةِرمةِرةوة
وتى..“بةم لةبةرخؤيةوة هيتلةر كتوثِر ثَى، سةدوثةنجا بةرزى بؤ بةرزبوونةوةمان
ئةوَى بؤ (طؤرةنط) كات ثَيويست ئةطةر دةكرَيت.. طةورةوطران كارَيكى زوانة
ثَيناو لة من دةضم.. خؤشم ئةوا بكات خؤشم بة ثَيويست ئةطةر خؤ دةنَيرم..

دةكةم“. هةمووشتَيك وةرةقةيةدا ئةو دةسكةوتنى
بيستمان ئابدا)  لة(٢٣ى هةفتة  سَى  ثاش ئةوةبوو شتةش هةموو  ئةو 
لةسةر مَيزى كاتَيك دانووستانة، خةريكى مؤسكؤ لة ئةَلمانيا وةزيرى دةرةوةى
دةست داية كاغةزَيكيان دةخوارد ئَيوارةمان نانى و دانيشتبووين نانخواردن
و خؤى كرد ثَيش تؤزَيك تةماشاى ثاشان كاغةزةكةى خوَيندةوة طورج هيتلةر و
هةرضى بةردةميدا، مَيزةكةى بة توندكَيشاى مستةكؤَلة بة سوورهةَلطةِرا سيماى
وتى..“بوونة كرد.. هاواري كةوتنة جووَلةو لةرزة.. سةربوو لة قاثَيكى و ثةرداخ
هاتةوة دواى ئةوة طورج خؤم..“ ثاَل هَينامنة هاوثةيمانم.. بونة هاوثةيمانم..
َُّـ ثرسيارى نةبوو ئةوةى غريةتى و نةيوَيرا كةس بؤوة.. هَيواش سةرخؤو
و بَى ضرثةيى شوَينةكةش كردةوة، خواردن نان بة دةستمان بة بَيدةنطى بكات..
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كَيشابوو. بةسةردا باَلى ترسناك كشوماتييةكى
وتن..“ئَيمة  ثَيى و كرد بانط خؤى ياريدةدةرةكانى هيتلةر ناخواردن  دواى
ِرووسيادا و ئَيمة نَيوان لة نةكردن درَيذى دةست ثةيماننامةيةكى خةريكني
ستالينة بروسكةى ئةمة وتى..“ها كةم هةَلكَيشانَيكى هةناسة ثاش ببةستني..“،
بروسكةكة نَيردرابوو... ِرايخ ِراوَيذكارى هيتلةرى بؤ برووسكةكة بيخوَيننةوة..“
ِرووسياو وآلتى هةردوو نَيوان ِرَيكةوتننامةيةى ئةو تَيدابوو.. كورتى نووسينَيكى
ئةو كؤمةَلةكة، كؤِرانةى شةوانة لةو ِراستيدا لة تَيدانوسرابوو، ئةَلمانياى

جَيطاى قسةوباس. ِرووداو طةورة بروسكةية ببووة
ِرَيزو ِرووثةرةكةيدا و لةسةر ستالني هيتلةرو ناوى ثَيكةوة تيايدا، بروسكةيةك

بوو. طةورةو مةزن ِروودارَيكى تَيدابَيت خؤشةويستى هةردووكيانى

دی لهسه ر خهفه ت و خــهم زهنگی  لدانی 
بهریتانیا ئیمپراتۆرییهتی

لةشكرى لةسةر فليمةكة لَيداين.. بؤ فيلمَيكيان شاشة لةسةر شةوة ئةو
ذمارةيةكى و سةربازان زؤرى زؤرَيكى فيلمةدا لةو نمايشدةكرا، سؤظَيتى سوورى
ِرةتبوون، ستاليندا ساباتةكةى بةبةردةم سؤظَيتى سةربازانى هَيزو بَيشومارى
خؤشى هَيزانة و تةقةمةنى و ئةو ضةك دةكرد، بؤ فيلمةكةى تةماشاى هيتلةر
هةموو ئةو دةربارةى و سةربازييةكانى ياريدةدةرة ِروويكردة دةردةبِرى.. خؤى
بة سةرسامييةوة و كردن لةطةَلدا قسةى زؤرانة طةورةو ضةكة زؤرو ئةو سةربازة

هةَليسةنطاندن.
ئاشكراكرد  ِرووسياو ئةَلمانياى نَيوان شةوة(طؤبَلز) ِرَيكةوتننامةكةى ئةو  هةر

سةركرد. لة خؤى قسةى ئاماذةو ِرؤذنامةوانيدا كؤنطرةييةكى لة و
ِرؤذنامةنووسة و نوَينةر هةَلوَيستى  و  ثَيوةكرد ثةيوةندى  شةوة ئةو هيتلةر
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دةبريسكايةوة، ضاوةكانيدا لة شادى و خؤشى هيتلةر لَيثرسى.. بيانَيكانى
كارَيكى ِرَيكةوتننامةية ثَييوتني“ئةو ِراطةياندبوو.. ثَيى (طؤبَلز) ئةوةى بةشادييةوة
كةوتنة بةرلني كةنيسةكانى كاتَيك بوو..“،  وَينة  بَى سةرسوِرمانَيكى طةورةو 
ِرؤذنامةنووسة نوَينةرة لة يةكَيك بَلندبؤوة.. زةنطةكان دةنطى و لَيدان زةنط
و دَل سةر بؤ ثةذارةية و خةم دةنطى زةنطانة، ئةم وتى..“دةنطى بةريتانياييةكان
لةو ِرؤذنامةوانة ئةو وتةيةى و تةعليق ئةم بةريتانيا“، ئيمثراتؤرييةتى دةروونى

هيتلةر. بؤ شةوةدا خؤشرتين شت بوو
بةرزيية، ضَلةثؤثةيةو ئةو بطاتة بةو شَيوةية نةبوو، لةوباوةِرةدا ئةو ِراستيدا لة

ثَيبةخشَيت. واى شتى قةدةر كة ستةمبوو شتَيكى الى ضونكة
بارةطاى باَلةكؤنةى ثَيش لة هيتلةردا لةطةَل شةوة ئةو ئَيمة كاتَيكدا لة
سروشتمان سةرسوِرهَينةرةى ناوازةو ديمةنة ئةو ِراوةستابووين، شاخاوييةكةدا
لةناو ضاوماندا  ثَيش لة شارى(ئةنتةرسبورط) دةكرد، تةماشامان و دةبينى 
سةرنج سةيرو سوورى  بةِرةنطَيكى  شارةكة خؤشيدابوو، و نمايش  لة  ِرؤشنايدا

داثؤشيبوو. شارةكةى ئاسمانى ِراكَيش
زؤر  سوورييةكةى دةدرةوشايةوة زَيِرينة، ثةلكة وةك سووريية، ئةو  ِرؤشنايى
تيشكى سوورتربوو، ئامَيز طؤرانى شانؤطةرى(غونزدامريانط)ى كؤتايى بةشى لة
ناو خستبووينة سووركردبوو.  ئَيمةشى دةستةكانى و ضاو و دةم  سوورييةكةى
سةربازييةكانى لة ياوةرة يةكَيك كردة ِرووى هيتلةر بريكردنةوةوة، كتوثِر و سةرنج
لةو ئَيمة ئةمجارة زؤر هَيجطار خوَينَيكى دةضَيت.. خوَين ِرةنطى لة ”ئةوة وتى..
كةذاوةى ِرؤذَيك ضةند دواى ثةنانةبةينة بةر هَيز..!!“، هةتا دةربازنابني.. خوَينة
لة ثَيكهاتبوو كاروانةكة بةِرَيكةوت.. (ئوتوسرتاد) بةرةو (ميونيخ)ةوة لة هيتلةر
خؤم من لة يةكرتةوة دووربووين، باش يةكةمان ماوةيةكى هةر و ئؤتؤمبَيل دة
هاوين ِرؤذةكانى دوا ِرؤذة ئةو  بووين. كاروانةكةدا ناوةِراستى  لة خَيزانةكةم و
بة ئةدرةوشايةوة. كاروانةكة خؤر تيشكى سايةقةبوو، و كةشوهةوا خؤش بوو،
نائاساييدا هيتلةريان شارةكة لةناو بَيدةنطييةكى خةَلكى (ميونيخدا) تَيثةِرى،

بةِرَيكرد.
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جیھانی جهنگی دووهم ئوارهی
هَيزةكانى باوةِرةدابوو، لةو (هيتلةر) (ميونيخ).. ِرَيكةوتننامةى دواى
و ملدةنَين دانزيغ قةناتى و ثؤَلندة كَيشةى دةربارةى ِرؤذئاوا.. دةوَلةتانى

وازدَينن.
نوسراوَيكى  هةواَلطرةكانى لة يةكَيك هاتبوو، لةوةوة بِروايةشى ئةو  
طةورةى ثلةبةرزى وتبووى..“ئةفسةرَيكى نوسراوةدا لةو ئاِراستةكردبوو،
ثؤَلندة سةربازى  هَيزى تةماشاى ئةوةى بؤ كراوة ثؤَلندة ِرةوانةى بةريتانى 
وتبووى ئةفسةرةكة طةورة طواية هَينابوو.. ثَي كؤتايى بةوة نوسراوةكةى بكات،
و بكات، هيتلةر هَيزةكانى بةرةنطارى ناتوانَيت و نيية تواناى ثؤَلندة، هَيزى

دةشكَى.“ هَيزانةدا لةبةردةم ئةو هةرزووبةزوويى
ئةو طةورة كة نوسراوة بةستبوو، بةو ثشت بةستنَيكى هيواو هيتلةر هةموو
حكومةت ئةوةى بؤ طةِر، دةخاتة خؤى هةوَلَيكى هةموو بةريتانيا ئةفسةرةى
هيض كة هةَلنةقورتَينَيت، لة جةنطَيك خؤى دووركةوَيتةوة و كارة لةو بكات ِرازى

تَيدانيية. ئامانجَيكى هيواو
دةوَلةتانى ئاطادارييةىلةاليةن ئةو (يةكىئةيلوُّـ ساَلى١٩٣٩)دا لة كة هيتلةر
هةيبوو، قةناتى(دانزيغ) دةربارةى هةَلوَيستةى ئةو بةرامبةر ثَيطةيشت، ِرؤذئاواوة
تَيبينيية بةو ئَيمةشى و خؤى بةآلم بوو، تَيكشكان ئومَيدى و نا تووشى كةمَيك
بانطهَيشتى وةك مةبدةئَيك فةرةنسا) و وتى..(بةريتانيا كردةوة كة دَلنيا و ئارام
بةوة خؤى دَلخؤشى نةضَيت.“، ئابِرويان جيهاندا لةبةردةم ئةوةى بؤ دةكةن جةنط
بَيت هةرضؤنَيك بةآلم كراوة، جةنطيش بانطهَيشتى طةرضى دةيوت.. دةدايةوة..

هةَلناطريسَيت. و ِروونادات جةنط هةرطيز
و دةركرد، لة ئامادةباشيدابن سةربازييةكانى بؤ لة شكرة فةرمانى هيتلةر
هاوِرَييانةى بةو  نان خواردن مَيزى لةسةر هيتلةر بطرن،  كردن بةرطرى  اليةنى
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لة فةِرةنسادا و بةريتانيا لةطةَل ئَيستا طةرضى كؤببوونةوة..وتى..“ئَيمة لةوَيدا
شةِرنةكةين، و نةجةنطني لةاليةن خؤمانةوة ئَيمة ئةطةر بةآلم جةنطداين..، حاَلةتى

ثَيدَيت. كؤتايى كَيشةكة
نيية، خوازانة ديموكراتى ئةو لةسةر بريوبؤضونَيكتان هيض ئَيوة لةِراستيدا
لة واز دةرةوةو بضنة و بَيت ِرزطاريان تةنطةشةية لةو دةبن ثَيخؤشحاَل ئةوان

كاروبارى بَينن.“ ثؤَلندة و
ئةوثةِرى ئاستَيكى لة كاتَيكدا لة ئةَلمانيا طةِرةكان(غةواسةكان)ى دةريا ذَير
جةنطييةكةى (باريجة) لة ئاسانى بة دةيانتوانى وادابوون، ئامادةباشييةكى
دةرنةبِرى كارة ئةو بؤ هيض ِرةزامةندييةكى كارة ئةو بؤ هيتلةر بدات، (دانكرك)
هَيرشَيكى ئاسمانيان هَيزةكانى بةريتانيا ئةو كاتةى هةتا بدةن، نةيهَيشت لَيي و
لةسةر جةختى زؤر هيتلةر كرد. نوقم (ئةسينايان) كةشتى و كردةسةر(وبلهمهاظن)
لة و و بريوِرا ِرووخاون و شلن نةرم زؤر بِرواى وابوو ِرؤذئاواييةكان ئةوة دةكردةوة،

ِراستةقينةوة. جةنطَيكى ناوطَيذاوى بخةنة خؤيان ناتوانن نييةو تواناياندا
خؤى بنَيت بةوةدا ددان ستةمبوو، و زؤرطران الى بةخؤى سةبارةت هيتلةر

كردووة. طةورةوطرانى هةَلةيةكى

وهزیرانهوه ئهنجومهنی دهچته چهرچ
سةرانسةرييةم باش  طةورةو بةيةكدادانة دةموضاو و ِرووطرذى و  ئةو ئاَلؤزى
وةزيرانى ثؤستى ضؤتة دةيوت(ضةرضَل بآلوبؤوةكة باسة و دةنط كاتَيك ئةو لةبرية،
ذوورداو خؤيكرد بة كاتةدا(طؤرةنط) لةو دةرياوان، وةزيرى سيفةتى بةريتانياوة بة
وتى..“ضةرضَل دانيشت و نزيكرتين كورسى لةسةر دةستةوةبوو.. ِرؤذنامةيةكى بة
ئةوة ئةمة دةرياوان. بة وةزيرى بوو و وةزيرانى بةريتانياوة.. ثؤستى ناو خستة يان
بةريتانيادا لةطةَل ِراستى بة ئَيستا ئَيمة دةستيثَيكرد، بةِراستى جةنط دةطةيةنَيت،
جَيبةجَيكردنى لة ِرَى  جةنط  دةريخست، تَيبينيانة قسةو  ئةم  جةنطداين“، لة

دةكاتةوة. ثووضةَلى و دةطرَيت هيتلةر خةونةكانى و ثالن هةموو
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كارَيكى بة بوو دةهَينا بةكارى كارةكانيدا لة كة هيتلةر خةياَلةكانى و خةون
دةربارةى هيتلةر ِراستيدا لة تر.. بريوبريكردنةوةيةكى بؤ طةِراندييةوة و نةشياو
بةردةستى خرابووة كة زانيارييةكيش هةرضى و نةدةزانى هيضى خؤى دوذمنةكانى
ببةستَيت خؤى بؤضوونى بة بريو بةالوة باشبوو طورج ثشت ئةوةى وةاليةوةنا..
ِروون هةَلساندنَيكى بنةماو هيض لةسةر و ِراستى لة سةرثَيضيية ئةمةش طةرضى

نةبَيت. ئاشكراش و
لةوةطةيشتبَى كة  ئةيلولدا مانطى يةكةمى ِرؤذةكانى لة هيتلةر  من بِرواناكةم
ضارةسةرناكرَيت شتَيك بةهيض و طالندووة، سةرانسةرييةوة جةنطَيكى لة جيهانى
ئةوةى بؤ بنَيت هةنطاوَيك ويستى ِراستيشدا لة نةبَيت، بةجةنط تةنها

بهَينَيت. ِرشتن بةدةست و بَى خوَين بَيخةوش سثى و سةركةوتنَيكى

سهركهوتن و سهركشی
ترسةى و سةركَيشى و ئةو بةر بداتة شان ئامادةبووكة ئةو بَلَيني دةبَى ئةوة
ضيكؤسلوفاكيادا كَيشةى لة ِرابوردوودا ساَلى لة هةروةك دةبَيت.. تووشى لةدةرةوة
طشت بةرةنطاربوونةوةى بؤ هةموو ئامادةباشييةى كرد ئةو ئةو، بةآلم كردى..،
ِراستى و بؤضةسثان كردن، جةنط بؤ نةك ببَيت، تووشى كة مةترسيةك و ترس
بةثِرضةككردنى طوَيى هيض هيتلةر ئةوةبكةين بؤ ئاماذة دةبَيت قسةكانمان
ئةيلووُّـ يةكةمى مانطى ِرؤذةكانى لةسةرةتاى نةبَيت، ثاشاندا نةدا.. لة دةريايي
هَيرشةى لةو  ئةَلمانيا  هَيزةكانى  كتوثِريانةى سةركةوتنة  ئةو  بةهؤى  ١٩٣٩دا
هةتا هيتلةر نةما، و ِرةوييةوة لةرزَيك و ترس هةموو هةر ثؤَلندا.. كرديانة سةر

دةكردةوة. ئةوة لةسةر جةختى خؤشى
دةيوت..“دةبوو لةوةدةبوو، طوَيم هةمووكات خؤم من جةنطدا طةرمةى لة
بهاتاية، كؤتايى  زؤرتر طيانى بةزيانَيكى ثؤَلندا بؤسةر هةَلمةتة هَيرش و ئةو
بَيخةوش و سثى سةركةوتنة و مةعنةويات لةو هَيزةكان مةعنةوياتى ضونكة
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باشرت و طةورةتر هَينرا.. بةدةست ضيكؤسلوفاكيادا و نةمسا لة بَيزيانيانةى و
و ثؤَلندا سةر بكاتة تر هَيرشَيكى ناتوانَيت هَيز باشرتين بِروام ثَيبكةن نةبوو،
بَى سثى و سةركةوتنى طةورةى دةستمايةيةكى ئةوةى لةبةر هةر داطريى بكات،

هةية..“. شةِركردنى
ئةو داثؤشينى بؤ ”دةشَى دةيــوت.. هيتلةر ِرونكردنةوةية قسةو ئةم
كؤلؤنيل- بَيت“،  (١٩٣٩ (ئابى مانطى دبلَوماسييةى هةَلسةنطانة خراث
كردم بؤ ثَيشووى هيتلةرى جةنط باسى وتارَيكى كؤتايى جةنةِراَل(هزيكى) ثَيش
كردبؤوة.. قسةو دووثات بريوِراى هةرهةمان و دابووى ناوجةنةِراَلةكاندا لة كة
يةكةم تؤمارم كرد..“هيتلةر شَيوةية بةو منيش لَيدوانةكانى(هزيكى) سةيربوو،
ذَير لة شَيوةية بةو سنوورى بَى طةورةو هَيزَيكى دواى(شارِّـان) بوو كةسَيك
نةطرتبوو.. ثَيناو(هيض)دا لة هَيزةدا ئةو بةسةر دةستى ئةو كؤبَيتةوة، دةستدا
بةكاربهَينَيت ئةَلمانيادا ثَيناو لة جةنطدا كؤِرى لة هَيزة ئةو دةيويست ئةو بةَلكو
تاقيكردنةوة لةو تيايدا سةرنةكةوت و جةنطة نةباتةوة و ئةَلمانيا ئةو ئةطةر خؤ
تيادةضَيت“. و دةكةوَيت ذَير حاَلةتةدا لةو ئةوا ِرانةطريا، بؤ ئةزموونةدا خؤى و
هةَلمةتةبوو و هَيرش سةرطةرمى ئةو كاتَيكدا لة هيتلةر لة ساَلى(١٩٤١)دا
لة بِرياربوو كة دةكــردةوة، طةورةية سةركةوتنة لةو بريى ِرووسيا، سةر بؤ
سةركةوتن لة و و ِرَيطاى كةذاوةى طةورةيى بهَينَيت ساَلى(١٩٥٠)دا بةدةستى

دةبَيتةوة. واآل لةبةردةميدا تاقى سةركةوتندا ذَير

یهكهم تكشكان
بةشكؤ و مةزن سةركةوتنَيكى و نوَى جةنطَيكى بة خةونى هيتلةر كاتَيكدا لة
سةرى ذيانيدا تَيكشكان لة طةورةترين دةبينى، فَيستيظاَلَيكى سةركةوتوانةوة و

هةَلدا..
ئاوةدانكردنةوةيةى  ثالنة ئةو منداكردى لةطةَل لةو ضاوثَيكةوتنةى ِرؤذ سَى ثاش



٨٥

زۆكۆف مارشاڵ

بهَينم خؤمدا لةطةَل هَيَلكارييةكانم نةخشةو و خؤم ثَيدرا فةرمانم باسكرد، منى بؤ
شاخاويدا ضاوةِروانكردنى بارةطاى(برغهوف)ى لة هؤَلى بؤ(ئوبرسالزبورط) بَيم و
ضاوةِروانييان و(بَيش)بوون، (لينجن) ئةوانيش بينى. دووياريدةدةرى(هس)م

دياربوو. ثةذارة بةسةروسيمايانةوة زةردى و ِرةنط و خةم و دةكرد
دوابخةم بؤ كاتَيكى  ضاوثَيكةوتنةم لةطةَل(فوهرةر)دا ئةو كرد  داوايان لة من
تةسليمى دةيانةوَيت ثَييةو طرنطى(هس)يان تايبةتى نامةيةكى ئةمان ضونكة تر..
بانطى خوارةوةو لة ثَيثليكانةكانةوة هاتة هيتلةر هةرلةو كاتةدا بكةن، هيتلةرى
هؤَلةكةدا لة منيش كرد بَيتة ذوورى دانيشتنةوة. ياريدةدةرةكان لة يةكَيك لة
دةكرد ئةوديوم ئةمديو و دةكرد خؤمم نةخشةكانى وَينةو تةماشاى دانيشتبووم
بؤِرةى لة بوو، دةنطَي و هاوار لة طوَيم  كتوثِر  كردبوو، خةريك ثَيوة خؤمم و
ئَيستا هةر بورمان.. وتى..“بورمان.. هاواريكرد.. هيتلةر ئةوة دواى طادةضوو،

كوا بورمان..؟“ وةرة.. دةى زووبة وةرة..
ِرَيبنرتوب و و طورنط لةطةَل تةلةفؤن يةكسةر ئَيستا وت..“هةر بورمانى بة

هملردا بكات“. طوبَلز و
سةرةوة نهؤمى بضنة كرد.. هةموويان و ميوانان ئامادةبوان هةموو لة داواى
طةرمةى نَيوان لة ِروويداوة.. ضى زانيمان دورودرَيذ سةعاتَيكى ضةند ثاش

ِرؤيشتبوو. ئينطلتةرة بةرةو فِرؤكة بة هيتلةر جَيطرى جةنطدا(هس)ى
ثةشؤكاو بةآلم سةرخؤ، هاتةوة و دامركايةوة تووِرةييةكةى و بؤوة هَيمن هيتلةر
بقؤزَيتةوة بيكات بةكارَيك كارة ئةو ضةرضَل نةبادا ئةوةى ترسى نائارام بوو.. لة و
طواية لةوةبكةنةوة بري بَينَيت بةكارى ئةَلمانيا هاوثةيمانةكانى سةرلَيشَيوانى بؤ

جةنط. كؤتايى و ئاشتى بؤ دَليان لَيدانى زانينى بؤ ثَيوةرَيكة ئةمة
بةرةو سةربةخؤ  خؤيةوة، لة (هس) بةوةدةكات.. باوةِر وتى..“كَى هيتلةر 

ِرؤيشتووة..؟“ ئينطلتةرة
بضَيت بكات و كارة ئةم وتووة ثَيم من واتَيدةطةن و لةوةدةكةنةوة بري هةمووكةس
لة و ئاطادارى بَي دزى و بة ئةم كارة فَيَلَيكة بري لةوةدةكاتةوة خةَلكى بؤ ئةوَى،
ئاستماندا لة خؤى و هةَلوَيستى سياسةت كراوة. يابانيش هاوثةيمانانمانةوة ثشت
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ئؤديت)ى ئةَلمانى(ئةرنست فِرؤكةوانانى بةرثرسى طةورة لة هيتلةر دةطؤِرَيت،
لةو هَيناوة، سةفةرةبةكارى ئةو بؤ دووثةروانةيةى(هس) فِرؤكة ئةو ثرسى..“ئايا

ئؤسكوتلةندة..؟“ بةرةنطارى دةبَيتةوة دةتوانَيت بطاتة كةشوهةوايةى
ئةو بةهؤى هَيناوة بةكارى فِرؤكةيةى(هس) ئةو وةآلميدايةوة، ئةويش
ئينطلتةرةدا ئاسمانى بة كةمَيك لةوةدةضَيت ئاسمانييةوة، ناسازة كةشوهةوا
ئةو خواست ئاواتى هيتلةر ناودةرياوة، كةوتبَيتة و تَيكشكابَيت.. و سووِرابَيتةوة

ِراست بَيت.. نوقآلنةية و بؤضوون
هيض  و بواية غةرق  و باكورةوة ِرووبارى دةكةوتة خؤزطة وتى..“ئاه..   
بتوانني دةبوو ئةوةمان كاتى  ئَيمة كاتة ئةو نةماية.. دواجَى  لة ئاسةوارَيكى

بكةين.“ و بَيطةرد بةدوايدا ِرةوان و بؤضوونَيكى ِروونكردنةوةيةكى تةواو
دوودَلييةوة.. و طومان  كارةكةوتة لةو هيتلةر كةم كاتَيكى  ضةند ثاش
عةقَلى بووةو شَيت كة(هس)  بآلوبكرَيتةوة  و بكرَيت ئيعالن بةِراديؤ بِرياريدا

لةدةستداوة“.
نابةجَييةى و ناخؤش دةنطوباسة ئةو ثَيناو لة ياريدةرةكةى(هس) هةردوو

دةسطريكران. ِرايانطةياند
ناوى  جؤرَيك بةهيض ثَيوةندةكانى هيتلةردا دةست و لةناو لةو كاتةوة ئيرت
ئاطادارى هةردةم و  وةرطرت لةوة سوودى (بورمان) بةآلم نةدةهَينرا، (هس)
ضةوساندنةوة و توندوتيذى ِرَيطايةكى هةموو بوو، هةَلسوكةوت و دةنطوباسةكانى

بةكاردةهَينا. ذنةكةى(هس) بةرامبةر
بةآلم كرد، تكاى بؤ هيتلةر الى ثَيناوةدا، لةبةرخودى ذنةكة ئيفابراون لةو
بةو هيتلةر بهَيَلَيت ئةوةى بَى هيتلةرو بةدزى ئةوة دواى نةبوو.. سوودَيكى هيض

دةدا. ذنةكةى(هس)ى زؤرباش و ثَيويستى يارمةنى كارةبزانَيت

ھس وتهكانی
لةسةرخؤييةوة و بةهَيمنى زؤر ساَل (٢٥) دواى لةبةنديخانةى(شباندو) هس
ناديارى بةهؤى هَيزَيكى ئينطلتةرة، ضوونم بؤ وتم..“بريؤكةى ثَيى بارةيةوة لةو
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نةيارو نةيدةويست ئةو خةوبينينةوةبوو، بةِرَيطاى سروشتيييةوةو بةدةرى توانا
بريندار كةرامةتى و بكات شَلؤق هةَلوَيستى و بكات.. هيتلةر بةرهةَلستكارى
تَيدابوو..“ئَيمة ئةوةى ئينطلتةرة، بؤ بردبووى خؤيدا لةطةَل نامةيةى ئةو بكات..
بةوةى بةرامبةر دةكةين، بةريتانى ئيمثراتؤرييةتى دَلنيايى و دةستةبةرى
كاروبارماندا لة تَيوةردانَيك دةست هيض ئةوروثادا لة ئاستماندا لة ئينطلتةرة

سةربةستمان كات.. و كاروبارانةدا ئازاد لةو نةكات و
جةنطدا  لة هيتلةر سةرةكييانةى بنةما  لةو  بوو يةكَيك بريؤكةيةش ئةم

دةكرد. بؤ بانطهَيشتى
باوةِرةدا لةو من دةكرد، قسانةى  و باس ئةم  هةر كؤتايى هةتا (هس)
هةرطيز كردبووى ياريدةدةرةكةى نابةجَييةى و خراث كارة ئةو بؤ هيتلةر بووم

نةبوو. لَيخؤشبوونى
طشتى دةربارةى بوارى ،(١٩٤٤ تةمموزى (٢٠ى كودةتاى دواى جارَيكيان
مةرجةكانى لةناو كَيشةى(طةِراندنةوةى خائني)ى بؤضوونةكانى خؤيدا خةياَل و لة
هةردةبَيت (هس) دةيوت.. دانابوو دوذمنةكانيدا لةطةَل ِرَيكةوتننامةكةيدا

بدرَيت. لةسَيدارة
وت.. بة(هس) ئةوةم من كاتَيك

كاتَيكدا لة ساَلى(١٩٤٥)دا لة ئةى دةكردم..“ ئيعدامى وتى..“بَيطومان
هيتلةر كاتة نيت ئةو لةوباوةِرةدا تؤ ِرؤيشت.. بوون بةرةو كؤتايى هةمووشتَيك

بوو..؟“ حةق سةر لة وتبَيتى“هس

دانرا شونیدا له  نوێ وه زیركی و مرد وهزیرك
ثيشةسازى وةزيرى دوكتؤر(تودت)ى ساَلى(١٩٤٢)دا شوباتى مانطى لة
كوذراو فِرؤكةوانيدا ِرووداوَيكى لة هيتلةر حوكومةتى ئاوةدانيكردنةوةى ئازووقةو

ناوضوو. لة
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لة كةسَيك ئةوةكرا ض لةسةر باس خواردندا، نان كاتى لة نان خواردن هؤَلى لة
ئةو جَيطاى كةس كؤكبوون، ئةوة هةرهةموان لةسةر دادةنرَيت، شوَينى(تودت)دا
وةزيرى سَى ئيشوكارى لةيةككاتدا ئةو ضونكة ناطرَيتةوة، نةمرة شارةزاو كةسة
ئَيستطةى ِرووبارو و و قةنات ِرَيطاوبان دروستكردنى بةرثرسبوو.. لة و ِرادةثةِراند
بةرثرسيش هيتلةر وةزيرةكةى طشتيدا، كردنةوةى نوَيذةن كارةباو وةبةرهَينانى
زؤرى بةشَيكى من ئاشكرابوو ئازووقةشدا، سةرةتا لةشكرو ضةكسازى لة بوو

ئةو كارانةم ثَيدةسثَيردرَيت. ِراثةِراندنى
ضاوثَيكةوتنى طةِرانَيكى هيتلةر كاتَيكدا لة ساَلى(١٩٣٩)دا بةهارى لة
لةناوضوون تووشى ذيانى  تودت، وتم..“ئةطةر ثَيى دةكرد.. هَيَلى(زيفغريد)ى 
بطريتة ثيشةسازى كارى ئةوكاتة تؤ دةبَيت بوو.. خةتةرييةك و ناخؤشى هةر و

ئةستؤ..“
ِراوَيذكارى لة نوسينطةكةى خؤى فةرمى لة بة هيتلةر هاوينى(١٩٤٠)دا لة
سةرقاَلى طةلَيك كردم.. و ثَيرِيِاطةياندم(تودت) بانطهَيشتى بةرليندا لة ِرايخدا
ذَيرزةمني دروستكردن و ثيشةسازى تؤكارى دةبَيت ناثةرذَيت، دةستى و ئيشوكارة

و بةوكارة هةَلسيت. دةست بطريتة ِرؤخى (دةرياى ئةتَلةسي)دا لة
ثِرضةككردن لةبةرئةوةى  و بيناسازى باشةكارى وا قايلكرد، كاتةدا هيتلةرم  لةو
هيتلةر ئةوة ئيرت دواى بَيت كةسةوة يةك بةدةست هةية.. ثةيوةندييان بةيةكةوة

نةكرد.. باسم كةس الى منيش و نةكردةوة نةكردةوة باس ئةواليةنةى
بؤ نيوةشةودا يةكى كاتذمَيرى دواى  لة كةسبووم  يةكةم من كاتَيكدا لة

هةية. ئارادا لة شتَيك دَلنيابووم بانطهَيشتكرام، هيتلةردا لةطةَل ضاوثَيكةوتن
هيتلةر  هاريكارى طةورة لة(شوب)ى سةرنجدان و تةماشاكردن يةك  تةنها

لة ئاراداية. طرنط طةورةو شتَيكى بَلَيت بؤ ئةوةى بةسبوو
ِرايخة، فوهرةر فوهرةرى  سيفةتةى بةو لَيكردم بةفةرمى هيتلةر، ثَيشوازى
هيضى و طرت من سةرةخؤشيكردنةكةى طوَيى بؤ بةوردى ِراوةستابوو، ثَيوة بة
شوَينى لة بةوةزيرى ”هرشبري.. يةكسةر وتى.. ئةوة هةردواى نةطوت..، بةآلم
تةعينم ئةو كارةكانى و ئيش هةموو جَيبةجَيكردنى بؤ دوكتؤر(تودت) وةزير
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و ِراكَيشام بؤ دةستى هيتلةر  بوو.. الَل  زمانم و هةرحةثةسام كردوويت!!“
وامزانى ئيزنم بدات.. و بكات كردم.. خةريكبوو خواحافيزيم َُّـ لةطةَلدا تةوقةى
توانامدا لة هةرضى وت..“طةورةم ثَيم نيية.. ئاشكرا و ِروون زؤر قسةكانى
بطرمةوة.. بيناسازيدا جَيطاى(تودت) كارَيكى لة طشت ئةوةى بؤ دةيكةم بَيت
ثَيويستى وةزيرَيك وةك و  ثيشةكانيدا كارو هةموو لة  وتى..“نةخَير هيتلةر

جةنطيش..!! تةقةمةنى هةموو و جةنط
لة.. نازانم.. شتَيك هيض من ئاخر ئاخر.. ثَيمووت..

بةو ضيم دةتوانيت تؤ  بةتؤية، بِروام وتى..“من بِريم ثَي  قسةكةى هيتلةر
هةر شكنابةم كةسيرت زياتر تؤ لة بيكةيت، بةزيادةوة ئةوةشةوة لةسةر سثاردووة
طةورةم وتم..“فوهرةرى وةزيرانةوةبكة.. ئةنجومةنى بة ثةيوةندى بِرؤ ئَيستا
كارة ئةو بتوانم لةوةى دَلنيانيم من بدةرَى خؤتم فةرمانى نوسراوَيكى كةواتة
وةرطرت، نووسيم.. بَيدةنط لَيم بؤ فةرمانةكةى هيتلةر بةدةستى خؤى بكةم..
لةطةَلدا بكات، قسةم يةك ئةوةى بَي هةردووكماندا نَيوان لة بوو هةروةك عادةت

خؤى خةريككرد. ترةوة بة كارَيكى هيتلةر
ثةيوةندى طؤِرانى سيماى ئةمةيةكةم ئامادةكرد.. خؤم ِرؤيشتن بؤ منيش
هةَلسوكةوتى ئةندازيار برادةرَيكى و دؤست وةك فؤهرةر ضونكة بوو.. نَيوانمان
ميانةى لةو ثارَيزطارى فؤهرةر  وةزيرَيكى  وةك ئَيستا  بةآلم  دةكردم، لةطةَلدا

دةكرد. نَيوانماندا

مندا سهركوتی(گۆرهنگ)دهكات لهبهردهم ھتلهر
ذوورةوة هاتة دةرةوة(شوب) بضمة دةرطاكةوة لة وةرضةرخام من كاتَيكدا لة
بةثةلة و ذوورَى بَيتة دةيةوَيت لَيرةيةو ِرايخ مارشاَلى فؤهرةر وتى..“طةورةم و
بة هيتلةر وةرنةطرتووة..“ مةوعيديشى و و بكات لةطةَلدا قسةيةكت ضةند
كةمَيك وتى..“مةِرؤ منيش ِروويكردة ذوورةوة..“ وتى..“بابَيتة بَيزارييةوة
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وتةيةكى ضةند و ذووردا بة خؤيكرد ماندوويى بة (طؤرةنط) بمَينةرةوة..“ لَيرة
وتى..“ضاكرت واية ثةرؤشييةوة و بةطةرمى وت.. هيتلةر بة خؤشى سةرة كورتى
دةست، بطرمة داهاتوودا ساَلى ضوار ثِرؤذةكانى لة ئيشوكارةكانى(تودت) من
نَيوانماندا هةبووة نايهَيَلم“. لة طؤِرانكارييةكيش كة هةرضى ناكؤكى و بةوةش

ِراوكردنةكةيةوة بارةطاى لة خؤى تايبةتييةكةى بةشةمةندةفةرة طؤرةنط بَيشك
نؤونيوى سةعات لة و بةرلينةوة لة ميل شةست دوورى لة و لة(رومنتني)
و ِرَى كةوتبووة  بةثةلة مةبةستة  ئةو بؤ ِروويدابوو ِرووداوة  ئةو كة شةوةوة، 
تةنهائةوةندةى نةوت.. لةسةر قسةكانى(طؤرةنط) هيضى هيتلةر ئَيرة هاتبووة
بة (شبري) وةزير.. كاتةوة شوَين (تودت)داناوة.. لةم لة ترم كةسَيكى وت..“من
يةكاليى هيتلةر قسةكانى هةَلدةستَيت، دوكتؤر(تودت) كارةكانى و ئيش هةموو

موناقةشةو طفتوطؤكردن نةهَيشتةوة. بؤ هيضى كةرةوةبوو.. بةشَيوةيةك بوو
قسةكانى لةسةر  قسةيةكى  هيض بةآلم السةيربوو..،  زؤر ئةوةى (طؤرةنط)
ِرَيطام بَيطومان فؤهرةر وتى..“طةورةم ساردييةكةوة بة تةنها نةكرد، هيتلةر
تؤ نةكةم..؟!! هاوبةشى دوكتؤر(تودت)دا  ثرسةى و ماتةمينى  لة ثَيبدةدةيت
من نةشياوة  شتَيكى هةرطيز و دةزانيت  باش نَيوانمان  ناكؤكييةى ئةو خؤت 
ضى هيتلةر ئةوكاتة نايةت بريم بةتةواوى بكةم..!!“ ثرسةيةدا لةو هاوبةشى
لة فةرمييةوة طفتوطؤ قسةو لةو  ئةوةناكةم تةسوورى  منيش بةآلم ، وت..
لة ئةوةم نةكردبَيت، قسةيةكم هيض و بووبَيتم بَيدةنط وةزيريمدا كارى سةرةتاى
لةبةر بوو ِرازى دوودَلييةك و دووكردن و سَى هيض بَى ئةوة(طؤرةنط) دواى برية
بةوة طؤرةنط بَيشك هاوبةشبوو.. ماتةمييةدا ثرسةو لةو خةَلكى قسةوتوانجى
ئةم دةركات بؤ فةرمانى بةوةى شلؤق(حرج)كات هيتلةر هةَلوَيستى دةيويست

ِراثةِرَينَيت. ئيشوكارةكانى(تودت)
وةزير، بة من دانانى بة كرد طةورةى سةركَيشييةكى و زيادةِرةوى هيتلةر
وةزارةتةكانى هةموو لة كة سةرشانم بخةمة وةزارةتَيك كارى و ئيش كةمن
بةو بةندبوو هةرهةموو وآلت ضونكة ثاشةِرؤذى بوو.. طرنطرت طةورةترو دةوَلةت
نامؤبووم و ثيشةسازى وحيزب لةشكر دةربارةى كةسَيك خؤم وةك من وةزارةتةوة،
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ثةيوةندى نةكردووة كارَيكم ذيانمدا هةموو لة ضونكة نةدةزانني، لَي هيضم و
نة من ذيانمدا لة ضونكة هةبَيت، لةشكرةوة و سةربازى تةقةمةنى و بةضةك
بةكاريشم هةَلنةطرتبوو، ِراويشدا  لة هةتا شةِرداو لة  ضةكيشم نة سةربازبووم
طؤرةنط ئةوةبوو ئةويش بؤ دةركةوت.. ضاوثَيكةوتنةدا شتَيكم لةو نةهَينابوو..
ثشتيوانيم و هاوكارى هةرطيزاوهةرطيز جؤرَيك بةهيض بَيت ضؤنَيك هةر ِرؤذطار

ناكات..
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(٣)

زیندوویی دواجار ھتلهری به كهسهی بۆ ”ئهو
بینی“

”(هانزلينغ)زيادلةبيستساَل خزمةتىهيتلةرىكرد هةرئةوكةسةشبوو،بؤدواجار
هيتلةرىبةزيندوويىبينىويةكةمكةسيش بووبة مردوويىبيبينَيت،ِرووسةكان(لينغ)يان
بردةسةر ذيانى و مايةوة بةبةندكراوى ساَل يانزة طرتووخانةكانياندا(١١) لة و طرت
ئةمةى باس ثَيشوو.. ئةَلمانى سةركردةى ذيانى لةسةر بةنديخانة، لة دواى بةربوونى

كردووة...“

فیشهك
كةمدابوو، دةقيقة دة ضوار كاتذمَيرى لة (٣٠ نيسانى ١٩٤٥) ِرؤذى نيوةِرؤى
ئةو لوولةى لة دووكةَلة ئةو تَيطةيشتم طورج بةرزبؤوة.. ِرةش دووكةَلَيكى بينيم
هَيناوة, ثَيكؤتايى خؤى ذيانى هيتلةر ئةدولف كة بةرزدةبَيتةوة دةمانضةيةوة
زةمينةكةدا ذَير نةخشةكانى ذوورى  دةرةوةى دةرطاى  لةبةردةم من ئةوكاتة

ِراوَيذكارى  بيناى  ِرووخاوى داروثــةردووى ذَير لة ثَى  ٣٠ كة ِراوةستابووم..
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زةمينةكةى ذَير بَيدةنطى ناو تؤثةكانى ِرووسةكان دةنطى بةردةوامى بةرليندابوو..
زاَلبووم، مَيشكى خؤمدا بةسةر كات بةفرِيؤبدةم، نةمويست كردبوو.. هةراسان
بينى لةسةر هيتلةرم ذوورةوة ضوومة كة هةر نةخشةكاندا.. ذوورى خؤمكرد بة
ِروومةتيا بةسةر مَيشكييةوة ِراستى الى خوَين الرببؤوة، قةنةفةكان لة يةكَيك
ثَيش كةمن لةبةردابوو، فةرمييانةى سةربازيية جلة ئةو خوارةوة.. دةهاتة
ئوتوكراوى و بةجوانى هةروا جلةكانى ئامادةكردبوو.. بؤم كةم سةعاتَيكى ضةند
ِراستيدا دةستى ذَير لة  بووبَيت.. لؤض و ضرض تؤز يةك ئةوةى  بَي مابوونةوة،
تفةنطَيكيش لةوةوة دوورتر مةترَيك  دةمانضةكةى كةوتبوو.. زةوييةكة لةسةر

كةوتبوو..
خؤكوشتنى ثَيش وابزانم كةوتبوو، ئةوةوة تةنيشت لة الشةى(ئيفابراون)يش
تَيك سيماى و ضاو و دةم كوشتبوو، خؤى ئةو ثَيش دةقيقةيةك ضةند بة هيتلةر
حةبى ئيفا نوستووة..  دةتووت نةدةضوو.. مردوو ضاوى و لةدةم نةضووبوو.. 

كوشتبوو.. خؤى ذةهراويية حةبة بةو خواردبوو، ذةهراوى
و ئةلزاسييةكةى(بلوندى) سةطة  ِرؤذة ئةو  بةيانى سةروةرم  بةِريزو هيتلةرى

كوشت. خؤى ماَلةكةى ترى سةطى دوو
كردمة  بانطى نيسان)  ٢٥) ِرؤذى عةسرى خؤكوشتنةكةى ثَيش ِرؤذ ثَينج
بنكةى و خؤى سةركردايةتى بارةطاى كردبووية هيتلةر كة نةخشةكانةوة، ذوورى
كة ِرؤذانةوة لةو ِرووخاوةكةى، حكومةتة  ناوةندى  ببووة و ثةيوةندييةكانى
و دانيشتن جَيطاى بة كردبووى دةكرد، بةرلينيان طرتنى هةِرةشةى ِرووسةكان

خؤى. بوونى نيشتةجَى
سادةوكةمى ثَيويستى  و  فةرش هةندَى و بضووك ذوورَيكى  ذوورةش  ئةو
كةبةسةر نةبوو  ِرووخاوةكة بينا طةورةكانى ذوورة وةك ذوورة ئةم تَيدابوو 
ذوورةى ئةو دةضووة تَيدابوو، دةرطايةكى ذوورةكةوة لةاليةكى زةويدا ِرمابوو..
دةضوو تَيدابوو ترى دةرطايةكى تريشيةوة لةاليةكى دةنووست، تَيدا فؤهرةرى
بةو نووسابوو لةوالوة ذوورةكةى(من)يش تَيدابوو.. ذوورةى(ئيفابراون)ى ئةو بؤ

تَيدابوو.. مناَلةكانى(طؤبَلز)ى و خَيزان كة ذوورانةوة
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نان مَيزى لةبةردةم ثةيكةر وةك بينى هيتلةرم ذوورةوة ضوومة كاتَيك
تَيدانةمابوو.. ضاوةكانىطةشى ِرةنطىسثىهةَلطةِرابوو ِراوةستابوو.. خواردنةكةدا
لةطةَل وضاكوضؤنيمان سآلو  ثَيوةدياربوو، نائومَيدى و ترس نيشانةى ساردوسِر
ضاوةكانى كرد بةآلم هةستم كرد، ضاومى تةماشاى جارانى خووى وةك كرد، يةكدا

نةمابوو..!! جارانى موطناتيسييةى هَيزة ئةو بينيبووم لةمةوثَيش وةك

خۆته وه كهسوكاری بهالی بۆ
وتم.. ثَيي هيتلةر

بؤ و بِرؤرةوة بهَيَلة بِرؤجَيم تؤ نيية.. خزمةتى بة ثَيويستيم ئيرت من ”لينغ..
خؤت..“ كةسوكارى ناو

لةمةودواش لةطةَلتدابووم ثِرشكؤكاندا و خؤش ِرؤذة لة من وتم..“سةروةرم..
هةربةماتى سيماى ناهَيَلم..“ جَيت و  تةكتادةبم  لة هةردةم ِروويدا هةرضى
ضاوةِروانى زياتر لةمة دةستى بةرزكردةوة.. وتى“من تؤزَيك مايةوة.. بَيهةست
ئاسايى قسة كارَيكى بؤ ئةوةى وةك كتوثِر ثاشان نةدةكردى..“ لَي هيضى ترم
ثَيكةوة بِريارمانداوة ئيفابراون و من ثَيتة.. تايبةتيم كارَيكى وتى“من بكات..

بمرين“.
الشةى خؤت بةدةستى خؤت تؤم دةوَيت، ئةوةية، لة من تايبةتييةى كارة ئةو
ناسَيتةوة..!! بمان كةس مردنمان دواى  نامةوَيت  بسووتَينيت، هةردووكمان
بةسةر بةتانييةكةدا بيكة بَينةو غاز هةندَى بثَيضةو لة بةتانييةكةوة الشةكانمان
ذوورةكةى بؤ بِرؤ لةوةبوويتةوة كة بسووتَينة الشةكانمان و تَي بةردة، ئاطرى و
مردنم دواى خةَلكى و هةية بةمنةوة ثةيوةندى و هةية شتَيكم هةرضى خؤم
و شتةكانم.. هةموو هةر بكةرةوة كؤى  دةناسنةوة  من شتانةوة ئةو بةهؤى
بةكاردَيت شتانةى ئةو  هةرهةموو و كاغةز و سةربازيم و  ِرةسمى جلوبةرطى
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كؤبكةرةوة هةموويان هةر بوو هى(فؤهرةر) ئةوة دةَلَين وايةو ثَييان خةَلكى و
دةكةمةوة.. دووبارةى ثَيدةَلَيمةوةو ئةوةت بةآلم.. بانةمَينن، سووتَينة بيان و
نووسينطةكةمةوة لةسةر كةوا طةورة) تابلؤيةى(فريدريكى ئةو نةكةيت ئاطاداربة

بسووتَينيت..!! هةَلواسراوة
شانازى هةردةم بوو.. خؤشةويست و بةِرَيز زؤر هيتلةر الى وَينةية ئةو
ضةندةها بةسةربردبوو، ئيشكردنةوة بة دوورودرَيذى شةوى ضةندةها ثَيوةدةكرد،
لة نووسينطةكةيدا لة هاتبوو.. بةسةردا ذَيركةوتنى و سةركةوتن ِرؤذى
بةضاوةكانى سةرييةوة ذوور بة ئةَلمانى طةورةى ئيمثراتؤرى تابلؤكةدا(فريدريك)

طةيشتيى..؟“ فةرمانةكانم لة وتى:“لينغ.. هيتلةر دةدا، هيتلةرى سةرنجى
فةرمانةكانت هةروا من ئةفةرموويت ضؤن تؤ سةروةرم... طةورةو وتم“بةَلَى
لةبةرليندا هيتلةر زوو دةزانى ئةوةم هةر خؤم دةكةم.. من جَيبةجَى يةكةيةكة
ئةوةى ترسى لة بشارَيتةوة خؤى و ِرابكات لةوةى وةك ثَيخؤشرتبوو مردنى 
دةستيان و بدؤزنةوة مردوويى بة الشةكةى يان بيطرن، زيندوويى ِرووسةكان بة
كرد. دؤستةكةى و لةالشةى(مؤسؤلني) ضييان دةيزانى كردبوو هةستى بكةوَيت..

دةكةن. دؤستى ئيفابراونى و ئةو لةالشةى هةرواش دةيزانى
بمطرن.. و بكةوم دةستيان  مردوويى يا زيندوويى بة وتم..“ئةطةر  ثَيى
خةَلكم ثيشانى دروستكراو مؤم لة بووكةَلةيةكى وةك لةوَى مؤسكؤ، بؤ دةمبةن
دةنطى قيذانى..“نا.. هةموو بة لَيهاتبَيت فَيى وةك دةمكةن بةثةند.. و دةدةن
نابَيت شتى نا.. نا.. نا.. من بة تؤ دةَلَيم.. واببَيت.. شتى نابَيت و نا.. ناشَى

ِرووبدات..“ وا

پشتر ڕۆژ ده
بكوذَيتةوة و هةتاهةتاية بؤ هيتلةر) ذيانى(ئةدؤلف مؤمى ئةوةى ثَيش دة ِرؤذ
خؤوةبينى.. بة خؤشى طةورةو ئاهةنطى دوو زةمينةكة ذَير بَيت.. ذيانى بة كؤتايى
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لة  جةذنى ئاهةنطى كاتَيكدا هيتلةر لة ِرؤذى(٢٠ نيسان)بوو.. يةكةم ئاهةنطى
بَى و دَلخؤش شادو ئاسايى طَيِرا.. تيادا خؤى ساَلةى ثةنجاوشةش دايكبوونى

و خةفةت بوو.. خةم
ثلةدارةو ئةفسةرة و و(بورمان) و(كيتل) لة(طؤرةنط) و(ِريبنرتوب) هةريةكة
ئةندامانى هيتلةر كرد.. لة سآلوو ثريؤزباييان ذَير زةمينةكةو بؤ طةورةكان هاتن
دةيانووت..“هةتا ئةوةبوو ئةويش دةكرد قسةيان يةك هةموويان هةر حيزب

موخلسني..“. و ثابةند مردن
خواردةوة تريشى ثةرداخَيكى خواردةوة.. دواى ئةوة ضاى ثةرداخَيك هيتلةر
لة ضاى  هيتلةر هيتلةريش بؤ هةتا دةستدةكةوت بةطران زؤر ضا ِرؤذانةدا لةو 

نةدةخواردةوة. ضاى تر كةس زياتر لةو ثَيخؤشرتبوو، خواردنةوةيةك هةموو
و خؤشى بة ئيفابراون خاتو دةكرا، ميوانةكان  ثَيشكةش شةمثانيا قاوةو
بخؤنةوة.. دايكبوون لة ذيانى ثَيكى  هةر هةموان كرد.. ثَيشنيارى شادييةوة
زةمينةكةدابوون.. ذَير لة ثَيكةوة هةردووكيان كة لةبرية ِرؤذانةم ئةو ئَيستاش

بوو.. تةندروستى(ئيفابراون)ةوة و ذيان تةنط بة ضةند هيتلةر
بة ثياسةكردن. بؤ بِرؤم ئيفادا ثَيدةكردم لةطةَل فةرمانى جارَيك هةموو هيتلةر
ثَيكةوة يةكرت هاوِرَيى وةك بةرليندا بيناِرووخاوةكانى ثةردووى و كةالوةودار ناو

لة ناوضوون.. كؤتايى ثَيش جارَيكيان دةكرد ثياسةمان دةطةِراين و
ِرووى تَيكردم..وتى... ئيفابراون

نةبوو.. ئةطةر ئةوة كات... خؤ ِرزطارمان بة موعجيزةى خؤى مةطةرخوا ـ
فوهرةردا لةطةَل ذنَيكى شةرعى وةك ئةوةية من و هيواى ئاوات طةورةترين ئةوا

بمرين. ثَيكةوة و ببةستني هاوسةرَيتى ثَيكةوة
قوِرطيدا لة دةنطى مايةوة.. بَيدةنط خؤشةويستييةدا و سؤز لةو ماوةيةك
هيض خزمةتضييةك نةمتوانى و وةك(نؤكةر) منيش نةكرا، قسةى بؤ قةتيسماو
نيسانةدا ٢٩ى ِرؤذى بةيانييةى  لةو بةآلم بكةم، ئةودا قسةكانى لة قسةيةك
كات هةموو ذوورةى ئةو بانطيكردم، هيتلةر كاتَيك بريكةوتةوة، قسةكةيم
ئاهةنطى بؤ دةبةسرتا  تيادا جةنطى، طرنطةكانى كؤبوونةوة و فيستظاَل بؤ
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ئةو وتم..“لةسةر ثَيى برِيازَينمةوة و ئامادةبكةم ئيفابراوندا لةطةَل هاوسةرى
بة ناردومة دةبَيت. و(جوبَلز) هاوسةريمان(بورمان) شاهيدى و دادةنيشني مَيزة
ئةويش هةر بكات، ساز هاوسةرييةكةمان بؤ بَيت، طرَيبةستى دواى(والرتناجز)دا

كردووة.“ هاوسةرى(جوبَلز)يشى طرَيبةستى
طرَيبةستى وابِرياربوو دةرةوة.. ِرؤيشتة  ذوورةكة  لة بوو.. بَيدةنط كتوثِر
بةدواى(والرت)دا ئةوكةسةى بةآلم  بَيت، ِرؤذةدا ئةو عةسرى لة  هاوسةرييةكة

دواكةوت.. نةيدؤزيبَووة.. مارةكردنةكة ضووبوو
و بةذن  بوون ئيفابراون  و هيتلةر  ئاخرى كرا.. نيوةشةودا مارةبِرينةكة  لة 

شةرعى.. مَيردى

خۆكوشتن
لةو بينى،  بةخؤوة ترى ئاهةنطَيكى نةخشةكان،  ذوورى شَيوةية بةو ئاوا 
خؤشى و شادى كرا. هيتلةر ثَيشكةش ضا و ميوانةكان بؤ شةمثانيا ئاهةنطةدا
باَلى بةرليندا بةسةر لةرزةى و ترس ئةو دةدرةوشايةوة، هةمواندا سيماى لة
ثةلةيان ثَيشرِبكَى و خؤياندا لةناو ئامادةبوان خستبوو.. ثشتطوَييان كَيشابوو..

خاتوو(ئيفابراون). ماضكردنى دةست بؤ بوو..
ِرؤذة هَيندةى ئةو هةرطيز بةآلم دةناسى، ئيفابراونم خاتوو بوو دةمَيك زؤر
تؤزَيك شادييةكة خؤشى و بَيطومان نةبينيبوو.. شادييةوة بةدَلخؤشى و وا ئيفام
ميوانانة يةكَيك لةو هيض بووم باوةِرةدا لةو ئةوةشدا لةطةَل بةآلم ِرووكةشى بوو،
دووهاوسةرة ئةو مردن زوويية و دةست و بةودةم كةوا نةهاتبوو خةياَلياندا بة

بطرَيتةباوةش.
شوَينَيكيان هيض هةتا ثَيضا بةتانييةكةوة لة هةريةكة بةجوانى الشةكةم هةردوو
هةَلطرتنى يارمةتى ثَيشمةرطة دوو زةمينةكة ذَير دةرةوةى بؤ ديارنةبَيت.
هيتلةر(ئيفابراون)ى ماجور(جوينش) ياوةرى ثاشكؤى نوسينطةى دام، الشةكانيان
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نوقتةى شينَيكى نوقتة بة كراسةكة لةبةردابوو كونجى كراسَيكى هةَلطرت، ئيفا
جووتَى قاضةكانى ثَيدابوو.. لة سووكى ئيتاَلى ثَيآلوى جوتَى ِرازابؤوة..  تؤخ

تَيدابوو. نايلؤنى طؤرةوى
ئةوة ِرازَينرابؤوة، بة ئةَلماس لة مةضةكدابوو.. ثالتينى قؤردونى سةعاتَيكى
كاتى لةمةوثَيش  ساَلَيك ضةند ئةويش ثَيِرازاندبؤوة، خؤى بوو خشَلَيك تةنها 
دةكرد غازم بوتَلة دوايةك لة يةك  كردبوو، ثَيشكةشى  بةدياريى هيتلةر خؤى
لةو دةدام.. يارمةتييان هةندَى ئةفسةر (ماجورجوينش) و الشةكاندا.. بةسةر
ِرةشاشةكان و تؤثةكان بؤمبى طرمةى  و دةنط لة  طوَيمان بةردةوام كاتةشدا
غازةكةوة بة ئاطرم دةنا هةركة دةهات. طرمةيان و نزيكمانةوة دةتةقى لة بوو
بةو هةر و بةرزدةبؤوة لَي كَلثةكة ِرووناكييةكى و دةكرد طةورةى كَلثةيةكى خَيرا

دادةمركايةوة. كَلثةكةى دةكرد طورج خَيراييةى
هيتلةرم وةسييةتةكةى نةماوة، بةدةستةوة كاتمان ئةوةندة تَيطةيشتم
ئةو ئيرت بمَينَيت، الشةكانيان ئاسةوارَيكى هيض نابَيت دةيووت، كة بريكةوةتةوة
و ثةيدابكةين بةنزينَيك دةبة ئةويش ئةوةبوو ضةند بكةم..؟ ضى كردةوة بريم كاتة
و سةربازييةكانى فةرمى جلة خؤَلةمَيش، بة وبيكةين بسوتَينني ثَي الشةكانيان
الشةكانيان وةك هَيشتا بةآلم سووتابوون، و كراسةكةى(ئيفابراون) هيتلةر بةرى

و بةجوانى دةناسرانةوة. مابوون خؤى
كارةكةى طورج ئةويش هةستَيت، كارة بةو كرا ثَي فةرمانى بورمان
كَيشةية ئَيمةى لةو و بؤ دةركرد فةرمانةى كَى ئةو جَيبةجَيكرد، تَينةطةيشتم

كرد. ِرزطار
الشة لة نزيك الوانى هيتلةرى سةركردةى و(ئةكسمان)ى و (بورمان) (طَوبَلز)
بؤ زةمينةكة ذَير ِروومكردة و  بةجَيمهَيشتن ِراوةستابوون، من سووتاوةكانةوة
تايبةتى شتَيكى هةرضى ئةوةبوو ئةويش بكةم، جَيبةجَى دووةمم كارى ئةوةى
هَيَلم، نةيان و بةرم لةناويان و بكةمةوة كؤى هةية.. ذَيرزةمينةكةدا لة هيتلةر
هةردووالشةكةيان ثَيشمةرطةكان بينيم هاتمةدةرةوة، زةمينةكة ذَير لة ئةوةى دواى

ناشتبويانن. و سووتاندبوويانن تردا شوَينَيكى لة و دةرةوة بردبووة
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خۆشهویستی ھالنهی
دةبيستم السةيرة، ئةوةم بةندبوونم لة طةِرانةوةم و بةربوون دواى ئَيستا ئةوةى
ئةى دؤستى هيتلةربوو..؟ ئيفابراون ئايا دةثرسن... ئةم جيهانة خةَلكى هَيشتا
ئةو وةآلمى منيش بووة..؟ حاَلة ِرازى بةو ضؤن هةر بووة.. هيتلةر دؤستى ئةطةر
خزمةتكارى بوومة كة ساَلى(١٩٣٥)ةوة من لة دةَلَيم و دةدةمةوة ثرسيارانة بةوة
هةر مردنيش ِرؤذةى ئةو تا و هيتلةردابووة لةطةَل هةر براون ئيفا هيتلةر..
دةَلَين(هَيالنةى ثَيي خةَلكى  شوَينةى لةو ثَيكيشةوة هةردةم  لةطةَليدابوو..

دةذيان. ثَيكةوة خؤشةويستى)
الوازبوو، كضَيكى  خوَيندنطاى(ميونيخ)بوو، بةِرَيوةبةرى كضى ئيفابراون 
بة لةوَيدابوو  سالزبورط  بؤ ضوو ساَليدا  نؤزدة  تةمةنى لة الوازة  كضة ئةو

وَينةطر. خؤفمان)ى سكرتَيرةى(هيزيخ
لةوَيدا(ئيفابراون)ى هيتلةر لة بؤنةكاندا لةيةكَيك هيتلةربوو، برادةرى هؤفمان
بَيفيزبوو، سادةو ئيفابراون كضَيكى خؤشةويستى بوو بة بةردَلى كةوتة و بينى

بوو.. شةعبى هاوآلتى كضَيكى دةيووت زؤرجار هيتلةر هةروةك
نوَيذةن تةريكةكةى(برختطادن)ى خانووة هيتلةر ساَلى(١٩٣٦)دا لةسةرةتاى
ذوورةكانى دروستكرد.. تَيدا و ئيفابراون بؤخؤى هؤدةيى ضوار خانوويةكى كردةوة،

خانووةكةوة. ترى ذوورةكانى هةموو لة دووربوون و تةريك ئيفا و خؤى
و ناسى ِرؤذةوةى لةو بةآلم هيتلةردا، ذيانى لة نةبوو ذن يةكةم  ئيفابراون
بةرَيتةسةر، لةطةَلدا كاتى بَيكارى هيتلةر ذن كة تةنها ئيفابووبة خؤشيويست..
جيهانة ئةم ناو ثياوَيكى وةك هةموو نةبَيت، ئةويش كةم جارَيكى ضةند مةطةر

تردابووةو ِرايبواردووة. لةطةَل كضانى نةبَيت
كة هةر واِراهاتبوو هيتلةر بوو.. ئةواندا ذوورةكانى نزيك لة من ذوورةكةى
نةضَيتة كةس ئةوةى بؤ دادةخست ذوورةكةى دةرطاى ثشتةوة لة بؤالى، دةضوو ئيفا
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ضوومة من كاتَيك دابخات، دةرطاكة نةبوو بريى هيتلةر جارَيكيان ذوورةوة، 
تووِرةبوو.. لَيم هيتلةر باوةشيدابوو.. لة  بةِرووتى بينى ئيفام كتوثِر ذوورةوة،
و هيتلةرى نَيوانمانةوة نةبواية كةوتة ئيفا لَيكرد، ئةطةر شتم خراثرتين ثَيشبينى

دةبووم. كارةساتَيك تووشى سةرخؤ هَينايةوة و دامركاندةوة
نزيك فؤهرةرةوة لة كة دادةنام كةسى بةنزيكرتين خؤشدةويست و ئيفامنى

خؤشيدةويست. ئةم ثياوةى لةو ثياو واتة نزيكرتين بَيت،

بوو..؟ شت كهسكی ھیتله ر ئایا
باسى و حاَلةت لةو زؤريشم زؤرَيكى  دةكردم،  لَي  ثرسيارةيان ئةم زؤرجار
ثةنجةرةكانى ثةردةى و دةطرت مافوور لة طازى وةك دةخوَيندةوة شَيتيانة
ئةوةى بةسيفةتى  وةآلمبدةمةوة، بتوانم من ئةوةى لةوجؤرانة، شتى و دةدِرى
دةَلَيم لةطةَليدابووم.. هةميشة و ئةوبووم نزيكى دورودرَيذ ساَلى ضةندةها من
نةمبينى هةرطيز لَينةديبوو، لةو جؤرانةم  جاران شتى لة جارَى جؤرَيك بةهيض

شتى وابكات. بوو
وتارةبداتدةيخوَيندةوةو ثَيشئةوةىئةو و زؤربةىزؤرىوتارةكانىئامادةدةكرد
و دادةنيشت سكرتَيرةكانيدا لةطةَل ِرؤذ دوو وابوو عادةتى لةسةردةكرد. مةشقى

بَيت. دةقى وتارة طرنطةكةى ِرازى ثَيش ئةوةى لة دةبردة سةر كاتى
دةضوو  بةريدةكرد بةباشى لة ئامادةدةبوو، دةقى وتارةكةى بةباشى كة  هةر
بة دةستةوةودةستى بة دةطرت سةعاتةكةى ِرادةوةستاو ئاوَينةكةدا لةبةردةمى
خؤى ترى ئةندامةكانى و جووَلةى دةست و سةرنجى دةكرد وتارةكة خوَيندنةوةى
بة تا دةكرد بؤ زةبت كاتى و دةكردةوة دووثات جارَيك وتارةكةى ضةند دةداو

دةبوو.. بةدَلى تةواوى
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ھتلهر چاویلكه كانی
بؤ هيتلةر دةكرد.. خزمةتيم و خزمةتيدابووم لة من دةساَلةى ئةو ماوةى لة
بة ضاويلكةوة يةكَيك بةآلم ئةطةر بةكارنةهَينا، ضاويلكةى ثزيشكى خوَيندنةوة
ضاويلكةى فؤهرةر دةيووت..(نابَيت بَيزارييةوة بة ناخؤشبوو.. ثَيي بيبيناية

بكات..). لةضاو ثزيشكى
بةو طةورةبوو.. ثيتةكانى دروستكردبوو.. بؤ تايبةتييان ضاثكردنى ئامَيرَيكى
بضَيتةوة بوو ئةطةر ثَيويستى ئةوةى بؤ وتارةكانى دةنووسييةوة، ئامَيرةهةموو
لة ضاويلكة بَيئةوةى دةكرد،  نوسراوةى ئةو تةماشاى وتارةكةى،  سةردةقَيكى
دةردةهَيناو ضاويلكةى خوَيندنةوةدا وتار كاتى لة ِراهاتن وةك بةآلم بكات، ضاو
وتارةكانيدا لة ئةطةر خؤ خؤيةوة، ثشتى دةيخستة دةستةوةو بة دةيطرت
زةختى و دةطوشى بةدةست  ضاويلكةكةى توند تَيدابواية طرنطى  بِرطةيةكى
هةميشة دةبوا من نةدةكرا، تةرك بؤ نةرَيتةى ئةم هيتلةر و دةيشكاند.. لَيدةكرد
ضاويلكةكانى جار سى بةاليةنى كةمةوة دَى بريم ثَيببواية، يةدةطم ضاويلكةى

شكاندووة. بةمجؤرة
خةَلكيدا لةناو بووبَيت هةر ئةمةش هةبوو، ِرةنطة تريشى عادةتَيكى هيتلةر
لةسةر هيتلةر دِراندبَيت ثةنجةرةى ثةردةى و مافوور لة طازى كة بآلوبووبَيتةوة
ثَينووسَيكى و  سوور، ثَينووسَيكى لةسةربوو.. ثَينووسى جؤر سَى  مَيزةكةى
بة دوذمنانم بؤ من وتم..“لينغ.. ثَيي جارَيكيان شني.. ثَينووسَيكى  سةوزو
دةنووسم.. سةوز ثَينووسى بة برادةرانم و دؤست بؤ و دةنووسم سوور ثَينووسى
ئةم بةكاردَينم، كردنةوةم ئاطادار و  وشيارى  كاتى بؤ شينةكةش ثَينووسة و
دةكَيشا بةتوند قةَلةمةكانى تووِرةبواية ئةطةر دةطرت، دةستةوة بة قةَلةمانةى

دةشكان. ثَينووسةكان دةدان فِرَيى و بةزةويدا
بريم ئةودا  تووِرةبوونى  كةلةكاتى منة  يادةوةرييةكى  و بينني هةموو ئةمة

بينبَيتم.. بَيتةوةو
هيتلةرم  دةِرؤيشت سةرنجى نسكؤ و ِرمان بةرةو هةموو شتَيك  كاتَيكيش



١٠٢

بیرهوهرییهكانی

وردة ثياوَيكى بةساآلضوو، كةمةى هةيبوو دةبينى وةك ئةو تةمةنة دةدا لةطةَل
هةبوو كةس لة-ئةَلمانيا-دا بوو دةطمةن زؤر دةضوو.. داِرمان و بةرةوثريى وردة
ورياييةوة بة زؤر ِراستييةم ئةو منيش كردبَيت، ِراستيية بةو هةستيان بَيت
ضةثى قاضى طران  بة ِرؤيشتنيدا كاتى لة فوهرةر نةمدةدركاند، و دةشاردةوة، 
بةباشى و دةتروكاند زوو زوو  تووِرةبوونيدا لةكاتى ضةثيشى  ضاوى ِرادةكَيشا،
دةبردةسةر ذَيرزةميندا لة ذيانى كاتةكانى زؤربةى لةبةرئةوةى ثَينةدةبينى، شتى

سثى ببوو.. سةرى زؤربةى تووكى
موريل تيوموريل)  دةبردةالى..(دوكتؤر ثةناى نةخؤشييةكانى بؤ فرهرةر
بِرواو بةردةوام فؤهرةر بوو ثزيشكيش يةكةم فؤهرةربوو، تايبةتى ثزيشكى

بوو. ثَي متمانةى
و زؤر دةركةوت هيتلةردا ذيانى ساَلى(١٩٣٦)ةوة لةسةر لة دوكتور(موريل)
دةرمانى و هيتلةر سةر كردة ئازارةكانى بؤ ئةفسووناوى كاريطةرى بةزوويى
ِرَيزدةطرت دةكرد، هيتلةر زؤرى ئامادة ئازارةكانى بؤ نةخؤشى و باش و تايبةتى
هةر ئةويش خؤمة.. ثزيشكى وتم“موريل ثَيي هيتلةر جارَيك خؤشى دةويست و
تةندروستيم ضاودَيرى ثَيمووتووة بةردةوام خؤم كردم، من ِرزطارى ئازار و ئَيش لة
بةدةستييةوة كة طةدةيدا.. ئازارةى و  ئَيش  هةموو ئةو لةطةَل هيتلةر بكات
جؤراوجؤرى خةوى حةبى دوانزةجؤر نزيكةى ببوو.. خةويش كةم تووشى دةيناآلند..
بؤ ثَيويستكات حةب ضةند وتبوو فؤهرةرى  بة  موريل دوكتؤر بةكاردةهَينا،
هيض دروستكردبوو، بؤ حةبانةى ئةو بةشَيوةيةك نةبَيت، ترست بيخؤ، خةوتن..
هيتلةركرد لة واى بوو هةر(موريل)يش نةبَيت.. تةندروستى سةر بؤ زةرةرَيكى
لة و وتاربدات شرينقة بؤنةكاندا دةركةوَيت لة  لةبةردةم خةَلكيدا ئةوةى  ثَيش

بدات. خؤى
جةماوةردا لةبةردةم خوَيندنةوةدا وتار و ِراوةستان لةكاتى لةوةدةترسا هيتلةر
نةبَيت ئازارة ئةو تووشى ئةوةى بؤ بَيتةوة، تووشى طةدةى ئازارى كتوثِر
بؤ دةدا خؤي لة بةهَيزى(مقوى)يش شرينقةيةكى و دةدا، خؤى لة شرينقةيةكى
شرينقةى بةهؤى كة بكات زيانة ئةو هةَلستى بةر و طؤَلبَيت.. و طورج ئةوةى
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ببوو ئالوودةيان ِراهاتبوو، شرينقانة ئةو لةسةر هيتلةر دةبَيت تووشى يةكةمةوة
نةيداية يا وتارى بداية جا بهَينَيت، لَي وازيان نةيدةتوانى نةدةكرا و تةرك ثَيى

لة خؤدةدا. ئةو شرينقانةى هةر
حةبى لةبةرئةوة بكات، زياد قورسايى و بَيت قةَلةو دةترسا لةوة فوهرةر
ئةوةى ئازارى بؤ دةخوارد تلياكيشى تؤزَيك ثاشان دةخوارد، قووةتى ِرةوانى بة
نةدةطرت، ئازارى ِرةوانييةى ئةو خؤِراطرتنى تواناى دامركَينَيتةوة ضونكة طةدةى
ميكرؤبَيك هةرضى ئةوةى بؤ دةخوارد ترى  حةبَيكى تلياكةكة خواردنى دواى
منيش ئاخريدا  لة لةناويانبةرَيت و بيكوذَيت مةآلسداوة خؤيان لةشيدا  لةناو
و جؤرةها داودةرمان ثِر لة جانتايةكى هةردةم ثزيشك، ضونكة ببم بة خةريكبوو
بزانياية.. دةرمانانة لةوداو هةمووشتَيكيشم دةبوا كؤَلةوةبوو بة شرينقةم و حةب
بؤ خواردن باش و طونجاو كاتى و بةكارهَينانيان.. بؤضى بةكاردَيت و ِرَيطاى كة

بزانياية. بةكارهَينانيشيانم و
و كةمكاتةوة طةدةى  ئازارى توانى موريل دوكتؤر سةرةتا ئةوةى  لةطةَل
بريَيكى دوكتؤر ئةوةش بؤ دةبؤوة.. لَيثةيدا ئازارةكةى ناوبةناو بةآلم نةيهَيَلَيت،
و سووك خواردنى دةبَيت ئازارة ئةو نةهَيشتنى بؤ ئةوةبوو.. ئةويش كردةوة، ترى
خواردنةكانى ضاودَيرى و سةرثةرشتى مةبةستة ئةو بؤ هات دوكتؤر طونجاوبخوات

دةكرد. ضَيشتخانةكةدا لة
كَيَلطةيةكى لة دةبَيت دةيخوات ئةو خواردنانةى و سةوزةوميوة ئةو فةرمانيدا
خواردنةكةش طَلوجؤرى دةبَيت و طةورةبطرَين سةماد جؤرةها بة و دابَيت خاوى بؤ
ئاوةشى ئةو دةبَيت و لةسةربكرَيت  تَيِروانينى و بكرَيت  فةحس ناوبةناو
دَلنيابني ئةوةى بؤ بكرَيت بؤ تَيِروانينى ئةويش دةدرَيت ئاو ثَي سةوزةواتةكانى

تَيدانيية. ميكروباتَيكى و ثيسى جؤرة هيض لةوةى
بؤ هيتلةر ِرؤيشت بةرةوخراثى تَيكضوو سةربازى كاروبارى كاتَيك
لة ئةوةشدا لةطةَل بةآلم دةخوارد، حةبى(بالدنا)ى سةرى ئازارى  سووككردنى 
نةيدةتوانى دةلةرزى ضةثى دةستى شارى(ستالينطراد)ةوة شةِروثَيكدادانى ِرؤذى

زاَلكات. لةرزينةدا ئةو بةسةر خؤى
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دةستى كات هةموو دةبينيت بدةيت.. كاتانةى ئةو وَينةكانى سةرنجى ئةطةر
طرتووة ضةثى دةستى ِراستى، بةدةستى ياخود طرتووة، بةلةشييةوة ضةثى
بة لةرزينةكرد بةودةست هةستى هيتلةر  كاتَيك  بلةرزَيت  نةهَيَلَيت ئةوةى بؤ
دةترسَيت هةية.. لةوة زؤرى ئازارَيكى و زؤردَيشَيت سةرى دوكتؤر(موريل)ى وت..
لةطةَل دةربَينن قؤَلى لة خوَين  بِرياريدا دوكتؤر ببوبَيت  خوَين فشارى تووشى
هةَلدةكَيشاو حةسانةوةى هةناسةى هيتلةر قؤَليدا.. لة دةرهَينانَيك هةرخوَين
خؤم ِرزطاربوونى و  حةسانةوة بة هةست ئَيستا باشبوو، ئةمة  دةيوت“ئاه..

دةكةم“.
هيتلةر طرت.. ضواردةوريان و دا بةرلينيان طةمارؤى هاوثةيمانان كاتَيك
ماوةيةكى بؤالى ئةوانةى دةهاتن دةبردةسةر. ذَير زةمينةكةدا لة كاتَيكى هةموو
زؤريان واثريبووة.. دةيانبينى و ثَيدةكةوت ضاويان شَيوةية بةو نةيانبينيبوو، زؤر
سووثاسى وتم“ثَيويستناكات ثَيى ِراستييةكرد.. بةو هةستى خؤشى كة السةيربوو،
لة ثريبوونةم و سةرسثى ئةو بؤ شوكروسوثاس سةرةسثييةكةم بؤ بكةم دوذمنانم
لة كرد ِرووزةرد و واشةرمةزار كة منيان دةكةم خؤم سةركردةكانى و فةرماندة

دوذمناندا. بةردةم
منيان هَينا جارَيك ضةند ِرووسةكان.. دةست كةوتمة بةبةندكراوى كاتَيك من
لة نةيانزانى هةرطيز بةآلم نَيذراوة، تيادا هيتلةرى واياندةزانى شوَينةى بؤ ئةو

نةدؤزييةوة. طؤِرةكةيان و نَيذراوة كوَيدا
ثَيدةضَيت زؤر ئةوةية هةية، ئةويش بؤضوونَيكى تايبةتيم لةوبارةيةوة منيش
لة ئاساييدا لة طؤِرَيكى بووكى ئيفابراونى  و  الشةى هيتلةر ثَيشمةرطةكان كة 
ئَيستا تاكو ِرؤذةوة لةو ِرةنطة دةزانَى كَى ناشتبَيت، ِراوَيذكارييةوة خانووى نزيك

نَيذرابن. لةوَيدا
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(٤)
بیرناچتهوه) ھتلهرهو دهربارهی (ئهوهی

بروخ) زاور (فردیناند پنووسی به
بهناوبانگ ئهمانی نهشتهرگه ری

لهگهڵ ھتلهردا ناخۆشترین ھهوستم
ثزيشكة شارةزاترين لة يةكَيك بة ئةَلمانى ثزيشكى زاوربروخ)ى (فرديناند
مردنى ثَيش ساَلى(١٩٥١)دا لة دةذمَيررَيت، جيهانى نةشتةرطةرييةكانى

نةشتةرطةرَيك). ناوى(ذيانى ذَير لة بآلوكردةوة ثةِرتووكَيكى
وةردةطرين:- هيتلةرةوة، ذيانى بة ثةيوةندن ئةوالثةِرانةى ئَيمة

سةرثةرشتيارى دواييةدا، ئةم جيهانييةى دووةمى جةنطى ئةو لةماوةى
تايبةتييةكانى ضةكدارة هَيزة طةِرؤكةكانى خةستةخانة نةشتةرطةرى بةشةكانى

ثَيسثاردم. ئةَلمانيايان
ناوضةداطريكراوةكانى  نَيوان لة بووم ثشكنيندا و طةِران لة بةردةوام من
لة شةوَيك من بةشانة، ئةو سةرثةرشتى بؤ هؤَلةندةدا، بةلجيكاو فةِرةنساو
لة ثَييانِراطةياندم، تةلةفؤن بة بووم. خةستةخانانةدا لةو يةكَيك لة كاتَيكدا
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فِرؤكةخانة، بؤ دةتبات و بةدواتا ئؤتؤمبيلَيك دَيت بةيانيدا ثَينجى كاتذمَيرى
بارةطاكةى بتطةيةنَيتة بؤ ئةوةى دةكات فِرؤكةيةك ضاوةِرَيت فِرؤكةخانةيةدا لةو
بتبينَى، دةيةوَيت فؤهرةر كة طةيشتة ئةوَى ئؤكرانيا.. هةر لة لة(فينيتا) فؤهرةر
هةزارةها دةكردةوة ضاوثَيكةوتنة لةو بةيانى بريم تا لَينةكةوت، شةوة خةوم ئةو
بؤ خؤم بةيانى (٥)ى سةعات دةضوو، و دةهات مَيشكمدا  بة طومان و شك
كاتذمَيرى هةتا نةهات، بةدوامدا كاتةدا كةس لةو بةآلم ئامادةكرد، ِرؤيشتن
كاتَيكدا لة بريبردبوومةوة، خواردنيشى دَلةِراوكَى من لة ضاوةِروانيدابووم، يانزة
كرد خؤيان سةرباز دوو و ئةفسةرَيك لةوكاتةدا بيخؤم، داوابكةم شتَيك ويستم
ئةو سايةقى ئةويش لةطةَلدابوو، بريندارَيكيشيان و خةستةخانةكةدا بةناو
بةخوِرباريبوو، باران  لةبةرئةوةى بةدوامدا ناردبوويان بةيانى كة  ئؤتؤمبيلةبوو
خَيرا ئؤتؤمبيلةكةشى و نةبووة ِرَيطاكة  لة  ضاوى باش تةمومذبووة، دنياش
ثَيشى ئؤتؤمبيلةكةى تَيكشكابوو، و ديوارَيكدا كَيشابوو بة لَيخوِريبوو، خؤى

ببوو. بريندار تَيكشكاو طيانى ضةند اليةكةوة خؤشى لة
فِرؤكةخانةكة، بمطةيةنَيتة ئةوةى  بؤ ناردبووم  بةدوادا  تريان ئؤتؤمبيلَيكى
ذَير بارةطاكة  فؤهرةر، بارةطاكةى طةياندميية و بووم فِرؤكةيةك سوارى لةوَى 
دروستكرابوو، زةويدا ذَير لة (١٠٠)ثَى بةقووَلى بوو، فراوان طةورةو زةمينَيكى
هيتلةرم تايبةتى ثزيشكى ثرؤفيسؤر(براند)ى ِرَيكةوت ذوورةوة ضوومة هةركة

تووش هات.
ثرسى“دةبَيت  لَيم بةثةرؤشةوة دةمناسى، بوو ياريدةدةرم ِرؤذةوةكة  (براند)تلةو
بضيت زووكةيت، ضاكرتواية نازانم، ئةوة وتى“من بَيت؟“ بؤضى منى فؤهرةر
دواكةوتوويت لةبةرئةوةى تؤ ئَيرة شَلةذاوة، سةعاتَيكة بيبينيت“، ضةند بؤالى
بؤ دواكةوتنةكةمى ويستم هؤى ئَيرة“. دياريكراودا نةطةيشتوويتة كاتى لة و
قسةكردن بة ثَيويست بَيدةنطبة، وتى“تكاية ثَيرِبيم قسةكةمى ِروونكةمةوة،
بضؤ طورج هةرئَيستا فرِيؤمةدة، بة كات نيية، سوودى قسةكردن و ناكات
زؤرم من بخؤم،  بةيانى نانى دةبَيت ثَيشةكى نةخَير.. ثَيموت“نا.. الى“،  بؤ
و ترس بة بَينة“، بؤ خواردنم  هةندَى و قاوة كوثَيك ضاكبة،  ثياوى برسيية،
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دةخوَيت خواردن قاوةو تؤ ببينَى فؤهرةر وتى“ئةطةر نووساوة، دةنطَيكى لةرزو
ئةوةى و تؤش دةدات فةرمان و  دةكات بةآلمان  تووشى ضاوةِروانتة ئةويش  و
بةردةرطاى ِرايكَيشام هةتا و طرتم قؤَلى بكةن“. ئيعدام قاوةوخواردنةكةى داويتَى

كَيشى كردم. ثاسةوانةكة ذوورى ئةفسةرى
سةركوتكردنم،  و كةوتة سةرزةنشت تووِرةييةوة ناسيمى بة ئةفسةرةكة كة  هةر
ِرووداوَيك تووشى يةكةم وتم“ئؤتؤمبيلى تووِرةييةوة بة ببووم بَيزار زؤر منيش
كؤن دووةميش ئؤتؤمبيلى خةستةخانةداية، والة ئَيستا سايةقةكةشى ببوو..
من قسانةى ئةم بيخؤم“. بدةنَى دةمةوَيت شتَيكم ئَيستا نةدةِرؤيشت، باش بوو،
ئةفسةر شانزة لَيرة وتى“ئَيستا تووِرةييةوة، بة هةر دانةمركاندةوة، تووِرةييةكةى
تؤوة بةهؤى فؤهرةريش ببينن، فؤهرةر ضاوةِروانن بةيانييةوة هةشتى سةعات لة

ذوورةوة. بضؤرة طورج دةى بوو، دَلةِراوكَييةتى و قةلةق تووشى
ضةك  كةس نابَيت لَيرة بمدةرَى،  طريفانتداية لة دةمانضةيةى ئةو بَينة

هةَلطرَيت“.
وابةخةياَلمدا من ذوورةوة، ضوومة دةرطاكةوة لة منيش كردمةوة، بؤ دةرطاكةى
ثَيداويستى بينى، هؤَلَيكى فراواندا لة خؤم بةآلم فؤهرةرببينم، يةكسةر دةهات،
سام تؤزَيك و ِراوةستام بةسةرسامييةوة تَيدانةبوو، كةسى بةآلم تَيدابوو، نايابى

لَينيشت. ترسم و

ھتلهر سهگهكهی
هات، ِرووم بةرةو طةورة سةطَيكى كرايةوة بضووك دةرطايةكى كتوثِر
طريكات، بةآلم قوِرطم لة كةَلبة و بةرَيت شانم و سةرسنط بؤ هةَلمةت ويستى
هَيمنى و بهَينم سةط ِرام دةمزانى ضؤن سةط بازبووم و خؤم من خؤشبةختانة
قسةى هةندَى و ثَيكةنيم سةطةكة بؤ خؤييةوة لةسةر و نةترسيى بة بكةمةوة،
خوراندنى كةوتمة سةريداو و ثشت بةسةر هَينا دةستم و كرد بؤ مةلةقم و هةلةق
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و دووثاشوويدا لةسةر قاض و طؤِرِرا ئاستمدا لة سةرى. خَيرا سةطةكة و ثشتى
منى ثَيخؤشبوو، ثَيداهاتينةكةى دةست و خوراندن كرد، لةبةردةممدا ضيضكةى
و ِراهَينان هةوَلى توانامةوة هةموو بة و دانيشتم نزيكةوة كورسييةكى لةسةر

ِرادةكَيشا. خؤم بؤالى ِراكَيشانيم مةيل
بينى شَيوةية بةو كةمنى هةر هؤَلةكةوة، هاتة هيتلةر خولةكَيك ضةند دواى
ئاسا بروسكة تَيهةَلدةسوَى، خؤيم بينى سةطةكةى ِراوةستا، بَيدةنط ماوةيةك

كردووة..؟“ لة سةطةكةم وتى“ضيت تةقييةوةو قيذاندى بةسةرمدا
بَلَيم... ضى نةمزانى ِراثةِريم، خؤم شوَينةكةى لة

ضاوةكانيدا دةباريى“ئةمة  لة بَلَيسة تووِرةييدا لة دةستى بةقسةكردةوة،  هيتلةر
فةرمانَيكى هيض طوَيِرايةَلى و كةس الى ناضَيتة زياتر من لة طيانلةبةرَيكة تةنها
لَيكردووة؟ ئةفسونَيكت و ض هةَلتخةَلةتاند ضؤن ثَيمبَلَى، بزانم ناكات“. كةسيش
خؤى زياتر سةطةكةش دةلةرزيم، و دةِرؤيشتم ترساندا لة دوابةدوا دةيكوذم..!! من
لَيمبدات، بيةوَيت ئةوةى وةك دةنووساندم، هيتلةريش ثَيوة خؤى و تَيهةَلدةسووم
لةبةرئةوةى هةر ضييت..؟ دةيووت“تؤ خَيراخَيرا و دةهات ِرووم بةرةو خَيراخَيرا
والة بكةيت..؟ شتَيك هةموو دةتوانيت وادةزانيت، شارةزايت نةشتةرطةرَيكى تؤ
ضاوةِرَيت لَيرة من بؤمداناويت من ئةوذوانةى دواى ضةند سةعاتَيك بكةيت من
سةطةكةشم و طوَيِرايةَلى و ثَيدةكةيت..؟!! سووكايةتيم دَييت، كاتَيكيش بكةم..؟

دةدةم..؟“. بةدةستطريكردنت فةرمان ئَيستا هةر لَيداطريدةكةيت..؟
بؤ فةرمانةم ئةو كة من بؤ  تؤية سةروةرى و طةورةيى  وتم“ئةوة خَيرا
من بيكة، لَيدةكةيت ضيم  نادةيت، كردنم ئيعدام بة فةرمان  و دةردةكةيت،
و دامركايةوة تووِرةبوونةكةى فةرمانةكانتدام..!!“، تؤو دةستيى ذَير لة ئَيستا
بؤ ئاماذةى دانيشت، نووسينطةكةى كورسى لةسةر طةشايةوةو طرذةكةى ِرووة
لَيم سةطةكة لةوكاتةدا هةر دابنيشم، نزيكةوة كورسييةكى لةسةر كرد منيش

تَيدانةما... ئاَلؤزى و طرذى نَيوانمان و دووركةوتةوة
بة  هيتلةر نةدابَيت، ِرووى شتَيك هيض ئةوةى وةك ضركةيةك ضةند ثاش  
توركيا دةرةوةى  وتى“وةزيرى قسةكردن، كةوتة لةطةَلمدا ذيرييةوة و هَيواشى 
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ئةو ئَيستا كردووة، بؤ نةشتةرطةريت جارَيك تؤ لةمةوثَيش وتووم ثَيى نةخؤشة،
خؤت تؤ بكات، لةطةَلدا ِراوَيذت و ثَيتبكةوَيت ضاوى ئةنقةرة لة دةكات حةز
هةية، من طةورةى ئَيمة طرنطييةكى بؤ سياسى توركيا ثةيوةندى باش دةزانيت

الى“. تؤبطةيةننة بة فِرؤكةيةكى نوَى دةركردووة فةرمانم
وتى“ثَيم بَلَى بةتووِرةييةوة كردةوة، سةطةكةى تةماشاى تر هيتلةر جارَيكى

كردووة..؟“ سةطةكةم لة ضيت
نةوت.. هيضم و كرد سةطةكةم تةماشاى منيش

ثرسيارى كردةوة.. تووِرةييةوة ئةمجارةش بة
بَلَى.. ثَيم ناضَيت..؟ تر الى كةسى زياتر بؤ من سةطة لة ئةو ِراتهَينا..؟ ضؤن

باسبكة..؟ بؤم
بطةيت“. ِروونكردنةوةكةم لة كةسَيكى تةنها تؤ بةس وتم“بةَلَى،

ضؤن..؟“ وتى“من..؟.. كردنةوة.. بةشانازى
خةَلكيدا، لةطةَل هةَلسوكةوت  هونةرى لة كةسى شارةزاترين  وتم“تؤ
كاربكةيتة و  ثَيوةدةكةيت ثةيوةندى كةسةى ئةو كرؤكى بضيتة تؤدةتوانيت 
تةنها لةطةَل هونةرة ئةو منيش ِرابكَيشيت، خؤتى الى كةسةوةو بؤ ئةو دةروونى

دةزانم..“ ئاذةَلدا
وتى“نا..نا... بةو ضاويدام، ثاشان، خؤم و بَيدةنطى سةرنجى بة ضةند خولةكَيك
نةكراوة، لةسةر تةواوى تاقيكردنةوةى هَيشتا ضونكة سةفةرمةكة، تازةية فِرؤكة
خؤم كؤنةكةى فِرؤكة(يونكر٥٢٠)ة بطةن، ئامَيرةكانى تؤكمةيى تواناو لة تاكو

تؤدةكةم..“ سوثاسى من تؤكمةترة، دَلنياترو
كةوتمةِرَى، دةرطاكة  بةرةو و كرد بؤ سآلوم و ضةماندةوة خؤم و هةستام
توركيية وةزيرة ئةو دةبَيت واثَيتدةَلَيم.. وتى..“ها.. ثاشان كردمةوة، بانطى

ناومان“. بَيتةوة سةالمةتى ساغ و طرنطة بة بكةيتةوة.. المان ضاك
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تكشكاندا لهكاتهكانی
طةورةكةى زةمينة ذَير  لة خَيزانةكةم و من جةنطدا.. دواييةكانى  لةدوا
دةمانتوانى دَلنياييةوة كةمَيك بة لةوَيدا بووين ضونكة خةستةخانةى(شاريتى)دا
تؤثى بةرلينةوةو ناو  هاتبوونة ِرووسةكان ئةوكاتة بكةين، تَيدا  نةشتةرطةرى

دةيانكوشتن. و دةكرد هاوآلتيانيان دروَينةى طيانى ِرووسةكان
خولةكَيكى بؤماوةى طةرضى بوو، طةرم كؤآلنةكاندا جادةو لة شةِروكوشتار
برينداران، زؤرى دةمانكرد و ئَيمة زؤرةى نةشتةرطةريية لةبةر ئةو بواية، كةميش
ئامَيرى هةرضى دةرةوة، بَينينة سةر شةووِرؤذ زةمينةكة ذَير لة نةماندةتوانى
ِرووناكى بؤ ناضار كاركةوتبوون، لة هةموويان هةر بوو، كارةباكانيش وَيستطةى
ضوار لة مردوان  و برينداران الشةى بةكاردةهَينا، مؤممان و  ثاترى  شوَينةكة
هاوار و برينداران نةواى و دةنط اليةكةوة  لةهةموو كةَلةكةببوو..  دةورماندا
من كةِروثِركردبووين، طوَيى بةردةوام ثَيكراوانة، و بريندار ئةو نوكةنووكى و
شةو كةمى سةعاتَيكى ضةند  شةووِرؤذ بوو) ثزيشك هاوسةرةكةشم(ئةويش  و
ذوورى تةنيشت  لة ِراِرةوةى لةو ئةوةبوو ئةويش نةبوو، ئيسراحةتمان نةبَيت 

ِرادةكشاين. جَيطايةك لةسةر تيشكةكةوةبوو
وشكةوةبوو  كةمى ضةند بسكيتَيكى جطةلة نةهيض شتَيك هةبوو،  نةخواردنمان
ئةويش نةبوو.  ترمان  هيضى زياتر كةم ويسكى ثةرداخَيك ضةند  و نةبَيت 
كتوثِر مايسى١٩٤٥)دا لة(يةكى دةكرد، ثةيداى كوَى لة ذنةكةم نةمدةزانى
لةش و مردوان الشةى بةسةر زةمينةكةدا، ذَير بة كرد خؤى ئةَلمانى ئةفسةرَيكى
نةشتةرطةريمان نةخؤشانةى ئةو الشةى بةسةر و بريندارةكاندا بِرِراوى ئةندامى و
دةناو هةنطاوى خستبوون، ثاَلمان بوونةوة ضاك بؤ زةوييةكة لةسةر و كردبوون بؤ
ثَيية دةيقيذاند“فةرمانم دةكرد و هاوارى و سةرسمى دةدا و دةكةوت بةمالوالدا
ئيسثرتؤ و و و دةرمان ئارةق و خوَين بؤنى بروخى نةشتةرطةر“، زاور بؤ دكتؤر
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بةردةم لة منيش دةكوزاندةوة، كردبوو، كونة لووتى ثِر ناوةى ئةو ثاكذكردنةوةى
دةستةوةبوو. بة نةشتةرةكةشم و ِراوةستابووم بريندارةكاندا لة يةكَيك

الم،  خؤيطةياندة طورج  بروخم“، زاور  دكتؤر  وتم“من دايةوة،  وةآلمم
نزيكن، لَيرةوة ئةَلمانى  سةربازانى زؤرى  وتى“ذمارةيةكى بةرز  بةدةنطَيكى
و تاقيبمان تةنطيان ثَيهةَلضنيووين و اليةكةوة بةدوامانةوةن لةهةموو ِرووسةكان
لَيرة خؤمان ئةوةنةبَيت تةنها نةماوة، بوونمان ِرزطار ئومَيدَيكى دةكةن، هيض

بكةن“. ضؤَل ئَيرة طورجى بة ئَيستا هةر دةبَيت ئةوة لةبةر حةشاردةين،
لة بةردةوامبووم تةماشامكردو طاَلتةثَيكردنةوة و سوكايةتى بة

كارةكةشمدا...
بة ناكةينةوة“. ضؤَلكردن لة برييش  و  نيية  ئةوةمان كاتى وت“ئَيستا  ثَيم
دةكةين“، ثَيضؤَل شوَينةكةتان زؤر بة حاَلةتةدا  قيذانى“لةم كردنةوة هةِرةشة

لَيرةدةبن. سةربازةكان تر دةقيقةى دة دواى
كرد، ــةواوم ت ثَيهَيناو كَوتايى  دةقيقة سَى  دواى نةشتةرطةرييةكةم
ئامَيرَيكى ئةويش بة ثَينووسى، بؤ هيتلةر نامةيةكم و كرد ياريدةدةرةكةمم بانط
نامةكةدا لة كرد و نووسني بة دةستى داينابوو، ِرانى كة لةسةر ضاثكردن بضووكى
لة داوام بكات، ئامادة سةربازةكان بؤ  تر  شوَينَيكى كة نووسى، هيتلةرم بؤ

بَينَيتةوة. بؤ وةآلمةكةيم خَيرا و ثَيبطةَينَيت نامةيةى ئةو كرد طورج يةكَيك
لة يةكَيك لة داوام نةطةِرايةوة، نامةبةرةكة و تَيثةِرى زؤر ماوةيةكى
بةرةو ياريدةدةرةكةم ِروويداوة؟ ضى بزانَيت و بضَيت خؤى كرد ياريدةدةرةكانم
بة ِرةشاشَيكى ِرووسى سةربازَيكى دةرطاكة لةبةر ِرؤيشت.. ذَير زةمينةكة دةرطاى
بة ضةك سةربازى زؤر ذمارةيةكى دوايدا بة طةِرايةوة، طورج و دةبينَى بضووكةوة
بِراوة ئةندامة الشةو كةَلةكة هةموو ئةو هةركة ذوورةوة، هاتنة ِرووسى دةستى
هةموويان ضاويان هةر حةثةسان خؤياندا شوَينى لة بينى، خةَلكانةيان زؤرانةى ئةو
بةنةدووراوى هةَلدِرابوو ورطى هَيشتا كة هةَلدِراوةى ورط بريندارة ئةو بِريية

مابؤوة.
هاتة بةرةو مَيزى نةشتةرطةرييةكة زانى بةغريةت ئازاو بة خؤى زؤر يةكَيكيان
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خؤشبةختانة زةويدا بة داى ثَيوةناو ثاَلَيكى ثةرستيارةكان لة يةكَيك ثَيشةوة..
ئةوةى بؤ منيش  المةوة خةتةرهاتة  بريندارى ِرووسى ئةفسةرَيكى  لةوكاتةدا
بةآلم ضووم، بةهانايةوة بؤ ضارةسةركردنى طورج بكةمةوة، هَيمن هةَلوَيستةكة
نزيك لَيى نةيهَيشت بوو، ثَيكراوةكةدا بريندارة لةطةَل ِرووسى ثزيشكَيكى

ببمةوة.
خؤمى بةضاكزانى لَيكردم، تَيى نةطةيشتم ضى دةَلَيت، منيش وام ثرسيارَيكى

بمناسَيت. بةَلكو بناسَينم، ثَي
زاوربروخ. .. زاوربروخ وتم.. كرد، خؤم بؤ ئاماذةم

فيشةكةى بؤ كردم ئةو ئاماذةى ثاشان وتةوةو.. دووجار ناوى منى ئةويش
دةريبهَينم. كونكردبوو، ئةفسةرةكةى طةدةى

لةوكاتةدا كرد.. بةكاركردن دةستم و لةقاند بؤ ِرةزامةنديم سةرى منيش
ثشكنينى كةوتنة ئةفسةرةكان لة فةرماندةيى يةكَيك ذَير لة ِرووسةكان سةربازة
وةآلمى ئةويش تؤكَييت..؟ ثرسى ذنةكةميان لة بوو لَي طوَيم زةمينةكة.. ذَير ناو

لَيهينا. وازيان بروخم.. زاور ذنى دوكتؤر ئةَلمانييةو ثزيشكَيكى كة دانةوة

كتوپی
زياتر خةَلكى زؤر لة من ضونكة كرد خوام زؤرى هات، سوثاسَيكى كؤتايى جةنط
تووشى خراثىو تياداضووننةببوو..جطة هيض كةسَيكى خَيزانةكةم بةختةوةربووم..كةوا

دووروودرَيذبوو هةواَليم نةدةزانى. كةماوةيةكى نةبَيت، دوكتؤر فريدريكى كوِرم لة
شوَينمدا بة ناردى طةدةببوو شَيرثةنجةى تووشى ِرووسى ئةفسةرَيكى ِرؤذَيكيان
كاتَيك ضاك سةركةوتووبووم، و تيايدا بؤ كرد سةركةوتووم منيش نةشتةرطةرييةكى

بدةمةوة..؟“ تؤ ضاكةى ضؤن من وتم“نازانم ثَيي، الم بؤ هات خواحافيزى بؤ بؤوة،
ثَيم وت.. و دابةثشتيدا منيش دةستم

بوويتةوة“. ضاك و ضاكييت دةبينم تؤ من ئةوةية، من بؤ ثاداشت ”باشرتين
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وتى“من ثاشان شتَيكى بريكةوتةوة، تَيطةيشتم بَيدةنط بوو، تؤزَيك ئةفسةرةكة
دةسطرياوى ناوياندا لة سيبرييا، لة دةسطريكراوانم بةنديخانةيةكى سةرثةرشتيارى
ئةَلمانيايةكاندا.. يةكَيكى دةسطرياوة كةوتةوة لةناو بريم ئَيستا تَيداية، زؤرى ئةَلمانى

خزمى تؤية..؟ دوكتؤرة ئةو (زاوربروخ)ة، ئايا دوكتؤرة ناوى ئةو تَيداية دوكتؤرة..
ئايا كوِرى منة.. وت“ئةوة ثَيم خوارةوة.. هاتة خؤشياندا فرمَيسكبةضاوةكانمدا لة

ماوة..؟ ذياندا لة نةمردووة؟ ئةو
ماوة..“ وتى“بةَلَى.. ئةفسةرةكة،

ئةو لة ثاداشتى منيش بةخشيمةوة، ثَي ذيانت و كردمةوة وتى“تؤ ضاكت ثاشان
ئؤتؤمبَيل بة ِرووسييةكة ئةفسةرة دووهةفتة، ثاش دَينمةوة، بؤ كوِرةكةتت ضاكةيةدا
بؤ خواردنيشى و ثةنري هةندَى و كوِرم فريدريكى خؤشيدا لةطةَل و  بؤالم  هاتةوة

هَينام.

فرۆش پشیله 
سَيى سةعات تا ِرؤذَيكيان ئةوةية ناضَيتةوة، بريم هةرطيز لةويادةوةرييانةى
بةجَيبهَيَلم نةشتةرطةرى ذوورى خةريكبووم كاتةى لةو دةكرد، كارم نيوةِرؤ ثاش

وتم.. ثَييان ياريدةدةرةكانم هيالكبووم.. و برسى زؤر دةرةوة، بضمة و
دانيشتووة ذوورةكةدا  دةرطاى لةبةردةم زووةوة بةيانى لة ثري -“ثياوَيكى
ناضَيتة ضيية..؟ بؤ تؤى ناَلَيت بةكةس جؤرَيكيش بةهيض دةكات.. تؤ ضاوةِروانى
و زةعيف سةرسثى ثريى ثياوَيكى بؤ الى كاتَيك ضووم نةبينَيت، تؤ دةرةوة هةتا
سآلوم دانيشتبوو.. دةرطاكةدا لةبةر شؤِركردبؤوة، سةرى ماتييةوة بة بينى التم

ضيت دةوَى..؟ ثرسى و لَيم لَيكرد
من.. دَلنيابوو  كةلةوة (زاوربروخ)ى  دوكتؤر تؤ  ثرسى.. منى لة ئةويش 
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ئةوم..
ئةو طرنطى باسى دوورودرَيذى بة بةخَيودةكةم.. و ثةروةردة ثشيلة وتى“من
لةبةردةم ئَيستا من طةيشتم لةوة  ئيرت كردم.. بؤ بةخَيوكردنةى و ثةروةردة 

نيية. خةتةرييةكى هيض و لةسةرخؤدام شَيتى كةسَيكى
ثياوة بةآلم ضيية..؟!!، ثةروةردةكردنييةوة ثشيلةو بة من ثةيوةندى دةنا
هةذارى لة دةتوانيت من تؤ وتى“تةنها تَيكدام.. شريازةى بريى ثريةمَيردةكة،
و ثشيلة ثةروةردةكردنى لة كابرا دَلطةرمى بكةيت“. ِرزطار مردن برسا لة و
لَيبطرم، طوَيى و بكةم شل قسةكانى بؤ طوَى وايلَيكردم ثشيلةى(سيامى) جوانى
ثشيلةى بةضكة ثشيلةية، ئةو هةية.. شازم دانسقةى و جوان ثشيلةيةكى وتى“من
بذَيويى و ذيان سةرضاوةى ثشيالنةش ئةو دَينَيت بةرهةم بؤ زؤرجوان و دانسقةم

ببوون“. لة فرمَيسك ضاوةكانيشى ثِر منن،
ثرزةى جووَلةو بووة دةردَيك  تووشى  كتوثِر ثشيلةية  ئةو  وتى“بةآلم ثاشان 
دةبَيتة بَيشك ئةمةش دةمرَيت، و دةيكوذَيت دةردة ئةو وتووم ثَييان لَيرِبيوة..
ئومَيدَيكى هيض زياتر تؤ نةشتةرةكةى لة طةورةم.. تياضوونم.. و وَيرانى ماَل
بكات..!! ِرزطار ئةويش و ذيانى من نةشتةرة دةتوانَيت هةرئةو نةماوة.. ترم
وتى“سبةينَى..؟“ الم..“ بؤ بيهَينة سبةينَى وت“باشة بةثريةمَيردةكةم 
شثرزةتر و خراثرت  بةرةو حاَلةتةكةم  دةبَيت تَيثةِر بةسةرمدا  كة هةرضركةيةك

دةبات“.
سةبةتةيةكى دانيشتبوو لةسةرى كورسييةى ئةو ذَير لة دانةوييةوة، ثاشان
هةر ثشيلةكة بةِراستى تَيدابوو، جوانى يةكجار ثشيلةيةكى دةرهَينا.. بضووكى
بينيم كرد، فةحسم و ئةذنؤم سةر خستمة و لَيموةرطرت بوو.. دةطمةن و زؤرجوان
بوو ثةلةى هَيندة كابرا تَيطةيشتم ببوو.. طران يةكجار فيتقَيكى تووشى ثشيلةكة
نةبوو.. ناحةقى لةسةرى.. جةختكردنةوة و ثشيلةكةى كردنى نةشتةرطةرى بؤ

ثَيمووت بة ثشتيداو بوو.. دةستمكَيشا حةق لةسةر
ذوورى بؤ لةطةَلمدا وةرة سةبةتةكةوةو ناو بخةرةوة -“ثشيلةكةت

نةشتةرطةرى..
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شارةزاكةم ثةرستيارة بة دةِرؤيشتم.. ثريةمَيردةوة كابراى  ثَيش لة من ”
نةشتةرطةرييةدةكةم..“ ئةو ئَيستا هةر هةية، كتوثِريم وت“نةشتةرطةرييةكى

بوو  تايبةت كة  بةوزةنطةدا نا  دةستم بكةم تةواو  قسةكانم ئةوةى  ثَيش  
و ثزيشكةكان  هةموو هةر نةخاياند دةقيقةيةكى ضةند كتوثِرى، حاَلةتى بؤ 
لةسةر ثشيلةيةكم بينييان كاتَيك كؤبوونةوة.. لةدةورم هةرهةموويان ثةرستياران
داثضِراند دةميان و حةثةسان هةرهةموويان كرد بةنجم داناو عةمةلياتكردن مَيزى
لةماوةيةكى نةبوو.. كةوت.. نةشتةرطةرييةكة زؤرطران قسةكردن لة زمانيان و

لَيبوومةوة. ئةنجامداو طةرييةكةم نةشتةر بةسةركةوتوويى كةمدا
نةشتةرطةريية  ئةو ثرسيم...“بؤ لَيى ثريةمَيرد كابراى لَيبوومةوة كاتَيك

بتدةمَى..؟!!“ دةوَيت ثارةت ضةند
دووهةفتة ثاش  بؤتةوة..“ ضاك ثشيلةكةت ببينم ئةوةية من وتم“كرَيى 
من الى زؤر دووِرؤذ بة ببؤوة.. ضاك بوو ثَي ثشيلةكةى بؤ الم، هاتةوة ثياوةكة

داينا..



تَيكؤشانى و ذيان ضةرضَل ونستَون
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تكۆشانی) و ژیان چه رچ (ونستون
داتینبورت جۆن شارلزمۆرنی-و- بهپنووسی

جیھان ھاندانی
لَيهاندان، دنياى ضةرضَل ونستون ئةوةى ثاش كؤتاييهات: ئةَلمانيا جةنطى
ضاوى ثَيش لة و هةَلهَينا ضاوى باشووردا ئةوروثاى لة ئينطليزيية، كابرا ئةم
لة كةسَيك هيض جيهانى.. خؤِراطرى نةمرى طةورةو قارةمانَيكى بة بوو خةَلكيدا
خؤِراطرترنةبوو، ِروانبَيذترو لةو كةسيش نةبوون، تَيطةيشتووتر لةو ئةو هاودةمانى
بريوِراو و و نيان نةرم و بةبةزةيى لَيبوردةو ذيرو بةرطريكردنى: (كؤمةَلطاى لة
ضةرضَل ئازاد“) دةَلَين“دةوَلةتى كؤمةَلطايةى ثَيى ئةو جؤراوجؤردا.. ئارةزووى
هَينانى وةدةست تواناى كةدةَلَيت“ئةوانةى وتةيةية ئةو خاوةنى كة ئةوكةسةية،
ئةوانةشى و ِرَيكبخةن،  ئاشتى بتوانن نيية تواناياندا لة هةية، سةركةوتنيان 
هةرطيز ناتوانن و نيية  تواناياندا لة  هةية..  ئاشتييان ِرَيكخستنى  تواناى

بهَينن..“. بةدةست سةركةوتن
لة تــةواوى  بة ئةوةى ثاش جةنط.. طةورةيةى تواناو بة وةزيــرة ئةم 
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يةكَيك دةبَيتة طشتيدا ئةنجومةنى لة ِرايطةياند، كة نائومَيدبوو.. هةَلبذاردندا
بَيت؟ بةردةوام و تَيكؤشاندا خةبات لة بؤضى دةيةوَيت ئةى لةبةرهةَلستكاران.
ثَيناوى لة خؤماندوودةكةن  كارةكانياندا  لة كة  سةركردةكان زؤرى  زؤربةى
خؤيان بريى و لة بريبكةن ِرابوردوو هاندةدا خةَلكى بةآلم ضةرضَل ثاشةِرؤذداية،
هةر ثارَيزطاران(موحافيزين)، ثارتى لة بوو يةكَيك خؤى ضةرضَل بةرنةوة،
بوو يةكَيكيش حكومةتةوة. ناو هَيناية خوازى ئيشرتاكى ئةويشبوو(فريدج)ى
ئةو بؤ هاوآلتيانى ئةويشبوو ئيستعمارى دةكرد. هةر بانطةشةى لةو كةسانةى
يةكطرتووى ياساى لة ئيمثراتؤريةت كة  كردةوة،  هؤشيار طةورةية سةروةريية
هاوآلتييةكانى وةك بوو ئةويش هةر دَينَيت.. وةدةستى سةربةستدا طةالنى
طرانة و سةخت خةباتة و خؤِراطرى ئةو بةآلم دةخواردةوة، بةزؤرى(مةى)ى خؤى
دةيكرد، لةسةر كارةكانى ماندونةبوونةى و و بةردةوامبوون ئةودةيكرد زؤرةى
هةر لَيى بسَلةمَينةوة، برتسن و لَيى بضووكرتبوون كة لةو كرد كةسانة لةو واى
كرد.. تةريكى خستةوةو دوورى سياسةتدا طؤِرةثانى لة ئينطلتةرة ثياوةبوو ئةو

نةبوو. باوةِرثَيكردن و متمانة جَيطاى بةآلم ِرؤشنبريبوو، كةسَيكى ضونكة
هةَلنَى خةَلكى بكات ثياوة لةو وا الدانةبوو، دوورخستنةوة و ئةم هةر بةآلم
ئةركى طةياندنى ئةنجام و سةربازى ِريزةكانى ناو ضونة بؤ بدات هانيان و
و نةترس هةَليطرن، كةسانى و ئامادةبكةن ثَيي وتن“ضةكةكانتان سةرشانيان،

ئازابن..“. و بوَير
كؤمةَلة ثياوَيك خؤيدا لة خؤى بةَلكو ثياونةبوو، يةك تةنها بةَلَى.. ضةرضَل..
و وَينةساز و ثةِرتووك و سةرباز وةرطَيِرى و ِرؤذنامةطةر و مَيذوونووس ئةو بوو،
بة نةبوو.. ئةو ذيانى بؤ سنوور بوو سياسيش كةسايةتييةكى و فِرؤكةوان بةنناو
ثَي كرد، دةست كؤشكى(بلنهيم)ةوة لة ذيانى بردبووةسةر، ذيانى هةموو جؤرَيك

الدَيكانى ئينطلتةرةبوو. كؤشكةكانى طةورةترين لة كؤشكةش ئةو
بةناوبانطبوو، شةنطى و شؤخ و جوان ئةمريكى خانمَيكى كوِرى ضةرضَل

ضةرضَل)بوو. لؤرد(ِراندولف باوكيشى جريوم)بوو، خاتوو(جينى ئةويش
بةرهةَلستكارييةى  شارةزاو قؤزوجوانة بوو، كةبةو و وريا و طؤَل و طورج الوة ئةو
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ئةويش سةروةرى ترسناكرتين و طرنط ثلةوثايةى دووةم بطاتة توانى  دةيكرد،
ثارَيزةرى بؤ ضةرضَل دةترسا لةوة باوكى لةبةرئةوةى بوو, دارايى وةزيرى ثلةوثايةى
بؤ خوَيندنطاى(هارؤ)وة خستة ضةرضَلى ساَليدا دوانزة تةمةنى لة شياونةبَيت،

سوثاوة. ناو بكات و بيخاتة ئامادةى ئةوةى
خوَيندنطاى(ساندهرست) بؤ ضوو هارؤوة خوَيندنطاي لة ضةرضَل ونستون
تا ِرادَينَيت  ئينطلتةرةدا لة ثَيشكةوتووةكانى طةورةو ضينة قوتابخانةيةى ئةو 
مةشقى ِراهَينان و هونةرى لة كةسوكاروخزمانى ضةرضَل سوثاوة. بيانخاتة ناو
لةو زانيارييانةش ئةم باآلدةستبوون، ديارو كاتَيك خؤسازداندا هةموو و سةربازى

دةذمَيردرا. ثلة طةورةترين بة خوَيندنطايةدا
دووةميان ئةفسةرى ثلةى ساآلن بيست  طةيشتة  تةمةنى ضةرضَل كاتَيك
تيثةش ئةم سوارضاكانى(الهوسار)وة،  ضوارةمى تيثى خستيانة و  ثَيبةخشى
شَيوةية ضةرضَل بةم شاذنة مةليكةوة، ئاوةها بةخاوةن شكؤ بوو تيثَيكى تايبةت
وةك هيض كةسَيك كة بردةسةر، ذيانى ثةرؤشدا دَلطةرمى ثِر ذيانَيكى سةربازي لة

نةبوو. و دَلطةرمرت شَيوةية ثةرؤش بةو ئةو
جةنطى و سؤدان و لة(هيند سةربازى و جةنطى مةشقكردنى كاتى زؤرترين
ِرؤذنامةش نوَينةرى بووةو سةربازيش يةككاتدا لة ضةرضَل بةسةربردبوو.. بوَير)دا

بوو...
نةبوو.. ِرؤذنامةطةريدا ثَيناو لة هةر كاروكردةوةيةكى هةموو ضةرضَلى الو
تةمةنى كاتَيك جَيطا. ثلةو طةورةترين طةيشتبووة ِرؤذنامةوانيدا لة طةرضى
شةِرطةى(أم لة  تردا طةنجانى كؤمةَلَيك لةطةَل ساآلن ضوار  و  بيست طةيشتة
درمان)كرد، دةروَيشةكانى(ئوم سةر بؤ ِرَيكوثَيكيان و جوان هَيرشَيكى درمان)دا
بةدةمانضةكةى دةستى كردو هَيرشى بةشان شان بةدةستةكاندا ِرم ضةرضَل لةطةَل

لةناوى بردن. و كوشت دوذمنانى لة كةسى ثَينج كةم دةكرد و اليةنى تةقةى
و بةِراووِرابواردن  ِرؤذةكانى دةيانووت.. دوذمنةكانى هةروةك هينددا لة 
تةماعكارة، و ضاوضنؤك بضووكة ئةم ئةفسةرة بةَلكو ئةبرد، بةسةر بؤلؤوة ياريى
زؤرةدا طةرما ئةو ترسى لة كة جَيدةهَيشت شارى(بةنجالور) لة هاوِرَيكانى
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دةبوو. خوَيندن سةرقاَلى دادةنيشت تةنها بة خؤشى بنوون، و سةرخةوبشكَينن
خوَيندنطاكانى لة بةسوودةى جوان و لةو ئةدةبة ثِردةكرد طةورةكةى مَيشكة
بكات، تةواوى و بيخوَينَيت بوو نةيتوانى  و(ساندهرست)دا  قوتابخانةى(هارؤ)
خؤى و خوَيندةوة هةموو هةر ماكوُّـ، و داروين ئةرةستؤو  و ئةفَالتَون
ئينطليزى(جيبون) مَيذوونووسى ثةرتووكةكةى خوَيندنةوةى بةلَيكؤَليةوةو
ضةرضَل بَيشك خةريككرد، ئيمثراتؤرى ِرؤمانى)يةوة ِرمانى و دةربارةى(تياضوون

ئةو دةِرؤيشت. ئاشكراكةى شَيوازة و لةسةر ِرَيبازى(جيبون) هةر
بِرياريدا كتوثِر زَيدى خؤى طةِرايةوة مؤَلةت بة مؤَلةتى ثَيدراو ضةرضَل كاتَيك
ئارةزووى بَيزاربوو، لةوة ئةو ضونكة بهَينَيت، لةشكركَيشى و سةربازى لة واز
مووضةى نةئةو دةويست، زؤرى ثارةى شتانةش ئةو تربوو. زؤرشتى لةسةر
لة بوو بريتيى  كة دةنارد بؤى دايكى كة ثارةيةشى بِرة ئةو نة و ئةفسةرى 

بةشى نةدةكرد. ساَلَيكدا جونةيه لة بِرى(٥٠٠)
بةريتانى جةنطى فةرماندةكانى طؤِرةثانى لة هةندَى كة زؤرانةشى ِرةخنة ئةو
لةبةرئةمانة ئا زويربنب. دَلطران و ِرةخنانة بةو لةو فةرماندانة كردبوو واى دةطرت،

خةريككرد. خؤى بةسياسةتةوة ِرَيضكةى باوكى بِروات و لةسةر بِرياريدا

گشتیدا ئه نجومهنی له
ئةوةى ثاش طةِرابؤوة، ئةفريقا خوارووى جةنطى لة ضةرضَل و تَيثةِرى ساَلَيك
بووبة دةربازبوونةى و هةآلتن ئةم دةربازبوو، و هةآلت لةبةندكردنى(بوَير)ةكان
قارةمانى طةورةترين بة بوو كرَيكارانى(ئولدهام)دا ضاوى ثَيش لة و داستان
نوَينةرى بة طشتيدا لة ئةنجومةنى دةورى كؤبوونةوةو لة كرَيكاران ئينطلتةرة.

هةَليانبذارد. خؤيان
كردو جةنطى سَى هاوبةشى الوة كوِرة ئةم ساَليدا شةش بيست و تةمةنى لة
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لةو ِرياَلى هةزار ثةنجا تةنطانةى و ثَيويست كاتى بؤ نووسى، ثةِرتووكى سَى
دةستكةوت. كؤبونةوانةوة و كتَيب

لة  ئةوةى دواى ئةوةبوو ئةويش طرت، ترى  نوَى ِرَيطايةكى كتوثِر ثاشان  
هةموو لة كة كرد كارَيكى ساَلى(١٩٠٣)دا لة بَيزاربوو، بريوباوةِرى(موحافيزين)

كاردةذمَيردرا. جوانرتين بة ذيانيدا
و باوبوو، نةريت وةك لةسةرخؤ طةورةييةوة بةِرَيزو ئةنجومةنةوة، ناو هؤَلى ضووة
ضةماندةوة، لةسةردابوو, خؤى بارؤكةى قذَيكى كة سةرؤكى ئةنجومةندا لةبةردةم
و(ئةرسةر ثارَيزةران ئةنجومةنى كورسييةكانى بةرةو وةرطةِرايةوة، بؤدواوة ثاشان
ملى بةرهةَلستكاران كورسييةكى بةَلكو بةرةو نةِرؤيشت.. سةرؤكيان بلفورد)ى
ئةويش(وافيد كة دانيشت وآلتى(الغال)ةوة نوَينةرانى تةنيشت، يةكَيك لة لة ناو

توندِرةوبوو. ثَيطةيشتووى تازة سياسى جؤرج)ى الوى لويد
بةزؤرينةى هةَلبذاردنةكاندا لة  خوازان ِرزطارى ثارتى ساَلى(١٩٠٦)دا لة
هةموو ئةو خؤشكرد لةطةَل ضةرضَل بؤ دةركةوتنى ِرَيطاى هةَلبذَيران، ئةمة دةنط
ِروونووسى و داِرشتن دانان و داواى ضةرضَل ثارتى ثارَيزةراندا بةرهةَلستكارييةى

كرد. ضاكسازى ياساى كؤمةَلَيك
مووضة ثَيدانى و كانةكاندا كارطةو لة كاركردن بارى ضاككردنى ياسايانة، لةو
كرَيكارة بؤ كار كردنى دابني بؤ نووسينطةيةك كردنةوةى و ثةككةوتوان ثريو بة
دةستةآلتى و زيادكردن لةسةر سةرمايةى باجى ِرزطارخوازةكان لةسةر و بَيكارةكان
و خؤشةويستى لة ثِربوو هةر ضةرضَل دَلى بةآلم نةهَيشت، لؤردانيان ئةنجومةنى
تر جارَيكى و دةويستن خؤشى دَلةوة لةو لَيدةدراو ثارَيزةران بريوباوةِرى بؤ دَلى
ثؤستى مستةر(ئةسكويت) ساَلى(١٩١١)دا و لة ِراست ثارتى ناو طةِرايةوة بؤ

بةوةزير. كردى و ثَيبةخشى دةرياوانى وةزيرى
كَيشةيةش  ئةو هَينا،  كرَيكاران  بذَيوى  و  بَيكارى كَيشةى  لة  وازى ئيرت

بوو. ناكؤكى لة و ثِر ئاَلؤز كَيشةيةكى
طةورةكانى كةشتية تؤثى طوللة و قةبارة وةك تر كارَيكى ضارةسةرى ِروويكردة
ئةَلمانيا بةوثةِرى كاتةش ئةو ِرووبارةكان، دةرياو بةسةرداطرتنى ناودةرياو دةست
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و طةورةيى بةسةر ئةوةى بؤ دةدا طةورةكةى كةشتيطةلة بنياتنانى هةوَلى تواناوة
ثَيكرد. دةستى دةرياوانى لة نَيوانياندا ثَيشرِبكَيى بَيت، زاَل بةريتانيادا دةستةآلتى
ناووناوبانطى ِرؤذانة ئةو بةندبوو، ئينطلتةرةدا ثاشةِرؤذى لةسةر ئةنجامةكةشى
كةشتيطةُّـ لة ساَلى(١٩١٤)دا نةبواية ئةو ئةطةر و بآلوبؤوة، دةركةوت ضةرضَل

تَيكدةشكا. شَيوة خراثرتين بة بةريتانى
هةر هةموويانى بوو ثريوثةككةوتووةكان دةرياوانة هةرضى ئةمرية هات ضةرضَل
كةشتيطةُّـ سةركردايةتى ثَيطةى طةورةترين الو و طةنج دةرياوانى بة  طؤِرى
دةريايى فِرؤكةوانى هَيزى ضةكى و زيادكرد دةرياوانانى موضةى و ثَيبةخشني
بةنزين بة طؤِرى كةشتيطةلةكانيشى خةَلووزى وسووتةمةنى ثَيدا، برةوى داناو
دةستةبةرى هةيبوو، ثاشةِرؤذ داهاتةكانى بؤ زؤرةى دووربينيية ئةو بةهؤى
خؤئامادةكردنى و طورجوطؤَلى هةموو ئةم كرد. ئَيرانى نةوتةكانى برية كِرينى
ئةوةبوو بؤ كاتةدا لةو شةِركردن. بؤ ئامادةباشييةى بةريتانيايةو كةشتيطةلييةى
بةختى ئةستَيرةى بةآلم داطريكردبوو، بةلجيكاى وآلتى خاكى ئةَلمانيا كة
تاريكى، كةوتة نةماو ِرؤشنايى دةدرةوشايةوة لة ساَلى(١٩١٥)دا كة  ضةرضَل 
لةسةرتاشة هَيرشة ئةو سازكرد و طةورةى كة هَيرشَيكى كاتَيكدابوو لة ئةويش

بؤوة. لةناوضوون و تَيكشكان تووشى بةردةكانى(طاليبوُّـ)دا
وردةنةبوو لَيكؤَلينةوة ئةو بِروايان بة ئةنجامى هاونيشتمانيانى زؤرى زؤربةى
كردن سةرزةنشت و لؤمةكردن لة ضةرضَلى هَيرشةكرا.. ئةو دةربــارةى كة 
لة ضةرضَليان ثَيكهَينرايةوة،  وةزيران ئةنجومةنى كاتَيك بةآلم دوورنةخستةوة،
فةرةنسا بةرةو دةريادا وةك ئةفسةرَيكى جةنطاوةر برد، بة اليان و خست وةزيرى
ثاشان(لويد جةنطا، مانط حةوت ماوةى جةنطدا لةسةنطةرةكانى و بةِرَيكةوت
بانطهَيشت كرد، لةندةن بؤ ضةرضَلى دةست، طرتة حكومةتى جورج) سةرؤكايةتى
و وردةكارييةكانى بطرَيتة سةرشان ضةكةمةنى و زةخرية وةزارةتى وةزيرى ئةوةى بؤ
دةرخست، خؤى زانيارى جةنطدا هونةرى  لة و  جَيبةجَيكرد جةنطى بةرهةمى

تةواوكرد. خؤى زانيارى شارةزايى تواناو جةنطاوةرة، ئةو بةوشَيوةية
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جهنگ دهستپكردنی بهرله
ڕوودهدات. وهستان جهنگك سستی و ھهموو دوای

 
كةمرت ئةوسستييةوة ناو كةوتة ماوةيةك بؤ جةنط دواى ئينطلتةرةش
ساَلى(١٩٣٠) تا ساَلى(١٩٢٠)ةوة ضةرضَليش لة ثياوةبينى، لةو كةَلة سوودى
مؤنتكارلؤ لة خةريككرد. داِرشتنةوة و بةنووسني خؤى ِرؤذنامةو طؤظارةكاندا لة
كاتانة ئةو تابلؤيانةى ئةو ... خةريككرد قومارةوة بة خؤى دراوةكاندا بازاِرى و
بة بَيِرَينمايى و سةروشوَين بَى كابراية  ئةم دةطةياند  ئةوةيان دةكَيشا، وَينةى

دةطةِرَيت. خؤى ئارةزووى بة سةرزةويدا اليةكى هةموو
بةندةرة ِريظرياو لَيوارةكانى سروشتيانةى ديمةنة لةو بوون بريتى تابلؤكانيشى

نةرويج. دوورطةكانى هؤَلةندةو ئاوييةكانى
ئةو دةذمَيردرَيت، ذيانى ساَلةكانى وشكة بة دا ضةرضَل لة ذيانى ساَالنة ئةو
لةطةَل كارانة... ملمالنَيى بؤ ئةو الربوونةوةيةيدا و ِرووتَيكردن ئةو بةالم لةطةَل
ذيانياندا ثَيشكةوتنى لوتكةى لة كة دةكرد ثياوانةدا كةَلة ئةو زؤرى زؤرَيكى

بوون.
بةخؤوة ضةرضَلى وةك ترى نووسةرَيكى جطةلة(برنادشؤ) ئينطلتةرة
كاتةدا لةو هةر دؤالر، هةزار ثةنجا طةيشتة داهاتى ساَلَيكدا لة نةبينيبوو، 
كاتةكانى شةوى زؤربةى نووسى، بةرطى ضوار  كتَيبَيكى ذيانى(مالربؤ) لةسةر
بةرثرسيارَيتى كة.. لةوكاتةوة فَيرببوو ئةم خووةش دةكرد، خةريك نوسينةوة بة

شانبوو. لةسةر دةريايى وةزارةتى
دياربوو سةندبوو.. طةشةى باثريةى ذيانى ِرَيضكةى لةسةر ِرؤحييةتةى ئةم
ئومَيد ماَلةى خاوةن ئةو لَيكرد هةتاواى وةريطرتبوو ئةويشةوة ِرؤحى لة هةر
تؤزَيك هيواى هَيشتا بةَلَى ميواندارى،  بؤ كرد بانطهَيشتى  كاتَيك بِراوكرد،
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ناوبانطى بؤنةو ميوانداريدا هةزارةها لة كة خؤشةكانى مابوو، قسة تروسكايى
مِرومؤضييةوة و بَيدةنطى بة كاتةكانى زؤربةى  ئَيستا بةآلم دةركردبوو، تيادا
بةآلم كوذابَيتةوة، كة دةضوو ضرايةك لة يا مردوو، الشةيةكى بةسةردةبرد.لة
و ِراست ِراثةِرى شوَينى خؤى لة طورجى بة ِراثةِرين هاتةثَيشةوة.. كاتَيك كاتى
ثارتى ِراست و ثارتى نَيوان قسةو ضةنةحانَييةى لة ئةو خؤى هةَلقورتاندة بؤوة
حةثةساوكرد و سةرسام ِرؤشنبريانى و سياسةتمةدار هةموو هةر طةرمبوو، ضةثدا

هَينا. وةدةست طةورةو بةرضاوى سةركةوتنَيكى و
ئةَلمانيادا وةزارةت لة سةرؤكايةتى ئةوةى هيتلةر ثَيش ساَلى(١٩٣٢)ةوة لة

دةست. بطرَيتة
هوشةيةى هاواروهاشةو بةو ئاطاداركردةوة، لةوة حكومةتةكةى ضةرضَل
دةكات يةكسانى مافى داواى كة  ثَينةكةن بِرواى و هةَلنةخةَلةتَين  ئةَلمانيا
بنةِرةتدا لة بةتوانايانةى  و بةهَيز طةنجة  وتى“ئةو و نووسى ئةوروثادا،  لة
و بآلوبوونةتةوة ئةَلمانيادا كوضةوجادةكانى بة و دةضنةوةسةر(تيوتونى)يةكان
دةبريسكَيتةوة، تَيدا تةماعيان تيشكى ضاوةكانياندا لة دةسوِرَينةوة، و دةطةِرَين
هةَلطرتن ضةك  داواى بةَلكو ناكةن.. يةكسانى داواى و ناوَيت يةكسانيان 

دةكةن..“.
ئوكسفؤرد خوَيندكارانى ثَينةدا، طوَيى و ئاطابووبَيت بَي ئينطلتةرة دةضوو لةوة
بؤ كة هاواروبانطةوازةيان دةكرد كرَيكاران طاَلتةيان بةو شةِر نةكردنياندا. بِريارى
ثارتةى ئةو بةآلم ِرابوردووة، جةنط زةمانى ضونكة دةكردن.. بانطهَيشتى جةنط
زياتر، هَيوركردنةوة لة نةبوو، ثرؤطرامَيكى و ثةيِرةو هيض سةربةوبوو، ضةرضَل
ئامادةى و دةكرد تَيدا هاوبةشى زؤركةم ضةرضَل كة كؤبوونةوانةى لةو يةكَيك لة

بوو. حيزب كؤبوونةوةيةكى
هيتلةر بؤ ملكةضى كة كرد سياسةتةى ئةو سةركوتى دا، توندوتيذي وتارَيكى
لةو واز ئةوة بةر  وتى“ئالة بةوةكؤتاثَيهَينا وتارةكةى و دةكرد تَيدادةستةبةر 
ئَيمةيان مَيذةوة بؤ باوثاثريانمان لة دةنَين، كة وةالوةى دَينن كؤنة نةريتة و داب

ناوة“. بنيات سةروةرييةمان لةسةر طةورةييةو ئَيستا ئةو و جَيهشتووة
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دوايدا هاتةدةرةوة(هارولدنيكلسن)ية و جَيهَيشت هؤَلةكةى ئةوة دواى
ِرستةو لةو نووسةربوو..  خؤى نيكلسن ضونكة لَيكرد، ثريؤزبايى هاتةدةرةوة،
يةكسةربوو..؟ و سةرثَيى ئةو دةربِرينة لَيكرد، ئايا ثرسيارى دوايى دةربِرينةى

لة بةرَيت من خوالةناوى سةرثَييدا و قسةى وتى“بةآلم لة قيذاندى، ضةرضَل
طوَيى لة قسةكانم ئاواتةخوازم كردؤتةوة، قسةية و دةربِرين لةو دابريم حةمام 

هةدةرنةضووبَيت“. بة خؤى كردبَيتةوة و جَيى ئةوطةنجانةدا

لبگرن ڕگه ی مهھن..
 

بةَلطةى تاتوانى هةوَليدا بةَلكو  نةبوو.. زل  قسةى تةنها ئةو مةبةستى
ساَلى(١٩٣٦)دا لةبةهارى بسةِّـَينَيت. ئةَلمانيا لةشكرةكةى خؤثِرضةككردنى

وتى...
مةهَيَلن“. ئَيستا مةهَيَلن.. -“مةهَيَلن..

كرد  نَيودةوَلةتى طةورةى هاوثةيمانييةكى  ثَيكهَينانى  داواى هةستا  
ئةو ناو بخرَيتة ِرووسياش و بَيت نَيودةوَلةتان كؤمةَلى ناوةِرؤكةكةى كة

كؤمةَلةيةوة.
فِرؤكةخانةى(كرويدن)  لة سازكرا..(نيفلتشمربلن) كؤبوونةوةى(ميونيخ) ثاشان
ثةرلةماندا ئةنجومةنى لة ضةرضَل  بةدةستةوةبوو، كاغةزَيكى  ثارضة و دابةزى

وتى... تيايدا خوَيندةوة، وتارَيكى
بةدَلتان نييةو  خؤش طوَيتـان  بة ثَيدةكةم، دةست قسةيةك  بة -“وتةكانم 
تَيثةِرى بةسةردا ساَلَيك طورضكرِب“، تَيكشكانَيكى تَيكشكاين،  دةَلَيم نيية،
زياتر لةوة نةمايةوة تشربلن هيض بؤ جةنطى ئاشكراكرد، بِريارى ئينجا بةريتانيا

وةزارةتةوة. ناو بيخاتةوة بطةِرَينَيتةوة ثياوة ئةو بةناضارى
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دةيوت... دةربارةى تشمربلن ثياوةى ئةو
وةزيرى ثؤستى ضةرضَل ونستون مةحاَلة“. كارَيكى لةطةَليدا كردن ”هاريكارى
بة كة ئوستولةكان ئةفسةرانى جيهانةوة هةموواليةكى طرتةدةست لة دةريايى
دةربِرى، خؤيان شادى  و خؤشحاَلى  بآلوببوونةوة، جةنطدا ناوضةيةكى هةموو
ضرايةى لةمةوثَيش كوذابؤوة، ئةو هةذانَيك، ضؤن هةر هةموويانى هةذاند، ضةرضَل
بوو، دةستى بة دةرياييةى وةزاريية ثؤستى ئةو بةآلم سةرلةنوَى داطريسايةوة،
ئةويش تَيدامايةوة. كةمى ماوةيةكى تةنها نةبوو، بةردةوام و نةخايان زؤرى
كة ئةَلمانييةكانةوةبوو كتوثِرييةى ثَيلَيذبوونةى(تشمربلن)و جَي ئةو بةهؤى
ئةوةنةبَيت تةنها نةما بؤ ضارَيكى تشمربلن هيض داطريكرد، هؤَلندةيان بةلجيكاو
كرَيكاراندا، حيزبى ثارَيزةران و حيزبى نَيوان لة ئيئتيالفى ثَيكبهَينَيت وةزارةتَيكى
ثارتى لة يةكَيك سةرؤكايةتى و ثؤست لةذَير نةيانويست كرَيكاران ثارتى بةآلم
نةبَيت دةرةوةدا ثَيشووى وةزيرى لَورد(هاليفاكس)ى لة جطة كاربكةن، ثارَيزةراندا

ضةرضَل. ياخود
وتى“بؤ لةبةرئةوة دوورخاتةوة، ثؤستة لةو خؤى زانى بةضاك واى هاليفاكس
ناو نةك كةسايةتييةكى دةكات كةسايةتييةكى ميللى بة ثَيويست  ثؤستة ئةم

لؤردةكان..“
ئةوروثا ئاشكرابوو.. و ديار ضةرضَل ئةركةكانى كارو دانكرك شةِرى ثاش
و طفتوطؤ لة هةر ئةمريكييةكانيش  ئةَلمانياوة.. ثاَل ضووة ِرووسيا  تياضوو..

ثَيباشرتبوو. نةطرتنيان اليةن ضةنةحانَيى ناوخؤياندابوون..
هيض و تةنهاين  بة ئَيستا ئَيمة وت“بــةِرَيــزان وةزيرةكانى بة ضةرضَل
دةيطَيِرَيتةوة خؤشة“ هةليفاكس زؤر دَلم من كارة بؤ ئةم نيية.. اليةنطريَيكمان
قسانةى ئةو بينيم نوسينطةكةيدا.. لة ضةرضَل بؤالى ضووم دةَلَيت“ِرؤذَيكيان
ئةويش بآلوبؤوة، جيهاندا اليةكى هةموو  بة  لةوة، هةفتةيةك ثاش كة دةوت 
دؤَلةكاندا لة شةِردةكةين، و دةجةنطني لَيوارى دةرياكاندا دةيوت..!“لة ئةوةبوو

وتى... نزمكردةوةو دةنطى هَيواشى بة ثاشان شةِردةكةين“،
كةوتؤتة ديوارةى ئةو دواى من لة ناو لةندةنيشةوة.. بَينة توانييان ئةطةر ”خؤ
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دةزانن باش ئَيوة خؤتان و شةِرى تَيدادةكةم، بةسةنطةر ِرَيطاكةوة دةيكةم كؤتايى
ئينطلتةرة ثتةوةكانى ديوارة بةآلم شارةزام..“، و نيشانة شكَينَيكى باش من
و بيثارَيزن توانييان بةريتانياييةكان فِرؤكةوانى ضةكى بةَلكو ثاراست، نةيان
ئةو هةبوو، بؤ فِرؤكةوانيدا لة تةواوى شارةزاييةكى خؤى ضةرضَل ِرزطارى بكةن،
كةسى و بدةن شانى لة شان نةياندةتوانى شارةزاكان طةورةو لة يةكَيك هيض كارة

ثَينةدةطةيشت.
ذمارة ئةو نوسراوى بةيانيدا خواردنى نان لةطةَل بةيانييةك هةموو
فِرؤكةخانةى لةِرَيِرةوةكانى كة ثَيدةطةيشت  وَيرانكارييةى  و كونكردن زؤرانةى
ذَير ئةو سةردانى زووزوو نةدةكرانةوة. ضاكيش و دةدا ِرووى هةرَيمى(كسنت)دا
فِرؤكةكانى ثؤلة سةرثةرشتكارى تيايدا كة(سَيرهيوداودنغ) دةكرد زةمينةى

دةكرد. ئاسمانى ضةكى
كة ذَيرزةمينةدابوو لةو خؤى بةناوبانطدا ئةيلوُّـ) ِرؤذى(١٥ى لة  ضةرضَل 
ناَلةوطرمةيان و هاتن فِرؤكةكانى ئةَلمانى هَيرشى ثؤلة طةورةترين فةِرةنساوة لة
بةشكاوى نةخاياند ئةوةندةى بةآلم لةندةن، دةوروبةرى بؤ بِرى ِرَيطايان و هات

خوارةوة. لَيخراية فِرؤكةيان ئةوةى(١٨٥) ثاش دواوة، طةِرانةوة
لة بةَلكو  كةرةوةبوو،  يةكاليى كرا ساَلةدا لةو ثَيكدادانةى و جةنط ئةو
هَيرشى ئيرت ئةوة دواى دادةنرَيت، كردنةوة يةكاليى بةطةورةترين جةنطى مَيذوودا
لةناوى و بثَيكن ضةرضَل نزيكبوون ئةَلمانةكان دووجار دةدرا. ئةنجام شةوانة
خوارةوة، سةرؤكايةتيدا كةوتة خانةى نزيك لة طةورة جارَيكيان بؤمبَيكى بةرن،
هةرضى دةخوارد، نانى لةوَيدا ميوانانيدا لة هةندَى لةطةَل ضةرضَل لةوكاتةدا
كردو هاِرةى اليةكدا هةموو بة ثارضةبوو ثارضة خانووةكةبوو ثةنجةرةى شووشةو
كؤِرى فةرماندةيةكى هةروةك هَيوركردةوة، وةزعةكةى ضةرضَل بةآلم بآلوبؤوة،
و خؤى زةمينةكةوة، ذَير بضنة ئيشكةران،  و  خزمةتكار بة فةرمانيدا جةنط
لة بةدةستةوةبوو ثَيكةكانيشيان و قاث ذوورةوة ضوونة بةدواياندا ميوانةكانيشى
لةوَيدا ئَيوارةيان نانى و دانيشتن داروتةختةكان سنووقى لةسةر ذَيرزةمينةكةدا

كرد. تةواويان خواردو
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وةك وتارانة ئةو  دةدا، كاريطةرى وتارى بةردةوام ضةرضَل ماوةيةدا  لةو
جيهانةوة اليةكى لة هةموو دةدايةوة، دةنطى كةرةوةى طةورة وريا زةنطَيكى 
بوون ضةرضَل وتارةكانى بيستى طوَي حيزبَيك بريوباوةِرو جؤرو هةموو لة خةَلكى

دةكرد. طوَييان بؤ شل و
ئينطلتةرة تةنهايى) و  هةَلوَيستى(تاك وتارةكانيدا لة  وتاربَيذ ضةرضَلى
سياسةتى ئةوةى لةطةَل هةَليدةسووِراند، و دةكرد ئيستغالل شَيوة بةباشرتين
جةنطدا لةكاتى كة مابؤوة بؤ ئةوةيان مرياتى بة  كؤنةوة  لة  هةر  ئينطلتةرة
هاوثةيمانان بكات، كَيشةيةكدا ثَيناوى لة جةنط و بَيت لةطةَلدا هاوثةيمانى

ِرابكَيشَيت. خؤى بؤالى
دةكرد حةزى ضةرضَل هاوثةيمانانةى ئةو ئاطابوون، بَى لَي خةَلكى كارةش ئةم

ئةمريكابوون. يةكطرتووةكانى وآلتة بكات، ِرووسيا و لةطةَلدا هاوثةيمانى

ڕووسیا داگیركردنی
 

بوو، خوايى خَيروبةرةكةتَيكى ئةَلمانةكانةوة لةاليةن ِرووسيا داطريكردنى 
ئةمريكا ِراكَيشانى بةآلم دةكرد، ئةوةى ثَيشبينى ضةرضَل بوو دةمَيك طةرضى
مةيلى وردة وردة ثاشان طران بوو، و ئاَلؤز كَيشةيةكى زؤر ئينطلتةرةدا بةالى

شكايةوة. بةالى ئينطلتةرةدا ئةمريكا خةَلكى
ضةرضَل لةوةببينَيت، سوود ئةوةى بؤ خستةطةِر هةوَلَيكى هةموو ضةرضَليش
لة ِرؤذةى ئةو دةكرد، هاوثةيمانَيتى داواى كة نةبوو بةخيل و خؤويست ثياوَيكى
دةرياييةوة ياساى و دةربارةى(مودةمرية) دانووسان ئينطلتةرةدا ئةمريكاو نَيوان

دةكرا.
ضةك داواى كردن، بؤ تةنازوُّـ هَيناو نيوفوندالند لة بةرموداو وازى ضةرضَل
بآلوييةكى بةدةست ئةمريكاكرد، يةكطرتووةكانى وآلتة لة زياترى تةقةمةنى و
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بوون. لةطةنجينةكاندا ئاَلتوونانةى ئةو بةسةرفكردنى دةستيكرد زؤرةوة
سةر(بريل كراية هَيرش ئةويش ئةوةبوو ِرووى تَيكرد، تريش بةرةكةتَيكى خَيرو
بانطةوازى بةخَيرايى وةزارةتةكةى ئاشكراى كرد ضةرضَل ونستون طورج هاربوور)،
ئةمريكييةوة سثى كؤشكى  بة ثةيوةندى ثاشان دةدات. جةنط  ئاشكراكردنى
دَينَيت. بةجَي خؤى سةرشانى بةريتانيا ثَيويستى ئةوةكرد، لةسةر جةختى و كرد
هةرهةموو طةورة و خؤى دةكات واثَيويست بةباشزانى، واى كارة ئةو ضةرضَل بؤ
لة ساَلى سةرى جةذنى و سثى كؤشكى بؤ بضن دةريايى و وشكانى فةرماندةكانى
دووشت دةترسا، لة ضونكة كارةشى بؤية وازووكرد، ئةم بكةن، دايكبوون لةوَيدا
بةرةو هَيزةكانى ئةمريكا نةكا تؤقيندا  و ترس  لةكاتى ئةوةبوو، يةكةمةيان

بكَيشَيتةوة. هَيمن ئؤقيانووسى
ئةوة بكات، ياباندا قةتيس جةنطى لة هةوَلَيكى ئةمريكا هةموو دووةميان،

بمَينَيتةوة. بةردةوامى بة هةية نَيوانياندا لة ثةيوةندييةى ئةو نةهَيَلَيت
لة كؤبوونةوةيةى ئةو ئةوا هةبَيت، ترسة ئةو بؤ بناغةيةكيش ئةطةر خؤ
خواردن نان  مَيزى لةسةر ضةرضَل دةيِرةوَينَيتةوة تةواوةتى بة دةكرا واشنتؤن 
خؤى قسةى بة تةنها هةر بةردةوامبوو، ِراكَيشةكانى و سةرنج لةسةر قسةخؤشى
طشتيدا ئةنجومةنى لة زياتر نةيدةهَيشت لة خؤى ضةرضَلةى ئةو بةَلكو نةدةكرد،
كة دةطرت ِرؤزفلت خؤشانةى  قسة نوكتةو لةو طوَيى بكات،  قسة تر كةسى

دةيطَيِرايةوة.
قسةخؤشانةى نوكتةو ئةو دةرطاى بوو كةسَيك يةكةم هوبكنس) (هارى
لة سثيداو كؤشكى دةرةوةى لة بةريتانياييةكانم دةرياوانة وتى“كاتَيك واآلكرد،
و ئةمانة ضؤن وَيرانم ماَلى هاوار وتم“ئةى كرد هاوارم بينى، شوَينى ثاسةواناندا
لة ئاطريان هاتن دواجاركة ئةمانة خؤ ئَيرة؟.. طةيشتوونةتة و كوَيوةهاتوون لة
جةنطى بةسةرهاتةى ئةو ِرووداو بؤ بةردا..“-(ئةمةش ئاماذةية سثى كؤشكى

ساَلى١٨١٢دا). لة ئةمريكييةكان ئينطليزو نَيوان
لة ــدا ــةي ذوورةك لة ضةرضَل نووستن، بؤ ــوو دةض ِرؤزفــلــت كاتَيك 
باسى و دادةنيشت هوبكنز)دا لةطةَل(هارى بةزؤرى نووسينطةكةى(لنكولن)دا
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دةكرد.. يارمةتى ناردنى كَيشةى
سوِرمابوو ضةرضَل توانايةى  و  طؤَلى  و  طورج  لةو سةرى  زؤر (هوبكنز)
بة زووة خؤى دةكرد بةيانيية بةمَيشك سافييةوة بةو لة خةو هةَلدةسا، كاتَيك
كرد لةسةر قسةمان شةو دوَينَى ئةوةى دةربارةى دةيوت“هارى... ذوورةكةيداو
دةريان ثَيكةوة ئةمريكا و ئينطلتةرة يةكةمجار بِريارانةى لةو كرد..؟..“ ضيت

نةضن. دةرياكانى ئةوروثا ئةمريكا بؤ ِرؤخةكانى ئةوةبوو.. سةربازةكانى كرد
بِريارةش ئةم بكةن، جةنط لةوَيدا و بكشَين ئةفريقا باكوورى بةرةو بةَلكو
ناخؤشرتين كارةش ئةم هةَلسَيت، بةوكارة  خؤى  ضةرضَل دةكرد، ثَيويست واى
هةروةك دَلوسةرشانى ضةرضَل، سةر لة كاربوو خةتةرناكرتين كارو قورسرتين و
و جةنط ئةم هؤيةكانى خؤى ضةرضَل دةبوا ِرَيككةوتن لةسةرى روزفَلتدا لةطةَل
بةرةو ئةو كاتة كة ئومَيددابِراوةكان، و بَيزار ِرووسة بؤ ثَيكدادانةو ئامانجةكانى

بكاتةوة. ِروون دةكرد.. ثاشةكشةيان ستالينطراد

شاعیره كۆنهكانی دهربار
بشوبهَينَيت كؤنة طةِرؤكانة لةو شاعرية يةكَيك وةك خؤى دةيويست ضةرضَل
بةسةر طؤرانييان شيعر و و دةِرؤيشت تر شانشينَيكى شانشينَيكةوة بؤ لة كة
قسةخؤش ئةو شاعرية نَيوان لة هةبوو جياوازى زؤر هةَلدةدا، بةآلم كاربةدةستاندا
جةنطييةكةدا فِرؤكة  لة كة  قةَلةو ِرووطرذى ئةمَيكى نَيوان  لة طةنجانةداو  و
فيستيظاَلى يةكةم هاوبةشى  ئةوةى بؤ دابةزى  مؤسكؤ لة ساَلى(١٩٤٢)

بكات. مؤسكؤدا فيستيظاَلةكانى بةناوبانطى
كؤبوونةوةيةكى بة ئةو كؤبوونةوةيةى دةستةآلتدارانى ئينطليز طةورة لة يةكَيك

كرد. وةسف توندوتيذى شةِرو
نةيجووآلند، و تَينةكرد كارى ِرةوانبَيذييةكةى ضةرضَل قسةو ستالني ضونكة
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وةك ئةوبؤى ضونكة بةالوةنا، ئةفريقادا باكورى لة لةشكرى دابةزاندنى بريؤكةى
لةشكرى لةاليةن كةوتبووةسةر ِرووسيا زؤرةى ئةو قورسايية نةبوو كارَيك دةضوو
كةوتبووة ضةرضَل كؤنطرةكةدا سَييةمى ِرؤذى لة بكات، سووك ئةَلمانةوة

زؤرةوة. ِرووطرذييةكى خةفةت و و خةم ناوطَيذاوى
و دوذمن طةورةترين شيوعييةت خؤيدا سياسى ذيانى سةرةتاى لة ضةرضَل
سةرى كرد، و تةقييةوة خواردوةى ثةنط بوونة ئةوتووِرة بوو. و ثةذارةى خةم
ديوارةكان بؤ ئاماذةيان بكةن بَيدةنطى هَيورو ويستيان لةطةَليدابوون ئةوانةى
تَيدايةو دةنطةكان زؤرى و شاراوةى وايةرى نةهَينى و مايك دةكرد، ذوورةكة بؤ
بكةن، بَيدةنطى هَيوركةنةوةو نةيانتوانى سةرؤك وةزيران بةآلم دةرةوة، دةطوَيزَيتة
و بِروات تر ديوارَيكى بؤ ديوارَيكةوة لة وايلَيكرد ئاطاداركردنةوةكةيان بةَلكو
ديوارانةدا لةو يةكَيك لة بةَلكو  هةَلدةِرشت، خؤى  تووِرةيى و غةزةب جامى
و تَيكردن ِرووى بطوَيزَيتةوة ثاشان قسةكانى و شاراوة هةبَيت و نةهَينى مايكى
شتةيان بةو كة نةبَيت خةَلكى هةر وتى“خؤ ساردو طرذييةوة بةزةردةخةنةيةكى

دةبن..“ دَلخؤش شادوو خوَينديانةوة يان زانى
لةودانيشتنةدا كرملني بؤ كرد بانطهَيشتى ضةرضَلى ستالني نيوةِرؤدا دواى لة
شَيوةية بةو  ئا بوون، ِازى ثَيري هةردوواليان ِرَيكةوتنَيك كة طةيشتنة هةردووال
ئةوةى بةِراستيى توانى  و سةركةوت يةكةمدا هةنطاوةكانى لة  نةوةى(مالربؤ)

بكات. ِرازى ثَيآلودروو كابراى كوِرى كردبووى ئينطلتةرة و ئةمريكا
ِرؤزفَلت و ضةرضَل قؤَلى بةسَى (تاران)دا لة ساَلى١٩٤٣دا يةكةمى كانونى لة

ستالني كؤبوونةوةيةكيان سازكرد،. و
جةختيان  طةرمى بة دادةطرت ئةوة لةسةر ثَييان ِرووسةكان كؤبوونةوةيةدا  لةو
هَيرش لةيةككاتدا ِرؤذئاواوة ِرؤذهةَالت و لة ثَيويستة كة لةسةر ئةوةدةكردةوة
ترسةى و خةتةرى ئةو بةدورودرَيذى ضةرضَليش ئةَلمانى لةشكرى سةر بكرَيتة
ماوةيةكى بؤ بكات لَي تووشى دوذمنَيك بَيتةوة، واى لةشكر كة باسكردن بؤ
ئةوةى بةدرَيذى هةروةها ِرايطرَيت و بيهَيَلَيتةوة، خؤيدا شوَينةكةى لة دورودرَيذ
ِرَيككةوتن ئاخرى لةسةر ئةوة ِروودةدات، ضى ِروونكردنةوة، ئةطةر ئةوةنةكةن بؤ
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سةر(نورمندى). بؤ بكةن طةورة لةشكركَيشييةكى
هَيرش ِرؤذى لة دةدرَيت. ئةَلمانيا ثاشةِرؤذى لةسةر بِريار هَيرشة ئةو لةسةر
شةمةندةفةرة لةو ثَيكةوةبوون  ئةيزنهاوةردا لةطةَل ضةرضَل داطريكردنةكةدا  و
سةربازةكانيدا دةيويست لةطةَل ضةرضَل بوو. باشوورى ئينطلتةرةدا لة تايبةتييةى
تَينةثةِرى مانط نؤ بضَيت، نةيهَيشت ئةيزنهاوةر تَيثةِرَى، (مانش)دا دةرياى بة
ضةرضَل ِرةتدةبوون، ِرووبارى(الراين)دا بة هاوثةيمانةكان ِرؤذةى لةو بوو،
بانطةوازى ناو دةريادا و وشكانى لة ِراوةستابوو، زرَى ثؤشَيكدا لةسةر دةبينرا
ئَيستا ئَيمة بِرؤين، ثَيشةوة بةرةو با دةكرد“ياآل هاوارى و دةكرد سةربازةكانى
(بةرلني) بؤ خراثةكارى و زوَلم زةلكاوى بةرةو ِراودةنَيني تَيكشكاو لةشكرَيكى

دةيانطةِرَينينةوة“.
و بةهَيزترين و طةورةترين مةرطى خؤى بةضاوى هةتا ذيا ئةوةندة ضةرضَل
مةودا مةرط دةكرد ئومَيدى  ضةرضَل بينى، ئينطلتةرةى دوذمنى  ترسناكرتين
لة كردبوو ئةوروثا لة واى وَيرانكارى  و جةنط ئاشتى  ثياوى ببَيتة و بدات

ببينَيت. ناخؤشى كارةساتى و وَيرانكارى هةذارى ديمةنى هةموواليةكةوة
زةنطى بةَلَينيدا“ِرؤذَيك دَيت جةنطاوةرة شؤِرشطَيِرة،  ئةم ثَينج ساَل ماوةى
بدرَيت لَي ئةوروثادا  ئةمريكا و اليةكى هةموو لةسةرانسةرى و شادى خؤشى
سةربةستى و يةكسانى بنةماى لةسةر بَلند طةورةو ماَلَيكى ئةوةبَيت كاتى و

بكات“. هةموواليةك بةشى و دابمةزرَيت
و ئامادةبكةن ماَلة  ئةو دروستكردنى بؤ خؤيان بِريارياندا، بةريتانى  طةُّـ
دابنَيت بةردَيكى لةسةر بةردَيك ضةرضَل مستةر نةشيانهَيشت بكةنةوة، دروستى
ئةو بوو ضةرضَل ونستوون  كة بكات لةوة  نكؤَلى  بتوانَيت نةبوو  كةس ضونكة
بنرَيتةوة بنيات ئاشتيدا ذَيرسايةى لة ماَلة ئةو و كردينةوة بؤ ئومَيدةى دةرطاى

بمَينَيـةوة. هةتاهةتايى بؤ و
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جهنگ نهھنییهكان له
تةمةنى لة و جيهان  كردة ثشتى ضةرضَل)  لةمةوبةر(ونستون  ساَلَيك  ضةند
جةنطى دةربارةى زؤرى نةهَينى لة دوا خؤى كرد، دوايى كؤضى ساَليدا نةوةد
ئاشكرا نةهَينييانة ئةو يةكَيك ئةوةبوو ضاوةِروانى جَيهَيشت جيهانى دووةمى
نةهَينيية بَيت ئةو نةهَينييانة ئةو سةرسوِرهَينرترين و طةورةترين بكات. ِرةنطة
ئةويش ثةيوةندى كرد، ئاشكرايان دواييةدا لةم بةريتانيا دائرية سياسييةكانى كة
ئةو بةِرَيوةبردنى كارى  زةمينةدا ذَير لةو ضةرضَل مستةر كة  شوَينةوةبوو بةو

بةِرَيوةدةبرد. جيهاندا اليةكى لة هةموو ثَيكدادانةى و جةنط
بِريارى خةتةرترين وةزيرةكانيدا لةطةَل و دةنوست زةمينةدا ذَير لةو هةر
قسةى جيهاندا هةموو و بةريتانى طةُّـ  لةطةَل لةوَيشدا هةر و دةردةكرد

دةكرد.
بآلوكردةوة.. ١٩٤٠)دا (ئازارى لة بةناوبانطةكةى وتة ذَيرزةمينةدابوو لةو هةر

دةمَينمةوة..“. لَيرةدا هةر من داطريكرد ئينطلتةرةى ئةَلمانيا وتى“ئةطةر
دانرابوو طةورةكةوة لةسةرومَيزة كة كرد كورسيية ئةو بؤ ئاماذةى ثاشان
لةوَيدا وتى“هةر دادةنيشت لةسةرى وةزيرةكانيدا لةطةَل كؤبوونةوةيدا كاتى لة
يان ِراوةدوودةنرَين، و دةردةكرَين ئينطلتةرةدا لة ئةَلمانييةكان هةتا دادةنيشم
كةسَيكى كةم ضةند كاتة ئةم هةتا دةمبةن“ بةمردوويى و من طرتنى دَين بؤ
ئَيستا لةبةر تاكو بةريتانيا حكومةتى طةرضى نةيديوة.. كةس شوَينة نةبَيت ئةو

هَيشتؤتةوة. خؤى هةروةك زةمينةى ذَير ئةو ذوورَيكى ضةند مَيذوويى طرنطى
طةِرايةوة  كاركردن بؤ هَيشتو جَيى جةنط كؤتاهَينانى دواى ضةرضَل ضؤن  وةك

سةرزةوى.
ئةفسةر و وةزير  لة كةس سةد سَى نزيكةى جار هةندَى زؤرانة ذوورة  ئةو
بة نةبوون، كةمرت ذوور لةسةدوثةنجا  ذوورانة  ئةو دةطرت،  ئةندازيارانى و
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هةَلكةندرابوون. ذَيرزةميندا لة ثَى قووآليى(١٥)
تةلةفؤن  طواستنةوةى هؤى و كاركردن حةوانةوةو ثَيداويستييةكى هةموو  
ذَير لة نةهَينى  بة ذوورانة ئةو تَيدابوو، ِرووناككردنةوةى ئامَيرى و بَيتةل  و
هَيرش كاتى لة ئةَلمانيا جةنطييةكانى فِرؤكة دروستكرابوو، حوكوميدا تةالرَيكى

كردبوو. وَيران تةالرةيان ئةو بةريتانيا سةر بؤ كردنياندا
ئةوةشدا لةطةَل بيانطةيةننة دةرةوة، تا كةس ثَيينةدةزانى ذوورانة ئةو نةهَينى
لةسةر بِريارى دادةِرَيذراو  زةمينةدا ذَير لةو جةنط خوَيناوى ثالنَيكى  هةموو 
ذوورانةدا لةو هاوثةيمانان جةنطَيكانى ئوستوَلة جموجؤَلَيكى هةموو دةدراو

تؤماردةكرا.
نةخشةى بجووآلية لةسةر شوَينَيكدا جةنطييانة لة كةشتيية لةو كة يةكَيك هةر
دةكرا، دةستنيشان كةشتييةكة شوَينى دةرزييةكانيان دةجووآلندو ديوارةكة سةر
كةشتييةكانى جموجووَلى و طةِرؤكان دةريا ذَير شوَينى نةخشانة ئةو هةروةها
هَيرشَيكى يان ثَيكدادانَيك شةِرو ئةطةر  دةكرد،  دةستنيشان ئةَلمانييةكانيان

دةطواستةوة. دةرزَيكانيان سةربازى شارةزايانى بكراية.. دةريايى
بياباندا ِرَيوى بةسةر(ِرؤمل)ى توانرا نةهَينييةدابوو، زةمينة ذَير لةم هةر
ئةو طؤِرى، ئةفريقادا باكوورى لة جةنطى  ِرَيِرةوى  سةركةوتنة ئةو سةركةون،
سةركةوتنى ِرؤذانى و سةردةكةوت ئينطليزدا لةشكرى بةسةر ِرؤذانةى(ِرؤمل)
وةزيرةكانى لة داواى لةوَيوة دةكرد، قاهريةى سةردانى ضةرضَل ِرؤذانةدا لةو بوو
فةرماندةيةكى بطؤِرن بة ئةفريقاداية، باكورى لة فةرماندة بةريتانيايية ئةو كرد

تر.
دةست ئةو فةرماندةيةى ئةو بؤ دةستنيشان كردن، بةآلم ناوى فةرماندةكةشى
لةم خؤيةوة، فةرماندارييةتةكةى ناو خستبووية  كردبوو(ئةيزنهاوةر) نيشانى
و فةرماندةيةكى دةست بةكاربن ئةوة بؤ تةنها بة دةبوو وةزيرةكان خؤيان حاَلةدا

هةَلبذَيرن. تر
ئةفريقا  باكورى بؤ نارديان هةَلبذاردو يان جةنةِراَل(مؤنتؤطومرى) كارة ئةو  بؤ
و بَينَيت وةدةست ئةَلمانيادا  شكرى لة بةسةر سةركةوتن طةورةترين  توانى و
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بشكَينَيت. تَيكيان
كاتَيكى ئةوةى ثاش بةرثرسانى ئينطليز لة طةورة يةكَيك شوَينةوة لةو هةر
دةَلَين وتى“خةَلكى ببوو، لةو ماوةيةدا كةللةيى بةسةربرد لةوذَيرزةمينةدا زؤرى
بَلَيسةى هيتلةر ِراستة وانيية، هةرطيز ِراستيدا لة هيتلةرة.. جةنطةجةنطى ئةم
١٩٤٠)ةوة ساَلى  ئازارى  مانطى  دواى(١٠  لة بةآلم  داطريساند، ئاطرةكةى
و دةكرد جةنطةى سةركردايةتى ئةو خؤى هةر بةجةنطى ضةرضَل.. بوو جةنطةكة
خؤى سةرشانى خستبووة شةِروثَيكدادانةكاندا هةموو لة هَيرشكردنى و بةرطرى

دةيكرد..“. خؤى و
ئةَلمانيية ثؤشة زرَى ئةو و كؤتاييهات شةِروثَيكدادانى(بسمارك) كاتَيك
توانييان كؤتاييدا لة و نا.. ِراوةدوويان ئينطليز كةشتيطةلةكانى ِرؤذ ضةندةها

ثَيهَينا. كؤتاييان و بكةن دةرياى نوقمى
زةمينةكة ذَير  نةخشةكانى ذوورى لة ئةوةى دواى ئةفسةرةكان لة  يةكَيك
كاتَيك طةيشتة سةر بِروات، ماَلةوة بؤ بةثَي زةويدا بةسةر هاتة دةرةوة ويستى
ذَير زؤرمانةوةى لة و و ماندووبوون ئةو هةوَل بةهؤى قاضةكانى شةقامةكة بينى
نةخشة لةسةر ِراكَيشةى  سةرنج طؤِرانكاريية  و  بةردةوامى ئةو و  زةمينةكةدا
كةوتبوونة زؤربةتوندى  و دةهاتن بةيةكدا قاضةكانى كردبووى، طةورةكاندا 

لةرزين.
وَينةى و دةكرد طةورةيةى نةخشة ئةو تةماشاى ضةرضَل كاتَيكدا لة ِرؤذَيكيان
يةكطرتووةكانى وآلتة لة و ضةكيان خواردمةتى دةطرت كة دةرياييةيان كاروانة ئةو
دةدا، ضةرضَليان ثيشانى و دةيانطواستةوة بؤ ئينطلتةرة هةَلطرتبوو، ئةمريكاوة
ِرةتدةبوو هَيواشى بةناو دةريادا بة ِراكَيشا بازرطانى طةورة سةرنجى كةشتييةكى
ثَييان كرد ثرسيارى ئةو كةشتية دةربارةى كةشتيةكةيدا كاتَيك جووَلةى سةرنجى
وةرطةِرايةوة ثاشان باركردووة، هَيلكةى تةن هةزار شةش كةشتيية وت“ئةو
لة طوَيى ضةرضَل طةورةبوو، زانايةكى  ئةويش كة  ئوستاز(ليرتمان)دا بةالى
لَييثرسى زانيارى).. اِّـعارف)(بانكى نابوو(دائرة ناوى و دةطرت بريوبؤضوونةكانى

ضةند..؟ دةكاتة هَيلكةكان ذمارةى هَيلكة تةن هةزار شةش
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سةدوحةوت١٠٧  وت“دةكاتة ثَيي بريكردنةوة كةمَيك ثاش ئوستاز(ليرتمان)
هَيلكة“. مليؤن

هةر بؤ دووهَيلكة بِرى وتى“واتة ثاشان كرد، بؤ زةردةخةنةيةكى ضةرضَل
بةريتانييةك“. لة يةكَيك

لة  بوو بريتى تَييدابوو ئةوةى هةبوو..  تريش  نةهَينى زؤرَيكى هةروةها  
كاتى جةنطدا لة تةلةفؤنة ئةو بةآلم تةلةفؤنَيك، دانيشتن و كورسييةكى و مَيزَيك
ثةيوةندى نَيوان ضةرضَل هؤى ئةو تةلةفؤنة تةنها هةبوو، كارَيكى طةورةو ترسناكى

بوو. ِرؤزفَلت و
دادةطريسا سوور لةسةر دةرطاكة طَلؤثَيكى ئةو ذوورة دادةخرا، دةرطاى كاتَيك
سةيربوو ئةوةى نةدةِرؤيشتن، و دةرنةدةكةوت كارمةندَيك هيض ِراِرةوةكةدا لة و
نةدةكرد حةزى سةرؤكانة دوو لةو يةك هيض كردنانةدا تةلةفؤن ئةو كاتى لة
شا كاتَيك بكات. برادةرةكةى ضاوةِروانى تةلةفؤن لةسةر بَيت ضركةيةكيش بؤ
ناخؤشرتين و كات بَي ئومَيدترين لة و جةنطدا ناخؤشرتين كاتى لة ثَينجةم جؤرجى
مَيزةكةى لةسةر كرد.خةنجةرَيكى نةهَينييةى شوَينة ئةو سةردانى دَلةِراوكَيدا

بينى... ضةرضَل
مَيزةكرد. ئةو لةسةر خةنجةرةى ئةو بوونى هؤى ثرسيارى

ضةرضَلة.. مستةر خةنجةرة هى ئةو وةآلميدايةوة“طةورةم لة كارمةندان يةكَيك
بهَينَيت“. بةكارى و الى بؤ بؤ ئَيرة دَينن هيتلةر داناوة كة ئةوكاتةى بؤ

هةرهةموو كردبوو، لَيبَيدةنط خؤى تةعليقةكةبوو.. لة طوَيى ضةرضَل
هةر هةروةها دةنووستن، نةهَينيدا شوَينى  لة  و زةمينةدا ذَير لةو وةزيرةكان
سةرزةوى كةشوهةواى حاَلةتى لة ئاطايان و دةنوستن لةوَيدا هةمووكارمةندانيش

نةبوو..
كارتؤنَيكى هات بداتَى ثَيويستيان زانيارى بِرياريدا كارمةندةكان لة يةكَيك
طؤِرانى بةثَيى كةشوهةواو طؤِرانى دةربارةى هةَلواسى.. ديوارةكةدا بة طةورةى

هةتاوة.. بةفرة.. بارانة.. دةينووسى.. كارتؤنةكة لةسةر
دةكرد سةرديوارةكةيان كارتؤنى تةماشاى وةزيرةكان لة هةندَى ِرؤذَيكيان
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نوسراوة.. كارتؤنةكة لةسةر  بينيان بزانن، هةوا و كةش  حاَلةتى ئةوةى بؤ
بِرطةيةش ناسراوبوو.. ئةو خواردنةوةى مةشروبَيكى ئةمِرؤ(جن)مان نيية(جن)يش
بؤ بكاتةوة، ئاطادار بةرثرسان نووسيبوو بؤ ئةوةى لةسةرى كارمةندان لة يةكَيك

ئةو مةشروبة.. ثَيويستى ثةيداكردن و
كؤتايى لةسةرخؤ و هَيواشى بة  نةهَينييةدا زةمينة  ذَير لةو جةنطة ئةو

كرد. ثَي ئاشكراكراو دةستى لةسةرخؤ و هةروةك بةهَيواشى ثَيهات،
لةدواى يةك لة لَيدانكةوت، تةلةفؤنةكة زةنطى (١٦ ئابى ١٩٤٥)دا ِرؤذى لة

جَيهَيشت. زةمينة نهَينييةكةيان بةرثرسانيش ذَير كارمةندو يةك



زؤكؤف ذةنةِراَل بريةوةرييةكانى
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بهشی دووهم
زۆكۆف) ژهنهڕاڵ (بیره وهرییهكانی

یهكهم بهشی
(منای و گهنجی)

قهیسهری لهشكری  ڕۆمانتیكیهت- و سوارچاكی
شۆڕش و یاخیبوون یهكه م- پكدادانی و جهنگ

ذياندا  هةرضى لة بتوانَيت تةمةندا زؤرطرانة مرؤظ ئاوابوونى كؤتايى و  لة
بةسةرهات، و ئيشوكار سةرقاَلى و ساآلن بريبَيتةوة.  هةمووى  بةسةرهاتووة
داخؤرانى تووشى و  سِريوةتةوة مَيشكدا لة بريةوةرييانةى لةو زؤر زؤرَيكى

كردووة.
تيا هيضى و هةية الوَيتييةوة  و منداَلى بة ثةيوةندى ئةوانةى بةتايبةت 

هةرطيز بريناضَيتةوة. كة زياتر نةهَيشتؤتةوة لةوة
كؤنى خانوويةكى لة ساَلى١٨٩٦)دا دووةمى تشرينى ِرؤذى(١٩ى لة زوكؤف

دايكبووة. لة ثارَيزطاى(كالوجا)دا سةربة طوندى(سرتيلكوفكا)ى
بنةضةى نازانَيت و نازانَيت خؤى بنةماَلةكةى دةربارةى شتَيك هيض زؤكؤف
ماَلى دايكبووة،  تيالة ئةوى خانووةى ”ئةو  نةبَيت..! ئةوةندة تةنها كَيية، 
لةبةرئةوة نةبووة،  منداَلى و بووة ناوى(ئةنوشككازوكوفا) بووة بَيوةذنَيك 
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مناَلَيكى منداآلندا خةَلوةتطةى لة ِرؤشنكات، خؤى تةنهايى ئةوةى بؤ ئةنوشككا
دايكى ئةوة كوِرى خؤى بة ساآلندا بووةو كردوويةتى دوو تةمةنى لة هةَلطرتؤتةوة
كةس وةآلمَيكة ئةوة بووة..؟ ِراستةقينةى باوكى و دايك كَى ئةى بوو، من
تةمةنى خؤى لة منداَلةكةى نةناس ذنَيكى دةزانرَيت، ئةوةندة نايزانَيت، تةنها
ثارضة و جَيهَيشتووة هةتيواندا منداآلنى خةَلوةتطاى دةرطاى لةبةر مانطيدا سَى
نووسيوة“كوِرةكةم لةسةرى  و جَيهَيشتووة منداَلةكةيدا لةطةَل  كاغةزَيكيش
قوستةنتني). بنَين ناوى (واتة بكةن..“ بانط قوستةنتني(قسطنطني)ةوة بةناوى

خؤى منداَلةكةى بَيت كردووة،  هةذارة داماوة ذنة لةو  واى بووة شتَيك ض
خةَلوةتطايةوة..؟ ئةو فِرَيبداتةبةر

دوورنيية ئةو بداتةوة.. وةآلمى بكات و دةركى ثَي ناتوانَيت كةس شتَيكة ئةمة
بؤية ئةم ذنة دةضَيت زياتر لةوة و نةبووبَيت هةذارى دايكايةتى و لةبةر هةستى ذنة
و نةبوونى تةنطةشةى لةو تاخؤى بؤ نةماوة ضارةيةكى ِرَيطا هيض كردووة، ئةوةى

بكات. قوتار تاَلوناخؤشة كورتيية دةست
ضاكةخوازةى ذنة كاتَيك ئةو هةشتساآلن.. نةطةيشتبووة زؤكؤفتةمةنى هَيشتا
نةما ضارَيكى هيض ثياوة مرد، ئةو و كرد كؤضي دوايى خؤى كوِرى كردبووة ئةوى
لة بةآلم كاربكات، و شاطرد ببَيتة لةوَيدا و ثَيآلودروويةك الى بضَيتة لةوةزياتر
ساَل سَى ثاش ماَلةكةبوو، خزمةتكارى و لةوةِراندن ئاذةَل تةنها ئيشةكةى ِراستيدا

كةوتةِرَى. تردا كارَيكى بةدواى مؤسكؤ بةرةو بةثَي كارةهَينا، لةو وازى
ِرؤذةى ئةو  هةتا بةكاربوو، دةست دروستكردندا ثَيآلو لة كارطةيةكى لةوَيدا
١٩٠٥دا ساَلى شؤِرشى مانطرتنى ئةو هاوكارييةى لة بةهؤى دةركرا لةسةركار

دةريانكرد. خستةوةو دووريان مؤسكؤ لة و كرد هاوكارى
بة ماوةيةكيش و ثَيآلودروون دَييةكةدا مايةوةو ماوةيةك بة لة ِرؤذةوة لةو ئيرت

كرد. دوايى كؤضى ١٩٢١دا ساَلى لة تا خةريككرد.. خؤى كردنةوة كشتوكاَل

كة  جربان“ دةووت“تشرنيا  ثَييان كة نزيكدا لةدَييةكى  زؤكؤف١  دايكى 
بووة.. دايك لة دةطةيةنَيت ِرةش) ماناى(ضةثةَلى بةِرووسى
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بوو،  ساآلن ثةنجا تةمةنى باوكى كرد.. هاوسةرييان باوكى و دايك٢ كاتَيك
كردبوو.. ترى شوويةكى دايكى بوو، ساآلن ثَينج و سى تةمةنى دايكيشى

هَينابوو. ترى ذنَيكى باوكيشى
زؤربةزوويى ضونكة هةريةكةيان بوو.. دووةم هاوسةرييان هاوسةرييةيان ئةم

ثياوكةوتن. بَيوة و بَيوةذن يةكةم. هَينانى ذن و يةكةم شووكردنى لة
كار قورسرتين شانيداية بةر بةناضارى دايكى هةذاربوو، باوكى زؤر لةبةرئةوةى

دةكردن. دابني ذيانيانى كولةمةرطى بذَيوى كة بة كةمدا كرَييةكى ثَيناوى لة
هةذارييةدا و نةهامةتى  لةو تةنها بة دايكم هةر دةَلَيت زؤكؤف  مارشاَل
ثياوان دةكرد، طوندةكانيان زؤربةى زؤرة واى لة نةبوونيية ئةو هةذارى و نةدةذيا،
و و منداَلةكان ذن بطةِرَين، كارَيكدا بةدواى شارةكان، ِرووبكةنة و  بهَيَلن جَي
بؤ كَيَلطةكانيان ناو كاركردنى ثرسيارى بةر و جَيدةهَيشت ثريوثةككةوتووةكانيان

جَيدةهَيشت. ئةوان
ثاشان و دةكات الدَى دةرةبةطةكانى ئاغاو دةوَلةمةندو باسى زؤكؤف 
ئةركةطرانةى كارو بةو هةستمان هةذارةكان.. منداآلنى ئَيمةى دةَلَيت..(بةآلم
ئةو دةمانِروانيية زؤرةوة بةخةم و ثةذارةيةكى و دةكرد دايكمان ذيانى و سةرشان

خوارةوة. دةِرذاية و دةكرد سةرى ضاوةكانيانةوة لة فرمَيسكانةى
لةطةَل دةطةِرانةوةو شار لة كاتَيك دةبووين شادومان و دَلخؤش ضةند ئاى
هةندَى ِرَيدةكةوت  دةهَينايةوة،  شؤربايان نانةِرةقةو ياخود نان  هةندَى خؤياندا 
ثاشةكةوت قوربان جةذنى ياخود دايكبوون لة جةذنى ثَيش كةميان ثارةيةكى جار

بؤ ئةو جةذنانة. دةكرد
كاتَيك دَلمانةوة خؤشى دةكةوتة و دايدةطرتني ثايان بَى و شادييةكى خؤشى
حةوت ساَليدابوو، تةمةنى لة خوشكةكةم و بووم ساَليدا تةمةنى ثَينج لة من
كاتَيكيش هةموو الوازبوو زؤر كوِرة ناوياننا(ئةلكس). ئةو كوِرَيكى بوو.. دايكم
ئاوى و بةنان هةبَيت..؟ بةضى تواناى وتى“هَيزو  دايكم جارَيكيان نةخؤشبوو،

ِرووتى..؟!!.
ناضاربوو بذَيويدا و نان ثةيداكردنى بةدواى و نةبوونى و برسَيتى لةبةر دايكم
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ثةشيمانى بكةنةوة، لةطةَلدادا هةوَليان ضةند هةر دراوسَيكانمان ِرووبكاتة شار،
نةِروات بمَينَيتةوةو طوندةكةدا لة نةخؤشةكة مناَلة بةخَيوكردنى و بؤسةرثةرشتى
غةمةكةى بمرن، برساندا لة هةموو ترى منداَلةكانى ئةوةى ترسى لة سوودبوو، بَى

بكوذَيت. نةخؤشةكةى نةخؤشى... منداَلة ناتةواو كة زياتربوو لةوة
كؤضيدوايى كوِرة بضكؤلةكةمان زؤركةم ِرؤيشت بةماوةيةكى دايكم ئةوةى ثاش
بؤى زؤر باوكم و دايكم و خوشكةكةم من و بةذَيرطَلةوة، كردمان كرد، ئَيمةش

طؤِرةكةيمان دةكرد. سةردانى زووزوودةضووين بووين، دَلطران خةمبار و
ماَلةكةمان بةناضارى بوو، وَيران ِرماو خانووةكةمان بوو ساَلةدا لةو هةر
ضاك خانووةكةمان توانى  باوكم هةتا تةويلةيةكةوة، ناو ضووينة  ضؤَلكردوو

بكاتةوة.
ساَلييةوة، حةوت تةمةنى ناو ثَييناية زؤكؤف ساَلى(١٩٠٢)دا لةزستانى
ئةو كةمبوو زؤر بةروبووم بوو، ساردوسةرما و سةخت زؤر زستانَيكى ساَلة ئةو

نةكردين. بةشى زياتر يةكةم كانونى نيوةى تا هةمانبوو زةخريةيةى
دةياندا وةرياندةطرت بريتى ئيشكردنةكةيان لة باوكم و دايكم ثارةيةش ئةو
بؤ سوثاس نةدةكرد، هيضى بةشى ثَيدةدايةوة، قةرزيشيان هةندَى و خوَى و بةنان
لة و دةناردين بؤ خواردنَيكيان ذةمة شؤربا، يا كةمَيك جار هةندَى دراوسَيكانمان
دَييةكةماندا شتَيكى دةسطرؤيية لةناو يارمةتى و دةكردين، ئةم برسَيتى ِرزطاريان
دؤستايةتييةك بوو، و كردن دةستطرؤيى بةَلكودابونةريت و نةبوو. و ناعادةتى شاز
و نةبوونى و برسَيتى هةبوو. ِرووسيدا خَيزانَيكى هةموو لةناو ئارةزوو و بةخؤشى
خةَلكى باشبوو حاَلمان وردة وردة بةهاردا لةوةرزى دةبةستن، ثَيكييةوة هةذارى

بكات. ماسى ِراوة زؤنطاوةكاندا و ضةم لة دةيتوانى
كاتى خؤم ئَيستا ثَييووتم..“كوِرى دايكم هاتةثَيشةوة.. وةرزى دروَينة كاتَيك
سبةينَى كِريويت، بؤ لة شار داسَيكى تازةم دروَينة ببيت فَيرى هاتووة ئةوةت
جؤ لة بوو  نةباتَيك دةدروينةوة..(جويدةر.. دةضني(جويدةر) ثَيكةوة بةيانى
ئارةزووم و حةز زؤر لَيدروست دةكرد..“ نةدارا نانيان هةذارو خةَلكى دةضوو..
ثَيوةدةكرد، شانازيم و دادةنا شارةزا ئازاو بة خؤم دروَينةكردنةكةبوو، لةسةر
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دةكرد. دروَينةم بةخَيرايى
زؤرترساين دايكم و خؤم بِرى.. ضةثم دةستى تووتةى ثةنجة داسةكة بةدةمى
لةسةر و هات بةهانامانةوة دراوسَيمان ثوورة(براسكوفيا)ى لَيهةَلسا هاوارمان و
ثةِرؤيةك بةثارضة بِراوَيكةى داناو لةسةر و طةآليةكى هةَلطرت زةوييةكة ثارضة
ضةثم ثةنجةى برينةكةى  شوَين  ئَيستا تاكو ساآلنةوة و لةوكات ثَيضاى، توند 
لةو بوو يةكةمجارم كة دةكةوَيتةوة بري ِرؤذةم ئةو تةماشاى دةكةم كة هةرديارة،

نةبووم. سةركةوتوو يةدا كشتوكاَلى ئيشى

ـ ـ ـ

ذيانمدا لة طةورة وةرضةرخانَيكى  (١٩٠٣)دا ساَلى ثايزى هاتنى لةطةَل
ئامادةكرد، خؤيان خوَيندن ضوونة قوتابخانةو بؤ خؤم هاوتةمةنةكانى ِروويدا..

ئامادةكرد. خوَيندن قوتابخانةو بؤضوونة خؤم ئةواندا لةطةَل منيش
بةوجانتا هةَلدةكَيشاو شانازييان خؤيان لةطةَلمدابوون مناآلنةى  لةو هةندَى
ثةِرؤيةى بةو توورةكة بووم قاييل زؤر منيش كِريبوون، كة بؤيان دةكرد تازةيةوة

تَيكردبوو. كتَيبةكانم و دةفتةر و دةكرد شانم لة درووبووم بؤى دايكم
دووكيلؤمةتر قوتابخانةكة بةكةنيسةبوو.. سةر كة قوتابخانةيةوة ئةو ضوومة
شارةزاو مامؤستايةكى ثؤلةكةمان مامؤستاى دووربوو، طوندةكةمانةوة لة
قوتابييةكى هيض لة خؤوة لة هؤو بةبَى زؤرباشبوو، مرؤظَيكى لَيهاتووبوو..
نةدةكرد منداَلَيك هيض لة هةِرةشةى و سةرزةنشت نةدةكرد، سةركوتى نةدةداو

نةيدةترساندن. و
لة و دةطرت ِرَيزيان و دةويست خؤشيان قوتابييةكان هةرهةموو لةبةرئةوة

دةرنةضوون. قسةى
بؤ خؤى لةبةرحةياوحورمةتى بــةآلم بــوو، بَيدين مامؤستاكةمان
دةضوو دةكرد، كةنيسةيان كؤرسى هاوبةشى قوتابييانةى ئةو سةرثةرشتيكردنى
هاوبةشى كةنيسةدا كؤرسى لة قوتابييانةى لةو يةكَيكبوو زؤكؤفيش كةنيسة. بؤ
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طؤرانى وتندا لة زوآلَلى و خؤش دةنطَيكى منداَليدا لة ضونكة زؤكؤف دةكرد،
هةبوو.

قسةوبريوِراكانيان لة طوَييان دةطرتو باوكميان ِرَيزى زؤر دانيشتوانىالدَيكةمان
دةطرت.

و  ِرةدنةدةكرايةوة قسةى ناكؤكييةكانياندا و كؤِروكؤمةَلةكان لة ئاسايى  
باوكم زؤر خؤشدةويست، من بوو. و كؤتايى يةكجارى بِريارةكانى ئةو بِريارَيكى
خؤشةويستيية ئةو بةَالم و خؤشى دةويستم، دةكرد منى دَلنةوايى زؤر ئةويش
بةَلكو نةدات، لَيم ناهةموارى هةَلةو لةبةرهةندَى هةندَيجار ئةوةى هؤى نةبووة
ئةوةندةى لَيدانم، دةكةوتة توندى بة دةكردةوة ثشتى ثانةكةى ئةستوورة قايشة
لَينةدةهَينام، وازى و تؤبةم نةكرداية هةتا داواى لَيبوردن دةكردم شلوكوتى لَييدةدام
و لَيبوردن داواى لَيدةدام ضةندى هةر ئةستووربووم ِرق و كةللةِرةق زؤر من بةآلم

نةدةكرد. تؤبةم
ناوى(بروخور)بوو، خاَلى ِراو، بؤ دةضوو خاَليدا لةطةَل نةوجةوانيدا لة زؤكؤف
دةَلَيت“لةو مارشاَل لة بريةوةرييةكانيدا فرِيؤنةدةدا، بة نَيضريى شارةزابوو ِراوضييةكى
ئةو ئارةزووةى الويةتيةمدا تةمةنى لةو بروخور بَيشك ِراوكردنة، لة حةزم من ِرؤذةوة

ِرواند“. دَلمدا لة
باوكى كاتَيك دةطَيِرَيتةوة بؤ باوكيمان و دايك نَيوان طفتوطؤيةى ئةم مارشاَل
كرَيكارانى ئةوكاتة ضونكة مؤسكؤ، بؤ بطةِرَيتةوة كةم ثشوويةكى دواى بِرياردةدات،
خؤثيشاندان بة ضةوساندنةوة هةَلسابوون و لةبةر بَيكارى برتوسبورط) و (مؤسكؤ

مانطرتن. و
بة ثةيوةندى كارَيكةوة ناو هةَلنةقورتَينيتة خؤت تؤ ثَيويستة ثَييدةَلَيت“ دايكى
تؤوةنةبَيت، باتؤشبؤشوَينَيكدوورنةخةنةوة،وةك(ماكسار)ىهاروهاج وسةرسةختت
دووروضؤَلةوانى شوَينَيكى بؤ نةفيتكةن واتة ِرووسية ثةندَيكى لَيبةسةربَيت“ئةمة

وةآلميدايةوة... باوكيشى نةبينيتةوة“ ذيان و كوَيى لة نةزانَيت كةس
لة هةية، بةمنيشةوة ثةيوةندى  كرَيكارةوةية، بة  ثةيوةندى -“ئةوةى
مؤسكؤ، بؤ باوكم سةفةرةكةى دواى شوَينةبم..!!“ لةو منيش دةبَيت هةركوَييةكنب،
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بةسةرداكَيشاين، باَلى ثةذارة و خةم و ترس و نةزانى هةواَليمان زؤر ماوةيةكى
بةتروسبورطدا لة هَيزةكانى(قةيسةر) لة و ثؤليس خَيرا بيستمان ئةوة هةر دواى
خؤثيشاندانَيكى ئاشتييانةى تةقةيان لة ساَلى١٩٠٥)دا دووةمى كانوونى (٩ى
بؤ ذيانيان بذَيوى بارى كردبوو، قةيسةر  شا لة  داوايان كة كردووة، كرَيكاران
ِروويانكردة كةسانَيكى نةناسراو كؤمةَلة ِرؤذةوة لةو ئيرت بكات، ضاكى و بطؤِرَيت
قةيسةرى، ِرذَيمى دةرةبةطان و دذى خةباتكردن بؤ خةَلكيان هةَلدةنا و الدَيكان
كرَيكارانيان سةركردةكانى نةفيكردنى ئةشكةنجةو هةواَلى جوتيارةكان
كرَيكاران و جوتيار بةرذةوةندى بؤ كة دةبيست يان دةنطوباسى(لينني) دةبيست،

هةوَلدةدات.
لة ثَيناوى ِرزطاركردنى دةيكات بةلشةفَيكان و خةباتةى سةرؤكى هةواَل ئةو
زؤردارى و سةرمايةداران و دةرةبةطان زنجريى زؤرو و زوَلم ذَير لة ضةوساوةكاندا

قةيسةردا“

ـ ـ ـ

ثَيوةبنَين ثاَلى و زؤكؤف هةَلنَين بِريارياندا دايكى باوك و ساَليدا ثانزة تةمةنى لة
ئارةزووى الو بدؤزَيتةوة... زؤكؤفى بؤ خؤى كارَيك بضَيت ببةستَيت و خؤى بة ثشت
كةسى بةآلم باوكى بكات، خةريك ضاثكردنةوة ئامَيرى فَيركردنى بة خؤى لةوةبوو
بةردةستىبرايةكييةوةو بيخاتة دايكىبِرياريدا لةبةرئةوة كاربكةن بوارةدا نةدةناسىلةو

كاربكات. برايةى ئةو الى
هةوَلو بةهؤى براكةى بةآلم  بوو،  الت نةبووة هيضى خؤى وةختى برايةى ئةو
ثَيستة كارطةيةكى زَيِرينة و ِرؤبَلى هةزار ثةنجا لة زياد ئَيستا خاوةنى ئيشكردنييةوة

كاردةكةن. لةو كارطةيةدا نةوجةوان كوِرى ضوار و هةشت كرَيكار هةية، خؤشكردنى
دَلِرةقةيمان و خؤبايى لة ئةو خاَلة ثيسكةو ضاوثَيكةوتنةى ئةو باسى زؤكؤف
بةِرَيزو كرد ئامؤذطارى و  خاَلى بؤالى بردى باوكى دةَلَيت“كاتَيك دةكات  بؤ
ميخائيل ماندونةبيت..  ثَييبَلَى: بضةمَينَيتةوةو خؤى لةبةردةميدا ئةدةبةوة 
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ثَيى و لَيكرد سآلوى نةكردو  باوكى بةقسةى  زؤكؤف بةآلم  ئةرتيمينيتس“،
ميشا..“ خاَلة وت“ماندونةبيت...

دةركة مَيشكتى بة تةواوى لة دةَلَيت“ئةوة ثَيى تووِرة دةبَيت و لَيى باوكى
حةز ئيش خاوةن ئيشةكةتة، خاوةن طةورةو ئَيستاوة لة ئةو خاَلتة.. ئةو كة
خؤتدا دَلى لة و بزانى ضاك هةبَيت. ثَيويستة ئةمة ناكةن خزمى هةذاروالتيان

بزانيت“. لةبةريكةيت و
تةماشا ِرووطرذييةوة و بةسووكى و ثووضييةوة و هيض و بةساردى زؤر خاَلةكةشى

طَيِرايةوة بؤ دايكى ئةوةيان و بؤماَلةوة هاتنةوة كردن!! كاتَيك ثَيشوازى و
نةدانَى..؟!!“ ضايةكيشى وتى“ثياَلة دايكى ـ

دابنيشني هَيشت نةشى و نةداينةوة سآلوةكةشى وةآلمى وتى“هةتا باوكم ـ
بحةسَيينةوة“. تؤزَيك

ئةوين..؟ ئَيمة ئيحتياجى ضاى بؤضى ـ
ضا  دوو خؤم نَيوضاوانى عةرةقى بة ضايخانةو بؤ دةضني كوِرةكةم و  خزم
دةكةوَيتة بةرةو مؤسكؤ و دةطرَيت ِرَيطا ملى زؤكؤف شَيوةية ئاوا بةم دةخَوينةوة،

ِرَى..
باسى شَيوةية  بةم بةسةربرد مؤسكؤدا لة كة ذيانةى ماوةى ئةو زؤكؤف 
وِرَيطاكانى هةنطاو بةباشى ماوةيةدا لةو  تَيثةِرى، بةسةردا دةكات“ساَلَيك

فَيربووم. موتابضَيتى٣ ثيشةى
هةَلةمان تؤز يةك ئةطةر ضونكة نةبوو، ئاسانى بة هةروا ئةمة طةرضى
دةداين، مستةكؤَلةى زللةو بةر قورسةكانى بةدةستة ثيشةكة خاوةن بكرداية
دةداين خؤ لَييان ذنةكانيش  و وةستاكان هةروةها بوو، قورس  دةستى ئاى كة
بةزةيى كةمرتى لَينةدةداين، ئةويش بةبَى لةوان ثيشةكة خاوةن ذنى ذن، وةستا
تووِرةبواية.. و ناخؤش ثيشةكة دَلى خاوةن لَييدةداين، كاتَيكيش و دايدةثَلؤستني
بةو بطرة لةبةردةستيدا بوويناية ئةطةر خؤ بوويناية، و دةستيدا لةبةرضاو نةدةبوو
شةقةى ِرؤذ درَيذايى دةيكوشتني بة و دةداين زللةى زالنةى بةر و قورس دةستة

دةزرنطايةوة. طوَيماندا لة زللةكانى
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لةسةر ئارةزووى  الو زؤكؤفى كوَيرةوةرييةدا و ناخؤش ذيانة ئةو لةطةَل
و خوَيندن لة واز ئةوةى  بؤ سةرى  نةكردؤتة ئةمةكارى  بووة،  خوَيندنةوةش

بَينَيت. خوَيندنةوة
لةوبارةيةوة  ناوى(ئةلكسةندةر)بوو خؤيدابوو.. تةمةنى لة كة خاَلةكةشى  كوِرة
هؤِّـزى شارلوك سةرسوِرهَينةرى ِرؤمانى هةندَى لةوماوةيةدا، دةدا، يارمةتى زؤر
ئةو كاتَيك نةكردةوة، كةم زانيارى زياتر، ئارةزووى بؤ ئةمانة خوَيندةوة، بةآلم
ئةو مةبةستة بؤ ئةويش ِراطةياند بة(ئةلكسةندةر) فَيربوونةم و ئارةزووى خوَيندن
جوطرافياو و بريكارى و ِرووسى زمانى خوَيندنى بة كرد دةستمان و ثَيكةوة هانيدام
خؤمان خستةطةِر هةوَلَيكى هةموو ضةند هةر تر، ئاسانةكانى ثةِرتووكة زانياريية
نةزانَيت. كارةمان بةم ئيشةكةمان خاوةن ئةوةى بؤ كرد ثةنامان و ثَيض و فَيَل و
بةتوندى زؤر وامدةزانى من  كةوتةِروو، دةستةكةمان و  ثَييزانى كؤتاييدا لة
كارةكةمان لةسةر و دةدات ئازارمان و دةدات  لَيمان بةتوندى و تووِرةدةبَيت
جوانةكةمانى كارة و خؤمان  ئافةرينى ثَيضةوانةوة، بة بةآلم  دةكات، دةرمان
كارةكةيدا تةواوى لة شارةزاييةكى زوكؤف و ئيشكردن لة ساَل ثاش ضوار لَيكردين،
ئيشةكةش خاوةن دةكرد، كاريان ذَيردةستيدا لة دووكةس وايلَيهات ثةيداكرد.
شارة بؤ ثَيستةكانى بةروبوومى وايلَيهات ِرذدبوو، و ضاوضنؤك و دةوَلةمةند زؤر
ذيانيدا لة  يةكةمجار بؤ ِرةخساند زؤكؤف بؤ هةُّـ ئةمة دةنارد. طةورةكان
بة ضاوم لةو بارةيةوة دةَلَيت“كاتَيك ِرووبارى(فولطا) بكةوَيت، زؤكؤف بة ضاوى
تا من سةرسامبووم، و هةرحةثةسام فؤلطاكةوت، ِرووبارى جوانى و طةورةيى
برؤتؤفا(ياخود لة ِرووبارى نةديبوو فراوانييةوة و بةو طةورةيى ِرووبارَيكم ئةوكاتة
بيست ثانييةكةى لة تةسكة.. زؤر مؤسكؤ (ِرووبارى زياتر“. ِرووبارى مؤسكؤ)
تيشكى ذَير لة فؤلطا ِرووبارى زوودابوو.. بةيانييةكى لة ئةوة نيية) زياتر مةتر
تَيرِبى ضاوم و لَينةدةتروكاند ضاوم خؤشياندا لة منيش دةدرةوشايةوة. خؤرةكةدا
طؤرانى تَيطةيشتم ئَيستا و بريكةوتةوة ئةوةم هةَلنةدةبِرى، لةسةر ضاوم بوو،
دايكانةوة. دةبةنة ِريزبةندى فؤَلطا و هةَلدةدةن طؤرانى بةسةردا بؤضى بَيذةكان

ئةو ) بووبة(خةلفة) كؤتاييهات و زؤكؤف شاطردى ثلةى ساَلى(١٩١١)دا لة
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وةردةطرت، ئةو مووضة ِرؤبَلى دة مانطَيكدا لة بوو.. ساآلن شانزة تةمةنى كاتة
نةدةكةوت. دةستى كةسَيك هةموو مووضةيةش

بوو.. ثَيم  بِرواى و ثَيدةبةستم زؤرثشتى ئيشةكة خاوةن مووتابضى، كابراى 
بؤ ثارةى ئةوةى بؤ بانك بؤ دةيناردم زؤرجار لةبةرئةوة دَلنيابوو، ثاكيشم لةدةست

هةيبوو. لة بانكدا سامانةى بؤ دةربَينم لةو ثارةى بانكةوة، ياخود بخةمة
ثَيستة  كة خؤم ئيشكردنةكةى لةطةَل و خؤى نوسينطةى بؤ دةيربدم هةروةها
بةسةر و بكةم ئامادةى كؤبكةمةوةو بةروبوومةكة لَيدةكردم داواى كردنبوو، خؤش
وةك كاربكةم، نووسينطةكةدا لة خؤشبوو ثَي زؤرم بكةم، دابةشى كِريارةكاندا
و قسةى جوَين لة كاركردنةكةدا لة وةرشةى ضونكة كاربكةم، كارطةكةدا لةوةى لة
زياتر نووسينطةكةدا لة بةآلم نةدةبيست، ترت هيضى زياتر كرَيكارةكان ناشريينى
بة طرنطيان زؤر و دةبووم تَيطةيشتوو و ِرؤشنبري و كةسانى خوَيندةوار تَيكةآلوى

دةدا. سةردةم ِرووداوةكانى و بةسةرهات
دةخوَيندةوةو  كة ِرؤذنامةى نةبَيت كةسَى تةنها كاركردنةكةدا جطةلة وةرشةى  لة
وةرشةى هةموو لة حاَل وابزانم نةدةطةيشت، سياسةت لة تر كةسى زياتر جطةلةويش
دةهَيشت نةشيان نةبوو.. نةقابةى ئةم ثيشةية ضونكة بةوجؤرةبوو هةر موتابضيةكاندا
شَيوةيةك بةهةر ثارةيةك بكةنةوة بِرة كؤكردنةوةى لة بري و تَيثةِركةن سنوورة لةو

بهَينن. كارَيكدا بةكارى لة بةرذةوةندى خؤيان و بؤ سوود بتوانن بَيت
و بةرطدرووةكان و فةرؤ و خؤشكةر ثَيستة ثيشةى كرَيكارانى ئةوة لةبةر
كارطة كرَيكارانى لة جياوازبوون زؤر بضووكةكان دةستيية كارطة كرَيكارانى
و توندوتؤَل و يةكطرتنى  يةكَيتى اليةنى و ئةيديَولَوجى ِرووى لة تر طةورةكانى

ناودانةبوو. لة بةهَيزيان
كة  نةبوو ِرَيكةوت ئالةبةرئةوة ِراستةقينةكاندا هةبوو، بروليتاريا لةناو  وةك
مةنشةفييةتيش و ضةقاند ثرؤليتاريايةكاندا لةناو خؤى ِريشةى و ِرةط بةلشةفى

بآلوبؤوة. ثيشةييةكاندا كرَيكارة لةناو
دةمتوانى من بةآلم دواكةوتووبوو، كةم و هَيشتا سياسى هةستى كاتانة ئةو
ِرؤذنامانةى لةو جيابكةمةوة، وةك(ئةستَيرة) و(براظدا) شؤِرشطَيِرةكانى ِرؤذنامة
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ِرذَيمى(قةيسةر)ى دةستةآلتدارةكانى و طةورة و سةرمايةدارةكان بةرذةوةندى بؤ
مؤسكؤ). و (هةواَلةكانى (وتةى ِرووسيا) وةك دةيانووسى،

بوو شتم ثَي دةكردن سةردانم و خؤمان طوندةكةى بؤ كاتَيكيش دةِرؤيشتمةوة
بطَيِرمةوة. بؤيان و باسبكةم بؤيان

جیھانی جهنگی سهرهتای
مندا هاوكات مَيشكى لة جيهانى يةكةمى جةنطى سةرةتاى دةستثَيكردنى

كرا. مؤسكؤدا بيانييةكانى كؤطا تاآلنكردنةى لة و وَيرانكارى بوو بةو
بةختكرد  خؤيان الوةكان طةنج و لة زؤر زؤرَيكى ثِروثاطةندة زؤرةدا لةذَير ئةو

دةوَلةمةندةكان. طةنجة نووسى بةتايبةت جةنط بؤ خؤيان ناونووسى و
منيشى بوو. كوِرةخاَلةكةم(ئةلكسةندةر) و هاوِرَى طةنجانةدا ئةو لةناو
بريؤكةيم سةرةتا كرد، بانطهَيشت  سةربازييةوة ناوِريزى ضوونة  و ناونووسني بؤ
بكةم ئيفانوفَيش) بة(فيودور ِرا و ثرس بِريارمدا خؤمدا دَلى لة بةآلم ثَيخؤشبوو،
هةبوو، من لةسةر كاريطةرى ِرَيزو طةورةترين فيودور ضونكة وةربطرم، ِراى و

طرت، وتى قسةكانم ثياوة طوَيى لة ئةو ثاش ئةوةى
ضيية..؟ بؤ هةَلثةى(ئةلكسةندةر) و مةبةست دةزانم -“من

تؤ  ئةى بكات، بؤ ثَيناودا لة جةنطى ئةوةية شايانى و دةوَلةمةندة ئةو  باوكى
بكةيت..؟ لةسةر جةنطى تا لة ثَيناويدا هةية ضيت تؤ مَيشك بَى طَيلى

دةريان كرد..؟.. بةزؤر مؤسكؤدا لة كة شةِربكةيت باوكتدا ثَيناو تؤ لة ِرةنطة
خةريكة و دةناَلَينَيت برساندا لة كة ئَيستا بَيت دايكةدا ئةو ثَيناو لة ِرةنطة يان
كةس ئةو كاتة دةطةِرَييتةوة، كةم ئةندامى و ثةككةوتةيى بة بمرَيت..؟ كاتَيك
ناونووسني و لة تَيكردم وتةكانى كارى تؤ نابَيت.“، بة و ثَيويستى ناوَيت تؤى
خؤمم هةَلوَيستى لةبةرئةوةى  ئةلكسةندةر كردمةوة ثةشيمانى  جةنط بؤ
ثاش جةنط.. بةرةكانى بؤ ضوو خؤى ثاشان بةجنَيوثَيدانم، دةستيكرد طؤِرى..
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وةرشةكةدا لة هَيشتا من ئةوكاتة طةِرايةوة. سةختةوة بةبريندارييةكى دوومانط
بَيوةذنَيكدابووم ناوى(ماليشفا)بوو. ماَلى بةكرَى لة كارمدةكرد،

منى ئةو جَيطايةى بؤ لةبرى ئةوسابوو، ماَلةكة بةرامبةر ئوتَيل(مؤسكؤ)ى
كضى بَيوةذنةكةدا لةطةَل ماَلةكةدا لة دةداية، ِرؤبَلم سَى ئامادةكردبوو، مانطى
لةسةر ثَيكةوة ناوى(ماريا)بوو، كضةكة كرد، يةكرت لة حةزمان و  ِرَيككةوتني
هةموو بووة، نةريتي هةردةم كة جةنط بةآلم ثَيكهاتني، يةكدا لةطةَل هاوسةرى
زيانةى و زةرةر هةموو ئةو لةطةَل تَيكدا، ثاشةِرؤذمانى و ثالنَيكى ئامانج هيواو
لة دايكبوانى ساَلى(١٨٩٥) ساَلى(١٩١٥)دا لة كؤِرى جةنطدا تووشى هاتني، لة
نةطةيشتبووة تةمةنييان هَيشتا طةنجانةشى  ئةو  بانطهَيشتكران، سةربازى بؤ
نؤبةى كرد، ِراثَيض كوشتار و جةنط مةيدانى بةرةو ئةوانيشيان ساَلى بيست
نةبوو، بؤ جةنط كةيفم و طةرم هةستى تايبةت من بةشَيوةيةكى هات، منيش
ثَيناوى لة دَلسؤزييةوة شةرةف و بة دةبَيت سةربازى بضم بؤ ئةطةر وابوو بِروام من

بكةم..!! شةِر ِرووسيادا

ـ ـ ـ
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بهشی دووهم
خوندنگاو – ھــه ژاری و خزان - سهربازی خزمهتی
– كاركردن و  گهنجی  – وــژهوشــۆڕش – سه ركه وتن

خۆشهویستی جهنگ و – سهرھهدانی شیوعیهت

جةنطى بانطهَيشتكرام، سةربازى خزمةتى بؤ ١٩١٥دا ئابى ساَلى ٧ى ”لة
من سوارةوة، هَيزى ناو خستة منيان طةرميدابوو.. لةوثةِرى جيهانيش يةكةمى
حةزم هةمووكات ضونكة من لةوثةِرى شاديدابووم. و زؤر دَلخؤش هاوبةشيةم بةو

بوو. ِرؤمانتيكيية هَيزة جؤرة لةم
ئةو بؤ طشتيان دابةشكران، ثيادةدا تيثى بةسةر ترم هاوِرَيكانى هةرهةموو

ثَيدةبردم..“ باشةم ئريةييان بةختة
(كالوجا) شارى بةرةو بارهةَلطر بةشةمةندةفةرى سالفيتش)ةوة و لة(مالويار
تةنهايى بة هةست زؤرى وابة جارمبوو يةكةم سةفةرةدا لةو طواستينةوة، ِرايان

بكةم. بَيتاقةتى و
و  دةووت طؤرانى هةيانبوو لةطةَلمدابوو، ِراطواستنةوةيدا لةو كةسانةى  لةو
و لةو الوةدةطريا تر يةكَيكى دةكرد، و قومار، يارى هةندَيكيشيان بةوةرةقةى
دانيشتبوو بَيدةنط تر يةكَيكى هاوِرَيكانى دةردةبِرى و بؤ خؤى كَيشةى و خةم
خةياَلةوة و كةوتبووة بِريبووة شتَيك ضاوى و يةكَيكى تر دةكرؤشت خؤى ددانى
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لة ثاشةِرؤذى خؤى دةكردةوة. بريى سةربازَيك وةك قووَلى بة

دَلى لة دانيشتبووم منيش
خؤم لة ثرسيارةم ئةم خؤمدا
ئامادةى تؤ دةكــرد..“ئــايــا
ئةم سةربازيية ذَير بارى بضيتة
ئةطةر ئايا  طرانةوة؟ و  قورس
و ـــدا ِرووي شــةِروثــَيــكــدادان
شةِرو ئةو دةضيتة ناو طةرمبوو

كوشتارةوة؟“

من لةبةر ئةوة ِراهاتبووم، و لةسةر ناخؤشى كردبووم قاَلى ذيانى ثَيشوترم من
شةرةفةوة بةو ثةِرى سةربازَيك وةك سةرشانم ثَيويستى لة داهاتوودا وابوو بِروام

بكةم. جَيبةجَى
”بؤ سةربازةكان ثرسى..: لة يةكَيك سةربازةكاندا تابورى يةكةم ِريزى ناو لة
وةآلميدايةوة.. زؤر باشبوو.. مرؤظَيكى سةربازة عةريفةكةمان دةبةن؟“ كوَيمان

وتى
لَيوةربطرن، ئامؤذطارييةم  ئةم دةكةم.. ئامؤذطارييةكتان من  -“كوِرينة
ض بَيت طوَيِرايةَل دةبَيت سةرباز مةكةن  سةركردايةتى  لة ثرسيارانة جؤرة ئةم
ضونكة بكات، جَيبةجَيى دةبَيت ضةندوضوون  بَى  بدرَيت بةسةردا فةرمانَيكى
دةنطى كاتةدا لةم دةنَيرَيت، كوَى بؤ سةرباز دةزانَيت خؤى سةركردايةتى
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وتى.. بةرزبؤوة.. سةركردةكةمان
قةدةغةية..“ شَيوةيةك هةموو بة -“قسةكردن

تَيوةذةندم سيخورمةيةكى تةنيشتمةوة لة نوَييةكةم(سيفتيسوف) هاوِرَى
زابت كاتةدا لةو ثَيكرد..!! دةستى سةربازى خزمةتى وتى“وائَيستا بةضرثة..

وتى .. خؤى ثَيناساندين تيثة سةربازييةكةمان سةركردةى و سةف
هيوادارم ماليافكؤية. مساعد  ناوم ئَيوةم.. تيثةكةى  سةركردةى -“من

بةباشى تَيطةيشتبَيتن. باسكردن بؤى ئَيمة سةركردةى يةكةكةى ئةوةى
و  دَلسؤز و نيشتمان قةيسةر خزمةتكردنى بؤ دواِرؤذدا دةبَيت لة  لةبةرئةوة

بن. طوَيِرايةَل
دةربضم“. ِرةبت و زةبت ِرَيساو ياساو ثةيِرةوكردنى لة ناتوانم من

ِرؤذلــةدوا طرانبوو،  و ناخؤش زؤر دَلودةروونمدا لةسةر يةكةم  ”ِرؤذى
قورس شتَيكى سةربازييةوة هاتنةناو ِريزى بَيزارى بوو، و ناخؤش ِرؤذبةوشَيوةية
لة وايلَيكردين ئَيمةى تَيدابووين لةمةوثَيش ذيانة ناخؤشةى ئةو بةآلم طرانبوو، و

ِرابَيني“. ذيانةدا ئةو لةطةَل زؤرمان زؤربةى دووهةفتةدا ماوةى
ئةوةى بؤ (ئؤكرانيا) بؤ  ِرايانطواستينةوة  ١٩١٥)دا ساَلى (ئةيلوُّـ لة
لة سةربازطةكةيان كة يةدةكييةوة ســوارةى ثَينجةمى تيثى ناو بضينة 

ثارَيزطاى(خاركؤف)بوو.
ثيادةدا  ِريزى لة لةوةى وةك زؤرخؤشرتبوو  سوارةدا ِريزى لة  خزمةتكردن
فَيربوونة ئةو بةثَيضةوانةى طرانبوو،  و قورس  زؤر بةآلم بكةيت، خزمةت
فَيرى بةباشى زؤر و بكراية سوارضاكى لةسةر مةشقيش دةبوو دةكرا، طشتييةى
و خةنجةر قةمةو بةكارهَينانى واتة ببني دةستةويةخة شةِرى ضةكى بةكارهَينانى
دةبواية ئَيمة هةَلدةسان، بةآلم شةشدا لة خةو سةعات ثيادةكان لة تر، زؤرشتى
دةشبوو ئامادةبكرداية. خؤمان و هةَلبسايناية خةو لة ثَينجدا كاتذمَيرى لة
كاتةدا لةو ئةوان وةك ئَيمةش دةنووستن كة هةمانكاتدا لة ئةوانيشدا لةطةَل
زؤر بوو، زؤرَيكى ِراهَينان مةشق و طرانرتين ئةسثيش سواربوونى بنووستيناية،
بَيزارى نةشدةبوو دةِرذا خوَينيان و برينداردةبوون ثَيناوةدا لةو سةربازةكانمان لة
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سةبرتان و خؤِراطربن ثَيدةوتني“قؤزاقَيكان ئةوةندةيان تةنها دةربرِبن، ناِرةزايى و
هةبَيت“.

مليان و ِراهاتن وآلخةكانيان تا سةبريان كرد و ِراطرت خؤيان زؤرَيكى زؤر
نازناوةى ئةو لةطةَل بوو، دوراكؤف ياريدةدةر تيثةكةمان.. سةركردةى دان، بؤ

دةطةيةنَيت..“ لة زمانى ِرووسيدا وشةى، طَيل هةيبوو(دوراكؤف)
لةطةَل بةآلم توندوتووِرةبوو، سةركردةيةكى باشبوو، و زيرةك مرؤظَيكى
ياريدةدةرةكةى بةآلم نةدةكرد، سةربازةكان بة سووكايةتى بةهيض جؤرَيك ئةوةشدا

بوو. ئوسووَل بَى و تووِرةوتِرؤ ئينسانَيكى ئةمةوةبوو، ثَيضةوانةى بة
دةيانوت، دةيانطَيِرايةوة بوون، ئَيمةلةوَى ثَيش ئةوانةى كؤنةكان، سةربازة
سةربازةكانى زؤرى زؤرَيكى ددانى دةدا، لةسةربازةكان ئةوةندةى كابراية ئةم

شكاندبوو.
داوةوة،  خستمانة ضؤَلدا سووضَيكى لة تا بؤدانا كةمينمان٤  جارَيكيان
كؤَلة بةلةقةو نةبينَى  تاكةسمان دامانثؤشى و ِرماند سةردا بة  خَيمةكةيمان
ئَيمة ئةوة دواى كرد، شلوكوتمان و لَيماندا تاتوانيمان وَيزةى كةوتينة مستة
و سةربازى دادطاى  بة بدرَيني كؤمةَل بة هةموومان هةر ئةوةبوين  ضاوةِروانى
يةكةى سةركردايةتى بنكةى بؤ هاتةوة دوراكؤف كاتَيك بةآلم بكرَيني، دادطايى

زانى. بةمةسةلةكةى و
لةبةهارى دوورخستةوة. تر ياريدةدةرةكةى بؤ شوَينَيكى و ضارةسةركرد كارةكةى
كة ثَييانِراطةياندين  تةواوكرد خؤمان سةربازى مةشقى ئَيمة ساَلى(١٩١٦)دا 

جةنط. كؤِرى دةمانَيرن بؤ و لَيثَيكدَينن سوارةى شةِركةرمان تيثَيكى
لةناو دانا، يان ساَلى(١٨٩٧) لة دايكبووى نوَيى ئَيمة سةربازى شوَينى لة
بؤ هةَلبذارد  ثَيكراوانةدا(٣٠)سى كةسيان مةشق شارةزاو سةربازة هةموو ئةو

كةسة..“. ٣٠ لةو بووم يةكَيك من زابت) سةف(نائب بةزابت بيانكةن ئةوةى
لةسةر ويست و بةآلم فَيركةرةوة، كؤمةَلة ئةو ناو بضمة نةدةكرد حةزم من
بةِرَيزو هةستم ئاستيدا لة من ضونكة بووم، ِرازى تيثةكةمان سةركردةى ئارةزووى

سةربازةكان دةكرد. و خؤشةويستى بؤ ثاكى ئةخالق و ذيرى
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كؤِرى بؤ بضيت تا زؤرماوة ماوةت ثَيشتدا لة هَيشتا تؤ زؤكؤف -خؤشةويستم
ببيت، فَير شَيوةى قوَلرت زياتر بة سةربازى ثَيشدا زانيارى تؤ لة جةنط، ثَيويستة
نائب دةبيتة تؤ دَلنيام و لةوباوةِرةدام من لةوةدةبينيت، سوود ثاشةِرؤذدا لة

وتى... ِراماو تؤزَيك ثاشان سةركةوتوو، و باش زابتَيكى
جةنط“. كؤِرى بؤ بضم ثةلةم نيية هيض من نموونة -“بؤ

بارودؤخةكة ضاك جةنطدابووم، ثَيشةوةى هَيَلةكانى لة من ساَلَيك ماوةى
بةو شَيوةية ئَيمة ميللةتةكةى بةداخةوة زؤر بةداخةوة فَيربووم، و زؤرشت طةيشتم
لةناوبضَيت..؟ و بمرَيت ميللةت ضيدا ثَيناوى لة دةثرسم.. لةوة ئَيستا من بمرَيت،
سةربازى مةشقى زابتةى نائب ئةو تيثةكةدا فَيركردنى و مةشقكردن كاتى لة

و ثووضيدابوو. هيض و تووِرةيى و خراثى لةوثةِرى بوو ثَيدةكردين، كةسَيك
و نابوو(ضوارثَى ناويان سةربازةكان  ثووضييةى و  هيض و خراثى ئةو لةبةر
و دةيضةوساندمةوة، دةدام ئازارى زؤر و خؤشنةدةويست بةتايبةت منى نيو..)،
دةمزانى من بدات، لَيم بةرز بكاتةوةو بؤ ئاستمدا دةستم لة نةيدةوَيرا بةهةرحاَل
و بةغيلى نيشانةى دةكرد، منى بةرامبةر خراثةكارييةى ضةوساندنةوةو ئةو
بةآلم و بةدِرةوشتى بوو، ضةثةَل و ثيس دةروونَيكى مَيشكى و و بَى دواكةوتن
وانة لةكاتى نةيدةتوانى ضونكة سةربةرزدةزانى، بةختيارو شارةزاو بة خؤم من

بكات. بةرةنطاريم و بوةستَيت ِرووبةِرووم خوَيندندا
وسةركةوتوو بَيت، زاَل بةسةرمدا توندوتيذى بة ناتوانَيت تَيطةيشت كاتَيك
ناو كردمة ِرؤذَيكى يةكشةممة بانطى طؤِرى.. تةكنيكى خؤى لةئاستمدا  نةبوو،

وتم... ثَيي و خؤيةوة خَيمةكةى

و و ِرؤشنبريى بةتوانا بةهَيز و كةسايةتييةكى طةنجَيكى خاوةن دةزانم تؤ -“من
كرَيكاريت، و مؤسكؤيى تؤ كةسَيكى بةآلم هةية، ضاكت زانيارى فَيربوونى تواناى
من بكةيت، خةريك سةربازييةوة وانةى فَيركردنى بة خؤت دةكات ثَيويست ض
و مةشقكردن  تةقريريى خؤم، تايبةتى نووسةرى بة دةتكةم خؤم دَينمةالى تؤ
نةهاتوومةتة ئةوة بؤ وةآلممدايةوة“من بنووسة“. بؤ سةربازةكانم  ِرةوشتى



١٥٨

بیرهوهرییهكانی

بؤية هاتووم بةَلكو بةنووسةر، تاكوببم سةربازييةوة زانيارى و ناوتيثى زانست
زابت (ضوار ثَى بةنايب ببم و فَيرببم بةدوورودرَيذى سةربازى تاكو وانةى زانستى

هةِرةشةكردنةوة، وتى... بة تووِرةبوو، هةستاو نيو) قينى و
دةخةمة خؤم هةوَلَيكى هةموو ضؤن دةبينيت ثَيشةوةية، لة ِرؤذانمان -“باشة
تاقيكردنةوة(ئةزموون) كاتَى زابت نايب بة ببَيت ِرؤذان لة ِرؤذَى نةهَيَلم تاكو طةِر
يةكةمى من لةوةنةبوو طومانيان دةورةكةم برادةرانى هةموو هةر بؤوة.“ نزيك
زابت سةفم ثَيدةدرَيت ثلةى دةورةكةم يةكةمى ئةوةى لة ثاداشتى دةورةكةدةبم و
بؤضوون بةآلم دةدرَيتَى، زابتيان نائب ثلةى تريش دةرضووةكانى زابت“. دةبم بة و

ئومَيددةرضوو. بَى و ناِراست هةموان طومانى و
تاقيكردنةوة دووهةفتة لة ثَيش بردةسةر، خؤى بةَلينةكةى و نيو) ثَى كاكى(ضوار
لةسةركردايةتى، ِراستةوخؤم و ِرَيزنةطرتنى بةدِرةوشتيم لةبةر تيثةكةدا.. لةبةردةم
ِرَيكةوت تةنها بةآلم(ِرَيكةوت) بآلوى كردةوة، تيثةكةدا لة منى بِريارى دةركردنى

كردةوة. ِراستى و ضارةسةركرد وةزعةكةى و كَيشا دةستى
الى طةياندة مةسةلةكةى تَيدابوو، خؤبةخشى سةربازَيكى تيثةكةماندا ناو لة
بةِرَيوةبةرى ِروونكردةوة، بؤ كَيشةكةى و قوتابخانةكةمان سةركردةى ئةفسةرى
و من بة حةقيدا كردم، لةطةَلدا لَيكؤَلينةوةى و كردم بانطى قوتابخانةكةمان
و ثؤلةكةت ِرَيزى ناو بؤ بِرؤرةوة وتى.. هةَلوةشاندةوة دةركردنةكةمى بِريارى
بةَلكو من نسيبى بة نةبوو يةكةمى بةآلم ئامادةبكة، تاقيكردنةوة  بؤ  خؤت
وةك زابت نايب بةثلةى منيش كارةكةى بؤ كردم، سةربازةى ئةو بةنسيبى بوو

دةرضووم. سةربازةكانى تر
دةستنيشان زابتى نايب بؤ لةشكرةكؤنةدا لةو فَيرخوازييةى تيثة ئةو ئَيستا من
بارَيكى لة طشتى بةشَيوةيةكى فَيركردن ئاستى دةَلَيم..! و هةَلدةسةنطَينم كرا،
ثَيكهاتةوةبوو. ضونكة بة ثةيوةندى ئةوةى بةتايبةت ثَيشكةوتوودابوو، زؤرباش و
ضةك دةيانتوانى ضاكى بة و دةزانى سوارضاكى ضاكى بة زؤر دةرضوان هةموو هةر

هةبوو. جةنطاوةرى باشيان ئامادةكردنى و ِراهَينان و شَيوازى بةكاربهَينن
شؤِرشى لة كؤنانة زابتة نايب ئةو زؤربةى زؤرى كة نةبوو ِرَيكةوت كارَيكى ئةوة
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سوور. لةشكرى سةركردةى ضاكرتين باشرتين و بوون بة يةكةمدا تشرينى
لة فَيرخوازانةى ئةو بناغةية، توندوتيذى فَيركردن و ثةروةردة دةربارةى
هةَلسوكةوتى لةسةر سةربازةكاندا لةطةَل  دةكرد  مةشقيان زابتيدا نايب تيثى
فَيرنةكرابوون. سةربازَيتييةوة لةسةرضوونة ناوناخى و ِرانةهَينرابوون مرؤظايةتى
جَيبةجَى بوو بؤ سةربازةكان طوَيِرايةَلبوونى و ثَيطةياندن يةكةم ئامانجيان بةَلكو
سةربازى ِرةبتى و زةبت كوَيرانة، شَيوةيةكى بة كارةكانيان و فةرمان كردنى
جةستةيى سزاى سةربازيدا بةندةكانى لة طةرضى دامةزراوة. توندوتيذى لةسةر
بة سزايانة جؤرة ئةم بةآلم نيية،  تَيدا ئازاردانى  و نةكراوة  حةآلَل و قةدةغةية

سةربازاندا هةبوو..!! ناو لة شَيوةيةكى بةرفراوان

ـ ـ ـ

تةنها لَيرةدا دةمةوَيت من بةآلم نوسراوة، ِرووسى  لةشكرى لةسةر زؤرشت 
لةناو كة بوون ضى دياردانة ئةو بكةم، هةَلوَيستة طرنط خاَلَيكى ضةند لةسةر

دةكردنةوة..؟ جيايان كؤندا هةبوون و لةشكرى(قةيسةر)ى
و سةربازان جةماوةرى نَيوان ياخود يةكطرتن لة يةكَيتى ئةوةبوو شت يةكةم
لة ِرووى تةكتيك و نةزانى ئةوةشةوة لةسةر نةبوو، لة نَيوان طةورة ئةفسةراندا
بآلوببؤوة، ئةفسةراندا طةورة و جةنةِراَل لةناو سةربازى عةمةلياتى بةِرَيوةبردنى
لةناو سةركردانة ئةو ئةوةى هؤى بووة ئةمة نةبَيت، تاكةكةسى حاَلةتَيكى ضةند
ثلةيان ئةفسةرانةى ئةو بةآلم نةمَينَيت،  طةورةييان ِرَيزو  بَيزراو سةربازةكاندا
دَل و بةِرؤح كؤتايى هَينانى جةنط ثَيش تايبةت زؤربةى زؤريان، بة بوو ناوةندى

نزيكبوون. لةسةربازةكانةوة ئارةزوويانةوة و دةروون و
باوةِركردن و خؤشةويستى هةستى ئةوسةركردانةيان بةرامبةر سةربازةكانيش
دةرنةدةضوون، فةرمانيان لة هةبوو، فةرمانةكانيان بؤ طوَيِرايةَلييان و دَلطةرمى و

ئاووئاطرةوة. ناو فِرَيدةنة خؤيان ئةوان فةرمانى بة ئامادةبوون هةردةم
تةواوى بة هةرهةموويان سةربازييةكان يةكة ئةفسةرى بَلَيم ئةوة ثَيويستة
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بةستبوو، سةفانة زابت بةو ثشتيان سةربازةكانيان ثةروةردةكردنى و فَيركردن بؤ
و سةربةستى ِرؤحى ثَيطةياندنى هؤى  بة بِرواثَيكردنةبوو  ئةم بَيطومان
ساَلة دوورودرَيذةى ضةند ئةو بةثَيى ئةزموونى شانيان. بةرثرسيارَيتى خستنةسةر
بةردةوام و نةمَينَيت  بضووكةكان بةسةركردة بِروات كاتَيك هةر ئةوةية  هةمة
هيض ناتوانرَيت بة بكرَين سةركوت و ئامؤذطارى طةورةكانةوة لةاليةن ئةفسةرة
ثَيكبهَينرَيت، ِراستةقينة سةركردايةتييةكى بضووكيشدا ئاستَيكى لة شَيوةيةك
ثَيكهاتةيةكى جؤرَيك بةهيض ناتوانرَيت جؤرَيك هيض بة ناتوانرَيت ئةوةشةوة لةسةر
ليواوة لةسةركردايةتى ئابدا مانطى لةسةرةتاى ثَيكبهَينرَيت دروست و باش
بؤ ثانزة(١٥) سرييةكاندا، بةسةر تيثةكة دةرضوانى بةدابةشكردنى فةرمان هات
بةتيثى ثةيوةندى و بِرؤن جةنط كؤِرى بةرةو يةكسةر دةرضوو فةرمان كةسمان

كةسبووم. دووةم من ئةو جةنطاوةرانةدا لةناو بكةن، دةيةمةوة سوارةى
دةستى كارةدا لةم ونيو) دةمزانى(ضوارثَى ضونكة السةيرنةبوو، ئةوةم 
دوذمن كةشفكردنى فِرؤكةيةكى  بةيانيدا لة درَيذكةوتينةِرَى، بةِريزَيكى  هةية،
هَيرشة لةو ئاطاداركردنةوة ئاماذةى بة  خَيرا  كرد، بؤمباباران شوَينةكةمانى
لة هةريةكةمان ِرَيكةوت بؤ ضؤنمان ئَيمةش كراينةوة، ئاطادار ئاسمانيية
ثاشان و خوارد خوُّـ بةسةرماندا فِرؤكةكةى دوذمن شاردةوة، خؤمان شوَينَيكدا
ئةو لةئةنجامى دابارين، بةسةردا بضووكى بؤمبى هةندَى ناو ملى بةرةوباشوور
بؤ بةركةوتن، ئةمة وآلغيش ثَينج و بةركةوت بةقورس سةربازَيكمان هَيرشةدا

بوو. شةِركردن دةرسى يةكةم ئَيمة
طةِران لة دووهاوِرَيمدا لةطةَل كاتَيكدا لة ساَلى١٩١٦)دا يةكةمى (تشرينى لة
دووبرادةرةكةم تةقييةوة، مينةكة و مينَيكدا بةسةر كةوتني ثشكنيندابووين، و
تةواو ِرؤذى يةك ثاش بةردايةوة، ئةسثةكةم ثشتى لةسةر منيش و بةركةوتن
ِرةوانةى ضاكبوونةوة بؤ ثاشان خؤم، هؤش هاتمةوة خةستةخانة لة ئينجا

مامةوة. يةكةم تشرينى مانطى سةرانسةر لةوَيدا كردم، شارى(خاركؤف)يان
فَيركردن، تيثى بؤ طوَيزرامةوة لَيهاتوو و الو سةربازَيكى وةك سرييةكةوة لة
سةليبى بةمةدالييايةكى و مةيدانى ئةزموونَيكى و بةزابتى ئةوة دواى
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ئةفسةرَيكى كوشتاردا شةِرو كاتى لة توانيم  ضونكة طةِرامةوة، جيورجييةوة
بريندارببم. شةِردا لةكاتى و دةسطريبكةم ئةَلمانى

سةربازانة ئةو تَيطةيشتم سةربازةكاندا لةطةَل قسةكردنمدا و طفتوطؤ لةكاتى
بووم، ئةفسةريش ئةوةى من لةطةَل نيية. بارود بؤنكردنى بةشةِركردن و مةيليان
لةطةَلدا ضةنةحانَييان بةطةرمى طفتوطؤ و كاردا لة زؤر ثَيم بوو بِروايان سةربازةكان
سياسييةوة كَيشةى تَيطةيشتنى ِرووى لة من ئةوكاتانة بَيطومان دةكردم،

بوو. كةم ئةزموونم و تَيطةيشتن
كةسانى زياتر لةوان و بةلشةفَيكان تةنها دَلنيابووم، لةوة من بةهةرحاَل
تةنها دةستةبةر بكةن، من ِرووس طةُّـ بؤ و سةربةستى خاك و ئاشتى ترناتوانن
سةربازةكانيشم بآلوبكةمةوة سةربازةكانمدا لةناو ئةوةندة توانيم توانا بةثَيى
زوودا بةيانييةكى لةبةرضى لة و بؤضى نةمانزانى ئةويش بةوةى، ثاداشياندامةوة

بآلوكرايةوة. سرييةكةدا لةناو كتوثِر نائاسايى حاَلةتى
ثرسى: لَيم بينى.. تيثةكةم سةركردةى موالزم(كييفسكى)

كؤماندةكةنةوة..؟ بؤضى بةِرَيز ـ
وةآلمدايةوة. ثرسيارَيك بة منى ثرسيارةكةى ئةويش

تَيدةطةيت..؟ ضؤن تؤ.. ئةى ـ
ضةك كة تايبةتيش بة دةكةن بؤكوَى ِراثَيضيان بزانن سةربازةكان وتم“دةبَيت ـ

دابةشكراوة“. بةسةردا فيشةكيان و
سةركردةى هاتنى  بة وةردةطرين،  زةخريةية و ضةك لةو سوود  قةيناكة ـ
هَيزةكةمان سةركردةى بِرى،  قسةكةمان ديرجولتس) فون  هَيزةكةمان(بارون
ثَيبةخشرابوو، شارةزايى سةربازى و لَيهاتوويى و ويسامى مةداليا زؤرى زؤرَيكى

نةبوو. خؤشةويست دةبوغزَينراو سةربازةكاندا لةناو ئةوةشدا لةطةَل بةآلم
كة شارى(بالكل) و بةرةو ِريزبني سَى سَى فةرمانيدا كةتيبةكةمان سةركردةى

بكةوينةِرَى. لَيبوو، يةدةكى ثَينجةمى سوارةى ليواى سةركردايةتى بارةطاى
طةيشتووبووية. ترى سةربازى هَيزى ئَيمة ثَيش بينيمان ئةوَى طةيشتينة كاتَيك
ئةو هةردواى سةركردايةتيدا، بيناى بةناو كرد خؤى جولتس) دير فون خَيرا(بارون
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بةذووردا. كرد خؤيان تر كةتيبةكانى سةركردةى طورجى بة
بؤضيية؟!! و ضيية مةسةلة نةيدةزانى كةس

ئاشكرابوو... شتَيك هةموو زوويى بة طورج بةآلم
سةركردايةتى بيناى لة بةرزكردبؤوة، سووريان ئاآلى دةركةوت، خؤثيشاندان
هاوارى ئاشكرا، بةرزو دةنطَيكى بة هاتةدةرةوة، كةسَيكى باآلبةرز سةربازييةوة،

كرد.
مِرؤبةدواوة لة وآلتةكةمان، جوتيارانى و سةربازان و كرَيكاران ضينى ـ
و بةسةرمايةدارةكان و وآلت ثاشاى بة دووةم) نيكوالى بة(قةيسةر نانَيني ددان
شةِرناكات و ناوَيت ئيستيعمارى خوَيناوى جةنطى ِرووسى طةُّـ دةرةبةطةكاندا..

هةية. خاك و ئازادى و ئاشتى بة ثَيويستى طةل
ثَيهَينا.. كؤتايى دروشمَيك ضةند بة وتارةكةى سةربازييةكة قسةكةرى

بذى طةالندا، ناو لة ئاشتى بذى جةنط.. بِروخَى قةيسةرييةت.. بِرؤخَى ـ
سةربازان. و كرَيكاران نوَينةرى سؤظياتى

شؤِرشطَيِران) ماناى(ئةنجومةنى ِرووســى زمانى بة (وشةى(سؤظيت)
دةطةيةنَيت..).

بةوهةستة شؤِرشطَيِرييةى بةسةربازةكان، بدرَيت هيض فةرمانَيك ئةوةى بةبَى
خؤثيشاندةران تَيكةآلوى و هاوكاربن ئةوانيش دةبَيت هةستيانكرد هةيانبوو،

كَيشان. بة هوتاف دةستيان كرد بوون،
تيثةكاندا، لةناو سةربازى)  ثَيكهَينانى(سوظيتاتى بة كرد  دةستيان ثاشان
و ديرجولتس فون بارون هةَلبذارد، سرييةكة) سةرؤكى(سوظيتى بة منيشيان

دةسطريكرد. هةبوو شؤِرش بؤ خةتةرييان ئةوانةى تر لةسةركردةكانى هةندَى
و  بةرزكردةوة كةتيبةكة سوظيتى ئةندامى بؤ يان كيفسكي موالزم و من

ئةندام. بة بووين تَييدا
و ضةك ئةوةى سةربازةكان، دواى كردنى تةسريح بة فةرمانم دةركرد ئةوة دواى
حةشارداو خؤم لة(بالكل) ماوةيةك خؤشم دابةشكردن بةسةردا سةربازيم زةخريةى

دةرنةخست. خؤم
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خؤمان، طوندةكةى بؤ طةِرامةوة ١٩١٧دا ساَلى يةكةمى كانوونى مانطى لة
ِريزةكانى ضوونةناو بة هةمبوو ئارةزووةى ئةو توانيم ساَلى١٩١٨دا ئابى مانطى لة
سةربازيدا كةسةر ضوارةمى سوارةى ليواى لة خؤم بهَينمةدى لةشكرى سوورةوة،

كرد. خؤبةخش خؤم و ناونووسكرد مؤسكؤبوو، يةكةمى سوارضاكانى بة
حوكومةتى ثاشان ثَيكدةهَينرا، خؤبةخشةكان لة تةنها سوور لةشكرى سةرةتا
ساَل لة(١٨) تةمةنيان كرَيكارَيك كة هةموو بة مةشق بِريارى دةركرد، سؤظَيتى

ئامادةباشى دابن. و داواكارى ذَير لة و (٤٠)ساَل بكرَيت تا
نيو طةيشتبووة ئةوكاتة ذمارةيان سوورةوة، لةشكرى ناو ضوومة من كاتَيك

سةرباز. مليؤن
حيزبى شؤِرشدا مَيذووى لة بوو كةرةوة يةكاليى ساَلى(١٩١٨)ساَلَيكى
وتَيكؤشانة هةوَل  بةو زؤرانةو سةربازيية بِريارة و ثةلهاويشتن بةو  بةلشةفى

ثَيكهَينا. سؤظَيتى ضةكدارى هَيزى كردى طةورةيةى و فراوان بةر كردةوةيية

ـ ـ ـ
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سیه م بهشی
ناوخۆییدا) جهنگی له (ھاوكاریكردن

نـــاوخـــۆ- ــگــی ــهن ج ــــی  شــــــۆڕش- ــــه ت دژای
و میللهت دوژمنایهتی چهكداری-حیزب و

شۆڕش سهركهوتنی  سوپا-

تةواوبردبوو. وَيرانكارييةكى. و نابوودى بةرةو وَالتى قةيسةرى حكومةتى
طرتنى بةسةردا دةست و تَيوةردان بةدةست خراثرتبوو. زؤرلةوة ثاشان بارودؤخةكة
ناوضة بةسةر سثييةكان هةَلطةِراوةى ثاسدارانى و بيانييةكان داطريكةرة هَيزة 

طرنطةكاندا. ئابووريية
داطريكةرة و سثى ثاسةوانة هَيزةكانى ساَلةكانى(١٩١٨)دا ناوةِراستى لة
لةبارةى ئةفسةر، و سةرباز مليَونَيك نزيكةى طةيشتبووة ذمارةيان بيانييةكان

بوون. هاوضةرخدا ثَيشكةوتوو ئاستَيكى لة ثِرضةكييةوة و مةشق
بةو شكست توانى سوورى سؤظَيتى لةشكرى تَيبطةين ضؤن ئَيمة ئةوةى بؤ
ثِرضةكرتبوو. سةركةوتوترو زؤر ثِرضةكييةوة و مةشق ِرووى لة كة بَينَيت دوذمنة
و مةعنةوى ناوازة  سيفةتة هةَلضووةو نيشتمانيية ِرؤحييةتة ئةو  دةبَيت
ئةوانةى هةبوو. جوتياراندا و كرَيكاران هَيزةكانى ناو لة كة ِرةضاوبكةين سياسيية

دةكرد. نوَييةكةيان ئيشرتاكيية وآلتة ئازادى و لةسةربةستى بةرطرييان
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ثَيكةوة هةموو ئيستعمارييةكان داطريكةرة ساَلى(١٩١٩)دا بةهارى لة
هَيزةكانى سؤظَيتى. لةوهةَلمةتةدا، دةستةآلتدارانى دذى سازكرد، هةَلمةتَيكيان
و ئيتاَليا و يابان و  بةريتانيا فةِرةنساو ئةمريكاو يةكطرتووةكانى  وآلتة

تَيدابوو. ترى دةوَلةتانى زؤرى ذمارةيةكى و ضيكَوسلَوفاكيا
هةشت  و دوومليؤن ذمارةيان سؤظَيتى سوورى لةشكرى هَيزةكانى كاتةدا  لةو

سةربازبوو. هةزار سةد
كارطةو زؤرى زؤربةى  كاركةر-كرَيكار- هَيزى و ثَيداويستى لةبةرنةبوونى 

كاركةوتبوون. لة فابريقةكان
سوور لةشكرى بؤ زةخرية و ضةك فرياكةوتنى و ناردن كَيشةى لةبةرئةوة

نةهامةتيدابوو. و طرانى لةوثةِرى بوو كَيشةيةك
تر ناوضةيةكى بؤ ناوضةيةكةوة لة  زةخرية و  ثَيداويستى نةدةتوانرا زؤرجار
مانطى دةكرا“لةيةكى دةستنيشان و وآلت درا ِرؤذى ناوضةيةدا لةو كة بنَيرَيت.
لةو وةرطريام، ئةندام بة بةلشةفى ِرووسيدا شيوعى حيزبى لة ١٩١٩دا ئازارى
بة تَييدابووم ِرؤذةى ئةو نةماوة، بةآلم بريمدا لة و بةدواوةشتم بريضؤتةوة بةروارة
ناضَيتةوةو بريم تةمةنم بةدرَيذايى وةرطريام، حيزب ئةندام و بة حيزب ئةندامى
بؤ كارةكانم و بريو ئاوات و هةوَل هةموو لةوكاتةوة ئيرت لةمَيشكمدا ماوةتةوة،

تةرخانكرد. حيزب كارةكانى
جةنطةوة. كؤِرى بضَيتة بة دوذمنانى نيشتمان دذ ئةوةى كارطةيشتة كاتَيكيش
ئةندامةكانى لة كةداواى بريدةكةوتةوة حيزبم ئةو داواكارييةى كات طشت من

بكةين“. بةخت خؤمان ميللةتدا ثَيناوى لة ثَيشِرةو ببنة دةكرد
لة جارَيك هةتا كردووة، هاوبةشى شةِروثَيكدادانةدا كؤِرى زؤر لة زؤكؤف
بريندار ضةثى قاضى و  ضةث ثةراسووى دةستى  بؤمبَيكى ثارضة  بة شةِرَيكدا
ضاكبوونةوة، ثاش خةستةخانةو  بؤ  دةيطوَيزنةوة برينداريية  لةبةرئةو  دةبَيت،
داوادةكات و خؤى  سةركردايةتيةكةى بؤ دةطةِرَيتةوة ثشوو، مانطَيك  دواى
شَيوةيةكى بة دةردةضَيت بؤ بةآلم فةرمانى جةنط، ناو كؤِرى بؤ بينَيرنةوة طورج
دووةمى (كانونى لة ئةوكاتةى يةدةكييةوة بكات، هةتا بةهَيزى ثةيوةندى كاتى
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خوَيندن ثارَيزطاى(ديزانسك) سوور)ى خوَيندنطاى(سةركردةى لة ١٩٢٠)دا ساَلى
دةستثَيكرد.

باشدانةبوو، ئاستَيكى لة فَيرخوازةكان بؤ فَيركردن ئاستى خوَيندنطايةدا لةو
هةَلدةبذَيردرا جوتيارانة و كرَيكار لةو خوَيندكار زؤرى بة خوَيندنطايةدا لةو ضونكة
ثَيويستة شاهيدى بةآلم من نزمبوو، زؤر خوَيندةوارييان ئاستى شؤِرش ثَيش كة
بؤ ثةرؤشبوون و دَلطةرم زؤر خوَيندندا لة خوَيندكاران بدةم، بؤ ئةوةيان

خوَيندنةكةيان.
بةو هةستيان دةكرد، و بةرنامةكة زؤرى و خوَيندن بةكةمى ماوةى هةستيان
دةكةوتة سوور سةركردةيةكى وةك كة دةكرد ترسناكة طةورةو بةرثرسيارَيتيية

شانيان. سةر
زؤر منيش زؤرَيكى ثَيهَينراو كؤتايى مؤسكؤدا لة دةورةى خوَيندنةكة ماوةى
جةنط مةيدانى بؤ بضم ئةوةى ثَيش دةكرد ئارةزووم هةبوو، برادةرم و هاوِرَى

بيانبينم.
و ناسك دَلة ببينم كة كضة ئةو دةكرد حةزم جةختم لةسةرئةوةبوو بةتايبةتى
بةآلم بووم، بينينى ثةرؤشى و و ئازارى ضةشت ناخؤش زؤر ثَيناويدا لة الوةكةم

بكةم. كةس نةمتوانى سةردانى بةداخةوة
جَيبةجَيكردنى كاروفةرمانى ثَيناو لة ناضاردةبوون زؤرجار سةركردةكان ضونكة
بةِرَيوةبةرو ضونكة برادةربكةن، منيش خزم و سةردانى ببينن و كةس نةتوانن طرنطدا

بطرمة ئةستؤ. سةركردةيى كارى لَيكردم داويان سةرؤكى دةورةكةبووم،
نازانم ئيرت ِرةوانةكرد. برادةرانم و دؤست بؤ نامةم تةنها ناضاربووم لةبةرئةوة
دةسطريانيمان و لةيةكدابِرانمان  بةهؤى بوو تربوو، هؤيةكى يا  هؤيةبوو ئةم
جؤرَيك بةهيض لةوكاتةوة ئيرت كردووةو شووى زانيم(ماريا) ثاشان هةَلبوةشَيتةوة.

نةكةوتةوة. بةيةكرت ضاومان
بؤ ثَيشنيازى كرد سرييةكةمانى سةردانى كةتيبةكةمان كؤميسارى بريمة
خَيزانةكانى و هةذار جوتيارة هي ِرووخاوانةى خانووة ئةو بضني ِرؤذَيك ضةند كردين
ئَيمةش بكةينةوة، نؤذةن بؤيان و بكةينةوة ضاك سوورن لةشكرى سةربازانى
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ضووين. ثَيشنيازةكةيةوة ثَيخؤشبوو بة ثري ثَيشنيازةكةيمان
ئةوةبوو خؤى، ئةويش سةرشانى خستة كارى قورسرتين خؤى كؤميسارةكة
سثى ثاسدارانى كؤمةَلَى كة طشتييةكةى طوندةكة، برية ثاككردنةوةى بة هةستا

خاشاك ثِريانكردبؤوة. و بةثيسى
ئةطةر قووَلبوو  ئةوةندة بريةكة بريةكةوة، ناو ضووة كؤميسارةكة كاتَيك

دةخنكا. بريةكةدا لةناو نةكةوتناية فرياى سةربازةكان
فةرمانيدا  ثاش تؤزَيك ثَيكةوتبوو، بِركَيى هةناسة هَينايانة دةرةوة  كاتَيك
ئةمجارةشدةريانهَينايةوة، و هانايةوةضوون بة هةمديسان ناو بريةكة، دايبكَيشتةوة
خاوَين بريةكةى لةكؤتاييدا تةواوى بة هةتا وازينةهَينا شَيوةية بةو كؤَلينةدا
ثياوةتى و خؤبوردوويى لة و ئازايى باسى دَييةكةدابوو لة هةرضى شةوَى كردةوة.

دةكرد. كؤميسارةكةيان
كؤمةَلَى لة هاوِرَييان بةدةرنةبوو، ثَيكةنيناوى سةيرو كارةمان لة كارى ئةو
دواى برادةران بكةنةوة،  ثاك هةذار بَيوةذنَيكى تةويلةى بضن لَيكرا  داوايان
ئةوةى جياتى لة زانيمان دوايى المان، بؤ طةِرانةوة تةويلةكة ضاككردنةوةى 
خَيزانَيكى تةويلةى ضووبوون بكةنةوة، ضاك هةذارةكة بَيوةذنة تةويلةى

كردبؤوة. ضاك دةوَلةمةنديان
ثِرة ئةم بةشةى لة كؤتايى هةبوو، هةذارةكةيان ناوى بَيوةذنة خَيزانة هةمان ئةو
بيانييةكان داطريكةرة دذى كردبوو هاوكارى تَيدا زؤكؤف شةِرانةى يادةوةريية لةو
زؤكؤف مارشاَل ئاغاكان. دةربةط و شةقاوةكانى سثى و ثاسدارانى هَيزةكانى و

دةَلَيت...
تووشى ناخؤشيانةى ئةو الثةِرةكانى زؤرى زؤرَيكى و تَيثةِرى زؤر ”ساآلنَيكى
كة بةآلم تاكةشتَيك ضوونةوة، بري ناوخؤييةدا ئةو شةِرى ماوةى لة بوو طةلةكةمان
داِرَيذراوى و قووَل جةنطاوةران باوةِرَيكى هةر هةموو ئةوةية، بضَيتةوة بري نابَيت
شؤِرشى كاتى لينني لة حيزبةكةى كة هةبوو برية ئةو ِراستى دادثةروةرى و بة

بؤ دةكرد. بانطةشةى تشرينى يةكةمدا
ـ ـ ـ
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نووسى، حكومةتةكةى بؤ نوسراوَيكى بةريتانى جةنةِراَل(نوكس)ى كاتانةدا لةو
بةلشفةكاندا سوثاى جةنطاوةرى مليؤنَيك بةسةر دةتوانني وتى“ئَيمة نوسراوةدا لةو
ِرووسى سةربازى سةدوثةنجا تةنها ئةطةر بةآلم بشكَينني، تَيكيان و سةركةوين
سثييةكان يارمةتى ئَيمة نيية هيض مانايةكى نةوَيت، سثييةكانى و بمَينَيت سوور

بكةين. لةطةَلدا هاوكارييان و بدةين
خؤى جؤرَيك لةشكرى سوور بةهيض نةدةبوو هؤيةكى طرنط بوو، ضةند لةبةر
يةكةمى جةنطى لة طةرضى ببةستَيتةوة ثَيشووةوة شارةزاييةى و شَيواز بةو
ثَيطةيشتوو، تازة سؤظَيتى دوذمنانى دذى تَيكؤشانيدا و خةبات لة جيهانيشدابوو،
تَيكؤشانة و خةبات ئةو بكرداية. تايبةتى ئامادةباشييةكى و ِرَيكخستن دةبوا
بطرَيتةخؤ، خةباتكردن شَيوازى و ناوةِرؤك لة تر نوَى تَيِروانينَيكى جياو شَيوازى
لة بةرطرى نةتوانَيت شؤِرشَيك دةيطوت“هةر لينني) ئيليتش (فالديمري هةروةك

شؤِرش..“. ثَييناَلَين ئةوة بثارَيزَيت، خؤى نةتوانَيت و بكات خؤى
ِرَيكخستندا لة بينى كاريطةرييان دةورَيكى لينني و مةركةزى ليذنةى و حيزب
بةرةى ِريزةكانى هةموو هاوئاهةنطى و ِريزى يةك و نيشتمان لة كردن بةرطرى بؤ
لةشكرى و جوتيار و كرَيكار جةماوةرى سازدانى جةنطداو بةرةى دواى و جةنط
ساَلةكانى دذايةتى لة و شؤِرشى داطريكةران دذى تَيكؤشان و خةبات بؤ سوور
بةسةر سةركةوتن بتوانَيت شيوعيةت ئةوةى هؤى ئةوةشبوو هةر ناوخؤدا، شةِرى

دوذمناندا بةدةست بهَينَيت.
سةركردايةتى شوَين نةضوونة مةركةزى، ليذنةى و (لينني) ئةوةشدا لةطةَل
و جةنط لةبةرةكانى كة سةركردايةتيكردن بؤ شؤِرشطَيِرةكانةوة، ليذنة باآلو

سةربازييةكاندابوون. يةكة لةشكرو
ئةنجومةنة ئةو هةروةها و كؤمارى سةربازييةكانى  شؤِرشطَيِرة ليذنة
بةثَيى كارةكانياندا لة هةموويان هةر سوثا، و جةنط بةرةكانى سةربازييانةى
دةضوون ِرووسى(بةلشةفى شيوعى حيزبى مةركةزى ليذنةى بِريارةكانى و ِرَينمايى
سةركردةو مةركةزى  ليذنةى بِريارى بةثَيى هةروةها دةكرد. كاريان بةِرَيوةو 
تواناى بةهَيزكردنى  و يارمةتى دادةنراو سةرةكييةكاندا ناوةندة لة كؤميسار 
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بوو. مةركةزى ليذنةى بِريارى بةثَيى هةر كؤمارى بةرطرى
ليذنةى وابوو، خانوو بؤ ضيمةنتؤ هةروةك لةشكرا لةناو شيوعييةكان دةورى
بؤ ناردنيان و ئةندامانى حيزب كؤكردنةوةى بة جار هةستاوة جارةهاى مةركةزى
جةنطى بةرةى طرنطةكانى و سرتاتيذى شوَينة بةهَيزكردنى بؤ جةنط بةرةكانى

شيوعيةكان.
لة حيزب  ئةندامانى ذمارةى ساَلى١٩١٨)دا  يةكةمى مانطى(تشرينى لة
ذمارةى دواى يةك ساَل لةو بةروارة هةزاركةس (٢٥) طةيشتة سووردا لةشكرى
طةيشتة ذمارةيان ١٩٢٠)دا ساَلى لة(ئابى هةزار، (١٢٠) طةيشتة ئةندامانى
ئةندامانى هةموو نيوةى نزيكةى كاتةدا لةو واتة سةرباز، هةزار (٣٠٠)

حيزب.
و سةربازةكان سةربازييةى توانا نيشتمانييةو طؤَليية و طورج و هةوَل ئةو
و شانة سياسييةكان بةرثرسة و كؤميسارةكان و شيوعييةكان توانا شةِركردنةى
ئاستى بةرزكردنةوةى لة هةبوو سةرةكييان دةورَيكى هةموويان هةر حيزبييةكان،

لةشكرى سووردا. لةناو سياسيدا هةستى مةعنةوى و
سياسييةكاندا حيزبيية اليةنة هةَلسةنطاندنى دةورى لة فرؤنزى) (ميخائيل
ثرؤطرامى ئةوانة دةَلَيت“كَيبوون ناوخؤييدا شةِرى ساَلةكانى لة سوثادا لةناو
كاتى لة ثَيطةيشتووةوة تازة سوورى سوثاى ِريزةكانى خستةناو ِرةبتى و زةبت
كاتى لة ئةوانةى كَيبوون دةيانكرد..؟ دوذمن تؤثةكانى ضِروثِرةى بؤمبابارانة ئةو
هَيزو و بةرزدةكردةوة جةنطاوةرانى خؤِراطرى ورةو سةرنةكةوتندا و تَيكشكاندن

ثَيدةبةخشينةوة؟ نوَيرتى و طةورةتر وريةكى تواناو
يارمةتى و ثشتطريى ئةستؤو طرتبووة ناوخؤيى بةرةى كاروبارى كَيبوون ئةوانة
جموجووَلى سةركةوتنى و سةالمةتى بؤ دةستةبةركردنى دةدا سؤظَيتى حوكمى

جةنط؟ بةرةكانى ثَيشةوةى بؤ سةربازى
دوذمن ِريزةكانى خؤِراطرى و بةردةوام بةكارى توانييان ئةوانة كَيبوون
بةو تَيكبدةن دوذمنان  ثشتةوةى هَيَلةكانى و بكةن ثَي بآلوةيان و هةَلتةكَينن

يةكجارةكى..؟ سةركةوتنى بؤ بخوَلقَينن بارودؤخَيك كارةيان
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سةركةوتن و بكةن كارانة ئةو توانييان لةشكربوون سياسييةكانى ِرَيكخراوة
بهَينن. بةدةست

ئةو و هةَلسووِراند كارةكانيان شَيوة بةباشرتين  ئةوان ئةوةبَلَيني ثَيويستة
و ناكرَيت فةرامؤش بةهيض جؤرَيك ئةوان ِرادةبةدةرة ِرابووردووةى طةورةو فةزَلة

لةبريناضَيتةوة.

ـ ـ ـ

دةَلَيت... قسانة ئةو لةسةر زؤكؤف مارشاَل
و وتةجوان ئةو هةزارجار نةبَيت تةنها ئةوةندة  نيية توانادا لة هيضم ”من

بدةم.“ وتانة و ِراستى ئةو تةواوى و طةواهى ثةسةند بكةم ِرازاوانة
لةو ناوخؤدا سةرنةكةوتن بةَلكو شةِرى بةسةر دوذمنانى و حيزب طةل تةنها
خزمةتى بنةماى  سةر لة ميللييان لةشكرَيكى بناغةى تَيكؤشانةدا و  خةبات
سةربازى سةركردايةتى ِرَيكخراوى داِرشت. ضةوساوةكان بؤ تةوزيمى سةربازى
يةكَيتى و كؤمةَل داناو ياسايان يةكةمجار بؤ ثَيكهَيناو ناوخؤييان و مةركةزى

يةكخست. جةنطاوةرانيان
مليؤن، طةيشتة(٥,٥) سوثا سةربازانى ذمارةى ساَلى(١٩٢٠)دا كؤتايى لة
(٤٠٠) هةبوو،  ونبوو بريندار  و كوذراو  هةزار نزيكةى(٨٠٠)  ئةوةشدا لةطةَل
و دةرمان ونةبوونيدا خؤراكى كةم و نةخؤشى لةوانةى هةبوو شةهيد هةزار
ئةو لةسةر تياضوون. و بردن لةناوى تةندروستى ضاودَيرى نةبوونى و ثؤشاك
زةمانى و بةكات ثةيوةندى تيَورييانةى ئةو و زؤرودرَيذة سةربازيية ئةزموونة
لةسةر سؤظَيتى ضةكدارانى هَيزى ِرَيبازةى  ئةو  لةسةر ناوخؤييةوةبوو، شةِرى

بكةم..! هةَلويستةيةك خاآلنة ئةم لةسةر دةمةوَيت دامةزرا،
تواناى بة هَيزَيكى يةكَيتيية ئةم ميللةت، سوثاو ِريزى يةك و يةكَيتى يةكةم:
هَيزةى ئةو سةرةكى سةرضاوةى لينني بةهَيزتربوو، ضةك هَيزى لة زؤر كة ثَيكهَينا
بزانَيت هةبَيت سوثايةك يةكةمجاربوو بؤ مَيذوودا لة ئةوةبوو ئةويش ِرةضاوكرد.
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و ناخؤشرتين لة جوتيار و مَيذوودا كرَيكار و لة دةجةنطَى ثَيناوضيدا لة و بؤضى
لة بةرطرى ئةوان هةست بةوةبكةن و هةَلطرن ذياندا ضةك كاتةكانى مةينةترين

جوتياران دةكةن. كرَيكارو دةستةآلتدارَيتى لة ئيشرتاكى و سؤظَيتى كؤمارى
سةربازييدا، ِراستةوخؤى  كَيشةى لة حيزب سةركردايةتى دةورى  دووةم:
ناو لة هةيانبوو  حيزب سياسييةكانى شانة كاريطةرييةى ئةو هةروةها بةهؤى
مةزنى طرنطييةكى شيوعى حيزبى سةركردايةتى سةربازييةوة ِرووى لة سووثادا،
و دةوَلةتدا لة دةستةآلتدارة دةسةآلتدار حيزبى ئةوةى بةِرةضاوكردنى هةبوو
بةهؤى دةِروات، طشتى خاوةنَيتى لةسةر بةرهةم هؤيةكانى هَينانى بةرهةم بؤ
ِرَيبازة و نيشتمانييةكان ئابووريية سةرضاوة و هَيزةكان هةموو دةيتوانى ئةوةوة

كؤبكاتةوة. توانا ئةوثةِرى تا سةربازييةكان
سةرضاوة بةكارهَينانى بؤ هةبوو نةكراوى ديارى توانايةكى بارودؤخة ئةو لةسةر
يةكطرتوو، سةربازى سياسةتَيكى جَيبةجَيكردنى و بةشةرييةكان و مادييةكان
داواكارييةكانى بةِرَيوةضوونى بؤ بةجياش هةريةكة و هةموان ذَيربارى وةخستنة
ئةوةوة طةورةيى و فةزَل بةهؤى حيزبى، سياسى كارى دةربارةى وة سةربازى.
كةشتيطةلةكاندا لةناو سوثاو ورياكان شارةزاو ثَيكهاتة شؤِرشطَيِرة هةموو توانرا
و نةترس ثَيكهاتة  ئةم ئاشكرابوو و ِروون بؤ سةرةكييان ئامانجى و  مةبةست
كؤمةَليان بة قارةمانَيتى بةرفراوانى بنكةيةكى و كرد زيادى ذمارةيان ئازايانة،

ثَيكهَينا.
دى شَيوةيةك نةدةهاتة بةهيض هاتةدى موعجيزةيةى لينني دةَلَيت“ئةو هةروةك
نةيتوانياية حيزب ئةطةر نةبوايةو ِرةبتدا و زةبت و وريايى لةوثةِرى حيزب ئةطةر
بكات ِرَيكخراوة سةربازييةكاندا و دامةزراوةكان نَيوان هةموو لة هاوئاهةنطى
وةك دةَلَيت“هةرهةموو كة دروشمةى ئةو نةيتوانياية مةركةزى ليذنةى ئةطةر و
و هةزارةها سةدةها و دةيةهاو ِراستيدا لة نةكرداية“ كةسَيك“ جَيبةجَى تةنها
و قوربانييةكى ِراثةِرين طيان يةك و دةست يةك كةسَيك تاكة كةس وةك مليؤنةها
لةدوايةكانةى يةك هَيرشة هةموو ئةو لةطةَل ئةوةنةبواية ئةطةر بةخشى. وَينةيان بَى
وةدةست ئةو سةركةوتنةمان سةرمان كرديانة ئيمثرياليتة هاوثةيمانانةى دةوَلةتة
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نةدةهَينا“.
هَيزة ثَيكهاتةى بريوباوةِريى يةك باسى  دةمةوَيت لَيرةدا من سَييةم:
تاكَيتى و ِرةهايى مةركةزييةتى بريوباوةِرى ئةويش بكةم، ضةكدارةكانمان
بةهةموو بةرهةَلستكاران بةتايبةت ِرةبتة، و زةبت و ثؤآليى دةستى و سةركردايةتى

دةطرت. بريوباوةِرة لةو ِرةخنةيان جار جارلةدواى ثَيكهاتةيةكيانةوة جؤرو
لة بَيطومان سةربازيدا بوارى لة سةركردايةتى نةخستنى دةَلَيت“يةك لينني
و دةستةآلت زؤرى و لةرز ترس و و ئاذاوة و دةبَيتة كارةسات شوَينَيكدا هةموو

تَيكشكان.“
كارَيكى شؤِرشدابوو  ساَلةكانى لةسةرةتاى مَيذووييةى بارودؤخة لةبةرئةو 
بريوباوةِرةى ئةو بةآلم بكرَيت، جَيبةجَى سةركردايةتى) بريوِراى(يةك طرانبوو
ثَيكهَينانى كة سةرةكييانة بناغة لةو يةكَيك بة بآلوبؤوةبوو دوايدا لة لينينة
و طرنطى ئةو و لةطةَل بةثَيى ثَى دابمةزرَيت لةسةر سةربازييةكانى سؤظَيتى هَيزة

سياسيةكاندا. و حيزبى ِرَيكخراوة زيادبوونةى
و هةستكردنة تَيطةيشتن بناغةى ثؤآلينييةى لةسةر ِرةبتة و زةبت ئةو لةطةَل
و سةرشانيان ثَيويستى جَيبةجَيكردنى بؤ هةيانبوو سةربازانةوة لةاليةن قووَلةى
و زيندو ثَيويست بةكارَيكى سةركردايةتى)بوو و(يةك نيشتمان لة بةرطرى كردن
ضةكدارى نةخشةو ثالندانانى هَيزى و ويست و و يةكطرتن يةكَيتى ثَيكهَينانى بؤ
تَيدةثةِرَى، دروستكردنى هَيزة نيشتمان ثَييدا كة طشت قؤناغةكانى مَيذوودا لة
زياترى ئامادةباشى تواناو هَيزو و دةبينى بةخؤوة نوَيرتى شَيوازَيكى ضةكدارةكان
ئةو دوذمنانى، داطريكةرو بةرهةَلستيكردنى و ِرووبةِرووبوونةوة بؤ  ثةيدادةكرد
ناوخؤيدا جةنطى ئاطرى هةَلطريسانى لة سةربازييةى  بريوباوةِرى تاقيكردنةوةو
بوو و كرد ثَيشكةوتوترى و  كرد  تاَلى ضلةكاندا و  لةسييةكان  هات، بةسةريدا
طةورةدا(جةنطى نيشتمانى جةنطى  لة سوثاية و تواناى ئةو هَيزو بةشَيكى بة

بهاِرَيت. تَيكيان و بَيت زاَل فاشيستةكاندا بةسةر توانى جيهانى) دووةمى
ـ ـ ـ
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چوارهم) (بهشی
سهربازی كهتیبهیهكی (سهركردایهتیكردنی

لیوایهك) سهركردایهتیكردنی پاشان
كاری چهكدارهكان- ھزه -پكھنانهوهی

سیاسی لهناو
سهربازی سهربازییهكاندا-سهركردایهتی یهكه
له پشكهوتندا- و  ــان  وهســت ــــوان ن لــه  

نوێ- سهركردهیهكی دایكبوونی

ناوخؤييةو شةِرة ئةو ثاش دةكات ِرووسيا بارودؤخى باسى زؤكؤف مارشاَل
هاتوضؤ... ثةككةوتنى هؤيةكانى و ئابورى ذَيرخانى داِرمانى وَيرانكارى و حاَلةتى

هتد.
و ثَيكهَينان بؤ وآلت توانايةكى هةموو هةر كة ثَيويست هؤى بووة ئةوةى
بخرَيتةطةِر. كؤبكرَيتةوةو بةرةيةكدا لة وآلت ذَيرخانى ئابورى دروستكردنةوةى

هَيزة سةربازييةكان  ذمارةى دةكرد ثَيويستى وا ئةوةش ثَيداويستي  لةطةَل
ميللى بةرطرى وابوو هَيزى ثَيويستيش بةستةكانى كةمبكرَيتةوة، ثَي ثشت و

بكرَيت. بةتوانا بةهَيزترو
دةَلَيت“ئَيستا  و طةواهى دةكاتة  (لينني) قسةيةكى ئةوةش  طةواهى بؤ
بةئَيمة دذ سةثاندووة  خؤمان زةبةالحدا طةورةو دةوَلةتَيكى ضةند بةسةر ئَيمة
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دةبَيت بةردةوام تاكةى بارودؤخة ئةم بةآلم بهَينن، شةِركردن وازلة  شةِرنةكةن
بدةين.“ يةكجارةكى بِريارى ناتوانني ئةوةئَيمة

وة مليؤن لة(٥,٥) ضةكدارةكان  هَيزة ذمارةى ساَلى(١٩٢٤)دا  كؤتايى لة
ئةو كردنةى تةسريح و وازلَيهَينان ئةم سةرباز. هةزار (٥٦٢) بؤ كةمكرايةوة
ملوَينةها بةرذةوةندى لةطةَل بوو، دةطونجا وةآلمدانةوةيةك سةربازانة، هةموو
سؤزوخؤشةويستى ئامَيرو ناوكَيَلطةو طةِرانةوةى ئارةزووى بوو دةمَيك كة سةربازدا،

دةكرد. خَيزانةكانيان ناو طةِرانةوةى
لةناو ئاسانى بة شارةزايانة سةربازة ئةو بتوانرَيت بوو طران و قورس كارَيكى
مانةوة ئةوانة تةنها سوثادا ِريزةكانى ناو لة ِراستيدا لة بهَيَلرَينةوة، سوثادا
تةرخان سةربازى بؤ خؤيان  ذيانى  وايلَيكردبوون خؤيان  ئارةزووى  تواناو كة
ساَلى١٩٢٣) مانطى(ئازارى تا ساَلى١٩٢٢)وة لةمانطى(حوزةيرانى  بكةن، 
ثاشان بووم، هةشت و سى سوارةى  كةتيبةيةكى سرييةكى  سةركردايةتى من
سوارةى فريقةى بة سةر كة ضل سوارةى كةتيبةى سةرؤكى بةياريدةدةرى بووم

شارى(سمارسك)دا. لة ثَيشووبوو
لَيهاتوويان شارةزاو سةركردةى دووكةتيبةيةدا، ئةو لةسةركردايةتيكردنى

لَيبينني. سوودم و فَيربووم زؤرشت لةوانةوة من هةبوو،
جةنطى  ِرَيكخراوة و سياسى كارمةندانى و سةركردايةتى نَيوان لة  هةروةها
ئَيمة هةبوو، نَيواندا تةواويان لة دؤستايةتييةكى هاريكارى و سةربازييةكاندا و
كاتمان دةوروبةرماندا طوندةكانى لة و جوتيارةكاندا لةناو جياجيادا شوَينانى لة

دةذياين. لةطةَلياندا و بةسةردةبرد
لَيدةنا ضَيشتمان ئامادة دةكراو طؤِرةثانةكاندا و لة طةِرؤك ضَيشتخانةكانمان
ئةو بةآلم  تَيدابةسةربةرين، كاتى نةبوو جؤرانةمان لةو شوَينى و (نادى) يانة
وآلتدا بةسةر باَلى كة طرانةدا و ناهةموار بارودؤخة ئةو ذَيرسايةى لة كاتانةو

بوو.. ئاسايى ال ساتانةمان و كات ئةو كَيشابوو،
دَلطةرمى و بةتوانابوون، و و بةهَيز ساغ لةش طةنجى سةركردةكان زؤربةى
ذنمان زؤرمان زؤربةى لةسةرئةوةشةوة هةبوو، ضاكيان خؤِراطرييةكى تواناو و
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و خةم هيض كاروخزمةتةكردنةكانماوة  لة بَيجطة و بووين ذن بَي نةهَينابوو 
نةبوو. سةرقاَلييةكى ترمان

ِرؤذَيكدا لة ئَيمة نةدةدا، بةفرِيؤ كاتمان سةرشانمان ئةركى جَيبةجَيكردنى بؤ
هةموو ئةو لةطةَل  دةكرد،  كارمان  كاتذمَير  تا(١٦) كاتذمَير (١٥) بةِرَيذةى
جَيبةجَيكردنى هةموو بؤ تةواومان كاتى هَيشتا كردنانةماندا هةوَلو خؤماندوو

نةبوو. سةرشانمان ئةركةكانى
فريقةكةم سةركردايةتى بارةطاى بؤ بانطكرام ساَلى(١٩٢٣)دا بةهارى لة
لةوةى دةترسام كرد، تَيكضوون ثةشؤكاوى و هةستم بة زؤر ئةوكاتانة نايشارمةوة
بةِروويةكى فريقةكة سةركردةى بةآلم بَيت، ثَيمنةزانى و كردبَيت هةَلةيةكم من
بوارى ثرسيارى  ثاشان كردم، ثَيشكةش ضاى و لَيكردم ثَيشوازى خؤشةوة 

لَيثرسيم. تيثةكةمانى شةِركردنى بارى و تةكتيك ئامادةباشى
ثرسيى... كتوثِر

لة خؤمان سوارضاكانى هَيزةكانى  ئامادةيى تواناو و  هَيز تؤ ”بةبؤضوونى
دةبينى..؟ ض ئاستَيكدا لة داهاتوودا جةنطى

دةبَيت..؟!! ضؤنى ضؤن ئايندةمان شةِرى تؤ بؤضوونى بة
بةوكتوثِريية يةكسةر سوورهةَلطةِرا.. ِرووم بوو، طران من دةربارةى ثرسيارةكة
كرد، تَيكضوونم و  بةشَلةذان هةستى بدةمةوة...سةرؤك وةآلمى  نةمتوانى

وتم... كؤبكةمةوة، ثةشؤكاوةكةم برية توانيم هةتا دامَى ماوةيةكى
بتوانني تا نيية ئةوتؤو تةواومان شارةزايى و ئةوةندة زانست سةركردة -“ئَيمةى
دةستةكانى ذَير ئَيمة فَيربكةين، مَودَيرن هاوضةرخى بةشَيوازَيكى هَيزةكانمان
و كؤن سوثاى لة خؤى كاتى سةركردةكانمان كة فَيردةكةين شَيوةية بةو خؤمان
و ثَيشيان ضاك بكةين هَيزةكانمان بتوانني ئةوةى بؤ كردووين، فَيريان ثَيشوودا
و بكةين ثَى مةشقيان ضاك بةشَيوةيةكى بوارَيكدا هةموو لة دةبَيت بخةين،
هونةرى بةتَيطةيشتنى خؤيان سةركردةكان دةبَيت هةروةها بكةين، ئامادةيان

بكةن. ثِرضةك سةربازييةوة
بِرةخسَى ئةوة بؤ طونجاو هةُّـ و كات ئةوةى بؤ ِراستة، زؤر ئةوة ـ
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لةو بدةن، خؤيان ِرؤشنبريى و  بةفَيركردن تةواو طرنطى  سةركردةكان ثَيويستة
و سى سوارةى بة سةرؤك كةتيبةى دانانمى فريقة بِريارى سةرؤك ضاوثَيكةوتنةدا

ثَيِراطةياندم. نؤى
كرد. بةرثرسيارَيتى و طةورةيى بة هةستم سةرؤكدا لةطةَل خواحافيزيم كاتى لة
و فَيربوون لة دةذمَيرَيت قؤناغ طرنطرتين بة كةتيبة سةركردايةتيكردنى ضونكة

سةربازيدا. هونةرى شارةزايى
شةِركردن جار هةندَى ضونكة شةِركردنة. سةرةكى يةكةيةكى كةتيبة..
هةموو لةطةَل دةوَيت  هاوبةشى هاريكارى و ئاهةنطى هةم دةكات  ثَيويست

تريشدا. هَيزةكانى طشت لةطةَل بطرة و وشكانى هَيزةكانى
ئامادةباشى لة هةردةم هَيزةكةى بتوانَيت سةركردةيةى ئةو من بةبريوِراى
لة شارةزا بَيت سةركةوتوو و شةِركردن كاتى بؤ بيهَيَلَيتةوة شَيوةية و بةو دابَيت
جياوازى بَى ئاشتيدا و جةنط كاتى ئايندةدا لة لة كةتيبةكةيدا سةركردايةتى

سةركردايةتى باآلدا. قؤناغةكانى هةموو لة ثَيشِرةو سةركردةيةكى دةبَيت بة

ـ ـ ـ

ئاسايية، ضاومدا ثَيش لة هةمووشتَيك دةكةمةوة، ِرابوردوو لة بري كاتَيك
تةمةنى بيست لة ئةوةى وةك تربوو، جؤرَيكى خؤيدا كاتى لة كارانة بةآلم ئةو
قوتابخانةى بووم هةر منيش و كةتيبةيةك بة سةركردةى ساَليمدابووم شةش و
سووردا لة سوثاى بووم قةيسةريدا تةواوكرد، هةرمنيش لة سوثاى سةفم زوبات
كاتانةدا لةو ئةمة هَينا، سوور سةركردةكانى فريقةيةكى ثَيطةياندنى بة كؤتاييم

بوو. شتَيك هةموو
توانامةوة و تني طةرمى و بةوثةِرى ناوخؤدا جةنطى لة كؤتايى ِراستيدا من لة
بة دةستم بكةوتاية  سةربازى ثةِرتووكَيكى هةرضى خوَيندنةوةو بة كرد  دةستم
لةاليةنى من دةمخوَيندةوة، هةبوو تةكتيكةوة بة ثةيوةندى ئةوانةى تايبةت
اليةنى دةربارةى بةآلم  نيية، خراث تيادا  شارةزاييم  دةكرد هةستم كردةييةوة
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سةركردةى شايانى و ثَيويستة كة ِرادةيةى ئةو دةكرد خؤم بة هةستم تيَورى
دةكرد. خؤم نييةو هةستم بةدواكةوتوويى باش بَيت كةتيبةيةك

لةمة زياتر نابَيت كردةوة بريم تَيطةيشتم، و تَيفكريم بارودؤخة لةو  كاتَيك
سةربازى خؤم و ِرؤشنبريى زانيارى ثَيويستة دةبَى بةفرِيؤبدةم، بةَلكو خؤم كاتى

ثةرةثَيبدةم.
بؤ دةكرد كارم ِرؤذَيكدا لة سةعات بةِرَيذةى(١٢) من لةوكاتةدا ئةوةشدا لةطةَل
سةركردايةتى مندابوو. و دةست لةذَير هَيزةى ئةو كردنى ضاودَيرى سةرثةرشتى و
لَيكؤَلينةوة و خوَيندن بؤ سةعاتم ذيانمدا(٣ تا ٤) لةبةرنامةى لةوكاتةوة ئيرت
ماندوو كاتى حةسانةوةو دةمووت ذيانمةوة، بةرنامةى خستمة ناو و تةرخانكرد

دةست ثَيدةكات. لة دوايدا نةبوون

بؤ بةيةكطةيشتنانةمان ضاوثَيكةوتن و ئةو زؤرَيكى زؤرى زؤكؤف) (مارشاَل
سةركردة لةطةَل مةشقكردندا مناوةرات و لة كاتى خؤى كاتى كة دةطَيِرَيتةوة
كاتانة ئةو ناوخؤدا جةنطى لة قارةمانانةى  ئةو  و دةركةوتووةكان و ناودار
بلوخري، وتوخاتشفسكى، (حاى وةك  هةبووة، باآليان  دةستى و كردوويةتى
بةتوانايى طةواهى ئةوانة هةرهةموو بجروف)، يوديونى، وفرونزى، ئودجينكيزى،
هةمووكات و دةدةن بؤ وسةركردةكانى سةربازةكان  دَلسؤزى و سةربازى يةكة
و ضاك خواردنى  ثَيناوى لة سةركردةكان كة دةدةن زؤرة طرنطيية بةو ئاماذة 

سةربازةكانياندا دةياندا. زانيارى زيادكردنى و نيشتةجَي بوون
بؤ ثَيرِياطةياندووة فريقةكةى سةرؤك ضؤن دةطَيِرَيتةوة بؤ  ئةوةمان هةروةها
لةو ضؤن هةَليبذاردووة و لينينطراددا لة باآل سوارضاكى قوتابخانةى خوَيندن لة
و برادةران(ِراكساسوفسكى كؤمةَلةيةى ئةودا و لةو داوة ئيمتيحانى قوتابخانةيةدا
ترى تَيدابوو. كةتيبةكانى ناودارى سةركردةيةكى ضةند و بريمنكو) باجراميان و
و ديارترين بة جيهانيدابوون  دووةمى جةنطى لة لةدوايدا سةركردانةى  ئةو

(ئةوسا) سؤظَيتى سةركردةكانى يةكَيتى ناودارترينى
لينينطراد شارى بوو يةكةمجارم بةشةدابوون لةو كة برادةرةكانم وةك «منيش



١٧٨

بیرهوهرییهكانی

ثَيشكةوتنى و ِرازاوةيى  و جوانى تةماشاى ثةرؤشةوة و بة خؤشى زؤر ببينم،
يةكةمى تشرينى بةسةرهاتةكانى كة دةطةِراين ناوضانةدا بةو دةكرد. شارةكةمان

بةخؤوةبينى. تيادا يان ١٩١٧ ساَلى
ِرؤذان ِرؤذَى لة ساَلى تر حةظدة هاتبَيت دواى بةبريمدا لةوكاتةدا دةشيا ئايا
شارى لة بةرطرى كة دةكةم لينينطراد بةرةيةى ئةو سةركردايةتى من ئايندةدا لة

فاشييةكان؟!!». هَيزةكانى بة دذ دةكرد، لينني

ـ ـ ـ

سةركردةى هةرسَى تةواوكرد، خوَيندمان ١٩٢٥)دا ساَلى (ثايزى لة
هةرسَيكمان ثَيكهاتني ئةوة لةسةر ِريبالكني) و سافيليوف و كةتيبةكان (زؤكؤف
سؤظَيت يةكَيتى لةناو كاتةدا لةو بكةين. ثَيكةوة ِراكَيش سةرنج كَيشيةكى سةر

وانةكرابَيت. شتى دةوروبةريدا و
لة بكةين ثَيشرِبكَييةك ئةسث بةسوارى كؤمةَل بة ثَيكةوة ئةوةبوو ئةويش
كة الوةكة سوارضاكة سَى سةركردايةتى بارةطاى بؤ لينينطرادةوة شارى نَيوان
كيلؤمةتر، دةطةيشتة(٩٦٣) شارةكة دوو نَيوان ماوةى شارى(مينك)دابوو، لة

تؤماربكةين. دووةُّـ ذمارةيةكى قياسى ئةوةى بةهيواى
ئةسثةكةى ئةوةشى لةطةَل بِرى، بة سوارى ِرؤذ حةوت بةماوةى نَيوانةيان ئةو

بوو. تووشى ثَيكان زؤكؤف
بينييان و مينك شارى طةيشتنة كاتَيك  خؤشحاَلبوون  شادو سوارةكة سَى
سةركردةى شارو ئةنجومةنى سةرؤكى و  سةربازان شارو خةَلكى هةرهةموو
بة و ثرييانةوةهاتوون ثَيشوازى كردنيان بة بةئاآلى سوورةوة بؤ ناوضةكة سةربازى
لة ِراكَيشةيان سةرنج ئةو هاتنة هةواَلى دةكَيشن، ضونكة هوتاف دَلطةرمييةوة
ثَيطةيشتبوو. لينينطرادةوة شارى لة سوارضاكانى باآلوة قوتابخانةى سةركردايةتى
فةيلةقى سةركردايةتى بارةطاى بؤ بانكرا زؤكؤف ساَلى١٩٢٦)دا لة(زستانى
سياسى كؤميسارى بة  هةَلبذَيرراوة كة ثَييانِراطةياند لةوَيدا سَى.  سوارضاكانى
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ئةم هةيةتى، كة فريقةيةش سةرؤك ثرسيارَيتييةى بةر ئةو لةطةَل كةتيبةكة،
كرابَيت. حةوتدا تيثى سوارةى لة جؤرانةى بوو لةو كارَيك يةكةم كارةش

حيزب ليذنةى سكرتَيرى بة ثشتم ئةيدؤلؤجى كاروبارى ِرَيكخستنى بؤ منيش
بةستبوو. سياسى كاروبارى ياريدةدةرى و

كاروهةَلسوكةوتم لة حيزبى ِرةخنةى نةبوو شةرم اليان ئةوان ِراستيدا لة
تازةبووم و زؤر ئةركةدا لةو ضونكة منيش بكةن، ثَيويستم بطرن و ئامؤذطارى
سوودى ِرةخنةكانيان زؤرجار دةكةوتمة هةَلةوة، ئالَيرةدا نةبوو، تيادا شارةزاييم

هةبوو. طشتى بةرذةوةندى بؤ
دةستةكانيان ذَير بة سياسى ثةروةردةيةكى بتوانن طةورةكان سةركردة ئةوةى بؤ
ذَير لة بةرزيان و زياتر  زؤر  سياسى ِرؤشنبرييةكى خؤيان دةبَيت ِرابطةيةنن،
لةبارةى سةربازى سةركردةى ئَيمةى مَيذووييانةدا ساَلة لةو هةبَيت، دةستةكانيان
و ثَيطةياندن لة وةك  ثَيدةطةياند خؤمان  زووتر  و خَيراتر سةربازييةوة  بريى

لينني. و ماركس تيَورى بنةماى فَيربوون و سياسيمان كردنى ِرؤشنبريى
سةر دووى سوارةى ليواى بةسةركردةى بووم ساَلى١٩٣٠)دا (ئايارى مانطى لة
ِراكاسوفسكى) كة(قستنتني ِرامطةياند لةمةوثَيش كةساَلَيك حةوت، فريقةى بة
ساَلةكانى(١٩٢٤-١٩٢٥)دا لة لينينطرادا  باآلى سوارضاكان  خوَيندنطاى لة

بوو. برادةرم
دةكردم، لةطةَلدا  هةَلسوكةوتى دَلسؤزييةوة و بةهَيمنى زؤر كاتة  ئةو
هةيبوو زؤرةى طةورةو بةرزو زانياريية و شارةزايي ئةو خؤمةوة لةاليةن منيش
بةرز هَيزةكانى بؤ ثةروةردةيى شةِرو ثالندانانى و ئامادةكارى و لةسةرثةرشتى

دةنرخاند.
بؤ ئةوَى مامةوة، نؤدا و سى كةتيبةى سةركردايةتى لة ساَل حةوت ماوةى
كارى و تةكتيك دةربارةى ماوةيةدا لةو بةسوودبوو، و باش خوَيندنطايةكى من

زؤرفَيربووم. زؤرَيكى تيَورى ِرؤشنبريى و سةربازى
سياسيش و كؤميسارَيكى سةربازى لةيةككاتدا سةركردةيةكى من طةرضى
لة حيزبى ِرَيكخستنى  سةركردايةتى دةورى  قووَلى بة كاتةدا لةو  بووم،
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سةربازييةكاندا ناويةكة ِرؤذانةى ذيانى لة ضةكدارةكانمان هَيزة ثَيكهَينانةوةى
هةية هةَلةنةكات كَى هةبوو، بةآلم هةَلةم من ثَيكرد، بَيشك هةستم و تَيطةيشتم

هةَلةبةدووربَيت؟. لة و
بةبريوِراى كارناكةن، طةورةتر خؤيان لة ِرَينمايى بةبَى كة نةبَيت جطةلةوانة
هةست كات زووترين و بةخَيرايى لةوةداية كَيشة بةَلكو هةَلةدانيية لة كَيشة من
ِراشكاويية و ِراستى ئةو لةسةر كةس هةندَى بكةيت ضاكى و بكةيت هةَلةكة بة
بة ِراشكاوييةم ئةو من دةكردم، لؤمةيان و لَيدةطرتم ِرةخنةيان هةمبوو، زؤرةى
كاتَيك بةلشةفى دةبوو بيانبواية، سةركردةيةكى كة دةبوو هةموو دادةنا سيفةتَيك
لةوثةِرى كاتدا و حاَلةت هةندَى لة من ِراستى بة دةبينم دةدةمةوة، بؤدواوة ئاوِر
سةركردةكانم هةَلةى دةربارةى نةبووم خؤِراطر و لةسةرخؤ هيضكات دَلِرةقيدابووم،
ِرووى لة سةركردةكان دةيانكرد هةآلنةى ئةو بةرامبةر من لَينةدةثؤشني. ضاوم 
كةسايةتيية هةَلسوكةوتة ئةو و سةربازييان كاروبارى لة و ويذدانييةوة نةبوونى
لةوة كةس هةندَى لةوةدةضوو ثَيِرانةدةطريا.  خؤم دةيانكرد، نابةجَييانةى
بخةفَينم. ضاو الوازييةكانيان هةَلةو لة نيية ئةوةم تواناى من كة نةطةيشتبَيتن
ئةزموونى ذيان ضونكة ئاشكراترن، و زؤرِروون ئَيستا من بؤ هةآلنةيان ئةو بَيشك
نيية ئةوةى مافى كةس لةو بِروايةدام تاكو ئَيستا من بةآلم فَيردةكات، زؤرشتت

بذى... بةخؤشى و ثَيشكةوَى تر كةسَيكى لةسةرحسابى
ضاك  ِراستيية ئةم ثَيويستة سةربازييةكان  طةورة  سةر لةسةر، بةتايبةت  
كؤِرةكانى جةنط لة كةسَيكدا هةموو لةثَيش خؤيان لةسةريان ثَيويستة بزانن و
نيشتمان لة كردن بةرطرى بؤ جةنطةوة بةرةكانى ثَيشةوةى بضنة ثَيكداداندا و

بدةن. بة ذيانى خؤيان طوَى و برتسن خؤيان ذيانى لة بَيئةوةى
يةكَيكيان ثَيكهاتبوو دووكةتيبة لة دةكرد سةركردايةتى زؤكؤف ليوايةى ئةو
هَينابوو. لةسةركردايةتى وازى بةرزبَيتةوة ثلةى ئةوةى ثَيش بوو ئةوكةتيبةية
هيض نابَيت جؤرَيك بةهيض لةسةرئةوةبوو جةختى كة دةيووت لةبةرئةوة
ئةو بةِراشكاوى بووروذَينَيت، تردا كةتيبةكانى يةكةكانى نَيوان حةساسيةتَيك لة
هةوَلي دةكرد، هةردةم تر كةتيبةكانى هةموو خاَلى الوازى ضاكةو بة هةستى
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كةتيبةكة قاَلبوونى هةردوو و شارةزايى كة بِرةخسَينَيت بارودؤخَيكى طونجاو دةدا
بكات. ثَي ئاَلوطؤِر يةكرتدا لةطةَل

وةزارةتى بؤ فةرمان باآلوة سةركردايةتى  لة ساَلى(١٩٢٩)دا كؤتايى لة
ثةيوةندى ِرابطةَينرَيت، بةزؤكؤف  مؤسكؤدا لة خوَيندن  بؤ دةرضوو بةرطرى

بكات. باآلوة بةسةركردايةتى
دةورى ئةو بؤ دةكات نرؤنزى ميخائيل بؤ ئاماذة بريةوةرييةكانيدا زؤكؤف لة
سةربازى سؤظَيتيدا و(دةستنيشانكردنى ضةسثاندنى ثَيكهاتةى خوَيندنطاى لة بينى
ضةكَيك جؤرة هةموو و ثَيشخستنى و برةوثَيدان ضةك و مرؤظ نَيوان ثةيوةندى
نَيوان لة ثةيوةندى كردنى  دةستنيشان و بةكارهَينانيان نَيوان  هاوئاهةنطى و
سوود وةرطرتن و هَيزةكان مةشقكردنى شَيوازى و ناوخؤدا بةرةكانى بةرةكانى شةِرو
فَيرى شةِرةكانى ناوخؤوة و جيهانى يةكةمى جةنطى لة ئةزموونى وانانةى لةو
بريو ثَيشبينييانةى و بةوبؤضوون ناوازةيةو زانياريية بةو ئاماذة هةروةها ببوو)،
شَيوازى جةنطى داهاتوودا(توخاتشفسكى) توخاتشفسكيية) دةدات لة (ميخائيل
ثاشة بؤ نوَيى جةنطى كاروثالنى سرتاتيذى و و تةكتيك و نوَى بناغةى تيَورييةكى

داِرشت. ِرؤذ
جَيبةجَيكردنى و تيَورييةكان نَيوان ثَيبةستةيةى ثةيوةنديية ئةو هةروةها
وةبةرهَينانى بنكةى و  كؤمةآليةتى  ثَيكهَينانى نَيوان و سةربازى ثَيكهَينانى

كرد. ئاشكرا و ِروون دةوَلةتةوة

ـ ـ ـ

ناودارانى طةورة مَيذوويى ثةِرتووكَيكى ضةند ناوى زؤكؤف هةروةها
سةربازى ِرؤشنبريانى ثَيشرتين لة كة ناودارانةى ئةو سؤظَيت دةبات. سةركردةكانى
هةروةها باسى هاوضةرخيشدا. جيهانى لة بةَلكو ِرووسيادا، لة بةتةنها بوون، نةك
حيزب طرنطييةى و ئةو سؤظَيتيدا ِرووسياى لة دةكات ضاكسازى ضةك و ثَيشخستن
و داهَينان ئةو هاندانى و جةنطى ثيشةسازى دروستكردنى و ثَيكهَينان بؤ دةيدا
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دةكرا. بوارى سةربازيدا لة كردةوةييانةى ئةو ضاكسازيية هَينانةكايةى
تؤثى هةزار تةنها(٧) سؤظَيتى ضةكدارةكانى هَيزة  بيستةكاندا كؤتايى لة
نة بوون، بةهيض جؤرَيك سووك جؤرى تؤثى زؤريان لة مةيدانييان هةبوو كةزؤربةى
فِرؤكةشيان دذة تؤثى هةبوو، دةبابةشيان بة دذ تؤثى نة هةبوو، دةبابةيان تؤثى

نةبوو.
بوو، فِرؤكة تةنها(١٠٠٠) فِرؤكة جةنطييةكان ذمارةى ساَلى(١٩٢٨)دا لة
بوو. زرَيثؤش ئؤتؤمبيلى دةبابةو دووسةد زرَيثؤش ئؤتؤمبيلى و دةبابة ذمارةى

بَيت  ثَيكةنينتان ِرةنطة هةذاربوو، الوازو زؤر ئالياتةوة ِرووى لة لةشكر
نةبوو. زياتر طواستنةوةى (٣٥٠)ئؤتؤمبيلى سوورى سؤظَيتى بَلَيم سووثاى كة
هةبوو. زنجريدارى تةراكتؤرى حةوت و شةست و سواربوون ئؤتؤمبيلى (٧٠٠)

وآلتةكةماندا هةموو لة ساَلى(١٩٢٨) ثَيش بضَيت لةبري ئةوةشمان نابَى 
جؤرَيك بةهيض تةراكتؤرى و ئؤتؤمبيل دروستكردنى ثيشةسازى كارطةيةكى

تيادانةبوو.

زيادبوون ضةكدارةكانيان لة ئيمثريالية طةورةكان، هَيزة كاتانةدا دةوَلةتة لةو
لة ئةوكاتة جةنطدا بةرثابوونى حاَلةتى لة بةريتانيا ثَيشكةوتندابوو. و
ماوةى لة دةيتوانى فةِرةنسا بكات. دروست مانطَيكدا دةيتوانى(٢٥٠٠)دةبابة
ضةكدارةكانى ئيمثريالييةكان هَيزة بهَينَيت، بةرهةم  دةبابة مانطَيكدا(١٥٠٠)
بةِرَيذةيةكى ميكانيكيية سةربازييةكانيان هةبوو، كارة فِرؤكةيان هةزار دةيةها
دةشيا ئةوانةش كة ثَيشوومان دوذمنانى تر بةواتايةكى دةكرد، خَيرا كاريان زؤر
خؤثِرضةك و ضةكسازى بوارى بةشَيوةيةكى طةورةو لة بةرضاو لة دوذمنمان، بة بنب
حاَلةتى جةنطى بة بكةين لة ثَيشرتبوون، ئةطةر بةراورديان لة ئَيمة زؤر كردندا

جيهانييةوة. يةكةمى
هةردةم زياتر لةوة نةدةمايةوة بؤ هيضى ئينسان ذمارانة ئةم بةراوردكردنى بة
لةوَيوة تاكو ِرةخساندووة ئَيمة بؤ ثَيطةيةكى ض مَيذوويى زروفى بكاتةوة بريلةوة
ساَلى(١٩٢٥)دا لة بكةين؟ لةطةَل جيهانى سةرمايةداريدا تاَلوتيذ ثَيشرِبكَييةكى



١٨
٣

زۆكۆف مارشاڵ

ليذنةى سةربازى لةبةردةم بارودؤخى دةربارةى نوسراوَيكيدا فرؤنزى) لة (ميخائيل
وتى مةركةزيدا

لة كردووة هاوبةشيان ئةوانةى زؤرينةى وابزانم برادةرانمان، «زؤرينةى
ناخؤشدا دةروونى  حاَلةتَيكى لة دةضَيت  لةوة ئَيستا  ناوخؤدا، بةرةكانى شةِرى
لةمةودوا كة شةِرةش  ئةو خوَلقاندون بؤى ناخؤيى شةِرى خؤى كةكاتى  بذين.
ثِرضةكى لة ِرووى ناوخؤ ناضَيت شةِرةكانى لة يةخةمان دةطرَيت دةبَيت و تووشمان
دةبني ثِرضةك كارامةى سووثايةكى بةرةنطارى ثاشةِرؤذ شةِركردنةوة، شَيوازى و

ثَيشكةوتووةوة. تةكنيكى هؤكارى و ضةك تازةترين بة
ئةنجامَيكى ئةوا نةبَيت ئةوان ئةوتوانايةى ئةوانى وةك ئَيمةش سوثاكةى ئةطةر

خراثرتيش دةبَيت. و زؤرخراث
ئةو  ئَيمة دةبَيت بكةين، بؤ ثَيشبينى ثَيشضاو بخةينة ئةمة ئةطةر  
و خاك ثَيناوى لة كردنمان بةرطرى بؤ بيطرينةبةر  ثَيويستة خؤئامادةباشييةى

نيشتمانماندا.»
يةكة ناو بؤ طةِرانةوة مؤسكؤوة لة خوَيندكاران ساَلى(١٩٣٠)دا بةهارى لة
بؤكاركردن ضونكة زؤر نةمامةوة، ليوادا لة سةركردايةتى خؤيانةوة. سةربازييةكانى
سؤظَيتيدا سوارضاكانى سيالحى لة طشتى سةرثةرشتيارى بةياريدةدةرى هةَلبذَيرام
ناوخؤدا(مارشاَلى شةِرى ئةفسانةيى قارةمانى لةطةَل زؤكؤف شَيوةية ئابةو
ئامادةكردنم خؤ كاتى بةكاربوو، دةست يوديونى)دا سيمون سؤظَيتى، ِرووسياى
ثَيكرا ئةوةندةم نةخاياند، هةر تةنها هَيندةى زؤر كةم بوو. كاتَيكى ِرؤيشتن بؤ
بخةمة جَيطاكةم سةر شتومةكى هةر هةموو بكةم، لةبةر سةربازييةكانم جلة
ئةمةش نةدةبرد، شك هيضمان زياتر لةوة كاتانةدا لةو ئَيمة ناوجانتايةكةوة

بوو. ئاسايى زؤر دياردةيةكى
و مةدح خؤشرتين و ناسكرتين و خواحافيزييةكى طةرم ضاوثَيكةوتن و ثاش
و ذنةكةم و خؤم حةوتدا، سةركردةو سةربازانى فريقةى لةطةَل دؤستانة سةناى
و شةمةندةفةربووين بوو، سوارى دووساآلن تةمةنى ئةوكاتة كة كضةكةم(ئسريا)

كةوتينةِرَى.
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نوێ كاری 

ثةيوةندى كة ِرةخساند، زؤكؤف بؤ بَيسنوورى دةسةآلتى زؤكؤف نوَييةكةى كارة
ثَيكهَينانةوةى بؤ بكات هاوكارى و بكات سةربازييةوة باآلكانى سةركردايةتيية بة
هَيزى ثَيكهَينانى و هاوضةرخ بنةمايةكى لةسةر سؤظَيتى سةربازييةكانى هَيزة
هَيزى ضةكدارى كردنى ثِرضةك و شَيواز طؤِرينى و دةرياوانى و تؤثخانةو فِرؤكةوانى
ثَيشكةوتنة ئةو ِرؤشنايى ذَير لة باآل سةربازى كَيشةى طفتوطؤكردنى سوارةو
نازييةكان حوكمى بوو كاتَيك وساتانة كات ئةو بةتايبةت ناوخؤييةدا جيهانى و
لةسةر ئيتاَليادا و يابان لة سةربازى دوذمنايةتى ِرؤحى و دةكرد ئةَلمانيايان
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نةشونمادابوو. و هةَلدان
ثَيشرِبكَييةكى و ملمالنَى لة لةناوخؤياندا ئيمثريالييةكانيش دةوَلةتة
دةسةآلتى بؤ ناوضةيةكدا ضةند بةسةر جيهان دابةشكردنى بؤ توندوتيذدابوون

بةسةرداطرتنيان. دةست و خؤيان
لةسةر(توخاتشفسكى) هةَلوَيستة ِراستةوخؤ دوورودرَيذى و بةوردى زؤكؤف
ثاشةِرؤذى سةرةكى دوذمنى كة كردبونةوة ئاطاداريى زووةوة لة زؤر كة دةكات
طةورةية- سةركردة ئةو زؤكؤف دةنوَينَى، خؤى نازيدا ئةَلمانياى لة شوورةوى
لة بةتواناية طةورة و كة(سةركردةيةكى دةكات وةسف بةو جؤرة تؤخاتشفسكى-
سةركردة سةربازييةكانى هةموو لةناو ئةستَيرةية ِرؤشنبريترين و سةربازيدا بريى

وآلتةكةماندا).
يةكةمى ياريدةدةرى ضاوثَيكةوتنى بؤ بانطكرا زؤكؤف ِرؤذان لة ِرؤذَى
سةرؤكى بؤ ثَيرِياطةياند ئةويش سوارةدا. ضةكدارَيتى لة طشتى سةرثةرشتيارى
قارةمانى بةناوى-فورشيلوف- فريقةيةش ئةو هةَلبذَيراوة ضوار، سوارةى فريقةى

ئةوساوةبوو. بةرطرى وةزيرى سؤظَيتى
فريقةيةدا ِريزةكانى ئةو لة ناوخؤييدا شةِرى كاتى لة كاتى خؤى فورشيلوف
زؤرَيكى ئةودا دةستى ذَير لة و دةكرد سةربازةكانى سةركردايةتى و دةجةنطى
قارةمانَيكى وةك هؤيةوة بةو كة بةدةستهَينا سةركةوتنيان و قارةمانَيتى زؤر
تَيكضوو نةمايةوةو خؤى وةك فريقةكة بارودؤخى بةآلم دةكرا، سةير ناوداستان

ِرؤيشت. وَيرانبوون و داِرمان بةرةو
ثَيناخؤشبوو داواى كردةوة، زؤرى ئاطادار لةو بارودؤخة فؤرشيلوفيان كاتَيك 
بوديونيش دةستنيشان بكات. فريقةية ئةو بؤ تر سةركردةيةكى كرد لة-بوديونى-

كرد. ثةسند سةركردايةتيية ئةو بؤ زؤكؤفى
بوو، ِرؤيشتن ئامادةى نوَييةكةى دةستةآلتة وةرطرتنى بؤ زؤكؤف  كاتَيك

وتى... لَيكردنيدا خواحافيزى لةكاتى بوديونى
لة دةبَيت سوارةبوو، هَيزى باشرتين سووردا سوثاى لة ضوار «فريقةى
طَيِرانةوةى زؤكؤف لة فريقة» باشرتين بة ببَيتةوة و خؤى لَيبَيتةوة ثاشةِرؤذدا وةكو
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دةَلَيت... بريةوةرييةكانيدا
زؤكؤف ضونكة دى، هَيناية (بوديونى) مارشاَل داوكارييةكانى هيواو «مَيذوو
مةعنةوى ِرؤحى فريقةكةو سةربازييةكانى يةكة توانى بوونةى كاروخؤماندوو بةو
خؤى ثَيكبهَينَيتةوةو فريقةكةدا لةناو بةتوانا طةورةو شةِركردنَيكى شَيوازى و
فريقةكة توانى نوَى ضةكى جؤرةها بة كردو كردنى فريقةكةى ثِرضةك سةرثةرشتى
سةركردايةتَيكانى ثةروةردةكردنى كادرة هةروةها سةرثةرشتى بكاتةوة. ثِرضةك
و خؤراِطرى تواناو جةنطدا لةبةرةكانى جيهانيدا دووةمى جةنطى كةلة كرد.

نواند.» بةرضاويان وَينةو بَى نةترسييةكى
مةشقكردنم ِرووبةِرووبوونةوةو ثالنى «هةمووكات دةَلَيت: زؤكؤف مارشاَل
بؤ و كؤبوونةوةى مةشقكردن جَيطاى خؤى دةثاراست، نةهَينييةكى زؤرةوة بة
كةتيبةكان بةجؤرَيك دةبوا دةكرد. دةستنيشان يةكة سةربازييةكان سةركردةكانى
يةكة بَيئةوةى سروشتيدا بِرؤيشتناية بةربةستى ناخؤش و و ناهةموار بةِرَيطاى
ِرابَين هَيزةكان بؤ ئةوةبوو ئةمةش بكةن، و ثشتيوانيان هاوكارى ئةندازيارييةكان
كارى و ناخؤش ببةستن لةكاتى بةرةنطاربوونةوةى خؤيان بة ثشت لةسةرئةوةى
بؤ دابنَين نةخشة خؤِراطرييةوة و بةرهةَلستى بةِرؤحَيكى ناهةمواردا. و طران

مةبةست.» طةيشتنة
و طرانى لةوثةِرى  جةستةييةوة  ِرووى لة ِراهَينانة و مةشقكردن  جؤرة  ئةو

ناخؤشيدابوو. و قورس
دةبوورانةوة، و دةكةوتن شةكةتييان لةبةرماندوبوون و هةندَيجار سةربازةكان
خواردنيان و لَيدةزِرا خةويان بةردةوام ِرؤذَيكى ضةند سةربازان لة هةندَيك زؤرجار
كاتَيك دةبوون خؤشحاَل شادو ضةند ئةفسةرةكان سةربازو بةآلم ثَينةدةخورا،
لةِرَيطادا كة بنب زاَل قورسانةدا و ناهةموار كَيشة ئةو بةسةر دةيانتوانى 
يةكة ئامانجةى ئةو  مةبةستى طةيشتنة و جَيبةجَيكردن بؤ دةبوو،  تووشيان
باسى ئةو(شةودانيشتنانةى زؤكؤف كردبوون. بؤى دةستنيشان سةربازييةكانيان
طفتوطؤكردن بؤ دةبةست كؤِريان و دادةنيشتن شةوانة كة دةكات برادةران)
ِراهَينانانةى و مةشق ئةو  هةَلسةنطاندنى و ِرةخنةطرتن و  طؤِرينةوة بريوِرا و
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ِرؤشنبريى لة هةبوو ناوازةى  و طةورة دةنطدانةوةيةكى و ِراستةوخؤ  دةورَيكى
لة دلَيرى و تؤوى نةترس و نواندنى و بةرزكردنةوةى ورةيان سةربازةكان كردنى

سةربازةكاندا. دةروونى

ـ ـ ـ

و سةرنج جَيطاى بووة فريقةكة تَيكؤشانى و هةوَل ساَلى(١٩٣٥)دا لة
لينينيان مةدالياى بؤنةوةيةوة بةو بةرضاو. طةورةو ثَيزانينَيكى و سووثاسكردن
لة زؤر ذمارةيةكى بوو،  سؤظَيتى مةداليياى طةورةترين ئةوة  كة ثَيبةخشني

وةرطرت. مةداليايان فريقةكة سةربازةكانى سةركردةو
دةروونمةوة لةناخى هةمووى ئةمانة ثَيبةخشيم، يان لينني مةدةليياى منيش
ضؤن بريبكةمةوة وردى وايلَيكردم بة بةخشيم، خؤشى ثَي و شادى و هةذاندمى
بارودؤخى و شةِركردن ئاستى بةرزكردنةوة و ئامادةباشى بؤ كاربكةين زياتر بتوانني

فريقةكة. طشتى
ضونكة بوو، مَيذوويى ساَلَيكى سةربازاندا ئَيمةى ذيانى لة ساَلى(١٩٣٥)
خستة كةسَيتى ثلةى ثرؤطرامى سةركردةكان دةستةآلتى و بةرزكردنةوة حيزب بؤ
بوديونى و تؤخاتشفسكى و بناغةية(بلوخري ئةو ذيانى سةربازييةوة، لةسةر ناو
تايبةت سؤظَيتى، بة يةكَيتى مارشاَلى يةكةم بة بوون بجوروف) فورشيلوف و و
ثةِرينةوة لة بةتايبةت ساَلى(١٩٣٨)دا كرا، لة كة مةشقكردنة دةكةم ئةو باسى

ِرووبارى(بؤيوزينا).
بة خؤوة ناثليَونى كة تَيكشكانى هَيزةكانى سوثاى ِرووبارةبوو ئةمةش ئةو
بة ِراهَينانةكة و مةشق ساَلى(١٨١٢)، ِرووسيا لة طةِرانةوةياندا لةكاتى بينى

ئةوسابوو. بةرطرى وةزيرى فورشيلؤظى مارشاَل لةبةرضاوى و ئامادةبوون
ضاودَيرى لة ذَير بةناوى خؤيةوةبوو فريقةيةى ئةو و تواناى بةتايبةت طرنطى

خؤيدابوو. كردنى
شةِرى لة خؤى كة كاتى نةكةوت بةزؤرَيكى ئةوا لةوكاتةدا ضاوى فورشيلوف
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ِرؤذةكانى ضاو لة ئَيستا  كردبوو، شةِريان ثَيكةوة وآلخ لةسةرثشتى ناوخؤدا
طؤِرابوو. سوارة ضةكى بارودؤخى ضةند ناوخؤييةدا شةِرة ئةو ئةوساى

دةبابة بةرامبةر بريوِرات ئَيستا دَيرينم برادةرى دةوت، دَيرينةكانى بةبرادةرة
ضؤنة؟ شةِركردن بؤ

فيودور تؤضؤنة؟ بريوِراى ثَيمبَلَى بكات؟ ئومَيدمان نا باوةِرةداى لةو ئايا
وةآلمييدايةوة. كوشنكؤ،

مؤزةخانة بخةينة شريو ِرمةكانمان و ئةسث نةهاتووة ئةوة هَيشتا كاتى ـ
ثَيويستة بةآلم هةية، نيشتمان بؤ سوودى  ئةوانةش  دَيرينةكانةوة، شوَينة  و
و بجووَلَى كة نوَيية ضةكَيكى ئةوة ضونكة بدرَيت، بةدةبابة تايبةت طرنطييةكى
باش بة شَيوازَيكى سةركةوتوانةى قورسة و ِراهَينانة مةشق ثَيبكرَيت ئةو هاتوضؤى
جةنطاوةرةكانى يةكة سةربازانى و و سةرؤك طةورةكان سةركردة و ثَيهَينرا كؤتايى

كرد. دَلخؤش و شاد
بةرزكرايةوة بؤ ثلةى زؤكؤف ضوار، فريقةى سةركردايةتى لة ساَل ضوار ثاش
لة(٣٠) زياد ئَيستا تاكو لةوكاتةوة سَى، قؤقازى سوارةى فةيلةقى سةركردايةتى
تَيثةِريوة، بةسةردا لةو كاتة» زؤر زؤر زياترة بوو ئَيستا ساَل سى كاتة «ئةو ساَل
سةربازان دةربارةى بريماوة، لة هةر باشانةم و خؤش بريةوةريية ئةو ئةمِرؤ هةتاكو
قؤقازيدا ضوارى فريقةى ِريزى لة ئةوانةى سياسى، و لَيثرساوانى سةركردةكان و

كردبووم. لةطةَل كاريان

ـ ـ ـ
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پنجه م بهشی 
شهش- و سی فهیلهقی سهركردایهتی
و گرتن شــۆڕش- له ساڵ بیست دوای 
لكۆینه وهی ناوسووپادا- له نایاسایی  بینی

ماركسییهت- و ئیشتراكییهت

طرتةدةست. قؤقازيم فةيلةقى سوارةى سَيى سةركردايةتى (١٩٣٧)دا ساَلى لة
لة ساَل بيست ببوو. تَيثةِر سؤظَيتيدا دةستةآلتى تةمةنى بةسةر ساَل بيست
ِرؤشنبريى و ئابورى لة بوارى نةمرانة و سةركةوتنى سةخت تَيكؤشانى و خةبات
شاهيدبوون طةورةترين بابةتانةى لةو و ئيشرتاكى ثَيكهاتةى بةشةكانى هةموو و

يةكةم. تشرينى شؤِرشى بريى طةورةيى بؤ
كؤكردبؤوة. شوماريان بَى و زلهَيزةكان سوثايةكى طةورة ئيمثرياليية «دةوَلةتة
جةنطى ئامادةكردنى خؤ بؤ  كرد تةرخان زياتريان و زؤر  سةرمايةى بةردةوام

نوَى.
بودجةى لة سةربازى تةرخانكراوى ِرَيذةى (١٩٣٤ – ١٩٣٨)دا ساآلنى نَيوان لة
(٢٠٪)ةوة لة ئيتاَليادا لة (٪٧١) بؤ بؤوة  بةرز  (٤٣٪)وة  لة ياباندا  طشتى 

.«(٪٦١) بؤ بؤوة بةرز (٢١٪)ةوة لة ئةَلمانيادا لة .(٪٥٢) بؤ بةرزبؤوة
ئةَلمانيا (١٩٣٦)دا ساَلى لة داطريكرد. حةبةشةى ئيتاَليا (١٩٣٥)دا ساَلى لة
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شةِروثَيكدادان و ئيسثانيا كؤمارى كردة سةر دةستدرَيذيان ثَيكةوة، ئيتاَليا و
و دةوَلةتَيكى تردا. دةوَلةتَيك نَيوان لة بةسادةيى نةك هةروا دةستي ثَيكرد،

و كؤنةثةرست هَيزى نَيوان لة بةطةرمى شةِروثَيكدادان طةرمبوونى بةَلكو
دةست طةرمييةوة بةوثةِرى ئيشرتاكيدا، ديموكراتى و هَيزى لة نَيوان و فاشَيتيدا

ثَيكرد.
هاوضةرخ و بةهَيز سوثايةكى  بة بوو سؤظياتى  سوثاى ساَلى(١٩٣٧)دا لة
نةخوَيندةوارى خوَيندةوارييةوة. و زانست و ِرَيكوثَيكى و مةشق و ثِرضةكى لةاليةن

نةما. سةربازاندا بنرِبكراو لةناو ِريزةكانى بةتةواوى
و ثيشةيى ئاستى ضةكدارةكاندا هَيزة تةكنيكى ثَيشكةوتنى لةطةَل
ئاستى خؤوةبينى، بة بةرضاوى ثَيشكةوتنى سؤظَيتى جةنطاوةرانى خؤئامادةباشى
ساآلنةى بودجةى  ئةوة.. لةسةر نموونة بؤ بةرزبؤوة. بريكردنةوةييان و فيكرى
طةيشتة(٢٠٠) ضةكدارةكاندا ِريزةكانىهَيزة لةناو خوَيندن و ثةروةردة بؤ تةرخانكراو
مليؤن نزيكةى(٢٥) جةنطاوةران سةربازييةكانى يةكة كتَيبخانةى ِرؤبَل، مليؤن

تَيدابوو. ثةِرتووكيان
سةربازة ئةو بةآلم وآلتدا دةكرد، سياسى ذيانى لة بةطةرمييةوة هاوبةشى سوثا
نةمابوون، سوثادا ِريزةكانى لة كردبوو دَلسؤزييانى ئيسثاتى ِرؤذانة دَيرينانةى و كؤن

.» سؤظياتى دةسةآلتى كردبوو بؤ دَلسؤزييانى ذيان ئيسثاتى كة نةبَيت ئةوانة
لة قوتابخانةى ئةوانةى ثَيكهاتبوو، جوتياران و كرَيكار لة سةركردايةتى نوَى
خوَيندنطاكانى لة سياسييانة ئةوانةى ياخود دةرضووبوون. و قاَلبوون ناوخؤدا شةِرى
لة سياسيانة ئةوانةى ياخود و ثةروةردة ببوون، تةكنيك فَيرى ضةكدارةكاندا هَيزة

ثةروةردةببوون. و تةكنيك فَيرى ضةكدارةكاندا هَيزة خوَيندنطاكانى
و ثَيكدةهَينا سةركردايةتييان كاديرى لــة(٧٠٪)ى جوتياران و كرَيكار
لةبةرئةوة لَيثرسراوبوون، حيزبى شيوعى كة سةربة سةركردةكانيش لة(٥٠٪)ى
نائاسايى كرا.كارَيكى ضةكدارةكاندا هَيزة ِريزى لة ِراونانة و طرتن هةَلمةتى ئةو
ِرذَيمدا، بنةماكانى و ناوةِرؤك لةطةَل نةدةطونجا نةبوو، سروشتى دياردةيةكى و
بؤ ثاساوَيكى  هيض تَيدةثةِرى بةسةر وآلتدا كة و ساَلى(١٩٣٧)دا ئةو كات بؤ
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نةبوو.
سةربازييان سةركردةى دياريرتين و ناودار لةناوطرياوةكاندا طريا.. طريا.. ئةوةى
كارة كاردانةوةيةكى ئةو ضونكة بكراية، نةدةشيا جؤرَيك كارةش بةهيض ئةم طرت.

هَيزة ضةكدارةكانمان. سةر ثَيشكةوتنى كردة خراثى
مامةوة، هةتا ثَيشنيارييان سَى فةيلةقى حةوت مانط بةسةركردةى ماوةى من
بةو قؤقازى، شةشى سوارةى فةيلةقى سةركردايةتى بؤ طوَيزانةوةم بة كردم بؤ
طرنطرت هةموويان لة هؤيةك لةبةرضةند ئةويش بووم. خؤشحاَل زؤر بريؤكةية
لةمةوثَيش خؤى من كاتى كة فريقةى ضوارى تَيدابوو نوَيية، فةيلةقة ئةو ئةوةبوو
و هةست فريقةية ئةو دةربارةى بَيطومان بووم، سةركردةيان ساَل ضوار ماوةى

هةبوو. تايبةتم ثةيوةندييةكى
هةوَلمدا بةجدى و طةرم بة زؤر شةشةم فةيلةقى سةركردةى بة بووم كة هةر
ثَيدةكرد هةست ئةوةم من طةرضى وةربطرم، هةية سرتاتيذى مةسةلةيةكى هةرضى
دةمخستة ثَيشضاوى ئاشكرا زؤر بة من ئاستى ثَيويست، هَيشتا نةطةيشتوومة من

بَيت. فراواندا و بةرز زانيارى زؤر ئاستَيكى فةيلةق لة قائيد ثَيويستة خؤم
زانست ئاستى بتوانم ئةوةى بؤ زؤرمدا، خؤماندوبوونَيكى و هةوَل ئالَيرةدا
شادومان و زؤرخؤشحاَل فَيرببم، و  بَينم بةدةست  زياتر سةربازى زانيارى و
ئةو بؤ فَيركردنةكانم وانةو  ياخود كؤِروكؤبوونةوةكانم دةمبينى  كاتَيك دةبووم
بؤ هةية لةبةرضاوى و باش ئةنجامَيكى جةنطييانة ئةركانى ئةفسةرو كؤمةَلة
طةورةترين بة خؤم هةوَلةكانى بؤ من ئةوةم خوَيندكارةكانم، ئاستى بةرزكردنةوةى

دادةنا. ثاداشت
لة شتَيك سووديان نةبينايةو و فَيرنةبووناية نوَى فَيرخوازان شتَيكى ئةطةر خؤ
خةنجةرَيكى وانانة ئةو من بةبؤضوونى نةبووناية، فَير سةركردةكةيانةوة شارةزايى
و نةشارةزايى نيشانةى سةركردةيةو ئةو ويذدانى بؤ ِراستةوخؤبوو كوشندةو

سةركردةيةبوو. ئةو بَيتوانايى
كةممان ذمارةيةكى ئَيمة ئةوةبوو ئةوةش  هةبوو، ناخؤشيش ِراستييةكى
زانيارى زانيارييةكةيان لة زانيارييةكى ئةوتؤيان نةبوو، لةو سةركردانة نةبوو..
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نةبوو. زياتر كةمرتو زؤر دةستةكانيان ذَير
بةطةورةيى و دايمى و دوورودرَيذ بةشَيوةيةكى سةربازييةكانم مةسةلة من
تيَورييةكانى دةكرد، تاووتوَى كردةوةيى و تيَورى بةشَيوةى هةنطاو بة هةنطاو
هيض ئةوةى بووم، بَي شارةزايان و فَيربووم باس لةدواى لينني، باس و ماركس

دابنَيم. بؤ ثالنَيكيان
ياريدةدةرى ثلةوثَيطةى بؤ  هةَلبذَيردرا  زؤكؤف ساَلى(١٩٣٨)دا كؤتايى لة
دةبوا نوَييةم ئةو ثلة بةثَيى سةربازى بيلوِرووسياى هَيزةكانى ناوضةى سةركردةى
سوارضاكان يةكةكانى لة جةنطاوةرى سةركردايةتى ذمارةيةك ئاشتيدا لةكاتى من

بكةم.
ميكانيكى سوارةكانى كؤمةآلنى سةركردايةتى من دةبوا جةنطيشدا لةكاتى
تا٤تا٥) ٣) هةروةها  سوارةبوو. فريقةى (٥) تا  فريقة ذمارةيان(٤) كة بكةم
نةبووم ثةرؤش زؤر بدةم. من يارمةتييان تر يةكةيةكى سةربازى ضةند فريقةو
لةطةَل كارم ثاشةِرؤذى  بةآلم بهَيَلم، بةجَى ِراهاتبووم لةطةَلياندا فةيلةقةى ئةو
نةدةكرا. ئاستيدا خؤِراطرى بؤ لة بوو كارَيك ثَيكهاتة مةيدانية طةورةيةدا ئةو
يةكة لةو كرد  خواحافيزيم  ئةوةى ثاش قايلبووم، هةَلبذاردنة بةو  لةبةرئةوة 

دةستمدابوو. ذَير لة سةربازييانةى
بيلوِرووسياى  ناوضةى سةركردايةتى بارةطاى كة بؤ(سمولينسك) كرد  سةفةرم

بوو. سةربازى
لة لَيكردم، ثَيشوازى  ناوضةكة سةركردةى طةرمى(كافالوف) بة  زؤر لةوَى
شارةزايى بة شةشةمدا و سَى  دووفةيلةقى هةر لة كردنم  سةركردايةتى كارى
و ضاكة كاتَيك هةستى هةموو  هاتمةدةرَى، وَينةوة بَى زانيارييةكى طةورةو  و
بةرامبةر داوم، يارمةتييان كارةكانمدا لة ئةوانةى بةرامبةر دةكرد زؤرم باشييةكى
كردنى بةرطرى ئاستى بةرزكردنةوةى و ثَيشكةوتن ثَيناوى لة بةشةرةفةوة ئةوانةى

دةكرد. كاريان نةتةوايةتيدا
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شهشهم بهشی
ڕووباردا) لهناو چاوهڕواننهكراو (جهنگی

داگــیــردهكــات-زۆكــۆف  مهنگۆلیا ــان  ــاب ی  
یابانییهكان دهگرتهدهست- سهركردایهتی 
دیدار یهكهم دهنونن- خۆڕاگری لهشهڕدا

نازییهكان- خهتهری ستالیندا- لهگهڵ

طورج بؤ ثَيطةيشت فةرمانَيكى (ئايارى١٩٣٩)دا زؤكؤف مانطى كؤتايى لة
فؤرشيلوف. مارشاَل سؤظياتى بةرطرى وةزيرى بضَيتةالى ضاوثَيكةوتن

ِرؤذى(٢ى بةيانى لة و شةمةندةفةردةبَيت سوارى مؤسكؤ بؤ زؤكؤفيش
دةطاتةجَى. حوزةيراندا)

فؤرشيلؤف، وتى يةكرتكردن لة سآلو ِرَيزو ثاش
مةنطؤلياى كؤمارى سةر كردؤتة كتوثِريان  هَيرشَيكى  يابان «هَيزةكانى -
ِرؤذى(١٢ى لة  سؤظَيتى يةكَيتى  نَيوان ِرَيكةوتننامةيةى ئةو  بةثَيى ميللى، 

ِرَيكةوتوون. لةسةرى مةنطؤليادا لةطةَل ساَلى١٩٣٦)دا ئازارى
مةنطؤليا، سةر بؤ دةرةكى دةستدرَيذييةكى هةر بؤ بِرياريداوة ِرووسيا

ئايار)دا»،  لة(٣٠  ِرووداوةكةية ناوضةى  نةخشةى ئةمةش بكات.  لَي بةرطرى
و ِروونكردنةوةى هةَلوَيستةكة، فؤرشيلؤف، وتى ثاش باسكردن

شوَينى بؤ بطةيتة ئةوَى طورج و فِرؤكة بيت ئامادةى خَيراسوارى تؤ «ئايا
ئةستؤ؟ بطريتة سةركردايةتى كارى  ثَيويستكات بارودؤخ  ئةطةر ِرووداوةكة؟،
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وةآلميدايةوة. كورتى بة زؤكؤف
زؤكؤف فِرؤكةببم..!! سوارى بِرؤم  ئامادةم خولةكةدا  لةم و ئَيستا -هةر
مةنطؤلياو هَيزةكانى سةركردةكانى لةطةَل ِراوَيذى و طفتوطؤ و مةنطَولياو طةيشتة
كردنى تاووتوَى ثاش ئةنجامدا، سؤظياتيدا  تايبةتةكانى  هَيزة سةركردةكانى

بارَيكةوة. هةموو لة هةَلوَيستةكة
ناتوانن مةنطَوليادان لة  هَيزانةى ئةو تَيطةيشت بؤوةو  ِروون بؤى زؤكؤف
هَيزة دةستدرَيذكردنةى كَيشةو ئةو  بةسةر سةركةون  نيية ئةوةيان تواناى و
درَيذةبة و بَيت بةردةوام يابانييةكان ئةطةر بةتايبةتيش ياباندا، سةربازييةكانى
زؤكؤف نوَييةكان، جوطرافيا ئاِراستة بةرةو ترو ناوضةكانى بؤ بدات هَيرشةكانى
هةَلمةتى ثالنَيكى تةلطرافةدا لةو و نارد بةرطرى وةزيرى بؤ كتوثِرى تةلطرافَيكى

ثَيشنياركرد. تيادا وةزير مةنطؤُّـ بؤ و هَيزةكانى سؤظياتى سةربازى
مارشاَل تةلطرافةدا  لةو ثَيطةيشت، تةلطرافَيكى زؤكؤف دوايى ِرؤذى  بؤ
زؤكؤف ثالنةكةى بؤ خؤى بةرزنرخاندنى و تةواوى ِرةزامةندى فوشيلوف

دةربِرى.
فِرؤكةكرد،  و دةبابة و تؤث هَيزى ناردنى و يارمةتى داواى زؤكؤف كاتة  ئةو
و زؤر توانا ثِرضةكى و هةموو توانى لةطةَل ئةو زؤكؤف سةركةوتوانة ثالنةكةى
داطريكةرانةى دةستدرَيذكةرو هَيزة ئةو بةسةر هةيبوو، كة دوذمنةكةيدا طةورةيةى
شاخى(بابن لة و ثةِريبوونةوة جول)ةوة ِرووبارى(خالجيني لة كة زاَل بَيت ياباندا
دةستمانةوةبوو، بة كة جؤكةرَيك وةرةقةى تةنها جَيطريببوون، تساجان)دا
هيض بَى و بَيدواكةوتن لةبةر ئةوة بِريارماندا بوو، ميكانيكى سوارةى كةتيبةى
كة يابانييةكان هَيزانةى ئةو فِرؤكة بكةينة سةر كتوثِرى هَيرشَيكى سستييةك
دذة بةرطرى بةربةستى و سةنطةر نةيانتوانيبوو و دانةمةزرابون باش هَيشتا

دانةمةزراندبوو. دةبابةيان
لة و دةكرد دةبابةكانمانى  جوَلةى و ضاالكي ضاودَيرى دوذمن هةربةِراستي
تؤث بةطةرمى و داباراند بةسةردا تؤثةكانى طوللة ئاطرى بةلَيشاو كةميندابوو،
ضونكة حةشاربدةن،  خؤيان نةيانتوانى دوذمنان دةكرد. دةبابةكانمانيان بارانى 
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ثَيوةنةبوو، طياشى هةتا ئاشكرابوون، ديارو دةشتةكان كيلَومةترى سةدةها
دابوون. طةمارؤيان اليةكةوة هةموو لة هَيزةكانمان

سةعات تةمموز) بةردةوامبوو. لة ِرؤذوشةوى(٤ى درَيذايى بة شةِروثَيكدادان
ئةو ثَيهات. كؤتايى دوذمن بةرطرى تةواوى بة تةمموزدا) بةيانى(٥ى سَيى
كوذراو ئةسثى طردؤَلكةى لَيكةوتةوةو كوشتارى هةزارةها شةِروكوشتارة
ئؤتؤمبيلى جؤرةو  هةمة تؤثى شومارى بَى طةورةو ذمارةيةكى ثاشماوةى  و
دةستداو لة فِرؤكةى دوذمن(٤٥) ئاسمانيشدا لةشةِرى جَيهَيشت. خؤى دواى
دةكرد. هةواَلطرى ضاودَيرى بةدةورييةى هةر دوذمن بؤ ماوةيةك تَيكشكَينران.
زرَى ئؤتؤمبيلى و بةثشتيوانى تؤث و بةكةتيبةيةكى ثيادة ئابدا) لة(١٢ى ثاشان
بة دةستى هاوَيذ، بؤمب بوو لة(٢٥) كة بريتى ئاسمانى دةبابةو هَيزَيكى ثؤش و
و دةست بكةن داطري طةورة) شاخى(طلة تواني دوذمن هَيرشةدا لةو كرد. هَيرش

كرد. قايم خؤيان و حةشاردا تيادا خؤيان هَيزةكانيان بطرَيت، بةسةريدا
هَيرش بؤ كرد ئامادة خؤيان مةنطؤلييةكانيش و سؤظَيتى هاوبةشةكانى هَيزة
ناو هاتبوونة يابانييةكان كة هَيزانةى ئةو ئةوةى بةربآلو بةمةبةستى كردنَيكى

بةرن. ناويان لة بكةنةوةو ثاك لَييان تةواوى بة مةنطَولياوة خاكى
ثشتيوانى  و يارمةتى كرد مؤسكؤ لة داواى سةركردايةتى بناغةية ئةو  لةسةر
دةستى بةربآلوةكة هَيرشة ١٩٣٩)دا ئابى لة(٢٠ى بنَيرَيت. بؤ زياتريان و نوَى

لةناوبردنيان. و دوذمن طةمارؤى بؤ ثَيكرد
دةستى و٢٢) ِرؤذانى(٢٠ و ٢١ درَيذايى بة طران و طةرم شةِروثَيكدادانَيكى

ثَيكرد.
نواند، وَينةيان بَى خؤِراطرييةكى و ئازايانة بةرطرييةكى دوذمن ماوةيةدا لةو
ئَيمة بةهَيزبوو، ئةوةندة شَيوةيةكى بة بةرطرى طةورة)دا شاخى(طلة لة بةتايبةت

نةدةكرد. وامان شتى ضاوةِروانى
يارمةتيدانى تؤثةكانةوة بؤ بةثشتيوانى يةدةكيمان ثؤشى لَيواى زرَى بةناضارى

نارد. هَيزةكانمان
دوذمنيان هَيزةكانى باَلى هةردوو هَيزةكانمان ئابدا) ِرؤذى(٢٦ى بةيانى لة
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شكاند.
يابانىطةمارؤبدةن، لةشكرىشةشةمى كؤمةآلنى ِريزى توانييان بةسةركةوتوانة
يةك دوذمن سةربازييةكانى يةكة ئةوةى بؤ بوو، بةردةوام توندى بة شةِروثَيكدادان
سةربازييةكانى يةكة بةرن، ناويان لة تةواوى بة و لَيكهةَلبوةشَينن يةك دواى لة
بةو هةستيان سةربازةكان كؤتاييدا شةِريان كرد. لة سةربازيان تادوا يابانييةكان
خؤيان ضاوى بة ئةوان ناشكَيت، ئيمثراتؤرى لةشكرى دةيووت كة درؤيةكرد،
نةيانتوانى سةركةوتنَيك ضوارمانطةدا ماوةى لةو هَيزةكانيان بينى كة ئةوةيان

بَينن. وةدةست ثَيكدانانةدا شةِرو لةو

ستالیندا لهگهڵ
لةناوبران، يابانى  شةشى  سوثاى هَيزةكانى تةواوى  بة  ئابدا) لة(٣٠ى

ئايارى  لة(١  هةتاكو هَيشتةوة، مةنطؤليادا لة هةر هَيزةكانى زؤكؤف بةآلم
بةرطرى، وةزارةتى بؤ ئةوةى بضَيت مؤسكؤ، بؤ بؤ بانطهَيشتكرا ساَلى١٩٤٠)دا

نوَى. ثلةو ثايةى بؤ دامةزراندنى بة تاِرَينمايى وةرطرَيت
بؤ بضم ئةوةى ثَيش لَيكردم ثَيشوازى خؤى ستالني ِرؤذَيك يوسف ضةند «ثاش

بوو». نةمبينى من لةمةوثَيش زؤر دةترسام، ضونكة ضوونةمدا لةو بينينى
ترى كةسَيكى ضةند مؤلؤتؤف-و و ستاليندا-كالفني لةطةَل نوسينطةكةيدا لة
هةركةضوومة دةكَيشا، سةبيلى ستالني لةطةَلدابوو، سياسى مةكتةبى ئةندامانى

لَييثرسيم.. طورج ذوورةوة
هةَلدةسةنطَينيت..؟ ضؤن يابانى سوثاى ها.. ـ

بوون لةطةَلداكردن سةربازانَيك شةِرمان جؤلدا خالجني لة سةربازانةى «ئةو ـ
ِرةبت و زةبت خايةندا كةم شةِرى لة بةتايبةت ثَيكرابوون، مةشقيان بةباشى زؤر
حاَلةتى لة بةتايبةت بَى وَينةبوون، لةشةِركردندا نةترس و ئازاو بوون، طوَيِرايةَل و

بةرطريدا.
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نةترس ِراهَينرابوون، بةتوانا و بةرز شَيوةيةكى بة نزمةكانيان ثلة ئةفسةرة
بةآلم ئةفسةرة نةبوو، هيض لة ترسيان دةجةنطان وَينةوة بَى ئازاييةكى بة بوون،
مةشق و ِراهَينان ِراذةى بةرزبوو،  ثلةيان  ئةوانةشى  و  ناوةندييةكانيان ثلةمام
تَيدانةبوو. هةروةك نةريتة شةِريان دةستثَيكردنى هةَلثةو كردنيان كةمبوو ِرؤحى
ئاستى دةربارةى بةآلم دةكرد، بةسةركردايةتى حةزيان زياتر و ثَيشووةكةيان كؤن
دواكةوتوودابوون. و نزم بةبؤضوونى من لة ئاستَيكى يابانى لةشكرى تةكنيكى

زؤر لة هَيزى ئاسمانى ئاسمانييان هَيزى سةرةتا دةمةوَيت ئاماذة بؤ ئةوةبكةم
نوَييةكانمان جةنطيية فِرؤكة هةتا سةركةوتووتربوون، بةهَيزترو ئَيمة هيزةكانى
قارةمانى فِرؤكةوانى كؤمةَلَيك كاتَيك (A١٦)و جؤرةكانى(تشايكا) لة طةيشت
بةسةر طرت دةستيان  و طةيشتن سةركردايةتى(سمرشكيفيتس) بة  سؤظياتى

ناوضةكةدا. ئاسمانى
دياربوو، ئاشكرا و بــةرزوِروون زؤر ئَيمة ورةى و دةسةآلت  ئةوكاتة ئيرت
يابانى سوثاى و هةَلبذاردةترين باشرتين ِرووبةِرووى لةوشةِرةدا ئَيمة شايانى باسة
زؤرطرنطى ستالني  ئيمثراتؤرى»، ثَيدةَلَين»يةكةكانى سوثايةى ئةو بووينةوة،

لَييثرسيم. ثاشان شلكردبوو، بؤ طوَيى وردى بة و دةدا، بةوتةكانم
دةكرد..؟ شةِريان ضؤن ئَيمة هَيزةكانى ئةى ـ

دةَلَيت هةَليسةنطاند،  و كرد بؤ شةِرةكةى باسى دوورودرَيذى بة  زؤكؤف
طرتبوو..وتم: قسةكانم بؤ طوَيى بةثةرؤشةوة ستالني سةرنجمدا

سةركردةكانىيةكة سةربازييةكانمان و سةربازييةكانمان دةربارةىهةموو هَيزة ـ
كرا جول)دا ِرووبارى»خالجني ئةو شةِرةى لةسةر بةتايبةت خؤم دةربارةى خودى و
سةربازةكانمان، شةِركردنى شارةزايى بؤ ضاكبوو، تواناو بة سةربازى قوتابخانةيةكى
دةرس و دَينَيت بةدى وردتر ئةنجامَيكى و سوود يابانى اليةنى لةو باوةِرةدام من
خؤى طفتوطؤكةماندا(كاليفني) قسةو لة دةبينَيت، سوور لةشكرى تواناى هَيزو لة
لة دوذمنكاريية ئةو  بؤ يابانى حوكومةتى مةبةستى دةربارةى تَيهةَلقورتاندو 

وةآلميدايةوة.. زؤكؤف ثرسى، زؤكؤفى
مةنطؤالن زةوييانةى «طرتنى ئةو هةَلمةتة مةبةستى ئةو من بةبؤضوونى ـ
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داطري شوَينانة ئةو ئةوةى بؤ جؤَلةوة خالجني ِرووبارى  ثشت  كةوتوونةتة  كة
ئاسنينة هَيَلة ئةو ثاراستنى  دَلنيايى بؤ نوَى ثَيطةى شوَين  بيكاتة و بكات
كة سؤظياتيدا يةكَيتـى سنورى لة ِرايبكَيشَيت دةيةوَيت يابان سرتاتيذييةى

دواى(بَيكال)ةوة.» كةوتؤتة
وتى.. ستالني لةوكاتةدا

دةظةرى سةركردايةتى هةية، بِرؤ شةِروثَيكداداندا تةواوت لة شارةزايى ئَيستا ـ
ئةوَى هَيزةكانى ئامادةكردنى لة خؤت شارةزايى و دةست بطرة سةربازى(كييف)
نةمتوانى ماوةيةك لة مةنطؤليادابووم. دةربخة، من ضونكة شةِروثَيكدادان بؤ
ئةَلمانيا نَيوان لة كة  شةِرانةبكةم ئةو  بةدواداضوونى  و سةرنج  دوورودرَيذى بة
فرسةتم دةكرا، ترةوة لةاليةكى فةِرةنسادا ئينطلتةرةو نَيوان لة و لةاليةكةوة

ثرسيم.. و بينى
ِرؤذئاواييةكاندا لة وآلتة شةِرةى ئةو سةلبييةى لةو تةبيعةتة ئَيوة تَيطةيشتنى ـ

ضؤنة...؟ دةكرَى
سةربازييةكانى كارة ثَيشكةوتنى و هاويشتن ثةل دةربارةى ئَيوة بؤضوونى

ثاشةِرؤذضؤنة..؟
وةآلمييدايةوة.. و كرد بة ثَيكةنني دةستى ستالني

لةطةَل بةِراستى نايانةوَيت سةرؤكايةتى(تشمربلن)، بة بةريتانيا حكومةتى ـ
دذ هيتلةر هةَلنَين شةِر ئةوةن بةهيواى ئَيستا تاكو هيتلةردا بجةنطن.. ئةوان
ئَيمةدا لةطةَل نةيانويست ساَلى(١٩٣٩)دا ئةوان لة بكات، بةيةكَيتى سؤظياتى
ئومَيدو ئةوان بةَلكو ببةستن، هيتلةرييةكان بة دذ دؤستانة ثةيوةندييةكى
يةكَيتى سةر بؤ كردنى دذايةتى لة نةطرن هيتلةر دةستى لةوةبوو ئارةزوويان
ئةو سياسةتة نايةتةدى... لةسةر و ِروونادات هةرطيز شتى وا بةآلم سؤظَيتى،

دةكةوَيت..» لة سةريان طران نرخَيكى يان، ثاشةِرؤذ نيية كورتبينى
ئةو لةبةر لَينةكةوت خةوم زؤر ماوةيةكى مؤسكؤ، ئؤتَيل بؤ هاتمةوة ثاشان

طةيشتم. سياسى مةكتةبى ليذنةى ئةندامانى بة كة كاريطةرييةى
دةنطة بة هةذاند.. زؤر منى  و تَيكردم كارى ستالني  دةرةكى ِرووكةشى 
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مةسةلة زؤرةكةى لة شارةزايية و بريةقووَلةكةى و سةرنجدانةكةى و سووكةكةى
دةيدا. من وتةكانى كة بؤ زؤرةى طرتنة طوَى و ئةو طرنطى و سةربازييةكاندا

ـ ـ ـ
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حهوتهم بهشی
له تایبهتییهكان ھزه  سهركردایهتیكردنی 

سهربازیدا دهڤهری(كییف)ی
ستالین دهكـــات- داگیر  ئــه وروپــا  ھتله ر ـ 
لهگهڵ دهكــات ھاوپه یمانتی بانگهشهی 
فاشیستهكان- دژی فهڕه نسادا و بهریتانیا

ناكهن- ھاوپهیمانتی فهڕهنسا بهریتانیاو

بةسةركردةى طةورةتريندةظةرىسةربازى سةبارةتبةمنشةرةفَيكى «دامةزراندنم
طةورةبوو.

لةاليةن ليذنةى  من كة بيسةِّـَينم ئةوةى بؤ خستمةطةِر توانادابوو لة هةرضيم
طةورةيةم...» بِروا و بةستن ثَي ثشت ئةو شايانى سؤظياتييةوة حكومةتى و مةركةزى
دةظةرى- ضونكة نوَييةكةى شوَينة بؤ طواستنةوةى بة بوو شادوخؤشحاَل زؤكؤف
و تةكنيكى ئاستى دةربارةى سؤظَيتيدا، سةربازييةكانى ثَيوةندة نَيوان لة كييف-
بة زؤرى سةركردةى بةتواناو ذمارةيةكى هةروةها لة ئاستَيكى بةرزدابوو. مةشقكردن،

تَيدابوو، لةوانة.. بةرزى ناوبانطى طةورةو
باجراميان- روبتسيف- كوستنكو-  موزيتشنكو- باكوفليظ-  يوركايف- ـ

بتوخيمد.
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ذَير لة  كة بةسةركردةوة بةشانةى ئةو  ساَلى(١٩٤٠) درَيذايى  بة زؤركؤف 
بةِراستى طشتيان كردن سةردانى ئةو ئةوانةى هةرهةموو ئةودابوون، سةركردايةتى

لَيكرد. هاتنةيان ئةو طةرمى ثَيشوازييةكى
لة كرا طران و قورس  مةشقكردنَيكى  ساَلى(١٩٤٨) ثايزى و هاوين
جةنطةوة دوو لةو دةرسانةى لةو سوودوةرطرتن و فَيربوون بؤ ناوضةى(كييف)دا
لةوكار هةروةها كرديان، فنلةندييةكان و يابانييةكان دذى سوور لةشكرى كة
دووةمى جةنطى لةوماوةيةشدا دةكرا،  ِرؤذائاوادا لة  سةربازييانةى ضاالكيية و
دوذمنكارى بةرةى(بةرلني-ِرؤما)ى جةنطة ئةو سةندبوو، طِروتاوى جيهانى
لة دروستكردبوو، كونرتن)ى دذى بةرةى(هاوثةيمانى هةروةها دروستكردبوو،

ياباندا. ئةَلمانياو نَيوان
دةطَيِرَيتةوة، ئةوة زؤكؤف مارشاَل ماوةيدابوو، لةو سةيروسةمةرانةى لةوشتة
ِرةتكردةوة، سوورى لةشكرى يارمةتييةى دةستى ئةو ثؤَلندى حكومةتى ضؤن
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دةيانكرد. ثؤَلندة بؤ سةر كة نازييةكان هةِرةشانةى ئةو دذى
لةسةر خؤيان هَيزةكانى  دةنرخاندو خؤيان كردنى خؤقايم ضؤن ثؤَلندييةكان 
ِرووبةِرووبوونةوة بؤ بوون ئامادةباشيدا لة و كؤكردبؤوة خؤياندا ِرؤذهةآلتى سنوورى

لةطةَل يةكَيتى سؤظَيتى(ئةوسا)دا. شةِركردن و
دةكاتة هَيرشيان ِرؤذئاواوة و باشوور و باكور لة هيتلةرييةكان هَيزة كةضى
و دةطرَيت زةخريةياندا ضةكو جبةخانةكانى بةسةر دةست زؤربةخَيرايى سةرو

دةكات. داطرييان
بوو؟ ضؤن سوور لةشكرى حاَلى ئاَلؤزةدا و ناهةموار بارودؤخة لةم ئةى

بة ثَيشكةشى كة ِراثؤرتةى لةو حيزبدا، هةذدةهةمى كؤنطرةى لة ستالني
ئَيمةش وآلتةكةى خستةِروو. ئيمثريالييةكانى نوَيى جةنطى خةتةرى كرد، حيزب
لةطةَل كاردةكات، بةآلم ئاشتيدا ثاراستنى ثَيناوى لة بَى ماندووبوون بةردةوام
جةنطى بوارى خؤئامادةكردنى زياتر بؤ دةكات طةورة كارى بةردةوام ئةوةشدا
ئةم ِراستيشدا لة جةنطييةكانمان، كةشتيطةلة و سوور لةشكرى ثِرضةككردنى و
لة ِراستبوو هةناسة تادوا سؤظَيتى(جاران) يةكَيـتى كاتَيكدا لة وان، هةر كارانة
لةطةَل لة ئةوروثا بةرطريكردن ثرؤطرامَيكى و ثةيِرةو بؤ ثَيكهَينانى هةوَلةكانيدا

و فةِرةنسادا. بةريتانيا
دوو نَيراوة لة بةردةمى ئةو كة ئاستَيك و دَلسؤزى سؤظَيتى طةيشتة ِراستى
بةرطرى نةهَينى زؤرى زؤرَيكى بةِراشكاوى بةريتانيادا و فةِرةنسا سةربازييانةى
قؤَليية سَى  كؤبوونةوة ئةو بؤ دةوَلةتة دوو ئةو بةآلم خستةِروو، نيشتمانى

نارد. نوَينةرايةتى بة دووكةسيان تةنها سةربازيية
لة  كةئَيمة بةوةدانا، ددانيان و ِرايانطةياند ِراشكاوييةوة بة زؤر ئةوانيش  

كةسايةتيية ثلة دووةكانيني.
ِراطةَينرابوو ئةوة بةريتانى بةِراشكاوى بؤ نوَينةرانى نهَينييةكاندا ِرَينمايية لة

كة:
سةرشانى بخاتة دةست نيشانكراو هيض بةرثرسيارَيتييةكى نايةوَيت بةريتانيا ـ
كرد كة نوَينةرانى لة داواى بكات، بةسرتاوى دةست هؤى ئةوةى كة ببَيتة خؤى
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بة ِرووسةكاندا لةطةَل بدةن  ئةنجام هَيواشييةوة و سستى  بةوثةِرى دانووسان
نوَينةران ثَيويستة سةربازيش ِرَيكةوتننامةى دةربارةى بجووَلَينةوة ئاطادارييةوة

طشتى. شَيوازى بة هةتا دةتوانن ِرازينب
نوَينةرانى كؤبوونةوةكانى فةرمييةى دةقة ئةو بريوةرييةكانيدا لة زؤكؤف
ئابى لة(١٥ى دةكات، باس فةِرةنسى و بةريتانيى و سؤظياتى سةربازى
ضةكدارةكانى هَيزة جةنطى ئةركانى سةرؤك (شايوشنيكوف)ى ساَلى١٩٣٩)دا

دةَلَيت: سؤظَيتى
بةرهةَلستى  بؤ سؤظياتيدا ئةوروثيةكةى يةكَيتى بةشة لة سوور ـ لةشكرى
فريقةى ثيادةو(١٦) فريقةى ئةوروثادا(١٢٠) لة يةكان فاشى دوذمنكارى
هةزار تا(١٠) هةزار و(٩) مةيدانى قورس تؤثى هةزار يةكةى و(٥) زرَيثؤش
و شةِركةر و هاوَيذ بؤمب جةنطى فِرؤكةى تا(٥٥٠٠) (٥٠٠٠)هةزار دةبابةو
بةرةى جةنطةوة بؤ دةستى ذَير خستبووة ئاسمانييانةى هؤى طواستنةوة جطة لةو

ئةوروثادا. لة فاشيستةكان دوذمنكارى ِرووبةِرووبوونةوةى

ڕووسیا ھاوكاریكردنی
ئةويش. جةنط، بؤ هةية ِرووسيا هاوكاريكردنى ئةطةرى سَى

فةِرةنسا بةريتانياو بكةنةسةر دةستدرَيذى دوذمن هاوثةيمانانى ئةطةر يةكةم:
دةنَيرَيت خؤى هَيزةكانى لة(٧٠٪)ى بةِرَيذةى سؤظَيتى(ئةوسا) يةكَيتى ئةوكاتة
كة ِرووبةِرووى فةِرةنسا و بةريتانيا هَيزانةى ئةو كردنى و هاريكارى يارمةتى بؤ

دةبنةوة. ئةَلمانيا سةرةكى دوذمنى
هةردوو  لةطةَل هاوكارى باكوردا لة سؤظياتى كةشتيطةُّـ هةروةها
لة سةربازييانةى ضاالكيية لةو دةكات فةِرةنسيدا و بةريتانى كةشتيطةُّـ
دوو ئةو ئيقليمى ئاوةكانى دةرةوةى لة دةكرَيت نةرويجدا فنلةندةو ِرؤخةكانى
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ِرووبارى لة سةربازييانةى كارة لةو سؤظياتى كةشتيطةُّـ دةوَلةتةدا، هةروةها
ِرَيطا سؤظَيتى طةِرةكانى(غواصة) ئاو ذَير و دةكات هاوكارى دةكرَيت بةَلتيقدا
بؤ سويدةوة لة كؤمةك بةشَيوةى كة دةطرَيت ئةوةلييانة مادة ئةو لةناردنى

دةنَيرَين. سةرةكى دوذمنى
ثؤَلةندةو دةوَلةتى هةردوو دوذمنكارى بكرَيتة سةر و هَيرش ئةطةر دووةم:
ئةو قوربانيانى دةوَلةتى هــةردوو لةطةَل فةِرةنسا و بةريتانيا ِرؤمانيا،
بةخاكةكةياندا سؤظياتى  هَيزةكانى ِرَيطابدات كة ِرَيكةوتبوو دوذمنكارييةدا، 
ضةكدارةكانى هَيزة بةِرَيذةى(١٠٠٪) ئامادةية سؤظياتى  يةكَيتى  ببَيت، ِرةت
شةِركردن بؤ دةيانَيرَيت فةِرةنسا و بةريتانيا كة ِرَيذةيةى لةو بنَيرَيت يةكسةر

ئةَلمانيا. دذى
ئةو لةطةَل سؤظياتى كةشتيطةُّـ دةريايش حةربى) دةربارةى(مةجهودى
سةرشانى ئةوةدةخاتة  ثرسيارَيتى بةر يةكةمدا،  ئةطةرى لة باسكرا دووكارةى 
دزةبكةنة دوذمن ئاو طةِرةكانى(غواصة) ياخود ذَير كةشتيطةل نةهَيَلَيت كة خؤى

ِرةشةوة. دةرياى ناو
التيفيا)وة و فنلةندة (ئةستؤنيا و زةوييةكانى لة ِرَيطاى دوذمن ئةطةر سَييةم:
فةِرةنسا و بةريتانيا بةخَيرايى ثَيويستة سؤظَيتى، يةكَيتى كردةسةر هَيرشيان
دوذمنكاران. هاوثةيمانانى ياخود دوذمن بة دذ شةِرةكةوة ناو بَينة بةطورجى
ناو بَيتة فةِرةنسادا و بةريتانيا لةطةَل هاوثةيمانة كة ثؤَلندة ثَيويستة هةروةها
ثؤَلةندةدا بةخاكى سؤظياتى بدات بةهَيزةكانى ِرَيطا ئةَلمانيا و بة دذ جةنطةوة

ببَيت. ِرةت
ثَيشةوة لة كة سؤظياتى هَيزةكانى بةِرَيذةى(٧٠٪)ى فةِرةنسا و بةريتانيا وة
يةكَيتى ئةوروثايى سنوورةكانى لةبةشة خؤيان هَيزةكانى كرد، بؤ ئاماذةمان
و فةِرةنسا بةريتانيا دةرياييةكانى هَيزة ثَيويستة هةروةها سؤظياتيدا كؤبكةنةوة.

نيشانكراوة. دةست يةكةمدا لة ئةطةرى حةربى)يةى بةو(مةجهود هةستَيت
سؤظياتى هَيزةكانى سةركردةى (لوكينتوف)ى ١٩٣٩)دا ئابى لة(١٧ى
باسى و كرد سؤظَيتى فِرؤكةكانى سةرةكى هونةرى ضؤنَيتى لة باسى وتةيةكيدا
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هَيزةكانى شةِركردنى بوارى باسى ئامادةباشى و كرد، فِرؤكةى دروستكردنى تواناو
هَيزةكانى نَيوان سةربازييانةى كارة يارمةتيدانةى و هاوئاهةنطى ئةو كردو

كرد. ئاسمانى و دةريايى و وشكانى
بَيطوناه خةَلكانى سؤظياتى ئاسمانييةكانى هَيزة كرد ئةوةشى باسى
لةسةر مارشاَل(برينيت)يش كوشتنيان. و لَيدان ئامانجى ناكاتة بَياليةن و

وتى... وتةكانى(لوكيشنتوف)
سوثاسى و فةرةنسييةوة بةريتانى نوَينةرانى بريتى هةردوو لة -»دةمةوَيت
دةرى بِريبوو، كة جوانانةى و وردوِرَيكوثَيك وتة ئةو بؤ بكةم جةنةِراَل لوكيشنتوف
يةكَيتى كة كردؤتةسةرم طةورةى كارى سؤظَيت ِرَيكوثَيكييةى تواناو ئةو من
لة بَينَيت ديارة بةدةست طةورةو بةرهةمة ئةو هؤيانةوة توانيويةتى بة سؤظياتى

ئاسمانييةكانيدا». هَيزة دروستكردنى بوارى

ئهگهر..؟ ڕوویده دا.. چی
دووبارة كؤنة ثرسيارة تةقليديية ئةم بريةوةرييةكان نوسةرانى مَيذوونووسان و

دةكةنةوة.
ئةطةر...؟ دةبوو... «ضى

ساَلى(١٩٣٩)دا لة فةِرةنسا و بةريتانيا ئةطةر دةدا ِرووى ضى بةِراستى هةر
ئةو(مةجهود بةيةكخستنى سؤظياتى(ئةوسا) يةكَيتى ثَيشنيارةى بةو بووناية ِرازى
تردا بارَيكى ئةوروثا بة ِرؤذى ثاشة بَيشك داطريكةران؟!! و دوذمنان حةربى)ية
بانطةوازى حيزب سياسى مةكتةبى نيساندا مانطى ناوةِراستى لة دةطؤِرا،
سةركردةكانى طةورة باآل) كة ئةنجومةنى(سةربازى بؤ كرد فراوانى كؤبوونةوةيةكى
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ئامادةباشى بؤ بناغةييانة و سةرةكى مةبدةئة ئةو باسكردنى بؤ ئامادةبَيت تَيدا
ئَيستادا. ِرؤشنايى بارودؤخى لةسةر هَيزة ضةكدارةكان ِراهَينانى و

بة ثَيكبهَينَيت تايبةت سةربازى ليذنةيةكى بِرياريدا مةركةزى ليذنةى
كارةكانى كردنى سةرثةرشتى بؤ فوزنيسينسكى) و سةرؤكايةتى(جرانوف
سةربازى و(ئةنجومةنى  مةركةزى) ِرَينمايى(ليذنةى لةسةر بةرطرى. وةزارةتى 

دةركرد كة... بِريارَيكى بةرطرى باآل) وةزارةتى
ماوةى لة ضةكدارةكان هَيزة بؤ و سياسى  سةربازى ئامادةكردنَيكى -»خؤ

ثَيكبهَينَيت.» ١٩٤٠دا هاوينى ساَلى
و ضةكدارةكان هَيزة نوَى لة سةر كردةوةيى بة دةطةياند ئةوةى بِريارة ئةو
لة هةردةم بةكردةوة جةنطاوةران ئةوةى بؤ ِرَيكبخرَينةوة، سياسييةكان كارة
هةموو بة ِراستييةوة بَيت شةِركردنى بةِرؤحَيكى مةشقكردنيان ئامادةباشيدابن و

جةنط. ِروودانى ئةطةرى مانايةكى
دانرا. بةرطرى وةزيرى بة تيموشنكو ساَلى١٩٤٠)دا ئايارى مانطى لة(٨ى

بةو ِراستةوة، دؤخَيكى و  ئاست ضووة سةربازى مةشقكردنى  ئةو بةدانانى
لة باشمان تةواو سوودى لَيهات دةكرا، وامان جةنطدا ثاشةِرؤذى لة شَيوةيةى
ئَيمةش بةست هةواَلطران بة ثشتمان هَيرشكردن بؤ و بةرطرى ذينطةو بارودؤخى
بِروايان و ِرابهَينني جةنطاوةران ئةوةبوو لةسةر جةختمان و بةردةوام سووربووين
هةتا دوذمن برتسَينَيت، كة بةهَيزَيك نابن سةربازييةكان كة يةكة ثَيثةيدابكةين
بةرزو لة ئاستَيكى جةنطاوةرانى هةموو هةر و خؤئامادةكردنى شةِركردن بارى
كؤبوونةوةى بِرياردرا (ئةيلوُّـ١٩٤٠)دا مانطى كؤتايى لة  نةبَيت. بةتوانادا

ثَيكبهَينرَيت. مؤسكؤدا لة سةركردةكان طةورة
-(شَيوازى لةسةر ئامادةبكةم نوسراوَيك كرد، من لة داواى بةرطرى وةزيرى
يةكى لة خؤم نوسراوةكةى من دةبوو بنووسم، نوَى) هَيرشكردنى كردارةكانى
لة كؤبوونةوةية ئةو بكةم، بةرطرى  وةزيرى  بة  ثَيشكةش دووةمدا تشرينى

بةرزدا. ئاستَيكى لةسةر دةضوو لَيكؤَلينةوة خوَيندنى دةورةيةكى
نوسراوَيك هةريةكةيان  كردبوو تريش  سةركردةكانى  طةورة لة  داوايــان
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كارى وةك(شَيوازى سةربازى، نوَيى هونةرى باسى طرنطرتين دةربارةى بنووسن
دةست بؤ خةباتيدا و هَيرشكردن كارى لة ئاسمانييةكان (هَيزة نوَى)و بةرطرى
لة ثؤشةكان زرَى فريقة هَيزى (شةِركردنى و شةِرطةكة) ئاسمانى بةسةرداطرتنى
ضةكدارةكانى هَيزة جةنطى ئةركانى سةرؤك هَيرشكردنيدا)، و بةرطرى كاتى
بة ثةيوةست طشتييةكانى مةسةلة دةربارةى خوَيندةوة، وتارَيكى سؤظياتى
تايبةت بة لةو نوسراوةيدا شةِروثَيكداداندا، لةضاالكى سوورةوة ذمارةى لةشكرى
سةركردةكانى ثَيويستى وةك نةبوونى ئامادةباشى  و نزم ئاستى بة ئاماذةى
لة ذمارةيةك ثلةى بةرزكردنةوةى بؤ طةِراندةوة ئةوةشى كرد، جةنطى ئةركانى
باآلية، دواى سةركردايةتيية ثاية ئةوثلةو بؤ نني ئاستةدا لةو كة الوةكان كادرة
بكرَيت، طةورةكة) سةربازيية دوايى(ثَيشرِبكَى بؤ ِرؤذى وابِرياربوو كؤبوونةوةكة

كؤبينةوة. ستاليندا لةطةَل لَيكرا داوامان ئةوة بريتيى لة بةآلم

لهگهڵستالیندا كۆبوونهوه
لَيكردين سآلوى بةسةرجووآلنَيك لَيكردين، ثَيشوازى بة ساردييةوة زؤر ستالني
دابنيشني، مَيزةكةدا بةدةورى لَيكردين داواى ثاشان نةكرد، ثَي هةستمان هةر كة
بريوِرا وةرطرتنى ئاطادارى و بةبَى ضونكة كرد، بةرطرى سةركؤنةى وةزيرى هةركتوثِر
كؤبوونةوةكةى كؤتايى خوَيندبوويةوة كة خؤى وتةكانى بة بةرطرى ستالني، وةزيرى
ئةويشبةبؤضوونى بؤستالنيو وةآلميدايةوة،كةوتةكةىناردووة ثَيهَينابوو(تيموشنكؤ)
ثرسيارى ستالني لةسةر نةبووة، ناِرةزاييةكى و ِرَيطرى خوَيندؤتةوة وهيض وتةكةى خؤى

كرد: ئامادةبوان لة
بةرطرى وةزيرى تيموشنكوى دةكات؟ دةستثَي سةربازييةكة ثَيشربِكَى كةى ـ

وةآلميدايةوة.
بةيانى. سبةينَى ـ

فَيرمةكةن. تر سةركردةى ئةوة بةآلم دواى بكةن، ثَيشربِكَيكة باشة.. وتى.. ستالني
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سوور دةبينَيت..؟ دةورى و كَى دةبينَيت شني دةورى كَى ـ
دةبينَيت. دةور زؤكؤف يةكةم شينةكان(خؤرئاواييةكان) فةريقى دةربارةى ـ
دةبينَيت. دةور بافلؤف فةريق –(خؤرهةَالتييةكان)-يش دةربارةى سوورةكان
وةك دةستثَيكرد، سرتاتيجييةكة طةورة سةربازيية دوايى ثَيشرِبكَى بؤ ِرؤذى
ِرةنطة كة ثَيشضاو خرانة ِرووداوانة ئةو سرتاتيجيية, بارة ئةو بؤ بناغةيةك
ِرووبدات، سؤظَيتيدا ِرؤذئاواى سنوورةكانى لةسةر ئةَلمانيا هَيرشكردنى لةكاتى
جةنطى ئةركانى سةرؤك و تيموشنكؤ بةرطرى وةزيرى ثَيشرِبكَيكة سةرؤكايةتى

دةيانكرد. مريتسكوف
شينةكانةوة(ئةَلمانةكان)وةبوو  لةاليةن هَيرشكردنةكة دةستثَيشخةرى
مةبةستى بةرطريدابوون، حاَلةتى لة سؤظَيتى)  سوورى (لةشكرى سوورةكانيش
و سوودى واقيعى جَيبةجَيكردنى سرتاتيجيانة ضاالكيية ثَيشرِبكَى لةو سةرةكى
ماوةى لة هَيزةكان جووَلةى و داثؤشني ثالنى بؤ بوو، بناغةييةكان هةَلوَيستة

سةرةتاى جةنطدا.
خؤرهةآلتةوة  برؤسياى لة جةنط بةرةى خؤرئاواييةكةدا، سرتاتيجيية لةبةرة

شَيوةيةبوو. بةم هَيزةكان ثَيكهاتةى بولسيا، تادةطةيشتة درَيذببؤوة
فريقةبوو. لة(٦٠) زياد ذمارةيان شني(خؤرئاواييةكان) ـ

فريقةبوو. لة(٥٠) زياد ذمارةيان سوورةكان(خؤرهةآلتييةكان) ـ
دةجووآلن. ئاسمانى زؤرى هَيزَيكى هاوكاريكردنى بة وشكانَيكان هَيزة
تراجيدى هةَلوَيستى سوورةكاندا(خؤرهةآلتييةكاندا) لةبةرةى ثَيشرِبكَيكة
ئةوةى دواى كة دةضوو  هةَلوَيستانة لةو زؤر هةَلوَيستانة ئةم تَيدابوو،  زؤرى
حوزةيرانى لة(٢٢ى سؤظَيتى يةكَيتى سةر كراية فاشستى ئةَلمانياى هَيرشى

ساَلى١٩٤١)دا.
هةردوو بؤ دةكرد فةرمانى بةرطرى وةزيرى ثَيشرِبكَيكة هَينانى كؤتايى  بة
ِرووداوانة ئةو كة شيكارييةك لةسةر و بافلؤف من دوواليةنةكة، واتة سةركردةى

دةربرِبين. هَيزو الوازى هةردووال خؤمان لةسةرخاَلى ِراى بريو و بكةين
بكرَيت، كرمليندا لة لَيكؤَلينةوةكة شيكردنةوةو كرد، ثَيشنيارى ستالني
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ئةركانى ئةنجومةنى و بةرطرى وةزارةتى سةركردايةتى بؤ كرد بانطهَيشتى
كة جةنطَيكان ئةركانة سةرؤك و سةربازييةكان ناوضة سةركردةكانى و جةنط
حيزب سياسى مةكتةبى لةطةَل ستالينيشدا كؤبوونةوةية بن ئةو ئامادةى و بَين

ئامادةبوو.
باسى جةنط ئةركانى ئةنجومةنى سةرةك يةكةم(مريتسكؤف)ى فةريقى
تةرازوى تاى سةرباسكردنى طةيشتة كاتَيك كرد، ثَيشرِبكَيكةى بةِرَيوةضوونى
لة بة تايبةت ثَيشرِبكَيكةدا لةسةرةتاى شينةكان هَيزى سةركةوتنى و هَيزةكان

فِرؤكةكاندا. هةَلمةتى
مريتسكؤف بة وتةكةى و ثَينةطريا سوورةكان خؤى تَيكشانى بةرامبةر ستالني

وتى: بِرى،
سةركردةو شارةزايى نيية، طرنط ذمارة زؤرى جةنطدا لة نةضَيت -بريت
و سةرنج ستالني هةندَى ثاش ئةوةى كةمرتنيية، لة زؤريية و طرنطة هَيزةكانى

ثرسى. ئامادةبوانى لة دةربِرى تَيِروانينى
هةية تَيبينى و قسةيةكى هةبَيت..؟! كةس ـ

شارةزايى سةركردةى و تَيطةيشتن كرد و قسةى بةرطرى تيموشنكؤى وةزيرى
بةرزنرخاند تةكنيكييةكةدا ضاالكيية لة ئةركانةكانى سةرؤك و  ناوضةكان
ثَيشرِبكَى ئةو لةدواى كة كردةوة كؤبوونةوانةدا ئةو سوودى لةسةر جةختى و
هةركة كرد، قسةى بافلؤف فةريق ثاشان دةكرَيت. سةربازييانةوة سرتاتيجيية

دةستثَيكرد. كؤبوونةوةكة بةهةَلسةنطاندنى قسةكةى
وتى: ثَيرِبى، وتةكةى ستالني

ضاالكييةكانى سةرنةكةوتنى هؤى بوونة كة ضيبوون شارراوانة و هؤناديار ئةو ـ
ِرزطار ناهةموارة هةَلوَيستة خؤى لةو بافلؤف ويستى سوور..؟!! بةرةى هَيزةكانى

وتى: بةثَيكةنينةوة بكات،
و ثَيكةنني ئةو ستالني ِروودةدات، سةربازيدا ثَيشرِبكَييةكى هةموو لة ئةمة ـ

وةآلميدايةوة. نةبوو، ثَيخؤش قسةيةى
بارودؤخَيكدا و كات هةموو لة سةربازييةكان ناوضة سةركردةى دةبَيت ـ
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سةربازى ضارةسةرى  ِراستى و تةواو تواناى  و سةربازى هونةرى شارةزايى 
ئايا نةكرا، جؤرانة لةو شتى ثَيشرِبكَيكةدا تؤوة لةكاتى لةاليةن بةآلم هةبَيت،
داوامكرد وتةكةمدا لة كرد، قسةكردنم داواى من بكات؟ قسة هةية تر كةسى
بؤ طرنطة زؤر ثَيشرِبكَييانة ئةو ضونكة بكرَيت ثَيشرِبكَييانة جؤرة لةم بةردةوام
ضاالكييةكاندا، لة سرتاتيجى هةستيارى بارى كردنى نةشونما و ثَيطةياندن
سةركردة سةربازى ِرؤشنبريى بارى ئةوةى  بؤ  سةركردةكانةوة طةورة لةاليةن 
مةيدانى تَيِروانينى  و لَيكؤَلينةوة زنجريةى دةبَيت بةرزتربكرَيتةوة طةورةكان
ئةنجومةنى و وةزارةتى بةرطرى ِراستةوخؤى ضاودَيرى ذَير ثَيكبهَينرَيت لة زياتر

جةنطيدا. ئةركانى
لة سةرسنوردابوو،  يةكسةر يةكةم بةرطرى هَيَلى كة ِرةخنةم لةوةطرت  ثاشان
هَيزانة جةنطدا ئةو كاتى لة ضونكة ِرةضاودةكرا، بيلورووسيادا شَيوةيةى لة بةو

ضِروثِر. تؤثبارانى شاآلوى دةكةونة بةرفشارو ِراستةوخؤ
دةستثَيكردنى سةرةتاى لة هةر ئةوان و هَيَلةكانى دواى سةر كاردةكاتة ئةمةش
زؤكؤفى ئةم ِرةخنةطرتنةى و داِرمانيان دةكات، بافلؤف شكستى تووشى جةنطدا

زانى. بؤسةرخؤى شةخسى بةهَيرشَيكى
فورشيلوف زؤكؤفيدايةوة، هَيرشةى ئةو وةآلمى سةرنةكةوتوانة بةهةوَلَيكى
بة كؤتايى ناضار زؤكؤف بةينةوة، كةوتة دوانةدا ئةو يةكرتى لة تاوانباركردنى

بوو. بَيدةنط هَيناو قسةكانى
وتارةبوو ئةو بينيم  كؤبوونةوةيةدا لةو كة شتَيك سةيرترين دةَلَيت  زؤكؤف
ضةكدارى، كاروبارى بؤ  بةرطرى وةزيرى ياريدةدةرى مارشاَل-كؤليك-ى  كة

كرد. ثَيشكةشى
تؤث فريقةى ذمارةى زياتركردنى داواى وتارةكةيدا لة كؤليك مارشاَل
تؤثةكان كة كرد ئةوةشى داواى جةنطاوةر، هةزار بؤ(١٦ تا ١٨) كرد هاوَيذةكانى

ئةسثةوة ِرابكَيشرَين. بةهؤى
لةسةرئةوةدةكات جةخت و دةريخست ئيسثانيا تاقيكرنةوةى ئةوةى لةطةَل
بؤ ثيادةكان ياريدةدةر ضةكَيكى كاروضاالكى بَيت. وةك بناغةى دةبابة دةبَيت كة
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فةيلةقى وتى»ثَيويستة كؤليك بةآلم سةربازيية بضووكةكاندا، يةكة ئاستى لةسةر
واليان بةرن». نةهَيَلرَين ثؤشةكان زرَي و دةبابة

كاديرانى وتى»هةموو طاَلتةثَيكردنييةوة، بة بةرطرى وةزيرى لَيرةدا
خَيرايى كات بةزووترين دةبَيت كة بةوةكردووة هةستيان سوثا سةركردايةتى
نةبَيت كؤليك تةنها مارشاَل ثؤشيدا، زرَى دةبابةو ثَيكهَينانى فةيلةقى لة بكرَيت

شَيواوة.» لَي سةرى لةوكارةدا تةنها بة ئةو
هةَلوَيستةكةى سةركؤنةى و ضةنةحانَيكةوة و طفتوطؤ ناو ضووة ستالني
بةوة قسةكانى ثاشان ناوبرد، طَيلى دواكةوتوو و مَيشك بةبَى و كرد كؤليكى
دةبابةو يةكةى كة دةبَيت هَيزانة ئةو بؤ سةركةوتن وتى»داهاتوو كؤتايى ثَيهَينا،

ميكانيكى زؤرتريان هةبَيت».
ثاش ستالني، ضاوثَيكةوتنى بؤ بانطهَيشتكرام ثَيشرِبكَيكة دواترى ِرؤذى بؤ 

وتم: ثَيى ستالني يةكرتى لة سآلوكردن
جةنط ئةركانى سةرؤك داوة(مريتسلوف)ى حيزب(بِريار)ى سياسى مةكتةبى ـ
ئةو، ضاوةِروانى هةمووشتَيكى جَيطاكةى بخرَييتة و تؤ البربَيت لةسةركارةكةى
شوَينةكةى لة ماوةيةك بؤ بدةمةوة نةمتوانى وةآلم ئةمة نةبَيت، حةثةسام تربووم،

وتم. ثاشان بووم، بَيدةنط خؤمدا
لة هةمووكات من نةكردووة، ِرؤذان كارم ِرؤذَى لة جةنطدا ئةركانى لة «من ـ
ئةنجومةنى بة سةرؤكى ببم ناتوانم كردووة، كارم هَيزة ضةكدارةكاندا سةركردايةتى

جةنط..!!» ئةركانى
تايبةتى شَيوةيةكى بة ستالني داوة..!! تؤى دانانى بِريارى سياسيى مةكتةبى ـ

داوة)...!! (بِريارى ثيتةكانى دةخستةسةر فشارى
ثَيبدةن نةشيام تكاية ِرَيم ئةركان سةرؤكايةتى بؤ كةواتة ئةطةر من باشة، ـ

هَيزةكان. سةركردايةتى بؤ بطةِرَيمةوة كة
دةردةضَيت. بؤ مةركةزيت سبةينَى بِريارى ليذنةى ِرَيكةوتيني، كةواتة ـ

طةيشتمة ِرَيكةوتننامةية و  ضاوثَيكةوتن لةو  سةعاتَيك ضارةكة دواى
وتم: لَيكردم، ثَيشوازى بةثَيكةنينةوة و بةرطرى وةزيرى نووسينطةكةى
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ضةند ثَيش نةبوويت  ِرازى  ناوةو بةالوة بِرياردانانةت ئةو ضؤن ئاطادارم ـ
ئَيستا باسكردم، بؤى نَيوانتاندا ِروويدابوو هةرضى لة بةتةلةفؤن ستالني خولةكَيك
مؤسكؤ، بؤ وةرةوة  كات بةزووترين طورج و بؤ(كييف) بضؤرةوة خَيرايى  بة
دةظةرةكةت سةركردايةتى  و بَيت نوَى سةركردةيةكى مةكة ئةوة ضاوةِروانى 
وةرطرت ثَيطةنوَييةكةم (شوباتى١٩٤١)دا مانطى يةكةمى ِرؤذى لة لَيوةربطرَيت

جةنط. ئةركانى ئةنجومةنى بةسةرؤك بووم و

ـ ـ ـ
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ھهشتهم) (بهشی
نیشتمانی) گهورهی جهنگی (پش

سهربازی - بهزۆركردنی یاسای دهرچوونی ـ
ھههكانی ڕاستكردنهوه ی توانا تیموشنكو
خودی ستالین ئارهزوویهكی نهبوو- فۆكه وانی
له سهرخۆبه- دهت مۆلۆتۆف به  ستالین بوو-
بهسهر بهریتانیا نهخشهی  ئهمانیا ھهواگری
زۆكــۆف بــودهكــاتــهوه- چهكدارهكانیدا ھزه  
خۆم ھههكانی باسی  دهت-لهدواییدا

دهكهم-

كة بووم مةسةالنة ئةو لَيكؤَلينةوةى سةرقاَلى من شوبات مانطى «بةدرَيذايى
هةبوو. جةنطةوة بة ئةنجومةنى ئةركانى ِراستةوخؤى ثةيوةندى

زؤرجار درَيذدةبؤوة،  سةعات  (١٦ تا  بؤ(١٥  ِرؤذانــةم كاركردنى كاتى
زوو زؤر بَلَيم من ئةوة ناتوانم بمَينمةوة،  خؤمدا  نوسينطةكةى لة ناضاردةبووم 
ماوةيةك ثاش لَيدةبؤوة، زؤرى واليةنى لق كة بووم ئةزموونةم شارةزاى ئةو كارو
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ببم.. توانيم شارةزا دواييدا ياردةدةرة دَلسؤزةكانمةوة لة ياريدةو هاوكارى بةهؤى
بوو؟ ضؤن جةنط ثَيش ئَيمة حاَلى

دوذمندا ِرووى ئامادةبوون لة ثَيويست وةك هَيزة ضةكدارةكانمان و وآلت ئايا
بووةستنةوة..؟»

سةرانسةرى مةوزوعييانةى و ِراست دةَلَيت»وةآلمدانةوةيةكى زؤكؤف مارشاَل
لةاليةن ئةو بةآلم هةية، مَيذوونووسانةوة  و زاناكان بة  ثةيوةندى كارانة  ئةو
توانا بةثَيى  سةربازييةوة بةاليةنى سةبارةت خؤى بريوِراى  ئامادةية خؤيةوة
لةماوةى كة دةكَيشَيت ناخؤشانة بةسةرهاتة ئةو طشتي وَينةيةكى ثاشان دةربِرَيت،
بة لةوِرِووداوانة هةندَى لةسةر ثاشان ِروويدا، جةنطدا سةرةتاى ِرؤذومانطةكانى

دةكات. باسيان و دةكات هةَلوَيستة دوورودرَيذى
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بةبووذاندنةوةى بارودؤخةو ئةو هةَلسةنطاندنى بة دةستدةكات زؤكؤف مارشاَل
بةرطريية تواناى بناغةى كارانة ئةو كة ثَيدةكات دةست ثيشةسازى و ئابورى بارى
يةكةم ثالنى بوذاندنةوةى لة بوذانةوانةدا ِرَيذةى ئةو بةسةر ذمارة بة و والت بؤ

دةدات. خؤى بِريارى دووةمدا و
ثَينجةميداو ثالنى ضوارةمى ساَلى لة بةرهةمهَينان ذمارةى هةروةها
ساَلى لة  ِرَيذةية  ئةو بِرياربوو كة  بوو  تا٩٠٪) بةِرَيذةى(٨٦٪ سَيهةميدا لة
ساَلى(١٩٤٢)دا، كؤتايى لة واتة بكرَيت، جَيبةجَي سَييةمدا لةثالنى و ثَينجةم
بةتايبةت جةنطى  قورسى ثيشةسازى نماكردنى  و  ثَيطةياندن ِرَيذةى بِرياربوو 
لة طشتى ِرَيذةى كاتَيكدا لة بؤكَيشراوة نةخشةى لةوثالنةى تربَيت زؤر كة زؤر
لة جةنطى ثيشةسازى نماكردنى ِرَيذةى بوو، ثيشةسازيدا(١٣٪) بوذاندنةوةى 

ساَلَيكدا(٣٩٪)بوو.
ستالني خودى كة دةكات تايبةتة دةورة ئةو بؤ ئاماذة بةتايبةت لَيرةدا
ساَلى١٩٣٩)دا لة(ئةيلوُّـ جةنطيدا. ثيشةسازى كردنى لةسةرثةرشتى بينى 
ياساية ئةو بةثَيى دةركرد، سةربازى بةزؤربوونى ياساى سؤظياتى باآل ئةنجومةنى

دةكرا. بانطهَيشت سةربازى بؤ خةَلكى ساَلييةوة تةمةنى(١٩) لة
بوو، ساَلييةوة تةمةنى(١٨) لة ناوةندييةكانيش خوَيندنطا دةرضوانى دةربارةى
ِرَيوشوَينى هةروةها ساَلدابوو، ثَينج و دووساَل نَيوان لة سةربازييةكةش ماوةى
هةفتةيةدا(٨) ِرؤذى حةوت  ئةو لة ماوةى ِرؤذانة  كة ثَيش ضاو خراية ئةوةش
دانرا. كاروثيشةكان فَيركردنى بؤ نوَيش ثرؤطرامَيكى كاربكرَيت، سةعات
لةكارةكانياندا ئةوانةى بؤ طريايةبةر طران و قورس سزاى ِرَيوشوَينى هةروةها
بِريارَيكى باآل سؤظَيتى ئةنجومةنى هةروةها دةنوَينن، خستن ثشتطوَى و دةغةَلى
بة كرد جةنطى ثَيداويستى بةرهةمهَينانى وةزارةتى دابةشكردنى كة دةركرد
ئازووقةو، و دةريايى و فِرؤكةوانى، بؤ جياوازةوة و سةربةخؤ وةزارةتى ضوار

ثِرضةككردن.
قورس ثيشةسازى وةزارةتةوة، وةزارةتى كرد بةسَى ثيشةسازيشى وةزارةتى
تةواوى كة ثةيوةندى ثَيكهَينا وةزارةتَيكى نوَيشى سووك، هةروةها و ناوةند و
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هاتوضؤى وةزارةتى ئةويش حةربييةوة)هةبوو،  (مةجهودى  خزمةتطوزارى بة
تريش. وةزارةتَيكى ضةند و ثيشةسازى و ثَيكهَينان وةزارةتى وشكانى

باآلى ئةنجومةنى سةربازى بنةِرةتيية سةربازييةكان لة سةرةكى و مةسةلة
تايبةتى طرنطى كة مةسةالنةش ئةو دةكرا، لةسةر سووردا طفتوطؤيان لةشكرى
طفتوطؤى حيزب سياسى مةكتةبى ئةندامانى و ستالني ئامادةبوونى بة هةبوو،
طةورة لةناو شارةزايى دابةشكردنى و  دةستنيشان جةنط ثَيش لةسةردةكرا

دابةشكرا. بةرطريدا وةزارةتى لَيثرسراوانى
وةزعة بكةين ئةوحاَل و باسى ضاو بخةينة ثَيش ئةوة بابَيني ِراستةوخؤ ئَيستا

جةنطدا. ثَيش لة تَيدابوو ضةكدارةكانى هَيزة كة

ھهیه:- پیادهوه پهیوهندی به ئهوهی ـ
(ئازارى مانطى ناوةِراستى لة بةرطرى وةزيرى تيموشنكؤى مارشاَل و من
يةدةكييةكانى هَيزة كة بدات  ِرَيطامان كرد ستالني  لة داوامان  ١٩٤٠)دا،
بؤ بكةين ئامادةيان بؤ ئةوةى بكةينةوة سةربازى بانطهَيشت بؤ ثيادة تيمةكانى

بارودؤخة. ثَيويستى ئةم كاتى
داواكردنى هَيزى ثَييووتني( نةكرد، قبووَل ئَيمةى داواكارييةكةى ستالني سةرةتا
كة ئةَلمانييةكانةوة بةدةست بةهانة دةبَيتة ئاشكراية و فراوان بةوشَيوة يةدةكى
مانطى كؤتايى لة و  كؤتاييدا لة داوكارييةكةمان بةآلم بةرثابكةن)، جةنط
بؤ ئةفسةر و سةف زابت و سةرباز تةواوى(٥٠٠)هةزار بة و هاتةدى (ئازار)دا

ثَيكهَينان. فريقةيان َُّـ و(١٦٠) سةربازى بانطهَيشت كران
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تۆپ:- ده ربارهی چه كـ  بهھزكردنی ـ
ساَلى حوزةيرانى ساَلى١٩٣٩) تا (٢٢ى دووةمى كانوونى ١) ماوةي نَيوان لة
و(٥٣٤٠٧) مةيدانى تؤثى سوور(٢٩٦٣٧) لةشكرى جةنطى ثيشةسازى (١٩٤١
دةبابةيان تؤثى لةو تؤثانة(٩٢٥٧٨) كرد، ثَيشكةش تؤث زؤرى و ذمارةيةكى هاوةن

تَيدابوو.
لة(بةهارىساَلى١٩٤١)دائَيمة توانيمان(١٠)ليواىتؤثى دةبابةشكَين ثَيكبهَينني،
ستاليندا لةبةردةم كة مارشاَل كؤليك نةبووينةوة، لةو كارة حوزةيران مانطى تا بةآلم
ئاطادار لةوة باشى بة ستالينى تؤثةوة هةبوو ثةيوةندى بة مةسةالنةى بةرثرسياربوو لةو
هَيزة تؤث هاوَيذةكان ثِرضةككردنى بؤ باشرتة جؤرةيان ئةو يا جؤرةيان ئةم كة نةكردةوة
طرنطييةكى هاوَيذ بؤمب ضةكى بةِرَيوةبةرانى جةنط دةستثَيكردنى سةرةتاى هةتا
بةرطرى مانطىحوزةيراندا ليذنةى لة تةنها نةدابووـ بؤمب هاوَيذى(كاتوَيشا) بة ئةوتؤى

بةرفراوان دةركرد. بةشَيوةيةكى بؤمبهاوَيذةى ئةو بِريارى وةبةرهةمهَينانى
بكةين كارمةندانة و كرَيكار تَيكؤشانةى ئةو هةوَل و بةو ئاماذة دةبَيت لَيرةدا
بةو كة كاريان دةكرد، هاوَيذةدا(كاتوَيشا) بؤمب ئةو ثيشةسازى دروستكردنى لة كة
لة ِرؤذدا تا(١٥) ِرؤذ ماوةى(١٠) لة توانييان بةردةوامةيان و دَلسؤز هةوَلوتَيكؤشانة
ثَيشكةشبةهَيزةىتؤث بؤمب هاوَيذىكاتوَيشا يةكةم سةرةتاىدةستثَيكردنىجةنطدا
تواناى و بة كاريطةر و خؤى دةيزانى تؤث ضةكَيكى طرنط ستالني بكات، هاوَيذةكان

ثَيدةدا. طرنطى زؤر و جةنطيية
وةزيرى و ثِرضةككردن(ئؤستينؤف) وةزيرى بة باوةِرىتةواوى ستالنيخؤىثةيوةندىو

هةبوو. بةشارةزايانىدروستكردنىتؤثةكانةوة و ئازووقة(نانيكؤف)
هةردوو ناوازةكانى و طةورة توانا بة تــةواوى بــِرواى ئةمانةشةوة لةسةرو
ئيشارةت و ئةندازيارَيتى ضةكى جةنةِراَل(جرابني) هةبوو، دةربارةى و جةنةِراَل(ئيظانؤظ)

ثؤستةر. ِرَيطاى و
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ھاتووچۆوه ئاسنین و ھی
ناوضة سةركردةى بافلؤفى جةنةِراَل ١٩٤١)دا ساَلى شوباتى لة(١٨ى
لةو نارد تيمؤشنكؤ و مؤلؤتؤف و بؤ ستالني ِراثؤرتَيكى خؤرئاوا سةربازييةكانى

وتبووى..: ِراثؤرتةدا
لة كارة جةنطييةكان خؤرئاوا شانؤى دةكات ثَيويست بةباش دةزانم، واى من ـ
ضةند ماوةى بؤ و نابَيت و ئامادةبكرَيت ثَيبدرَيت طرنطى ساَلى(١٩٤١)دا ماوةى
لة بكرَيت و خَيرايى دوابخرَيت ئاسنني هَيَلى هاتوضؤو تؤِرى دروستكردنى ساَلَيك
ِراثؤرتةكةيدا لة ضةك سةركردةى جةنةِراَل(جابتيش)ى هةروةها جَيبةجَيكردنياندا.
نةبوونى بؤ ئاماذةشى كردبوو. هةروةها ثةيوةندى نوَى هؤى كةمى بؤ ئاماذةى
ثَيدانى دةربارةى ِراثؤرتةكةيدا لة بةئاشكرا كردبوو. ثةيوةندى هؤكارى يةدةكى
ئةو تؤِرانة نزمدابوون، ئاستَيكى و لة بَيتةلدا زؤركةم ثةيوةندى تؤِرى هَيزةكان لة
بؤ بةكارهَينانياندا لة هَيزةكان هةروةها نَيوان(٥٢٪)دابوو، و نَيوان(٢٧٪) لة

تةواونني. شارةزاى و ثَينةكراوة تةواويان مةشقى جةنط كاتى
كردنى سةركردةيى كة بؤ نيية زةوييدا ذَير لة هَيَلى ثةيوةندى جؤرَيك بةهيض
بةرطرى(تيمؤشنكؤ) وةزيرى سرتاتيجى بةكاربهَينرَيت، بةآلم شةِروثَيكدادانى كاتى
ئةونةبوو، لةبةركةمتةرخةمى ئةمةش بكاتةوة، ِراست بارودؤخةكة نةيتوانى
بةَلكو ضارةسةركردنيان، بؤ هةوَلبدات زياتر حةزنةكات نةبوو ئةوة لةبةر ياخود
ئةوةى بَي ضارةسةركردنيان، بؤ زؤريدا هةوَلَيكى ساَلى(١٩٤١)دا لة بةِراستى

تةواوكارةكان تةواوبكرَيت. بةشَيوةى و وةك ثَيويست بتوانَيت
وتى: لةوبارةيةوة، بةرطرى وةزيرى

من بةآلم هةَلوَيستانةدا، ئةوكارو هةَلسوِراندنى لة ئَيوةدام لةطةَل من ـ
كارَيكى ببَيتة و كارانة هةرطيز ناتوانرَيت بطؤِرَيت وايلَيهاتووة ئةو لةوباوةِرةدام
من دوَينَى بنرِببكرَيت. و نةهَيَلرَيت هةية كةموكوِرى هةرضى بتوانرَيت تاكو جدى
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طةيشتبوو، فةرمانيدا بةدةست نوسراوةكةى(بافلؤف)ى ستالني بووم، ستالني الى
و دروستن، ِراست داواكارييةكان هةموو هةر ئةوةى لةطةَل بةبافلؤف ِرابطةيةنن،

كارانة.» جَيبةجَيكردنى ئةو بؤ نيية توانايةمان ئةو ئَيستا ئَيمة بةآلم

ئاسمانی ھزی دهرباره ی
لةاليةن كة كرد طةورةية طرنطيية ئةو بؤ ئاماذةم من لةمةوثَيش
و ئاسمانى هَيزى ثةرةثَيدانى  و ثَيشكةوتن بؤ دةدرا حكومةتةوة  و حيزب
تواناو بة زياتر كة نوَى شَيوازى هَينانةكايةى فِرؤكةو دروستكردنى بوذانةوةى

كاريطةرتربَيت.
تا(٢٢ى (١٩٣٩ شوباتى ــاوةى(١ى م لة ئاماذةبكةم بةسة ئةوةندة
فِرؤكةدا دروستكردنى ثيشةسازى  لة ئاسمانييةكان  هَيزة (١٩٤٤ حوزةيرانى
فِرؤكانةدا(٣٧١٩) ئةو نَيوان  لة وةرطرن، جةنطى  فِرؤكةى توانييان(١٧٧٥٤)
جؤرى شَيواز و بة دةدا زؤرى ستالني طرنطى تَيدابوو، نوَييان شَيوازى فِرؤكةى
ئةوة دةتوانم من هةتا زؤرى خؤى تةرخانكردبوو، كاتَيكى مةبةستة ئةو بؤ فِرؤكة.
تايبةتييةكانى ئارةزووة لة بوو يةكَيك تائاستَيك باَلةفِرَى و فِرؤكةوانى كة بَلَيم

ستالني. خودى
ضوون يةكةى شَيوة ثَيشكةوتووة لة ضاو ئةو ثيشةسازى فِرؤكة لةطةَل ئةوةشدا

كاتانة. ئةو ثَيداويستى لة زؤر دواكةوتوو تربوو هةيانبوو فاشيستى ئةَلمانياى
شَيوة لة هَيزة ئاسمانييةكانى سؤظَيتى فِرؤكةى كة(٧٥-٨٠٪)ى بَلَيم دةتوانم

بوو. كؤنةكان دواكةوتوو زؤر
لة طــةورةدرا،  طؤِرانكارييةكى بِريارى ساَلى(١٩٤١)دا ِرؤذى يةكةم لة
ئةو هةروةها ئاسمانيدا، بةشى ثَيكهَينانى ِرَيكخستنى فِرؤكةو بةرهةمهَينانى
ِراهَينانى و ثَيطةياندن فِرؤكةخانةو دروستكردنى لة دةبينرا بةرفراوانة ثَيشكةوتنة
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تةواوبكرَين.بَلَيسةى خزمةتطوزارييانة ئةم ئةوةى ثَيش بةآلم فِرؤكةواندا، كادرى
وةك فِرؤكةوانةكان هةروةها بكرَين تةواو نةيهَيشت هةَلطريساو جةنط ئاطرى
بة تايبةت فِرؤكة نوَييةكان لةسةر ثَينةكرا تةواويان مةشقى ثَيويست ِرانةهَينران و

شةوانةدا. شةِركردنى شَيوازى لةسةر
سؤظَيتى ئاسمانييةكانى  هَيزة ئينجا كردن جةنط لة نيوَيك و ساَل  ثاش
بةخؤوة نوَى بةهَيزو شَيوازَيكى توانييان تَيكؤشانةدا و خةبات ئةو طَيذاوى لةناو

ببينَيت.

ئاسمانی بهرگری ھزهكانی دهرباره ی
يارمةتى بِريارى حكومةت و ليذنةى مةركةزى خؤيان ثَيشنيارةى ئةو لةسةر
شةِركةرةكان فِرؤكة بةيةكةكانى دةركرد ئاسمانى بةرطرى هَيزةكانى بةهَيزكردنى

لينينطراد. و مؤسكؤ و ثاراستنى شارى بةرطرى بةهَيزكردنى بؤ
كاريطةريان طةورةو دةورَيكى ئاشكراية وةك هةر فِرؤكةوانيانة يةكة ئةم
فاشيستةكاندا، هَيزةكانى ئاسمانييةكانى هَيرشة لةبةرهةَلستيكردنى بينى
بة هَيشتا ئاسمانى بةرطرى هَيزةكانى  جةنط دةستثَيكردنى  سةرةتاى هةتا
ثَيويست وةك ضؤنييةتييةوة، ذمارةو دةربارةى نةكرابوون، ثِرضةك نوَى شَيوةيةكى

بوو. كة ثَيويست توانايةى و مةبةست نةطةيشتبوونة ئةو

دهریاییهكان ھزه دهربارهی
ذَير نَيوانياندا(٢١١) لة بوو، ثاثؤِر جةنطييةكان(٦٠٠) ثاثؤِرة هةموو ذمارةى
تؤث ِرؤكَيتى يةكةى لة(١٠٠٠) زياد لةطةَل تَيدابوو، تؤِربيدى و(٢٧٩) دةريايى
ثَيويست زؤرطرنطى فِرؤكة، وةك لة(٢٥٠٠) زياد و دةريايى ِرؤخةكانى هاوَيذى
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دةريا نةدةدرا. ِرؤخةكانى تؤثةكانى بة و بةبةرطرى ئاسمانى
ثَينةزانينَيكى و طرنطى هيض كة كرد طةورةى هةَلةيةكى دةرياوانى وةزارةتى
بنوَينَى. ترسناك و دةورَيكى طرنط كةتوانى باكور نةدا، كةشتيطةُّـ طرنطى بة
ثَيبةستن وثشت شانازى جَيطاى كة حاَلَيكدابوون لة دةرياييةكان هَيزة بةطشتى
بةرطرييان بوونةوةو دوذمن ِرووبةِرووى شكؤمةندانة بةشَيوةيةكى نةترسانةو و بوون

كرد.
و طفتوطؤ  لة ستالني  ئةوةدةَلَيم من مَيذوو بؤ ِراستيدا و دَلسؤزى لة
دةرياييةوة، هَيزةكانى بة ثةيوةندبوون مةسةالنةى ئةو  لةسةر هاوكاريكردن 
سةرؤكى ئةنجومةنى نة و تيموشنكؤ بةرطرى وةزيرى هيض بانطةوازَيكى ستالني
هةتا ساَلةكانى(١٩٣٩) نَيوان لة زؤكؤف-ى نةدةكرد. مارشاَل جةنط- ئةركانى
كردندابوون، نةشونما زيادبوون و لة هَيزة ضةكدارةكان ذمارةى دةبينرا (١٩٤١)
ثشتطريى طةورةو طرنطييةكى حكومةتةوة بةِرَيذةى(٢٨٠٪) و لةاليةن حيزب وة

دةكرا. ميللى بةرطرى لة تةواو
ِراهَينان و ِرؤشنبريى سةربازى بآلوبوونةوةى بةوةدةكات ئاماذة زؤكؤف مارشاَل
بآلوببؤوة الوان تايبةت بة هاووآلتياندا ناو لة تةواوى بة شَيوازى شةِركردن لةسةر
لة خوَيندن دةَلَيت»ئاستى ثاشان بينى، مَيذوويى دةورَيكى جةنطدا لةكاتى و
ئاستَيكى لة خؤيدابوو، ضاودَيرى ذَير لة  كةِراستةوخؤ سةربازيدا ئةكاديميايى
مامؤستاكان نوَيدابوو، هاوضةرخى جةنطى تايبةتمةندى و ثَيويست و بةرز
ثَيشةكى بَيئةوةى نوَى وايلَيهاتووة كة جةنطى دةكردةوة ئةوة لةسةر جةختيان
ثيادة كتوثِرى ِرَيطاى دةيةوَيت دوذمن هةَلطريساوة، بؤبكرَيت بانطةوازَيكى هيض
ئيسرتاتيجييةوة تةكنيكى بة دةيانةوَيت شةِركةرةكان هَيزة سةرةتادا لة بكات،

ثَيكدادانةوة». و جةنط ناو بَينة سةرةكييةكانيانةوة بةهَيزة و
طران و قورس دةبَيت بَيشك خؤى،  ئَيستاى حاَلةى  و تةبيعةت بةو جةنط
هَيزى هةرضى دةكات واثَيويست ئةمةش درَيذةبكَيشَيت، و تيذبَيت توندو و
جةنطدا لةبةرةكانى تَيكؤشانيان و خةبات و بن ئامادةباشيدا لة هةية ميللى
سةربازى بةطشتى تيورى يةكخةن، ناوخؤدا بةرةى تَيكؤشانى و  خةبات لةطةَل
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ئاشكرا بة تيورييةوة ِرووى لة جَيبةجَيكردندا لة بةآلم سةردةمدابوو، ئاستى لة
دواكةوتووبوو.

وت بارودۆخی له توانینی و سهرنج
ئيسرتاتيجييةوة، من و تةكنيك لةاليةن لة بارودؤخةكة تَيِروانينم و سةرنج ثاش
مةسةلةى ئَيمة، وآلتى وةك بةرفراوانى طةورةو وآلتَيكى ئةوةى دةربارةى طةيشتمة
طةورةى سةلبى اليةنى و زؤربةش طةورةوطرانة كارَيكى ثاراستنى و بةرطرى 
ئةو هةبوو، كؤكردنةوةى ياريدةدةرةكانيشم هةرهةمان بريوِرايان لَيدةكةوَيتةوة.
و ثروسياى ِرؤذهةآلت لة فاشيستةكان هَيزةكانى بَيشومارةى زؤرو طةورة و هَيزة

دَلمانةوة. زؤرى خستبووة بةَلقاندا دَلةِراوكَييةكى ثؤَلندةو
شةِركردنى هَيزة ضةكدارةكانمان تواناى و ئامادةباشى ئةوةى ئَيمة لة سةرةِراى
و نةبوونى دواكةوتن هةروةها دَلنيانةبووين. خؤرئاوادا ناوضة سةربازييةكانى لة
خؤئامادةكردنى بؤ جَيبةجَيكردنى ثَيداويستييةكانمان لة ثيشةسازييةكان توانا
وةزيرى لةطةَل لةوبارةيةوة بَيزارى كردبووين، كاتَيك و دَلةِراوكَى تووشى جةنط،

بةرطرى قسةم كرد، ثَيى وتم...
لةوة دابينكردنى تواناى دةوَلةت بةآلم باش دةزانَيت، ئةوة -»سةركردايةتى

نيية». زياتر
و بووم ستالني الى وتم»دوَينَى ثَيى و كردم بانطى تيموشنكؤ ِرؤذَيكيان
ثَيرِيابطةيةنَيت، هةرضى دةزانَيت بارودؤخةكة دةربارةى الى و ثَيرِياطةياندوم، بضيتة

ئامادةبكة». خؤت وتم ثَيى
ئامادةبكةم..؟ خؤم ضى دةربارةى ثرسى لَيم

ِرَيطاى ئةو نةضَيت بريت بةآلم ئامادةبكة، خؤت هةمووشتَيك وتى»دةربارةى ـ
بةمنى سةعاتَيكدا ماوةى لة ئَيستا ئةوةى نادات، دوورودرَيذت زؤرو قسةى

بَلَييت». و ثَيى بةو ِرابطةيةنيت دةقيقةدا ماوةى(١٠) لة دةبَيت دةَلَييت
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لةو كارةكان هةموو ثَيبَلَيم..؟» ضى دةتوانم دةقيقةدا دة ماوةى لة وتم»ئاخر ـ
لةسةربدات. ثَيويستيان بِريارى حكومةت دةكات ثَيويست و طرنطيدان ثةِرى

مارشاَل ضاوثَيكةوتنى بينيم بؤ ستالني الدَيكةى بارةطا بؤ شةممةضووم شةوى
البوون. سياسى مةكتةبى ئةندامانى لة هةندَى و كؤليك مارشاَل و تيمؤشنكؤ

لَيكردم. ستالني ئةم ثرسيارةى سآلوكردن ثاش
هةيت؟ كاتيوشا مووشةكى جؤرى ئاطادارى بؤمبى تؤ ئايا ـ

نةمديوة. هَيشتا بةآلم بيستووة، تةنها ناوةكةيم ـ
بِرؤ دا ئةبورينكؤف  و كؤلَيك و تيمؤشنكؤ لةطةَل ِرؤذانةدا لةم كةواتة  ـ
كارةكانى و  ئيش دةربارةى ئَيستا ببينة، تةقاندنى و بةكارهَينان ضؤنَيتى  و

بؤبكة. قسةمان جةنط ئةركانى ئةنجومةنى
شَيوةيةش بةو كردبوو بةرطرى وةزيرى بؤ باسم لةمةوثَيش ضؤن هةروةك منيش

باسم كردو، وتم:
بة ضاك دةزانم واى من سةربازى سياسى بارودؤخى خةتةرناكى لةبةر ترس و ـ
ئةوةى بؤ جَيبةجَيى بكةين، بةرو بيطرينة دةكات ثَيويست و ضى بكرَيت خَيرايى
ِرؤذئاوادا و سنوورةكانى لة نةبَيت سستييةك و سةلبيات هيض ثَيِويستدا لة كاتى

ثَيكدادان. بؤ شةِرو ئامادةبكرَين ضةكدارةكان تةيارو هَيزة
وتى: تووِرةييةوة، بة ثَيرِبيم، قسةكةى مؤلؤتؤف

دةضينة ئةَلمانييةكان دذى لة ئَيمة تؤوادةزانيت بؤ ضيية؟ مةبةستت ـ
شةِرةوة؟

ثَيى هةَلضوونةكةى خاوكردةوة، و تووِرةيى و كرد مؤلؤتؤفى بَيدةنط ستالني،
وت:

لةسةرخؤبة.. لةسةرخؤبة.. ـ
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ستالیندا لهسهرخوانی خواردن نان
خواردن، نان بؤ كردين بانطهَيشتى  قسةكانم، لة ستالني  طوَيبيستى  دواى

لَييثرسيم؟ ستالني دةكرا، قسةش ناو بة ناو خواردنةكة لةسةرنان
هةَلدةسةنطَينيت؟ ضؤن ئةَلمانيا ئاسمانى هَيزى

وتم: مندابوو، بؤضوونى لة ئةوةى
لة فِرؤكةوانةكانيان نيية، خراثيان ئاسمانى هَيزَيكى ئةَلمانييةكان ـ
شةِركةرانةى تةواوى مةشقَيكى وشكانييةكاندا، هَيزة لةطةَل هاوكاريكردنياندا
ضاو لة نوَييةكانى ئَيمة شةِركةرة فِرؤكة ماديش دةربارةى ثَيشكةوتوويان ثَيكراوة،
هاوَيذةكانمان بؤمب فِرؤكة خراثييةكيان نيية، هةروةها هيض ئةواندا فِرؤكةكانى
باوةِرةدام لةو بةَلكو نيية، بؤمب هاوَيذةكانى ئةَلمانيا كةمرت فِرؤكة لة هيضيان
هَيشتا ذمارةى فِرؤكةكانمان ئةوةية داخة جَيى ئةوةى بةآلم باشرتن، زؤر لةوان كة

كةمن. زؤر
وتى: قسةكانمانةوة، ناو هاتة تيمؤشنكؤ

زؤركةمن. شةِركةرةكان فِرؤكة بةتايبةتى ـ
وتى»سوجى بةوةى، بةرطرى وةزيرى سةر كردة هَيرشى نايةكَيبوو بريم

دةكاتةوة. بةرطرى باَلةفِرى لة هةربري كونستنتينوفيتش(تيمؤشنكؤ)
لةوةدةضوو طوَيى ئاسايى بزانم وا نةدايةوة، وةآلمَيكى هيض بةرطرى وةزيرى
سادةو زؤر خواردنةكة طران بوو، طوَيى ضونكة تيمؤشنكؤ نةبوو، تةعليقةكة لة

بوو. ئاسايى
بوو.. يةكةممان شؤرباى(بِروَيش)ى ئؤكرانى قاثى
زؤردابوو. دووةم(جريشكا) لةطةَل طؤشتَيكى قاثى

ثةرداخَيك(كمبون)بوو. ميوةو هةندَى دواجار



٢٢
٥

زۆكۆف مارشاڵ

قسةو بةدةم دةكرد، طاَلتةوطةثى زؤر باشدابوو، دةروونى حاَلةتَيكى لة ستالني
دروستكرابوو. لة جورجيا تايبةت كة مةى دةخواردةوة طاَلتةكردنيشةوة

دروستكردنى لة سؤظَيتيدا يةكَيتى لةسةرانسةرى و ستالينة جورجيا(زَيدى
بةناوبانطن.) مةيةكدا جؤرة هةموو

وتى: ستالني، ضاوثَيكةوتنةكةدا كؤتايى لة
حكومةتى ثَيشكةش داواكارييانةى مةسةلةو ئةو ئامادةكردنى لة ثَيويستة ـ
لةطةَل لةسةربدات، بِرياريان ئةوةى حكومةت بؤ لَيبكةنةوة، بريى باش دةكةن
تواناو بةثَيى دةبَيت بةآلم لَيكؤَلينةوةوة، و ذَيرباس دةخرَينة كة لة ثَيشيانةى ئةو
لةو بَلَين خةياَلى شتى و خةياَل بةر ثةنابةرنة بَيئةوةى بَيت، دةستةآلتماندا لة

نةبَيت. جَيبةجَيكردنمان تواناى ئَيمة شتانةى

ـ ـ ـ

ئةفسةرى و جةنةِراَل ذمارةيةك جةنطدا ئةركانى ئةنجومةنى لة جةنط ثَيش
يةكرتدا لةطةَل  و هةبوون  يةكرتدا لةطةَل طونجاو ثَيكةوة بةتواناو شارةزاو

دةكرد. هاوكارييان
كارَيكى و ئيش ئامادةباشيدا، كارى ِرَيكخستن و بوارى لة ئةركان ئةنجومةنى

و طةورةو طرانى هةبوو. يةكجار زؤر
بوو،  بةرطرى وةزارةتى سةرةكى ِرَيكخراوَيكى ئةنجومةن ئاشتيدا كاتى  لة
سةركردايةتى سةرةكى بؤ جيهازى بة ببواية دةبوا جةنطيشدا ئةنجومةن لةكاتى

باآل.
بارودؤخى لةطةَل بطونجَيت كة سةركردايةتيدا جَيطاى و شوَين ثَيكهاتةى لة
باآل. سةركردايةتى دةربارةى ئةمة تةواوهةبوو. كةموكوِرى شياوبَيت جةنطدا
هَيزى سةركردةكانى و ئةركان سةركردايةتى و بةرطرى وةزارةتى دةربارةى هةروةها
طؤِرانكاريية ئةو هةروةها ضةكدارةكانيش، هَيزة ناوضةى و بةِرَيوةبةرةكان و ضةك
دةكرا، جةنطدا لة ثلةوثايةى سةرؤك ئةنجومةنى ئةركانى يةكانةى دواى لة يةك
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كارانةكارَيكى ئةو طؤِران.) ثايةيةدا لةوثلةو سةرؤك ضوار ساَلدا لةماوةى(ثَينج
و بةرطرى بوارى لة بكرَيت بؤ قووَلى لَيكؤَلينةوةيةكى نةدةتوانرا كة بوو سةرةكى

جةنطدا. لةكاتى ِروويدةدا ئةطةرانةى ئةو
جةنط ثَيش دةَلَين بريةوةرييةكان، نووسةرانى و مَيذوونووسان لة هةندَى ئَيستا
بَالوبوونةوةى ثالنى و ضةكدارى هَيزةكانى  كؤكردنةوةى  و ئامادةكردن ثالنى
بناغةيةكى هيض وتانةيان ئةم نةبوو، شةِركةرةكان  سةربازيية ئيسرتاتيجيية

ِراستييةوة. لة دوورن نييةو ِراستى
لةبةرةى مةترسيى و ترس سةرةكى سةرضاوةى لةوةدابوو، ئيسرتاتيجى هةَلةى
بيلوِرووسيادا، لة نةك ئؤكرانيادا لة واتا كرابوو، دةستنيشان خؤرئاوادا باشوورى
هَيزى ذمارةى طةورةترين ئةَلمانييةكان باآلى كة سةركردايةتى كاتَيكدابوو لة ئةمة
لة هةَلةية بؤضوونة ئةم كؤكردبؤوة، بيلوِرووسيا بةرةو ئاسمانييةكانى و وشكانى

ِرووداوةكان. بةسةرهات و سةر كردة خراثى جةنطدا كارَيكى سةرةتاى
كةِرةوانةكران شانزة لةشكرى يةكةى هةندَي  نؤزدةو لةشكرى هَيزانةى ئةو
كة هَيزانةمان ئةو ثشتطريى و بةطةيشتنيان بؤ يارمةتى لة ئؤكرانياوة ناضاربوون
خؤيان شةِركردنى جَيطاى و شوَين، ئةوةى ثَيش جَيطريببوون، بيلورووسيادا  لة

ثَيكدادانةوة. ناوشةِرو بكةونة بةطةيشتنيان يةكسةر بكةن دةستنيشان
لةسةر منيش خودى و جةنط ئةركانى ئةنجومةنى و بةرطرى وةزيرى بريوِراى
شوَينى نزيك دةبَيت  ناردن  يارمةنى  و هاريكارى بنكةى  دةبَيت  كة  ئةوةبووين
هةَلةيةكى ئةوة كة بةآلم واقيع سةِّـاندى ِراستة، خؤيدا لة خؤى ئةمة هَيزةكان بَيت،
دواى جةنطدا سةرةتاى لة هةر دوذمن ضونكة تَييكةوتني، هةموو طةورةبوو
ئةمةوايكرد كارَيكى بطرَيت، بنكانةدا ئةو بةسةر دةست توانى ماوةيةكى كةم
كؤمةكى و ئامادةكردنى يارمةتى ناردنى لة بؤ دروستكردين ناهةموارى و خراث

هَيزةكانمان. بؤ يةدةكييةكان ثَيداويستية
سةرةكييةكانى واماندةزانى هَيزة ئَيمة ئةوةبوو، هةآلنةمان بؤضوونة لةو هةروةها
ِرؤذَيكى ضةند دواى ِرةنطة سؤظَيتى يةكَيتى ئةَلمانياو طةورةكةى دةوَلةتة هةردوو
جةنطةوة، شةِرو ناو بكةونة و بةيةكدابدةن سنوورةكاندا سةر ناوضةو لة تربتوانن
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خؤمان ثَيويستدا لةكاتى هَيزةكانمان جوَلةثَيكردنى لة هةَلةمانكرد ئَيمة هةروةها
هيض بة ئَيمة سةِّـاند واى ِراستيش خةمآلند، يةكسان ئةَلمانيادا هَيزةكانى لةطةَل

نةبووين. ئةواندا يةكسان لةطةَل هةرطيز هَيزو بارودؤخدا لة جؤرَيك
سةربازى و ئابورى هَيزى نمايشى و َثشاندان دَيتةسةر زؤكؤف مارشاَل ثاشان
دةست و بة ئةوروثادا تايبةت دواى تَيثةِربوونيان بة ئةَلمانياى فاشيستى طةورةى
ئةو بةثَيى سةرةتاييةكان،  مادة  و سووتةمةنى وزةو  سةرضاوةى بةسةراطرتنى 
(ئايارى بةروارى لة  جوليكؤف جةنةِراَل سةربازى هةواَلطرى سةرؤكى  ِراثؤرتةى

١٩٤١)دا.
ِراوةستابوون، سؤظَيتى يةكَيتى دذى كة ئةَلمانيا مؤَلدراوةكانى هَيزة ذمارةى
سةرؤكى كة زانيارييةك هةر ئَيمة فريقة، بؤ(١٠٧) و فريقة دةطةيشتة(١٠٣)
بة ئَيمةش طورج ئَيمة بة دةيدا جوليكؤف جةنةِراَل موخابةرات بةِرَيوةبردنى
جوليكؤف جةنةِراَل كة بوون ضى زانيارييانة ئةو نازانم من ِرادةطةياند، ستالينمان

خؤى. ستالني بةخودى دةيدا يةكسةر

ڕووسهكان ھههی
ئةَلمانيا ضةكدارةكانى  هَيزة ذمــارةى  ١٩٤١)دا ساَلى لة(حوزةيرانى
ئَيمة بةوانةشى سةربازييةكانى هَيزة ذمارةى نيو، بةآلم و مليؤن دةطةيشتة(٨,٥)
هيتلةردةيووت بوو، سةرباز مليؤن نزيكةى(٥) سةربازييةوة ِريزى تازةهاتبوونة كة
لةسةرئةوة زؤرجةختى سؤظَيتى، يةكَيتى بكرَيتةسةر هَيرش ئةوةهاتووة كاتى
نةبوو، بَيبناغة جةختكردنةوةكةشى بكةن. خَيرايى هَيرشة ئةو بؤ كة دةكردةوة
ضلوحةوت ئةَلمانيا حوزةيران) مانطى نيوةى تا ئايار (٢٥ى نَيوان لة  تةنها
فريقةى فريقانةدا(٢٨) ئةو لةناو كة كرد، سؤظياتى سةرسنوورى ِرةوانةى فريقةى

تَيدابوو. جؤراوجؤرى ئامَيرى دةبابةو
دةظةرةكانى لة هَيزانةمان كةوان كردةوة كة ئةو لةوة ئاطادار ستالينمان ئَيمة
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بةرهةَلستى بتوانن ئةوةنني خؤرئاواييةكاندان، ناوضة ئؤديساو و كييف و بةلتيق
بكةنةوة. ئةَلمانيا هَيزةكانى هَيرشى

كة دةركرد  هَيزانة لةو هةندَى بؤ ِرَينماييمان ساَلى١٩٤١)دا  لة(ئايارى
هةر بكشَين، سنوورييةكان بةرةوناوضة دامةزرابوون، و جَيطريببوون لةناوخؤدا
هةَلة ئةو باسى كاتى ئةوةهاتووة جوآلن. ئَيستا ئةوَى بةرةو فريقة بةِراستى(٢٨)

ِروويدا. كاتانةدا لةو كة بكةين سةرةكييانة
لة لَيكةوتةوة  زؤرى طةورةترى هةَلةى حاَل بةتةبيعةتى هةآلنةى ئةو
هَيرشكردنى كاتى كردنى دةستنيشان بؤ وسةرنةكةوتنمان شكستخواردن
كارى سةربازى(١٩٤٠)دا كة لة(١٩٤١)دا كارى ثالنى ئةَلمانيا، لة نازييةكانى
جةنطدا لة كاتى كة وابِرياربوو لةو ثالنةدا، طؤِرانكارى و دةستكارى ثاش ثَيدةكرا

كتوثِرى:- خَيراو ثَيويستة
تةواوةوة. ئامادةباشييةكى ذَير بخرَينة ضةكدارةكان هَيزة ـ

سةربازى هَيزى كؤكردنةوةى بانطةوازى وآلتدا هةموو لةسةرانسةرى  ـ
بكرَيت.

ذمارةى كرا، سةربازى  هَيزى بؤكؤكردنةوةى بانطةواز ثالنةى ئةو بةثَيى ـ
تةواوبكرَين. هَيزةكان

ئاِراستةو خؤرئاوا سنورييةكانى ناوضة بةرةو كؤكرابوونةوة هَيزانةى ئةو ـ
باآل. سةربازى سةركردايةتى و سةربازييةكان ناوضة ثالنى بةثَيى ِرةوانةبكرَين،

ستالني بةسةرؤكايةتى سةركردايةتى  بؤضى دَيتةكايةوة، ثرسيارَيك  ئالَيرةدا
خؤى ِرَيوشوَينانةى ئةو بةجَيبةجَيكردنى هةَلنةسا سةربازييةكاندا كارة ثالنى لة
ستالني نةكردنة ِرةضاو هةَلةوباش ئةو بؤ بةزؤرى لةسةردابوو؟! بِرياريشى داينابوو،

دةكرا. تاوانبار
هةآلنة ئةو هؤى باسى نابَيت ئَيمة بةآلم زؤربوو، هةَلةى ستالني بَيطومان 
هؤكارى و مَيذوويى مةوزوعى خودى بارودؤخى و ِرووكةش لة دوور بكةين
بؤ ئةوكاتة ئاشكرابوو، ئةمانة ئةنجامى ئةوةى ثاش ئابوريى. و سياسى
ئةنجام هةَلسةنطانَيك جؤرة هةموو دةتوانني هةموو هؤكارانة ئةم تَيطةيشتنى
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زانيارى و بريوباوةِر ئةو و ناكؤكةكان هَيزة و ناويةكةكانى لة يةك و هؤكارة بدةين
بة نابَيت، طران كارَيكى دياريكراوةدا مَيذوويية ماوة لةو دذبةيةكانة ِرووداوة و
من ئامادةبوونى بة كة ستالني ِرووداوةكان شيكردنةوةى هةموو و بةراوردكردن
هةر كة الدروستبوو وام ضةسثاوى  بريوباوةِرَيكى خؤى، نزيكانى ِرووبةِرووى و
و جةنط هةَلنةطريسَيت كة ئةوةدابوو ثَيناو لة ئارةزوويةكى كار و و بري هةموو
بةسةر ثاشةِرؤذ لةوةى دَلنيابوو و دةيزانى باش ضونكة دوورخاتةوة. لةشةِر خؤى

دةشكَيتةوة. ئةودا
طةالنى تووشى  كة ضني ناهةموارانة و ئةوناخؤشى دةيزانى زؤرباش ستالني
وةك قاَلبووى شارةزاو هَيزَيكى  لةطةَل جةنط ئةطةر دةبن،  سؤظياتى يةكَيتى

بكات. فاشيستيدا ئةَلمانياى
جةنط لة هةوَليدةدا حيزبةكةمان ضؤن وةك هةوَليدةدا، لةبةرئةوةبوو

نةبَيت. جةنط تووشى و دووركةوَيتةوة
ثَيمان شَيوةيةكى بةرفراوان لةو ئاطادارييانةى بة و بةتايبةت ضاوماندا لةثَيش
هَيزة كة ئةوةيان ِرادةطةياند ئاطادارييانة ئةو هةر هةموو بةِراستى دةطةيشت،
ِروودانى ئةطةرى و كؤكردؤتةوة سنوورةكانماندا لة هَيزةكانيان فاشيستةكان
بةَلطةنامانةى ئةو بةآلم هةية، سؤظَيتى  يةكَيتى  بؤسةر دوذمنكارى شةِرو
ماوةيةدا لةو ئةوةبوو ئاشكرابوون، فاشيستدا ئةَلمانياى تَيكشكانى لةدواى
و دةست  دةطةيشتة جياواز و  جؤراوجؤر هةواَلى ستاليندا  نوسينطةكانى لة 

بآلودةكرانةوة.
باسبكةم.. بؤ نموونةيةتان ئةم با فةرموون

ساَلى١٩٤١)دا شوباتى (٣ى بةروارى كؤبوونةوةى لة ِرينماييةى ئةو بةثَيى
ِرايطةياندبوو... هيتلةر

بةروارى(١٥ى لة كة جةنط باآلى ئةركانى سةرةك مارشاَل(كيتل)ى فيلد ـ
كردنى بة(ضةواشة دةركردبوو تايبةتى فةرمانَيكى ساَلى١٩٤١)دا شوباتى
سيخوِرى سةربة و موخابةرات بةشى بارباروس، ضاالكى شاردنةوةى و دوذمن)
كة كار ضةندةها و جَيبةجَيكردنى بة(ثالندانان) هةستا باآل، ئةركانى ئةنجومةنى
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ضةواشةكارى دةلةسةو و درؤ زانيارى ثِروثاطاندةو بآلوكردنةوةى مةبةستيان تاكة
بوو.

رِةوانة ئةوَى بةرةو طواية خؤرهةآلت،  بةرةو هَيزةكان ِرووكردنى و  جوآلن
لةوة مةبةست بوو»  ضةواشةكارى و فَيَل طةورةترين مَيذوودا لة دةكرَين»ئةوة 
داطريكردنى بؤ خؤئامادةكردنةى ئةو بؤ ئاوِرنةدرَيتةوة لةوةى بوو ِراكَيشان سةرنج
ضاثةمةنييةكانى سةرلَيشَيوان. و كردن ضةواشة بؤ زياتر لةوةش سازدةكرا بةريتانيا
بةسةر و بآلودةكردةوة بةريتانيا تؤبؤطرافى  لةسةر  بآلوكردنةوةيان ئةَلمانيا
ئينطليزى زمانى سةر وةرطَيِريان بؤ زؤر ذمارةيةكى دابةشيان دةكرد، هَيزةكانياندا
واذؤدةكرا مانشدابوو دةربةندى ئةو ناوضانةى لة داطريكردنى ثالنى بآلوكردةوة،

دادةِرَيذرا. بؤ ثالنى و
داطريكردن. و هَيرش بؤ ئامادةن ثةِرةشوودةكان فةيلةقى كة بآلوبؤوة زانيارى
ناِراستيان دامةزراندبوو، و هَيزى موشةكى درؤينة دةرياو ِرووبارةكاندا ِرؤخ لة
ثَيش ئةوان  كة  بآلودةكردةوة دةنطوباسيان و هةواَل ضةكدارةكاندا هَيزة لةناو
حةوانةوة و ئيسراحةت بؤ بكةن هَيرشكردن بة دةست بةريتانيا سةر بؤ ئةوةى

خؤرهةآلت دةضن. بةرةو
بؤ بآلوكردبؤوة، سؤظياتيدا سنوورى لةسةر هَيزيان ئةوان لةسةرسنوريشدا،
بؤ وة هيندستان ِرةتبنب، بةرةو سؤظَيتيدا يةكَيتى ئةوةى ئامادةبن بةسةرسنورى
لةسةر داِرشتبوو، تايبةتيان  ثالنى كردةوة بريؤكةية ئةو لةسةر جةختكردنةوة
لةسةر كاتةدا لةو نازييةكان ثِروثاطاندةى و(جاربون)دا نةهَينى وةك(ئةكوال) ناوى
سةر بوو بؤ هَيرشكردن ِراستيدا لة بةريتانيا، بةآلم سةر دةكةنة كة هَيرش ئةوةبوو

هاوكاربوون. كارةشدا ديبلؤماسيةكانيش لةم سؤظَيتى يةكَيتى
خؤ ئاستى كة ئةوةى  لةسةر زانيارييانةوة، و هةواَل ئةم بةثَيضةوانةى 
نزمدابوو، ئاستَيكى لة سؤظَيتى ضةكدارةكانى هَيزة شةِركردنى ئامادةكردنى
ثالنى لة بوو ثَيويست كارانةى ئةو جَيبةجَيكردنى لة كردبوو ستالني ئةمةواى لة
لةو ضاوةِروانكراوى دوذمن بؤ بةرطرى هَيرشى هَيزدا كؤكردنةوةو ئامادةكردنى

دةثاراست. خؤى زؤر كارانة
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جهنگ و ستالین
دواييةدا لةم طؤِرانكارييانةى ئةو كردبوو بةوة هةستي ستالني هةروةها
بَيشومارى ذمارةيةكى وايكرد كرا ضةكدارةكاندا هَيزة ِرَيكخستنةوةى لةناو
شةِركردنى زانيارييةكى و شارةزايى شوَينانَيكةوة بخرَينة سةركردةكان ئةوتؤى
كؤتايى لة كارَيك و هةموو هةوَل نةشَين، ئةو شوَينانة بؤ كة نةبَيت ئةوتؤيان

بارودؤخةبوو. ئةو ِراستكردنةوةى بؤ ساَلى(١٩٤١)دا
بةمةرج و دةكردةوة ئاشتى لةسةر جةختى و ئارةزوومةند خؤِراطرو زؤر ستالني
لةو يةكَيتى سؤظَيتيدا، لة ئيشرتاكى ثَيكهَينانى دادةنا لة  سةرةكى بنةماى و
جطة و ئةمريكا يةكطرتووةكانى وآلتة و بةريتانيا حكومةتةكانى باوةِرةدابوو
سةربازيية بارودؤخة لةو دةكرد حةزيان تريش ِرؤذئاواييةكانى دةوَلةتة لةمانيش
كارةساتة لةو خؤيان  و بَينةدةرةوة و دووركةونةوة  ناهةموارة و  طران و قورس
بنَين ئةَلمانياوة ثاَل بة طةِر خستبووة تَيكؤشانَيكيان هةوَل و هةموو قوتاركةن،

بكات. بةرثا سؤظَيتى يةكَيتى دذى جةنط
ئةو دةيِروانيية زؤرةوة دَلةِراوكَييةكى و ترس بةضاوَيكى ستالني ئةوة لةبةر جا
بؤ ئةَلمانيا ئامادةكردنى خؤ لة خؤرئاوا حوكومةتةكانى هةواآلنةى و دةنطوباس

دةكردةوة. بآلويان سؤظَيتى بةيةكَيتى دذ جةنط
ستالني لة كةواى دةطَيِرَيتةوة مةسةالنة نموونةيةك لةو ضةند زؤكؤف مارشاَل
حكومةتةكانى لة زانيارييانةى ِراستى ئةو بِروانَيتة طومانةوة و بةشك كردبوو

ثَييدةطةيشت. ِرؤذئاواوة
كة هةبوو، سؤظَيتيدا ئةَلمانياو يةكَيتى لة نَيوان ثةيماننامةى ئةو (دةربارةى
هةواآلنة و قسةوباس  ئةو نةكةن،  يةكرتدا نَيوان لة دوذمنكارى و دةستدرَيذى
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هةبوو ثةيماننامةية بةو تةواوى بِرواى ستالني طواية نةبوو ِراستيةكى بنةماو هيض
بَيت.

ناو بخاتة سؤظَيتى خؤى يةكَيتى نةدةكرا ِرؤذَيكةوة و كةوتبووة كات ضونكة
بةر هَيرشى بخاتة خؤى كاتيشا هةمان لة اليةكةوةو لة ئةَلمانيا هَيرشى طَيذاوى
دَلنيايى لة ستالينم نةبيستبوو كة هةرطيز خودى خؤم يابانييةكان. بةهةرحاَل من

دةربرِبَيت.) شةِركردنة و ثةيماننامةى دةستدرَيذى كردن ئةو بةرامبةر خؤى
نوَيى كؤمةَلَيكى  دةرضوانى ئاهةنطى بةبؤنةى كة وتارَيكيدا لة ستالني 
ئةَلمانيا «ِراستة وتى ساَلى١٩٤١)دا ئايارى لة(٥ى سةربازييةوة ئةكاديمى
بةآلم ِرَيكخستندا، بوارى و تةكتيك بوارى لة هةية سةربازى لةشكرى باشرتين
ئةوتؤية نموونةيى لةشكرَيكى لةشكرةكةيان دةزانن كةوا هةَلةدان لة ئةَلمانييةكان
تَيكشكاندن قابيلى نيية دنيادا هيض لةشكرَيك لة تَيكناشكَين و نابةزَيت هةرطيز

نةبَيت.
ئةتكردن و داطريكردن شةِرو بة زؤر دروشمى جؤرَيك لة ذَير هيض ئةَلمانيا بة
هةرطيز حكومةتةكاندا و وآلتان دةستكردنى  ذَير  و ميللةتان  زةليلكردنى و

بة دةست ناهَينَيت. سةركةوتن
سياسةتى و ميدياكان ثِروثاطاندةو بضينةوة  خؤماندا بة دةبَيت ئَيمةش
ئةوة بةباشى جةنط  بؤ ئامادةكردن خؤ ِرَيكبخةينةوة. خؤمان ثِروثاطةندةى 
ئةوةية ماناى بةَلكو ثَيكبهَينني،  هاوضةرخ سةربازى لةشكرَيكى ناطةيةنَيت

بكةين.» سةرانسةرى سياسةتى تةعبيةكردنى و يةكخستن دةبَيت
كردنَيكى بةرطرى بؤكاتى وآلتيان ميللةت و دةَلَيت»حيزب زؤكؤف مارشاَل

ئامادةكرد». كةرةوة يةكاليى
لةو هةآلنةى و بةرثرسيارَيتى لةو بَيت هةآلتن ناَلَيم بؤيةكى ئةمة من 
لة كَيشانى يارمةتيدةربم طرنطة ئةوةية من الى ئةوةى بةَلكو ِروياندا، قؤناغةدا

ِروويدا. لةوكاتانةدا ِراستييانةى ئةو
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ھهوای نهھنی
ئاطادارى بةتايبةت ئَيمة طواية كة بآلودةكةينةوة زؤرانة قسةوباسة ئةو ئَيستا
ناتوانم من هَيرشةبووين، ئةو ثَيكردنى دةست سةرةتاى و هَيرشكردن ثالنى ئةو
بة ِراستى ئايا و نا.. يان بووة ئاطادار بةوانة بةوةى ئايا ستالني كؤتايى بدةم بِريارى
بةخودى ستالني طرنطانةى ِراستية ئةو نا...؟!! يان دةزانى هَيرشكردنى ِرؤذى

وتم..: جارَيكيان ثَيى بةِراستى بةآلم نةدةطوت، منى بة دةطةيشت خؤى
هيتلةرةوة حكومةتى مةبةستى لةبارةى طرنطمان زؤر هةواَلى هةية كةسَيك ـ
و هةواَل ئةو لةبارةى طومانمان و شك هةندَى ئَيمةش بةآلم دةطةيةنَيت، ثَيِرا

هةية. باسانةوة
كةمن بووبَيت، زورج) كةسى(ِريخارد كةسة، لةو مةبةستى ستالني ِرةنطة
ئَيمة بَلَيم، دةمةوَيت بؤنةيةوة من بةم زانى، مةسةلةكةيم  جةنط دواى تةنها
لةمةبةست زؤرجار بةآلم ثَيدةطةيشت، طرنطمان زؤر زانيارى بةِراستى  زؤرجار
جةنةِراَل(جوليكؤف)ى نموونة: بؤ طومانةوة، هةَلةو دةكةوتينة ئةنجامةكةى و
هَيرشى ئةطةرى ِراثؤرتةدا لةو ثَيداين، طرنطى ِراثؤرتَيكى موخابةرات بةِرَيوةبةرى
و١٥ى ئايار  نَيوان(١٥ى  لة هَيرشكردنةكةى كاتى  تَيدابوو،  ئةَلمانييةكانى
جةنةِراَل كة خؤيدا ِرؤذى و كات لة هَيرشةكة بةِراستى هةر بوو، حوزةيران)دا
ئةوكاتة جوليكؤف جةنةِراَل بةآلم ئةنجامدرا، كردبوو  دةستنيشانى جوليكؤف 
بةَلطةنامانة و ئةم زانيارى وتبووى»دةشَيت كؤتايى هَينابوو، بةوة ِراثؤرتةكةى
ِرةنطة و بةريتانيا موخابةراتى لةاليةن كة و ضةواشةكردن بَيت، سةر لَيشَيوان بؤ

دةركرابَيت». خؤشييةوة ئةَلمانى موخابةراتى لةاليةن
كوزنستؤف ئةدمرياَل دةرياوانى وةزيرى ساَلى١٩٤١)دا ئايارى لة(٦ى
لة كؤتايى ِراثؤرتةكةيدا ثَيشوو مةبةستى هةمان بؤ ستالني نارد بؤ ِراثؤرتَيكى

وتبووى:- ئةدمرياَل
مةبةستى بؤ دروستكراوبن و درؤبن زانيارييانة ئةم باوةِرةدام لةو «من
حوزةيران)دا (١٣ى لة بَيت.» ضؤن سؤظَيتى يةكَيتى كاردانةوةى بزانن ئةوةبَيت
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لة بووم، لةوَى منيش كرد ئةوكاتة ثةيوةندى بةستالينةوة تةلةفؤن بة تيموشنكو
بؤ سنوورن لةسةر هَيزانةى ئةو ثَيبدا ِرَيطاى لَيكرد ئةوةى داواى تةلةفؤنةكةدا
ثاشان وةآلميدايةوة».... بابزانني ئامادةباشييةوة».ستالني ذَير بخاتة شةِركردن
ثةذارةو ستالني من و تيموشنكو ضووين بؤ الى لةوةدةكةينةوة بؤ ِرؤذى دوايى بري
و دةربِرى سةرسنوورمان سةربازييةكانى ناوضة بؤ خؤمان زؤرى دَلةِراوكَييةكى
ثةِرى ئةو حاَلةتى بؤ كردنةوة هؤشيار و ئاطادارى بؤ بدا ِرَيطامان لَيكرد داوامان

وةآلميداينةوة: ستالني ئامادةباشى»
كات بةزووترين بآلوبكةينةوةو ئامادةباشى حاَلةتى دةتانةوَيت ئَيوة ـ
لةوةدةطةن ئَيوة ئايا جةنطة..!! ماناى ئةمة سنووربكشَين؟ بةرةو هَيزةكانمان
طفتوطؤ قسةو كةوتة لةطةَلماندا لةوبارةيةوة ستالني لةطةَل ئةوةشدا يان..نا..؟

كردن..
ناوضانةدان ضةندن..؟ لةو فريقانةى ئةو ذمارةى ـ

سووكةكانة... ليوايةكى تؤثة فريقةو ـ (١٤٩)
طةيشتووة، بةدةستمان زانيارييانةى ئةو بةثَيى ئةمةكةمة..؟ ئايا ـ

نيية. ئَيمةيان هَيزى هَيندةى ئةَلمانييةكان
دووهَيندةى فريقةيةكى ئةَلمانى ذمارةى دةَلَيت»... ِراثؤرتى موخابةرات ـ

سؤظياتيية». فريقةيةكى ذمارةى
سكرتَيرةكةى كاتةدا لةم بكرَيت، موخابةرات بة باوةِر نابَيت هةمووكات ـ
تةلةفؤن بة كييفةوة لة خرؤشؤف نيكيستا وت ثَيى و ذووردا بة كرد خؤى ستالني

دةكات. لةطةَلدا قسةت
تَيطةيشتني دانةوةكةدا وةآلم و لةقسةكردن هةَلطرت، تةلةفؤنةكةى ستالني

كشتوكاَل بوو. لةسةر قسةو طفتوطؤكةيان
خرؤشؤف دياربوو ثَيهَينا، كؤتايى وشة دوو بة قسةكانى ستالني زؤرباشة.. ـ

بةستالني. داهاتوويدا بةرهةمى باشى شَيوةيةكى
ئةلكسةندةردا باخضةى لة هاتمةدةرَى خراثةوة دةروونى بةحاَلةتَيكى كرملني لة
هةستَيكى بريكةوتةوة، منيشدوومنداَلةكةىخؤمم دةكرد، يارييان طةمةو منداآلن
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سةرشانى دةكةوَيتة كة طرانة طةورةو بةرثرسيارَيتيية لةو دايطرتم، طران و قورس
و نيشتمان خاك ِرؤذى ثاشة و ثاشةِرؤذيان دةربارةى منداآلن، بةرامبةر هةموومان
ثةيوةندى تةلةفؤن كييف بة دةظةرى سةرؤكى ئةركانى حوزةيراندا) شةوى(٢١ى لة
هةآلتووة خؤيةوة هَيزةكةى لةناو ئةَلمانيا عةريفَيكى ثَيرِياطةياندم و ثَيوةكردم
ئةَلمانييةكان ِرايطةياندووة سنوورمان كردووة، سةر هَيزةكانى تةسليمى خؤى و
ِرؤذةدا لةو ئامادةكردووة خؤيان و دةستنيشانكردووة حوزةيرانيان) بةيانى(٢٢ى

نيازى هَيرشكردنيان هةية.
بةرطرى وةزيرى من و ستالني كردةوة، ئاطادار لةوة بةرطريم وةزيرى خَيرا هةر

كرملني. نوسينطةكةى خؤى لة بانطهَيشت كرد بؤ
بةهةر ِرَيكةوتني دةريدا ياريدة جةنةِراَل(فاتؤتني)ى وةزيرو لةطةَل ِرَيطادا لة
تةواو ئامادةباشى  حاَلةتى كة وةرطرين ستالني  ِرةزامةندى دةبَيت بَيت جؤرَيك
ثَيشوازى تةنها بة خؤى ستالني بآلوبكةينةوة، ضةكدارةكانماندا لةناوهَيزة
ثَيشوازى ثرسيارة  بةم  ستالني يةكسةر ثةشؤكابوو، و قةلةق دياربوو لَيكردين،

كردين.
بؤ نةناردبَيت سةربازةيان ئةو خؤيان ئةَلمانيا جةنةِراَلةكانى ناشَيت باشة ـ

بخوَلقَينن..؟ نَيوانماندا لة سةربازى شةِروثَيكدادانى ئةوةى
وةآلميدايةوة..: تيموشنكؤ

دةكات. ِراست هةآلتووة سةربازة ئةو كة وادةبينني نةخَير.. ئَيمة ـ
ثرسيارةى ئةم ستالني ذوورةوة هاتنة سياسى مةكتةبى ئةندامانى كاتةدا لةم

لَيكردن.
بكةين..؟ -ضي

وتى: بةرطرى، وةزيرى لَيرةدا وةآلمينةدايةوة، كةسيان
ثَيويستة بةزووترينكاتهَيزةكانىناوضةسنوورييةكان ئاطاداربكرَينةوة ئَيستا ـ

تةواوةوة. ئامادةباشى حاَلةتى ذَير بضنة شةِركردن بؤ
ِراطةياندنةكةى بِريارى زؤكؤف بخوَينةرةوة»، ِراطةياندنةكة وتى»بِريارى ستالني
ئةوسا كاتةوةو كورت بِريارةكة ثــِرؤذة لَيكرد داواى ستالني خوَيندةوة،



٢٣٦

بیرهوهرییهكانی

بيخوَينَيتةوة.
ناوضة بةِراطةياندنى كؤتايى  حوزةيران)دا ٢٢ى بةيانى  دةقيقةى(٣٠  لة
ئةوضاوثَيكةوتنة دواى زؤكؤف مارشاَل هَينرا. تايبةتييةكان سةربازيية
دةكات خؤى بةوةباس هةستى هةَلطريسَيت جةنط ئةوةى ثَيش ستالني دواييةى

هةبوو». دوواليةنةى و نامؤ و سةير كة»هةستَيكى
هةرضى لة توانيبووى كة دةكرد بوونَيك ِرازى بةجؤرة هةستى لةاليةكةوة ئةو
بكات، نيشتمانى بةرطرى هَيزى ثشطريى بؤ ئةوةى كار خستبووية توانايدابوو
ئةوةى ثَيش كة دةكرد زؤر ترسَيكى و ِراوكَى دَلة بة هةستى تريشةوة اليةكى لة
هةروةها بكات، دةست ثَي ئةَلمانييةكان هَيرشى جةنط بطاتة بةرةى ِرَينماييةكة
بةآلم دةبوابكراية، بكات  ثَي  دةست جةنط ئةوةى ثَيش  دةبوو  هةبوو زؤركار

بةسةرضوو. كاتى و ِرؤيشت كارانة ئةو ئَيستا
ِرؤذى(٢١) كَيشابوو، ناوضةكةدا بةسةر باَلى تاريكايى زؤربوو ماوةيةكى
بةرطرى وةزيرى و من بيثَيضَيتةوة الثةِرةكانيدا دووتوَيى لة  مَيذوو  خةريكبوو
ئةم دَلنيابووم من بةآلم دةِرؤيشتني، بةرطرى وةزارةتى بارةطاى بةرةو  بَيدةنط

كردبوو. هةراسان و هيالك تيموشنكؤشى بريكردنةوةية، بريى
دابةزين.. ئؤتؤمبيلةكة لة

نووسينطةكةى لة تر دةقيقةى دة ِرَيككةوتني ثاش ئةوة لةسةر ئةوةى دواى
بطةينةوة. بةرطريدا بةيةك وةزيرى

ـ ـ ـ
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بهشی نۆیهم
جهنگ سهره تای

پكرد-ستالین ده ســتــی جهنگ ئستا، ـ 
بانگھشت سیاسی مهكتهبی ئهندامانی
ھرش ھزكییهوه بهھهموو دوژمن دهكات-
ده كــشــــتــهوه- ھــهشــت ده كـــات-ســـوپـــای 

دهكات. سوپای یانزه پاشهكشه بهدوایدا

ثَيوةكردم ثةيوةندى كييف دةظةرى سةركردةى حوزةيران)دا شةوى(٢١ى نيوة لة
٧٤)ى ثيادةى فريقةى بة سةر (٢٢ى كةتيبةى لة ئةَلمانى ترى سةربازَيكى كة
هةآلتووةو ثاسةوانانى سنوور بةرةو ثةِريوةتةوةو ِرووبارةكة لة بةمةلة  ئةَلمانى
ضوارى سةعات لة ئةَلمانيا هَيزةكانى ثَيرِياطةياندون  و داوةبةدةستةوة خؤى

دةكةن. هَيرش بةيانيدا
هةندَى كتوثِريية  هَيرشة ئةو بآلوبؤوةكة هةواَل  ستالني مردنى دواى لة
نوستبوون، بَيخةم كاتَيكدا لة ِراضَلةكاند غةفَلةت لةخةوى ئةركانى سةركردةى
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دوورنةكةوينةوة، ِراستى لة ئةوةى بؤ ئةمة بةزمدابوون، لةطةمةو ئاطا بَى ياخود
خةباتكردن لة ثِر شةوَيكى دةكةن باسى دواينة ئةم خؤشييةى و ئاشتى شةوى ئةو

وَينةبوو!! بَى و طران و قورس هةوَلدانَيكى كارو و
دةرياى كةشتيطةُّـ سةركردةى بةيانيدا دةقيقةى حةظدة و سَى سةعات لة
ضةند كة دامَى هةواَلى  و ثَيوةكردم ثةيوةندى ئةكتيابرسكى ئةدمرياَل  ِرةش 
نيودا و سَى سةعات لة دةبنةوة. نزيك دةريا بةرةو نةناسراو و زؤر فِرؤكةيةكى
و ثَيوةكردم ثةيوةندى خؤرئاوا ناوضةى ئةركانى سةرؤك ليموفسكى جةنةِراَل
تؤث و بيلورووسيا شارةكانى كردؤتةسةر هَيرشيان ئةَلمانيا فِرؤكةكانى ثَييوتم

كردوون. بارانيان
كييف دةظةرى ئةركانى سةرؤك جةنةِراَل(يؤركايف)ى دةقيقة دة ثاش
ئؤكرانيا، شارةكانى سةر كردؤتة ئاسمانييان هَيرشى ئةَلمانييةكان ثَيرِياطةياندم،
نوستبوو، ستالني ستالينةوة بكةم، بة ثةيوةندى فةرمانى ثَيدام بةرطرى وةزيرى
كة لَيكرد داوام و تَيطةياند بارودؤخةكةم منيش دامةوة، دةقيقة وةآلمى سَى دواى
ستالني بَيدةنط ئةوان دةستبةكاربني، دذى بةوةى ئَيمةش فةرمانبدات و ِرَيبدات

طوَيم. دةطةيشتة هةناسةكةى دةنطى بةآلم نةدةكرد، قسةى بوو،
تَيدةطةيت..؟ لَيم ـ

لَييثرسيم. ثاشان ستالني هةر بَيدةنطى، تريش جارَيكى
كوا..؟ وةزير ئةى ـ

دةكات. كييفةوة بة ثةيوةندى ـ
ئةندامانى خَيرا بَلَى بةيوسكويبيشيف و كرملني بؤ  وةرن تؤوتيموشنكؤ ـ
ثةيوةندى ئةكتيابرسكى ئةدمرياَل هةمديسان بكات، بانط سياسى مةكتةبى

كردمةوة. ثَيوة
بةلةمةكاندا لَيدانى لة كرد، بةربةست دوذمنمان ئاسمانى -هَيرشى
بةوةبكةم ئاماذة حةزدةكةم بووة، وَيران تؤزَيك شارةكة سةركةوتونةبوون, بةآلم
بوون. سةربازييةكانمانةوة يةكة ثَيشةوةى لة ِرةش دةرياى كةشتيطةُّـ هَيزةكانى

كرد. بَيهاوتايان و ِرَيكوثَيك و ضاك بةرطرييةكى دوذمندا هَيرشى لةبةرامبةر
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ستالينةوة، ضووينة نووسينطةكةى تيموشنكؤ و ضوارونيودا من كاتذمَيرى لة
دةكَيشاو سةبيلةكةى زةردهةَلطةِرابوو، ِرةنطى دانيشتبوو، مَيزةكةوة لةالى ستالني

دانيشتبوون. سياسى ئةندامانى مةكتةبى هةموو بةدةوريدا

ڕووس بهرگری
بكةين». ئةَلمانياوة باَليَوزى بة ثةيوةندى دةبَيت «هةرئَيستا وتى ستالني
بِريارى ئةَلمانيا وتى»كة  بكات، لةسةفري  ثَيشوازى كرد مؤلؤتؤظ لة داوايان 

داوة». سؤظَيتيدا يةكَيتى لةطةَل جةنطى
كةوتبووة دانيشتبوو  ماتى بة خؤيدا شوَينةكةى لة بَيدةنطى بة  ستالني
بةسةردا طران باَلى و قورس بَيدةنطييةكى دانيشتنةكة بريكردنةوةيةكى قووَلةوة،
وتم: ِرةواندةوة، بَيدةنطييةم ئةو من هةتا لَيوةنةدةهات، ورتةى كةس كَيشابوو،
و ثَيكدادانةوة و جةنط ناو بضينة توانامانةوة هَيزو بةهةموو ثَيويستة ـ

ناوخاكمانةوة. بَينة نةهَيَلني و بيان وةستَينني و بكةين دوذمن بةرهةَلستى
وتى: قسةكةى بؤ ِراستكردنةوة... بةرطرى وةزيرى

دةركةوت ثاشان لةناوبردنيان. و تَيكدان بةَلكو وةستاندنيان، هةر نةك ـ
ثةيوةندى سلكى هَيَلى توانيويةتى دزةكردن و طرياوان بةكرَى هاوكارى بة دوذمن
كة ئةوةكرد بؤ ئاماذةم خؤى وةختى نةيانهَيَلَيت، من و لةناوببات السلكى و
ناوضة سةرسنووريةكاندا زؤرنني هَيزةكانى هةموو السلكى لة ثةيوةندى هؤكانى
دةطةيشتة جؤراوجؤرةوة سةرضاوةى زؤر لة زانيارى و هةواَل ثاش الوازن و كةم و
هةروةها بوون، وَيرانكارى شَيوازى هةواآلنةش لةو هةندَى ئةركان، سةركردايةتى
دروستى و ِراست زانيارى لةناوضةكانةوة نةيدةتوانى ئةركان سةركردايةتى

دةستكةوَيت.
ذَير  بخاتة باآل، سةركردايةتى و جةنط ئةركانى ئةنجومةنى وايكرد ئةمةش

ناهةموارةوة. هةَلوَيستَيكى
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بوو.. ثَيكهات بةمشَيوةية باآل سةركردايةتى
بوديونى، فورشيلوف، مؤلؤتؤف، ستالني، زؤكؤف، سةرؤك، «تيموشنكؤ،
بة ستالني بكرَيت كة ئةنجومةنى ئةركان ثَيشنيازيكرد باسة شايانى كوزنتسوف»،
كاريطةرييةكى كة دروستكردبوو، دووِرووييةكى نوَييةكة بارودؤخة باآل، سةرؤكى
لة بةآلم باآلبوو، سةرؤكى تيموشنكؤ ياساييةوة ِرووى لة بةوةى هةبوو، سةلبى
ِرؤذى(٢٢ى سيانزةى كاتذمَيرى لة سةرؤكى باآلى فيعلى بوو، هةر ستالني ِراستيدا
تواناى بة ثشت و نيية بِروام وتم، ثَيى و ثَيوةكردم ثةيوةندى ستالني حوزةيران)دا
قورس بارودؤخة لةم نيم باوةِرةدا لةو نابةستم و سةربازييةكان ناوضة سةركردةكانى
بكةن، لةبةرئةوة جَيبةجَى بةباشى كارةكانيان بتوانن و ناهةموارةدا ترسناك و
نوَينةرى خؤرئاوا وةك باشوورى بةرةى بؤ بتنَيرن سياسى بِرياريداوة، مةكتةبى
بةرةى بؤ بنَيرن كوليك و شايرشنيكؤف مارشاَل هةردوو و باآل. سةركردايةتى
لةوَيوة و  كييف بؤ بضم سةفةربكةم و ئَيستا كرد هةر من لة داواى خؤرئاوا، 
ئةوة داوام بةثَيى ترنؤبول. بةرةى ئةركانى سةركردايةتى بؤ بضم لةطةَل خرؤشؤفدا
ئةركانى ئةنجومةنى سةركردايةتى كاروبارى من دواى لة كرد فاتوتني جةنةِراَل لة
دةربارةى بةدوورودرَيذى بةرة سةربازى ئةنجومةنى بنكةى لة بةِرَيوةببات، جةنط

لةسةركرا. طفتوطؤى قسةو بارودؤخةكة
فةرمانبدا طورجى بة و ئَيستا بةرة كرد، هةر سةرؤكى بؤ ثَيشنيارم مةبدةئى
كؤمةَلة ئةو بؤ دذةلَيدانَيك مةبةستى بؤ ميكانيكى فةيلةقةكانى كؤكردنةوةى بة
ناوضةى ضوونةتة كؤبوونةتةوةو  كة لةشكرى(باشوور) لة دوذمن  سةرةكييةى
ثشتطرييتان و يارمةتى جةنط سةر بةبةرةى ئاسمانى هَيزةكانى (سؤكؤل)ةوة،
باآلن. سةركردايةتى تؤثخانةى سةربة دوورهاوَيذانةى ئةوتؤثة لةطةَل بكات
مةبدةئييةو كردارة ئةو ثالنى  بةدابةشكردنى هةستا بةرة سةركردايةتى  خَيرا
ئاماذةبكةم دةبَيت لَيرةدا فةيلةقةكاندا، و جةنط بةرةى سوثاى بةسةر دابةشكردنى
بةرةى سةركردايةتى كة ِرَيكخستنة تواناى و دةروونيية بةرزة ورة خؤِراطرييةو بةو
كريبونوس). م.ب. بوركايف و جةنةِراَل(م.أ. هةردوو بة تايبةت هةيانبوو جةنط
هَيزة جةنطى ئةركانى  سةرؤك كة ِرؤذانةية بريةوةريى ئةو ئةمةش ها
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حوزةيرانى مانطى ِرؤذى(٢٤ى لة جةنةِراَل(جالور)  ئةَلمانيا سوثاى ثيادةكانى 
نووسيويةتى: ساَلى١٩٤١)دا

كؤِرةكانى بةرةى ِرةوانةى نوَى طؤَلى و طورج زياترى هَيزى «دوذمن بةردةوام
ئَيمة ِرةضاومان هةروةك دةبابةكانمان، هَيزى بةرةنطاربوونةوةى دةكات بؤ جةنط
دذ هَيرشَيكى ئةوةى بؤ ِرةوانةكردووة دةبابةى زؤرى هَيزَيكى دوذمن دةكرد

بكةن. يةكةممان دةبابةكانى كؤمةَلى باشوورى بةباَلى
هَيزةكانى شَيوةية ئابةو دةبينني» جموجوَليان و اليةكةوة هةموو شوَين لة

دوذمن. سةر هَيرش بؤ دذة يةكةم بة هةستان باشوورى خؤرئاوا بةرةى
ئةطةر لةناويان بةرن تَيكبشكَينن و دوذمن هَيزةكانمان دةيانتوانى هَيزةكانى
فةيلةقَيك و زؤر طةورةو ئاسمانى هَيزَيكى بةرةدا هةَلسوكةوتى و دةست لةذَير
ئةو توانييان هَيزةكانمان بةهةرحاَل ببواية. سووك هاوَيذى تؤث فةيلةقى دوو يان
و كشان وةستانى ئةويش سةرشانيان، خرابووة كة بكةن جَيبةجَي سةرةكيية كارة

ئؤكرانيا. ثايتةختى كييفى شارى بةرةو بوو دوذمن جووَلةى
فاتوتني»ئةوةى جةنةِراَل دةكرد، مؤسكؤوةم بة ثةيوةندييانةى لةو و ماوةيةدا لةو
سةرةك ئةركانى و سةرؤك كة ثَيرِياطةياندم زؤكؤفى جَيبةجَى دةكرد» كارةكانى
ثةيوةندى نةيانتوانيوة ئَيستا هةتا خؤرئاوا باشورى خؤرئاواو بةرةى هةردوو
شةِرو تيثةكان و فةيلةقةكان وايكردووة ئةمة بكةنةوة. سوثاوة بةسةركردايةتى
يةكخستنى و هاريكارى و ئاهةنطى هةم هيض بَيئةوةى ثضِرثضِربكةن، ثَيكدادانى
ئاسمانييةكانيشدا هَيزة لةطةَل نة و دةوروبةردا هَيزةكانى لةطةَل هةوَلةكانيان

هةبَيت.
حاَلةتى لة و خراثى لةوثةِرى بةرةدا هةردوو لة بارودؤخ تَيطةيشتم لةوةوة
دةيةوَيت زؤرتووِرةيةو ناهةموارداية. فاتوتني ئاطادارى كردمةوة، ستالني خةتةرو
سةركردايةتى و بةرةى خؤرئاوا سةرشانى بخاتة بةرثرسيارَيتييةك هةية هةرضى

تاوانباردةكات. و بةكةمتةرخةم كؤليك مارشاَل و ئةركانةكةى
لة توانيويانة  ئةَلمانيا هَيزةكانى كرا، جةخت كورت ماوةيةكى ثاش 
بةرةو زؤرخَيرايى  و ببةزَينن جةنط  بةرةكانى هةردوو  بةرطرى ناوضةدا هةندَى 
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دةستى سؤظياتى طةُّـ مةينةتى ئاوةها دةكشَين، بةلتيك بيلوِرووسياو ناو
ثَيكرد..!!

تاوانباركردن
سةر دةخراية تؤمةت واباوبوو، ناوخةَلقيدا لة دواييدا ساآلنةى ضةند لةم 
ثَيوةنان ثاَل لة نةكردنياندا خَيرا و لةدةغةَلى باآل ئةنجومةنى سةركردايةتى
ناوجةرطةى لة  سؤظياتيدا يةكَيتى سةرةكييةكانى جةنطاوةرة هَيزة هةَلنانى  و
بةيةكدادان و شةِركردن بؤ سنوردان لةسةر ناوضانةى لةو وآلت بؤ دةرةوةى وآلتةوة

ثاشةكشةثَيكردنيان. و بةشكان ناضاركردنيان و دوذمن لَيدانى و
بدةم بةوجؤرة كؤتايى و يةكاليى بِريارَيكى كة ِراناثةرمووم بةخؤمدا من
بةرةو ياخود كارةبكراية، ئةو ئةطةر ثَيشكةوتووتردةبوو و باشرت بةوةى بارودؤخ
سةرةكييةكانى هَيزة ِرةنطة بةوةبدةم ئاماذة دةتوانم بةآلم دةِرؤيشت، خراثرت
ناوضة هَيزةكانى كة طرانةوة و ناخؤش بارودؤخى هةمان بكةوتايةتة سؤظَيتى
دةبابةو دذة تةواوى هؤى بةرطريكردنى ضونكة سوثا تَييكةوتبوون، سنوورييةكان

نةبوو. فِرؤكةيان
هةيانبوو، دوذمن هَيزةكانى وةك نةبوو، تةواويان جموجؤَلى تواناى هةروةها
بِرانةى لَيدانة طورضك ئةو لةبةر خؤيان نةيانتوانيياية تةواوى ِرةنطة بة هةروةها
حوزةيراندا) ِرؤذى(٢٦ى بةيانى كازيوةى لة ِراطرن، دوذمندا زرَيثؤشةكانى هَيزى

و  زؤرخراث بيلورووسيادا و بةلتيك ناوضةى لة بارودؤخ ثَيرِياطةياندنم (فاتَوتني)
دةكشَينةوة بةرةو(ِرينا) خؤرئاوا باكورى بةرةى بة سةر هةشتى سوثاى ناهةموارة
و فةيلةقى بيست و دةكات ثاشةكشة بةرةو(بولوتسك) يانزةهةميش سوثاى  و

دةضَيت. جةنط بةرةى بؤ ثشتيوانى مؤسكؤوة لة ميكانيكى يةكى
و ِراستيانة دةضوو لةو بةسةرهات ِروويدا كتومت ئةوةى «بةشَيوةيةكى طشتى
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ئةركان و لةسةركردايةتى سةربازيانةى ثَيشرِبكَى لةو و ساَلةدا ئةو ئايارى لة كة
بارودؤخم باسى هةندَى لةمةوثَيش كرا..!!» تيموشنكؤدا ضاودَيرى مارشاَل ذَير لة
بةرةو و  تَيكشكانمان هؤى جةنطدابووة دةستثَيكردنى سةرةتاى لة كة  كرد
بةآلم دةكةم، هؤكارانةى ئةو باسى بةدوورودرَيذى ثاشان بردين. تَيكشكاندنى
تَييكةوتن، باآل سةركردايةتى  كة هةالنةبكةم ئةو  بؤ ئاماذة دةمةوَيت ئَيستا
خراث و لةبةرثرسيارَيتى ئاستةكاندا هةموو لة سةربازيش سةركردايةتى و
سةربازى سةركردةيةكى هةموو نني، بَيبةش بوونةوة ِرووبةِروو  و هةَلسةنطاندن
خؤى نيية ئةوةى مافى نابَيت، سةركةوتوو تيايدا و بةكارَيك هةَلدةستَيت كة

باآل. سةركردايةتى ملى بخاتة تاوانةكةى و بدزَيتةوة لةوبةرثرسيارَيتيية
لة بةردةوام دةبَيت سةركردةكانيان و ضةكدارةكان هَيزة بةندةكان بةثَيى
و جةنط ثَيش ثَيكدادان، بةآلم و جةنط بؤ ِرووبةِرووبوونةوةى ئامادةباشيدابن
كؤمةآلنى هةموو و ثَيكهاتةكان سةركردةى هةندَى حوزةيران) شةوى(٢٢ى هةتا
ضاوةِروانى دواخولةك هةتا سنوورةكاندابوون بةرطرى ضوارضَيوةى لة ئةوانةى ناوخؤ
خؤيان هةَلوَيستَيكى بَيئةوةى بطات، ثَييان خؤيانةوة لةسةرو بوون كة ِرَينمايى

بةكاربن. دةست و ئامادةباشيدابن لة و وةربطرن شياو
هةراوهورياى زِرةى و دةنط و ماتؤِرةكان تةثةتةثى دةنطى كة لةطةَل ئةوةشدا

دةبيست. سنوردا هَيَلى لةوبةرى خؤيانةوة لةسةر دةبابةكانيان زنجريى
باوةِرةدابوون  لةو ئةركان سةركردايةتى و تيموشنكؤ و ستالني جةنط ثَيش
هَيزةكانى ئةَلمانيا دةستيان دةطةيشتة موخابةراتةوة لة ئةو زانيياريانةى بةثَيى
ئةوروثا دةبَيت لة ناضار كاتة ئةو ئةوا سؤظَيتى، سةريةكَيتى هَيرش بكاتة ئةطةر
كؤى هَيزة لة(٥٠٪) ناضارة كراوةكان، داطري وآلتة باقى و ناوةِراست خؤرهةآلتى و

شوَينانةدا بهَيَلَيتةوة. ئةَلمانييةكان لةو
لةو سؤظياتى يةكَيتى سةر بكاتة هَيرش ئةوةى ثَيش ئةَلمانيا ِراستيدا لة
لةو هَيزةكانى لةسةرسَيى(٣/١) لةيةك كةمرت  تةنها كرد باسمان شوَينانةى 
و ثيادة هَيزة كةمرت كردةوة، ِرَيذةيةشى ئةو دوايشدا لة و هَيشتبؤوة شوَينانةدا
سرتاتيجييةكانى لةبةرة جةرطرِبيان تيذو  توندو لَيدانى  ئةَلمانيا ئاسمانييةكانى 
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دةكشان. مؤسكؤ بةرةو تري وةك دةدا، خؤرئاوامان
دوذمن بةآلم ناهةموارثَيكهاتبوو، و خراث بارودؤخَيكى ناوضةى(برست)دا لة
سةركوت قةآلى(بريست) دراوةكانى طةمارؤ قارةمانيانةى بةرطريية ئةو نةيتوانى
شارة بةدةورى ناضاربوون ئةَلمانييةكان هَيزةكانى بةرَيت، ناويان لة و بكات

بسووِرَينةوة. خؤِراطرةكةدا
ضاوةِروان و كتوثِرى شتَيكى كرديان شارة ئةو قارةمانيانةى داستانة ئةو
ئةَلمانى. ضوارةمى  سوثاى و  ثؤشةكانى(جودريان) زرَى  هَيزة بؤ نةكراوبوو، 
ثَيكدادانَيكى شةِرو لةوَيدا و كشان دةوروبةرى(منيك) بةرةو جودريان هَيزةكانى
ناو بؤمب بارانى تةيارة بة بةخةستى زؤر دوذمن ِروويدا، قارةمانانةى توندوتيذ
و هةزارةها وَيرانيان كرد و تَيبةردا ئاطريان هةموو اليةكةوة لة و كرد شارةكةيان
هةزارةها مردنياندا لةكاتى  لةناوبرد، و كوشت بَيتاوانيان و بَيطوناه خةَلكى 

دةكرد. دِرندة ئةَلمانياى فِرؤكةوانةكانى لة بَيدةستةآلتيان نةفرةتى هاوآلتى
بارودؤخى و خراثى و ثَيوةكردم ثةيوةندى خؤى ستالني حوزةيراندا لة(٢٦)ى
ثَييوتم و مؤسكؤ... بؤ بطةِرَيمةوة لَيكردم داواى و ثَيِراطةياندم خؤرئاواى بةرةى
لة فِرؤكةخانةوة، و كرد سةفةرم مؤسكؤ نةماوة.بؤ كوليك هةواَلى مارشاَل و دةنط
فاتؤتني يةكةمم تيمؤشنكؤو ياريدةدةرةكةى خؤى و ستالني الى بؤ يةكسةرضووم
ثاشان لَيكردم، سآلوى هَيواش  بةسةرجووآلنَيكى  ستالني لَيكردم، ثَيشوازييان

خَيرا ثَيى وتم:-
ضى ناهةموارةدا دةبَيت بارودؤخة بزانن لةم بريبكةنةوة ثَيكةوة هةمووتان ـ
دةقيقة ضل بة(٤٠) ثَيويستمان وت، ثَيم ثَيبَلَين، خؤتانم بريوِراى ثاشان بكةين؟

هةَلوَيست وةرطرتن. لةسةر طفتوطؤكردن هةية بؤ كات
باوابَيت... ـ

لةوةبةباشرت ضارةسةرو ِرَيطاضارةيةكمان ِراوَيذكردن هيض و طفتوطؤكردن ثاش
بولوتك و خؤرئاوا  بة(بدافينى كة بةرطرى هَيَلى لة و بكشَيينةوة كة  نةزانى
دامةزرَينني خؤمان  ِرةتدةبَيت موزير)دا  و موجيلوف  و ئوروشا و  دفتيبيك و
ثَيويست ضى و وةرطرين هةَلوَيست  كاتيشدا هةمان لة  سةنطةرةوة، بضينة و
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و سمولينك و سيليجارؤفا دةرياضةى لة تر بةرطرى هَيَلَيكى ثَيكهَينانى بؤ دةكات
ثَيكبهَينني. سَى سوثاى نوَى مؤسكؤدان لة فريقة يةدةطيانةى لةو رؤسالفلدا، و

دوژمن پگهیاندنی ھزهكانی زیان
هَيزةكانى بة زيانطةياندن بوو زةرةرو لة ثَيشنيارةكةمان سةرةكى مةبةستى
بةرطريدا هَيَلةكانى لة يةكَيك لة مؤسكؤ بةرةو هَيرشةكةيان ِراطرتنى و دوذمن
هَيزةكانى بة بةستن بةثشت بةوان، دذ دذايةتى هَيرشَيكى ِرَيكخستنى ثاشان و

نوَى. هَيزَيكى ثَيكهَينانى و ناوةِراست خؤرهةآلتى
ئةو بووةستَينني؟ مؤسكؤ بةرةو دوذمن هَيرشى بتوانني كوَيدا  لة و كةى
ئةو ئةى بةدوذمن؟ دذ هَيرش بنكةى  بة بيكةين بتوانني  بَيت، كوَي ناوضةية 
بكةينةوة؟ هَيشتا كؤى هَيرشة بؤ مةبةستى ئةو دةمانةوَيت ض هَيزَيكةكة هَيزة
حوزةيران)دا لة(٢٧ى بوو، ئاواتمان هيواو تةنها ئةمة نةدةزانى، ئةمانةمان

بوو. مةبةستم هَيزانةى بةو ِرينمايمدا
سةركردة و سةرباز كؤمةَلةى بة  خؤِراطريية و  قارةمانى ئةوهةموو لةطةَل
سةركردة ثَيداطرتنانةى قارةمانيانةو خؤِراطريية  ئةو و نوانديان بضووكةكان
لةطةَل سةركةوتوبَيت، و سةربطرَيت ثرؤسةكة ئةوةى بؤ نوانديان طةورةكان

دةِرؤيشت. خراثى هةربةرةو خؤرئاوا هةتا دةهات بةرةى بارودؤخى ئةوةشدا

ناضار هَيزةكانمان ــران)دا حــوزةي ــة(٢٨ى  ل ــةوةى ئ كارطةيشتة هةتا
كرد، داطريى و شارةكةوة  ناو ضووة دوذمن و كشانةوة لةشارى(مينسك) 
بَيطوناهة و هةذار دانيشتوانة لةناوبردنى و كوشتن بة دةستيكرد زؤربةدِرندانة
شارةكةيان ثَيشكةوتنى و شارستانى ئاسةوارى ئاسن و بةئاطر و مةدةنييةكان

كرد. وَيران
و ثِرئَيش و خراث كارَيكى بيلوِرووسيا ثايتةختى مينسكى هَينانى بةهةرةس
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جةنط. ئةركانى و ئةنجومةنى باآلكان سةركردة دةروونى سةر كردة ئازارى
ثَيدام  فةرمانى ثَيوةكردم، ثةيوةندى بةتةلةفؤن ستالني حوزةيران)دا لة(٣٠
دوايى ِرؤذى بؤ بَيتةوة بانطبكةم بافلؤف) جةنةِراَل(د. خؤرئاوا بةرةى سةركردةى
جةنطةى هةشت ِرؤذة لةو بيناسمةوة توانيم زؤربةطران طةيشتة مؤسكؤ، بافلؤف

تَيكضووبوو. خراثى بة زؤر يةكجار دواييةدا ئةم
بةدادطاى درا و البرا خؤرئاوا بةرةى لةسةركردةيى ِرؤذدا هةمان  لة هةر
جةنطى ئةركانى سةرؤك سةربازييةوة، ئةنجومةنى ثَيشنيارى بةثَيى و سةربازى
جةنةِراَل كردن ئيشارةت هَيزةكانى سةرؤكى و تسكينج كليمسو جةنةِراَل بةرة
ترى ذمارةيةكى و كليتش جةنةِراَل تؤثةكان هَيزى سةركردةى و جريجوريف

دادطا. بة بةرة، دران جةنطى جةنةِراَلةكانى ئةركانى
بةرةى سةركردةى بة بكرَيت بةرطرى وةزيرى تيموشنكؤى مارشاَل بِرياردرا
بةرةى ثشتيوانى بؤ وة ياريدةدةرى. بكرَيت بة جةنةِراَل(بريمنكؤ)ش و خؤرئاوا
بارودؤخ خؤرئاوادا باكورى ضوونة ثاَليان. لةبةرةى يةدةكى بةرةى لةشكرى خؤرئاوا

دةضوو. طةورةوطران داِرمانى و بةرةوخراثى بةردةوام
بةرةكةوة، سةركردةكانى  لةاليةن  ِرَيكوثَيكى و ِرَيكخستن لةبةرخراثى
بة ناِرَيكوثَيكةى كشانةوة ئةو بةهؤى يانزةهةم و هةشتةم لةشكرى هَيزةكانى
زةرةرو طةمارؤوة ذَير نةكةونة دةياندا هةوآلنةى لةو دةكشانةوة، هةموواليةكدا

طةورةيان لَيكةوت. زؤر و زيانَيكى يةكجار
لة نوَييةى طؤِرانكاريية ئةو ثَيوةكردم، ثةيوةندى ستالني حوزةيران)دا لة(٣٠ى
جةنةِراَل(فاتؤتني)ى طؤِرانة ئةو بةثَيى ثَيرِياطةياندم، كرا سةربازيدا سةركردايةتى

خؤرئاوا. باكورى جةنطى بةرةى ئةركانى كرا بةسةرؤكى يةكةمم ياريدةدةرى
لة تةواوى بة خؤرئاوا باكورى بةرةى جةنط دةستثَيكردنى لة ِرؤذ (١٨) ثاش
تةواوى يةكطرتوودا بة ِرووسياى لة كؤمارى بةشَيك لتوانياو التفياو كؤمارةكانى

كشانةوة.
ِرَيطايانةى ناوضةو ئةو لينينطراد، كة سةر دوذمن بؤ هَيرشكردنى ثَيية بةو
سةربازى هَيزى خؤسازدانَيكى و ئامادةكردن خؤ جؤرة هيض دةِرؤيشت بةرةوئةوَى
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خةتةرناك. كارَيكى ببووة تَيدانةبوو، ثَيويستى
نوسراو هيض باآل سةركردايةتى جةنطى ئةركانى ئةنجومةنى لةوماوةيةشدا
خؤرئاواوة باكورى بةرةى ئةركانى لة دووروودرَيــذى و باش ئاطادارييةكى و 
و جَيطريبوون مؤَلطاو باسى و  هَيزةكانمان بارودؤخى  كة دةطةيشت ثَينة
و ِروون و دةستنيشان بؤ ميكانيكييةكانيانمان ئامَيرة كؤبوونةوةى شوَينى

ئاشكرابكةن.
بكةين  هةَلوَيستة ئةو تةقديرى هةربةبؤضوون، ناضاردةبووين زؤرجار  ئَيمةش
ثَيويست وةك ئاشكراية وةك كاروبؤضوونانةش جؤرة ئةم تر. ِرووداوى ئةطةرى بؤ

هةَلةوة. ناو دةيخستينة نةبوو
شةِروثَيكدادان تةمووزدا ِرؤذةكانى لةسةرةتاى ئــاوادا خؤر لةبةرةى
ئاسمانييةكانيان هَيزى و ثؤش بــةزرَى دوذمن هَيزى لةبارودؤخَيكدابوو
هَيزةكانى هَينا، هَيزةكانماندا بةسةر بَيهاوتايان طورضكرِبو سةركةوتنَيكى
هيالك دوذمن يةكانةى دواى لة يةك طورضكرِبة ثَيكدادانة و ئةو جةنط ئَيمةش
بةآلم دةكرد، ثاشةكشةيان خؤرهةآلت بةرةو ناضارى بة كردبوون شثرزةيان و
دوذمن بة طورضكرِبيان طةورةو زيانى ناهةموارةشدا و ناخؤش لةوبارودؤخة هةتا
و نةهَيَلن ِراطرن دوذمن ِرَيِرةوى دةدا ثَيشكةوتن و هةوَليان توانا دةطةياند، بةثَيى

ثَيشةوة. بَينة و بِرؤن ثَيشرت بةرةو
تَيكشكانىهَيزةكانى لةساَلى١٨١٨دا ِرووبارةى (ئةو ِرووبارى(بريوزينا) لةسةر
نَيوان هَيزةكانى دوذمن و نَيوان لة شارى(بورسوف)دا ناثليَونى بينى) لةناوضةى

ِروويدا. طةورةوطران شةِروكوشتارَيكى دةبابةكانماندا مةدرةسةى هَيزةكانى
مؤسكؤ بةسةركردايةتى فريقةى يةكةمى زريثؤشى هَيزةكانى كاتةى ئةو هةتا
مؤسكؤ زرَيثؤشةى فريقة ئةو هات.  بةهانايانةوة و  طةيشت جةنةِراَل(كرَيزر)
ضةكدارييان و كةسةكان ِرووى ذمارةى لة كاتى جةنط مواسةفاتةنةى ئةو بةثَيى

نوَيدابوون. (T٣٤)ى شَيوازى ثَيكهاتبوون، دةبابةكانيان لة
دوذمن بؤماوةى فريقةى هةذدةى هَيزةكانى جموجووَلى توانى كرَيزر جةنةراَل
لةوكاتةدا ئةمة هاوكارى دةكران، تريان هَيزةكانى بة ِراطرَيت كة تةواو دووِرؤذى
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لةو شةِروثَيكدانةدا كرَيزر جةنةِراَل هةبوو،  ئَيمة بؤ زؤرى يةكجار  طرنطييةكى
مةزنى نواند. بَيوَينةو تواناو شارةزاييةكى

و ئةَلمانى هاوثةيمانييةكانى هَيزة ِرؤمانياوة خاكى لة باشوورةوة لةبةرى
بودوسكى- بةرةو(موجيلوف- سةرةكييةكةيان لَيدانة و وةشان دةست ِرؤمانى

جمرينيكا)بوو.
دوانزةو و شةشةم لةشكرى ثاشةوةى  باَلى بؤ هةِرةشةيةكى  كَيشةو ئةمة
لة ِرؤذ شةش ثاش دروستكرد خؤرئاوا باشوورى بةبةرةى سةر شةشى و بيست
بةقوَلى(٦٠) و برِبَيت باشوور  بةرةى توانى دوذمن توندوتيذ شةِروثَيكدادنَيكى 

خاكمانةوة. قوآليى ناو بَيتة كيلؤمةتر
هَيزةكانى بةوةى داِرمان ببؤوة و بةرةوخراثى باشوريش زؤر بةرةى بارودؤخى
كريمينتس) دؤبنؤ- دةظةرى(رؤظنؤ- لة بةرطريمان هَيَلةكانى توانييان ئةَلمانيا
شاآلوى و هَيرش بةآلم بةرن، و هةَلمةت وآلت بكشَين ناوخؤى بةرةو لةوَيوة و برِبن
ثَيى خؤرئاوا  باشورى بةرةى كة  سةربازييةوة كردارَيكى  ضةند بةهؤى دوذمن 

بووةستَينن. و شاآلوانة ئةو هَيرش توانييان هةستان
بكرَيت كييف شارى لة بةرطرى ثشتطريى و ئةوةى بتوانرَيت هؤى بووة ئةمة
هَيزةكانى طةمارؤدانى لة بدرَيت ئةَلمانيا هَيزةكانى هةوآلنةى بةو شكستى و
شةِروثَيكدادان حوزةيران)دا لة(٢٩ى باكوريشدا خؤرئاوا. لةبةرةى باشورى بةرةى
بارودؤخى بؤ كاريطةرى و سنوردار ناوخؤيى طرنطييةكى ئةمةش ِروويداو
هَيزة لةسةرةتاى جةنطدا هةبوو، بةسةرهاتةكان ثةرةثَيدانى طشتى بؤ سرتاتيجى
ئةوتؤوة شةِروثَيكدادانَيكى نةكةوتنة دوذمندا هَيزةكانى لةطةَل دةرياييةكانمان
دوذمن ئاسمانى هَيرشى بةرهةَلستى تَيكؤشانيان شةِرو تةنها هةبَيت، طرنطى كة
بوو، ناهةمواريدا خراثى و لةوثةِرى بةلتيك كةشتيطةُّـ بارودؤخى بةآلم بوو،
كةشتيطةُّـ دةريايى مؤَلطةى طةورةترين كة دةريايى سةرةكى بنكةى بةتايبةت

بوو. لَي بةلتيكى دةرياى
لةبةرةى ئاسمانييةوة، بةرطرى ِرووى لة شارةكة ئاسمانى و بنكةى(تالسني)
بةرطرى هَيرشة بتوانَيت لَينةبوو ئةوتؤى تواناى و بةهَيز بةرطرييةكى دةرياوة هيض
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كة بوو شكستانةى و ئةوشةِروثَيكدادان  بةهؤى ئةمةش بكات،  ئاسمانييةكان
هات، تووشيان خؤرئاوا باكورى بةرةى سةربة هةشتةمى لةشكرى هَيزةكانى
هةبوو كرَيكاران ضةكدارةكانى كةتيبة و بةلتيك هةرضى هَيزةكانى كةشتيطةُّـ
ِراثةِرين ثَيكةوة سؤظَيتى كؤمارى ئةستؤنياى ثايتةختى ثاراستنى و بةرطرى بؤ
داطري دوذمن ويستى بنكةى شارى(تالسني) بةكتوثِرى كردن، بةرطرى كةوتنة و
خؤِراطرييةوة و قارةمانانة بةشَيوازَيكى بةآلم بةسةردابطرَيت، دةستى  و بكات
هَيزةكانى و هةشتةم بةلةشكرى سةر كة دةهةمةوة تؤثةسووكةكانى لةاليةن
بةرطرى كؤمةآلنى ضةكدارانى و كةشتيطةل قورسةكانى تؤثة و ثيادةى كةشتيطةل

نواند. قارةمانانةيان بةرطرييةكى و ِراثةِرين ِرووياندا لة ميللى

كردن بهرگری كشانهوهو
لةو  طَيِرا طةورةو باآليان دةورَيكى كةشتيطةل هَيزةكانى ئاسمانى هةروةها
هَيرشبةرى سةردوذمنى  كرديانة ئاسمانييانةى ِراستةوخؤية ضِروثِرة بؤمببارانة 

داطريكةر.
كةشتيطةُّـ بةلتيكى سةربازانى نةترسييةى و قارةمانى بةو ئاماذة ثَيويستة
وةك وناو دةريادا وشكانى كة لة و لةخؤبوردنانةيان قارةمانى خؤِراطربدةين بةو
هةم باكور كةشتيطةُّـ كاتانةشدا لةو ِراوةستان، دوذمندا ِرووى لة و يةك نوانديان
دةريا ذَير بة يةكخستبوو باكوردا بةرةى هَيزةكانى لةطةَل هةوَلةكانى ئاهةنطى
طواستنةوةكانى شت بةلةمة بة  دذ سةركةوتوانةيان كارَيكى  ضةند طةِرةكانيان

دةطواستةوة. لة(بتسامؤ)ةوة نيكَلسيان خامى مادةى كة ئةنجامدا ئةَلمانى
ئةو  بؤ سةربازى دةطواستةوة زةخريةو دةرياى ِرةشيش كةشتيطةُّـ هةروةها

دةريادابوون. سنورى دةظةرةكانى لة جةنطاوةرةى لةشكرة
لة دوذمن هاتوضؤى ِرَيطرتنى بة هةستا كة كةشتيطةلةى ئةو هةروةها
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ئاسمانى لةطةَل هَيزةكانى بةهاوكارى بولطاريادا، بةندةرةكانى ِرؤمانياو دةرياو
لة ِرؤمانى دةريايى بنكةى بةلَيدانى هةستان ثَيكةوة ِرةشدا دةرياي كةشتيطةُّـ
دةكردة هَيرشيان بةردةوام ئاسمانى كةشتيطةُّـ هَيزةكانى هةروةها كؤنستانتادا،

ئاسنينةكانى ِرؤمانييةكان. هَيَلة و دامةزراوة ثةترؤَلى سةر
ثَيى دةريايى هَيزةكانى جةنطييانةى كاروكردةوة ئةو بةباسى نادةم درَيذة من
لة دةرياوانى سةركردةكانى و ئةدمرياَلةكان باوةِرةدام لةو من ضونكة هةَلدةسان،
بَلَيم ئةوة سةرئةوكارواليةنة، بةآلم دةبَيت خستنة تيشك بؤ باشرتو ضاكرتن من
ئةوانةى وشكانيدا، هَيزةكانى دةريايى و لةنَيوان هَيزة كردن هاريكارى ئةنجامى
باشرتكاريطةرييان دةتوانرا دةكرد، كاريان دةريادا ِرؤخةكانى ناوضةكانى لة
و سةركةوتوانة ِراست ضارةسةرَيكى بمانتوانيياية جةنط ثَيش ئةطةر ئَيمة ببواية
دةرياييةكاندا، بنكة و ِرؤخةكان لة بدؤزيايةتةوة بةرطريانةمان كَيشةو ئةو بؤ
و هَيزة دةرياييةكان بؤ طشتى سةركردايةتى زؤرةى طرنطيية بةداخةوة ئةو بةآلم
ثَيويستى لةكاتى و جةنط زؤردرةنط ئةنجومةنى ئةركانى و بةرطرى وةزارةتى
و ئةَلمانيا نَيوان ِرَيكةوتننامةيةى ئةو  بةسةر هةفتة سَى ماوةى خؤيدانةبوو
دةستدرَيذنةكردنةى ِرَيكةوتننامة ئةَلمانياى فاشستى ئةو كة تَيثةِريبوو، سؤظَيتيدا

هَيرشةكانيان دةستثَيكرد. ضةكدارةكانيان ثَيشَيلكردو هَيزة
نزيكةى(١٠٠) طةيشتبووة هيتلةرييةكان هَيزة زيانى زةرةرو كاتة ئةو هةتا
دةبابةيان نزيكةى(١٥٠٠) فِرؤكةو  هةزار  لة(١٠٠٠) وزياد  هةزاركةس سةد 

لَيكةوتبوو. زةرةر
طةورةو زيانى خؤرئاوادا لةبةرةى بةتايبةت سؤظَيتى ضةكدارةكانى هَيزة
زيادكردن سةر كردة كارى لةدواييدا  زيانانة زةرةرو ئةم  ثَيطةيشتبوو، زؤريان
زياتر سؤظَيـتى و تاى تةرازووى هَيزى ئةَلمانى بةسةرهاتةكان و ثةرةثَيدانى و
طةورةو سةركةوتنى دوذمن ضونكة السةنطبوو، دوذمندا بةرذةوةندى  بةالى
هاتنة كيلؤمةتر قووآليى(٥٠٠-٦٠٠) بة  بةدةستهَيناو كردنةوةى يةكاليى 
زؤر ئيسرتاتيجيية شوَينة و بةسةر ناوضة ئابورى دةستى سؤظياتييةوةو ناوخاكى

كردن. داطرييان و طرت طرنطةكاندا
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و هَيزة سؤظَيتى طةُّـ بؤ بوون كتوثِرى و طةورةو زؤر ِرووداوى هةموو ئةمانة
و يةكَيتى ِرؤحى ناخؤشانةدا تةنطانة و  ناهةموار  ِرؤذة ئالةم ضةكدارةكانمان،

هةَلدا. سةرى بَى وَينةوة توانايةكى بةهَيزو جةماوةرى سؤظَيتيدا لةناو سياسى

بهرپهرچدانهوه سیاسهتی

لةسةرةتاي نةدا هةر دةست لة خؤيان السةنطى حيزبيش نة و ميللةت  نة
طةورةو و سياسةتَيكى ِرَيكخستن توانايةكى و ِرؤذتني دواى لة ِرؤذ حيزب يةكةمةوة
و شت ئةويش»ئامادةكردن دةستةبةركردنى يةك بؤ مةبةست و طرتةبةر بةتواناى

دوذمن.» بةرثةرضدانةوةى بؤ بوو ميللةت هةموو هَيزى ثَيطةياندنى
بةتايبةت ِرةضاوكرا خؤسازدان و ئامادةبوون خؤ ثالنى حوزةيران)ةوة لة(٢٣ى
بؤضوو، ِرَينماييان ثةيوةنددارةكان وةزارةتة وة يةدةكيدا، هَيزى ثَيكهَينانى لة
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هةموو و جؤراوجؤر تؤثى و فِرؤكة و دةبابة  بةرهةمهَينانى زيادكردنى بؤ
سةربازى. ثَيداويستيةكى

بةِرَيذةى طؤِراو جةنطى وةبةرهَينانى بةرنامةى شةِركردن هةفتةيةك ثاش لة
لة ئةوةى ضاو لة بةرزبؤوة داهاتوودا مانطى سَى ماوةى لة لةسةدا(٢٥٪)

هةبوو. ساَلى(١٩٤١)دا
حكومةت هةيبوو حكومةت  يةدةكييةى سةرماية بةو بةستن  بةثشت وة
هةرَيمةكانى لة بةرنامةى ثيشةسازى لة بنةِرةتى و طؤِرانكارييةكى طةورة بِرياريدا

بكات. ناوةِراستدا ئاسياى و كازاخستان و ئؤِراَل سيبريياو
طؤِرينى لة بينى باشيان كردنةوةى يةكاليى دةورَيكى ناوضانة هةرَيم و ئةو
دةورَيكى حيزبييةكان ليذنة هةروةها  جةنط، ثيشةسازى  بؤ بةرهةمهَيناندا
وآلتدا. خؤرهةآلتى لة نيشتمانى ثيشةسازى ِرَيكخستنةوةى لة هةبوو طةورةيان
طَيِرانةوةى بؤ بكةين جوانة هةوَلوتَيكؤشانة ئةو بؤ ئاماذة تايبةت بة ثَيويستة
لةسةروشيانةوة نوانديان.  حيزبى بنسك)ى  ليذنةى(تشليا  كة شارةزاييةى  ئةو

هاوِرَى(باتالوتشيف).
و دابةشكردنى  و ِرَيطاوبان ثيشةسازى و ِرَيكخستنةوةى بة ثَيكهَينان  دةستكرا
خزمةتكردنى بؤ كشتوكاَل بةروبوومى ئامادةكردنى و بةشةرى و ماددى هاوردةى
ثَيداويستى بوو، دوَينَى تا كارطانةى لةو هةزارةها هةروةها حةربى، مةجهودى
شتومةكى بةرهةمهَينانى بة كرد دةستيان و طؤِران وةبةردةهَينا، ناوحؤييان

جةنطى.
ميكانيكييانة طؤِران و ئةندازيارى و ثيشةسازى كارطة ئةو هةروةها شَيوازى

بهَينن. بةرهةم و بكةن دروست فِرؤكة و دةبابة بتوانن، ئةوةى بؤ كران و
زنجريى شريتى دروستكردنى بة ثةرةبدات كرا ئاسن ثيشةسازى لة داوا
ئاسن داِرَيذراوى جؤرةها و جةنطى ثيشةسازى ثَيداويستييةكانى و زريثؤش
نوَييان كاروثيشةى  ئةلكرتؤنى ثيشةسازييةكانى بؤ هةروةها باش، ثؤآليى و
طرنطى زياتر كرا،  نةوت  ثاآلوتنى كارطةكانى لة داوا و كردن دةستنيشان بؤ
فِرؤكةكان بؤ بدا ثَيويست و شياو سوتةمةنى و بةنزين جؤرةها بةبةرهةمهَينانى
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كارطةى شوَينى تةقاندنةوة ئامَيرى بةرهةمى وة ثؤشةكان، زرَى و دةبابةكان و
شكاو شةمةندةفةرة ئاسنى ثاشماوةى هةروةها طرتةوة، سةعاتى بةرهةمهَينانى
سةرلةنوَى بؤ ئةوةى ئاسنينةكان هَيَلى وةرشةكانى بؤ ثةككةوتةكانيان دةنارد و

دروستيان بكةنةوة.
جموجووَلى بةمةش داطريكردبوو، ئابورييةكان لةناوضة زؤرى زؤرَيكى دوذمن
ذَيردةستيانةوةو كةوتبووة سةربازييانةى ناوضة لةو سةربازى ئامادةكارى
سامان زؤرى بِرَيكى و هاونيشتمانى بةمليؤنةها كارخستبوو، لة كردبوو داطرييان
و خاك لةو داطريكةرةوة دوذمنانى ذَيردةستى كةوتبوونة خؤوآلتى بةرهةمى و
هاوآلتيان لةسةدا٤٠٪ى كرد داطريى هةفتةدا سَى لةماوةى زةوييانةى دوذمن
و زؤرترسناك  بةشَيوةيةكى بوو، نيشتمانى داهاتى كؤى لة لةسةدا٣٠٪ى  و
وزةو سةرضاوةى ثؤآل و و ئاسن وةك ئيسرتاتيجييةكان مةوادة بةرهةمى لةبةرضاو

ببوونةوة. زيان خةتةرو توشى نوَييةكانيش ثيشةسازيية ناوةندة
كارطةى ئةوةى بؤ كتوثِرى يةكاليى بدرَيت جياواز و دةبوو بِريارى لةبةرئةوة
وآلت، وبخرَينةثاَل خؤرهةآلتى بيانطوَيزينةوة بؤ البربَيت و خؤياندا شوَينةكانى لة
ناوضانةدا و هةرَيم لةو ئةوةى بؤ هةتا لةوَيدابوون، بةرهةمهَينةرانةى يةكة ئةو
و هَيرش سةر دوذمنان بردنة هةَلمةت خؤئامادةكردنماندا بؤ ثَيبةستني لة ثشتيان
وةها كاركردنَيكى بةكاركردن، دةستكرا بةرين، لةناويان و ِرابطرين كشانةكةيان و

نةديبوو. بةخؤوة واى شتى لةوبارةيةوة مَيذوو
بارةيةوة لةو سؤظَيتـى حكومةتى و حيزب مةركةزى ليذنةى بِريارى كة هةر
و ليذنةية ئةو سةرؤكى بة ثَيكهَينراو(شفريتك)كرا دةرضوو»ليذنةى ِراطواستنةوة»
زةمةنى ماوةيةكى لة سةرؤك جَيطرى بة كران لة(كوسفني) و(ثريفوخني) هةريةك
(١٩٤١ ساَلى دووةمى تا(تشرينى  حوزةيران مانطى ماوةى لة  و زؤركةمدا
طةورة ثيشةسازى ِرَيكخراوى لة(١٥٠٠) زياد بة(طواستنةوة)ى كؤتايى توانرا
بخرَينةوة بطوَيزرَينةوةو سةربازييةوة بةرهةمى بة داربوون ثةيوةندى زؤربةيان كة
و بةرةوخؤرئاوا و دةكرد زيادى بةردةوام هَيزةكانمان هةمانكاتيشدا لة كار.

تَيدابوو. كوشتاريان شةِر و شوَينانةى ئةو دةكشان بؤ خؤرئاوا باشورى
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لةذَير و دَلةِراوكَى لةوثةِرى  زةبةلالحانة طةورةو طؤِرانكاريية ئةوهةموو 
دةكرا، زؤردا ماندووبونَيكى مَيشك و كردن بةرهةَلستى و ئازار و ئَيش فشارى
ضاودَيرى ذَير لة دواكةوتن وةستان و بةبَى ئةمانةشدا كار هةموو لةطةَل بةآلم

بةِرَيوةدةضوو. بةباشى حيزبييةكاندا ِرَيكخراوة و سةركردةكان
ئةواليةنة بةسةر دراون بريضوونةوة ثةردةيةكى نا هةقانة دةزانم ئَيستا «من
قؤناغة ئةو كاروكردةوانةى لةو هةروةها حيزبدا، طةل و ذيانى قارةمانانةى ناو
ئَيستا ثَييهةستان  ئابوريدا لةبةرةى ميللةت و حيزب ناهةموارةدا و  ناخؤش
ئةوانةبن شايانى كة شانازييةك و مةدح هيض و ناكرَيت باسيان و بةرضاو ناخرَينة

ناكرَيت». بؤيان
بؤ طشتى  مؤَلكايةتى لةسةربنةماى ئيشرتاكييةى ثرؤطرامة و ثةيِرةو ئةو
طةر ترسناكة ضاكرتنية زروفة و كات و بارودؤخ لةو بةرهةمهَينان دامةزراوة،
و دةربخرَيت  طةورةكانى ضاكة ِروونكردنةوة ئاشكراو بةوثةِرى نَيوانياندا لة 

ئاشكرابكرَين.
ساَلةكانى لة طةورةيةى ميللةت قارةمانيية ئةو كارى)ية و طةل ئةو(كارى
و بةرهةمهَيناندا وزةى كارى خستنةوةطةِرى طواستنةوةو لة جةنطداكردى
دةربارةى طرنطييةوة ِرووى لة حيزب ثَيى هةستا طةورةيةى ِرَيكخستنانة ئةوكارة
لة كة نةبوو كةمرت شةِروثَيكدادانانة لةو جؤرَيك بةهيض نيشتمانمان ثاشةِرؤذى

كرا. جيهانيدا دووةمى جةنطى بةرةى
لة حيزب  سياسى مةكتةبى نةضووبَيتةوة،  بريم و مابَيت بريمدا  لة  وةك
ليذنةكانى ئةندامانى ثةنجاكةس نزيكةى جةنطدا ِرؤذةكانى يةكةمى سةرةتاى
حيزب ليذنةكانى سكرتَيرى لةسةد يةدةكى و زياد و بنةِرةتى لة مةركةزى ليذنةى
ثياوانى دةوَلةت و طةورة و يةكطرتووةكان كؤمارة و هةرَيمةكان لة شارةكان و
بةرةكانى لة ِراستةوخؤ تاكو جةنط بةرةكانى بؤ ِرةوانةكرد يةكسةر شارةزاكان،
تايبةت بوونة كة تر كارَيكى ضةند بة هةستا حيزب هةروةها جةنطدا كاربكةن،

ضةكدارةكانمان. هَيزة بةهَيزكردنى هؤى
ثَيكهَينرايةوة مةركةزى ليذنةى ِرَيكخستنى ثَيكهاتةى بارودؤخةدا لةم هةر
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لةو ئةندامة هةريةكة ئةوةى بؤ دابةشكرا ئةنداماندا بةسةر بةثَيى شارةزايى و
و سةربازى كاروبارى لة هةبَيت كراويان نيشان دةست بةشَيكى سةركردايةتييانة

و سياسيدا. ئابورى

جهنگی سهربازگهی
وآلت بكات هةموو سةرانسةرى توانى وَينةوة بَى توانايةكى و بةتني (حيزب
كة بةوةهةبوو تةواوى و ثتةو  باوةِرَيكى ميللةت جةنطى)،  بةسةربازطةيةكى
بَيت زاَل دةتوانَيت ثاشان ناهةموارة و كَيشة ئةو دةدؤزَيتةوة بؤ ضارة ِرَيطا حيزب
هيضى كاتةو  مةسةلةى تةنها ئةمةش فاشستدا، ئةَلمانياى هَيزةكانى بةسةر 
بة سةرؤكايةتى نيشتمانى) (ليذنةى بةرطرى ١٩٤١)دا حوزةيرانى لة(٣٠ى تر...
تواناى هةموو و دةستةآلت  ليذنةكة ثَيكهات، حيزب طشتى سكرتَيرى ستالني
و حيزبى و شارستانى ِرَيكخراوة هةموو لةسةر ئةمةش بؤ بوو، بةدةست شتَيكى
بةرطرى نيشتمانى) ِرَينماييةكانى(ليذنةى و فةرمان بوو، حكومييةكان ثَيويست

بكات. جَيبةجَى
و كارطة ِرَيكخراوةكان و شارةكان و وةزارةتةكان و هةرَيمةكان هةموو ليذنةش لة
كؤبوونةوةكانى دةكردن. تواناكانيان سةرثةرشتى هةبوو، نوَينةريان طةورةكاندا

دةكرا. شةووِرؤذدا كاتَيكى هةموو لة ليذنة
(داتشا- دةكرا. ستالني)دا لة(داتشا ياخود كرملني لة زؤرجار كؤبوونةوةكان
هةر ِرووسيادا لة بوو... طةورةكاندا شارة دةوروبةرى لة بوو... دَيهاتى ماَلى
خانوو ماآلنةيان جؤرة لةم ناودارةكان و طةورة كةسايةتيية كؤنةوة واباوبوو، لة
ئةو دةكردة ِروويان شار ذاوةذاوى و دةنطةدةنط لةبةر هةبوو شاردا دةرةوةى لة
و طفتوطؤ بةر دةخرانة طرنطةكان مةسةلة كؤبوونةوانةدا لةو جَيطايانة) و شوَين
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جَيطايانة ماَل و ئةم دةدرا، و كؤتايى بِريارى ثَيويست لةبارةيانةوة لَيكؤَلينةوة و
و بةرطرى ليذنةكانى ئةندامانى دةبينى، بةخؤوة سةربازييةكانى كردارة ثالنى

تَيدادةكرد. هاوكارييان وةزيران ئةنجومةنى و مةركةزى ليذنةى
سةربةخؤى سياسةتَيكى جَيبةجَيكردنى زامنى بواية ثَيويست ئةطةر ئةمةش
نَيوان لة هاريكارى و ئاهةنطى هةم و سرتاتيجيدا، سةركردايةتى بوارى لة دةكرد

ميللةتدا. طشتى خةباتَيكى و هةوَل هةموو هةر و سةربازييةكان كارة
ئاسايى دةكرا، ليذنةكاندا تايبةت لةناو طةرم و ضةنةحانَيى و طفتوطؤ زؤرجار
بريوِراى لة طوَيى سةرنجدانةوة و بةوردى دةسوِرايةوة مَيزةكةدا بةدةورى ستالني
لة حةزيشى و نةدةكرد قسةى زؤر  خؤى خودى ستالني  دةطرت، بةرهةَلستان 
قسةكةرةكةى بة قسةى زؤرجار نةبوو، خؤى بةرامبةرةكةى قسةكردنى زؤر
ِروونكةرةوة) كورت كةرةوة)(قسةكةت ثَييدةوت، (قسةكةت و دةبِرى بةرامبةرى
دةستثَيدةكرد، كردنةوة و وتةى دةستثَيكردن يان ثَيشةكى بةبَى كؤبوونةوةكانى
ناو و كرؤك ناو دةضووة يةكسةر ِرةوانةوة و هَيواشى بة بكرداية قسةى ئةطةر خؤ

باسةكانةوة.
ئةطةر خؤ دةردةبِرى، بةكورتى و ئاشكرا و زؤربةِروون خؤى بريوِراييةكانى
هةموو لة خَيرا كؤمةَل، بة بريوِرايةكى يةكطرتووى نةطةيشتنايةتة ئامادةبوان
ئامادةبوانى لة داواى بةرهةَلستكارةكان ليذنةيةكى ثَيكدةهَينا، اليةنة نوَينةرانى
لةسةرى كؤكن و  ِرَيكدةكةون لةسةرى هةموان ِراوثَيشنيارانةى ئةو  كة دةكرد
كاتَيك بةآلم نةداية، كؤتايى بِريارى ستالني ئةطةر كاروادةبوو  ثَيرِيابطةيةنن،
كاتة بةهيض ئةو ئةوا كؤبوونةكةوة ناو بضوايةتة وة دياريكراوة ستالني بةبِريارَيكى
يةكَيك اليةنى ستالني  كاتَيكيشدا لة و نةدةكرا. ضةنةحانَى و طفتوطؤ جؤرَيك

دادةمركانةوة. خَيرا بطرتاية، لةواليةنانةى
لة جؤراوجؤرى بِريارى هةزار نزيكةى(١٠) بةرطرى ليذنةى جةنطدا ماوةى لة

دا... ئابورييةكاندا و سةربازى مةسةلة
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ڕكخراوهپشمهرگهییهكان
تَيكشاوى بة جؤرَيك بة هيض ناية بةتوانابوو، بريم خؤِراطرو كةسَيكى ستالني
ِرؤذى(٢٢ى بةيانييةى ئةو ئةويش نةبَيت جارَيك بينيبَيتم، خةمبارييةوة و
ِرَيطرتنى تواناى كة و ئاشكرابوو ِروون بؤى تةواوى بة كة ١٩٤١)بوو، حوزةيرانى

نيية. هةَلطريسانى جةنطى
بةهاوكارى و جةنط هةموو بةدرَيذايى و ساَلى١٩٤١)وة حوزةيرانى لة(٢٢ى
سةركردايةتى تواناوة و خؤِراطرى بة سؤظَيتى، ستالني حكومةتى و مةركةزى ليذنةى

كردووة. وآلتةكةمانى و نَيودةوَلةتى سياسةتى و ضةكدارى و تَيكؤشانى وآلت
و ئةنجومةنة حيزبيةكان ِرَيكخراوة ئاَلؤزةدا، و طرذ ئةو باروهةلومةرجة لةطةَل
خةباتيان و تَيدةكؤشان بوون، بيلؤِرووسيا و بةلتيكدا ئؤكرانياو لة سؤظَيتييةكان
دوذمن. ِرووبةِرووبوونةوةى بؤ ميللةت جةماوةرى كؤكردنةوةى و سازدان بؤ دةكرد
داطريكردنى و ذَيردةست لة خاكانةى و زةوى لةو ئةومةبةستة جَيبةجَيكردنى بؤ
يان نةهَينى و(كةمسمول)ى حيزبى ِرَيكخراوى داطريكةراندابوون. هةنووكةيى

ثَيكهَينا.
الوانى يةكَيتـى بةماناي ِرووسيية، وشةى سَى كورتكراوةى (كةمسمول-
بةرطرى ثَيشمةرطةى كؤمةآلنى سةرةكييةكانى كادرة دةطةيةنَيت)، شيوعى، 
و سةربازى يةكة لة سياسييانةى  و  سةربازى ئةوسةركردة  و  ثَيكهَينرا ميللى

ضوونةثاَليان. ببوو، ِرزطاريان دوذمن لةطةمارؤى و بوون سياسييةكاندا
قني بةو هةستيان ناوخاكمانةوة ناية ثَييان داطريكةر دوذمنانى  هةركة
ئةَلمانانة فاشيية ئةو بةرامبةر سؤظَيت هاووآلتيانى كة كرد لَيبوونةوة ِرق و

هةيانبوو.
نةهَينانةوة خؤبوردنة لة كارة ئةو ناو ضوونة ثَيشمةرطانةى ثياوة ئةو بةدةستى
لةبةردةم سةركردايةتى لةو ِرؤذانةدا و جةرطرِبيان ثَيطةيشت، طةورة زيانى زةرةرو
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بةرطرى ئةويش ضارةيةك نةبَيت، تةنها ِرَيطا بةدةستةوة نةمابوو، هيضى باآلدا
سرتاتيجييةكان. بةرة بةدرَيذايى بوو كردن

بةرفراوان، طةورةو  هَيرشى بة  هةستَيت بتوانَيت نةبوو  ئةوةندة توانا  هَيزو
و بكات وضةكداريان ثَيكبهَينَيت، طةورة سرتاتيجى هَيزى يةدةكى دةبوو تةنها
و بةكاردابن دةست ئامادةباشى و دوذمندا و لة سةركةوتن بةسةر زامنى ببنة
بةِراوةدوونان بكات دةست و بردنةوة هَيرش كارى بضنة و بنَيت هةنطاو ثاشان
ئةمانة بكات، دةريان سؤظَيتى خاكى لة و دوذمنكارةكان هَيزة دةركردنى و
ضةكدارةكانمان ضوونة ناوبةرطرى كتوثِرى نا هَيزة و بةآلم بةخَيرايى هةمووكران،
سةر خرابووة فشاريان كة بوو بةزؤريية كشانةوة ئةو بةهؤى ئةويش سرتاتيجييةوة،
بةرطرييةكى ثَيكهَينانى بؤ بوو دا ثَيويست تواناى هَيزو نةبوونى سَيبةرى ذَير لة و
ناضاربووين بةسةرماناو كرد دةبابة، فةرزى نةبوونى دذة بةتايبةت توانا، و بةهَيز

بكةين. بةرطرى ترةوة تةكنيكَيكى كؤمةَلة بة مةبةست بةرةو
برينةضَيت خؤمان شكَينةكانى تةيارة تؤثة بَيتواناييةى و بَيهَيزى ئةو دةبَيت
لةو وآلتةكةمان كاريطةرى سةر و بةتني نةبوونى بةربةستَيكى و كردندا لة بةرطرى
كؤنرتؤَلى سةروةرى تةواوى بة دوذمن جةنطدا دةستثَيكردنى لةسةرةتاى بوارةدا.

ئاسمانى كردبوو.
لةطةَل ئَيمة، لةشكرى  هَيزةكانى  بَيهَيزكردنى و الوازى  هؤى بووة ئةمةش
بةرطرييةكى نةبوونى لة هةآلنةشدا هةموو ئةو لةطةَل ئةمانةشدا، هةموو
ضةكدارةكانمانةوة، توانرا بةرطرييةكى هَيزة لةاليةن جاردا هةندَى لة ثَيويست،

طشتى ثَيبكهَينني. بة شَيوةيةكى سرتاتيجى
بةدةورةى دووةم دةستيانكرد ئةَلمانى هَيزةكانى كاتَيك ئاشكراية هةروةك ديارو
درَيذايى بةرةكانى بة كرد تَيكشكان و ناخؤشى بة هةستيان سَييةمى جةنط، و
بةرطرييةى ئةو وةك خؤيان بكةن، لة تةواو نةيانتوانى بةرطرى سؤظَيتى جةنطى
ئَيمة سرتاتيجييةكةى بةرطيية كاتةدا مةبةستى لةو دةكرد. خؤمانمان ئَيمة لة

بةمشَيوةيةبوو.
بؤ بةرطريماندا هَيَلةكانى لةبةردةم فاشيستةكان هَيزة ِراطرتنى و وةستان ـ



٢٥
٩

زۆكۆف مارشاڵ

بتوانني هةتا دةستكةوَيت، كاتمان ئةوةى مةبةستى بؤ ئةمةش كات، ئةوثةِرى
كؤيان و ثَيكبهَينني زياتر يةدةكى بهَينني، وهَيزى وآلتةوة قووآليى لة زياتر هَيزى

بكةين. ِرةوانةيان سةرةكييةكان شوَينة بةرةو و بكةينةوة
و بطةيةنني بةدوذمن زيان زةرةرو زؤرترين و طةورةترين بتوانني ضةند ـ
تاسنورَيك بتوانني بةمةش بِرَيذين و خوَينيان و لةناويان بةرين و بكةين هيالكيان

ضاك بكةين. هَيزة تةرازوى ثارسةنطى و ئةو كةمكورتى كة
بؤ هةَلدةستَيت ثَيى حكومةت و ثَيويستيانة كة حيزب كارو ئةو دَلنياكردنى ـ
بةدةست و وآلت قووآليى ناو بؤ ثيشةسازييةكان كارطة و هاووآلتيان طواستنةوةى
ثَيويستى ثَيى بة ثيشةسازى ِرَيكخستنى بنياتنانةوةى بؤ ثَيويست كاتى هَينانى

جةنط.
بة دوذمن بؤسةر هَيرشكردن  دذة بؤ توانا هَيزو ئةوثةِرى وةدةستهَينانى  ـ

طشتى. شَيوةيةكى بة هيتلةر جةنطييةكانى ثالنة ثووضةَلكردنةوةى مةبةستى
بةرطرى سرتاتيجى ماناى  سةر كردبووة خةباتَيكمان و هةموو هةوَل ئَيمة كة
بةرامبةر لة ئاسماندا و دةرياو لة وشكانى هةروا تةنها هَيزةكانمان نةبوو ئةوة
بؤ هةليان كة هةر بةَلكو بكات، بةرطرى  و  دابنيشن وستان دةستةو دوذمندا
هَيزةكانى و ضةكدارةكانمان هَيزة دوذمن، سةر دةكردة هَيرشيان دذة بِرةخساية

دةطةياند. دوذمنان بة طةورةيان زيانى زةرةرو ميللى بةرطرى
بة دةستكرا مةركةزى ليذنةى بِريارى بةثَيى جةنطدا ثَينجةمى ِرؤذى لة
و سةربازى كمسمول بؤ و حيزب ئةندامانى بةرفراوانى و ناونووسينَيكى طةورة
ببووناية دةبوا سياسى ِراوَيذكارى ئامؤذطارو وةك جةنط، بةرةكانى بؤ ناردنيان

سةربازييةكان. حيزبيية ِرَيكخستنة سةرضاوةى
و سووردا لةشكرى لة شوعييةكان ذمارةى  جةنط دةستثَيكردنى ثَيش
مانطى شةش لةماوةى ئةندام، هةزار دةطةيشتة(٦٥٠) لةكةشتيطةلةكاندا
شويعى هةزار  هةشسةد و  مليؤنَيك لة زياد جةنطدا دةستثَيكردنى  يةكةمى 

كرد. ضةكدارانةوة هَيزى بة ثةيوةندييان
لة ئةوانةى و شوعييةكان ئةمِرؤدةبينني هةتا و نوسراوةكانى بيانيدا لة كتَيب
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ناوزةديان هةَلبذاردة) و بة(ثَيشِرةو دةكرد كاريان حيزبيةكاندا اليةنة ِرَيكخراو و
ناويان دةبةن. كؤمةَلطاى ئَيمةدا لة خاوةن ئيمتياز بة دةكةن، ياخود

لةم شَيوة ميللةتَيك دةوَلةت و هةموو سةربازى ئومَيدةوارم وةك كةسَيكى من
قارةمان شَيوةى بة ئةمانة وةك كةسانى و هةبَيت هةَلبذاردة(ناوازة)يةيان و طةنج

ببنةوة. مردن ِرووى بةرةو نيشتماندا ثَيناوى لة وةفاوة و
بةرةكانى  بةرةو كة دةطةيشتم سياسييانة جةنطاوةرة بةو ِروويدةدا  زؤرجار
دَلودةروونياندا لةناو جةنطاوةرانة ثياوة جؤرة ئةو دةِرؤيشتن، كوشتار و جةنط
دةكردو هاواريان هةبوو، بة سةركةوتن بِروايةكى تةواويان و ثتةو باوةِرَيكى بريو
ئةمة هةستمدةكرد ناخمةوة منيش لة و سةردةكةوين خؤِراطرين) دةيانووت(ئَيمة

بريكردنةوةية. شَيوازى بةَلكو نيية قسة وشةو تةنها
ثِر ِرؤحة  بةو سؤظَيتيية، ثةروةرى نيشتمان ِرةسةنايةتى نموونةيةكى ئةوة 
لة ئومَيدَيكى نوَى هيواو تؤوى طةورةيةيان فراوانيية بةرضاو هيواو ئومَيدو لة

دةكةن. ضرؤ تازة كة دةِروَينن ئةوانةدا دَلودةروونى

ـ ـ ـ

الوان و كیژان قوربانییهكانی
وتارَيكى  مةركةزييةوة ليذنةى بةناوى ِراديؤوة لة ستالني حوزةيراندا) لة(٣

كرد... ثَيشكةش
جةماوةرى  لة داواى و ِروونكردةوة جةنطى بةرةى هةَلوَيستى وتةيةيدا  لةو
بةهَيزى خوَينِرَيذى دوذمنى بةرامبةر جةنطدا ِرؤشنايى ذَير لة سؤظَيتى كرد طةُّـ
ِرَيكخةنةوةو بةرةو ثَيشةوة وآلت ئابورى و ذيان و ِراثةِرن و سازدةن خؤيان دِرندةدا

بةرن. ذيانةوةى و
لة ثَيناوى ِريز يةك و دةست ميللةت كرد يةك جةماوةرى و لة حيزب داواى
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لة هةتاهةتايية و بؤ ِراثةِرن بَى ئاطاهى و لةخةو دذى دوذمن ثريؤزدا خةباتى
زةنطَيكى طةل وةك بؤ ستالني وتةمَيذووييةى ئةو زاَلنب، بةسةرياندا بةرن و ناويان
بة ناوبانطةى(لينني)ى مَيذوويية ئةو هاوارة دةنطةكةيدا لة دةنطيدايةوة و خةتةر
ئةو ئاشكرابوو و ِروون مةترسيداية..)، لة ئيشرتاكى دةزرنطايةوة(كؤمةَلطاى تَيدا
نيشتمانمانى خاكى فاشى هةتا دواكةس داطريكةرى دةزرنطايةوة بةردةوام زةنطة

دةرةوة. لة خاكمان ضووة كردو ضؤَل
ثَيناوى لة شتَيك  «هةموو بآلوكردةوة، مَيذووييةى دروشمة ئةو كة  حيزب
هاووآلتييةك هةرضى سةركةوتندا..)، ثَيناوى لة هةمووشتَيكيش و جةنطدا بةرةى

ئارادابوو. لة كة كردنةوة مةترسيةى ئةو ِرووبةِرووى هةبوو
و جوانرتين الوةكانمان  كيذو ثشتةوة هَيَلةكانى و جةنط لةبةرةكانى
نواند ثةروةرى سؤظَيتييان نيشتمان و لةخؤبووردن و نيشانةى بوَيرى طةورةترين
يةكةمى ِرؤذةكانى لة نيشتماندا ثَيناو لة خؤياندا ذيانى بة قوربانى ئامادةيى و
بةرةو هةوَليدا و  داطريكرد مينسكى شارى دوذمن كاتَيك تةممووزدا مانطى 
دةزة قاضة كؤمةَلَيك بِرياردرا ثَيشةوة. بَيتة و بةرَى هةَلمةت ِرووبارى(بريوزينا)
هَيَلةكانى دوذمنةوة لةثشت و مينسكدا ناوضةى لة هةواَلطرى بؤ ثَيبكرَيت و
ِرَيكخراوى دووكضى و الو كوِرى دوو لة بريتيبوو كؤمةَلةكةش دايانبمةزرَينن،

ئةَلمانييان دةزانى. زمانى كمسمول، لةوانةى
لة  بوون بييانييةكان  زمانة ثةيمانطاى قوتابييانى لة كضةكة دوو وابزانم   
كاتَيك مؤسكؤبوون، خةَلكى دوانة ئةو دةركةوت بؤم لةطةَلياندا، قسةكردنم كاتى

دوذمنةوةبن..؟ ثشت هَيَلةكانى لة ناترسن ئَيوة ئايا لَيمثرسني
كرد... يةكرتيان تةماشاى بةثَيكةنينةوة

بةثةِرةشووت كة دةترسني ئةوكاتة بةتايبةت دةترسني... ... بَيطومان  ـ
هيض لةوكاتةدا ئةطةر بةآلم بكةن،  دةسطريمان و خوارةوة هةَلدةدةينة خؤمان
ئاسان هةمووشتَيك ئيرت ئةوكاتة دوذمنةوة، دةستى ذَير نةكةوينة و ِروونةدات

دةبَيت. خؤمان بةدَلى و دةبَيت
ثالنى دوذمن هاتن!!) بانطةوازةكةيةوة بةدةنط و كردن بانطةوازى (نيشتمان
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ئةو بِروات و خؤرئاوامان بةرةو دِرندانةوة و طةورة بةهَيزَيكى ئةوةى دادةنا بؤ
دابوون طةمارؤ ناوضةى سمولينسك لة كة سةرةكييةى هَيزةكانمان كؤمةَلة هَيزة

بةرَيت. هَيرش و بكشَيت و بةرةو مؤسكؤ خؤشكات ِرَيطا بةمةش و بدات
سةربازييةكانى سةربازى يةكة  ِروويداو نَيواندا لة شةِروثَيكدادانَيك  ضةند
دةورَيكى كوزيستوف)، (ف- جةنةِراَل بةسةرؤكايةتى يةك و بيست لةشكرى
ثةِرينةوة ِرووبارى(دنبيرب) لة تةممووز)دا (١٣ى لة تَيدابينى و باآليان طةورةو
باكورى بةرةو و ئازادبكةن جلوبني و  ِروجانشوف  هةردووشارى توانييان و

خؤرئاوابكشَين.
و دةمناسى من كة كرا، شةهيد  برتوفسكى جةنةِراَل شةِروثَيكدانانةدا لةم
بةهرةى و ِرؤشنبريى ِرووى لة سةركردةكانى سةربازى طةورةترين لة يةكَيك بوو
دةبوو ثاشةِرؤذدا لة بَيشك نةكراية شةهيد وابةزوويى ئةطةر خؤ سةربازييةوة.
طةورةتر هَيزَيكى توانى دوذمن بةآلم بةناوبانط، طةورةو يةكجار بةسةركردةيةكى

بكات. داطريى و سمرلينسك ناوشارى بضَيتة ئاخريدا لة كؤبكاتةوةو زياتر و
و بةرطرى ليذنةى ئةندامانى سةرناخى كردة كاريطةرى ناخؤشرتين ئةمةش

نةما. بةسةرخؤيدا تواناى سةرى وايكردة كارَيكى تايبةتى بة ستالني
بةآلم كرد، ستالني ِرقوتووِرةييةى بةو هةستمان سةربازانيش ئَيمةى
لةوةثَيشرت و سةرلةنوَى  بةَلكو دانةمركايةوة، سمولينسكدا لة شةِروثَيكدان 
هَيَلةكانى باآل لة سةركردايةتى ئةوةى ثاش هةَلطريسايةوة شةِر طةرمرت و بةتني
بةآلم بآلوكردةوة، بةرةيةدا لةو نوَيى بةرةيةكى خؤرئاوادا بةرةى ثشتةوةى
لةو ئَيمة هَيزةكانى كة توندوتيذييةدا هةموو ئةو لةطةَل شةِروثَيكدادانانة ئةو
و كؤتايى ثَيهات دوذمن بةرذةوةندى طشتى لة بةشَيوةيةكى شةِرانةدا نوانديان،
بةرةو(كييف) ثَيشةوةياندا لةضوونة نةهَينا بةدةست سةركةوتنيان هَيزةكانمان
يةكةمجار بؤ ئَيمة هَيزةكانى وَيرانكارييةدا و طةرم شةِروثَيكدادانة لةم

بةكارهَينا. يان موشةكى(كاتيوَيشا)
تيموشنكؤى سةركردةى لةطةَل ثَيمِراطةيندرا تةممووزدا مانطى كؤتايى  لة
دةزانى وامان ئَيمة ستالني، ضاوثَيكةوتنى بؤ بضم ئةوكاتةدا خؤرئاواى بةرةى
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بةآلم كارى ثاشةِرؤذ، ثالنى و دانان بؤ بكات لةطةَلدا ِراثرسيمان دةيةوَيت ستالني
ترة. مةبةستَيكى بؤ بانطكردنةكةمان دةركةوت بؤمان الى ضووينة كة

ئةندامانى هةموو نزيكةى بينيمان  ستالينةوة نوسينطةكةى  ضوينة كاتَيك
ناوةِراستى لة ستالني بةآلم دانيشتبوون، مَيزةكة دةورى لة سياسى مةكتةبى
داطريسابَيت، ئةوةى بَي بةدةستةوةبوو سةبيلةكةى ِراوةستابوو، بةثَيوة ذوورةكةدا
ستالني نيية، تةبيعةتى باش و ميزاج كة نةويستة نيشانةيةكى بةَلطة ئةمةش

وتى:
وةك كردووة تيموشنكؤيان شَيوازى و وةزع باسى سياسى مةكتةبى ـ
و خوارةوة بيهَيننة ثلةو ثايةية لةو داوة خؤرئاوا، بِرياريان بةرةى سةركردةيةكى

دابنرَيت. ئةودا شوَينى لة زؤكؤف كة هةية ثَيشنيارَيكيش
لةم بارةيةوة ضؤنة؟! بريوِراى ئَيوة ئَيستا

تيموشنكؤ.. و من كردة، ثرسيارةكةى ِرووى
وةآلممدايةوة... من نةكرد، قسةى بوو بَيدةنط (تيموشنكو)

سةر دةكاتة خراث كارَيكى سةركردةكان، طؤِرينى زؤر ستالني، هاوِرَى ـ
بةناضارييةوة بضَيتةناو دةكات سةركردةية لةو وا ئةوة ضونكة طؤِرانكارى كارةكان،

كارةبطات. ئةو كاروبارى لة ثَيش ئةوةى قورسةوة شةِروثَيكدادانَيكى
بةرةيةى طرتؤتة ئةو سةركردايةتى هةفتةية سَى ماوةى مارشاَل تيموشنكؤ
شارةزايى تواناو سمولينسكدا شارى شةِروثَيكدادانى لةميانةى و دةست

شارةزابوو. طةيشتووةو ِراستةقينةيان تواناى لة دةركةوتووةو بؤ سةركردةكانى
و بكات ضى خؤيةوة شوَينى لة سةركردةيةك هةر كة كردووة ئةوةى ئةويش
باوةِرةدام لةو من دوذمنانى ِراطرتووة كشانى بةرةوثَيشضوون و مانطَيكة ماوةى
هَيزةكانيش و نةدةكرا، بؤ زياترى لةوة بواية ئةودا شوَينى لة تر سةركردةيةكى هةر
لةو من شتةو طرنطرتين ئةمة هةية، تيموشنكؤ بة تةواويان متمانةى بِرواو 
ناِراستةو كارَيكى  بةرةيةدا  ئةو  سةركردايةتى لة تيموشنكؤ  البردنى  باوةِرةدام

نيية. ذيرانة
وتى.. من قسةكانى لةسةر ميخائيل كالينني
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ِراستة. قسةى ئةمة بةِراستى ـ
مةكتةبى ئةندامانى تةماشاى و  داطريساند سةبيلةكةى بةهَيواشى ستالني

سياسى كردوو، وتى..
ِرازين..؟ زؤكؤف بريوِراى لةسةر ئَيوة ئايا ـ

ثَيكةوة وةآلمياندايةوة... زؤربةيان
هةَلوَيستةكة دةتوانَيت تيموشنكؤ لةسةرحةقيت..  تؤ ستالني هاوِرَى ـ
لة داوايان هات، ثَي كؤتايى بةوة ضاوثَيكةوتنةكة هةَلسوِرَينَيت، و ِراثةِرَينَيت

جةنط. بةرةى بؤ بطةِرَيتةوة كرد تيمؤشنكؤ

ئۆكرانیا به رسهرداگرتنی دهست
طوَى جةنط بةآلم كرد، دَلطران زؤر تيمؤشنكؤى تَيبينيانة ئةو بَيطومان
مةسةلة حةلكردنى لةكاتى ناكرَيت كاتَيكيش هةموو و نادات. شتَيك بةهيض
بكرَيت، بؤ و حسابى ِرةضاوبكرَيت كةسَيك هةموو و سؤزى هةست طةورةكاندا
هةوَلياندا دوذمنان لة كؤمةَلَيك سمولينسكدا شارى ثَيكدادانى شةِرو كاتى لة
هةوَلةكةيان بةآلم بةرن، هةَلمةت و بنَين مل لينينطراد بةرةو لةِرَيطاى(لؤجا)ةوة
توانييان هةوَلةياندا لةم و هةوَلياندايةوة سةرلةنوَى هةمديسان نةطرت، سةرى
بِرؤن، بةرةوثَيشةوة و بشكَينن بةرطريمان هَيَلةكانى و بَينن بةدةست سةركةوتن
ضى دةكرا..؟ ئؤكرانيا لة كاتةدا لةو ِراطرتنةوة، هَيرشةكةيان ئةم هةمديسان بةآلم
توندوتيذو بةرطرى جةنطَيكى لة خؤرئاوا باشورى بةرةى هَيزةكانى كاتَيكدا لة
ئةَلمانييةوة هَيزةكانى بةنيسبةت دةستبةسةرداطرتنى(كييف) بوو طراندا

هةبوو. طرنطى و طةورة مةبةستَيكى
ئؤكرانيا كؤمارى  كات بةزووترين و خَيرايى بة بوو مةبةستيان نازييةكان 
بةكارهَينانى لة  بكةن بَيبةش سؤظَيتى(ئةوسا) يةكَيتى ئةوةى بؤ  داطريبكةن،
حةربى مةجهود بؤ خؤيان  ئةوةى  بؤ و  ثيشةسازى  بنكةى  تواناى  طةورةترين
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كانةكانى لة سوود و لة(كرفورى دوج) وةرطرن خاوانةى ئاسن بةرهةمة لةو سوود
و مةنطةنيسى(نيكؤبيل) خاوييةكانى بةرهةمة و لة(دؤبشيك) بةردين خةَلووزى

ئؤكرانى وةرطرن. و زةبةندةى زؤر جؤى و بةرهةمى طةنم
سةر بؤ خؤشكةربوو ِرَيطا سرتاتيذييةوة ِرووى لة دةستبةسةرداطرتنى ئؤكرانيا

مؤسكؤ.
هةر هةمووى بةسةرهاتانةى ِروويدةدا طؤِرانكارى و جةنطةوة ئةو لةيةكةم ِرؤذى
ثالنة نابوودبوونى دةبووة و ئةَلمانييةكان بؤضوونةكانى نائومَيدى مايةى دةبووة

كتوثِرييةكانيان. جةنطيية
فشارى ضِروثِرى لةذَير ناضارييةيان كشانةوة ئةو بةدرَيذايى هَيزةكانى سؤظَيتى
وة بنوَينن، بةرامبةردا لة سةختيان بةرطرييةكى توانييان ئةَلمانيادا هَيرشةكانى
بيست و شةشةم و لةشكرى ثَينجةم تةواوةوة توانايةكى خؤِراطرى و و بةلَيهاتوويى
مؤزينشنكؤ) و و كؤشنكؤه بؤتايوف سةركردايةتى (جةنةِراَلةكان بة حةوت و

طَيِرا. بةتوانايان بةهَيزو شةِرَيكى
كة هةرسَيكيان تايبةت بة بدةم ئازايانة جةنةِراَلة بةو ئاماذة ثَيخؤشحاَلم لَيرةدا

تا  ساَلةكانى(١٩٣٢  لة قؤقازيدا ضوارى فريقةى لة سةركردةبوون  لةمةوثَيش 
بؤ بةطةيشتنى دوذمن بةآلم دةكرد، كاريان مندا سةركردايةتى ذَير لة (١٩٣٦
و(ئؤديسا)، و(وتيبري) و(برتوشك) بةرةو(زابوروجيا) كشانيان و ِرووبارى(دنرب) سةر
حاَلةتَيكى هَيزةكانى سؤظَيتييانخستة بةدرَيذايىهَيَلةكانىبةرةى باشوورىخؤرئاوا
سةركةوتنانةيان ئةم بؤ ئةَلمانيا  هَيزةكانى بةآلم ناهةموارةوة، و زؤرخراث
و قورس خةسارةتَيكى تووشى هَيزةكانيان و لَيكةوت زؤريان يةكجار زيانَيكى
و بةسةرهات ئةو تَيداضوون، دةستداو  لة زؤريان يةكجار  هَيزى بوونةوةو طران
مؤسكؤ، بؤ خؤرئاوا باشوورى بةرةى لة طةِرانةوةم ثاش كردن باسم ِرووداوانةى
بةو و باآلدابووم ئةركانى جةنطى سةركردايةتى و جَيطاى شوَين لة و خؤم بينيم
سةركردايةتى ئةندامانى هةموو بةهاوكارى تَيداكردووة، هاوبةشيم كة سيفةتةوة
ناوازانةى و طةورة سةركةوتنة بةو خؤم. سةرشانى خستبوة بةرثرسيارَيتييةم ئةو

كرد. حةسانةوة و خؤشى بة هةستم هَيزةكانمان
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سةركردايةتى باسى بتوانم كةمةكَيك كة طونجاوة هةُّـ وابزانم لَيرةدا
نيشتمانى بةرطرى ليذنةى تةمووزدا (١٠)ى لة بكةم. ستالني  خودى باآلو
بةشَيوةيةك ئةنجامدا، باآلدا سةركردايةتى ِرَيكخراوى لة طؤِرانكارييةكى
فورشيلؤف، بوديوفى، تيمؤشنكؤ، مؤلؤتؤف، لة:»ستالني(سةرؤك)، ئةندامانى 

ثَيكهاتن. زؤكؤف) و شابوشنيكؤف
لة(١٨  و دابنرَيت بةرطرى وةزيرى بة ستالني بِرياردرا  تةمووز)دا لة(١٩
سؤظَيتى طةُّـ ضةكدارةكانى سؤظَيتى هَيزة باآلى سةركردةى بة بوو ستالني ئابدا)
كة هةواَلةكرد لةو ثَيشوازييان طةورةوة ئومَيدَيكى و بةخؤشى جةنطاوةران و
لةناو ستالني ضونكة سؤظَيتى. ضةكدارةكانى هَيزة باآلى سةرؤكى بة كرد ستالينيان
سةركردايةتى ئةوة دواى زؤرى هةبوو، و ِرَيزَيكى طةورة كةسايةتييةكى ميللةتدا
بؤ بةِرَيوةبردنى جةنطدا سةرةكييةكانى لةبةرة طشتى سةرؤكايةتى بِرياريدا سَى باآل
باآل سةركردايةتى كة نةبوو بةآلم ئةمة ماناى ئةوة ثَيكدادان دابمةزرَينَيت، شةِرو

بةرانةوة. ئةو كاروبارى ِراستةوخؤى نةكَيشَيتة دةست
ئةويش ضونكة هةَلدةقورتاند، كاروبارةكانيان لة خؤى باآل سةرؤكايةتى
وشكانى يةدةكييةكانى هَيزة ِراستةوخؤى سةرؤكايةتى ِرَينمايى ذَير لة لةوكاتانةدا
هةر طشتى سةركردايةتى ئةمة سةربةخؤيى بَيطومان  بوون، ئاسمانييةكاندا و

بةرةكةى الوازكردبوو. سَى

ستالین نووسینگهكهی
ِرَيطاى لة باآل سةركردايةتى  ِرَينماييةكانى بِريارو ئاشكراية  هةروةك

دةكرا. جَيبةجَى جةنطةوة ئةركانى ئةنجومةنى سةرؤكايةتى
ذوورى لة كرملينداو لة ئاسايى  نووسينيان و بِريارةكان  ئامادةكردنى

سةردةدرا. لة بِريارى ستالينةوة يوسف نووسينطةكةى
تةختةى بة ديوارةكانى ِرووناكبوو، طــةورةو هؤَلَيكى نووسينطةكةى
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درَيذدانرابوو، مَيزَيكى هؤَلةكةدا ناوةِراستى لة داثؤشرابوو. داربةِروو ثانى
طةورةى وَينةيةكى ضةثييةوة و ِراست لة  درابوو، بةسةردا سةوزى قوماشَيكى
جةنطيشدا لةماوةى هةَلواسرابوون،  لينني) و ئينطلس و لة(ماركس هةريةك
لة دووانة هةَلواسران»ئةم نوسينطةكةدا لة كؤتؤزؤف)يش و (سؤفؤرؤف وَينةى
ِرووسيدا طةُّـ دةروونى و لةدَل و بوون ِرووسى جةنطى قارةمانة ثَيشينانةكانى
شكاند توركةكانى جةنطدا لة هةية يةكةميان مةزنيان و تايبةت شوَينةوارَيكى
لةم زؤكؤف كة  نةمرانةى وتة  لةو و شكاند جةنطدا لة  ناثليونى دووةميان  و
سةربازانى دروشمى بووةبة ئةمِرؤش هةتا و نووسيويةتى خؤيدا بريةوةريانةى
كوشت خؤت بة هاوِرَيكةتدا ِرزطاركردنى ثَيناوى دةَلَيت»لة سؤظَيتى، كؤتؤزؤف
كةشخةيى لة دووربوون و سادةبوون هؤَلةكة ناو ثَيويستييةكانى هةروةها بدة»،
زةوى طؤى خِرى طةورةى نموونةيةكى تةنيشتييةوة لة ذوورةكةى ناوازةييةوة و
جيهان نةخشةيةكى ديوارةكةشدا لةسةر دانرابوو،  تةنيشتيةوة لة مَيزَيكى و
و كورسى ديوارةكةوة تةنيشت بة نووسينطةكةدا سةرى لةو هةَلواسرابوو،
وتارو بةَلطةنامةو كؤمةَلَى بةردةوام و هةمووكات لَيبوو، ستالينى مَيزةكةى

لةسةربوو. تةلةفؤنَيكى ضةند نةخشةو
قةَلةمدانةكةدا  لةناو لةسةربوو، قةَلةمدانَيكى مَيزةكة لةسةر هةروةها  
وابوو بةِرةنطى ستالني عادةتى ضونكة تَيدابوو، ِرةنطاوِرةنطى قةَلةمى كؤمةَلَيك

دادةنا. بؤشت نيشانةى و تَيبينى شني
نووسينةكانى بةآلم دةنووسى، شتى طةورة طةورة بةخةتى و زؤربةخَيرايى ستالني

ِرةوانبوون. و ِروون
ذوورةكةى(يوسكريبشيف)ى بةالى دةبوو ستالني الى بؤ بضواية ئةوةى
تايبةتييةكانى ثاسةوانة سةرؤكى بضووكةكةى بارةطا بةالى و ستاليندا سكرتَيرى

تَيثةِريناية. باآلدا سةركردةى
حةوانةوةى  يةكَيكيان بؤ بوو لَي ذوورى دوو ذوورى نووسينطةكةيةوة ثشت  لة
بوو. بةهؤى ستالني بَيتةلةكانى و تةلةفؤنى ثةيوةنديية بؤ تريشيان ئةوى و تايبةت
بةسةركردةكانى دةطةياند ستالينى سكرتَيرةكةى دةنطى و بَيتةالنةوة تةلةفؤن ئةو
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ئةركانى ثياوانى طةورة درَيذةكة مَيزة لةسةر تريشةوة، بةكةسانى و بةرةكانةوة
نوسراوى نةخشةكان دةداو لة خؤيان تَيِروانينى و سةرنج باآلكان سةركردة و جةنط

دةنووسى. خؤيان
دةخوَيندةوة،  خؤيان ِراثؤرتةكانى و ِرادةوةستان بةثَيوة سةركردةكان بوو  عادةت
دةهات بة ذوورةكةدا ِراثؤرتةكان دةطرت لة كة طوَيى ستالينيش وابوو ِرةوشتى
نةخشةكانى سةرنجى دةبؤوةو بةطرنطييةوة مَيزةكة نزيك لة هةندَيجار دةضوو، و

بطات. هةَلوَيستةكة لة ئةوةى بؤ دةدا
كيسة لة ئةوةى بؤ ئةويش خؤيةوة نوسينطةكةى  بةالى دةضوو  كةم  زؤر
بريتيبوو باآل  سةركردايةتى سةرةكى كارى  ثِركات. سةبيلةكةى تووتنةكةى
بؤ تايبةت بةرةكانى بةردةم  دةخرانة كة سرتاتيذييةكان كارة ئامادةكردنى لة 
ثالندانان و بةرةكانى جةنطدا بةسةر داهات هَيزو و دابةشكردنى كردنيان جَيبةجَى

طشتى. ضةكدارةكان بةشَيوةيةكى هَيزة ضاالكييةكانى كردنى دةستنيشان و
ئةندامانى بةئامادةبوونى ببواية، سرتاتيذى طرنطى كة بضووكةكانيش مةسةلة
و جةنط ئةركانى ئةنجومةنى سةركردةكانى و نيشتمانى بةرطرى ليذنةى
لةسةر طفتوطؤيان سةربازى بةرثرسانى  طةورة و  ضةك دةزطاى سةركردةكانى

دةكرا.
دةبوون، كؤبوونةوانة ئةو  ئامادةى جةنطيش بةرةكانى  سةركردةكانى
بواية، ئةواندا شارةزايى ضوارضَيوةى لة موناقةشةكردنةكة و طفتوطؤ ئةطةر
و كاركردن ِرؤحى وادابوو هةوايةكى و لةكةش باآل سةركردايةتى كؤبوونةوةكانى
بريوِراى ئازادانة و دةيتوانى بةِراشكاوى هةموو كةسَيك ثَيوةدياربوو، دَلسؤزييان

دةربِرَيت. خؤى
لةطةَل هةَلسوكةوتى فةرمييةوة  و بةجددى يةكسانى بةِرَيطايةكى  ستالني
شل بؤ طوَيى بةوردى دةخوَيندةوة طرنطيان ِراثؤرتَيكى كاتَيك دةكرد، هةمواندا

طوَيبيستى دةبوو. دةكرد، و
شَيوةيةك بةهيض دةركةوت  بؤم جةنط ساَلةكانى درَيذايى بة  بؤنةيةوة بةم
ئاستيدا لة و تيذى لَينةكرَيت توندو ِرةق و كة ثرسيارى نةبوو كةسة ئةو ستالني
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خؤى بريوِراى ثَى لةسةر هةموو كةسَيك دةيتوانى نةكةيت، بةَلكو بةرهةَلستى
خؤ ِراوةستَيتةوة، ِروويدا لة و  بكات ستالني  بريوِراى بةرهةَلستى و داطرَيت
دةَلَيم بةِراشكاوى من  نيية، ِراست و وانيية ئةوة بَلَيت هةبَيت  كةسَيك ئةطةر
وةآلمى بة حةزى ستالني ِراستييةوة، لة دوورن و ناِراستن قسةوباسةكانيان كة
وردى ئاشكراو و ِروون وةآلمى دةكرد، بةرامبةرةكةى لة داواى نةدةكرد، ناتةواو

بداتةوة.
سثى) ثَيبوايةو(ثةَلةيةكى الى و نةخشةيةكى بؤ بضواية يةكَيك نةدةبوو هةرطيز
سةرلَيشَيوانى و ئاَلؤز زانيارييةكى بةرامبةريدا لة هةرطيز نةدةكرا و تَيدابواية
تايبةت و شازى و توانايةكى هةست شتةواية، ستالني ئةم بيووتاية(تقريبا) و بداية
بةو هةستى طورج بةَلطةنامةكاندا، و ِراثؤرت الوازى خاَلى دةرخستنى لة هةبوو
و وردبينى كة سةرنج دةكرد بةرثرسةدا ئةو لةطةَل و لَيثَيضينةوةى الوازيية دةكرد

نةنواندووة. لةوشتةدا
لةمةوثَيش برينةدةضؤوة كة شتانةى ئةو هةرطيز تيذبوو، بريَيكى خاوةنى ستالني
لةبةرئةوة بريدةضؤوة، شتيان دةكرد كة لؤمةى ئةوانةشى و سةرزةنشت ثَييوترابوو،
ئةنجومةنى ِراثؤرتةكانى بتوانني ضةند دةدا هةوَلمان خؤمان تواناى بةثَيى ئَيمة
ثَيش بيخةينة و ئامادةبكةين سةرنجدانةوة و وردبينى بةوثةِرى جةنط ئةركانى

ضاوى.

ـ ـ ـ

ستالین پناسه ی
و دةكات ئةركانى جةنط ئةنجومةنى ئةندامانى بؤ زؤكؤف ئاماذة مارشاَل
ماوةى درَيذايى بة دةَلَيت هةبوو، باآليان و بةرز توانايةكى كة دةكات بةوةباسيان
ياريدةدةرةكانم بة تةواوم بِرواى و ثةيوةندى طوِرو و طةرم دؤستايةتى جةنط
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لَييان دانةبِرابووم. هةبوو،
بؤ ستالني)م  ناسينى(يوسف نزيك هةُّـ ساَلى(١٩٤٠)دا دواى لة دةَلَيت
جةنط ئةركانى ئةنجومةنى سةرؤكى  بة  كة  بوو ئةوكاتة  ئةويش ِرَيكةوت،

باآلبووم. سةركردةى ياريدةدةرى كة جةنطدا لةماوةى بةتايبةتى هةَلبذَيرام،
بَلندنةبوو، لة زؤر باآلى نووسيوة، ستالينيان ِرووكةشى دةرةوةى لةسةر زؤر
زؤر سةرخةَلكيدا كارتَيكردنة لة بةآلم نةبوو، ِراكَيش سةرنج ضاوثَيكةوتنيدا يةكةم
هةَلسوكةوت لة كردنةوة، والسايى خؤهةَلكَيشان لة زؤردووربوو توانابوو، و بةهَيز
بؤالى بةرامبةرةكةى سةرنجى دةيتوانى بةئاسايى زؤر خةَلكيدا لةطةَل كردندا
دةربِرينى لة هةبوو، تةواوى توانايةكى طفتوطؤكردندا لة ِرابكَيشَيت، خؤى
طةورةى شارةزاييةكى شيكردنةوةو عةقَلَيكى وردوكارامةبوو، زؤر بريوباوةِريدا
ئةو هةتا كردبوو، خةَلقى لة واى بةتوانابوو، و كةسَيكى بريتيذ بَلَيى هةتا هةبوو،
قسةى و الى بؤ بَين دةيانويست كة شارةزاييانةشى و طرنط طةورةو كةسايةتية
و بريوهؤشى بكةن ئامادة خؤيان بؤالى بةباشى بَين ئةوةى ثَيش بكةن لةطةَلدا

خؤيان جةم بكةن.
زؤرى بة طفتوطؤكردندا كاتى قسةو لة دانيشتن نةدةكرد، لة حةزى زؤر ستالني
لة ِرادةوةستاو تؤزَيك ناوبةناو دةضوو، و دةهات بةذوورةكةدا دةوةستاو بةثَيوة

دةدا. وردى نزيك دةبؤوة و يةكسةر سةرنجَيكى دانيشتوةكة كةسة
دةربِرينةكانيدا و قسةكردن  نَيوان لة  دةكرد، قسةى هَيواش  دةنطَيكى بة

دةكرد. هةَلوَيستةيةكى و بَيدةنطى ناوبةناو
سةبيلةكةى بةزؤريش نةدةكرد، الكردنةوةيةكى هيض قسةكردنيدا  لةكاتى
سةبيلةكةى بةاليةكى وابوو زؤرجار عادةتيش نا، داطريساية يان جا بةدةستةوةبوو
بةآلم ثَيوةدياربوو، ئاشكراى جؤرجيةكى شَيوة قسةكردنةكةى ضاكدةكرد، سمَيَلى
لَيكضوون و دةكرد جناس حةزى قسةكردندا لة دةزانى زؤر بةباشى ِرووسى زمانى

شَيوةى ئةدةبى بةكاربهَينَيت. ثةندو و
دةنطَيكى بة و بةهَيواشى زؤر ثَيبكةنياية ئةطةر خؤ ثَيدةكةنى زؤركةم ستالني
نوكتةو نةدةبوو، دةنطى لة كةس طوَيى خؤى زياتر لة بةشَيوةيةك ثَيدةكةنى نزم
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بكات، لةضاو ضاويلكة بَيئةوةى  زؤرتيذبوو، ضاوى ثَيخؤشبوو،  خؤشى قسةى
خؤى بةدةستى خويةك وةك بخوَينَيتةوة، هةمووشتَيك ِرؤذ يا دةيتوانى شةوبَيت
اليةنَيكدا و بوار طشت لة خوَيندنةوةبوو، ثةرؤشى زؤر دةنووسيةوة شتى خؤى

هةبوو. تةواوى شارةزايى
كةسَيكى بةسةركةسايةتيدا. زاَلــة سيفةتَيك ض بَلَييت نةتدةتوانى 
هَيمنانةو ِرةوشتَيكى خؤِراطربوو،  و بةهَيز بةتواناو و شارةزا  هةمةاليةنةبوو،

هةبوو. لةسةرخؤى
هةمووكات ماناى ئةوةنةبوو ئةمة لةسةرخؤيانةبوو، وررد و بريكردنةوةكانى
ئةوكاتة ئيرت هةَلدةسا، ِرقى دةبوو جارتووِرة هةندَى بةَلكو سةرخؤبَيت. لة هةر
ضاودةتبينى. بة تةماشات بكرداية هةركة بوو، طؤِرانةى بةشَيوةيةك ئةم دةطؤِرِرا.
تةماشاى بةمِرومؤضييةوة و دةدابةيةكدا دةموضاوى و هةَلدةطةِرا زةرد ِرنطوِرووى

دةكرد.
خؤى ستاليندا تووِرةييةى قني و ئةو لةبةردةم بتوانَيت هةبوو كةس زؤر كةم

ِراطريَيت. بؤ
دةنوست كارى دةكرد، شةواندا ئَيوارةو لة نةبوو، ئاسايى ستالني ِرؤذانةى ذيانى
بةكاركردنةوة زؤرى كاتَيكى هةَلنةدةسا، لةخةو نيوةِرؤ دوانزةى كاتذمَيرى تا

دةكرد. كارى سةعات ِرؤذَيكدا(١٢-١٥) و لةشةو دةبرد بةسةر
و ئةنجومةنى مةركةزى ستالني، ليذنةى ِرؤذانةى ذيانى بةرنامةيةى ئةم بةثَيى
هةتا حكومةت ديوانةكانى و  ثالندانان كارطَيِرانى و وةزارةتةكان و وةزيران

ماندووكردبوو!! كاريان دةكرد، ئةمة خةَلكى بةجارَى شةو درةنطانَيكى
لةمةسةلةى بة زؤرى ستالني بةردةوام بكةمةوة: كة دووثات ئةوة لَيرةدا دةتوانم
دةكرد. بؤ ثَيداضوونةوةى و دةكؤَلييةوة حةربى تةكنيكى و ضةككردن ثِر
تؤثةكانى و دةبابةكان فِرؤكةو دروستكردنى  بوارى  شارةزايانى طةورة زؤرجار
ثرسيارى و دةكرد جؤرةضةكانة لةو شَيوازى ثرسيارى بةدرَيذى و بانطدةكرد

لَيدةكردن. بيانييةكانى جؤرانةى لةو شَيوةكانى
تَيطةيشتنَيكى ضةكداريدا لة جؤرو شَيوةى كة ثَيبدةم خؤى حةقى ثَيويستة
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و ضةك جؤرة هيض ستالني  ِرةزامةندى بةبَى هةروةها هةبوو، باشى تاِرادةيةك 
نةالشدةبرا، نةبةكاردةهَينراو لةسةرنةداية بوونى ِرازى ئةو تا جةنطى ثَيويستييةكى
بةرطرى وةزيرى كارةكانى و هةوَل بةستنةوةى دةست ِرَيطرو ئةمةدةبووة بَيطومان
سووريان لةشكرى ضةككردنى ثِر كاروبارى  كةسةرثةرشتى  ياريدةدةرةكانى و

دةكرد.
بؤ ئةو ئاماذة جةنطيش دواى تايبةت بة و طةورة نيشتمانى ثَيش جةنطى
هَيزة ضةكدارةكاندا دروستبوونى ثَيكهاتةى لة ستالني كة دةكرَيت طةورةية دةورة
سةرةكى ئةو بريوِراية و سؤظَيتى سةربازى زانيارى لة بناغةدانانى هةروةها بينى.

سةربازييةكانيشدا؟ كردةوة و سرتاتيذى بوارى بناغةييانةى و
و لَيكؤَلينةوةى جةنط سةرنج ماوةى دورودرَيذى كةسَيكى سةربازى بة وةك من
هاوبةشيم جةنطةكاندا هةموو لة سيفةتةى كة خؤم بةو ئةويش كردبوو. ستالينم

كردبوو. لةطةَلدا
ِرَيكخستنةكانى مةسةلةى  لة هةبوو شارةزايى تواناو ئةوثةِرى  ستالني
تَيدادةكرد، هاوبةشى بةرةكاندا زؤربةى لة كة زؤرانةى ضاالكيية و لةو بةرةكاندا
ئةو لةطةَل بةِرَيوةدةبرد، كارامةييةوة و زانني ئةوثةِرى بة ضاالكييانةى ئةو
و شارةزايى هةيبوو. طةورةكاندا سرتاتيذيية مةسةلة لة باشانةى  تَيطةيشتنة 
ستالينطرادا شارى جةنطى  لة بةتايبةت  باآل سةركردةى وةك ستالني بةهرةى
بةسةرداطرتنى دةست ئةَلقةى سةرةكى لة دؤزينةوةى تةواوى تواناى دةركةوت،
بةرطرييان و دوذمندا بةرطرى بةسةر بَيت زاَل دةيتوانى هةبوو، سرتاتيذيدا بارى
ِرَيك هةموواليةك سةربازييةكانى كردةوة طةورةو هَيرشى دةيتوانى و نةهَيَلَيت

بةتوانابوو. باآلى و طةورة سةركردةيةكى ستالني بَيطومان بخات،

ـ ـ ـ

سؤظَيتى سةربازى بنةماى هةندَى خؤى ستالني خودى كة دةَلَيت خؤى زؤكؤف
شَيوازى ئاسمانى و جَيبةجَيكردنى دةستةآلتى تؤث و بة هَيرشكردن داناوة، لة
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و دوذمن طةمارؤدراوانى بآلوةثَيكردنى يةكة سةربازيية و دوذمن طةمارؤدانى
سةربازيانة هونةريية مةسةلة يةكةيان. لةِراستيدا ئةم يةكة ناوبردنى لة ثاشان
بريوبريكردنةوةى بةرهةمى بةرى هةمواردةكران، شةِروثَيكدادانةكاندا لة كة
بوو»طةورةيى ستالني سةربازييةكان سةركردة شارةزايانى زؤرى قووَلى كؤمةَلَيكى
شَيوةيةكى بة و لَيدةطرت طوَى سةربازى شارةزايانى ِرَينماييةكانى كة لةوةدابوو
دواكةوتن وةك بَى و ِرَينماييةكانةوة و ِراثؤرت دةيخستةناو و ثَيدةدا طشتى ثةرةى

دةكرد.» هَيزةكانى ثَيشكةشى جَيبةجَيكردنيان بؤ ِرَينماييةك
ثَيويستى بةرة هةرضى دةَلَيم  بةِراشكاوييةوة من ِرَيكخستنيش  دةربارةى

بةتوانابوو. طةورة و بةهرةيةكى خاوةن ِرَيكخستندا ئةوخؤى لة بواية،
دَينَيت ِراكَيشة كؤتا ِروودارة سةرنج بةو قسةكانى  زؤكؤف كؤتايى مارشاَل
ثسثؤِرَيكى وةك شارةزا و زؤكؤف ِروويدا، مارشاَل و ستاليندا نَيوان، ئةو لة كة
ئارادا لة مؤسكؤ بؤسةر هَيرشكردن قةناعةتةى ئةو طةيشتبووة سةربازى، بوارى

كارةناكرَيت. وابةزوويى ئةو و نيية
هَيزةكانى كاتةى ئةو هةتا دوادةكةوَيت لينينطراد بؤسةر هَيرشكردنيش
دةهَينن، بةدةست  ناوةِراستدا لةبةرةى يةكجارةكى سةركةوتنَيكى فاشييةكان 
مؤسكؤ كاتة ئةو ئةوا بشكَين، و بَينَيت  هةرةس  ناوةِراست بةرةى ئةطةر خؤ

مةترسييةوة. هةِرةشةى ذَير دةكةوَيتة
ِرَيطاضارةيةك كة»تةنها بيستى كردةوة، ضارةسةرَيك لة زؤكؤف بريى مارشاَل
سؤظَيتى هَيزةكانى ئةوةية بكرَيت ئَيستادا ناهةموارةى بارودؤخة لةم كة شتَيك و
بؤخؤ بَيت سةرةتايةك ئةمة  ِرووبارى(دنيبري)، دواوةى بؤ ثَيبكرَيت ثاشةكشة
ئةم بةآلم دوذمن، بة دذ سرتاتيذى شَيوة بةهَيزى هَيرشَيكى بؤ ئامادةكردن
جَى ثايتةختى ئؤكرانيا شارى(كييف)ى دةبَيت ئَيمة ئةوةية ِرَيطاضارةيةش ماناى

بهَيَلني..»
ئَيش و قورسة و ئةمة ضةندطران دةزانى من ئةوةشم مارشاَل زؤكؤف دةَلَيت
شاآلوى نةخستةبةر خؤى بةآلم دةطةيةنَيت، و ستالني بةطةُّـ سؤظَيتى ئازار و

دةروونييةوة. سؤزو
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ضةنةحانَييةكى و طفتوطؤ ثَييووت، ِراستيانةى ئةو بؤوة ستالني ِرووبةِرووى كاتَيك
ِروويدا. نَيوانياندا لة توندوتيذ و طةرم

بريتداهاتووة بة و دةكرَيت ئةمة ضؤن ضيية، هيضوثووضانة قسة ئةم ـ
بكةين؟!! دوذمن تةسليم بة شارى(كييف)

جةنط تةنها تواناى ئةركانى ئةنجومةنى سةرؤكى كة ئةطةر ئَيوة وابزانن ـ
نابَيتةوة، جَيطايةكى هيض لَيرةدا ئةوكاتة ئةوا هةية، هيض)دا بةسةرهةوادا(بةسةر
المببةن جةنط ئةركانى ئةنجومةنى لةسةرؤكايةتى داوابكةم من باشرتواية،
نيشتمان بؤ سوودم زياتر (لةوةدةضَيت)، لةوَى جةنط، بةرةى بؤ بمنَيرن و

هةبَيت؟!!
شَيوةية بةم تؤكَيشةكة ئةطةر بؤنةوةيةوة  بةم  سةرخؤبة لة تووِرةمةبة، ـ

بكةين. جَيبةجَيى هةَلسووِرَينني و كارةكة دةتوانني خؤمان ئَيمة دةخةيتةِروو،
تايبةتى جةنطةوةى ضوونةناو شَيوازى هةَلوَيستةو و خؤم بؤضوونى من ـ
ئةركانى ئةنجومةنى دةضَيت لةوة بةردةستتان خستمة شَيوةية بةو و هةية خؤمم

هةبَيت. هةَلوَيستةيان هةمان جةنطيش
خؤمان ِراوَيذى قسةو لَيرة ئَيمة ثاشان خؤت، سةركارةكةى بِرؤرةوة ئَيستا ـ
بةتووِرةييةوة و كؤكردةوة نةخشةكانم دةكةينةوة،  بانطت دوايدا لة و دةكةين
ضاوثَيكةوتنى بؤ بانطكرامةوة دةقيقة ثاش(٤٠) دةرةوة، هاتمة ذوورةكة لة

باآل. سةركردةى
ئةنجومةنى سةرؤك لة بِريارماندا خؤمان كرد و ِراوَيذى قسةو لةوبارةيةوة ـ
ِراستيدا تؤدا(شؤبؤشنيكؤف) دابنَيني، لة شوَينى لة التبةرين و ئةركانى جةنط

دةدةين. ياريدةى خؤمان بةآلم نيية، باش تةندروستى
بضم..؟ تاكو ثَيدةكةن ئةمرم كوَى بؤ ـ

بضيت..؟ كوَى بؤ حةزدةكةيت ـ
يا فريقةيةك سةركردايةتى دةتوانم بدةم، ئةنجام كارَيك هةموو دةتوانم ـ

بكةم.. جةنط بةرةيةكى ياخود لةشكرَيك
دذة باسى هةرَيمى(يلني)دا ِراثؤرتةكةتدا لة لة تووِرةمةبة.. تو تووِرةمةبة.. ـ
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دةتكةين لةوَيدا ئَيمة خؤت، كارة بخةرة سةرشانى ئةم بِرؤ كةواتة كردووة لَيدانت
بةرةو ئةوَي بِرؤيت..؟ ئةوَى.. كةى دةتوانيت قائيدى بةرةى يةدةكى بة

سةعات.. يةك دواى ـ
باآلدا. سةركردايةتى ئةنجومةنى لة هةرئةندامى هَيشتا تؤ بزانة ئةوةش ـ

بابِرؤم.. ثَيبدةن ِرَيم ـ
لةسةر قسة دوايدا لة و ثَيكةنى ثاشان بخؤرةوة، لةطةَلدا ضامان دانيشة ـ
بةآلم بةضاخواردنةوةكرد، دةستمان و دانيشتني مَيز لةسةر دةكةين، باس هةندَى

نةبِرايةوة.. هةر قسة

ـ ـ ـ
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دهیهم بهشی
لینینگراد) بۆ هوه یلین (له

خهتهریات بهشمشر- تهنھا -بهشمشر،
بۆچوونی سهربازییهكاندا-  چاالكییه ڕووی  له

فراوانبوونی جهنگ- ستالین دهربارهی

هةرَيمةكةدا بة شارةزايى بؤ  بةَلكو نةمامةوة.. زؤر  ئةركاندا بارةطاى (لة
دةروونمدا لة سووتاندنةكة ديمةنى نةمدةزانى، بةآلم طةِرام..) ضى بوودةسووتا..؟
نيشتمانى سامانى و سةروةت وروذاند.. بةطِرى ئاطرةكة تاَلى و تفت ئاسةوارَيكى

دةبرد. ناوى لة دةسووتاندو سؤظَيتى طةُّـ ساَلةى ضةند دةسكةوتى و ِرةنج و
ئةو وةآلمى سؤظَيتى طةُّـ ثَيويستة شتَيك بةض و ضؤن  ثرسى، خؤمم لة 
تاكة لة دةضَينَيت؟ ِرشتن خوَين و وَيرانكارى خؤيدا بةدواى كة بداتةوة دوذمنة
ثَيويستة شمشَير بة تةنها شمشَير،  بة نةهات، بةمَيشكمدا  زياتر وةآلمَيك

نةهَيَلني.» ئاسةواريان و لةناوبربَيت خوَينِرَيذ دوذمنى
تَيطةيشتم سةركردةكاندا  لةطةَل بارودؤخةكة لَيكؤَلينةوةى و طفتوطؤ  ثاش
توندى بة دوذمن بَيشك كردووة، قايم بةباشى خؤى بةرطريكردنى شوَينى دوذمن
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خةندةقى بؤ  قووآليدا لة ثَيشةوةو هَيَلةكانى لة دةكات. شةِر دِراندةيةتييةوة و
زمانةى ناوضةكانى بةوةش دامةزراندبوو،  تؤثةكانى يةكةكانى  و دةبابةكانيان
دامةزراندبوو.. تَيدا خؤى حةشارطةو باشى و قايم ناوضةيةكى كردبووة (يلسني)ى
لةشكرى كة ثَيكرد دةستى سةرةكيةكان لَيدانة دذة ئابدا مانطى بيستةكانى لة

هَيزةكانى دوذمن. بةلَيدانى هةستان و ضوار بيست
ئةو ثَيكرد، هَيَلى شةِركردن دةستى درَيذايى ثَيكدادانى توندوتيذ بة و شةِرو

بوو. بةردةوام شةووِرؤذ بَيوةستان شةِروضاالكيانة
دةكردة ضِروثِريان ئاطربارانى و باران تؤث دووذن و ئَيمةزاَلبووين ئاسماندا لة

مؤَلطاكانمان. و شوَين سةر
ثيادةكانمان كةتيبة لة يةكَيك ضؤن كة  ئةوةدةطَيرَيتةوة زؤكؤف مارشاَل
ئةو بةآلم بكةن، داطريى و بطرن (فؤلؤسكؤفؤ)دا طوندى بةسةر توانييان دةست
و هةندَيك هَيزى ئاسمانى بةهاوكارى دوذمنةوةو ناو طةمارؤى كةتيبةية كةوتة
سَى كة بَيوةستان شةِركردنَيك كةتيبةية ثاش ئةو (١٠٧) فريقةى يةكةكانى لة
دوذمنيان بةتةواوى و بةَلكو بكةن قوتاريان لةو طةمارؤية توانييان خاياند ِرؤذى

ئاسنيشدا.. هَيَلى وَيستطةى بةسةر طرت دةستيشيان ناوبردوو لة
لة دةووروبةرو لة و تةنيشت لة ضةند ئازايةتيانة، و قارةمانى جؤرة لةم ئا

دةبؤوة. دووثات ضاوتدا لةثَيش ِرؤذدا لة و شةو لة جَيطايةكدا شوَين هةموو
سةرةِرمَيك وةك (يلسني) زمانةى بةسةرداطرتنى دةست بؤمانةوة و دوذمن

لَيكةوت. زؤرى طةورةو زيانى زةرةرو ضةندةها ثةِرينةوة، سةرةثردَيكى ياخود
ثَينج دوذمن ئاطاداركردةوة، سةربازى(يلني) ضاالكى ئةنجامى ستالينم لة من
هةبوو. كوذراويان  و بريندار سةربازى هةزار  (٥٠ تا   ٤٧) تياداضوو، فريقةى
ئةوةشدا لةطةَل تَيكشكَينران، هاوةنيان و تؤث زؤرى يةكجار ذمارةيةكى
ئَيمة ضونكة بدةين، زمانةى(يلني)دا لة دوذمن طةمارؤى هَيزةكانى نةمانتوانى
و شكاند دوذمنمان ئةيلول)دا لة(٧ى نةبوو، ثَيويستمان و تةواو تواناى هَيزو

ِرووبارى(سرتيان). هةتا ِراوماننان
تيثَيكى هةوَلى هاوئاهةنطى بة هَيزةكانمان دةركرد بؤ ِرَينمايم ئةيلول)دا لة(٨ى
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ثَيشةوةياندا. ضوونة و هَيرشكردن لة بةردةوامنب سؤبينكؤف، جةنةِراَل هَيزى
ثاشةِرؤذى بة ثةيوةندى كة خؤم هةَلوَيستى ِراستى لة دَلنيابووم زؤر من

كردارة سةربازييةكانةوة هةبوو.
لةسةرؤكايةتى زؤكؤف مارشاَل البردنى هؤى بووة كة هةَلوَيستةى ئةو ـ

ئةركانى جةنطدا.
باآلدا، سةركردايةتى ئةنجومةنى لة بووم ئةندام هَيشتا من سيفةتةى بةو
بة ثَي بكةم قةناعةت باآل سةركردايةتى كة دةزانى خؤمم سةرشانى بة ئةركى

خؤم. بريوِراكةى
نارد:- ستالني بؤ شَيوةية بةم تةلطرافَيكم ئاب)دا لة(١٨ى

ضونكة ِراطرتووة  مؤسكؤ بؤسةر هَيرشكردنى ماوةيةك بؤ جارَى «دوذمن 
ئَيستا كةوتؤتة ثايتةخت، بةرةو بةِرَيوةن هَيزةكانمان زؤرى دةزانَيت ذمارةيةكى
هَيزة شةِركةرةكانى هةموو يةدةكى. خؤرئاواو هةردووبةرةى دذ بة بةرطريكردن
باشور خؤرئاواو باشورى و دذ، بةرةى ناوةِراست دةبابةكانى و طةِرؤك ئامَيرة لة

كردووة.
ناوةِراستدا بةرةى بةسةر دةيةوَيت ئةوةية،  دوذمن ضاوةِروانكراوى ثالنى
لةوَيشةوة لَيدانَيك و بريلوكى) كؤنتؤب، هةرَيمى(تشرينجؤف، و بطاتة زاَلبَيت

خؤرئاوابدات. باشورى بةرةى لةشكرى لة
ثالنة ترسناكةى لةو ِرَيطا سةر مؤسكؤ بؤ ئةوةى  بكاتة هَيرش ئةوة دواى

بطرين. دوذمن
هةرَيمى(تشرنيجؤف،  لة طةورة كات هَيزَيكى بةزووترين دةزانم ثَيويست بة  واى
باَلى دوذمنى لة لَيدان دةتوانني هَيزةوة بةو كؤبكةينةوة بريلوكى)دا كؤنتؤب،

بدةين». هَيرشبةر
ثَيطةيشت... ستالينم ئةم وةآلمةى ئاب) دوايى(١٩ى ِرؤذى بؤ

هةرَيمى(تشرنيجؤف، بؤ دوذمن هَيرشكردنى ئةطةرى دةربارةى «بؤضوونتان
ثَيويست ضؤن ثَيويست ِرَيطاى ِراستة، ئَيمةش بةبؤضوونى بريلوك)ى كؤنتؤب،

ثَيكدَينني». نوَى بةرةيةكى و دةيكةين دةكات
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بهره بهرهو

بة  دةيانةوَيت  كة نوَييةى(برانسك)  بةرة  ئةو ِراستى هَيزى  دةمزانى من   
باآل سةرؤكى لة جةخت زانى ثَيويستم بة لةبةرئةوة ضؤنة، بهَينن، ثَيكي خَيرايى
خؤرئاوا باشورى بةرةى باَلى ِراستى هةموو هَيزةكانى بة بدات فةرمان بكةمةوة

طوَيى ثَينةدرا. ئامؤذطارييةكانم بةآلم ِرووبارى(دنيبري)، دواى بؤ بكشَينةوة
ئةو كرد، قسةم كريبونوسدا و خرؤشؤف لةطةَل كةمَيك وتى»من ثَيش ستالني
نابَيت جؤرَيك بةهيض ئَيستادا بارودؤخةى لةم كة كردم ِرازييان و طوتم ثَييان دوانة

بكرَيت.» كييف شارى لة ثاشةكشة
ناوبةرَيت، لة دوذمن ئةطةر نةتوانَيت بةرةى برانسك، لةوباوةِرةدابوو خؤشى ئةو

ِراطرَيت. ضونيان بةرةوثَيش دةتوانَيت كةمةوة بةاليةنى
لَيكةوت، زؤرزؤرى زيانَيكى دوايدا لة خؤرئاوا باشورى بةرةى ئاشكراية
بارودؤخةكةى وردى شكردنةوةى لَيكدانةوةو كة هةَلوَيستةبوو ئةو لةبةر ئةويش

بؤنةكرابوو.
كردم. بانطهَيشتى ستالني ئةيلول)دا لة(٨ى

قسةو دةربارةى بوو، باش كارَيكى كردت زمانةى(يلني)دا ناوضةى لة ئةوةى ـ
لةسةر و بوويت ِراست تؤ سةركرد، لة توَيذينةوةمان كة ثَيشومان طفتوطؤكانى
ئَيستا تؤ ثَيشووبوو..» طةرمةكةى ضةنةحانَى ِرؤذى لة حةق بوويت..»مةبةستى

بِرؤيت..؟ بةرةوكوَى دةتةوَيت
جةنط..!! تريش بؤ بةرةى جارَيكى ـ

جةنط؟ بةرةى بؤ ـ
باشة.. ثَيتان ئَيوة بةرةيةى ئةو بؤ ـ

بارودؤخَيكى لة لينينطراد ئَيستا لينينطراد، نزيك دةوروبةرى بؤ بضؤ ـ
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لينينطراددا بةسةر دةست بتوانن ئةطةر ئةَلمانييةكان ناهةموارداية.. و خراث
باكورى لة ثَيكةوة و  يةكدةطرنةوة فيلةندييةكاندا لةطةَل كاتة  ئةو ئةوا بطرن
بةرةو زياتر بارودؤخةكة كاتة  ئةو دةبةن، مؤسكؤ بةرةو  هَيرش خؤرهةآلتةوة

دةِروات. خراثى و ئاَلؤزى
لةطةَل جةنةِراَل دووسَى ثَي بدةن ِرَيم سةفةربكةم، تكاية هةرئَيستا ِرازيم ـ
ماندوانةى و  هيالك سةركردة ئةو جَيطاى  بيانخةمة  ئةوَى، بؤ بةرم خؤمدا

لةوَيدان.
هةَلكَيشا) قووَلى هةناسةيةكى بة(ثاشان بيان خؤتدا لةطةَل بِرؤ دةوَى كَيت ـ

وتى: و
بِريارمانداوة دةِروات خراثى خؤرئاوادا، تابَيت بةرةو باشورى لةبةرةى «بارودؤخ

هةَلدةبذَيريت؟ كَى ئةوَى بؤ تؤ بطؤِرين، ئةوَى سةركردايةتى
طةورةو شارةزاييةكى سةربازيدا كاروبارى ِرَيكخستنى لة تيموشنكؤ مارشاَل ـ
ناردنى ثَيشنيارى من لةبةرئةوة شارةزاية، باش ئؤكرانياش ئةو هةية، باشى زؤر

دةكةم.» ئةو
ثرسيارى ستالني  كاتةدا لةو ئامادةبكةم، خؤم دةرةوة بؤضوونة خةريكبوو

لَيكردم.
ضؤن هةَلدةسنطَينيت؟ دوذمن و تواناى داهاتوو، ثالنى تؤ بؤضوونى بة ـ

خةتةرناكى ناوضةى خؤرئاوا باشورى بةرةى كة دةبينم واى من كاتةدا لةم ـ
بةكشانةوةى دةكةمةوة دووثات خؤم ثَيشنيارةكةى من لينينطراد، دواى بَيت يةكةم
ئةو لةسةر ِرووبارى(دنيرب) خؤرهةآلتى لَيوارى بؤ بةرةى ئةوَى هَيزةكانى هةموو
سةربازى يةدةكى هَيزَيكى كؤنتوب هةرَيمى ترى شوَينَيكى لة ثَيويستة بناغةية

ثَيكبهَينرَيت.
دةبَيت..؟ ضؤن كييف ثاشةِرؤذى و ئةنجام باشة ئةى ـ

كييف شارى دةبَيت بَيشك ناضاريية بةئازاربَيت، و ناخؤش كارهةرضةندة ـ
نيية..!! ترمان لةوةزياتر هيض ضارَيكى بكرَيت، ضؤَل
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سهركهوتنه ڕگای خۆڕاگری
ئةوكاتة كرد، سةردانَيكى(ناسيليفسكى)م لينينطراد بؤ بضم ئةوةى ثَيش
بارودؤخى دةربارةى بوو جةنط ئةركانى ئةنجومةنى سةرؤكى يةكةمى ياريدةدةرى

باشورى خؤرئاوا ثرسيارم لَيكرد، وةآلميدامةوة.. اليةنى
ِرووبارى(دنيبري) بؤدواى ئةوَى هَيزةكانى ثاشةكشةثَيكردنى لة ئَيمة وابزانم ـ

. بةسةرهاتةكان بثضِرَينم... زنجريةى دةمةوَيت لَيرةدا دواكةوتني، زؤر
ناخؤش و تاَل نيوَيكى و مانط  ثَيكردبوو، دةستى  جةنط ِرؤذةوةى لةو
ِرؤذى لة تةنها بَيشووماربوون، زؤر زيانةكانمان زةرةرو بوو. تَيثةِرى بةسةردا
و خؤيان دامةزرابوون سنوورييةكاندا ناوضة لة هَيزانةى ئةو يةكةمى جةنطدا،
و بةدةبابة دوذمن  و دةستدابوو لة فِرؤكةيان  نزيكةى(١٢٠٠) كردبوو، قايم
دةكردة هَيرشيان ثَيشةوة، و دةهاتنة هَيرشيان دةكرد فِرؤكةكانيانةوة و زريثؤش
دةكرد، وَيران هاتوضؤكردنى تؤِرى دةدا و هَيَلو باَلةكانيانى لة و مؤَلطاكانمان سةر
بوونة و تَيداضوون سؤظَيتى هاووآلتيانى  و سةرباز هةزار دةيةها ثَيناوةدا لةو

قوربانى.
خةمآلندنةى و حساب وةك ئةو هاتةكان بةسةر لة سةرةتاوة هةر ئةوةشدا لةطةَل
ناوةوةى هاتنة ِرَيطرتنى هؤى بووة  ضى ئةى نةبوو،  ئةَلمانيا سةركردايةتى
خَيراييةى ثَيشضوونة لة  ِرَيذة ئةو لةطةَل وآلتمان خاكى ناو بؤ ئةَلمانييةكان

طرتبوو..؟ لةبةرضاويان
شَيرانةييةكة بةردةوامة خؤِراطرتنة و بةرطرى و هَيزةكانمان كؤمةَلى بة قارةمانى
نةهاتنة و ِرَيطرتن هؤى بوونة ميللةت، سوثاو يةكةكانى ثةروةرى نيشتمان و
نموونةو مَيذوو ِرؤذطار و نيشتمان،  و خاك  ناو بؤ بةخَيرايى دوذمنان  ناوةوةى
ثةنا و  نةمَينَى كردنى بةرطري تواناى كة هَيزَيك بؤ نةداوينَيتَى ثةندى كةمى
ناتوانَيت كةسَيك هةَلَين، هيض و باشةكانيان فِرَى بدةن و ضةكة ِراكردن بةر بةرَيتة
جةنطييةكان ثَيداويستيية و ضةك  دةورى نَيوان  لة بكَيشَيت  جيابوونةوة هَيَلى
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دةيبينن، شةِردا لة هَيزةكان خؤبوردنةى لة و مةعنةوى ِرؤحة ئةو نَيوان لة و
طةورةو ثَيكدانة و جةنط لة سةركةوتن ئةوا بَيت يةك ضوون توانا ئةطةر بَيطومان
بة كردووة ثِرضةك خؤيان سةركةوتن بؤ هَيزانةى ئةو بةشى دةبووة توندوتيذةكاندا
دَلسؤزى دَلةكان و يةكبوونى شةِركردنةكة و ئريادةوثَيزانينى مةبةستى و بريوباوةِر
دةزانم بةباش من واى بوارةدا دةجةنطني. لةم سَيبةريدا ذَير لة ئاآليةى ئةو بؤ
بةرةنطاريان طةورةدا نيشتمانى جةنطى لة كة دوذمن بة بدةم قسةكردن بوارى

بووينةوة..
دووةمى جةنطى بة يةكَيتى سؤظَيتى(ئةوسادا) لة ئاماذةماندا «لةمةوثَيش
بةِرَيوةبةرى ذةنةراَل(كورت)ى طةورة» نيشتمانى جةنطى دةوت، جيهانييان
كردنى تواناى سيخوِرى لةوةبوو، طازاندةى و طلةيى طشتى ئةَلمانى هةواَلطرى
وايكردووة»خةمآلندنى ئةمةش الوازة، و بَيهَيز سؤظَيتيدا يةكَيـى بةسةر
نزيكةيش بةشَيوةيةكى طةرضى نةزانَيت سؤظَيتى يةكَيتى سةربازى هَيزةكانى

جَيبةجَى نةكرَيت.» هةرطيز شتَيك ببَيتة وايلَيهاتووة ئةم كارة بَيت،
ضةند دواى ثَييانوابوو بةطةرمةوة زؤر ئةَلمانيا سياسييةكانى (نَيوةندة

دَينَيت. هةرةس سؤظَيـى يةكَيـتى طةورة، سةربازى شكاندنَيكى
ضةكدارى شةِروثَيكدادانى  بؤ ,خؤى توانا بةثَيى سؤظيةتى «يةكَيتى 

ئامادةكردبوو...»
سرتاتيذى بة غةفَلةتطريى ثشت نةيدةتوانى سةربازى ئةَلمانى سةركردايةتى
كاتى ئةوةبوو بيكةين دةمانتوانى ئَيمة  ئةوةى  ثةِرى ئةو تةنها ببةستَيت،
تةكنيكة ئةوةى بؤ ئةمةش دةهَيشتةوة نةهَينى بة هَيرشكردنةكانمان

دوذمنةوة.) ناوخاكى يارمةتيمان بدات بضينة غةفَلةتطرييية
لةناوبردنى و تَيكشكان لة بوو بريتي بارباروس) سةرةكى(ثالنى مةبةستى
خؤرئاواى ِرووسيادا بوون. هةرَيمةكانى لة كة ِرووسى تواناى هَيزةكانى لةشكرى
ئةو ضونكة سؤظَيتى يةكَيتـى لةناوبردنى و تَيكشكان بوتراية، (باشرتوابوو
التيفيا بيلورووسيا و و –ئؤكرانيا وةك نةتةوايةتى كؤمارى هةرَيمانة ضةندةها
ِرَيطاوبان و  شوَين ضةندةها وَيرانكردنى و تَيكدان وة تَيدابوو، لؤتوانيا- يان و
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دةضوونة نةترسانةوة، خَيراييةكى بة كة زرَيثؤشةكانيانةوة و دةبابةكان بةهؤى
تواناى كة بطرن ِرووسياييانة هَيزة لةو  ِرَيطا  ئةوةى بؤ ِرووسياوة خاكى ناو
قوآليى ناو بؤ بكةن ثاشةكشة  بةِرَيكوثَيكى نةهَيَلن وة هةبوو،  شةِركردنيان

ِرووسيا. فراوانةكانى بةر زةويية
ثَيشةوة،  بِرؤيشتنايةتة  خَيراييةوة بةوثةِرى ئةَلمانيا هَيزةكانى دةبوو  وة  
بكةنة ئاسمانى هَيرشى نةتوانن بكةن ِرووسيا ئاسمانييةكانى هَيزة لة وا تاكو
بطةنة ئةوةبوو كاروضاالكيانةشيان ئةو كؤتايى مةبةستى ئةَلمانيا، خاكى سةر
ثَيويست ئةَلمانيا، ئةطةر هَيزة ئاسمانييةكانى ئةوةى بؤ هَيَلى(فؤَلطا، ئةرخانجل)
كاربخةن لة مابوون ِرووسيادا لة كة ثيشةسازيانةش ناوضة تةنها ئةو بتوانن كات

بخةن. ثةكيان و
سةركةوتنة ئةو لةضاو ِرةضاوبكرَيت، بةطةشبينييةوة ثَيويستة ثالنة ئةم
دوذمن ئةوةبوو ضاوةِروانى ئةو هات، دراوسَيكانيدا و فةِرةنسا بةسةر خَيراييةى

ثَيشرتا بينييوى. شةِرةكانى ئةَلمانيا لة وةك ئةوةى بنوَينَيت سةلبى دةورَيكى
وضاالكييةكى هَيرش  تاكة كة نةبوو لةوة  طومانَيكى و شك هيض  (هيتلةر
دوذمن ناوبربَيت»، لة ثَى سؤظَيتى يةكَيتـى ئةوةى بؤ بَيت بةس سةربازى
زةرةرو ئةو تةنها نواند، بةرطريكردندا لة بَيوَينةى سةربازى توانايةكى هَيزو
هَيرشى لةو بةَلكو بةرنةكةوت، ١٩٤١)دا ساَلى (هاوينى لة  طةورةيةى  زيانة
ئةَلمانى هَيزةكانى طةورةى زؤر يةكجار ذمارةيةكى كة بةِرَيكةت، زستانةيشدا
ناويان لة و سوور بشكَينن لةشكرى خؤِراطرى و نةيانتوانى تَيداكرد هاوبةشيان

بةرن.
ثَيكهاتةى بتوانن كة مابوو  سةركردةيى  كادرى  ئةمةندة  هَيشتا ضونكة
بؤ كةن ئامادةيان و بكةن ثَي ِراهَينانيان و مةشق و دروستبكةن نوَى

شةِروثَيكدادان.

ـ ـ ـ
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جهنگی دووهمی جیھانی
طؤظارة وتةكانى جيهانى) دووةمى كتَيبةكةيدا(جةنطى لة س. فوللري) (ف.
نَيوانياندا لة بةَلطةنامةو دةكاتة (١٩٤١ حوزةيرانى ِرؤذى(٢٩ى ئةَلمانييةكانى
دةَلَيت»سةربازى بةَلطةو دةكاتة هاتووة بيوباخرت) ِرؤذنامةى(فولكشري لة ئةوةى
سَل مردن لة كة دوذمنةكةيدا بةسةر سةركةوتووة بةوة خؤرئاوادا لةبةرةى ِرووسى
سةنطةردا لة وايلَيكردووة وآلت بؤ كوَيرانةى خؤشةويستى و خؤِراطرى و ناكات
دةستةويةخةى شةِرى بة ياخود دةكوذرَيت سةنطةرةكةيدا لةناو هةتا بمَينَيـةوة
لة(٦ى تسيرتيج)دا ِرؤذنامةى(فرانكفؤرتر لة وة ناودةضَيت» لة خةنجةر قةمةو
ِرةضاو خؤرئاوادا لة دةروونييةى تَيكضوونة و شةلةل وتراوة..»ئةو تةمموز)دا
بةم شَيوةية كة نةكراوةية ضاوةِروان كتوثِريية و لةناكاو هاتنة دةكرَيت، لةبةرئةو

دةدات». ِروو خؤرهةآلتدا لة
بةَلكو ناوةستَيت سةربازييةوة بةضاالكى دوذمن هةر حاَلةتةكاندا زؤربةى لة
واتة(دذة بدات، ئةَلمانيا مقاشةكانى سةرة طةمارؤى دةدات ئةوةش هةوَلى

سوِراندنةوة بةدةورى دوذمندا..).
دياردةيةكى و جةنطيدا تةكنيكى لة نوَيية دياردةيةكى تاِرادةيةك ئةمة

نةهاتووة. خةياَلدا بة وايان شتى ئةَلمانةكان كة لةناكاووكتوثِريية
ثيادةكانى  هَيزة جةنطى ئةركانى سةرؤكى  ِرؤذانةكانى  بريةوةريية لة وة
١٩٤١ ِرؤذى  تةمموزى تَيداية:»٨ى ئةمةى جةنةِراَل(جالدر) فاشيدا ئةَلمانياى

سةعات ١٢... جةنط سةرةتاى ١٧ هةمينى
هَيزة سةركردةى باآلدا.. سةركردايةتى بارةطاى لة فؤهرةر بؤ ثةيامَيك
منيش و ِروونكردةوة جةنطى بةرةى هةَلوَيستى طؤِرانكارى دوا ثيادةييةكان
خؤمانم هَيزةكانى بارودؤخى و دوذمن بارودؤخى دةربــارةى خؤم ِراثؤرتى

ئةوةى: ضةنةحانَيكةماندا طةيشتينة و دواطفتوطؤ و لة ثَيِراطةياندن
هَيزةكانى ئةوةية حةل ضاكرتين دةزانــَيــت،  بةباش واى فوهرةر ١ـ 
و كة ِرووبةِرووتانة دوذمن هَيزانةى ئةو بةطةمارؤى لةشكرى(ناوةِراست) هةَلسن



٢٨
٥

زۆكۆف مارشاڵ

بكةنةوة. مؤسكؤ بةرةو ِرَيطا و بةرن ناويان لة يةكجارةكى
و بةلةناوبردن داوة يةكجارةكى كردنةوةى يةكاليى بِريارى فوهرةر ٢ـ 
ئةوةى ئةمةش بؤ زةوى، لةسةر طؤى و لينينطراد مؤسكؤ سِرينةوةى يةكجارى
بةدرَيذايى ناضاردةبني ئَيمة دةنا دووشارة ئةو خةَلكانى دةست لة بَيت ِرزطارمان

بيانذَينني. و بدةينَى خواردنيان زستان ماوةى
هةَلسن دووشارة ئةو وَيرانكردنى و بردن لةناو بؤ ثَيويستة فِرؤكةوانى هَيزى
دةبابة ناوةوةى بةضوونة ثَيويست مةبةستة ئةو جَيبةجَيكردنى بؤ كارة، بةو

ناكات.
زؤرانةدا و طةورة زيانة زةرةرو بةو دان ِرؤذانةكانيدا لة بريةوةريية (جالدر)
جةنطدا يةكةمى دوومانطى لة بوو..»تةنها ئةَلمانى هَيزةكانى تووشى كة دةنَيت

لةدةستدا..» سةربازى هةزار نزيكةى(٤٠٠) ئةَلمانيا ثيادةكانى هَيزة
دةَلَيت... و دةكات ئاماذة زؤكؤفيش مارشاَل

مانطى(كانونى بؤ حوزةيران مانطى نَيوان لة ئةَلمانى جةنطاوةرةكانى «هَيزة
سؤظَيتى ئةَلمانى  بةرةى  بَيجطةلة تردا بةرةكانى  طشت  لة يةكةمى١٩٤١)
كؤتايى كردةوة تاكو دوذمن زيانى ثاشان لةناوضوون!! هةزار سةربازيان تةنها(٩)

ئةمانة  كرد، زيادى سةرباز بؤ٨٠٠ هةزار ثاييز و هاوين وةرزى سةربازييةكانى
ئةو هات و تووشمان كة ناهةموارةى و خراث بارودؤخة ئةو لةطةَل هةمووى و
ماوةيةكى بةوةى هةيانبوو دوذمن سةربازانى شةِركردنانةى ثَيزانينة و شارةزايى
هةمووكات هَيرشكردن ناِرةواكانياندا هَيرشكردنة لة جةنطدابوون، دوورودرَيذ لة
بواية هةرضؤنَيك جةنطدا لة زاَلبوونيش و سةركةوتن دوذمنانةوةبوو. لةاليةن

ئامادةكردبوو. بؤ جةنط خؤى بوو دةمَيك دةبوو، ضونكة ئةوان هةربؤ
هَيزةكانى و ضةك ثَيكهاتةى و  ثَيشكةوتن بة  ثةرةى زؤريش سنورَيكى تا
ئابورييةكانيشدا لةداهاتة بةرضاوى  توانايةكى و  سةركةوتن هةروةها دابوو،
لة زؤكؤف مارشاَل ثاشان داطريكرد ئةوروثاى كة ئةوةى دواى بةتايبةت هةبوو،
بةرةى سةركردايةتى لَيكرد كة داوايان سةر ئةوةى دةطةِرَيتةوة بريةوةرييةكانيدا

دةَلَيت.. بكات..و لينينطراد ناوضةى جةنطى
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نوَييةكةم شوَينة بةرةو ئةيلووُّـ١٩٤١)دا لة(٩ى بووم فِرؤكة سوارى
كةوتمةِرَى».

ناهةمواردا و  خراث بةبارودؤخَيكى لينينطراد ماوةيةدا لةو هةربةِراستى 
بوو، ناهةمواردا و قورس لةبارَيكى هاووآلتيان و هَيزةكان بارودؤخى تَيدةثةِرى،
زياتر سؤظياتى لة هاونيشتمانى جطة لةو باوةِرةدابووم ناخؤشبوو و ئةوةندةطران

ناهةمواريية بطرَيت. و ناخؤشى ئةو بةرطةى و تر نةيدةتوانى كةسى
لة هيضمان دةكةوَيتةوة ِرؤذانةمان ئةو يادى كاتَيك ماوين ذياندا لة كة ئَيمة
و ِرووناك يادة ئةو بؤ طةورةيى و ِرَيزونةوازش سةرى كة زياتر لةوة ناية دةست
هةيةتى مرؤظ كة شتَيك بةنرخرتين كة قارةمانانةى ئةو دانةوَينني بؤ ثرشنطدارة
قوربانى نيشتمان كردة خؤيان ذيانى و جَيهَيشت نةمرى بة ئَيمةيان بؤ بةخشييان و

داهاتوو. نةوةكانى ثاشةِرؤذى و
طةمارؤى بةتةواوى توانييان ئةَلمانيا هَيزةكانى ئابدا مانطى كؤتايى لة
خؤِراطرةكةيةوة بةنيشتمانة ثةيوةندييةكى هيض شارةكة بةشَيوةيةك بدةن لينينطراد

نةما.
فيلةندةييةكانيش  نةبَيت، دةرياضةى(الدؤجا)وة و ئاسمانى ِرَيطاى لة تةنها
دةكردة هَيرشيان دةستكةوتاية، فرسةتيان هةركة شارةكةوة باكورى لة

سةرشارةكة.
طةيشتينة جةنةِراَل(فيديونبينسكى)دا و جةنةِراَل(جوزين) لةطةَل
ثاسةوانى لةوَيدا بوو، لينينطراد بةرةى جةنطى بارةطاى كة كؤشكى(سمولن)
خؤمم زؤرم لةطةَليدادا و هةوَلى ذوورةوة، بضينة و نةيهَيشت ِرايطرتني كؤشكةكة
خزمةتكردنى ثَيدادانمان ثَينةبوو..(ئةمة ِرَي ضونكة كارتى بَيهودةبوو ثَيناساند،

سةربازيية..؟)
بارةطاى ئيشرتاكى ساَلى(١٩١٧)دا ئؤكتؤبةرى شؤِرشى لة سمرلن «كؤشكى

ئؤكتؤبةربوو..» شؤِرشى سةرؤكايةتى
ضةنةحانَييةكى طفتوطؤ و بينيم جةنطةوة ئةركانى ناو بارةطاى ضوومة كاتَيك
ئةو كارانةى بةرةدا لةسةر سةربازى ئةنجومةنى نَيوان ئةندامانى بوو لة طةرم
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ذَيردةستى بكةوَيتة و بَينَيت  هةرةس لينينطراد ئةطةر  بيكةن، ثَيويستة
دةبَيت حاَلةتةدا لةم سةربازييانةى دامةزراوة ئةو لةسةر و ئةَلمانييةكانةوة

بكةن. وَيرانى
سةركردايةتى زؤكؤف.. مارشاَل يةكةمى١٩٤١)دا تشرينى شةوى(١٠ى لة
باسى سةركردة»ئةوانةى  ذمارةيةك هاوكارى بة هةرخَيرا طرتةدةست، بةرةى 
لينينطراد بةرطريكردنى شارى بؤ شةهيدبوون» ثالنَيكى وردى زؤربةيان كردوون
لينينى ناوى هةَلطرى و بَيشكةى شؤِرشى ئؤكتؤبةر لينينطراد كرد، بةرجةستة

سةركردةبوو».
شار هةندَى ناوى لَيرةدا بةماناى(شار)دَيت ِرووسى بة ياخود(طراد) (جراد)

ستالينطراد). (لينينطراد، وةك دةهَينرا شؤِرشةوة سةركردةكانى بةناوى
دانيشتوانى و كةشتيطةل سوور لةشكرى كة خؤِراطرى ِرؤذ ثاش(٩٠٠)
برسَيتييةو ئةو نة زؤرةو قوربانيية نةئةو برد، بةسةريان شاخاوى لينينطرادى
بةرطريوانانى ئازايةتى و خؤِراطرى لة نةيانتوانى زؤرة سةرما و سارد نةئةو
ِرؤذانة لينينطراددا لة حيزب مةركةزى ليذنةى كةمبكةنةوة، لينينطراد شارى
هةبوو داهاتَيكى تواناو هةرضى و دةكرد  هةَلوَيستةكةى  دَيرى ضاو و سةرنج
قارةمانيى و خؤِراطرى شارةطةمارؤدراوةكةوة، و دانيشتوان خزمةت خستبووية
ئةو ِرووداوانةى ئةو باسى دوورودرَيذى بة حةزمدةكرد بةداستانَيك، بوو لينينطراد
بةآلم هات، لينينطراددا بةسةر كة بكةم كوَيرةوةرييانة و ناهةموار ِرؤذة سةد نؤ
كة ئةوانةبَيت قارةمانييةى ئةو شايستةى كة دةربِرم وشةيةك ض نازانم بةئاسايى

كرد. لينينطراد لة ثارَيزطاريان
بةرةى سةركردةى بة لَيكردم ببم داوايان كاتَيكدا دةكةم لة بةوةوة شانازى من
كوشتن ترسناكى هةِرةشةى شارةكةدا دةوروبةرى لة دوذمن كاتَيكدا لة لينينطراد،
بةرطريكردنى ليذنةى ١٩٣٤)دا دووةمى لة(كانوونى لَيدةكرد. لةناوضوونى و
بخةين يةك فؤرشيلوفدا لةطةَل هاوئاهةنطى و هةوَل لَيكردم داوايان نيشتمانى
طةمارؤى سةر ثَيكةوة فؤلخؤف و لينينطراد بةرةى هةردوو هاوكارى بة تاكو 

بشكَينني. لينينطراد شارى
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زياتر بةستةوةو هاووآلتيانييةوة و لينينطراد بة منى زياتر ئةوانة هةموو 
بكةم. ِرَيزوخؤشةويستيان ثلةى طةورةترين بة هةست ئَيستاش و دةربارةيان
من بةآلم نووسيوة، شارى لينينطرادى بَيهاوتايان قارةمانى دةربارةى زؤركةس
و لينينطراد قارةمانى داستانى لةسةر ثةِرتووكَيك  زنجرية دةزانم بةضاك واى
ضةند شايستةى نازناوة ئةم قارةمان) تربنوسرَيت(شارى قارةمانةكانى شارة باقى
جيهانيدا جةنطى دووةمى لة قارةمانَيتييةى لةو ِرَيزلَينانيان سؤظياتني بؤ شارَيكى

نوانديان.
ستالينطراد)وة ثَيويستة و و لينينطراد شارى(مؤسكؤ شارانةدا نَيوان ئةو لة
ثَيش لة و شايستةبن و جوان بةضاثَيكى وَينةو لة ثِربن داستانيانة ثةِرتووكة ئةو
بةسةرهاتةكان ِرووداو و بةَلطةنامةدابن و ِراستى بناغةى لةسةر هةمووشتَيكدا

بنووسرَينةوة. دَلسؤزييةوة و بةِراستى
و دةستةخوشكان) بة(شارى دةبــةن  ناويان هةية شارمان لَيرة ئَيمة
و زؤرنيني جيهاندا قارةمان لة شارى بةآلم جؤرةناوانة، لةم و بة(شارةهاوِرَيكان)

زؤرهةن. ئَيمةدا زؤرَيكى سؤظَيـتى وآلتى لة شارانة جؤرة لةم

ـ ـ ـ
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یانزهھهم بهشی

كردنی بهرگری پناو  له پكدادان  (شــهڕو
مۆسكۆدا-

مۆسكۆدا- دهروازهكانی له ئهمانهكان
و  ســووتــانــد  ئــه ــمــانــه كــان گــونــدهكــهمــیــان

– دایكیشم ماهكهی 
نا) دهت ھتلهر به كی

زؤكؤفةوة ثةيوةندى بةمارشاَل ستالني ١٩٤١)دا ساَلى يةكةمى تشرينى لة(٥ى
وةرطرَيت كةضى بريوِراى ئةوةى بؤ مؤسكؤ، بؤ بَيت فِرؤكة بة داوايلَيكرد و كرد
يةدةكيدا ضةثى بةرةى لةبةشى خراثةى بارودؤخة ئةو بكرَيت دةربارةى ثَيويستة
نةيهَيشت طؤِرِرا جؤرَيك بة بةسةرهات لةبةرةى جةنطدا ِرووداوو بةآلم ِروويداوة،

مؤسكؤ. بؤ سةفةركات زؤكؤف
ثةيوةندى ١٩٤١)دا ساَلى يةكةمى تشرينى (٦ى لة ستالني تريش جارَيكى

ثَيوةكردووة:
دوذمندا و ضاالكييةكانى لةجموجؤَل ئَيوةضؤنة..؟ الى بارودؤخ طؤِرانكارى ـ

شتَيكى نوَييان تَيداية؟ ض
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لةطةَل لَيثرسينةوانةى بةثَيى ئةو كردؤتةوة، هَيرشةكانيان كةم ئةَلمانةكان ـ
زةرةرو هَيزةكانيان ئةيلولدا مانطى لةشةِروثَيكدادانى كراوة دوذمندا طرياوةكانى

يةكجار زؤريان ثَيطةيشتووة. زيانى
دامةزراندووة، بةرطرييان شوَينى ثَيطةو لينينطراددا دةوروبةرى لة لةبةرئةوة
دةِرَيذن، شارةكةدا بةسةر قينيان ئاطرى تؤثةكانيان فِرؤكةو بة دوذمن ئَيستا
دةبابةكانى دوذمن طةورةو بةرفراوانى ئَيمة جموجووَلَيكى فِرؤكة هةواَلطرييةكانى
نيشان دةست باشور بةرةو لينينطرادةوة لة دوذمنيان زرَيثؤشةكانى لَيشاوى و
مارشاَل لة داواى هةمديسان ستالني مؤسكؤ بضن، ئةوانة بةرةو كردووة، لةوةدةضَيت
بةهةنووكةيى(مووةقةت) مؤسكؤ و بطاتة طورج بةزووترين كات كردةوة. زؤكؤف
دةَلَيت: زؤكؤف مارشاَل بةرة. سةركردةى بة بكات تر يةكَيكى خؤى بريتيى لة

هةريةك كرد، بانطهَيشت لينينطرادم بةرةى سةربازى ئةنجومةنى «ئةندامانى
و دؤستايةتى بةِرؤحَيكى كة سؤلؤفيون) كابؤشني، كوزنيتسوف، لة(جدانؤف،
ِرؤذانى بةرطريكردن ناهةموارةكانى ِرؤذة ناخؤش و لة ثتةوةوة و برادةرييةكى طةرم

دةكرد. كارمان ثَيكةوة لينينطراد لة
شوَينة لة ستالني ضاوثَيكةوتنى بؤ زؤكؤف مارشاَل يةكةم)دا تشرينى لة(٧ى
ئةنفلؤنزاش تووشى كاتةش ئةو طةرضى كةوتةِرَى، كرمليندا لة خؤى تايبةتييةكةى
خؤرئاوا بةرةى ِراستى لةبارودؤخى هيض  سةركردايةتى  وت ثَيى ستالني ببوو،

نيية. ئاطادارى و نازانَيت
بة لَيكرد داواى دةربكات، تايبةت بِريارَيكى هيض ناتوانَيت لةبةرئةوة جا
ضؤنَيتى و بارودؤخ توَيذينةوةى ئةوةى  بؤ سةفةركات  هةرئَيستا كات زووترين

دةكات. ئةو تةلةفؤنى ضاوةِروانى ئةم بكات، ئةوَى
نةخشةكةم تةماشاى بوو اليتةى بةدةستمةوة ئةو ِرؤشنايى ذَير لة ِرَيطادا لة
ئؤتؤمبيلةكةم ناوبةناو لَينةكةوَيت خةوم  ئةوةى  بؤ دةكؤَليمةوة، لَيى و دةكرد
لة سةركردةكاندا لةطةَل لةوَى  دةِرؤيشتم،  بةثَي  كةم  ماوةيةكى و ِرادةطرت
لةسةرةتاى خؤرئاوادا  لةبةرةى كة ئةوةى دةربارةى كؤَليمةوة، بارودؤخةكة 
بةرةو دوورانةى ِرَيطاوبانة ِروويداوة..؟ ئةو دةروازةو ضى مؤسكؤ بةرةو هَيرشةوة
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كرابوون. توندوتؤَل بةرةوة لةسَى دةضوون ثايتةخت
يةدةكيدا كؤنيوف(لةبةرةى جةنةِراَل بةسةرؤكايةتى خؤرئاوادا لةبةرةى
جةنةِراَل سةرؤكايةتى بة لة(برانسك)يشدا و بوديونى) مارشاَل بةسةرؤكايةتى
هةزار نزيكةى(٨٠٠) بةرانةدا لةو ئةيلوولدا مانطى كؤتايى لة بريمنكؤ.
دةبابةو(٦٨٠٨) هةروةها(٧٨٠) دةستدابوو، ذَير لة نةبةرديان ئازاو جةنطاوةرى
هَيزو طةورةترين ذَيردةستابوو لة فِرؤكةيان و(٥٤٥) هاوةن و مةيدانى تؤثى
بؤ ئامادةبوون لةكاتى وة خؤرئاوادابوو  بةرةى فةرمانى  ذَير لة ثَيداويستى
دوذمن جةنطييانةى ثَيداويستيية مؤَلطاو لةشكرو ئةو سةرمؤسكؤ، هَيرشكردنة
تةقةمةنييانةى و سةرباز لةو زياتربوو زؤر كردبؤوة، كؤيان بةرةكاندا هةرسَى لة
ذمارةى لة جار (٢,٢) ثيادة، لةسةربازى بةِرَيذةى(١,٢٥)جار ئَيمة، بةرةكانى
لة(٣٠ى فِرؤكة ذمارةى لة جار و(١,٧) وهاوةن تؤث لة جار و(٢,١) دةبابة
تشرينى لة(٢ى ثاشان و سةربةرةى(برانسك) كردة  هَيرشى دوذمن ئةيلوول)دا
ثاش يةدةكى، بةرةى خؤرئاوا و هةردوو بةرةى هَيرشةكةيان طةيشتة يةكةم)دا
دةستوةشَينةكانيان هَيزة بةرةكاندا، هةرسَى لة دوذمن توندوتيذانةى ئةولَيدانة
لة كؤمةَلَيك توانييان هَيزةكانيان باشوردا و باكور لة و بِرؤن بةرةوثَيشةوة توانييان
دةمةمقاشةكانى ناو طةمارؤى بخةنة يةدةكيمان بةرةى خؤرئاواو هةردوو هَيزةكانى

خؤيانةوة(كماشة).
ثَيشكةوتندابوو، لة باشور بةرةو سةرؤكايةتى(جودريان) بة دوذمن هَيزةكانى
نةبوو ثَيويستمان تةواو و هَيزى ئَيمة ضونكة داطريبكةن، شارى(ئورل) توانييان
و سَى لةشكرى هةردوو هَيزةكانى بةمةش ببنةوة. هَيرشةكةيان بةرةنطارى
كةوتنة و  ناهةموارةوة بارودؤخَيكى كةوتنة خؤرئاوا بةبةرةى سةر سيانزةى 

دوذمنةوة. طةمارؤى بةرهةِرةشةى
و بطةيةنَيت ثَي زؤرى زيانَيكى زةرةرو و برِبَيت توانى بةرةى(برانسك) دوذمن

بة ناضارى كشايةوة. ثضِرثضِر زنجرية شةِروثَيكدادانَيكى بة ناضار
لة زياتر ئةَلمانى لةشكرى ترسناكبوو، زؤر ِرَيطاى(تؤال) بارودؤخى 
خؤرئاواى لة يةكةم)دا تشرينى بةيانى(٦ى كازيوةى لة نزيكبؤوة، سؤظَيتى ثايتةختى
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كةوتنة بةرةىخؤرئاوا و كؤمةَلَيكىزؤرىهَيزةكانىبةرةى(برانسك) ِرووبارى(فيازما)دا
خؤيان كارةساتة لةو دةيانتوانى هَيزةكانمان من بةبريوِراى دوذمنةوة، طةمارؤى ناو
بكرداية شَيوةيةكىباششيكارىهةَلوَيستةكةيان بة بيانتوانيياية ئةطةر ِرزطاربكرداية
و كؤبكردايةتةوة هَيزةكانيان و دَيت اليةكةوة ض لة ضِروثِريية لَيدانة ئةو و بيانزانيياية

بوونةوةىهَيرشةكةيان. بةرةنطار بؤ بكرداية ئامادةيان
لةكاتذمَيرىدوونيوىبةرةبةيانىِرؤذى(٨ىتشرينىيةكةم)داثةيوةنديمبةستالينةوة

كردو(ئةوكاتةستالنيبةخةبةربوو)،ثَيمِراطةياند:
ناوضةى(ماجايسك)دا الوازى بةرطريكةرانى لة سةرةكى خةتةرى و ترس ئَيستا ـ
هَيز ناردنى بة بكرَيت، ناوضةية يارمةتى ئةو ثشتطريى و ثَيويستة ئةوة لةبةر دةبينم،
كارَيكى نزيكىمؤسكؤ دةوروبةرو بؤ طةيشتنى دوذمن بة دةنا شوَينَيكةوةبَيت، هةر لة
ثَيكهاتنيكة لةسةر ئةوة ستاليندا نابَيت. ثاشان لةطةَل ئَيمة بؤ غةفَلةتطريى كتوثِرىو

ثَيوةبكةم. ثةيوةندى لةوَيوة و سةركردايةتى(بوديونى) بارةطاى بؤ بضم من
طةيشتينة(ئؤنينينسكؤيا) (١٠٥ كيلؤمةتر  ِرؤذى(٨ى تشرينىيةكةم)دا بةيانى لة
ِرووبارى(بروتفا)دا بةسةر وايةرَيكى بينى بَيتةِّـان دوورة)، سةربازَيكى مؤسكؤوة لة

ثرسى.. ِرادةكَيشا، لَيم
ِرادةكَيشَيت..؟ بؤكوَى وايةرة ئةو هاوِرَى ـ

طوَيدانَيكةوة، بةبَى  بداتةوة، لَي ئاوِرم  ئةوةى  بَي بةرزبوو، باآلى  سةربازةكة
وةآلميدامةوة.

ثَيم وت، و ثَيناساند خؤمم ناضار ثَيداوم.. فةرمانيان كة ِرادةكَيشم شوَينةى بؤ ئةو ـ
دةطةِرَيم. بةدواىبارةطاىسةركردايةتى(بوديونى)دا

كردةوة، وتى.. ِراست ئينجا خؤى
تؤ كة نةمناسيت لةمةوثَيش من يةكةم، فةريقى هاوِرَى دةكةم لَيبوردن داواى ـ
ضاوم بارةطاى ثيشانداين، شوَينى ثاشان دايتةوة، وةآلمم شَيوةية بةو لةبةرئةوة كَييت،
كوَيية.. لة نازانرَيت سةرؤك وتم، جةنةِراَل(مةخليس) ثَيى ئةركان سةرؤك بة كةوت
بةتايبةت مارشاَل بةسةرهاتبَيت، خراثى كارَيكى مارشاَل(بوديونى) لةوة دةترسا ونة
هةوَلى ئةركان سةرؤك تَيطةيشتم لةوةوة دابووـ ضلوسَي لةشكرى هَيزةكانى لةناو ئةمِرؤ
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و بيانهَينَيتةوة نوَى سةر لة ئةوةى سةربازيية ثةِرةوازةكان دةدات بؤ يةكة كؤكردنةوةى
ثَيكهاتةكانيانثِرضةكبكاتةوة.

بِريارمدا لةبةرئةوة دةستنةكةوت، زؤرباشم زانيارييةكى دواطؤِرانكارى دةربارةى
ِرةتدةبووم ِرووبارى(برؤتفا)دا كاتَيكبةسةر طةِرانَيكىمةيدانىبةسةركردنةوةبكةم، خؤم
لة شارةزابووم ضونكة باش شوَينانة ئةم خؤم من بريدةكةوتةوة، خؤم منداَلى ساَلةكانى
طةِرابووم،لةدوورى(١٠)كيلؤمةترةوة هةِرةتى الوَيتيما،بةثانىودرَيذىهةموواليةكيدا
لةو بوو، لَي خؤمان(سرتيلكؤفا)ى طوندةكةى يةدةكيدا بةرةى سةركردايةتى بارةطاى لة
ئةوان ئَيستا ئةبَى لةوَيدابوون، هةرضوار كوِرةكةى و خوشكةكةم و دايكم هَيشتا طوندةدا

بن..؟!! ضؤن
سةردانَيكيان بكةم..؟.. دةبَيت بضم ضى

طوندةكة ئةى ئةطةر بكةم.. ئةوةم نيية سةردانيان كاتى نةخَير.. ناتوانم.. .. نا
بةسةربَيت...؟!! ضييان ئةوان ئةبَى دةستىداطريكردنىفاشييةكانةوة ذَير بكةوَيتة

ئةىئةطةرئةو فاشييانةبزاننئةوانةدايكوخوشكوكةسوكارىفةريقى يةكةمزؤكؤفن
ضييانلَيدةكةن..؟لةبةرئةوةثَيويستةبةزووترينكاتبيانبةمبؤمؤسكؤبؤماَلىخؤمان.
هةردوواىدووهةفتةلةوةهَيزةكانى فاشيستةكان طوندى(سرتيلكؤفا)يانداطريكرد،بةآلم
بةَلكوهَيزَيكىثَيشمةرطةييانثَيكهينا.  ِرؤَلةكانىطوندةكةمدةستةوةستاندانةنيشتن،

مؤَلطاى  و شوَين و جةنط ئةركانى سةر دةكردة دلَيرانةيان و نةترس هَيرشى  زؤرجار
جةنطى ئةركانى جارَيكيان بارةطاى هَيرشانةدا لةو بةِرَيوةبردنى دوذمن. كاروبارى

كرد. وَيران فةيلةقىهَيزةكانىدوذمنيان
طوندةكان بةرداية ئاطريان خؤيان دوا لة بةكشانةوة ناضاركران ئةَلمانييةكان كاتَيك
طوندى(سرتيلكؤفا)شيان طوندانةشدا كردن، لةناو ئةو وَيرانيان سووتاندو هةموويان و

تَيبةربوو. ئاطرى دايكيشم ماَلةكةى و سووتاند
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بهرهدا بهدوای گهڕان
ئةو و ضوون بةدوادا لة دةطَيِرَيتةوة كاريطةرى بريةوةرييةكى زؤكؤف مارشاَل
دةطةِرَيت، ثةِرةوازةدا تةواوى بةرةيةكى ِرزطاركردنى بةدواى كة هيالكييةى و طةِران
بةرةى سةركردةى سةركردايةتى باآلو ئةندامى ئةركانَيكى ثَيشووى سةرؤك وةك
دوذمن كة دةطةِرَيت طةورةدا هَيزَيكى بةدواى مؤسكؤوة لةنزيك لينينطراد.
ئةو هؤى بة هَيزة ئةو بةآلم  كردبوونةوة، ثةرةوازةى و ثةرش بةشةِروثَيكدادان 
نةمرى بة جةنطكردن بةردةوامى لةسةر ثَيداطرتنةيان و خؤبوردنةيان لة ِرؤحى

مانةوة.
دةدؤزَيتةوة هؤَلدا و ضؤَل شارؤضكةيةكى  لة مارشاَل(بوديونى)  ئةويش هةر
كة سةركردايةتييةكةى كوَيية لة نوَييةكةى بارةطا نازانَيت بوديونى  مارشاَل و
لة ذمارةيان كة دةبَيت بضووك هَيزَيكى تووشى هةروةها تَيكردووة، ِروويان
لةطةَلياندا تةواودةبنةوةو فريقةيةكى بةرةوِرووى تَيناثةِرَى، كةسَيك سةد ضةند

شةِردةكةن.

ئاطادارى و دةبَيت سةربازَيك دةنطى لة طوَيى دارستانَيكدا لة هةروةها
دوورن. لَيوةى كيلؤمةترَيك ضةند  ئةَلمانةكان ضونكة  نةِروات، كة دةكاتةوة
و دةكات دةبابة تةواوى ليوايةكى ضاودَيرى سةربازة ئةو دةردةكةوَيت بؤى ثاشان
شوَينَيكى دةستنيشان سةركردةكةى و بكات ثاشةكشة توانيويةتى بةِرَيكوثَيكى
ِرَيطاى هةروةها ِروودةدات. و ثَيكدادان جةنط شوَينةدا لةو ئةو بةِراى كردووة
هةواَلى هةروةها تَيدانيية، زياترى ثؤليس دوو لة ضؤَلوهؤَلةو دةبينى شارؤضكةيةك
ئةو لةناو و دةكةن بةرطرى هَيشتا بةردةوام و طةمارؤدراون دةبيستَيت فةيلةقَيك
سةركردةو لةبريوهزرى شتَيك هيض و دوذمن دةكةنةسةر هَيرش دذة طةمارؤيةشةوة
طةمارؤيةية ئةو شكاندنى ئةويش نةبَيت شت يةك تةنها نيية، سةربازةكاندا
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لةطةَل يةكطرتنةوة بةَلكو ئةوةندة هةر تةنها نةك خؤياندا ِرزطاركردنى لةثَيناو
لة شةِروثَيكداداندا. بةردةوام بوون بةرةكةى خؤياندا بؤ هَيزةكانى

كةم كةسَيكى ضةند كة دةبينَيت سنووردار شةِروثَيكدادانَيكى ضةند وة
دوذمنان كاتَيكدا  لة دةبينَيت طةورة دةورَيكى شةِروثَيكدادانة ئةو و  دةيكةن
لة ضؤن ناوبةناو دةكات ئةوة باسى هةروةها دةكشَين، مؤسكؤى ثايتةخت بةرةو
داطريى دوذمن كة دةِروات ِرَيطايةدا بةو ئايا بزانَيت ئةوةى بؤ دةوةستَيت ِرَيطادا

ِراوةستاوةتةوة. دوذمن بةرامبةر و خؤِراطرة كة ِرَيطاية ئةو ياخود كردووة
زؤكؤف مارشاَل هةروةها دةست دوذمنانةوة، بكةوَيتة نةبادا ئةوةى ترسى لة
ماَلَيكى لة داثريةية ئةو كة  دةكَيشَى داثريةيةك خةمبارى مرؤظايةتى تابلؤى

دةطةِرَيت. شتَيكدا بةدواى وَيرانةدا
دَيتةوةو  ثَيدا بةزةيى  زؤر زؤكؤف ماندووبوو، و هيالك زؤر ثريَيذنةكة

دةطةِرَييت..؟!! ضيدا بةدواى دةكةيت لَيرةدا ضى لَييدةثرسَيت ِرادةوةستَيت
دةبينَيت تر ثريَيذنَيكى جَيهَيشتووة منيان و ِرؤيشتوون شارةكة دةَلَيت ثريَيذن

دةطةِرَيت. شتَيكدا بةدواى خاثوورةكاندا و وَيران لةخانووة ئةويش
دوذمن فِرؤكةكانى لةوكاتةدا دةردةهَينا ئاوى بريةكة لةسةر ثريَيذنة ئةم
ماَلةكةى ضؤن دةبينَيت خؤى بةضاوى دةكةن و بؤمبباران شارةكة ناوماَلةكانى
دةبينَيت ئةوة كة و ثريَيذن تَيدابوون كوِرةزاكةشى هَيناو لةوكاتةشدا دوو هةرةسى

دةبَيت. شَيت
طةِرانة بةدواى هةر خةريكى و جَيدةهَيَلَيت ثريَيذن خةمبارييةوة بة مارشاَل

منداَلةكةيدا. دوو
و جلوبةرط بةدواى ثةردوانةدا دارو وَيرانةو ئةو لةناو يةكةم: ثريَيذنى
و سةرباس دَيتةوة مارشاَل ثاشان لَيبينَيت، سوودى دةطةِرَيت خواردنَيكدا

و دةَلَيت...: جةنط بريةوةرييةكانى، دةربارةى طَيِرانةوةى
ثةيوةندييةكى جةنطةوة ئةركانى ئةنجومةنى سةرؤك لة بووم لة(كالؤجا)دا
سةرؤكايةتى ئةركانى بؤ كةبضم ِراطةيةندرا ثَيم تةلةفؤنةوة لةو و هات تةلةفؤنم بؤ
لة بم، ستالني تةلةفؤنى ضاوةِروانى يةكةم)دا تشرينى لة(١٠ى خؤرئاواو بةرةى
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ثَيوةكردم: ثةيوةندى تةلةفؤن بة ستالني دياريكراودا كاتى
بةر هيض خؤرئاوا، ئايا بةرةى بةسةركردةى بتكةن سةركردايةتى بِرياريداوة ـ

هةية..؟ لةوة هةَلستكردنَيكت
هَيزى داوكاريم ئةوةية تكاو لةوة نيية، تةنها هيض بةرهةَلستييةكم نةخَير، ـ
و ضاالكييةكانى لَيدان دوذمن زوانة لةوةدةضَيت بةم ضونكة زياتر بنَيرن، يةدةكى

مؤسكؤ. بةرةو بكاتةوة ضِرتر

توانا بهدهر له  بهرگری كردنی 
بةِرَيكخستن كرد دةستم بةخَيرايى و  زؤرزوو  هةر دةَلَيت زؤكؤف مارشاَل
بةرطرى هَيَلَيكى بؤثَيكهَينانى زةروورييةكان، ثَيداويستيية جَيبةجَيكردنى و
بة ثشتمانةوة، لة بةهَيز بةهَيزَيكى ئةستوور ثشت و ضةسثاو بةيةكةوة بةهَيزى

بؤمان. يارمةتييةك هةموو ناردنى و ضةكداربوون بة دَلنيابوون
ِرؤحى بةرزكردنةوةى بؤ بوو سياسى و حيزبى ِرَيكخستنى طرنطرت لةوةش 
دَلنياييةوة بة ئةوةى بؤ باوةِرو هَيزيان زياتر كردنى بؤ جةنطاوةرةكانمان مةعنةوى

بيانشكَينني. ببَيتةوةو دوذمن ِرووبةِرووى مؤسكؤدا دةروازةكانى لة
بةرةدةوامدابوون، كاروتَيكؤشانى لة ِرؤذ شةوو خؤرئاوا جةنطى «بةرةى
دةكةوتن بَيخةويياندا و هيالكى تاو لة و لةوَيدابوون ماندونةناسبوون ئةوكةسانةى
ثاشةِرؤذى لة بةرثرسياردةزانى خؤيان هةريةكةيان بةآلم دةضوون، خؤيان هؤش لة و

نيشتماندا. ثاشةِرؤذى و مؤسكؤ
بةهَيزو بةرطرى هَيَلَيكى ثَيكهَينانى بؤ طَيِرا بَيوَينةيان هةوَلوماندووبوونَيكى

تشرينى يةكةم)دا  شةوى(٧ ى لة مؤسكؤ، بطاتة نةتوانَى دوذمن ئةوةى بؤ بةتوانا
لةشكرى ضوار ئةوهَيزة بةرةوة، ناردة طةورةى هَيزَيكى باآل سةركردايةتى 
ئةو بَيطومان جةنطاوةربوو، هةزار هةريةكةيان(٩٠) ذمارةى كة لَيثَيكهَينرا،
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جةنط بةرةى بةدرَيذايى توندوتؤَل بةرطرى هَيَلَيكى نةدةكرد ئةوةى بةشى هَيزانة
بكات، ِرةوانة هَيز نةيدةتوانى  لةوةزياتر باآل سةركردايةتى بةآلم ثَيكبهَينَيت،
ِرؤذهةآلتى لة زياتر دواكةوت كة لة ئامادةكردنى هَيزى هؤيةكى تريش لةبةرضةند
ئةو ناوةِراست ِرؤذهةآلتى لة «مةبةست بيانَيرَيت، و كؤيانكاتةوة ناوةِراستةوة

ضينن..» و يابان هاوسنورى كة سؤظياتييانةية سنورى ناوضة
ئةوبةرةيةى دروستبؤوة سةرلةنوَى خؤرئاوا بةرةى شَيوةية(بةناضارى) بةو ئاوا
بةرطريكردن سةرشانى ئةويش خستبووة قورسى طرانييةكى بةرثرسيارى و مَيذوو
بوون بةردةوام كاتة هَيزة طةمارؤدراوةكانمان ئةو هةتا مؤسكؤ، شارى لة بوو
داطريكردنى لة بكةنةوة كةم دوذمن تواناى هَيزو ئةوةى بؤ شةِروثَيكدادان لة

مؤسكؤدا.
هةموواليةكى لة قورس شةِروثَيكدادانى يةكةم)وة تشرينى ِرؤذى(١٣ى لة
ئةو بةِراستى هةر دةستثَيكرد  دةضوون مؤسكؤ بةرةو بةرانةى  ئةو طرنطى
ليذنةى بةرطرى مةركةزى و ليذنةى ناخؤشبوون..!! و ِرؤذانة ِرؤذَيكى ناهةموار
ِرَيكخراوى هةندَيك و ديبلؤماسى ستافى طواستنةوةى بة بِريارياندا نيشتمانى
طواستنةوةى بة بِريارياندا هةروةها بؤ(كوبشيف)، مؤسكؤوة لة حكومى ناوخؤى

بؤ(كوبشيف). هةبوو تايبةتييان طرنطى كة طرنطةكان و ناوازة شتة
زيادبووندابوو. لة ِروو مؤسكؤ بؤ سةر ئاسمانييةكانى دوذمن هَيرشة ِرؤذ بة ِرؤذ
زؤرى كارى كاتةدا لةو حيزب سةر مؤسكؤ، بةآلم نةكرَيتة هَيرش نةبوو شةوَيك
بةثَيى دةكرد. شارةكة ئاسمانى لة بةرطرييان هَيزانةى لةو كردن بؤ ثشطريى كرد
ِرايان و ثَيكرا مةشقيان مؤسكؤ كةسانى مليؤنةها حيزب، ِرَينماييانةى ئةو
واى هةتا دوذمن، ئاسمانييةكانى هَيرشة لة خؤثاراستن لةسةرضؤنَيتى هَينان

نةدةكردةوة. سَليان لةو(طرمة و تةقينةوانة) مؤسكؤييةكان لَيهاتبوو
و نائاسايى حاَلةتى دةوروبةريدا مؤسكؤو لة يةكةم)وة تشرينى لة(٢٠ى
ِرَينماييةكى ياساو مؤسكؤدةكرد لة بةرطرييان يةكانةى ئةو ِراطةيةندرا. كتوثِرى
سةرثَيضيكردن حاَلةتى لة كةرةوةيان يةكاليى وكارى ثةيِرةودةكرد، توندوتيذيان زؤر
بنرِبكرد ِرَيطايةشيان مؤسكؤ ئةو خةَلكانى دةكرد، هةروةها دةستةبةر ياسادا لة
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بةو كة دروستدةكرد دَلودةروونى خةَلكاندا تؤقينيان لةناو و ترس خةَلكانةى لةو
بةِراستى هةر دةكرد. خؤش دوذمن ناوةوةى هاتنة بؤ ِرَيطايان تؤقينةيان و ترس
خؤِراطرى و ِراوةستاو و تؤقينانةدا ترس ِرووى ئةو لة قارةمانييةوة بة ثايتةخت

نواند.
دوذمنى دَلى بآلويدةكردنةوة و دةريدةكرد مةركةزى ليذنةى بانطةوازانةى ئةو
سؤظَيتى و مؤسكؤييةكان طةُّـ خؤى بؤ هةموو تايبةتى ماناى و ثَيدةبرد شةق

هةبوو. جةنطاوةران و
واى هةبوو. خةَلكيدا دَلودةروونى لة قووَلى كاردانةوةيةكى بانطةوازانة ئةو
مؤسكؤدا شوَينانةى بةسةر ئةو و ثايتةخت مؤسكؤى مؤسكؤييةكان كردبوو، لة
و داطريبكرَيت نةتوانرَيت هةرطيز ثؤآلينى قايم كة قةآليةكى دةيانِروانى بكةنة
ضةكدارى و ثةُّـ سةدةها مؤسكؤدابوون لة ميللةتةى ئةو ئةطةرييةك هةموو بؤ
دذى دةبابةيان خؤكوذى بةرطريكردنى زؤرى كؤمةَلَيكى و ثَيشمةرطةى بةرطرى

ثَيكهَينا.
و بةكارهَينان لةسةر مؤسكؤيى هاووآلتى هةزار ئةوةشدا(١٠٠)  لةطةَل
كارة ئةو ثَيدةكرا،  ِراهَينانيان و مةشق  بةردةوام  بةكارهَينان ضةك فَيربوونى 
هَيزى بؤ ئةوةى دةوروبةريدا دةيانكرد، و لة مؤسكؤ جؤراوجؤرانةى شوعييةكان
بوو هاوشان شةِرخواز دذى دوذمنى مؤسكؤ بةرطريكردن لة بؤ يةكخةن ميللةت

كرا. قارةمانييةى ثِر داستانة ئةو لةطةَل
يةكةمى مانطةكانى لة مؤسكؤ، ِرؤَلةكانى دةستثَيشخةرى وة بةثريةوةضوون
بؤ بةرطرى ثَيكهَينا ميللييان بةرطرى فريقةى ثَينج خؤبةخشةكان ِرؤَلة جةنطدا،
توَيذو و  ضني هةموو لة بوون  كةسانَيك سةربازة خؤبةخشةكان كردن. هَيرش و
كؤى ثَيكةوة هاوبةش شتَيكى تةنها هةمةجؤردابوون، تةمةنى لة و كاروثيشةكان

سةركةوتن. بة بَيوَينةيةبوو خؤِراطريية بِرواو ئةو ئةويش كردبوونةوة
بةرطرى ضوونة ناوهَيزة هَيزةكانى زؤرينةى كة بوو ئةوة تةنها ِرَيكةوت ئايا
هةر ثَيكرا» مةشقيان بةباشى ئةوةى ضةكدارةكانةوة؟»ثاش سةربازيية
سةربازييةكاندا، ثَيكهاتة لة  جةنطاوةر ضاكرتين و باشرتين بة بوون ئةوانةش
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شوعيى هةزارةها كردى مةركةزى ليذنةى بانطةوازةى ئةو لة بةثريةوةضوونى وة
خؤيان خؤبةخشى سةربازييةوة تردا هاتنة ِريزى شارةكانى و مؤسكؤ لة كمسمؤل،
ثَيوةبكةن. ثةيوةندييان و بِرؤن بةرة،  بةرةو  سياسيى  ِرابةرَيكى وةك ِراطةياند
مانايةكةوة هَيزو هةموو بة مةعنةوييان ِرؤحى شةِريشدا لة هةمانكاتيشدا لة

بةرزكردةوة.

ـ ـ ـ

ھاوڕیان ئهی
بةرةى سةربازى ئةنجومةنى يةكةمدا تشرينى ناخؤشةكانى و ِرةش ِرؤذة لة

وترا.. بانطةوازةدا لةو هَيزة سةربازييةكان دةركرد بؤ بانطةوازَيكى خؤرئاوا
ساتةدا و كات لةم نيشتمانة مؤَلكى هةرهةموومان ذيانى هاوِرَييان..: «ئةى
داوا بؤتةوة، نيشتمانمان بَيوَينة ترسَيكى و خةتةرى دةوَلةتةكةمان تووشى كة
لة قارةمانى و  ثياوةتى و خؤِراطرى  ئةوثةِرى كة دةكات  ئَيمة يةكةيةكةى  لة
بةربةستَيكى دةكات، بانطةوازمان نيشتمانمان و خاك بةكاربهَينني، ثَيناويدا
دةيانةوَيت كة بكةين فاشيستةكاندا دروست تؤَل لة ِرَيى شةثؤُّـ هَيزةكانى توندو
ِرووداوى لةمةوثَيش زةمان»كة و كات بكشَين... خؤشةويست مؤسكؤى بةرةو
ورياو كة دةكات فةرزى بةسةرماندا و لَيدةكات  نةديوة»داوامان بةخؤوة واى
كةرةوة يةكاليى كارى و يةكخةين خؤمان و بني ثؤاليني خؤِراطرَيكى و ئاطاداربني
و فيدايى طيان و ئامادةى بكةينةوة سةركةوتن جةخت لةسةر و خؤِراطر و بكةين
سةركةوتن و سةركةوتندا» لة ثَيناو خؤمان بني طيانى قوربانيدانى خؤبوردن و لة
لةبةرئةوةى هَيَلى بةرطرى»موجايسك، بؤتةوة.. يةكاليى كةرةوة نزيك ِرووداوى
ثشطريى بةهَيز طةورةو ئةوتؤى بةهَيزَيكى و سرييوخؤف» سالفيتس و ماالويا
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لة و جَيطايدا و شوَين هةندَى بةسةر طرتبوو دةستى دوذمنيش و لَينةدةكرا،
بةرة سةركردايةتى تَينةثةِرَيت مؤسكؤ بةرةو ِرَيطايةوة لةو دوذمن ئةوةى ترسى
ماوةكةى تر هَيَلةى ئةو لةبةرئةوةى ترةوة، بةرطريكردنَيكى هَيَلى بضنة بِرياريدا
هَيزانةدا هةموو ئةو بةسةر دةست كاتى جةنطدا لة دةتوانرا بةطران زؤردرَيذتربوو،
بةرةى خؤرئاوا ئةو ثَيشنيارةى لةسةر خؤى بوونى باآل ِرازى سةركردايةتى بطريَيت،
و سي سى و و و نؤ بيست و دوو و لةشكرةكانى.(بيست دةربِرى بةضوونة ثاَلى
ذَير سةركردايةتى لة نوَى ثَيكدةهاتةوة كةسةر لة بةرةى(كاليفني) ثاَل بؤ يةك)

جةنةِراَل(كونيوف)دا.
ضونكة دةِرؤيشت، بةرةو خراثرت و خراث هةر بةرةى(برانسك) هَيشتا بارودؤخى

طةمارؤدابوون. فشارى ذَير بةرةية لة ئةو هَيزةكانى زؤربةى
طةمارؤيةى لةو توانييان هَيزانة ئةو قارةمانانة شةِروثَيكدادانَيكى ثاش
ثَيشِرةوةكانى سةربازة بةآلم قوتاربكةن،  خؤيان  لَيدرابوو  بةدةورياندا
هةتا و بةرةى(برانسك) هَيزةكانى ِراوةدوونانى كةوتنة لةشكرةكةى(جودريان)

ِراوياننان.. شارى(تؤال) دةوروبةرى طةيشتنة
دةوروبةرى لة  دوورة،  مؤسكؤوة لة  كيلؤمةتر  مــاوةى(٢٥٠) «تؤال..: 
درَيذايى بة ذياوة.»، تؤلستؤى) ِرووسيا(ليف طةورةى نوسةرى شارةدا ئةو
بؤ نا توانابةدةرى لة هةوَلَيكى دوذمن ساَلى١٩٤١) مانطى(تشرينى دووةمى
بِروات، مؤسكؤ و بةرةو رَي برِبَيت باشورةوة ئةوةى لة بؤ تؤال شارى داطريكردنى
ثؤآليني بةرزى قةآليةكى وةك تؤال هَينا، شكستى هةوَلةكانى هةموو هةر بةآلم
ِراستى باَلى ثَيى و دةست  توانى تؤال بةوة ِراطرت. خؤى دوذمندا ِرووى لة
لةوة جةخت زياتر لةوة ناضاركرد دوذمنى  و ببةستَيتةوة  ئةَلمانى هَيزةكانى
كردوو كَيشى شارةكةوة لةشكر لةثشتى ناضار بكات، داطري كة شارةكة نةكاتةوة
و ثَيكرد بآلوة بةناضارى هَيزةكانى دوذمن هةنطاوينا، لةبةرئةوة ثَيشةوة بةرةو

كةمبؤوة. لةشكرةكةى(جؤدريان) زؤروضِروثِرى بةمةش
شارى بةناوبانطبوو، ضاالكييانةدا ضِروثِريية لةو و زؤرى بةو لةشكرة ئةو كة
هَيزةكانى تَيكشكانى لة باآليان هةبوو دةستَيكى و دانيشتوانةكةى سةروةرى تؤالو
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مؤسكؤ. دةوروبةرى بؤ دوذمندا

ـ ـ ـ

نیشتماندا پناو له  قارهمانتی
هةموو باسى بةدوورودرَيذى ناكات دةَلَيت»ثَيويست زؤكؤف مارشاَل
سؤظَيتيدا لة ثةِرتووكة مَيذووييةكانى يةكَيـتى كارانة بكرَيت، ئةو ضاالكييةكان
كة هَيزةكانى ئةوةبكرَيت بؤ ئاماذة بةسة ئةوةندة تةنها باسيان لَيوةكراوة، زؤر
ِرَيطاى و دةروازة لة توانييان يةكةم تشرينى فاشييةكان بةدرَيذايى ضاالكييةكانى

برِبن. كيلَومةتر ماوةى(٢٣٠-٢٥٠) مؤسكؤ بةرةو
مانطى نيوةى ثَيش دايِرشتبوو  مؤسكؤ داطريكردنى بؤ هيتلةر ثالنةى ئةو
طةيشتة دوذمن كاتَيك نةبوو، سةركةوتوو و هات نوشستى تووشى يةكةم تشرينى
هةروةها ثةرتوبآلوبوون، و هةَلوةشاو  هَيزَيكى هيالكوماندوو،  مؤسكؤ نزيك
يةكةمى (تشرينى شةِروثَيكدادانةكانى قارةمانةى لة ئةو ناوهَينانى دةَلَيت زؤكؤف
كارَيكى دةركةوتن ثايتةختدا مؤسكؤ لة لةبةرطريكردنياندا ساَلى١٩٤١)دا
بةَلكو ناطةِرَيتةوة، كةسَيك بؤ ضةند قارةمانيية تةنها ئةو ضونكة نيية، طونجاو
قارةمانيانةيان كة بةو تةواودابووة كؤمةآلنَيكى تواناى هَيزو لة قارةمانييانة ئةو

نواند. نيشتماندا ثَيناو لة جةنطاوةرييان سةروةرى و طةورةيى
جَيطايةكدابوون، و شوَين هةموو لة  ثَيكهاتانة  و جةنطاوةر جؤرة ئةو
سةركردايةتى بة دوو و سى ثيادةى فريقةى لةِرَيِرةوى(موجايسك)دا
بوونةوة. دوذمن ضلةمينى ميكانيكى فةيلةقى بةرةنطارى عةميد(بولوسوخني)

يان فريقةيةك ضةند لة فةيلةقَيك كة ِروونكرايةوة ثَيشوودا زنجريةكانى «لة
ساَل سةدوسى نزيكةى ثاش ثَيكدةهَينرابَيت فريقة دوو  لة  كةمةوة بةاليةنى
بةرةنطاربوونةوةية شةِرو ئةو ِرووسيا، بؤسةر ناثليَوندا هَيرشةكةى بةسةر تَيثةِربوون
ِرووى لة  ضةك زةوى(بؤرؤدينؤ)دا و لةسةرخاك كة فريقةية ئةو نسيبى  بة بوو
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خاكدا و زةوى هةمان لةسةر شةِرةوة، بكةوَيتة لةطةَلياندا و بةرزكاتةوة دوذمندا
هةروةك نةتةوايةتيمان، ثريؤزى خاكَيكى بة بووة كؤنةوة، زؤر ماوةيةكى لة كة
سى فريقةى جةنطاوةرانى ِرووسى سةربازى  سةروةريى  و يادطار ثةيكةرَيكى
ثَييةوة ثابةندبوون زياتر بةَلكو سةروةريية، لةو بَيزارنةبوون قارةمانانة دوو و
و ناثليَون لةشكرةكانى  كة ثانتايية ئةو بؤرؤدينؤ، كردةوة»خاكى بةرزتريان  و
يةكةم تَيكشكاندنى بووة و ثَيكدادانةوة جةنط كةوتنة لةسةر خاكةكةيدا كوتوزف
لة ما هَيزةشى هةتا ئةو تَيكشكان بةردةوام ئةوة دواى ناثليَون و لةشكرةكةى

خنكان». و بوون ِرووبارى(بريوزيفا)دا نوقوم
بؤ بانطةوازكرام  ساَلى١٩٤١)دا  دووةمى مانطى(تشرينى لةسةرةتاى
تشرينى شؤِرشى ــريةوةرى ب وتم»بةهؤى  ثَيي ستالني  باآل، سةركردايةتى
لةطةَل سازبكةين مؤسكؤدا لة نمايشَيكى سةربازى دةمانةوَيت ئَيمة يةكةمةوة

سياسيدا. كؤبوونةوةيةكى
ئةو ئاهةنط دةدات ثَي ِرَيمان و طونجاوة بةرة بارودؤخى ئايا تؤ ضؤنة.. ِراى

بكةين..؟» نمايشة و
بةربآلوى نيية، طةورةو هَيرشَيكى توناى دوذمن نزيكاتة «بةم دايةوة وةآلمم
لَيكةوتووة، طةورةى زيانَيكى زةرةرو ثَيشوويدا لةشةِروثَيكدانةكانى دوذمن ضونكة

بكاتةوة. تةواو هَيزةكانى ثَيكهاتةكانى خةريكة و ناضارة ئَيستا
زوانة بةم بَيطومان كة  دوذمن ئاسمانى هَيزةكانى بةرةنطاربوونةوةى  بؤ
ئاسمانيمان بةرطرى هَيزى ثَيشنياردةكةم ثَيدةكاتةوة، دةست ضاالكييةكانى
كة شةِركةرةكانمان ئاسمانيية هَيزة بانطكردنةوةى بة ئةويش بكةين، بةهَيزتر
جةذنى ئةو ثَيش سياسييةكان كؤبوونةوة كة ئاشكراية مؤسكؤوة»، لة نزيكن
شوَينة «ئةو دةكرا، مرتؤى(ماياكوفسكى)دا وَيستطةى ذَيرزةمينى لة بريةوةريية
لة زؤرى ذمارةيةكى ببؤوة، درَيذ مةتر سةدةها ذَيرزةويدابوو، لة بوو تونَيَلَيك
ناو ئاهةنطةكانى هؤَلى لة دةطرت زياترى زؤر جَيطادةبؤوة، تيادا بانطةوازانى
بارودؤخى لة وةك كارَيكى ئةمنى هةَلبذَيررابوو، ئةو جَيطاية بؤية ِرةنطة كرملني،
حيزب ثياوانى طةورة لة هةموو كراوانيش بانطهَيشت كة بةتايبةتيش جةنطدا
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تشرينى ِرؤذى(٧ى لة سةربازييةكة  نمايشة بوون..»،  سةربازى و دةوَلةت  و
كاريطةرييةكى كاردانةوةو كارة ئةم نمايشكرا، سووردا طؤِرةثانى لة دووةم)دا
و سوثا مةعنةوى ِرؤحى  بةرزكردنةوةى و دَلودةروون سةر بؤ  هةبوو طةورةى

ميللةت.
و دووثات كردةوة حكومةتى و حيزب بِرواى سةرلةنوَى لة وتارةكةيدا ستالني
سةركردةى كردةوة، ِرؤذَيكيان دووثات دوذمندا سةركةوتن بةسةر لةسةر جةختى

ثَيي وتم: كردم، ستالني لة تةلةفؤنةكةيدا بؤ ناخؤشى تةلةفؤنَيكى باآل
و بنرِبكردن بؤ دةمانةوَيت جةنط ئةركانى ئةنجومةنى سةرؤكى و من ـ 
كة دةزانني بةثَيويست وا دوذمن، لَيدانةكانى و باران تؤث لة دووركةوتنةوة
و لَيدان ئاِراستةى بكةن و ئةوان ضاالكييانةى دذى ئةو ئاطاداركردنةوة ضاالكى

بكةن. نيشان ضاالكييةكانيشتان دةست
وتى: وةآلميدايةوة، زؤكؤف ذةنةِراَل

دوذمن ضاالكييانةى  و لَيدان ئةو بةرةنطارى دةتوانني ئَيمة هَيزَيك ض بة  ـ
تةنها هةية هَيزمان ئةوةندة ئَيمة بةتاَلنني، دةست خؤرئاوا بةرةى بكةينةوة،

دةكات. بةرطريكردن بةشى
لَي هَيزةكانيان لة هةندَى دةتوانرَيت كة ئاماذةثَيدا شوَينانةى ئةو ستالني

بكشَيننةوة.
ناتوانني ئَيمة ئةوكارةبكةين نيية ئةوةمان كاتى ئَيستا زؤكؤف وةآلميدايةوة: ـ
ئةطةرى لة كاتَيكيشدا ضاالكييانة، و لَيدان ئةو بؤ بنَيرين يةدةكى سةربازى دوا

طومانة. جَيطاى سةركةوتن
كاتَيكدا لة بكةين، ثَي بةرطريمانى ثاَلثشتى كة هَيزنيية ئةوةندةمان ئَيمة

دِراندانة بكات. هَيرشى هَيزةكانيانةوة دوذمن بة
ئةوةكةمة..؟!! ئايا لةشكرى لَيية، تؤدا شةش وتى»لةبةرةكةى ستالني

ثَيضو ئةو لةطةَل درَيذبؤتةوة، زؤر خؤرئاوا بةرةى بةرطرى وتى»هَيَلى زؤكؤف
يةدةكى هَيزى قوآلييدا لة ئَيمة كيلؤمةتر لة(٦٠٠) زياتر دةطاتة ثةنايانةدا

بةرةدا». ناوةِراستى لة تايبةت بة هةية، زؤركةممان
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ئةمشةو ثَيهات، كؤتايى وا دذايةتى وضاالكى لَيدان كَيشةى ستالني، ـ
ثالنةكةم ثَيِرا بطةيةنة.

تووِرةييةوة كؤتايى ثَيهَينا!! بة ستالني طفتوطؤكةى بةوشَيوةية

ـ ـ ـ

ستالین ھهڕهشهی
وتى: دةرطاكةوة، و لةناو بؤالم هات خولةك(بولفانني) دواى(١٥)

لَيبةسةرهاتووة..؟!! بؤوات ئَيستا ضيية بَيمَيشك ـ
ضيية..؟ مةبةستت ـ

ض دوايدا لة دةبينن بوون، بايى خؤتان لة زؤكؤف و تؤ وتم، ثَيى ـ ستالني
و ضاالكى ثَيكةوة و  الت  بؤ بَيم ئَيستا هةر داوايلَيكردم و دةدةم، سزايةكتان
سةركردايةتى ئةَلمانى مؤسكؤ، بةرةو ِرؤيشتن بةردةوامى بؤ دذةلَيدان ِرَيكبخةين

ئامادةكرد. زياترى ثشطريى هَيزى
دووةمى تشرينى لة(١٥ى كؤيانكردبؤوة ئةَلمانييةكان لَيشاوةى ئةو هةتا
لةبةرةى فريقة و(١٣) خؤرئاوادا، لةبةرةى طةيشتة(٥١) فريقة ساَلى١٩٤١)دا
بةرةو فةيلةق و(٤) توال-كشري، بةرةوِرووى بؤ فريقة (٩) و فولكؤالمسك كلني،

باشور. ئاِراستةى
بةرةو هَيرشيان دووةم هةَلمةتى هةنطاوى دووةم)دا تشرينى (١٥ى لة وة
تشرينى تا(١٨)ى بَيوضان و توندوتيذ شةِروكوشتارى ثَيكرد، دةست مؤسكؤ

بوو... بةردةوام بةطةرمى دووةم
ستالني  كةم ض ِرؤذَيكدابوو ئةو شةِروكوشتارة بةماوةيةكى لة نازانم بةتةواوى

ثرسيم: لَيى و ثَيوةكردم ثةيوةندى بةتةلةفؤن
لة مؤسكؤ ثارَيزطارى  بتوانني كة  ئَيمة تواناى هَيزو  لة دَلنيايت تؤ ئايا ـ

داطريبكرَيت..؟ نةهَيَلني و بكةين
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بةشةرفانةوة شوعييةك وةك دةكــات، ذان  جةرطم  و دةثرسم  لَيت من 
قسةبكة.

لةدةستى و دةثارَيزين  مؤسكؤ ئَيمة كة لةسةرئةوةية جةختم بَيطومان  ـ
دةبابة دووسةد  بة بةاليةنى كةمةوة لةشكرو دوو بة ثَيويستمان بةآلم  نادةين،
و ثَيكرد بةطةرمى دةستي لة هةموو بةرةكاندا سةرلةنوَى شةِروثَيكدادان هةية،
وايكرد ئةمةش دةبوون. كؤمةَل و يةك دةهاتةوة دةهات، هةتا بةرطرى بةرةى
ئةو بةآلم ِرووبدات، كارةسات  خةريكبوو و دةركةوَيت تيا  الوازيان شوَينى
هَيزو ياريدةدةرةكان بة و ثشتيان ِراطرت جةنطاوةران خؤيان ِرووى نةدا كارةساتة

نةدةهات. شكاندن لة كة ثَيكهَينا بةهَيزيان بةرطرى هَيَلَيكى و بةست
هةَلضوون و دَلةِراوكَى طةورةترين جَيطاى ببووة ئاَلؤزبوو، زؤر بةرة بارودؤخى
سةيروسةمةرة زؤر بةسةرهاتَيكى زؤكؤف  مارشاَل  ناخؤشى، و دَلةخورثة و
وتى»ثَيم ِراطةيةنراوة ثَيوةكردم، ثةيوةندى تةلةفؤن بة دةَلَيت ستالني دةطَيِرَيتةوة
شارة دةستيانداية(ئةم ذَير لة و كردووة داطرييان ئةَلمانييةكان شارى(ديدوفسك)
نةزانيوة، بةوةى كة دةداتةوة وةآلمي زؤكؤف كاتَيك مؤسكؤداية)»، لةدةوروبةرى
ثاشان نيية.  بةرةكةى بارودؤخى لة  ئاطاى بةوةى  دةكات، ستالني سةرزةنشتى
هَيرش سازبكة دذة هةَلمةتَيكى ئةوةَى بؤ بضؤ طورج هةرئَيستا فةرمانى ثَيدةكات
ئةوخةبةرةى دةكاتةوة، دَلنياى زؤكؤفيش لَيبسَينةوة، يان شارى(ديدوفسك) و
نيية، ئةوانةوة شارى(ديدوفسك) ذَيردةستى كةوتؤتة هةَلةية، ئةوةى داويانَيتَى

طوندى(ديدوفا)ية. بةَلكو
لةوثةِرى لةوكاتةدا ستالينيش دةَلَيت، بة ستالني ئةوِراستيية زؤكؤف كاتَيك
ئَيستا هةر كارواية دةَلَيت»مادام تووِرةييةوة، بة دةبَيت، دَلطرانيدا و تووِرةيى
سةربازى بةهَيزى ئةوةى بؤ بضن ثَيكةوة جةنةِراَل(ِرؤكؤسوفسكى) و خؤت دةبَيت

ِرزطاربكةنةوة». نةفرةتيية طوندة ئةو
زؤكؤف ثاشطةزبَيتةوة، داواية لةو ثَيبكةيت قةناعةت ستالني نةشدةتوانرا
ناوضةكة سةركردةى و ئةو وت، بة(ِرؤكؤفسكى)يم دةَلَيت»كاتَيك دةطَيِرَيتةوة

ثَيهات». سةيريان
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تَينةدةثةِرين، دةست ثةنجةى لة ماَلةكانى نزيكبوو، لةوانةوة دَييةش ئةو
يةكةمدا كانوونى  يةكى لة سَينرايةوة  دوذمن لة بةهَيزى(ثةلَيك)  دَييةكةش 
سَى و بيست و  ثَينجةم لةشكرى سةرهةردوو كردةوة هَيرشيان ئةَلمانةكان 
يةكةم سةرةتاى لة هةر ثَيهات، كؤتايى بةسةرنةكةوتن هَيرشةكةيان و
ئامَيرةكانيانةوة تواناو هَيزو بةهةموو دوذمن دياربوو زؤربةئاشكرا ِرؤذةوة
دةست لةطةَل لَيكؤَلينةوانةى لةو نةمابوو. هَيرشكردنيان بةردةوامى تواناى
باوةِرةدانني ئةَلمانيا لةو هَيزةكانى دةركةوت بؤمان بةسةرطرياوةكاندا دةمانكرد

داطريبكةن. مؤسكؤ بتوانن
و لَيكةوت بَيشومارى زيانَيكى  زةرةرو خؤيةوة لةالى  خؤرئاواش بةرةى
و دوذمن نةكردة ثشتيان ئةوةشدا لةطةَل بوون، هيالك و  نةما توانايان  هَيزو
ئةوانةى بةرطرييان تَيثةِرَيت، بةرةكةياندا بة دوذمن هيض اليةكةوة لة نةيانهَيشت
ثشتطريى بةو زياتر زيادكرد و دةيةهاجار خؤيان هَيزو تواناى مؤسكؤدةكرد لة
و ئةستوور ثشت حيزب بةوبانطةوازانةى و يةدةكييةكان هَيزة هاوكارييةى و

بةهَيزتربوون.
ئةَلمانةكان مؤسكؤ داطريكردنى بؤ ئةَلمانةكان هةوَلةكانى دووةمى قؤناغى لة
نزيكةى(٣٠٠) و دةبابة بِرى(٨٠٠) بريندار و و  هةزار كوشتن لة(١٥٥) زياد
زؤرة زيانة زةرةرو  ئةو لةدةستدا. فِرؤكةيان  نزيكةى(١٥٠٠) و مةيدانى تؤثى
تؤوى كرد، دوذمن لة واى سرتاتيذى ئامانجى و نةهَينانى مةبةست بةدةست و
كةوتنة ِرواندو ضةكدارةكاندا هَيزة جةماوةرى دَلودةروونى لة شكوطومانى

نةما. يةكجارةكى جةنط بةسةركةوتنى و بِروايان طومانةوة
جيهانيدا طشتى ِراى ضاو ثَيش لة فاشيستةكان سةربازى سياسى سةركردايةتى

نةما. تَيِروانينةيان و سةرنج ئةو نةشكَيت) كة(هةرطيز هَيزَيك وةك
ثووضةَل لَيثرسيارَيتى ثَيشوو، هيتلةرييةكانى مارشاَلةكانى و جةنةِراَل
هيتلةر، سةرشانى  دةخةنة مؤسكؤ داطريكردنى ثالنى سةرنةكةوتنى بوونةوةو
بِرياربوو كة لةشكرى(ناوةِراست) هَيزةكانى كة لَينةطرتن طوَيى كة بةوةى ئةويش
بهَينن بةكاريان سةركةوتوةيان هَيرشة ئةو بؤ ثَيبكةن دةست ئابدا مانطى لة
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ِرةوانةى هَيزةكانيانى ذمارةيةكى زؤرى و لةشكرة ِراطرَيت ئةو بِرياريدا هيتلةر
كرد. ئؤكرانيا

لةاليةنطرانى جودريان جةنةِراَل كة مؤسكؤ لَيدانى دةَلَيت:»ضاالكى ملنتني، ف.
لَينةهَيناية بؤ وازمان مووةقةت مانطى ئابدا بة لة ئةطةر دةبوو بوو سةركةوتوو
وةك ئةو ضاالكييانة بهاتاية ئةطةر داطريبكةين، خؤ ئؤكرانيا يةكةمجار ئةوةى
جةنطى ثاشةِرؤذى كة بدراية ِرووسيا لة  بةردةوام  جةرطرِب سةرةكى لَيدانَيكى
داِرمان و هةرةس تووشى كوشندةية بةولَيدانة ِرووسيا كاتةش ئةو بةندبوو، لةسةر

دةبوو.
لة سةرةكى تَيكشكاندنيان هؤى تريش، ئةوانى و جوت جودريان و جةنةِراَل
هةواى ِرووسيا، كةش و خراثى و ساردى بؤ دةوروبةرى مؤسكؤدا دةطةِرَيننةوة

كردى. هيتلةر هةآلنةى ئةو لةطةَل

و ھهوا باری كهش
دةورى جةنطييدا كاروضاالكييةكى هةموو لة هةوا و بَيشك بارودؤخى كةش
سةر كاردةكاتة شَيوة هةمان بة بارودؤخة  ئةو  بةآلم هةية،  خؤيان  تايبةتى
خؤى ِرؤَلةكانى ِراهاتووة كة ئةوة لةسةر نيشتمانمان شةِركةر، بةَلَى هةردووالى
ثةنايان ئةَلمانييةكان بكاتةوة، بةآلم طوِر و بة زستان طةرم تايبةت جلوبةرطى بة
خةَلكةكانيان بة زؤر لة ئةوةى ئةو جلوبةرطانةى دةستيان بكةوتاية بةر دةبردة
هةوا و كةش كَيشةى كَيشة، بةآلم لة كؤتاييدا ِرووتيان دةكردنةوة، دةسةند و
ضةند طةشتَيكى خَيرايى سةربازةكانيان بؤ بةَلكو سةركردايةتى ئةَلمانةكان نةبوو،
هةَلةيةكى طةورةى ئةمةش كردبوو، ِرووسيا ِرةوانةى مانطى ضةند هةفتةيى يا

تَيكةوت. فاشيةكانى كة سةركردة و سرتاتيذى بوو سياسى خةمآلندنى
مؤسكؤدا دةوروبةرى لة فاشيةكانى هَيزةكانى كة نةبوو بةفروباران نةخَير.. نا..
ثياوةتى و ِرةقى بةرطرى تاوَيرى لةسةر ئةَلمانييانةى مليؤن سةربازة ئةو ِراطرت.
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و قارةمانيى ئةو دةرةنجامى ناوضوون، لة سؤظياتيدا هَيزةكانى قارةمانى و
ثشطريى ثايتةختةكة و نيشتمان و كة طةل سؤظَيتى بوون هَيزةكانى ثاَلةوانَيتييةى
ئةطةر داطريبكةن، ئؤكرانيا يةكةمجار ئةوةى دةربارةى بوو، يارمةتيدةريان و
زؤرلةوة نازييةكان لةشكرى(ناوةِراست)ى هَيزةكانى بارودؤخى نةبواية ئةوة
ثَيشووى سةركردةيةكى من ئةوةى بةسيفةتى وة كةبةسةريانداهات، خراثرتدةبوو
كة بكةم ثرسيارة ئةو وةآلمدانةوةى هاوكاريى دةمةوَيت من خؤرئاوابووم، بةرةى

ئةوةية...: ئةويش دَيتةكايةوة، زؤرجار
هَيزةكانى زؤرةى طةورةو لةشكرة ئةو  توانييان  سؤظياتى هَيزةكانى ضؤن
بارودؤخى لةو و تَيكبشكَينن مؤسكؤدا شارى لةدةوروبةرى فاشييةكان ئةَلمانيية
ثَي بكةن؟ ثاشةكشة خؤرئاوا بةرةو هَيزةكانيان بكةن ناضاريان زستانة ساردةدا
كاروضاالكيية ئةو بؤ دانا ثالنيان كاتَيك هيتلةرييةكان باآلى سةركردايةتى
داطريكردنى ضاالكى هةبوو. زؤرى يةكجار طرنطييةكى كة ئاَلؤزةى سرتاتيذية 
هَيزةكانى ئةوةى ناوضةواشةى و كةوتبوونة ثَييان دةووتضاالكى(تيفون) كة مؤسكؤ
لةم هةروةها ئةوةى نييةو هَيزةكانى خؤيان مةترسيدارة، مةترسى سوور لةشكرى
و كؤ تةواويان ثيادةى هَيزى ئةوةبوو كرديان هيتلةرييةكان سةركردايةتى هةآلنةى
ثشتيان بةزرَيثؤشةكانيان كة ضاالكييةدا لةم ثاشان دةركةوت و ئامادةنةكردبؤوة
ثَيبةستبوو ثشتيان ئةوان زرَيثؤشانةى ئةو ضونكة نةبوو، ِراست بةستبوو،
نةما، تَيثةِربوون(ِرةتبوون)يان تواناى و كةوت ثَي زؤريان يةكجار زةرةروزيانَيكى
لةسةر هةردوو هةر ضاالكييةكانيان و لَيدان تةنها كرديان لةو هةآلنةى هةروةها
و ناوةِراست بةرةى سةر توندوضِروثِربكةنة هَيرشى ئةوةى بَي بةرةكةبوو باَلى

بكةن. كارةش ئةو دةيانتوانى ماديشةوة توانى لةبارةى
لةناوضة بةوةى ئةويش  ــرت، وةرط هةلومةرجة لةو سوودمان ئَيمةش
هاوكارى هَيزانة بةو كشانةوةو زؤرمان هَيزَيكى خراوةكةوة(ناوةِراست) ثشتطوَى
يةكةمدا كانوونى يةكةمى ِرؤذةكانى لة ثَيكرد، خؤمانمان هةردووباَلةكانى
تيثةكانى ثَيشمةرطةكانمانةوة لةاليةن بةهَيزيان لَيدانى توندو ئةَلمانيا هَيزةكانى
و طواستنةوة هَيَلةكانى سةر دةكردة هَيرشيان توندوتيذييةوة بة زؤر كة لَيدرا،
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كيلؤمةتر دةبوون. هةزار زياد لة هَيآلنةش دوذمن، ئةو ناردنى يارمةتى
دَلةِراوكَى و  ترس توانييان ثَيشمةرطةكانمان قارةمانييةيانةى ضاالكيية  بةم
شةِركةرةكانيان هَيزة هاوكارييانةى بؤ و يارمةتى ناو ئةو بخةنة سةرلَيشَيوان و

دةنارد.
دةيان سؤظَيتى هَيزةكانى توندوتيذانةى و خؤِراطرى و شةِروكوشتار ئةو هةروةها
مؤسكؤ تادةطةيشتة دوذمن ِرَيطايةى ئةو بةدرَيذايى ئةَلمانى هَيزةكانى سةر كردة
وايلَيكردن كردبوو. ِرووخاو و سةربازةكانى ئةَلمانياى الواز وورةى . كردبوو داطريى
لةطةَل جةنطاوةرانمان هةروةها ثةيدابكةن، سةركةوتنيان بةتواناى طومان و شك
نيشتمانةوة لة يارمةتييان و ثَييان كةوت، كؤمةك زيانانةى و زةرةر هةموو ئةو
بِروا بةرزةو وورة مؤسكؤ بةو لة بةرطريكردن بؤ كؤتايى جةنط هةتا ثَيدةطةيشت

هةيانبوومانةوة. بةسةركةوتن لةبننةهاتوةى بةخؤكردنة

ـ ـ ـ

سهركهوتن یهكهم خۆشی
ناهةموارى و تاَل  ساتَيكى و كات ضةكدارةكةى  هَيزى و سؤظياتى  طةُّـ
هةستيان سةركةوتنياندا يةكةم لة و تَيثةِرين بةسةريدا و بينى بةخؤوة زؤريان
ثالنى داطريكردنى سؤظَيتى توانييان سوثاى سةركةوتنةكرد. كاتَيك ئةو بةخؤشى

داِرشتبوو. بؤ ثالنى بكةنةوة كة هيتلةر لينينطراد ثووضةَل
ضةكدارةكانى هَيزة لةطةَل سؤظَيتى  هَيزةكانى بةرةنطاربوونةوةيةى  بةو وة
باشوردا لةبةرةى فنلةندةوة)وة باشوورى الى دةكةوَيتة لينينطراد فنلةندةدا(شارى
ِرووبارى(دون) سةركةنارى كةوتبووة كة روستوف شارى توانييان هَيزةكانمان
هَيرشة ئةو تريشدا ناوضةكانى لة هةروةها ِرزطاربكةن. دوذمن ضنط لة
(٢٩ى لة سةركةوتنيان دةطةياند. مذدةى دوذمن سةر دةكردة دذايةتييانةيان كة
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هةَلوَيستى و باآلوةكرد بةسةركردةى ثةيوةندى زؤكؤف مارشاَل دووةم)دا تشرينى
و يةكةم لةشكرى هةردوو فةرمانبدات داوايلَيكرد و ثَيِراطةياند جةنطى بةرةى
بةرةكةى ثاَل بخاتة نزيكن) بةرةكانييةوة لة هَيزانةى (ئةو وةشَين طورز دةيةمى
دةوروبةرى لة بدات و دوذمن لة توندوتيذتر لَيدانى ئةوةى بتوانَيت بؤ ئةمةوة

بخاتةوة. دووريان مؤسكؤ
لَييثرسى.. ستالني

لة توانايدا تر جارَيكى و ناهةموارداية لةبارَيكى دوذمن لةوةى تؤ دَلنيايت ئايا ـ
بهَينَيتةوة..؟ بةكاريان و كؤبكاتةوة هَيزةكانى طةورةترى كؤمةَلَيكى نيية

دةستبةردارى تَيثةِرنةبوونى ناتوانَيت بةرة هَيزةكانى بةآلم هيالكة، دوذمن ـ
هَيَلةكانماندا بكات. دوذمن بة

نيشاندا بةهاتنةثاَلى خؤى بوونى ِرازى سةركردايةتى هةمان ِرؤذدا شةوى لة
و خؤرئاوا بةرةى هَيزةكانى طورزوةشَينى دةيةمى و يةكةم لةشكرى هةردوو

ئَيمة. ناوبةرةكةى بؤ بيست لةشكرى سةربازييةكانى هةرهةموويةكة
نةدةطةيشتة هَيشتا بةرةى خؤرئاوا هاوكاريية نوَييانةشدا هةموو ئةو لةطةَل
هةيانبوو(جطة هيتلةرييةكان لةشكرى(ناوةِراست)ى هَيزةكانى كة ذمارةيةى ئةو
زياتريان ئَيمة لة زؤر تؤثةكانياندا و دةبابة  لة هَيشتا دوذمن فِرؤكةوانى) لة

هةبوو.
ثَيوةكردم ثةيوةندى بةتةلةفؤن باآل سةركردةى يةكةم)دا كانونى كؤتايى(٤ى لة

لَييثرسيم... و
يارمةتى و  تر دةتوانني بةضى كردن، ثَيشكةشمان لة ثَيشدا بَيجطة لةوةى ـ

بكةين..؟ بةرةكةتان ثشتطريى
هَيزة يارمةتى و  بةهاوكارى بكةن، تةواومان ثشتطريى دةبَيت بَيشك ـ
تاقمةكةيانتان تةواوى دووسةد دةبابةو بريا بتوانراية و يةدةكييةكان، ئاسمانيية
كة لةبةرئةوةشة دةبابةوة، كةمى بةدةست هاوارَيتى بةرة ضونكة بنارديناية بؤ

خَيرابدات. بةشَيوةيةكى هَيرشةكانى دذة بة ثةرة ناتوانَيت
من زؤرة، ئاسمانيمان هَيزى بكةين و و ناتوانني ثةيداى نيية، دةبابةمان ـ
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ثةيوةندييان ئَيستا هةر و ِرَيكدةكةوم جةنطدا ئةنجومةنى سةرؤكايةتى لةطةَل
خؤرئاوا باشوورى بةرةى هَيزَيكى ضةثى يةكةم)دا كانوونى لة(٦ى ثَيوةدةكةم،

بدات. ئةنجام دوذمن بة دذ هَيرشَيك دذة دةبَيت

دژه ھرش
باكوروباشورى لة خؤرئاوا بةرةى و هات، يةكةم) كانونى ِرؤذى(٦ى ئةوا
شةِروثَيكدادانى لة ِرؤذ دة بؤماوةى و ثَيكرد، دةست هَيرشةكةيان دذة ثايتةختةوة
خؤرئاوا لَيدانَيكى توندوتيذى بةرةى ضةثى باَلى و توندوتيذدا هَيزةكانى بةردةوام
ذَير لة كة سرةواند ئةَلمانييةكان دووةمى دةبابةى لةشكرى لة جةرطرِبيان

بوون. فةرماندةيى(جودريان)دا
لة هةردوو توانايةى بة و زؤر فشارة ئةو لةبةر جودريان هةروةها لةشكرةكةى
لة و بكات، بةهَيزةكانى ثاشةكشة ناضاربوو سةرهَيزةكانى، دةكراية باَلةوة
قورسى و ضةكى دةبابة و تراكتؤر و ئؤتؤمبيل زؤرى خؤيةوة ذمارةيةكى دواى
هَيزةكانى خؤرئاوادا، بةرةى ضةثى بةشى  لة  جَيهَيشت، جةنطدا طؤِرةثانى لة
دذة سةركةوتوانة زؤر ثَيكهاتبؤوة، سةرلةنوَى ثَيكهاتةكةيان كة برانسك بةرةى
ذَير هةِرةشةياندا لة شارى(توال) توانييان و ئةَلمانيا سةر هَيزةكانى كردة هَيرشيان
مؤسكؤ لة بةرطريكردن شةِروثَيكدادانى يةكةمى هةنطاوى بةوةى ِرزطاربكةن،

ثَيهات. كؤتايى
و خؤرئاواو(برانسك بةرةكانى كة خؤرئاوا، الى هَيزةكانى شَيوةية بةو
سةرةتاى لة بطرنةوةكة شوَينةكانى خؤيان و توانييان جَى دةطرتةوة كالينيك)ى

دةوت(تيفون). ثَييان ئةَلمانيدا ثالنةكةى ثَيكردنى دةست
دةوربةرى لة دوذمن هَيزةكانى تَيكشكانةى ئةو كاريطةرى ذَير لة وة
هَيرشةكاندا دذة طةورةيةى لةكاتى سةركةوتنة و ئةو بةسةريانداهات مؤسكؤدا

بوو. طةشبني و دَلخؤش باآل سةركردايةتى بةدةستهَينرا،
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تردا بةرةكانى لة تر ناتوانن جارَيكى ئيرت ئةَلمانةكان ئةوةى دةكرد، طةشبينى
هَيرشَيكى لَيرةدا بريؤكةى ِرابطرن، سوثاكةماندا ترى بةرامبةر لَيدانَيكى لة خؤيان
ِرةش دةرياى هةتا  لينينطراد)ةوة (لةنزيك دةرياضةى(الدوجا) لة سةرانسةرى
بؤ باآلبوو، ئةندامَيكى سةركردايةتى كة بةوةى ذةنةِراَل زؤكؤف ثَيبكةن، دةست

بانطهَيشتكرا. ئةركان سةركردايةتى كؤبوونةوةى
بؤ ئةوةى دانراوة، ثالنةى ئةو بؤ دةربِرَيت خؤى بريوِراى لَيكرد، داوايى ستالني
بةرين. لةناويان و بيانشكَينني و سةر دوذمن بكرَيتة هَيرش بةرةكاندا لةزؤربةى
الى هَيرشى بة ثةرة تةنها داوايكرد نةبوو، ِرازى ثالنة بةو ذةنةِراَل زؤكؤف
سؤظياتى هَيزةكانى فشارى ذَير لة ئةَلمانيش ناوةِراستى لةشكرى و بدرَيت خؤرئاوا
بةرامبةر لة سؤظياتى هَيزةكانى تردا، شوَينةكانى  و لينينطراد لة بةآلم دان،
تووشى سؤظياتى هَيزةكانى كؤتاييدا لة دوذمندان، تؤَلى توندو بةرطرى هَيَلَيكى

ناكات. بةوة ثَيويست كة زؤردةبَيتةوة، يةكجار زيانَيكى زةرةرو و نوشوستى
دذة ئةو بريؤكةى كردووة قسةم بارةيةوة لةو تيموشنكؤدا وتى: لةطةَل ستالني
بةوة و الوازبكةين دوذمن هَيزى بةدرَيذايى زستان ئةوةى بؤ هَيرشى ثَيخؤشة،

نةمَينَيت. بةهاردا لة طةورةو بةربآلويان هَيرشى تواناى
وتى: و دةربِرى خؤى ناِرةزايى فؤزنيسنيكى ـ

هةموو لة هَيرشكردن دةستةبةرى بتوانني نيية  ئةوةمان تواناى ئَيستا  ـ
بكةين. بةرةكاندا

ثرسى: ئامادةبوانى لة ستالني
دةربِرَيت..؟ خؤى ِراى لةوبارةيةوة هةية كةس ـ

وتى..: ستالني ئينجا وةآلمينةدايةوة، كةس
كؤبوونةوة هؤَلى لة كاتَيك ثَيدَينني، كؤتايى ئاستةدا قسةكانمان لةم كةواتة ـ
وتم.. ثَيي جةنط ئةركانى ئةنجومةنى سةرؤك دةرةوة(شابوشنيكؤف)ى ضووينة
لةسةر باآل سةركردةى بــريوِراى دةكةيت، ضةنةحانَيى خؤِرايى بة تؤ ـ

وةآلممدايةوة: باآل.. مةبةستى ستالينة) ئةوةية(سةركردةى
وةرطرَيت؟ ِراى من دةكات ثَيويست كةواتة ض ئةى ـ
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وتى..!! هةَلكَيشاو هةناسةيةكى ئةركان سةرؤكى
جَيبةجَيكرا..!! ثالنة بةِراستى ئةو هةر ـ

زةرةروزيانَيكى  هَينرا، بةآلم بةدى سةركةوتنَيك شوَيندا ضةند هةندَى لة و
كةوتنة سؤظياتى هَيزةكانى طةورةوزؤرى هَيزَيكى لَيكةوتةوة، زؤرى طةورةو يةكجار
جةنةِراَل(بقريموف) هَيزَيكى طةمارؤدراوانةدا ئةو لةناو دوذمنةوة. طةمارؤى ناو
هةتا دواكةسيان شةِرو بةرطرييةوة كةوتنة طةمارؤيةوة، هَيزةكةش ناو ئةو كةوتنة

كوذران. لةناوضوون و
هةتا جةنطةوة كةوتة دوذمندا لةطةَل مابوون هَيزانةى ئةو لةطةَل خؤشى
جةنةِراَلة ئةو دوذمن. دةست بكةوَيتةبةر ئةوةى ترسى لة و برينداركرا بةخةستى
خؤى ذيانى بة كؤتايى و  كوشت خؤى طوللةو  بةر داية  خؤى نةمرة ئازاو

هَينا..!!
و ئازايى نةترسى و سةربازيى تواناى بة شانازى مرؤظَيك وةك مارشاَل زؤكؤف
لة بةرطرى شةِروثَيكدادانى لة كة دةكات جةنةِراَلة ئةو طةورةييةى دةورة ئةو و

دةَلَيت..: زؤكؤف ذةنةِراَل بينى.. مؤسكؤدا شارى
هؤى بوونة تؤثةكان زةخريةى كةمى سةِّـانديان شةِروثَيكدانةكان (هةروةك ـ
بكةين، بَيدةنط دوذمن تؤثةكانى نةماندةتوانى و تؤثةكانمان نةكردنى هَيرش
ئاطرى ضِروثِرى ثشطريى بةبَى دةكرد، هَيرشيان سؤظياتييانةى هَيزة ئةو هةروةها
كة نةبوو سةركةوتنة ئةو هَيندةى لَيدةكةوت، زؤريان يةكجار زةرةرى تؤثةكان

بةدةستيان دةهَينا.)
ساَلى١٩٤٢دا ئــازارى مانطى سةرةتاى و شوبات مانطى كؤتايى لة
بِريارة ئةو بةآلم جةنطياندا، بةرةى هاوكاريى ثشتطريى باآل بِريارى سةركردايةتى
كة هَيرش بوةستَينني زؤرةمان داواكاريية ئةو لةطةَل بِريارَيكى درةنط وةختبوو.
ِرَينمايى بةردةوام باآل(ستالني) سةركردةى بةآلم بةرطرييةوة، حاَلةتى بضينة  و
بهَينرَيت بةدى ئةو مةبةستانة هَيرشكردنى دةردةكرد، بؤ ئةوةى بوونى بةردةوام
مانطى سةرةتاي و ئازار مانطى كؤتايى لة هَيزةكانةوة، بةردةم خرابوونة كة
ئةو هَينانى بةدةست و جَيبةجَيكردن هةواَلى خؤرئاوا الى بةرةكانى نيساندا
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ناضاربوو سةركردةى باآل كؤتاييدا لة سةرنةكةوتووبوون، و مةبةستةياندا، بَيسوود
بةرطرييةوة. حاَلةتى بضنة فةرمانيدا و بَيت ِرازى ئَيمة بةثَيشنيارةكةى

ضووبووينة  ٧٠ بؤ ١٠٠ كيلؤمةتر نَيوان زستاندا لةوةرزى ئةوكاتة ئَيمةش
ثَيشرت لة خؤرئاوامان بةرةو الى ئيسرتاتيذى  ضاالكى بارى وايكردبوو  ثَيشةوة

ضاكرت بَيت.
وآلتى بؤ بةخشبوو ئومَيدى مؤسكؤ بةرطريكردن لة شةِركردنى طشتى ئةنجامى

دوذمنان. بؤ بوو تؤقَينةريش هاونيشتمانييةكانى، مةترسيدار و و سؤظَيتى
ناضاربووة مؤسكؤدا شةِروثَيكدادانى باسكردنى لة ئةَلمانى جةنةِراَل فستفاُّـ
نةبوو، بؤ بةزينى نةدةشكاو ِرابوردوودا لة ئةَلمانى سوثاى كة بنَى بةوةدا ددان

تياضوونداية. و نةمان لَيوارى لةسةر مؤسكؤدا دةوروبةرى لة ئَيستا
(نيومليؤن سةرباز لة زياد مؤسكؤ لة بةرطريكردن شةِرى لة فاشيستة ئةَلمانةكان

ئامَيرى  و ئؤتؤمبيل و ١٥ هةزار مةيدانى قورسى ١٣٠٠ دةبابةو ٢٥٠٠ تؤثى و
ِرووداوى طةورةبوو يةكةم مؤسكؤ شةِروثَيكدادانى لةناوضوو)، جؤراوجؤرى تريان
مؤَلةكةى لةشكرة سةرةكيية بةسةر توانى سوور مانطةدا سوثاى شةش لةو كة
بةِرَيوةبةرايةتيية و سةرثةرشتيار ئةو سةركةوَيت ئةَلمانياى داطريكةردا هَيزةكانى
و توندوتيذانة لَيدانة و ضاالكى ئةو طورز ثَيكدادانى بةرطرى و و شةِر بةتوانايةى
نوانديان، سؤظَيتى سةربازانى خَيراييةى دذايةتيية هَيرشة ناو ضوونة ئةو ثاشان
ضاالكى مةسةلةى دةربارةى سؤظيتييةكان سةربازيية سةركردة دةريانخست
شةِروثَيكدادانى تواناى و دةِرؤن ثَيشكةوتن بةرةو ئيسرتاتيجييةكانةوة و تةكتيكى
تَيكشكاندنةى ئةو دةرخست، سوثاييدا ضةكى جؤرةكانى و بوار هةموو لة خؤيان
زل دةوَلةتة طةورةى طرنطييةكى مؤسكؤدا شارى لةبةردةم هيتلةر هَيزةكانى
توركياى و يابان كؤنةثةرستةكانى  اليةنة  سةرنجى و هَينا بةدةست هَيزةكانى 
يةكَيتى سؤظَيتى دةربارةى ذيرانةتر سياسةتَيكى بضنةوةو خؤياندا بة ِراكَيشا كة
هيوايةكى كرد جيهان طشتيةكانى ثَيشكةوتنخوازة بريوِراى لة واى بطرنةبةر و

نازييةكان. لةناوبردنى و تَيكشكان بؤ بَيت سؤظَيتى بةهَيزوضةكى طةورةيان
تواناى بة بِروايان و هةستيان بةهَيزو تواناى سؤظَيتى كرد سؤظَيتى هَيزةكانى
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بهَينن. ئةنجامى دايِرشتبوو هيتلةر مةبةستةى ئةو بةوةى نةما هيتلةرييةكان
كاتى ِرؤذةكانى شةِروثَيكدادانى لة ستالني دةورى كة لَيدةكردم ثرسياريان زؤرجار

ضيبوو..؟ مؤسكؤدا بةرطرى
ثَيويستيانةى داهاتة ئةو و هَيزةكان مؤسكؤدا لة ئةوكاتانة بةدرَيذايى ستالني

دةكرد. ئامادة سازو لةناوبردنى دوذمن تَيكشكان و بؤ بوون ثَيويست
نيشتمانى ئةنجومةنى سةرؤكايةتى لةطةَل بدةينَى، خؤى مافى ثَيويستة وة
يةدةطيية كؤكردنةوةى دةدا بؤ زؤرى هةوَلَيكى ستالني وةزيرانيشدا ئةنجومةنى و

تةكتيكييةكان. ماددى هؤكارة و ئيسرتاتيذييةكان
ثَييدةوترَيت ئــةوةى توانى ــةى  زؤرداري و  بةوتوندوتيذى بَلَيم دةتوانم
دةثرسن: كةس لَيم هةندَى كاتَيك كرد، جَيبةجَيى ئةو بةدةستيهَيناو موستةحيل،
ماوةتةوةو مَيشكدا لة  زياتر هةمووشتَيك لة جةنط كاروبةسةرهاتَيكى  ض
لة مؤسكؤ شارى لة بةرطريكردن ثَيكدادانى و دةَلَيم»شةِر من بريناضَيتةوة؟
ثياوةتى لةناو زياتر ناخؤشةكاندا هَيزة ضةكدارةكانمان زؤر ئاَلؤزو ساتة و كات
ثَيداويستى كةمةوة  بةاليةنى ئةطةر خؤ دةتوانةوة، شارةزاييدا و هاوكارى و
بة و بيكةن بطؤِرن الوازةيان بةرطريية هَيزة ئةو ببواية، دةيانتوانى تةكنيكيان

طةورة. هَيرشبةرى هَيزَيكى
ِرَيكخراوةيية ضاالكيية ئةو جؤرَيك بةهيض داهاتوومان بةوةفاكانى نةوة ِرؤَلةو
داستانة ئةو كردى. هةستاو ثَيى حيزب  كة  لةبريناكةن هةرطيز بةتواناية
داهاتدا لةبةرةى ماوةيةدا لةو كة بريناكةن لة سؤظَيتى ميللةتى قارةمانييةى

لةبريناكةن. جةنطاوةران سةروةرييةى و طةورةيى داستانة ئةو بةدةستيانهَيناو

ـ ـ ـ
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(بهشی دوانزه)
بهردهوامه) (نهھامهتی

جهنگدا- پــــنــاوی لــه -(ھــه مــووشــتــــك...
بــیــاری ــرم- ق ــیــوه دوورگــهی ن داگیركردنی  
لــهســه ر ــهخــت ج ژمـــــــــاره(٢٢٧)- ھــــتــلــه ر

دهكاتهوه) ستالینگراد داگیركردنی

تووشى ساَلى(١٩٤٢)دا لة وآلتةكةمان  سةرلةنوَى هؤيةك لةبةرضةند
شارى ثَيكدادانى و بةآلم هةروةك ضاالكى جةنط بؤوة، قورس نةهامةتييةكى
توانى حيزب بةسةركردايةتى  ميللةت و  سوثا ساَلى(١٩٤١)دا، لة مؤسكؤ
بَيت و زاَل ناخؤشانةدا و ناهةموار كارة  ئةو  بةسةر خؤِراطرييةوة و ئازايى بة 
هةردوو نَيوان لة  كة ئةَلمانيادا هَيزةكانى مؤَلدراوى طةورةى هَيزَيكى  بةسةر

سةركةوَيت. بوون ِرووبارى(فؤَلطاودون)دا
سنوورى دةرةوةى فاشى بؤ ئةَلمانياى هَيزةكانى سةرةتاى دةركردنى توانى بةوة

بكةن. ديارى نيشتمان
جيهانى لة هاوثةيمانَيتيةكى و ساَلى(١٩٤٢)دا يةكطرتن بةهارى كؤتايى لة
هةرضى كة ثَيكهاتن ئةوة لةسةر  لةناوخؤياندا ثَيكهَينرا،  دةوَلةتدا نَيوان(٢٦)
بخةنةطةِر. دوذمنكارييةكان دذى دةوَلةتة شةِرخواز و هةية داهاتَيكيان و هةوَل
و تةنهايى ِرَيكةوتننامةيةكى و ئاشتبوونةوة ثةيماننامةى شَيوةيةك بةهيض

ئيمزانةكةن. سةربةخؤ
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و ِروويدا هةنووكةيى بؤ ماوةيةك هَينمييةكى سؤظَيتيدا ئةَلمانى وةلةبةرةى
كردن. بةرطري بةر بردة ثةنايان خؤيانةوة شوَينةكانى لة هةردووال

ثَيشكةوتنى  سةرنجى طرنطييةوة بة سةركردايةتى سؤظَيتيدا يةكَيـى  لةناو
دةدا. ِرووداوةكانى

خؤشحاَلى و مؤسكؤ سةرطةرم ثَيكدانةكانى و سةركةوتنةكانى جةنط طةليش
دةبةخشى. بةرةدا) لةثَيناو شتَيكيان كردبوو»هةموو

و زيادبوون  لة ِروو بويستاية ضؤنت جةنطى داهاتى بةرةشدا دواوةى لة 
بةَلكو فةيلةق، كرد، سةركردايةتى لة واى ئةمة بوو، بوذاندنةوةدا و ثَيشكةوتن
لة ئاسمانيش هَيزى سوثاى ثَيكهَينا،هةروةها دةبابةيان سةربةخؤى لةشكرى

هةروةها  هةشت. طةيشتة  ذمارةيان كة ثَيكهَينرا  دا  ١٩٤٢ ساَلى حوزةيرانى
نوَييان ضةكى جؤر ضةندةها جؤراوجؤريان ساز دةكرد، ضةكى شَيوازى ئةوانةى
مليؤن سةرباز لة(٥,٥) زياتر طةيشتة ضةكدارةكان هَيزة ذمارةى كرد. دروست
و فِرؤكة و(٢٤٨٠) قورس تؤثى و(٤٠٧٩٨) دةبابة بة(٤٩٥٩) ثِرضةك كران و
ئامادةدةكرد، خؤى دوذمنيش بةآلم ثَيدةكرا، ِراهَينانيان و مةشق زياتر هَيزةكان
طةيشتة(٢١٧) بةرة هةموو بةدرَيذايى هَيزةكانيان مؤَلطةى هاوين، هَيرشى بؤ
فاشييةكانى هَيزة ذمارةى (١٩٤٢ مانطى(ئايارى هةتا و(٢٠)ليواو فريقة
دةبابة و(٣٢٣٠) كرد تَيثةِرى سةرباز مليؤن لةشةش هاوثةيمانةكانى و ئةَلمانى
و زيادبوون جةنطى. فِرؤكةى ئامَيرو(٣٤٠٠) و مةيدانى تؤثى هةزار و(٥٧)

ئةَلمانييةكان بوو. لة ِروو هةر هَيشتا تؤث و زؤرى سةرباز
ئةوةدابوون هةوَلى لة ساَلى(١٩٤٢)دا لة و سةربازى هيتلةر سياسى سرتاتيذى
و داطريبكةن قؤقاز هةرَيمى لة ناويان بةرن و بشكَينن و باشوورمان هَيزةكانى
و فولطؤطراد ثَييدةَلَين بةسةر ستالينطراد (ئَيستا دةست ثاشان و بطةنة(فؤَلطا)
و نةهَيشتن بؤ ثَيكبهَينن طونجاو بارودؤخَيكى بتوانن بةوة و بطرن ئيسرتاخان)

دةوَلةتَيك. وةك سؤظَيتى يةكَيتى لةناوبردنى
لة زؤركَيشةى و دةكرد باآلم سةركردةى سةردانى زؤر من لة(بةهارى١٩٤٢)دا

باآلدا هاوبريبووم. سةركردةى لةطةَل سرتاتيذيدا
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بارودؤخةى ئةو هةَلسةنطاندنى زؤرباشدةزانى، دةربارةى بريوِرايم لةبةرئةوة من
ساَلى(١٩٤٢)دا. لة جةنط هاتةكانى بةسةر و ثاشةِرؤذ لةسةر وة لةئارادابوو،

و ضةرضَل بةَلينانةى  بةو بِرواى زؤر باآل  سةركردةى  ئاشكرابوو و ِروون زؤر
ئومَيديش بَى بةآلم ئةوروثادا، لة دووةم بةرةيةكى بةكردنةوةى نةبوو ِرؤزفَلت 
بة بِرواى زياتر ستالني بكرَيت، لةو شَيوةية كارَيكى تردا ناوضةيةكى لة كة نةبوو

بَيت. بِرواى بةضةرضَل لةوةى هةبوو وةك ِرؤزفَلت

الوازكردن جهنگ
بتوانن هَيزةكانمان ئاستةى ئةو نةطةيشتووينةتة هَيشتا ئَيمة دةيزانى ستالني
بةرطرييةكى تةنها ثَيويستة ماوةيةدا لةبةرئةوة لةم سازبكةين، بةرفراوان هَيرشَيكى
و (قرم لة سنوردار هَيرشَيكى ضةند لةطةَل بكةين، طورجوطؤَل تةواو سرتاتيذى

و سمولينسك)دا. لةالى كؤرسك خارطؤف
بَيت بةس سرتاتيذى بةرطرييةكى  تةنها بةضاكدةزانى، واي  ئةركان سةرؤكى
ثاشان هةتا سةرةتاى هاوين و هَيزةكانى الوازكردنى و دوذمن كردنى هيالك بؤ
بةرفراوان هَيرشَيكى  دذة ضاالكى بتوانَيت كة شايستة هَيزَيكى  كؤكردنةوةى
دةربارةى بةآلم باآلدابووم، سةركردةى لةطةَل طشتى بةشَيوةيةكى من بدات. ئةنجام

نةبووم. لةطةَليدا ضاالكييةكان بؤ ضةندايةتى(كةمييةت) هةَلسةنطاندنى
كة نةِروات فرِيؤ بة سنورداردا لة ضاالكى توانا يةدةكييانةمان ئةو ئةوةى بؤ
ضاكدةزانى بة من وام سؤظَيتى هَيزةكانى طشتى هَيرشى و وةستانى دواخستن دةبَيتة
دوذمن لة وا ئةوةى بةمةبةستى خؤرئاوابكرَيت، الى ئاِراستةى هَيرشةكانمان دذة

بةربآلونةكاتةوة. و طةورة لة هَيرشَيكى بري نزيكانة بةم بةاليةنى كةمةوة بكةين
بؤ سازكرد دانيشتنَيكيان نيشتمانى بةرطرى ئةنجومةنى ستالني ثَيشنيارى لةسةر

ساَلى(١٩٤٢). ثَيشنيازكراوى ضاالكى وثالنى هةَلوَيستةكة قسةو طفتوطؤكردنى
تيمؤشنكؤ و و فؤرشيلؤف و باآل، هةريةك لة(سةركردةى كؤبوونةوةكةدا لة
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كرد. هاوكارييان تَيدا زؤكؤف) و باجرميان و فاسيليفسكى شوبوشنيكوف و
ثشطريى بةطةرمييةوة كةسيش و يةكيان نةطرت و بةيةكبوون دذ بريوِراكان
ثةسةند ستالينيان بريوِراى نةكرد، جا لةبةرئةوة منيان ثَيشنيارةكانى بؤضوون و

كرد.
بؤضوونةكانى سةِّـانديان حوزةيران و  ئايار ِرووداوةكانى و بةسةرهات
ترتووشى لة باشوردا جارَيكى هَيزةكانمان هةَلةبوون، باآل ناِراست و سةركردايةتى

بوونةوة. طران و قورس مةينةتييةكى و ناهةموارى
زيانَيكى و زةرةر و  بةسةرنةكةوتوويى هةرَيمى(قرم)دا لة  هَيرشةكانيشمان

هات. كؤتايى بَيشومار
ِراطرن هَيرشةكانيان كؤزلؤفدا جةنةِراَل بة فةرمانى ناضاربوو باآل سةركردايةتى

تؤَلةوة. حاَلةتى بةرطرييةكى توندو بضنة و
زةمينى هَيرشَيكى لةبةرةى(قرم)دا دوذمــن ئايار)دا ٨ى  ــة(ِرؤذى ل
بةرةى(قرم) كردةسةر ئاسمانييةكانيان هَيزة  ثشتطريى بة بةربآلووضِروثِريان 
ثَيضؤَل شارى(كريتس)يان و  ثَيكردن  ثاشةكشةيان و  بشكَين  كردن ناضاريان و

كردن.
هةموو ئةَلمانةكان سةركردايةتى داطريكرد، شارى(كريتس)يان ئةوةى ثاش
لة ثارَيزةرةكانى ِرؤَلة دلَيرو كة بةرةو(سيفاستوبول) ِروويان كردة تاوداو هَيزةكانى

لَيدةكرد. بةرطرييان خؤِراطرييةوة بة يةكةمةوة تشرينى مانطى
تةممووز)دا لة(٤ى توندوخوَيناوى شةِروكوشتارى لة مانط ثاش(٩)
نيوةدوورطةى(قرم) بةتةواوى بةوة كشانةوة، لة(سيفاستوبول)يش هَيزةكانمان
ناهةمواربوو، و خراث تةواو ئَيمة ئةَلمانييةكانةوة و وةزعى داطريكردنى ذَير كةوتة

بوو. و بةتواناتر بةهَيزتر زؤر دوذمن هَيزو تواناى بَيطومان
سةر كردة هَيرشَيكيان خؤرئاوا باشورى بةرةى هَيزةكانى ئايار)دا لة(٣ى
دوذمن طةرضى هةرَيمى(ديميانسك)دا لة ئةَلمانى شانزةى لةشكرى شوَينةكانى
نةهَينا. بةدةست سةركةوتنى هَيرشةكة بةآلم لَيكةوت، زةرةروزيانَيكى طةورةى
خؤرئاوا بةرةى و قرم دةربارةى ستاليندا، لةطةَل تةلةفؤن بة من جارَيكيان
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باآل وتى: سةركردةى دةكرد، قسةم
بةسةرهات..؟!! لَي ضى بةرطريكردن بينيت ـ

ئيهمال ئةو لةسةر بدةم كوزلوف و ميخليس و كوليك سزاى بةتوندى ثَيويستة
ئاطايى نةكةن. بَى ئيهمال و تر كةسى ئةوةى طوَى ثَينةدانةيان بؤ و

بكرَيت باران بؤمب فِرؤكةو تؤث بة دوذمن بةضاك دةزانم واى من نةخَير، ـ
ئينجا سةختةمان بيانشكَينني و خؤِراطرية و كردن بةو بةرطري و دةين لَييان و

هَيرشكردنيان. بكةوينة
و كرد خاركؤف بةرةو هَيرشَيكيان خؤرئاوا باشوورى بةرةى ئايار)دا لة(١٢ى
فريقةى ئايار)دا لة(١٧ى ئةنجامدا، بةرةو دووالى جياجيا بةهَيزيان دوولَيدانى
سةر حةوتى ثةنجاو نؤو سوثاى سةر هةردوو هَيزى كردة هَيرشيان ئةَلمانى يانزةى
كيلؤمةتر ماوةى(٥٠) دوو ِرؤذدا لةماوةى و بِرى بةرطرييان و هَيَلى باشور بةرةى
باشورى بةرةى هَيزةكانى لةسةر كردن هةِرةشة بووة ئةمةش ثَيشةوة، هاتنة

خؤرئاوادا.
لةو ئاطاى خؤى كة دةدات لةسةرئةوة شاهيدى ــؤف زؤك مارشاَل
ترسة و لةوخةتةرى خؤرئاواى بةرةى سةرؤكى ستالني كة ئاطاداركردنةوةيةبوو
لةسةالمةتى بةرة سةركردةى بةآلم كردةوة، بارودؤخةكة ئاطادار ناهةموارييةى
تةلةفؤنةبووم ئةو ئاطادارى خؤم من دةَلَيت هةروةها كردةوة، دَلنياى هةَلوَيستةكة
بةرةدا(نيكَيتا سةربازى ئةنجومةنى ئةندامى باآلو سةركردةى نَيوان لة كة

خرؤشؤف)كرا.
بةرةجةختى سةرؤكى ضؤن كرد(هةروةك ستالني جةختى بؤ خرؤشؤف نيكَيتا
ناكات ثَيويست بارودؤخةكة درؤيةو زؤر  خةتةريية و ترس كةئةو كردةوة)

بوو). هَيرش كردن ضاالكى ِرابطريَيت(مةبةستى ضاالكييةكان
ستالني سةربازى ئةنجومةنى ئةندامى  بةرةو سةرؤكى  ِراثؤرتى لةسةر وة
جةنط ئةركانى سةرؤكى بةكارى كة فاسيليفسكى جةنةِراَل ثَيشنيارةكةى

هةَلدةسا، ِرةفزكرد.
هةردووبةرةى سةربازى ئةنجومةنى هةردوو ِراثؤرتةى لةو خواستةى و باس ئةو
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دةردةبِرن شتَيكى نائارامى و دَلةِراوكَى و ناردوويانة خؤرئاوا و باشورى باشور
دةكةمةوة ئةوة لةسةر جةخت نيية، من لةطةَل ِراستيدا و هةَلبةسرتاوة و دةمى

باآلبووم. تةلةفؤنةى سةركردةى ئامادةى ئةو خؤم ضونكة
بارودؤخةكة ناهةموارييةى و بةو خةتةرى هةستى بةرة سةركردايةتى كاتَيك

كردبوو. تَيثةِرى كات كارلةكارترازابوو، كرد
لةطةَل ثَيكهَينابوو ثةنجاوحةوتيان) و (شةش سوثاى هةردوو هَيزانةى ئةو
ئةو نةيانتوانى و طةمارؤيةكى توندوتؤَلةوة كةوتنة ناو نؤدا سوثاى يةكةى هةندَى
نةدا خؤيان هَيزةكانى زؤربةى و نةبَيت كةميان هَيزَيكى ضةند بشكَينن، طةمارؤية
لةوشةِروثَيكدانانةدا و كوذران. كرد و خوَينيان شةِريان دَلؤثى تادوا و بةدةستةوة
طةورة، نيشتمانى جةنطى و ناوخؤيى جةنطى قارةمانى بةرةو سةرؤكى
جةنةِراَل(بووالس) شةشةم  سوثاى سةرؤكى هةروةها كوذرا، جةنةِراَل(كؤشنكؤ) 
هةموويان هةر بوو، هاوِرَيم باآلدا سةربازى خوَيندنى لة كة جةنةِراَل(يوبكني) و
طةلةكةمان و حيزب دَلسؤزى ِرؤَلةى و طةورة سةركردةى ئةوانةش كوذران،

بوون.

ـ ـ ـ

لهبهرهدا نائارامی
دةِرؤيشت سةركردايةتى بةرةو خراثرت  برانسك بةرةى  بارودؤخى ِرؤذ بة ِرؤذ
ذَير لة بةرةى(فورونج) نوَيوة، بةرةى بةدوو بكرَيت بةرةية ئةوة بِرياريدا باآل
كة كاتَيكدا لة زؤكؤف) يةكةمى مارشاَل سةركردايةتى جةنةِراَل (فاتوتني ياردةدةرى
سةركردايةتى ذَير لة بةرةى(برانسك وة جةنطبوو)، ئةركانى ئةنجومةنى سةرؤكى
يةكانةى لةدواي يةك زيانة زةرةر و ئةو لة ئةنجامى جةنةِراَل(ِراكؤسؤفسكى)دا
هةوَليدا هَينايةوةو بةدةست ثَيكردنةوةى دةست دوذمن سرتاتيذى هَيزةكانماندا
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بَيت. ِرةت ثيايدا و برِبَيت ستالينطراد بةرةو ِرَيطاى
دووشوَينى زؤر طرنط كة واَلدؤرنياس) و ناضاريية(دون بةهؤى ئةو كشانةوة
كة لةوةدابوو دوذمن خةتةرى ِراستةوخؤ دوذمنةوة، دةستى ذَير كةوتنة بوون
هاتووضؤ ِرَيطاكانى هةموو داطريكردنى(كؤيان) و و قؤقاز باكورى و بطةنة(فولطا)

ذَيردةستى دوذمنةوة. بكةوَيتة لةطةَل قؤقازدابوون كة
ئةو  بةثَيى ذمارة٢٢٧ دةركرد، بةناوبانطةكةى و طرنط بِريارة باآل (سةرؤكى
و ترس كةسانةى ئةو سزادانى ِرةضاوكرا بؤ توندوتيذى تيا و قورس سزاى بِريارة
و ترسنؤك بةاليةنة كؤتايمان و ثةيِرةوةكانن ياساو بة دذ و بَالودةكةنةوة تؤقني
حيزبى سياسى كارى لةسةر باشى بِريارة كاريطةرييةكى  ئةو هَينا) بةزيوةكان
طةيشتة(١)مليؤنةوة سوثادا ِريزةكانى لة حيزب ئةندامانى ذمارةى هةبوو،

مليؤن ئةندام. (٣) طةيشتة
و خؤِراطرى تواناو خؤرئاوا باشورى باشورو بةرةى هةردوو هَيزةكانى
بؤ سةركردايةتى نةبوو، دوذمنيان هَيرشى ثَيشةوةى هاتنة بةربةستكردنى
تةمموزى (١٢ى لة بطةنة(فؤلطا). نةهَيَلَيت و بطرَيت دوذمن لة ِرَيطا ئةوةى

ستالينطراديدا. بةرةى ثَيكهَينانى بِريارى ساَلى١٩٤٢)دا
بؤ ِراستبوونةوة خؤبةخش كةسى هةزارةها كرا، مؤسكؤدا لة هةروةك
بؤ وة شارةكةدا. لةدةورى بةرطريكردن دروستكردنى سةنطةر و هاوكاريكردن
لة ِرَيكخراوة حيزبيةكان نيشتمانى بةرطرى ليذنةى ِرَينماييةكان بةثريةوةضوونى 
بؤ ميللى بةهةَلمةتَيكى و ئازةربيجان هةستان جؤرجيا و ئةرمينيا كؤمارةكانى

سوورةوة. سوثاى سةربازى ِريزى ضوونة و ناونووس
هَيزة بةطةيشتنى دةيويست كة هَينا هيتلةريية ثالنة بةو سةرنةكةوتنيان بةوة

دابرِبن. سؤظَيت يةكَيتى لة قؤقاز كؤمارةكانى فاشيستةكان داطريكةرةكانى
بينى، بةرضاويان طةورةو دةورَيكى خةباتدا لة دوذمنان دذى ثَيشمةرطةكانيش
ئاووهةواو ضؤنَيتى تةواويان لة شارةزايى و و نةترسيانةياندا ئازايى ضاالكيية لةو

طةياند. ئامَيرةكانيان و بةطيان طةورةوطرانيان زةرةروزيانَيكى وآلتدا، خاكى
و(٣٣٧) دةبابة و(٣٦٠) جةنطاوةر هةزار لة(١٨٧) ثَيكهاتبوو جةنط بةرةى
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بةرامبةر لة وة ئامَيرى جؤراوجؤر و مةيدانى تؤثى و(٧٩٠٠) جةنطى فِرؤكةى
فِرؤكة و(١٢٠٠) دةبابة (٧٤٠) و  سةرباز هةزار دوذمندا(٢٥٠)  مؤَلطاكانى
زؤرَيكى ثاشان دوذمن بوو، لَي جؤراوجؤريان ئامَيرى مةيدانى و تؤثى و(٧٥٠٠)
ثَيكدادان و جةنط بؤ هاوثةيمانييةكانى  هَيزةكانى و  خؤى هَيزةكانى زؤرى
ستالينطراد شارى بؤ دةضوو كة ِرَيطايانةوة ئةو هةموو لة ثَيشةوةكرد، ِرةوانةى
بةرطريية ئةو بةسةر دةبوو زاَل دوذمن بةردةوام بةآلم قةوما، قورس شةِروثَيكدادانى
هاوشان ستالينطراد، لةوَيدا نزيك طةيشتة هةتا دةيشكاندن، بةهَيزةدا و توندو
زةرةروزيانَيكى كرَيكارانى ضةكدار طةليالى ضةكدارةكاندا سةربازيية هَيزة لةطةَل
ذَير لة هَيزةكان بةرةى خؤرئاوادا لة وة دوذمن طةياند. بة بَيشوماريان و قورس
هَيرش دذة ضاالكى زؤرى زؤرَيكى  بة  هةستان زؤكؤفدا  ذةنةِراَل  سةركردايةتى
نةتوانن هةتا دوذمنبوو ِراطرتنى هيالك كردن و هَيرشانة ئةو ئامانجى سةرةكى
ثَيشةوة. ضووبوونة ستالينطراد كة بةرةو بةرةى بكةن ثَي هَيزانةيان ئةو ثشتيوانى
كةرةوة، بةآلم يةكاليى و يةكجارى سةركةوتنَيكى نةبوونة هَيرشانة ئةو طةرضى

تيليسكريخ):- ئةَلمانى(ك. جةنةِراَلى ددانثيانانى بةثَيى ئةوانة
و دةبابة فريقةى و(٣)  بطرن هَيرشكردن بةربةستى ِرَيطاية بةو «توانييان
شانؤى سةر بؤ بيانطوَيزنةوة ئامادةكرابوون، كة ثيادة فريقةى زؤرى  زؤرَيكى
مابوونةوة بؤيةكى ئةو هَيزانة بيانهَيَلنةوة، و باشوور ِرابطرن بةرةى ضاالكييةكانى
ثَي هَيرشيان دذة ثشتطريى ثاشان و بَيتةوة دوذمن هَيرشى بةرةنطارى ئةوةى بؤ

بكرَيت..»
نالةبارةكرد بارودؤخة بةو هةستى باآل سةركردةى ئةوةبَلَيم ثَيويستة بةهةرحاَل
دةطةِرايةوة خؤى هةآلنةى ئةو بؤ ِروويدا ئةوةش ساَلى(١٩٤٢)دا هاوينى لة كة
هاوينى هةَلمةتى لة ضةكدارةكانماندا هَيزة ضاالكييةكانى بِريارى ثالنى لةكاتى كة

تَييكةوت. ساَلى(١٩٤٢)دا
ئةركانى ئةنجومةنى باآلو سةركردايةتى ئةندامانى لةناو ئةو لةبةرئةوة،

تَيكشكاندنة. لةو بةرثرسيارن كة ئةوانةدا بةدواى نةدةطةِرا جةنطدا،
ثةيوةندى ستالني سكرتَيرى (بوسكريشيف)ى ساَلى١٩٤٢)دا ئابى لة(٧ى
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وتم... و ثَيى ثَيوةكردم
هةردواى بةياردةدةرى سةركردةى باآل». «ليذنةى بةرطرى نيشتماني دايانناوم

ثَيوةكردم..: ثةيوةندى ستالني كةم بةماوةيةكى ئةوة
ئةركان سةرؤك باآل، سةركردايةتى بؤ بَييت كات بةزووترين «ثَيويستة -
تؤى شوَين لة دةزانى  شايستة بة كَى بريبكةرةوة بهَيَلةو جَى شوَينةكةت 

دابنَيني».
دامناوى  كة بَلَى  ثَيم بَيئةوةى ثَيهَينا، كؤتايى ئاستةدا لةم قسةكردنةكة   

خؤم. بةياريدةدةرى
قسةكردن كاتى لة كة ئةوة ِرادةكَيشا سةرنجمانيان بؤ هةمووكات بةهةرحاَل
جةنطيةكاندا ضاالكيية ناوضة لة بةتايبةت بَيت، خؤمان لة ئاطامان تةلةفؤن بة

قسةبكرَيت. بةشفرة نةدةتوانرا كة
و بةسةرهاتةكان و طؤِرانكارى زؤرخراثة باشور بارودؤخ لة باآل وتى سةركردةى
داطريبكةن، قؤقاز  باكورى و ستالينطراد ئةَلمانييةكان داطريكةرة لةوةدةضَيت
دابنَين زؤكؤف داوة بِرياريان  نيشتمانى بةرطرى ليذنةى  كة وت ئةوةشى
لة ئَيستا ناوضةى لينينطراد، بؤ ِرةوانةكردنيشت باآل. سةركردةى بةياريدةدةرى

لَيية. ماليشيف)ى و مالينكؤف و ستالينطراددا(فاسيليفسكى
بؤ دةطةِرَيتةوة فاسيليفسكى لةوَى دةمَينَيتةوة و زؤكؤفدا لةطةَل مالينكؤف

مؤسكؤ.
ئةوَى؟ بؤ و بضيت دةتوانيت سةفةربكةيت كةى ـ

جةنط ئاشكرابوو هةَلوَيستةكة. لَيكؤَلينةوةى بؤ سةعاتة بة(٢٤) ثَيويستم ـ
هةبوو، طةورةى سرتاتيجى و سياسى طرنطييةكى ستالينطراد ثَيكدادانى و
لة وآلت باشورى دةيتوانى دوذمن  سةركردايةتى ستالينطراد  بةداطريكردنى
ئةوةية ماناى بضَيت دةست لة ئةطةر(فؤلطا)شمان خؤ و دابرِبَيت، ناوةِراستى

دةضَيت. لةدةست ئاويمان هاتوضؤى ِرَيطاى طرنطرتين
ثَيدةطةيشت قؤقازةوة لة طةورةمان هاوكارى و يارمةتى ِرَيطايةدا بةو كة
ستالينطراد، بؤ ناردى دةستدابوو لةذَير تواناو لة هةرضى باآل سةركردايةتى 
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و ثَيكهَينرابوون زوانة بةم كة نةبَيت نوَييانة يةدةكيية سرتاتيذيية هَيزة لةو جطة
ِرووداوةكان. ثاشةِرؤذى داياننابوون بؤ كؤكرابوونةوة،

ثةيوةنديم بةبَيتةل  كرد، هةَلوَيستةكةم لَيكؤَلينةوةى و ئةوةى سةرنج دواى
ئةيلوول) ثَيش(٦ى لَيدان هةتا و ضاالكى دذة ثَيمِراطةياند و باآلوةكرد بةسةركردةى
قسةو بةرهةَلستييةكى هيض ئةوة ثَييوتم»لةسةر ئةويش ئةنجام بدةين، ناتوانني

نيية».

ـ ـ ـ

ستالینگراددا له بارودۆخ
ثَيطةيشت(بارودؤخى باآلوة بةئيمزاى سةرؤكى بروسكةيةكم ئةيلول)دا لة(٣ى
باكورةوة لة ئةطةر هَيزةكانمان دةِروات، بةرةوخراثى زياتر  تابَيت ستالينطراد)
دَينَيت هةرس سبةى يا ستالينطراد ئةمِرؤ بؤ نةنَيرن، خَيرايان و كتوثِر يارمةتى

دوذمنةوة. ذَيرضنطى دةكةوَيتة و
ستالينطراددا خؤرئاواى باكورى  و باكور لة كة دةكةم  هَيزانة لةو داوا
بؤ ثَيشةوة وبضنة بكةن، دوذمن  بةلَيدانى دةست كات  بةزووترين دامةزراون
ضونكة نابني، خؤش دواكةوتنَيك ستالينطراد، لةهيض هاوكاريكردنى و يارمةتى
ستالينطراد، بؤ بنَيرة ئاسمانى هةية هَيزى تاوانة، هةرضى لةئَيستادا دواكةوتن

هةية..) كةم فِرؤكةوانى هَيزى لةناوشاردا ضونكة
فةرمان ثَيرِياطةياند كردةوةو ستالينةوة بة ثةيوةندى زؤكؤف مارشاَل ـ
زؤركةمةو ثَيداويستييةكانىهَيرشكردن تواناو بةآلم شياوةودةكرَيت، بةهَيرشكردن،
هةروةها بَى زةخريةدةبن، تؤثةكانمان شةِرةوة بكةوينة و ئةطةر نيية دةستماندا لة
ناتوانرَيت دةبابةكاندا و تؤثةكان و ئاسمانى هَيزى نَيوان لة كاركردن هةمئاهةنطى

نةبَيت. ئةيلول) ثَيش ِرؤذى(٤ى بكرَيت تا
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ئةيلول)دا لة(٥ى كارةكان بدةيت ثَي كةِرَيمان  لَيت داواكارم  لةبةرئةوة جا
بة ئَيستا هةر و ِرَيككةوتبووين، لةسةرى  لةمةوثَيش  هةروةك هةَلسووِرَينني،
باران دوذمن بؤمب ِرَيوشوَينةكانى بةفِرؤكةكانمان دةدةم كات فةرمان زووترين

بكةن.
تَوش شارةكة، سةر سةرانسةرى كردة هَيرشى ئةطةر دوذمن بةآلم زؤرباشة، ـ
ثَيداويستييةكانى تةواوكردنى ضاوةِروانى بَيئةوةى بكةرةسةر هَيرشيان بةخَيرايى

بكةيت. شةِركردن
دةستى دوذمن بؤسةر  بةرة بةدرَيذايى طشتى هَيرشى ئةيلوول)دا  لة(٥ى
مووشةكى(كاتيوشا)وة، تةقاندنى و تؤثةكان فِرؤكةو بارانى تؤث بةهؤى ثَيكرد.

كشان. بةرةوثَيشةوة هَيزةكانمان
دةكرد ثَيكدانةكانم و جةنط ضاودَيرى سةركردايةتييةوة شوَينى لة من
ناهَينني، لةبةركةمى بةدةست سةركةوتن طةورةو ئةنجامَيكى هيض ئَيمة دَلنيابووم

بؤمبةكانمان. ئاطرى ضِروثِرى
زياتر كيلومةتر لةيةك هَيزةكانمان كردن جةنط ِرؤذى يةكةم بةدرَيذايى
توندوتيذتر و قورسى بة ثَيشرت لة شةِر دواتر  ِرؤذى ثَيشةوة، بضنة نةيانتوانى 
و طوللةتؤثةكان ئاطرى هاويشتنى بة ضوارةمدا شةِر و سَييةم ِرؤذةكانى لة ِروويدا

بوو. بةردةوام ئاسمانى هَيرشى
ثةيوةندييةكةمدا لة و باآلوةكرد بةسةركردةى ثةيوةنديم ئةيلوول)دا لة(١٠ى وة

ثَيم وت..
ستالينطرادداية، ذَيردةستى بةرةى لة كة هَيز بة هةمان شةِر «بةردةوامبوونى
شارةكةدا لةناو و بِرؤين  بتوانني و بشكَينني طةمارؤكة ئةوةى هؤى نابَيتة 
بةهةمان كردن هَيرش بوونى بةردةوام بطةينةوة، خؤرهةآلت بةرةى بةهَيزةكانى
هَيزةكانمان لةدوايدا بَيطومان دةبَيت، بَيمانا دوايدا لة ثَيكهاتةكانى و هَيز

دةبنةوة». طةورة زيانَيكى زةرةرو و شكستى تووشى
بؤ سةفةرى ئةيلول)دا لة(١٢ى زؤكؤف مارشاَل ستالني فةرمانى لةسةر
سةرؤكى باآلو سةركردةى لةطةَل كرملني لة ِرؤذدا هةمان لة و مؤسكؤكرد
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زؤكؤف مارشاَل ئةوةى ثاش كؤبؤوة، جةنةِراَل(فاسيليفسكى)دا جةنط ئةركانى
ستالني لَييثرسى..: كرد، ثَيشكةش خؤى ِراثؤرتةكةى

طةمارؤى دوذمن ئةوةى بتوانَيت هَيزى ضى ثَيويستة بؤ بةرى ستالينطراد ـ
خؤرهةآلتةوة..؟ بةرةى باشورى هَيزةكانى ثاَل بتوانَيت بضَيتة و بشكَينَيت

و (٣) دةبابة فةيلةقَيكى  و تةواو زةمينى سوثايةكى بةاليةنى كةمةوة: ـ
سوثايةكى ثَيويستة ئةمانةشةوة لةسةر هاوةن، تؤثى و(٤٠٠) دةبابة ليواى
و بؤضوون فاسيلفيسكى شةِروثَيكدادان،  هاوكارى بؤ ئامادةبكرَيت  ئاسمانى

ثةسندكرد. منى مةزندةكانى
بةسةركردايةتى يةدةكييةكانى سةر هَيزة نةخشةى دابةشكردنى باآل سةرؤكى
ضوينة فاسيلفيسكى و من تَيرِيوانى، وردى بة دوورودرَيذ ماوةيةكى باآلكردةوة.
قسةو تركةوتينة حةلَيكى و ثَيويستى لةسةر ضرثةضرث و بةهَيواشى اليةكةوة،

ضيية؟ تر ئةوحةلةى ضةنةحانَيوة،
بةهيض من  لَيكردين، ثرسيارةى ئةو و بةرزكردةوة سةرى ستالني كتوثِر
كة بَيت، سووك ستالني ئةمةندة هةستى بيستنى نةبووم باوةِرةدا شَيوةيةك لةو
بةردةوام خؤى قسةكانى لةسةر باال سةركردةى ثاشان بَيت، لة قسةكانمان طوَيى

بوو، وتى:
و ثَيكةوة لةسةر هاوكاريكردن سةركردايةتى ئةركان ئَيوة بِرؤن بؤ ئَيستا ـ
ولةكوَيوة..؟ يةكجارةكى بةضى..؟ ِراوَيذبكةن، ستالينطراد كؤمةككردنى بةرةى

بكرَيت. ضى قؤقازيشدا لةبةرةى دةبَيت كة لةوةبكةنةوة بري
ماوةى بةدرَيذايى يةكرتدةبينينةوة، شةودا نؤى سةعات لة  لَيرة سبةينَى
تواناى هَيزو  لةسةر  لَيكؤَلينةوةيان ثَيكةوة فاسيلفيسكى و زؤكؤف  ِرؤذةكة 
بةو بةرةيةوة ثةيوةندى و هةرضى تواناى هَيزةكانى ِرووسيا و هَيزةكانى ئةَلمانيا
لَيكؤَلينةوةيان بةرةكة،  سيكؤلؤجى  و سياسى و سةربازى  هؤكارى  لة هةبوو،
و لَيكردن طةيشتنةوةو سآلوى بةستالني دياريكراودا  لةكاتى ثاشان لةسةركرد،

وتى:
خؤيان ذيانى بة سؤظَيت قوربانى هةزار هاونيشتمانيانى سةدةها و دةيةها ـ
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خةباتدان. لة فاشيستةكان دذى و دةدةن
كة دةكات، لةطةَلدا توجارةتمان فِرؤكةى جؤرى(هاريكينب) بة(٢٠) ضةرضَليش
لةو حةزيان ئَيمةش فِرؤكةوانةكانى و فِرؤكةن جؤرى خراثرتين لة ئةو فِرؤكانةش

نيية. فِرؤكانة جؤرة
كةوتة خؤ لةسةر و هَيمن زؤر شَيوةيةكى بة ثَيشةكييةك هيض بَى ئةوة، دواى

وتى: قسةكردن و،
ثَيشكةش دةكات..؟ و ِراثؤرتةكة كَيتان قسةدةكات ضوو..؟ بريتان بؤضى ـ

ِراىهةردووكمان دةدةيت، بةهةركاممان فةرمان فاسيلفيسكىوةآلمىدايةوة، ـ
سةركردةى بؤ  ثَيشنياريان جةنةِراَلةكان هةردوو هةية، ِرامان يةك يةكةو  وةك
ستالني ثَيكبهَينرَيت، نوَى بةرةيةكى هةرَيمى(سريافيموفيتش)دا لة كة ... باآلكرد

لَييثرسني.. طةورةيةدا ضاالكيية ئةو تواناى جَيبةجَيكردنى لة
جَيبةجَي بكرَيت، ِرؤذدا دةتوانرَيت كارة لةماوةى(٤٥) ئةو وةآلميان دايةوة

وتى.. قسةكةيان لةسةر ستالني
باكورةوة لة ئَيمة كة نيية بؤ بةس ضاكرتو لَيدانانة و ضاالكى ئةو تةنها ئةى ـ

لَييان بدةين..؟ باكور بةدرَيذايى ِرووبارى(دون) بؤ باشورةوة باشورو لة بؤ
وةآلميدايةوة.. زؤكؤف

ثرؤسةى و بةرةنطارى ضاالكى وةرطةِرَيتةوةو دةتوانَيت حاَلةتةدا دوذمن لةم ـ
و ضاالكى ِرووبارى(دون)ةوة خؤرئاواى لة ئةطةر بةآلم بَيتةوة، ئَيمة لَيدانةكانى
وةرطةِرانةوةى تواناى كاتة ئةو ئةوا بكةين، دوذمن ئاِراستةى لَيدان ثرؤسةى

ثَيشداية. لة لةبةرئةوةى بةرهةَلستى ئاوى نابَيت
دوو ثالنة ئةم كة باآلِروونكردةوة  سةركردةى بؤ ئةوةيان جةنةِراَل هةردوو

هةية.. مةرحةلةى
كة دوذمن هَيزةكانى هَيزَيكى طةمارؤى دوذمن، بةرطرى هَيَلى بِرينى يةكةم:
ئةَلمانى. سةرةكييةكانى هَيزة لة هَيزة ئةو دابِرانى و دان ستالينطراد لةناوضةى
و لةناوبردن و طةمارؤدراو دوذمنى  ناوبردنى لة  و تةفروتوناكردن دووةم:

طةمارؤكة. ِرزطاركردنى بؤ دةدرَين كة هةوآلنةى ئةو بةسةر زاَلبوون
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هةَلسةنطاندنَيكى و بةبريكردنةوة ثَيويستى ثالنة ئةم وةآلميدايةوة.. ستالني ـ
ئةوةية ئَيستامان كاتيى كراوى دياري ئامانجى هةية.. سؤظَيتى تواناى زؤرى
و بهَينَيت  هةرةس و دوذمنةوة ذَيردةستى بكةوَيتة ستالينطراد نةهَيَلني كة
لةوكاتةدا(بيمشكؤ) ثةيوةندى بكات، بةرةو(كاميشني) ثَيشِرةوى دوذمن نةهَيَلني
شارةكة بةرةوِرووى دوذمن دةبابةكانى ثَيرِياطةياند، و باآلوةكرد بةسةركردةى
دةست نوَى لَيدانى ثرؤسةى و ضاالكى سبةينَى دةكرَيت و واضاوةِروان دةكشَين

بكات. ثَى
سةركردايةتييةكةى، بؤ بطةِرَيتةوة زؤكؤف بة فةرمانيدا ستالني ئةوة دواى
لة و بكات جَيبةجَي ثشتطريى و ثَيداويستى هةندَى فاسيلفيسكى فةرمانيدا بة

وتى: كؤتاييدا
ثَيى تر كةسى زياتر كةسة سَى لةم لةسةركرد، طفتوطؤمان لَيرةدا ئةمةى ـ

بزانَيت. ثَيى تر كةسى نابَيت بةموةقةت نةزانيوة...

ناخۆشهكان ته نگه شهو ڕۆژانی
ستالينطراد شارى خةَلكانى دةربارةى ئةيلوول) و١٥ى ١٤ و  ِرؤذانى(١٣ 
ناهةمواربوو. و نةهامةتى ِرؤذانَيكى بوون، ناخؤشى ثِر تةنطةشةو ِرؤذانَيكى
شارةكة وَيرانكردنى لةسةر هةنطاو هةنطاو بة شتَيك هيض طوَيدانة بَى دوذمن

ثَيشةوة. دةهاتة بةرةو(فَوَلطا)
هةركة دوذمن بدةن بةدةستةوة، بةآلم خةريكبوو خؤيان بَيورةبوون و خةَلكى
سوثاى(٦١ و ٦٤) هةردوو سةربازانى قارةمانانى نا.. بةرةوثَيشةوة هةنطاوى
خوَيناوييةوةو و طةرم  شةِرَيكى كةوتنة لةطةَلياندا ِراستةوخؤ و ِراثةِرين  لَييان
لة سةعات هَيزةكانمان تادةهات بةآلم قةآلوسةنطةر، كردة شاريان كةالوةكانى
ئةويش طؤِرا. هةَلوَيست ثَيويستدا لةكاتى بةآلم بَيهَيزدةبوون، سةعات دواى
بة كة سةركردايةتى(رودمنسيف) بة زرَيثؤش  سيانزةى فريقةى بةطةيشتنى
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كارَيكى دوذمن بؤ  لَيدانةكةى و ضاالكى ثرؤسةى نَيردرابوو، ستالني فةرمانى
شةِرو لة ترسناكيان طةورةو دةورَيكى ئاسمانييةكانيش هَيزة بوو، كتوثِرى

بينى. دا ستالينطراد كردنى بةرطري ثَيكدادانى
مناقةشةكردنى طفتوطؤ و بؤ كردم بانطهَيشتى ئةيلولدا ستالني مانطى كؤتايى لة
فاسيلفيسكى و زؤكؤف لة هةريةكة ثالنةكة كردين، بانطهَيشتى هَيرش دذة ثالنى
بةدرَيذايى ثَيدةبةسرَيت..» نووسى..»ثشتى لةسةرى ستالينيش و كرد ئيمزايان
دةوربةريدا و لةناوشار توندوتيذى بة شةِروثَيكدادان يةكةم تشرينى مانطى

بوو. بةردةوام نةدةوةستاو
و سوثاى(ب) هَيزةكانى و لةسةركردايةتى جةختى هيتلةر ضونكة
كات بةزووترين كة دةكردةوة شةشةم سوثاى سةركردةى جةنةِراَل(باولوس)ى

بكةن. داطريى و بطرن ستالينطراددا دةست بةسةر
بةهيواى كردةوة، نوَيرتى هَيرشَيكى دوذمن يةكةم)دا ناوةِراستى(تشرينى لة
يةكاليى هةَلوَيست ستالينطراددا لة يةكجارةكى خؤيدا بةرذةوةندى لة ئةوةى
هَيزةكانى لةاليةن ثَيشوو جارةكانى هةروةك ئةمجارةشيان، بةآلم بكاتةوة، 

سؤظَيتييةوة تووشى بةرطرييةكى توندو بةهَيزبؤوة.
شارو شةقامةكانى لة كوشتار و جةنط شةووِرؤذ ِرؤذَيك ضةند ماوةى بؤ
جَيطا ثَييةكدا و فؤَلطاو هةموو شوَين لة ِرؤخى ِرووبارى و ماَلةكان كارطةكان
دوذمن لَيكةوت و بِريان جةرط و طةورة زيانى و زةرةر هَيزةكانمان بةردةوام بوو،

كرد. داطري بضووكيان شوَينَيكى ضةند ستالينطراددا شارى ناو لة
بةهاناو و  ِراثةِرين بةرةى(دون) هَيزةكانى يةكةم)دا تشرينى  لة(١٩ى وة
شةست سوثاى هةمانكاتيشدا لة هاتن، ستالينطرادةوة كردنى كؤمةك و يارمةتى

هَيزةكانى دوذمن. سرةواندة باشوورةوة لة بةهَيزيان توندو ضوار لَيدانَيكى و
وة نةدةبوو باش دوو و شةست سوثاى بارودؤخى نةبواية ئةوة ئةطةر خؤ

دوذمنةوة. ضنطى دةكةوتةذَير شارةكة بةيةكجارةكى
تيذييةوة توندو و بةطةرمى بةردةوام مانطى سَى ماوةى بؤ شةِروكوشتار
دةيانِروانيية ثةرؤشةوة هةناسةبِركَيو بة بوو جيهانيش طةالنى بوو، هةرضى بةردةوام
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ستالينطراد. شارى طةورةكةى ثَيكدانة و جةنط
وخؤبةخشينة شةِر ئةو و سؤظييةتى هَيزةكانى سةركةوتنى ضونكة
مرؤظايةتى هةموو بؤ سةرضاوةى ئيلهام ببووة بةرامبةر دوذمندا لة قارةمانيانةيان

جيهاندا. لة ثَيشكةوتنخواز
خةَلكيدا لة دَلودةروونى فاشيستةكاندا بةسةر سةركةوتنى كؤتايى بِرواى ئةوة

ذياندةوة.
و مةشقكردن بؤ طةورةبوو قوتابخانةيةكى ستالينطراد ثَيكدادانى و جةنط
سةرؤكايةتى و سةركةوتن، سةركردايةتى بؤ وةدةستهَينانى هَيزةكانمان ِراهَينانى
دةبابةو ثيادةو هَيزةكانى نَيوان ئاهةنطى هةم لةسةر شارةزابوون و ِراهاتن ئةركان

فِرؤكةوانيدا. هَيزى و تؤثةكان
و بوون و بةرطريكردن خؤِراطرى و ضؤنَيتى فَيرى لةناو شاردا جةنطاوةرانيش
هَيزةكانمان بِرواو ورةى بةالى هةردوو باَلةكاندا، هةَلثةكردن و ثةلهاويشتن لةطةَل

بةرزبؤوة. زؤر ئاستَيكى تا
لة هةبوو طةورةى كاريطةرييةكى ثَيكةوة هؤيانة هةموو ئةم كؤبوونةوةى
هةَلمةت سؤظَيتى بؤ ناوةوةى هَيزةكانى ضوونة لةبار بؤ ثَيكهَينانى بارودؤخَيكى

دوذمنان. بؤسةر هَيرشكردن دذة و بردن
مانطى نيوةى لة قؤقازدا كرا و باكورى بةرطرييةى لةستالينطراد جةنطى بةم
هَينرا. طةورة نيشتمانى جةنطى يةكةمى هةنطاوى بة كؤتايى دووةمدا تشرينى
داطريكردووة. سؤظَيتيدا طةُّـ ذيانى لة نةمرى ناوازةو شوَينَيكى ئةمِرؤ كة
هَيزة و سؤظَيتى طةُّـ بؤ بوو ناخؤش طران و ثِرمةينةتى ماوةيةكى ماوةية ئةو
مؤسكؤ بؤضوونة، ِرَيطاياندا لة هيتلةرييةكان لةكاتَيكدا بةتايبةت ضةكدارةكانى،
هةتا ئةنجامدا، وَيرانكاريانةيان  لةناوبردن و كوشتار ئةو هةموو لينينطراد و

زةوى  و خاك كيلَومةتر هةزار ٨٠٠ سةد و مليَونَيك نزيكةى دوذمن ئةوكاتة
هاونيشتمانيدا مليؤن نزيكةى(٨٠) سةر  بة دةستيان وة  داطريكردبوو وآلتيان

طرتبوو.
ماَل واز لة وآلتةوة داطري كراوةكانى شوَينة لة ناضاركران هاوآلتى مليؤنةها
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سؤظَيتيش بكةن. هَيزةكانى كؤض وآلت بةرةو خؤرهةآلتى و بَينن حاَلى خؤيان و
و طيان و ناوةوةى وآلت لة ِرؤح بؤ ناضارييةكانياندا زؤر و بة لةكاتى كشانةوة

لَيكةوت. يةكجار زؤريان زةرةروزيانَيكى ثَيداويستيةكانى خؤياندا
بوو، تووشيان بةردةوامةى توندوتيذو بةرطريية ئةو بةهؤى دوذمنانيش

لَيكةوت. زؤرى زةرةروزيانَيكى
دوذمن طيانى زيانةكانى ساَلى١٩٤٢) دووةمى مانطى(تشرينى نيوةى هةتا

ونبوو. و و بريندار كوذراو مليؤن طةيشتة(٢)

ـ ـ ـ

ھاوپهیمانهكان ھاریكاریكردنی
هاوثةيمانةكانمان لة سةربازى و ثيشةسازيانةى هاوكاريية و ئةو كؤمةككردن

هةبوو..؟ دةورَيكيان ض دةنارد ئَيمةيان بؤ ساَلةكانى(١٩٤١ و ١٩٤٢)دا
و ئاسن باروودو  و سووتةمةنى كؤمةكى، «ئةو دةَلَيت زؤكؤف مارشاَل 
زؤركةمرتبوون دةطةيشت بةدةستمان كة خواردةمةنيانةى ئازووقةو و ئؤتؤمبيل

بووين. بةَلَينيان ثَيدا هاوثةيمانان رَيذةيةى كة لةو
حةجمةكةى رَيذةو هةبوو.بةَالم باشى دةورَيكى كؤمةككردنانة بَيطومان ئةو
نةدةكرد. سؤظَيتى يةكَيتى نةبوونى و ثَيداويستى بةشى كةمبوو ئةوةندة
ِرازى فِرؤكةو دةبابانة جؤرة لةو دةبابةكانيشمان و دةستةوتاقمى فِرؤكةوانةكان
دةبابانةى بة بةنزين ئةو . بةتايبةت بؤيان دةناردين نةبوون، كة هاوثةيمانةكانمان
دوذمنانة و دةسوتان»، ئةو دةطرت طِريان بَلَيسة جةنطدا وةك دةكرد، لة كاريان
بةرةنطاريان جةنطدا هَيزةكانى سؤظَيتى لة سةرةتاى يةكةمى كة بوون جؤرَيك ض

بوونةوة..؟
ثَيويستة و طرنط زؤر ثرسيارة ئةو «وةآلمدانةوةى دةَلَيت زؤكؤف مارشاَل
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و خةبات  بةو  هةست و تَيبطةن سؤظَيت داهاتووى الوةكانى نةوةو ئةوةى بؤ
شارةزاو دووربينة دوذمنة دذى ئةو كة طةُّـ سؤظَيتى بكةن سةختة تَيكؤشانة

كردى..»
هةَلدةسةنطَينَيت.. دوذمن هَيزةكانى زؤرةى جةماوةرة ئةو دَيت زؤكؤف مارشاَل
بةخؤشى ئةَلمانيا «هَيزةكانى دةَلَيت ئةفسةرةكانيان، و سةف زابت و سةربازان واتة
هَينا، بةدةستيان ئةوروثيةكاندا وآلتة لة كتوثِريانةى سةركةوتنة ئةو مةستيى و
ثِروثاطاندةو ئةو سةرطةرمى و  مةست هةروةها وآلتمانةوة،  و ناوخاك  هاتنة
بةسةر دةتوانن بةئاسانى كة باوةِرى تةواويان هةبوو و بانطةوازةى(جوبلز)بوون،

زاَلبنب». سووردا سوثاى
لةطةَل هةبوو لَيكؤَلينةوةمان ثرسيارو ماوةى جةنطدا يةكةمى مانطةكانى لة
كرد هةستم بَلَيم من ئةوة ثَيويستة بةسةرداطرياوةكاندا، دةست و ديل سةربازة

بةَلَينةكانى هيتلةر هةبوو. هةموو بةهةر ئةوانة بِرواى تةواويان
لةاليةن ئةوانة جةنطكردن، بؤ ئامادةييان و ِراهَينانيان و مةشق دةربارةى وة
فِرؤكةوة، لةاليةن دةبابةو تايبةت بة بةرزدابوون زؤر ئاستَيكى لة ضةكَيكةوة هةموو
سةربازى مةيدانى. سةربازى خزمةتى بةطذداضوونةوةو و جةنط دةربارةى وة
بةخؤوة شانازى و نةترس خؤِراطرو باش دةزانى و خؤى سةرشانى ثَيويستى ئةَلمانى
بةهَيزى شارةزاو دوذمنَيكى بةرامبةر سؤظَيتى جةنطاوةرانى ئةوة بة ثَيى دةكرد
بسَينةوة، دةست لة سةركةوتنيان بةئاسانى هةروا نةدةتونرا نةوةكة ببوو قاَلبوو
شارةزاى سوثا ثَيكهاتةكانى و سةربازييةكان يةكة جةنط)ى هةروةها(ئةركانى
بوون. بةطذداضوونةوة و شةِركردن و ضاالكى جةنط و بةِرَيوةبردنى نوَيى ضؤنَيتى
بةِرَيوةدةبرا، بَيتةلةوة ِرَيطاى بة هَيزةكان بةِرَيوةبردنى شةِروثَيكدادانةكاندا لة
ئاهةنطى هةم و هاوكارى لة هةروةها زؤربوون، ئامَيرانة ئةو هَيزةكان الى كة
هةبوو، بةرزيان تواناو ئاستَيكى ثيادةكانياندا هَيزة ئاسمانيةكان و هَيزى نَيوان
جةنطى ئةركانى باآلى سةركردايةتى دةربارةى من بؤضوونى جةنطدا لةسةرةتاى
و ضاالكى ئةو ئاشكرابوو ئةوان ضونكة بوو، باش ئةَلمانى بؤضوونَيكى هَيزةكانى
سرتاتيجيان هَيرشكردنى ِرَيبازى و دةدا ئةنجام بةضاكى سةرانسةرييةيان لَيدانة
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ثَيكهاتة سةركردةى كردنى دةستنيشان لة هةروةها دةكرد، دةستنيشان باش
مةيدانييةكاندا سةركةوتووبوون.

هَيرشكردنةكانياندا  شَيوازى و ضِروثِرى و كات كردنى دةستنيشان لة  زؤرجاريش
(سياسى- بؤضوونى دةركةوت ئةمانةشدا هةموو لةطةَل نةدةبوون، سةركةوتوو
لة هةَلةبوو، بؤضوونَيكى بناغةوة لة ئةَلمانى، باآلى سةركردايةتى سرتاتيذى)
طةُّـ كة نةضوو ئةوة بؤ برييان هيتلةرييةكان بناغةيية هةآلنةدا، بؤضونة ئةو نَيوان
خؤى حيزب سةركردايةتى بة دةبَيت ئةوةى تواناى كةمدا ماوةيةكى لة سؤظَيتى
دةداتةوةو نيشتمان ئابوريى بووذاندنةوةى ِرَيكخستنةوةو هةوَلى و ِرَيكدةخاتةوة
و ئازووقة و تؤث و دةبابةو فِرؤكة لة جةنطاوةرةكانى ثَيويستيانة هَيزة ئةوةى
سؤظَيتى هَيزةكانى سةركةوتنى وايلَيدَيت و دةهَينَيتةوة بةرهةم تر شتةكانى
سةركةوتنَيكى ببَيتة سةركةوتنة ئةم و بهَينَيت فاشيستةكاندا هَيزةكانى بةسةر

خاك و زةويية داطريكراوةكانى. يةكاليى كةرةوة و ِرزطاركردنى كؤتايى

ـ ـ ـ
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سیانزه بهشی
ناوچهی له  فاشییهكان ھزهكانی (تكشكانی 

ستالینگراددا)
ملیۆن ڕووســـــــــی-(٦,٢) ــی ــان ــت زس -دووه م 
ھههی لهبهرهدا-بۆچوونكی  ئهمانی سهربازی 

ئهمانی- ھهواگرییه كانی

ئةَلمانى سةركردايةتى كة زؤرئاشكرابوو ساَلى(١٩٤٢)دا يةكةمى لةتشرينى
سرتاتيذييةوة، ضونكة بارَيكى بضَيتة خؤرهةآلت بةرةى هةموو بةدرَيذايى ناضارة
تواناى بةتةواوى كةوت هيتلةرى هَيزةكانى لة طةورانةى زةرةروزيانة ئةو
هةنطاوى مةبةستى سةرنةكةوتنى و نوشوستى دواى ئةمة- لَيرِبى.. هَيرشكردنى

شكستخواردنى و سةرنةكةوتن ماناى داطريكردن- يةكةمى
سؤظَيتى. يةكَيتى دذى جةنطدا لة هيتلةرة دووةمى

و ثَيناو خؤئامادةكردن لة بةرفراوانياندا هةَلمةتَيكى ثِروثاطاندةكانى فاشيةكان
خؤئامادةكردنَيكى وردترو شَيوةيةكى بة ِرووسيدا زستانى دووةم بةرةنطاربوونةوةى

باشرت..
بةرطريكردنى سةنطةرى كرد لة هَيزةكانيان داوايان ئةَلمانييةكان سةركردايةتى
كؤتايثَيهَينانى و سةركةوتن بؤ كاتى ِرَيطا خؤشكةربَيت كة بةهَيزثَيكبهَينن توندو
ساَلى(١٩٤٢)دا دووةمى مانطى تشرينى لةسةرةتاى ساَلى(١٩٤٣)دا. لة جةنط
مليؤن (٦,٢) لة بوو ثَيكهات سؤظَيتيدا ئةَلمانى  لةبةرةى  ئةَلمانى هَيزةكانى
و(٦٦٠٠) جؤراوجؤر ئامَيرى و مةيدانى تؤثى هةزار لة(٧٠) زياد و  سةرباز
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لةهةمان هةر ئَيمةش هَيزةكانى جةنطى. كةشتى فِرؤكةو(١٩٤) و(٣٥٠٠) دةبابة
تؤثى هةزار و (٧٢,٥) جةنطاوةر سةربازى لة(٦,١) مليؤن بوو ثَيكهات كاتدا
و جةنطى فِرؤكةى (٦٠١٤) دةبابةو (٣٠٨٨) و جؤراوجؤر ئامَيرى و مةيدانى
بوون بريتى باآلدابوون سةركردايةتى ذَيردةستى لة سرتاتيذيانةى يةدةكيية ئةو 

دةبابة، لةسةر  و ٧ ليواى ثيادةو زرَيثؤش و دةبابة و ١٣ فةيلةقى فريقة لة(٢٥
و طؤِرا هَيز تةرازووى و تاى ثَيكرد دةست دووةمى جةنط هةنطاوى بناغةية ئةو

شكايةوة. سؤظَيتدا يةكَيتى بةرذةوةندى بةالى
بةروارى (١ى ذمارةيةكى بِريارى لة ئةَلمانى ثيادةكانى هَيزة سةركردايةتى
شةِروثَيكدانانةى دةَلَيت»هَيزةكانى ِرووس لةم يةكةمى١٩٤٢)دا تشرينى ١٤ى
زستانى(١٩٤٢- لةم نةماوة تواناياندا لة و الوازبووة هَيزةكانيان دوواييةدا ئةم

كؤبكةنةوة.» ِرابوردوو زستانى هَيندةى هَيز بتوانن يةدا (١٩٤٣
لةبةرةى طؤَل و طورج  و خَيرايى كارى ئَيمةشدا باآلكانى لةسةركردايةتيية
كةوا سةرضاوةى هةَلخةَلةتاندنيان و سةرلَيشَيوان بةمةبةستى خؤرئاوادا دةكرا،
ناو كةوتة و كرد بِرواى دوذمن بةِراستى هةر بةرةيةوةية لةم بةتةواوى خةتةرى
لةوَيدا خؤى  مؤَلطاكانى هَيزو ئةويش  لةبةرئةوة فَيَلةوة،  و ئةو خةَلةتان داوى
ستالينطرادةوة بةرةى لة سؤظَيتى باآلى سةركردايةتى لةِراستيشا ئامادةكرد.
بوو، ضونكة زؤرخراث دوذمن ئامادةدةكرد، بارودؤخى طشتى بؤ هَيرشَيكى خؤى
خةتةربكةن، شوَينى دةستنيشانى نةيانتوانى هَيناوة شكستيان هةواَلطرييةكانيان
طةيشتبووة كؤمانكردبوونةوة، هَيزانةى ئَيمة لةوَيدا ئةو ستالينطراددا ناوضةى لة

زرَيثؤش). دةبابةو سوارةو فةيلةقى ضةند و سوثا يانزة(١١
ثةيوةندى كة  دروستبوو ناديارى و نةهَينى لة جؤرَيك ستالني مردنى ثاش
هةوَل بةو ئاماذةم لةمةوثَيش هةبوو بردنةوة هَيرش دذة ثالنى طرنطى بةدانانى
مةسةلةية ئةو كَيشةو طةرضى ئةمِرؤ درا، ثالنةدا، ئةو دانانى لة كة كارانةدا و
ثَيويستة بةضاكدةزانم،  واى من بةآلم نيية، ئةوتؤى تايبةتى طرنطييةكى

ِروونبكةمةوة. هةَلوَيستةكة
سةرةكييةكانى بناغةيى و هَيرشى داهاتوو ِرايةَلة ضاالكى كة هةبوو بؤضوونَيك
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بناغةيية ثالنة ئةو و دانراوة لةسةركردايةتى باآلوة ١٩٤٢)دا مانطى(ئابى لة
بؤ نةبوو بناغةيى ئةوةثالنَيكى سنووردارى هةية، بةآلم شَيوازَيكى ناوةِرؤكدا لة
بوو ِرَيطاطرتن بؤ مةبةستى بوو لَيدانَيك تةنها ضاالكى بةَلكو دذةهَيرش، ضاالكى
كة هةبوو تريش بؤضونَيكى ستالينطراد، بةرةو ثَيشةوةيدا ضوونة لة دوذمن لة

ستالينطرادةوةبوو. بةرةى خودى ثَيشخةرى دةست لةسةر ثالنة ئةو
دةداتةوة ضوونانة بؤ ئةو وةآلمى لةبريةوةرييةكانيدا جةنةِراَل(فاسيليفسكى)
بؤ دةطةِرَيتةوة ثالنة ئةو دانانى طةورةيى كة دةكاتةوة ئةوة لةسةر جةخت و

جةنط. ئةركانى ئةنجومةنى و باآل سةركردايةتى
ناوضةى لة سَى بةرة كة ئةوةى سرتاتيجى طةورة، وةك كارَيكى ثالنى دانانى بؤ
كارةكانةوة سنووردارى لةاليةكى تةنها نابَيت تياكرد.. هاوبةشيان ستالينطراددا
و بكرَيت تةكنيكى و ماددى تواناى بؤ حسابات دةبَيت بةَلكو بضيت، ثريى بةرةو
و هَيزى داهات دةستنيشانى دةتوانَيت ئاستة ئةو بؤ كَى ثَيبكرَيت. لةوةوة دةست

ئةو كارانة بكات..؟ ثَيويست بؤ
لةم طرتووة هَيزةكاندا و داهات  بةسةر  دةستى  كة  اليةنةية ئةو بَيطومان
ئةركانى ئةنجومةنى و باآل سةركردايةتى لةاليةنى جطة اليةنة ئةو حاَلةتةشدا

نيية. تر كةسى نةبَيت جةنط
و هَيزةكان خؤِراطرى و  ئازايى و قارةمانى بؤ ئاماذة  زؤكؤف مارشاَل
طةورةيةدا سرتاتيجية ضاالكيية ئةو جَيبةجَيكردنى لة دةكات سةركردايةتييةكةى
بكرَيت.» من بؤ تايبةت بة دانان) باسى(مافى نابَيت دةَلَيت»لةبةرئةوة و
نازانَيت، ثَيويست بة دوورودرَيذى بة ِرووداوةكان باسكردنى زؤكؤف مارشاَل
بةِراستى و طشتى شَيوةيةكى سؤظَيت بة مَيذووييةكانى يةكَيتى ثةِرتووكة ضونكة

ئةو باسانة. سةر تيشكيان خستؤتة
خؤرئاوا باشوورى بةرةى هَيرشةكةدا دذة ثالنى يةكةمى هةنطاوى لةسةرةتاى

بينى. باآليان طةورةو دةورَيكى جةنةِراَل(فاتؤتني) سةركردايةتى بة
بةمةبةستى دوذمن، يةكةميان بسرةواندايةتة لَيدانيان بةرةى(دون) دوو دةبوو وة

ِرووبارى(دون)ةوة. ضةثى ِرؤخى لة دوذمن بةرطرى تَيثةِربوونى و بِرين
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دابِرانى مةبةستى بة ِرووبارى دوندا ِراستى لَيوارى بةشى بة دووةميش لَيدانى
ستالينطراد. ناوضةى سةرةكييةكانى هَيزة لة ناوضةيةدا لةو دوذمن هَيزةكانى

نَيوان(ئيفانؤفكا) كة كةوتبووة دةبوو لةوناوضةيةوة ستالينطراديش بةرةى وة
ثاشان دوذمن برِبَيت و بةرطى هَيَلةكانى باكورى دةرياضةى(بارمنتاك) سنوورى و
لة(كاالنش- هةتا خؤرئاوا باكورى بةرةو بدات هَيرشةكانى و ضاالكى بة ثةرة
بةو دةطةنةوة، بةيةك خؤرئاوا بةرةى باشورى هَيزةكانى بة خرؤتؤسوفيتسكى)دا

دوذمن بدرَيت. ستالينطراددا طةمارؤى لة ناوضةى شَيوةية دةتوانرَيت
بة ثَيويستى و كردارانة ضاالكى ئةو بؤ ئامادةكارى دةَلَيت زؤكؤف مارشاَل
بة كردنَيكى طةورةو هاريكارى هَيزو ثَيداويستى و ئامادةكردنى كؤكردنةوةو و

توانابوو.
ماوةيةدا لةو دووةم تشرينى ١٩ى تا دووةم تشرينى نَيوان(١) ماوةى لة
و(٤٠٠) وآلخ و (١٠) هةزار سةرباز (١٦٠) هةزار ِرووبارى(فولََطا)دا بةِرَيطاى
هةزار و نزيكةى(٧٠٠٠) هةزار ئؤتؤمبيل و(١٤) مةيدانى تؤثى و(٦٠٠) دةبابة

ئازوقةو جبةخانة ِرةوانةكرا. تةن
فاسيليفسكى من و دووةمدا تشرينى سةرةتاى و يةكةم كؤتايى تشرينى لة «وة
و طةِراين هَيزةكاندا بةناو ثَيكةوة سةركردايةتى  نوَينةرانى ترى كةسانى و
ئةركانةكانى سةرؤك سةركردةو  يارمةتيدانى بةمةبةستى زؤرماندا  هةوَلَيكى
هَيرش دذة ثالنى شارةزايى و فَيربوون بؤ تةواويان كردنى شارةزايى بؤ جةنط
و بةرةكان سةركردايةتى لةطةَل كؤبوونةوانةمان ئةو جَيبةجَيكردنى، شَيوازى و
لة سياسى و سةربازى سةركردايةتى كة  دةريخست  ثَيكهاتةكانياندا لةشكرو
شارةزاييةكى طةورةو يةكى لَيثرسيارَيتى بة هةست بةِرؤحَيكى اليةنَيكةوة هةموو
كة و حيزبييةكان و سياسى ِرَيكخراوة هةروةها  هةستان، بةكارةكانيان نوَيوة
طةورة سياسى بةكارى جةنطاوةرةكاندا يةكة ناو لة بةرثرسةكان كةسايةتيية
ِرووبةِرووبوونةوةية، شةِرو  بؤ ئامادةكاريية و طةورةية اليةنة  ئةم هةَلدةسان،
سياسى بة بةِرَيوةبردنى و سةربازى ئةنجومةنى ضاودَيرى ذَير لة تواناوة زؤر بة

دةبرا. بةِرَيوة جةنةِراَل(ِرؤداكؤف) سةرؤكايةتى
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هةَلوَيستةكةو لة ئاطاداركردةوة باآلم سةركردةى تشرينى دووةمدا مانطى (لة
كاتى كاروضاالكييةكة) دواخستنى دةبَيتة كة و خؤئامادةكردنةى كةموكوِرى ئةو
دَلنيايى بؤ كاروضاالكييةكاندا ئاسايى لة باآل سةركردةى كة بَلَيم ئةوة ثَيويستة
باآل سةركردةى هةركة لةبةرئةوة دةدا. ئاسمانييةكان بةهَيزة تةواوى زؤرطرنطى
ئاسمانى هَيزةكانى ئامادةكارى و كةموكوِرى دةربارةى منى طازاندةكةى و شكات

ثَيطةيشت.. كارةكة بؤ
ناردم.. بؤ نامةيةى ئةم

ئامادةكارى ئةطةر  زؤكؤف)ة حيزبى  (نازناوى كؤنستنتينؤف..  هاوِرَى  (بؤ
ئةنجامى دوايدا لة تةواو نةبَيت فاتؤتني و برمينكؤ الى ضاالكييةكة بؤ ئاسمانى
جةنط شارةزايى و قاَلبوون دَينَيت. شكست  و نابَيت سةركةوتوو ضاالكييةكة
سةركةوتوو هةرطيز ئةَلمانةكان دذى ضاالكى دةيسةِّـَينَيت ئةَلمانةكاندا لةطةَل
بةسةرياندا ئاسمانيدا هَيزى لة دةبَيت كة ئةوةية ئةويش نةبَيت، باردا لةيةك نابَيت

بكةن.. جَيبةجَى كار سَى ئاسمانييةكانمان هَيزة ثَيويستة لةبةرئةوة زاَلبني،
ثَيشكةوتنى ناوضةى بكةنةسةر ئاِراستة ئاسمانييةكانمان هَيزة ضاالكى ١ـ
ثةك ئةَلمان فِرؤكةكانى هاتوضؤى ئةوةى فِرين و بؤ وةشَينةكانةوة دةست هَيزة

بخةن. كاريان لة و بخةن
هَيزةكانمان ِرووبةِرووى كة هَيزة ئةَلمانيانة بكةن ئةو بارانى بؤمب بةردةوام ٢ـ

هَيرش بةرةكانمان. هَيزة ثَيشةوةضوونى بؤ بكةنةوة و ِرَيطا دةبَيتةوة
دةكةن، كشَى ثاشة كة دوذمن هَيزانةى ئةو ِراوةدوونانى و دواكةوتن بة ٣ـ
ثَي بآلوةيان تةواوى بة ئةوةى بؤ بةردةواميان هَيرشكردنى و باران بؤمب بة

بكرَيت.
ئةطةر(نؤفيكؤف) كؤببنةوة، تاكونةتواننبةزوويىلةنزيكرتينهَيَلىبةرطريياندا
باشرتواية نيية، كارانةيان ئةو تواناى كاتةدا لةم ئاسمانييةكانمان، هَيزة دةزانَيت
ئاسمانييةكانمان هَيزة ئاثؤِرةى بة تةواوى هةتا ِرابطرَيت، كارانة و ضاالكى ئةو

تةواودةكةين»
                            ئيمزا: فاسيليف
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               (فاسيليف.. نازناوى ستالينة..
ئامادةكردن بؤ نةهَينيةكانى خؤ كارة لة خؤى كاتى نازناوةشة لة هةر ئةو

هةيبوو.. ناوى ِراستيشى(جيفاشيفلليية..) ئيشرتاكى شؤِرشى

ـ ـ ـ

نوێ پالنكی
طةِرانةوة فاسيليفسكى ذةنةِراَل زؤكؤف و ذةنةِراَل دووةم)دا تشرينى لة(١٣ى
بةثَيى هَيرشكة ضاالكى كؤتايى ثالنى لة باآليان سةركردةى خودى مؤسكؤ، بؤ
بةرطرى ئةنجومةنى ئةندامانى كاتةدا لةو كردةوة. ئاطادار واقيعى بارودؤخى
ذوورةوة.. هاتنة  حيزب سياسى  مةكتةبى ئةندامانى لة  هةندَيك و  نيشتمانى
كورتى بة سةرلةنوَى  سةرةكييةكان هَيَلة جةنةِراَل هةردوو دةبوو لةبةرئةوة 

ِروو. بخةنةوة
سةرنجى ئَيمة .. كورت.. ثالنةكة ثةسةندكرا و ضةنةحانَييةكى طفتوطؤ ثاش
لة كاتَيك ئةَلمانييةكان سةركردايةتى  كة  ِراكَيشا ئةوة  بؤ باآلمان سةركردةى
هةندَيك ناضاردةبن دةبنةوة، ناهةموار هةَلوَيستَيكى ِرووبةِرووى ستالينطراددا
بؤ و بيانكَيشَيتةوة تردا جَيطريبوون لة هةرَيمةكانى هَيزانةى لةو لة هَيزةكانيان
و هاوكارى بؤ هةرَيمى(فيازما)داية لة هَيزانةى ئةو بةتايبةت بيانَيرَيت، شةِر
لةو ئةوةى ِرَيطا بؤ باشوورداية. وة لةبةرةى كؤمةَلة هَيزانةى يارمةتيدانى ئةو
لة هَيرشكردن ضاالكى  و ئامادةكارى ثَيويستة ِروونةدات، ئةوة و كارةبطريَيت
جَيبةجَيكردنى بؤ كرد جَيبةجَي بكرَيت، ثَيشنيارمان باكورى(فيازما)دا هةرَيمى
بةو كارةهةَلسن، بكرَيت خؤرئاوا و بةرةى بةرةى(كالينني) لة داوا ضاالكيية ئةو

وةآلميدايةوة. ستالني
بةو ئَيوة لة كامتان شوَينى خؤيداية.. و لة باشة و موناسب كارَيكى ئةوة ـ
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هةَلدةسَيت..؟ كارة
لةسةرئةوة ثَيشةكى  هةردووكمان فاسيليفسكى و من لةبةرئةوةى 

وتم... ثَيكهاتبووين..
ئامادةية و ساز اليةنَيكةوة هةموو  لة  ستالينطراد كاروضاالكى ـ
نَيوان لة و هةمئاهةنطى ضاالكى سةركردايةتى دةتوانَيت لةبةرئةوة(فاسيليفسكى)
بؤ ئامادةكارى سةركردايةتى و منيش و بكات ناوضةى ستالينطراددا هَيزةكانى
ِرةزامةندى سةركردةى باآل خؤرئاوادا. بةرةى و لةبةرةى(كالينني) هَيرش دةكةم دذة
بؤ بضن ثَيكةوة بةيانى دةربِرى.. ثاشان وتى.. «سبةينَى ثَيشنيارةكانمان لةسةر
و سةركردايةتى هَيزةكان ئامادةكارى لةسةر جةخت تريش و جارَيكى ستالينطراد

كاروضاالكيية.» ئةو ثَيكردنى دةست بؤ بكةنةوة
هَيزةكانى(فاتَوتني) ناو بؤ طةِرامةوة سةرلةنوَي دووةم)دا تشرينى لة(١٤ى

كةوتةِرَى) هَيزةكانى(بريمنكؤ) بةرةو (فاسيليفسكى)يش
ثَيطةيشت..! بروسكةيةم ئةم ستالينةوة لة دوايى ِرؤذى بؤ

بةِرَيكةوتنى.. ِرؤذى خودى خؤى.. بؤ كؤستنتينؤف).. تةنها هاوِرَى.. (بؤ
ثاشان بكة.. دةستنيشانى دةتوانيت خؤت دةوَيت ضؤنت تؤ ئيفانؤف) و (فيدرؤف

بكة... لةوة خةبةردارم بؤ مؤسكؤ طةِرايتةوة كة
بكةوَيت.. تريان ئةوى ِرؤذ ثَيش دوو يا بة ِرؤذَيك يةكَيكيان ويستيشت ئةطةر
بكة. ئةو مةسةلةية جَيبةجَى خؤت بؤضوونى بة ثَيى سةرثشك دةكةم خؤت من

                                 ئيمزا... فاسيليف
١٩٤٢/١١/١٥                                                  

سةعات١٣,١٠دةقيقة
و خؤرئاوا باشورى بةرةى بِريارماندا فاسيليفسكيدا لةطةَل بةِراوَيذكردن
هَيرشةكةى دووةم)دا تشرينى لة(١٩ى بةرةى(دون) ثَينجى و شةست سوثاى

دةستثَيبكات.
دةست  دووةمدا تشرينى ى  ٢٠ لة  هَيرشةكةيان ستالينطراديش بةرةى و  
لة(١٧ى كرد بِريارةكانمان لة  ثشتطريى باآلش سةركردةى و ثَيبكةن...
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هَيرش دذة  ضاالكى ئامادةكارى بؤ مؤسكؤ. بؤ طةِرامةوة دووةم)دا تشرينى
تشرينى بةيانى(١٩ى نيوى و حةوت كاتذمَيرى(٧,٣٠) لة ِرَيككةوتبووين كة

بكرَيت. هَيرشة بة دةست دووةم)دا
دياريكراوى اليةكى هةموو لة توندوتيذ شةِروثَيكدادانَيكى و.. ثاش بةباشى
هَيزةكانى طةمارؤى يةكةمدا، توانرا كانوونى ِرؤذةكانى يةكةمى لة ثالنةكة، ناو
هةنطاوَيكى بة دةستكرا و هَينرا يةكةم هةنطاوى بة كؤتايى بةوة بدرَيت، دوذمن
لة بوو،  طةمارؤدراوةكان فاشيية هَيزة نةهَيشتنى ثاككردنةوةو ئةويش تر، 
كالينني بةرةى بنكةى بؤ ستالني دووةم)دا تشرينى (٢٨ى شةوى وةختَيكى درةنط
بةسةرهاتةكانى و طؤِرانكارى ثرسيارى و هةواَل و زؤكؤفةوةكرد بة ثةيوةندى
ئةَلمانيية هَيزة نةهَيشتنى ثاككردنةوةو دةربارةى و لَيثرسى ستالينطرادى ناوضةى

لَيكرد. ثَيشنيارى داواى ستالينطراددا دةوروبةرى طةمارؤدراوةكانى
سةركردةى بؤ بروسكةيةكى زؤكؤف جةنةِراَل يةكةم)دا تشرينى (لة٢٩ى
هةَلوَيستةكةى طؤِرانكارييةكانى ئةطةرى دةستنيشانى بروسكةيةدا لةو باآلنارد
كة نةهَيَلرَيت هَيزةكانى كرد ثَيويستى ِرَيطاى ثَيشنيازى طرتنةبةرى كرد، و تيادا
لةطةَل و ثَيشةوة بضنة و كؤتيلنسيكؤ)دا تشرسكيا هةرَيمى(نيجيتى لة ئةَلمانى
بؤ ثَيكبهَينن زةمينى ِرَيطايةكى بطرنةوةو يةك طةمارؤدراوةكاندا ئةَلمانيية هَيزة
بةدوو بكرَيت ئةَلمانى طةمارؤدراوةكانى هَيزة ثَيويستة وة طةمارؤكة. شكاندنى

جياوازةوة. يةكرت لة بةشى
و بةلَيدان دةستبكرَيت يةكرت.. دةبَيت لة كؤمةَلةكة دوو جياكردنةوةى ثاش
ئةو بةلَيدانى دةستبكةن هَيزةكان لةدواى ئةوة هَيزةكةيان بَى بةشة لةناوبردنى

ستالينطراددا.. ناوضةى لة وان هَيزةى
ثاككردنةوةى و لةناوبردن ضاالكى يةكةم)دا مانطى(كانونى يةكةمى نيوةى لة

بةِرَيوةدةضوو.. هَيواش زؤر شَيوةيةكى بة طةمارؤدراوةكان هَيزة
يارمةتى و كؤمةك بةَلَينى خؤى خودى هيتلةر ئةَلمانييانة.. هَيزة ئةو ضونكة
و دةكرد شةِريان دِرندانة و ئازايانة شَيوةيةكى بة اليةكةوة لة طشت ثَيدابوون...
دةكرا ضوونةى ضاوةِروان ثَيش و ئةوسةركةوتن هَيرشانةياندا ئَيمةش لةو هَيزةكانى
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نةثَيكا. ئامانجيان نةهَيناو دةستيان بة
ئةَلمانيا هَيزانةى ئةو ِرووبةِرووى هَيزانةمان ئةو زؤرى بةشَيكى ضونكة
ئةَلمانةكانةوة بةنيسبةت هاتبوون، هةرَيمى(كؤتيلينيكؤنؤ)وة لة كة ببوونةوة
دةبووة بؤيان ستالينطراددا ناوضةى شةِرى لة تَيكشكان سرتاتيذييةوة، ِرووى لة

ترسناك. طةورةو كارةساتَيكى هةِرةشةو

ـ ـ ـ

بارودۆخهكه ڕزگاركردنی بۆ
ثَيش لة هيتلةرييةكان سةركردايةتى طشتى بارودؤخى ِرزطاركردنى بؤ
الى بةرطريكردنى لةبةرةى هَيزانةى ئةو ثارسةنطى دةيانويست هةمووشتَيكدا
و ضاودَيرى ذَير لة بةوةى ئةويش بكاتةوة، ِراست خؤى وةك ستالينطراددان

بكشَينَيتةوة. قؤقازدا هَيزةكانى سوثاى(أ) لة خؤيدا ثاراستنى
ثَيكهَينا نوَييان سوثايةكى هيتلةرييةكان سةركردايةتى مةبةستة ئةو بؤ
سةركردة كة فيلدمارشاَل(مانشستني) بةسةركردايةتى دون)ةوة بةناوى(سوثاى
طةورةترينى بةتواناو شــارةزاو بةسةركردةيةكى داياننابوو ئةَلمانييةكان 
هةرَيمةكانى لة كة ئةَلمانى هَيزى هةندَى لةشكرة ئةو ثَيكهَينانى بؤ سةركردةكان.
ئةَلمانيادابوون و فةِرةنسا بةرةكانى لة  هةروةها و سؤظَيتى ئةَلمانى. بةرةى
ثَيشنيازى مانشستينى فيلد مارشاَل دوايدا ئاشكرابوو، لة هةروةك كَيشرانةوة.
طورزوةشَينى دةبَيت دووهَيزى طةمارؤدرابوون هَيزانةى ِرزطاركردنى ئةو بؤ كردبوو

ثَيكبهَينرَيت.
ناوضةى(تؤرموسني)دا لة دووةميان و  ناوضةى(كؤتيلينيكؤ)  لة يةكةميان
هَيزة بةهاناى نة و مانشتني ثَيشنيارةكةى بةدةم نة قةدةر(خوا) بةآلم بَيت،
لةو ئةَلمانى باآلى سةركردةى ضونكة هات، ئةَلمانياوة.. طةمارؤدراوةكانى
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طرفتاربوون. يةدةكييةكانييةوة هَيزة كةمى بةدةست كاتةدا
بةو هَيَلى  هَيواشى توانييان بة زؤر بكاتةوة كؤيان كة توانى ئةو هَيزانةشى  وة
دوذمنةوة لةثشت  ثَيشمةرطةكانمان ضونكة ِرةتبَيت دوورودرَيذانةدا طواستنةوة 
ثةلةيانة باشور  بةرةو ِرؤيشتنياندا لة لةبةرضى ئةَلمانى هَيزةكانى دةيانزانى 
دواكةوتنى و ثةكخستن بؤ بوو توانادا لة هةرضييان ثَيشمةرطانة ئةو لةبةرئةوة

تَيكؤشان. و دوذمن كرديان هَيزانةى ئةو
لةاليةن بةهَيزانةى ئةمنيية توندوتيذيية ِرَيطاوكارة هةموو ئةو لةطةَل
توانييان دلَيرةكانمان  نةبةزو  ثَيشمةرطة بةر طريابووة ئةَلمانييةوة هَيزةكانى
كات بةرن، لةناويان و تَيكبشكَينن هيتلةرييةكان هَيزةكانى كاروانى دةيةها
لةو دةرضوون و ِرزطاربوون بؤ دايانِرشتبوو  ثالنةى ئةو تَيثةِردةبوو،  خَيرايى بة

دةبؤوة. داِرمان شكست و بةردةوام تووشى طةمارؤية
نزيكبوونةوةى مةرطى بة هةستى ستالينطراددا دةوروبةرى لة كاتَيك هيتلةر
و هَيرش بة دةست بةمانشستيندا فةرمانى كرد، طةمارؤدراوةكانى هَيزة
بكات، هَيزةكان تةواوى كؤكردنةوةى ضاوةِروانى بَيئةوةى بكات، ضاالكييةكانى
هَيَلى لَيوارى بة ناوضةى(كؤتيلينكؤفؤ) لة يةكةم)دا مانشستني كانونى لة(١٢ى

دةست ثَيكرد. هَيرشةكةى ئاسنينى شةمةندةفةردا
بةرطرى هَيزة و ئةَلمانى هَيرشبةرةكةى هَيزة توندوتيذ كوشتارَيكى شةِرو ثاش
هَيزةكانى مانشستني و لَيكةوت بَيشوماريان زيانَيكى زةرةرو كارةكانى سؤظَيتى
دياربوو دووربوون، ستالينطرادةوة لة كيلؤمةتر و(٤٠) ثَيشةوة بَينة توانييان
شوَينى لة هيوايةي بةآلم ئةو نزيكبؤتةوة، سةركةوتن لة زؤر وايدةزانى دوذمن
سوثاى باآل(فاسيليفسكى) فةرمانى سةركردايةتى بةثَيى ضونكة خؤيدا نةبوو..
كاتَيك سؤظَيت ثَيشووى بةرطريي وةزيرى بةسةرؤكايةتى(مالينوفسكى دووةم
دووساَل ئةوكاتة مالينوفسكى دةنووسَيت بريةوةرييانةى ئةم زؤكؤف  ذةنةِراَل

كردبوو) كؤضى دوايى لةوةثَيش
بةباشى بوو لةشكرَيك سووثايةش ئةو دةكات. جةنط كؤِرى ِرةوانــةى
و لَيدان بةو توانى سوثاية ئةو مةيدانى، تؤثى دةبابةو بة ثِرضةككرابوو



٣٤
٥

زۆكۆف مارشاڵ

يةكاليى سؤظَيتى هَيزةكانى سةركةوتنى بة جةنط ثاشةِرؤذى دةستوةشاندنةى
بكاتةوة.

سوثاى و خؤرئاوا  باشورى بةرةى هَيزةكانى يةكةم)دا كانونى  لة(١٦ى
بةرةو هَيرشكردن  و جووآلن بة دةستيانكرد سةربةبةرةى(فورتيض) شةشةمى
لةوَيدابوون ئةَلمانييانةى هَيزة ئةو ناوبردنى لة بؤ دوون ِرووبارى حةوزى ناوةندى

لة(تؤرموسني)دابوون. كة دوذمن هَيزةكانى دواوةى سةر هَيرشبكةنة لةوَيوة و
ئةو هَيزانةى ناضاربوو هَيزانة(مانشتني) ئةو طةورةيةى ثَيشكةوتنة ئةو لةسةر
ثَيبكات. بآلوة و ناوضةى(تؤرموسني)دا دابةشبكات لة بؤ هَيرشكردن دانرابوون

بةرةى هَيزةكانى ِرووبةِرووى زانى كاتَيكيان سوثاى(دوون) هَيزانةى ئةو
و دةكردنةسةريان هَيرشيان هةردووباَلةوة و لةثشت كة خؤرئاوابوونةوة باشورى
سةركردةى جةنةِراَل(فاتؤتني)ى كانونى يةكةم)دا لة(٢٨ى لَيدةوةشاندن دةستيان
بَلَيم وتى»دةتوانم و كرد باآلوة بةسةركردايةتى خؤرئاوا ثةيوةندى باشورى بةرةى
بة فريقة بوون لة(١٧) بريتى و بةرةدا بوون بةرامبةر كة لة دوذمن ئةو هَيزانةى

تياضوون. و ناوبران لة تةواوى
ذمارةيةش ئةو نزيكةى و كردووة ديل دوذمنمان سةربازى هةزار لة(٦٠) زياد
ثاشماوةى لة نةبَيت كةم ذمارةيةكى برينداربوون، و كوذران كوشتارةدا و شةِر لةو

بكةن.» بةرطرى هيضى تر نةماون كة بتوانن دوذمن هَيزةكانى

ـ ـ ـ
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قارهمانتی
ضوار و بيست  فةيلةقى قارةمانَيتى لةسةر هةَلوَيستة زؤكؤف مارشاَل 
بةرطريكردنى توانييان فةيلةقة ئةو  بادانؤف جةنةِراَل  بةسةرؤكايةتى دةكات،
شةِرو ثَيشةوةو ثاش كيلؤمةتر بضنة و ماوةى(٣٠٠) برِبن طةمارؤدراو دوذمنى
لةناو دوذمن هَيزةكانى سةربازى توانييان(٦٧٠٠) شةِرةدا لةو طةرم كوشتارَيكى
واتة هةموواليةكةوة(يةكسةر) لة و بِرؤن وَيستطةى(تةئتسيك) الى بةرةو و بةرن
تةواو خؤكؤكردنةوةى بؤ نةدةن بةدوذمن هةل هةتا بةرن هةَلمةت ِراوةستان بَى
دةبابةكانييةوة بةهَيزى توانى  نةقيب(فؤمني) كاتةدا لةو بةرةنطاربوونةوة. بؤ
و بشكَينَيت ئاسنى (ستالينطراد- ليخاياتيك) و هَيَلى ويستطةكةوة ناو بضَيتة
فِرؤكانةدا شاحينة ئةو بةسةر دةست لةناوبةرَيت و ويستطةكة هَيزى بةجارَيك
بةآلم بةداخةوة بكةن، سازيان و بيانبةستن مابوو ئةوةندةيان تةنها كة بطرَيت
مردنَيكى بة و شةهيدكرا وَيَل طوللةيةكى بة نةقيب(فؤمني) قارةمان كاتةدا لةو

شةهيدبوو. قارةمانانة
كردة هَيرشى نةقيب(نيتشايف) سةرؤكايةتى بة دةبابةكان هَيزى ئةوة دواى
فِرؤكةخانةكة زةوى لةسةر طواستنةوة فِرؤكةى كة(٢٠٠) فِرؤكةخانةكة  سةر 
دةبابةكانمان بةرزببنةوة،  نةيانتوانى  فِرؤكانة ئةو بةآلم  بوون، فِرين ئامادةى
طةمارؤى توانييان  دوذمن هَيزةكانى بةآلم  دان، تَيكوثَيكيان شَيالو هةموويان
ئةو ِرؤذ ثَينج و شةو ثَينج ماوةى و بدةن  ضوار و بيست فةيلةقى دةبابةكانى

شةِربكةن. بة بةردةوامى توانييان فةيلةقة
و جةنطاوةران  نةترسى و  ئازايى هؤى بة  دووةمدا تشرينى لة(٢٩)ى  وة 
طةمارؤية لةو فةيلةقة ئةو جةنةِراَل(بادانؤف)ةوة لةبةرضاوى سةرؤكايةتى

ِرزطاربكةن.
لة  ضوار،  و  بيست فةيلةقى لةبةرضاوةى طةورةو دةورة ئةو لةبةر  وة   
لة يةكةمجار بؤ جةنةِراَل(بادانؤف) نوانديان (دوون)دا و شةِروثَيكدادانى(فَوَلطا)
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زؤرى ذمارةيةكى و ثَيدرا ثلةدووى مةدالياى(سؤفؤرؤف)ى سؤظَيتيدا يةكَيـتى
جؤراوجؤريان ثَيدرا. ويسامى مةدالياو فةيلةقةكة ئةفسةرو سةربازانى

و ستالينطراد بةرةى هَيزةكانى سةركةوتوانةى شةِروثَيكدانة ئةو دواى
ئةَلمانى سوثاى(دوون)ى سةركردةى هةستان. ثَيى خؤرئاوا باشورى بةرةى
سةرهَيزة طةمارؤى البردنى و شكاندن لة نائومَيدبوو مارشاَل(مانشستني) فيَلد

ستالينطراددا. ناوضةى لة ئةَلمانى فيَلدمارشاَل(باولؤس)ى طةمارؤدراوةكانى
لة ئةوةى كرد، بةوة هةستيان ئةَلمانى هَيزةكانى و سةركردايةتى كاتَيك
لة تةواوى بة هةتا هةوَلياندا، طةمارؤية لةو خؤقوتاركردن بؤ تواناياندابوو،

نائومَيدبوون. ئاخريدا
شكستى لة دَلنيابوون ئةوةى دواى هيتلةرييةكان سةركردايةتىسياسىسةربازى
فيَلدمارشاَل(بارلؤس) هَيزةكانى سةر طةمارؤى كؤتايى لةالبردنى سةرنةكةوتنى و
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لةشكرة. ئةو تةواوةتى مردنى لة و
كة ِرزطاركردنى بهَينن لةشكرة ئةو سةرةكى مةبةستى لة لَيهات واز وايان
شةِرو لة دةتوانن ضةند تا كردن ناضاريان هاتن بوو، طةمارؤدراوةكانى ذيانى
سؤظَيتى، هَيزةكانى ماندوكردنى و مةبةستى هيالك بة بن بةردةوام كوشتاردا 
قؤقازى هَيزةكانى ئةوةى بؤ زؤرهةبوو يةكجار كاتَيكى بة ثَيويستيان ضونكة
نوَى بةرةيةكى ئةوةى بؤ كؤبكاتةوة هَيز تريشييةوة لةبةرةكانى بكشَينَيتةوةو

ِرابطرن. سؤظَيتى دذة هَيرشةكانى ِرادةيةك بتوانن تا كة ثَيكبهَينَيت

ئهمانی ھزهكانی پاككردنهوهی
هَيزة كات بةزووترين ضاكزانى بة واى سؤظَيتى باآلى سةركردايةتى
دووبةرةيةى ئةو هَيزةكانى  ئةوةى  بؤ بكرَينةوة، ثاك  دوذمن طةمارؤدراوةكانى 
يةكَيـى باشورى بةشى و قؤقاز لة ئةَلمانيا كة هَيزانةى ئةو بتوانن ناوضةيةدان لةو

ناوبةرن. لة دةيانكَيشَيتةوة سؤظَيتيدا
نيشتمانيدا.. بةرطرى ئةنجومةنى كؤبوونةوةى لة يةكةمدا، كانوونى كؤتايى لة

وتى.. باآل سةركردةى
طةمارؤدراوةكانى ثاككردنةوةى ضاالكى  كردنى سةركردايةتى ثَيويستة ـ
بةرةيةدابن دوو و لة بَيت دووسةركردة ئةطةر ضونكة بةيةك كةس، بدرَيت دوذمن
ئةو بةطشتى ئةنجومةن ئةندامانى تَيكدةضَيت، و بةِرَيوة ناِروات بةباشى كارةكان

كرد. ثةسةند بريوِرايةيان
لَيبكةين داواى و  ثَيبسثَيرين كارةى ئةو ئَيمة كة كَيية سةركردةية  ئةو ـ
و من كردة ِرووى باآل سةركردةى ثاشان لةناوبةرَيت..؟!! دوذمن بةتةواوى

وتى...
بَيدةنطييت..؟!! بؤضى تؤ.. ـ
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ثَيناخؤش دآل لة بةآلم(بريمنكؤ) باوةِرثَيكردنن، جَيطاى سةركردةكان هةردوو ـ
سؤفسكى بكات.. ِراكا بة تةسليم ستالينطراد بةرةى دةبَيت سةركردايةتى

و فةرمانى ثَيرِبيم قسةكةى بةوة ستالني نيية.. لةبةرخاتروخؤتر ئَيستا كاتى ـ
هةرلةهةمان شةودا ِرابطةيةنم، بة(بريمنكؤ) نيشتمانى ئةنجومةنى ثَيدام بِريارى

وت:- ثَيم كرد.. بريمنكؤوة جةنةِراَل بة ثةيوةنديم بةبَيتةل
بِرياريانداوة، نيشتمانى بةرطرى ئةنجومةنى  ئيفانؤفتيش، ئةندرية ـ
ناوضةى لة كة  دوذمن هَيزانةى ئةو كؤتايى...  ثاككردنةوةى سةرؤكايةتى 
سوثاى هَيزةكانى ثَيويستة تؤ لةبةرئةوة بدرَيت بةِراكاسؤفسكى، ستالينطراددا
ستالينطراد سةربة بةرةى ضوارى و وشةست ضوار، دوو، شةست و و ثةنجاوحةوت

ئةوةوة... هَيزةكانى ناو بضنة ئةوةى بؤ بةرةى(دوون)ةوة ثاَل بخةيتة
ضيية؟ لةوة مةبةست لَييثرسيم.. بريمنكؤ... ـ

دياربوو(ئةندرية ئيفانوفيتش) لةو باسكرد.. بؤ ئةو بِريارةم منيش مةبةستى
و نةيدةتوانى بةهَيمنى حاَلَيكدابوو لة دياربوو تووِرةبوو.. و زؤر دَلطران بِريارة

بكات. قسة لةسةرخؤ
سةرلةنوَى دةقيقة ثاش(١٥) بكةرةوة.. بؤ تةلةفَونم تؤزَيكيرت ثاش وت.. ثَيم ـ

لَيدرايةوة. تةلةفؤن زةنطى
سةركردايةتى كة ضيية ناطةم هؤى لةوة هَيشتا يةكةم.. من فةريقى هاوِرَى ـ

دةزانن..؟ ضاكرت بة دوون
ثاككردنةوةى هةتا دوا من ِرابطةيةنة ستالني هاوِرَى بة لَيدةكةم تكات من

كرد.. وتم.. ثَيشنيازم بؤ منيش بمَينمةوة.. دوذمن حةزدةكةم لَيرة
بريمنكؤ.. بكة.. باآلوة بةسةركردةى ثةيوةندى بارةيةوة لةو خؤت تؤ ـ

وتى.. دامةوة وةآلمى
ستالني سكرتَيرى بةآلم(يوسكريبيشيف)  ئةوةمداوة، هةوَلى خؤم من ـ
تؤدا خودى لةطةَل ثَيويستة مةسةلةية ئةو بؤ دةَلَيت ستالني هاوِرَى  وتم ثَيي 
نَيوان لة ئةوةى كردو باآلدا سةركردةى لةطةَل قسةم تةلةفؤن قسةبكةم.. ناضار بة

ِراطةياند.. ثَيم بريمنكؤدابوو من
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وتى.. ثاشان و لةوبارةيةوة سةرزةنشتى كردم ستالني
ستالينطراد بضنة بةرةكةى هةرسَى كة دةربكة فةرمان طورجى بة هةر ئَيستا ـ
كانونى لة(٣٠ى فةرمانة ئةم سةركردايةتى(ِراكاسؤفسكى)يةوة و ذَيرفةرمان
بةرةكانى(دوون) ١٩٤٣)وة دووةمى كانوونى دةركرا..(لةيةكى ١٩٤٢)دا يةكةمى
مةيدانى تؤثى و نزيكةى(٦٥٠٠) طورجوطؤَل هةزار جةنطاوةرى لة(٣١٢) ثَيكدَين

فِرؤكة. نزيكةى(٣٠٠) و دةبابة لة(٢٥٠) زياد و ئامَير، و
بةرةى شةِروثَيكدانانةى  ئةو ئةنجامى لة  دووةمــى١٩٤٣)دا (كانونى لة
ناوضةى دوندا لة خارجى بةرةى هَيَلى كرديان ستالينطراد بةرةى باشورى خؤرئاواو
طةمارؤدراوةكانى هَيزة بارودؤخى و كيلؤمةتر نزيكةى(٢٠٠-٢٥٠) طةيشتة

خراثرتبوو. ثَيشرت لة زؤر ئةَلمانى
سؤظَيتى، باآلى سةركردايةتى نةِرذَيت، خوَين زياتر لةوة ئةوةى بؤ وة
هَيزة ئاطادارى و بانطةواز كة ئاطاداركردةوة بــةرةى(دوون)ى سةركردايةتى
ِرَينمايية بةثَيى ئةو جةنط و ديلى وةك كة طةمارؤدراوةكانى ئةَلمانى بكةنةوة
طوَييان ئةَلمانييةكان سةركردايةتى بةآلم بةدةستةوة، خؤيان بدةن بِرواثَيكراوانة
و بجةنطن فيشةك دوا تا  كرد سةربازةكانيان لة داوايان نةداو  بانطةوازة بةو
ئةَلمانييةكانيش سةربازة وانةدةبوو شتى هةرطيز كة ثَيدان، ِرزطاربوونيان بةَلَينى
تؤث دةستثَيكردنى دواى دووةمى١٩٤٣)دا كانونى لة(١٠ى بةوةكردبوو، هةستيان
بةمةبةستى دوذمن سةر هَيرشيانكردة بةرةى(دوون) هَيزةكانى ضِروثِر بارانَيكى
بؤ مؤَلطاكانيان ثةرشوبآلوةثَيكردنى و  دوذمن بةرطرى تَيكشكاندنى و بِرين
و نةثَيكا مةبةستى هَيرشةكة بةآلم بةرن، لةناويان هةنطاوبةهةنطاو ئةوةى
تؤثبارانَيكى ثاش دةست ثَيكردنى دووةم)دا كانوونى لة(٢٢ى سةركةوتوونةبوو،

دةستثَيكردةوة. دووةميان هَيرشى بةرةى(دوون) هَيزةكانى دووبارة ضِروثِر
يةكرتدابِران لة هَيزةكانيان ثَيِرانةطريا خؤى لَيدانةدا هَيزو لةبةردةم ئةو دوذمن
بةسةركردايةتى حةوت ثةنجاو سوثاى شةِروكوشتارةدا  لةم هةَلوةشان، و
جةنةِراَل(جادون) سةرؤكايةتى بة شةش  و شةست  سوثاى و جةنةراَل(تالبؤخني)

هَينا. بةدةست دةستكةوتيان و ئةنجام باشرتين
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فيديرى  (أ) فؤَلطادا) لة ذَيرناوى(كارةسات لة بريةوةرييةكانيدا لة  وة
دةَلَيت.. ئةَلمانى(بارلؤس).. شةشى سوثاى ثَيشووى هةواَلطرى ئةفسةرى
بةآلم ثاشةكشةبكةين، بكشَيينةوةو بةرةدا هةموو بةدرَيذايى ناضاربووين «ئَيمة
بة دةكشاينةوة ثيايدا ِرَيطايةى ئةو ِراكردن... و هةآلتن بة بوو ثاشةكشةكةمان
بة بةزةيى ئةوةى وةك بةفريش طةردةلووُّـ و زريان داثؤشرابوو، كوذراو الشةى
دةكشاينةوة ِرَينمايى و فةرمان داثؤشيبوو.. ئَيمة بةبَى الشةكانى بَيتةوة ئَيمةدا
بةدوامانةوةبوو، بةردةوام ماندووبوون بَى مردن دةكرد، ثَيشرِبكَيمان مردندا لةطةَل
بضووكدا شوَينَيكى لة سوثاكةمان دادةبِرى ِريزةكانماندا لة قوربانى كؤمةَل بة

طريسايةوة..».

هَيزةكانى كؤمةآلنى باشورى ثاشماوةى بةيةكجارى دووةم)دا كانونى لة(٣١ى
(فيلدمارشاَل هةموويانةوة سةروو لة مابوو كة ئةوةشى و لةناوبران ئةَلمانى
هَيزةكانى ثاشماوةى ١٩٤٣)دا شوباتى (٢ى لة خؤياندا بةدةستةوة. باولؤس)

بةدةستةوة. خؤياندا باشور
لة كة هَينرا طةورة و قورس بةشةِروثَيكدادانى كؤتايى بةتةواوةتى بةوةش
ئةَلمانى هَيزةكانى مؤَلطاى بةطةورةترين كؤتايى كرا، ِرووبارى(فؤَلطا)دا ِرؤخى
شةِروثَيكدانانةدا (لةو هَينرا. فاشستى ئةَلمانياى هاوثةيمانييةكانى هَيزة و
ئاسانى بة زؤر هَيزانة بةآلم ئةو تَيدابوو، ِرؤمانى هَيزةكانى ذمارةيةكى طةورةى
و ديل ذمارةى و بةدةستةوة) خؤياندا ساَلى١٩٤٣)دا دووةمى تشرينى لة(٢١ى

و ئةفسةر. هةزار سةرباز لة(٣٠) زياد طةيشتة دةستبةسةرداطرياوةكان

ـ ـ ـ
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دڕندانه شهڕوپكدادانی
من  توندوتيذيدابوو و دِرندانةيى لةوثةِرى ستالينطراد شةِروثَيكدادانى  
بة ثَيبكةم بــةراوردى  و بشوبهَينم شتَيك بةهيض شةِروثَيكدانة ئةو ناتوانم
نَيوان(١٩ى ماوةى لة نةبَيت، مؤسكؤ شارى بةرطريكردنى شةِروثَيكدادانى

ليوا)   ٣ و  فريقة ٣٢) ،(١٩٤٣ شوباتى (٢ى تا دووةمــى١٩٤٢)دا تشرينى
تا ٪٥٠) كة مابوون فريقةيةش شانزة ئةو و لةناوبران و تَيكوثَيكدران بةجارَيك

كوذران. لةناوضوون و لةسةدى ثَيكهاتةكانيان (٪٧٥
(فؤَلطا) ناوضةى(دوون)و لة دوذمن كوذراوانى و زةرةروزيان طشتى كؤى
و(٣٥٠٠) سةرباز نيو و  مليؤن يةك نزيكةى(١,٥) طةيشتة (ستالينطراد)  و
و ئامَير مةيدانى هةزار تؤثى و(١٢) هَيرشكردن جؤراوجؤرى ئامَيرى و دةبابة
تر... جةنطييةكانى ثَيداويستيية زؤرى زؤر ذمارةيةكى و فِرؤكة هةزار و(٣)
خةمبارييةى و ناخؤش تَيكشكاندنة  ئةو  هؤى  بووة بوو كة ضى بارودؤخة ئةو
مَيذوويية سةركةوتنة ئةو وةدةستهَينانى بؤ دةربوو يارمةتى و ئةَلمانيا هَيزةكانى
سرتاتيجيةكانى ثالنة طشت خواردنى شكست و سةرنةكةوتن ئَيمة؟ طةورةيةى
بةسووك و ضةواشةكارى ئةو بؤ دةطةِرَيتةوة ساَلى(١٩٤٢)دا لة هيتلةرييةكان
طةورةو ِرؤحيية  توانا هَيزو ئةو و سؤظَيتى دةوَلةتى تواناكانى هَيزو زانينةى 
و ضةواشةكارى ئةو بؤ دةطةِرَيتةوة هةروةها هةيبوو. سؤظَيتى طةُّـ نةمرةى
سةرةتاو ئةو هةبوو، ئةَلمانيدا هَيزةكانى تواناى لة كة بةتواناييةى و بةزلزانني
و(زوحةُّـ كاروضاالكييةكانى(ئؤرانؤس) لة سةركةوتن طرنطانةى ثَيشةكيية

هاتنةدى.. و(الطوق-طةمارؤ)دا بضووك)
لة هَيزةكانى سؤظَيتى بوو كة طةورةكان ضاالكيية نةهَينى ناوى ناوانة «ئةو
شارةزاو ِرَيكخستنة ئةو بؤ دةطةِرَيتةوة هةمووى ئةنجامياندا»، ساَلى(١٩٤٢)دا
دةستنيشان تةكنيكيية كتوثِريانةو كاروضاالكيية ئةو بؤ دةيانكرد توانايانةى بة
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و ِراست خاَلى كردنى دةستنيشان و ضاالكى و لَيدان سةرةكى  شوَينى كردنى
و دةستنيشانكردنى بةباشى هةروةها . دوذمن بَيهَيزى بةرطريكردنى دروستى
بِرين خَيرايى بة بؤ ثَيويست بوون زؤر شتانةى ئةو هَيزةكان و ثَيداويستييةكانى
و خَيرايى ثَيشكةوتنة ئةو دوذمنداو تةكنيكييةكانى بةرطريية بةناو تَيثةِربوون و
يةكجارةكى مةبةستى طةمارؤى و تَيكشكاندن بؤ بِرين دةكرا بؤ طورجوطؤآلنةى
دةورَيكى تةواوانة و  ِراست هةَلسةنطاندنة ئةم دوذمن، سةرةكييةكانى  هَيزة

بينى. طةورةو طرنطيان يةكجار
ثَيش لة و ِراثةِراندن لة هةبوو طةورةيان دةورَيكى فِرؤكةكانيش و دةبابةكان

دوذمن. كؤتايى و يةكجارةكى طةمارؤدانى بؤ ضوونى كاروضاالكييةكاندا
ئةركانى و سةركردايةتى هَيرشكردن بةكردةوة لةاليةن دذة خؤئامادةكارى بؤ

دةكرا. جَيبةجَى قووَلةوة بريكردنةوةى و تَيِروانني و سةرنج ثةِرى بةو جةنطةوة
بةوثةِرى  ئاستةكاندا هةموو لة هَيزةكان بةِرَيوةبةرى هَيرشكردندا كاتى لة  وة
سياسيش كارى دةضوون، ئامانجةكانيان بةرةو نةترسييةوة و خؤِراطرى و وريايى
تواناى هَيزو بة لة ثَيطةياندن و بِرواكردنى سةربازةكان هةبوو لةبةرضاوى دةورَيكى

كاتى جةنطدا. لة كؤمةَل بة قارةمانى و ثياوةتى و و نةترسى خؤيان
وةرضةرخانى خاَلى ستالينطراددا شةِروثَيكدادانى لة هَيزةكانمان سةركةوتنى
ِراوةدوونانى و دةركردن سةرةتاى يةكَيتى سؤظَيتى و سوودى بؤ جةنطبوو بنةِرةتى
زةوييةكانماندا. هةروةكجةنةِراَل(فيستفاَل)ى لةسةر خاكو بوو هَيزىدوذمنةكانمان
هات، سووثادا بةسةر ستالينطراددا لة ناوضوونةى لة و تَيكشان وتى»ئةو ئةَلمانى
ئةَلمانى مَيذووى هةموو بةدرَيذايى تؤقاند، بةهَيزةكةى سوثا و ئةَلمانى طةُّـ
نةهاتبوو» هَيزةكانيدا بةسةر طةورةية ناهةموارةو لةناوضوونة و كوشتن ئةو وةك
شَيوازى ئةَلمانييدا طةُّـ ِرَيزةكانى لةناو و ئةفسةر و جةنةِراَل نَيوةندةكانى لةناو
هيتلةر خودى فراوان دةربارةى و طةورة شَيوةيةكى سةلبى بة و خراث ثةيوةندى

و دةوروبةرةكةى هيتلةر كرد كةوا ئةَلمانى هةستيان طةُّـ ضونكة دةركةوت
ئاشكرا بردووة. وَيرانكارييةكى سةركَيشى وآلتيان بةرةو

و دوون لة كارةساتى هَيزةكانيدا لةطةَل ثَيدابوون سةركةوتنانةى بةَلَينى ئةو
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ئةَلمانى هَيزةكانى تَيكشكانى و نةمان. دواى تياداضوون قؤقازدا باكورى فؤَلطاو
ئةَلمانيا دةستةآلتى  فؤَلطادا،  و دوون لة ِرؤمانييةكان و مةجةِر  و ئيتاَليا و
لةناو و نَيوانيانةوة كةوتة ناكؤكى و هَينا هةرةسى هاوثةيمانييةكانيدا لةناو
داوةى لةو ِرزطاركردن خؤ بؤ دةركةوت ثةلةقاذَى و هةوَل هةندَى دةوَلةتانةدا ئةو

ناوَيوة. خستبوونية هيتلةر
سياسةتى ضاوةِروانكردنيان وآلتانةى هَيشتا لةو و بَياليةنةكاندا دةوَلةتة لةناو وة
هةبوو طةورةى ستالينطراددا دةورَيكى لة تَيكشكانى ئةَلمانييةكان طرتبووةبةر..
سؤظَيتى يةكَيتى دةستةآلتى و طةورةيى بة تةواويان بِرواى و ورياكردنةوةياندا لة
كة ئاشكرابوو هةموان الى وة نازى. ئةَلمانياى يةكجارةكى بةتياضوونى هَيناو
جيهاندا لة هةموو ضؤن لة ستالينطراددا ئةَلمانيا  هَيزةكانى تَيكشكانةى  ئةو
و خةبات بؤ ميللةتانةوة دَلودةروونى خستةناو طِروتينَيكى و ئيلهام ضؤن بآلوبؤوة،
بةرطريكردن ضاالكى خؤم خودى دةربارةى فاشيستة داطريكةرةكان، دذى تَيكؤشان
دذة ئامادةكارى ِرووى لة بؤم. هةبوو مةزنى يةكجار طرنطييةكى ستالينطراد لة
ضاالكييةكانى بة ثةيوةندى ئةومةسةالنةى ضارةسةرى لة هاوبةشكردن و هَيرش

خؤرئاواوةهةبوو.
دذةهَيرشى طةورةو زياتر، دةربارةى فَيربووم زياتر و ِراهَينانى لَيرةدا مةشق
توانا ئةوةندة كاتة ئةو كة كرا. ساَلى(١٩٤١)دا مؤسكؤ لة ناوضةى لةوةى لة وةك
وة دوذمن، مؤَلطاكانى طةمارؤدانى مةبةستى بة بكةين ساز هَيرش دذة كة نةبوو
لة كة هَيرشةكانياندا دذى لة سةركردةكان سةركةوتنانةى ئةو و طةورةيى ِرَيزو بؤ
طةورةو كاردانةوةى سةركةوتنانةو بووة هؤى ئةو و نوانديان ستالينطراددا ناوضةى
داطريكردنةكانى بة دذ ضةكداريدا، خةباتى ثاشةِرؤذى لةسةر هةبوو كاريطةريان

نازييةكان.
لة هةندَى بةسةر ويسامى مةدالياو ذمارةيةك سؤظياتى حكومةتى
ئةو هةروةها لةوجةنةِراآلنة، بوو يةكَيك زؤكؤفيش و دابةشكرد جةنةِراَلةكاندا
ئةَلمانييةكاندا بةسةر قؤقازدا  و دوون و ناوضةكانى ستالينطراد لة تَيكشانةى
بةرةكانى هةموو لة هَيرش دذة ثةرةثَيدانى بؤ ِرةخساند لةبارى بارودؤخَيكى هات،
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خؤرئاوادا. باشورى لةبةرةى جةنطداو
و هَيرش  خؤرئاوا  بةرةى سؤظَيتى  هَيزةكانى زستاندا  وةرزى ماوةى  لة 
توانييان(ِرؤستؤف، ماوةيةدا ثَيداولةو ثةرةيان زياتر و فراوانرتكرد ضاالكييةكانيان
ِرزطاربكةن، تريش طرنطى ناوضةى هةندَى و خاركؤف) كورسك، نؤفؤتشركسك،
ئةَلمانى هَيزةكانى ئةَلمانى، سؤظَيتيدا باردودؤخى سرتاتيجى بةرةى درَيذايى لة

بوو. خراث زؤر
لَيكردم بة داوايان باَال سةركردايةتى ١٩٤٣)دا دووةمى (كانونى سةرةتاى (لة

بةرةى لينطراد٥  نَيوان لة نَيوانمان هاوبةشى هةوَلوتَيكؤشانى هاوكارى فؤرشيلؤف
لةالى داية لينطراد طةمارؤيةى لةسةر ئةو ئةوةى يةكخةين بؤ فؤلخؤفدا بةرةى و

داِرَيذرا.. ئةوة بؤ ثَيويست ثالنى نةيهَيَلني) و بشكَينني الدؤوة دةرياضةى
بةرطرييةكانى هَيزة بؤسةر هَيرشكردن بة كرا دةست دووةم)دا كانونى لة(١٢ى
بةرةو هةردوو بة سةر ئاسمانييةكانى و زةمينى هَيزة هاوكارى بة ئةَلمانييةكان،

بوون. بةلتيك بةكةشتيطةُّـ سةر ئاسمانييانةى هَيزة ئةو هاوكارى بة
و خوَيناوى توندوتيذ كوشتارَيكى شةِرو ثاش كانوونى دووةم)دا وة لة(١٨ى
جيهانييةكانى شارة ناوضةى لة فؤلخؤف و لينطراد بةرةى هةردوو هَيزةكانى

طةيشتنةوة. بةيةك ذمارة(٥،١)دا
ضؤن بينيم خؤم بةضاوى بووم شارى ذمارة(١)دا ناوضةى لة خؤم ئةوكاتة من
دةكرد باوةشيان طةمارؤكة تَيكشكانى و خؤشى لة بةرةكة هةردوو جةنطاوةرانى

دةكرد. ماض يةكرتيان بةيةكداو
لة كة دوذمن هَيزةكانى تؤثةكانى بارانةى ئةوتؤث طوَيبدةنة بَيئةوةى
بةِراستى مةآلسدابوو.هةر تَيدا  خؤيان و دةكراو طردةكانى(سينيافينسك)ةوة 
طةمارؤ و تَيكشكانى البردن بووين. ضاوةِروانى دةمَيكةوة لة زؤر خؤشييةكبوو
طةورةى يةكجار طرنطييةكى سةربازييةوة و سياسى لةبارةى لينطراد لةسةر

سؤظَيتييةوة. طةُّـ بةنيسبةت هةبوو،
برساندا لة كة لينطراد قةآلضؤكردنى خةَلكى بؤ داينابوو ثالنةى هيتلةر ئةو
ئاماذة لَيرةدا دةمةوَيت سةركةوتنى بةدةست نةهَينا. شكستى هَيناو بيانكؤذَيت
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ئةو نةهامةتى و كاتى لة لينطراد حيزبى ِرَيكخراوى كة بكةم كارة مةزنة بؤ ئةو
كردى... طةمارؤكةدا ناخؤشييةى

طةمارؤى ثَيهَينانى كؤتايى ِرؤذى ــى١٩٤٣)دا دووةم كانونى  لة(١٨ى 
يةكَيتى ثلةى(مارشاَل)ى باآل سؤظَيتيى ئةنجومةنى سةركردايةتى سةرشارةكة...
ضووينة فؤرشيلؤف و من  دووةم)دا  كانوونى لة(٢٠ى ثَيبةخشيم سؤظَيتييان

لينطرادةوة. ناوشارى
نةبوو كةس ضونكة زؤركرد، يةكجار شادييةكى و خؤشي بة هةستمان لةوَيدا
توشيان طةمارؤيةوة  ئةو بةهؤى نةهامةتيةى  و  زةرةر لةو بينيمانن لةوانةى 
باسةكانيان هةموو قسةو بةَلكو بكةن، طازاندة و طلةيى يا دةربرِبن بَيزارى هاتبوو..
ماديية هؤكارة و ثَيداويست ئةو بةثَيدانى ثةلةبكةين تازووة كة لةسةرئةوةبوو
جةنطييانةى ئامَيرة ئةو ضاككردنةوةى و هَينان بةرهةم بؤ ثَيويستن ئشرتاكييانةى

ثَييةتى. ضةكدارةكانمان ثَيويستيان هَيزة
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چوارده بهشی
ناوچهی ئهمانییهكان-له  تكشكانی 
خاركۆف-دهستنیشانكردنی و ئهریول كۆرسكو
ناوچه ی ئازادكردنی ھرشكردن- بۆ كات
كۆرسك،- چاالكی بۆ كۆبان،-امادهكاری 
دابهشكردنی دواوهو ڕیزهكانی ڕكخستنی
كردووه دهستمان بهره.لهو كاتهوه كه ئازوقهی 

ھرش دژه به

ئازارى١٩٤٣)، هةتا دووةمى ١٩٤٢وة (تشرينى لة ستالينطراددا ناوضةى  لة
لةناوبردووة. دوذمنيان فريقةى لة(١٠٠) زياد هَيزةكانىسؤظَيتى

بةئاسانىبةدةستنةهَيناوة، سةركةوتنةمةزنانةيانهةروا ئةم هَيزةكانمان بَيطومان
لَيكةوتووة. زؤرمان طةورةو زيانى زةرةرو ئَيمةش

مارشاَلزؤكؤفبؤهَيرشكردن دةستىبةئامادةكارىكرد. يةكةمشتكةبؤئامادةكارى
سؤظَيتى هةواَلطرى ضؤن دةكات ئةوةبوو باسى وةك خؤى كردى كؤرسك شةِروثَيكدادانى
هَيزةكانى جموجووَلى و هةَلسوكةوت بةسةر كردن ضاودَيرى و سيخوِرى بة دةستيكرد
باسى هةروةها بةسةرياندا، ناكاو نةدةن لة هةتا ئاطاداريان بَيت ئةوةى بؤ ئةَلمانييدا
لة تايبةتى هَيزى ناضاربوو ئةَلمانى سوثاى كة دةكات ِرووسييةكان ثَيشمةرطة ضاالكى

لةطةَلياندا. و شةِركردن بؤ ِراوةدوونان دابنَيت سووثاكةيدا
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كۆرسك چاالكی
دةستثَيكردنى شةِروثَيكدادانى سؤظَيتى ثَيش طشتى هَيزةكانى بةشَيوةيةكى
ئةَلمانيية هَيزةكانى لة هَيزةكانيان ضؤنَيتييةوة ِرووى لة هَيزو لةبارةى كؤرسك
سةركردايةتى كؤرسك، ضاالكييةكانى دةستثَيكردنى بؤ وة زياتربوون فاشيستةكان
زياد و دةبابة و(٢٧٠٠) ئامَير و مةيدانى تؤثى هةزار و(١٠) ئةَلمانى(٥٠) فريقة
هَيزة ئاسمانييةكانى ئةَلمانى شةستى(٦٠٪)ى لةسةدا فِرؤكة واتة دووهةزار لة
بؤ ئامادةباشيدابوون لةوثةِرى كة سةرباز هةزار بوون و(٩٠٠) خؤرهةآلتدا لة كة

كؤكردةوة. شةِركردن
هؤكارة و ميدياكان دَلنيابوو لةسةركةوتن ئةَلمانى سةركردايةتى
بةَلَينى و هَيزةكانيان ورةى بةرزكردنةوةى بؤ هةوَلياندا ئةوثةِرى ثِروثاطاندةكانيان

ِراطةياند. ثَيشيانةوةبوو لة شةِروثَيكدانةى لةو يةكجارةكييان سةركةوتنى
ثاش هَيرشكردن؟ ياخود بكات بةرطرى يا دةبوو ئَيمةش باآلى «سةركردايةتى
لة كة كةرةوةيدا،  يةكاليى بِريارى ستالني  وردودرَيذ ضةنةحانَييةكى و طفتوطؤ
هةمووجؤرة بة ببينةوة دوذمن هَيرشى ِرووبةِرووى ئاياردا مانطى نيوةى نزيكى
و ئاسمانييةكان هَيزة ضِروثِرى بؤمببارانى  بة  و بةرطريكردن خَيراى ضةكَيكى

سرتاتيجييةكانةوة. و تةكنيكى يةدةكيية هَيزة لةاليةن ضاالكى و بةدذةلَيدان
توانادةكرَين بَى هَيزو بَى هَيزةكانيان و دةكرَيت هيالك دوذمن ئةوةى ثاش
و لةبةرةى(بلجوراد دوذمن هَيزةكانى تواناوة بة بةهَيزو زؤر هَيرشَيكى بةدذة
لة دواى ئةوة بشكَينن.. تَيكيان بكرَينة سةريان و هَيرش و ئةريؤل)ةوة خاركؤف

بكرَيتةسةر) هَيرشيان و ثَيبكرَيت دةست سةرانسةرى هَيرشى اليةكةوة هةموو
ضةواشةكارى ضاالكييةكى ضةند هَيرشةكةى ثَيكردنى دةست كاتى بؤ دوذمن
درؤينةى ثَيكهَينانى وةك ِراستييةكةى مةبةستة شاردنةوةى بؤ ئةنجامدا.

ديكة. سةرلَيشَيوانى ضةواشةو شَيوازى ِرَيطاو ضةند و وةهمى سةربازى
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و بطات لةوة  زؤربةباشى جةنط باآلى ئةركانى ئةنجومةنى  بوو  ثَيويست
بكات. درؤكانياندا لة نَيوان ِراستى و جياوازى بتوانَيت

ـ ـ ـ

ئةو و  ئةم تاكةكةسى ثَيشنيارى ــريوِراو ب بناغةى لةسةر وةها كارى
ضاودَيرى و ذَير سةرثةرشتى لة و بةرفراوان توانايةكى بةَلكو لة ِرَيكنةدةخرا..
ِرَيكبخراية(بَيطومان دةبوو بؤضوونةكاندا و هةوَل طشت و كؤمةَل بة ناوخؤيى
سةركردايةتى نموونة بؤ ِروويبداية هةَلة هةندَي دةبوو جيهانيشدا ئاستى لةسةر
دوذمن مؤَلطاى بةهَيزترين دةضوون كة بؤ واى  جةنط ئةركانى ئةنجومةنى و
بةآلم ناوضةى-ئةريول-ةوةية، لة بوةستَيتةوة ناوةِراست بةرةى ِرووبةِرووى كة
بةرةى ِرووبةِرووى كة هَيزانةية ئةو مؤَلطا طةورةترين كة دةركةوت ِراستى ثاشان

بؤتةوة) –فؤرونيض-
بؤمان بؤوة ِروون يةكجارةكى هةَلوَيستى ١٩٤٣دا حوزةيرانى ِرؤذةكانى «لةدوا
هَيرشةكةى تايبةت بة –كؤرسك-ةوة لة كاتدا نزيكرتين لة دوذمن ئاشكرابوو كة

ناكات..» هَيرش ترةوة و ناوضةيةكى شوَين هيض لة و ثَيدةكات دةست
ِرووبةِروويان نةكةوت. سةريش و ثَيكرد دةست هَيرشةكةى وابوو، بةِراستى هةر
كرد، نةثاشةكشةشمان و كرد نةجووَلةمان خؤماندا شوَينةكانى لة وةستاينةوة
و هَيرشةكةيمان شكاند هةتا تَيكردن ضةكَيكمان هةموو ِرووى بةبِرواو ئيمانةوة،
بةرطرييان هةَلوَيستى ئةوةى ِرووسةكان سةرةتا ِرامانطرتن ثاش خؤياندا شوَينى لة

هَيرشكردن. بة كرد دةستيان ئةوة دواى نواند،
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ھرشكردن
ثَيكرد... دةستى هَيرش ئابدا) (٣ى بةيانى لة

تةكنيكى  بةرطرى توانييان بةرةى(فؤرنيض) هَيزةكانى نيوةِرؤدا دواى لة  وة
لة كاتذمَيرى و ثَيشةوة كيلؤمةتر ضوونة ماوةى(٣٠ تا ٣٥) و بشكَينن دوذمن
ناوشارى(بيلوطراد)ةوة، ضوونة ثَيشِرةوىهَيزةكانمان ئابدا شةشىبةيانىِرؤذى(٦)ى
و ِرزطاركرد يودجودخؤف)يان بةرةى(فؤرنيض، شارى، هَيزةكانى ئاب)دا (٧ى لة
هَيزةكانى يارى بووة سةركةوتن خوَيناوى و توندوتيذ شةِروثَيكدادانَيكى ثاش
دةروازةكانى- بةردةم لة مةيدانييةكان(لربارى) بةرةى ثيادة سوثاى و سؤظَيتى
دابوو زؤكؤف مارشاَل بة بةَلَينى جةنةِراَل(ماناجارؤف) هةروةك بوون، خاركؤف-دا
تؤثةكانى شارى(خاركؤف)دا نزيك دةوروبةرو لة تؤثضى بة ماناجارؤفى(نازناو)

خستةكار.
زؤكؤف مارشاَل بَيت، سةربازةكانيشدا لةناو جةنةِراَل ئازايى ِرؤحى لةوةدةضوو
طردؤَلكةى سةربازبوون تةنها(١٦) كة سةربازةكانى لة دةَلَيت»ثةلَيك دةطَيِرَيتةوةو
ئةو بةسةر طرت سةربازة دةستيان ثةلة كاتَيك ئةو داطريكرد، يان (٢٠١ ،٧)
موالزمى سةركردةكةيان مابوو، قارةمانيان لة ذياندا حةوت تةنها تةثؤَلكانةدا

وتى.. لَيكردن هاوارى يةكةم(بيرتبيشيف)
دةمَينينةوة  و ِرادةطرين خؤمان تةثؤَلكةيةدا ئةم لةسةر ئَيمة هاوِرَييان - 
ِراطرت.. خؤى لة(دوبوسيكوف)دا ضؤن(ئةلبنفيلؤفيون) وةك هةر شةِردةكةين

ناطةِرَيينةوة..»!! و دةمرين ئَيمةش
لةشارى(فاركؤف) ناضاربوون طةمارؤبدرَين ئةوةى ترسى لة ئةَلمانيا هَيزةكانى
لةناوياندا و مةيدانيةكان(الربارى)  هَيزة و كرد ضؤَليان و بكةن ثاشةكشَى

ناوشارةكةوة. ضوونة هَيزةكانى(ماناجارؤف)
شارى(ئةريول) توانييان بةرةى(برانسك) هَيزةكانى ئاب)دا مانطى لة(٥ى وة

ئازاد بكةن.
توانامانداية لة ثَيمانِراطةياند باَالوة سةركردةى بة كرد ثةيوةنديمان كاتَيك
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ناوضةكةيان بةتةواوى و بدةين طةورة هَيزَيكى طةمارؤى ناوضةى(ئةريول)دا لة
لَيثاكبكةينةوة.

وتني.. ثَيى باآل سةركردةى
لة وآلتماندا ئةَلمانةكان كات زووترين بة ئةوةية ئَيمة ئامانجى سةرةكى ـ
دوذمن كاتَيك كة دةيكةين، دواييدا لة ثاككردنةوة و طةمارؤ بةآلم دةربكةين،
نةكردةوة، ثَيشنيارةكةمان لةسةر جةختمان زياتر ئَيمةش دةبَيت، هَيز بَى زياتر
فاسيلفيسكى و من دةبواية دانةطرت، جةختةكةمان لةسةر كةثَيمان كرد هةَلةمان
و توندوتيذبوويناية و بكردايةوة بريوباوةِرةكةمان لة بةرطريمان زياتر و ئةنتؤنؤف

دابطرتاية. قسةكانمان لةسةر ثَيمان زياتر
هةستن هةبوو ئةوةيان تواناى و دةيانتوانى كاتةدا لةو هَيزةكانمان ضونكة
لة هَيواشييةى و سستى ئةو ئةنجامى لة ثاككردنةوةيان، و بةطةمارؤدان
هَيزةكانى توانى دوذمن دةكرا، بةرةكةدا  سَى  هةر لة هَيرشةكانماندا دذة
لة هَيزةكانى  بةِرَيكوثَيكى و  بكات ثشطريييان نوَى بةهَيزى كؤبكاتةوةو خؤى

كشاندةوة. ناوضةى(ئةريول)
بةو شةِروثَيكدانة كؤتايى ١٩٤٣)دا ئابى (٢٣ى لة ِرزطاركردنى(خاركوف) بة

شةِروثَيكدادانى(كؤرسك)ضيبوو..؟ طشتى ئةنجامى هَينرا، مةزنة طةورةو
فريقة هَيزةكانمان توانييان(٣٠) توندوتيذ لة شةِروثَيكدادانى ِرؤذ دواى(٥٠)
فريقانةدا(٧) ئةو ناو لة ناوبةرن و لة دوذمن فريقةكانى ضاالكرتين باشرتين و لة

تَيدابوو. دةبابة يان فريقةى
دةبابة و(١٥٠٠) سةرباز طةيشتة(٥٠٠٠) دوذمن كوشتارى زةرةرو كؤى
سةركردايةتى كاتةشدا لةو فِرؤكة. زؤرى ذمارةيةكى و قورس تؤثى و(٣٠٠)
شَيوةيةك بةهيض واطــةورة زةرةروزيانَيكى قةرةبووى نةيدةتوانى ئةَلمانى

بكاتةوة..
وَينةو بَى  ثياوةتى ناوضةى(كورسك)دا لة هَيزةكانمان جةنطدا كاتى  لة
نواند. شةِركردنيان وَينةى بَى شارةزاييةكى و هونةر و كؤمةَل بة قارةمانييةتى

نوانديان شةِرانةدا لةو ئازاكانمان قارةمانة دةورةى ئةو حيزب و حكومةت
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و ئةفسةر و سةرباز هةزار سةد نزيكةى ئةوةدا ثاداشتى لة و بةرزنرخاند
زؤرَيكى هةروةها بةشكرا. بةسةردا خةآلتيان مةدالياو و ويسام  جةنةِراَل
فاشيستةكان ثَيبةخشرا ئةَلمانيية سؤظَيتييان قارةمانى يةكَيتى نازناوى زؤريش
ناضاربوون هيتلةرييةكان تَيكشكان ترسى لة كرد. تَيكشكان بةتارمايى هةستيان
بةرةى ِرةوانةى طةورة هَيزَيكى ضةند و فريقة ضواردة ١٩٤٣)دا (هاوينى لة
هؤى و بووة كشاندةوة ترةوة هَيزانةش لةبةرةكانى ئةو بكةن، – ئةَلمانى سؤظَيتى

ئيتاَليا. و فةِرةنسا بةرةكانى الوازكردنى
هَينانةوةى وةدةست وةرطرتنةوةو بؤ بوو هيتلةر تَيكؤشانى و هةواَل هةرضى

هَينا. شكستى سؤظَيتى لةسةركردايةتى كردن ثَيشِرةوى
تةنها فاشيستةكان ئةَلمانيية  جةنط كؤتايى هةتا كاتانةوة  لةو ئيرت
و دةضوون بةرةو نةمان ئةَلمانييةكان هَيزى و دةكرد شةِروثَيكدادانى بةرطرييان
ضارةساز كَيشةيةكى كَيشةية، ئةو بكات، قوتاريان تياضوونة لةو نةبوو كةسيش

كةرةوةبوو.. يةكاليى و
نةبوو. تر  هيضى نةبَيت كات مةسةلةى تةنها تياضوونةكةش مةسةلةى 
و سرتاتيجى كاروضاالكيية سةركردايةتى لة سؤظَيتى سةربازى سةركردايةتى
هونةرى لة وةدةستهَينا. طةورةيان  زانيارييةكى و شارةزايى  تةكنيكييةكاندا

مةزن. و طةورة زؤر ئاستَيكى طةيشتة ئاستيان شةِركردندا
و مؤسكؤ شةِروثَيكدادانى لة زؤرجياوازتربوو شةِروثَيكدادانى(كؤرسك)
بةلَيدانَيكى كة طةورةبوو شةِروثَيكدادانَيكى يةكةم ئةمة ضونكة ستالينطراد،
بؤ باشى ئامادةكارى لةوةثَيش كة ثالنَيك  بةثَيى هَينراو بةدةست بِر طورضك
بةرفراوان شَيوةيةكى بة يةكةمجار بؤ شةِرى(كورسك)دا لة جَيبةجَيكرا. كرابوو

ثؤشةكان بةكارهَينران. ثَيكهاتة زرَى يةكة سةربازييةكان و و دةبابة
و ضاالكى كاتى لة كــةرةوةى يةكاليى دةورَيكى شةِروثَيكدادانة ئةو
قوآليى لة سةركةوتنةى و خَيرايية طؤِرانكاريية لةو و بينى ِرووبةِرووبوونةوةدا
و دوذمن هَيزةكانى نَيوان دابِرانى و ِرَيطرتن لة و كرا دوذمندا هَيزةكانى ِريزى
فةيلةقى فريقةو و دةبابةكانمان زؤرةى هَيزة ئةو هَيزةكانياندا... ثاشةكشَيى
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بة دةستةآلتى ئَيمةيان تواناو جةنط بةرةكانى فِرؤكةوانى لةشكرى و تؤثةكانمان
كة ضاالكييانةيان طؤِرى ئةو ضؤنَيتى شَيوازى و بووذاندةوة يةكاليى شَيوةيةكى

بواية. مةبةستةوة ِرووى ض لة و دوورى ِرووى ض لة دةكرا جةنطدا لةبةرةكانى
جةنطدا(١٥٠  بةرةى كيلومةترى لةيةك بوو تواناماندا لة ١٩٤٣)دا لة(هاوينى

ئامادةبكةين. دةبابة و(١٥) تا (٢٠) مةيدانى قورسى تؤثى (٢٠٠ تا
ئةريول)دا خاركؤف، جةنطى(كؤرسك، لة قارةمانةكانيشمان ثَيشمةرطة
وةدةستهَينانى و يارمةتى هؤى  بووة و بينى طةورةيان  يةكجار دةورَيكى
لة وَينةيان بَى  خؤِراطرييةكى و  طةورة جةنطَيكى  هةروةها سةركةوتنمان. 

نواند. بةهَيزةكانى دوذمن تردا شوَينانى و سمؤلينك، بيلوِرووسيا، و
دةتوانني  بةدةستهَينا كةرةوانةى كة سةركةوتنيان يةكاليى لةو هؤكارة وة
ناو لة كة  بوو طةورةية سياسيية خؤبووردنة  لة  و مةعنةوى ِرؤحى ئةو بَلَيني 
سياسى كارة ئةو بؤ بيطةِرَينينةوة دةتوانني هةروةها هَيزةكانماندابوو، ِريزةكانى
ِرَيكخراوى و سياسييةكان و سةربازييةكان سةركردة طرانانةى طةورةو حيزبيية و
لة بؤ شةِروثَيكدادان خؤئامادةكردن كاتى لة و هةستان حيزبييةكان ثَيى و الوان
بؤ طةِر خستة مةعنةوييان ِرؤحى و توانايةكى زؤر و هةوَلَيكى جةنطدا، كاتى

بكةنةوة. بةرز زياتر هَيزةكان شةِركردنى تواناى ئةوةى
طفتوطؤكردن بؤ  بانطهَيشتكرام باآل  سةركردايةتى بؤ ئاب)دا لة(٢٥ى
هَيزةكانى سةرانسةرى هَيرشى ئايندةى بة ثةيوةستبوون ئةومةسةالنةى لةسةر
بةدى لةبةرةكانى(كؤرسك)دا نوَييانةى سةركةوتنة ئةو دواى لة كة سؤظَيتيةوة،

هَينران.

ـ ـ ـ
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ئۆكرانیا رزگاركردنی
لة  سؤظَيتى يةكَيتى دذى ماوة توانايدا لة هَيشتا ئةَلمانيا دةيزانى ستالني
بةريتانيا و يةكطرتووةكانى ئةمريكا وآلتة كة تايبةتيش بة بةردةوامبَيت، جةنطدا

بكةن. ئةوروثادا لة طةورة سةرانسةرى هَيرشَيكى نيازنةبوون بة هَيشتا
بنةِرةتى طؤِرانكارييةكى ئيتاَليادا هيض لة باشورى سةربازيش هَيزى دابةزاندنى
من ثَيبدات، طرنطى هةندَى هيتلةركرد لة واى طةرضى نةكرد، هةَلوَيستةكةدا لة
لة خؤرهةآلتدا ئةَلمانيا كة جةنطدابووم، ئةركانى ئةنجومةنى لةوةدا لةطةَل خؤم
هةية ئةوةندة تةكنيكى و ماددى تواناى بةآلم نيية، بةرفراوانى هَيرشَيكى تواناى

بكات. ثَي خَيرايى بةهَيزو و طةورة بةرطرييةكى بتوانَيت كة
ئاستَيكى  تا توانييان ئةَلمانى هَيزةكانى كاتَيك سةِّـاند ئةوةى بةكردةوةش
سةركةوتنى هةندَى و ئةنجامبدةن كاريطةر هَيرشى و لَيدان دذة ضاالكى طةورة

بهَينن. بةدةست طةورة كاتى

سهركهوتنهكان
نايابى جةنطى  فِرؤكةى هةزار  سؤظَيتى(٣٥) يةكَيتى ساَلى(١٩٤٣)دا لة
بةرهةمهَينا. تؤثى(ئؤتؤماتيك)ى دةبابةو هةزار هةروةها(٢٤) بةرهةمهَينا،
ئةَلمانيادا بةسةر  سةركةوتنمان  ضؤنَيتيةوة و ذمارة ِرووى  لة  بةوةئَيمة

بةدةستهَينا..
و ئاطادارى بؤ  كرا كؤبوونةوةيةك باآلدا سةركردايةتى لة ئاب)دا لة(٢٥ى 
ناية بريم ئَيستا من جةنطدا، بةرةكانى هةموو لة هةَلوَيست تاووتوَيكردنى
جةختةى و ثَيداطرتن ئةو بَيت بريم ئةوةى بةآلم كرا، باسى ضى لةوكؤبوونةوةيةدا
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بكرَيت ثةلة ثَيويستة كة ئةوةدةكردةوة  لةسةر جةختى  كة باآلبوو، سةرؤكى 
ئةوةى بؤ  ِرووبارى(دنيرب)و(مولوتشنيا)دا، هةردوو بةسةرداطرتنى لةدةست

بيابان. بة بيكات و وَيرانكات ئؤكرانيا نةتوانَيت دوذمن
لة هيتلةرييةكان ضونكة دةكرد، ِراستى بؤضوونةكانيدا لة باآل سةرؤكى
بكةوتايةتة بةبةهايان و  باش شتَيكى هةرضى دِرندانة بة  زؤر كشاندنةوةياندا
كارطةكانيان تةالرو و كؤشك  دةبردن... ناويان لة دةكردو  خاثوريان دةست
كرديانن بةوَيرانة. و تَيكوثَيكدا طوندةكانيان شارو تاراجى و و تةخت وَيرانكرد

خاثوريان و دةِرووخاند ساختمانةكانيان  و بَلندةكان فِرنة  كارةباو وَيستطةى
دةكردن.

ذن هةزارةها و بةردةدا خةستةخانةكان و قوتابخانةكان خوَيندنطاو لة ئاطريان
ئةيلوول)دا ِرؤذى(٦ى لة دةيانكوشتن لة سَيدارة دةداو ثريةمَيرديان منداَل و و
طشتى سةركردايةتى سةربة ئةوبةرانةى ثَييانِراطةياندم باآلوة لةسةركردايةتى

ِرةوانةبكةم. ِرووبارى(دنيري) بةرةو منن
دةضوو.. بةِرَيوة هَيواشى بة زؤر هَيرشةكةمان

دةكرد هَيزيان بة توندو بةرطرييةكى و خؤِراطرى دوذمــن هَيزةكانى
ئةيلوولدا مانطى ناوةِراستى لة ناضار لَيكةوت، زؤريان يةكجار زةرةروزيانَيكى
بةرةكانى كشاندةوة. هَيزةكانى بةرةو(دنيرب) (بؤلتانا)  و  ناوضةى(دنياس) لة
هَيزةكانى ِراوةدوونانى لة دَلنيابوون بؤ طرتةبةر ِرَيطايةكيان هةموو ئَيمةش
بؤ شوَينَيكدا لة ضةند ثردَيك ضةند بةسةرداطرتنى و دةست هةتا(دنيرب) دوذمن
دوذمن ورةى ئةوةى بؤ بثةِرنةوة، طةورانة ئاويية بةربةستة لةو بةخَيرايى ئةوةى
هَيزة دةستةآلتَيكى تواناو  هَيزو هةرضى جةنط بةرةكانى بِروخَينن  بةتةواوى

خستةكار. كردنيان باران بؤمب و جةنطكردن بؤ هةبوو ئاسمانييةكانمان
بؤ ئةوةى ثَيكهَينا خَيراى و بضووك سةربازى يةكةى مةبةستة بؤ ئةو هةر
شوَينانةدا ئةو بةسةر دةست بة مةبةستى ئةوةى دوذمن ثشت بؤ بكشَين بةخَيرايى
ئةوةى بؤ شوَينانة ثةنابةرنة ئةو ثاشةكشةياندا لة كاتى دةشيا دوذمن كة بطرن
هَيزةكانمان مةعنةوى ِرؤحى ورةو ئةوةى بؤ و دابمةزرَينَيت تَيدا بةرطرييان هَيَلى
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بةرزكاتةوة. ئاوييانةدا بةربةستة بةو تَيثةِربوون كاتى لة
ويسامى(سؤفوروف) كة ِرايطةياند ئةيلوول)دا لة(٩ى باآل سةركردايةتى
ثةِرينةوةى ضاالكى  سةركردايةتى كة  دةكرَيت  سةركردانة ئةو ثَيشكةش
دةدرَيت سؤظَيتيش يةكَيـى  قارةمانى  نازناوى كردووةو  ِرووبارى(دسنا)يان 
كرد. ِرووبارى(دنيري)يان ثةِرينةوةى ضاالكى سةركردايةتى سةركردانةى بةو 
سةربةبةرةى كة جةنةِراَل(تشيبسوف) هَيزةكانى  شارى(كييف)ةوة باكورى لة
لة خوَيناوى و ثَيكدادانَيكى قورس شةِرو ثاش زةمينى(بةرارى)بوون، توانييان
سةرؤكايةتى نةقيب(نيفيدؤف) بة يةكةيةكى سةربازى وة ِرووبارى(دنيرب) بثةِرنةوة
يةكَيتى قارةمانى نازناوى ئةوةدا  ثاداشى  لة نواند،  وَينةيان  بَى ئازاييةتيةكى

سؤظَيتى ثَي بةخشرا.
و جةنط ِرووبارةكة  لة تَيثةِربوون بؤ زةمينييةوة مةيدانى لةبةرةى 
بَى و طةورة بةسةركةوتنَيكى ئةنجامدا لة  ِروويدا، طةورةوطران ثَيكدادانَيكى

ثَيهات. كؤتايى ئَيمة بةرذةوةندى لة وَينة
بَى خةباتَيكى هةوَل و كة ئاسمانييةكانماندا هَيزة دةستةآلتى و ضاودَيرى ذَير لة
شةِروثَيكدانانةدا و ضاالكى لةو ثيادةكانماندا هَيزة ثشطرييكردنى لة هاوتاياندا
سةركردايةتى سةربة دوورهاوَيذةكانى فِرؤكة و جةنط بةرةكانى فِرؤكةوانى هَيزى
فِرؤكةخانةكانى لة و كاريطةر توندوتيذ لَيدانى هَيزةكانيان توانييان ِراستةوخؤ باآل
مانطى كؤتايى هةتا بسرةوَينن، يةدةكييةكانيان و بةرطرى شوَينى و دوذمن
و دان تَيكوثَيكيان تَيكشكاندو  دوذمنيان بةرطرييةكانى هَيزةكانمان  ئةيلوول
لة(لويف)ةوة كيلؤمةتر ماوةى(٧٥٠) ناوضةكةدا لة ثةِرينةوةو ِرووبارةكة لة

ثةِرينةوة. ِرووبارةكة لة بؤ(زابوروجى)
ئةو و تردا ثردَيكى ضةند ِرَيطاو بةسةر دةستيانطرت ِرووبارةكةشةوة لةوثةِرى

خؤرئاوا. بةشى بؤ ِرزطاركردنى كردةناوضةيةكى ثةِرينةوة شوَينانةيان
هَيزةكانمان  سةركةوتوانةى ضاالكى ئةو ثةِرينةوة نرخاندنى بةرز ثَيناو لة وة
ثَيناو لة هونةرةجةنطييةدا و قارةمانى و ثياوةتى ئةو ثاداشتى لة لة(دنيرب)دا،

دوذمندا لة(دنيري)دا. بةرطرى تَيكشانى بةرزنرخاندن و



٣٦
٧

زۆكۆف مارشاڵ

زياد بةخشيية سؤظَيتى يةكَيتى قارةمانى نازناوى باآل سةركردايةتى
ناوى ِرووبارى(دنيرب) لة ثةِرينةوة دواى جةنةِراَل. و ئةفسةر و سةرباز لة(٢٥٠٠)
مةيدانى بةرةى و ئؤكرانى يةكةمى بةبةرةى ناونرا بةرةى(فورتيض) طؤِرِرا بةرةكان

ئؤكرانيا. دووةمى بةبةرةى ناونرا زةمينى(برارى)
بةرةكة هةردوو يةكةم) كانوونى تا(٢٣ى يةكةم)وة تشرينى لة(١٢ى ئيرت

ِرادةثةِراند. كاروضاالكيية سرتاتيجييةكانى(كييف)يان
هَيزةكانى ساَلى١٩٤٣)دا دووةمى تشرينى ِرؤذى(٥ى بةيانى كازيوةى لة
شةِروثَيكدادانى ضةند ثاش جةنةِراَل(مؤسكولينكؤ) بةسةركردايةتى سوثاى(٣٨)

شارى(كييف). بطةنةدةوروبةرى توانييان بةهَيز و قورس
جةنةِراَل(مؤسكؤلينكؤ) هَيزةكانى تشرين)دا ِرؤذى٦ى بةيانى لةكاتذمَيرى(٤ى
و كرد كؤنرتؤَل يان شارى(كييف) بةتةواوى دةبابةكانى(كرافتشنكؤ) و فةيلةقى

كرد. ِرزطاريان
و «بةخؤشى ِرةوانةكرا باآل سةركردةى بؤ ئةم بروسكةية ئةوة يةكسةر دواى
توانييان ئؤكرانيا يةكةمى بةرةى هَيزةكانى كة ِرادةطةيةنم ثَيتان زؤرةوة شادييةكى
بةسةرداطرتنةوةى و دةست ِرزطاركردن بة ئةويش جَيبةجَى بكات. خؤى كارةكانى
شارةكة و ثاشان ثاككردنةوةى ئؤكرانيا شارى كييف، ثايتةختى شارةجوانةكةمان
جَيبةجَيكردنى لة بةردةوامة ئؤكرانيا يةكةمى بةرةى و فاشيستةكان داطريكةرة لة

دةكرَيت». كاروضاالكييانةى بؤيان دةستنيشان ئةو
بةسةرداطرتنى و دةست كاروضاالكييةكان ِرَيكخستنةكانى و داِرشتنى ثالن لة
كييفدا كة لة ناو دوذمن هَيزانةى ثاككردنةوةى ئةو و و لة ناوبردن كييف شارى
مابوون.ئةنجومةنىسةربازىسوثاى(٣٨)بةسةركردايةتىجةنةِراَل(مؤسكؤلينكؤ)

بينى. طرنطيان طةورةو جةنةِراَل(بيشوف) دةورَيكى ئةندامَيتى و
ثةرةثَيدانى و داطريكردنةوةى شارى(كييف) بؤ هَيز ثَيكهَينانةوةى كؤكردنةوةو
ِراستةوخؤى سةركردايةتى ذَير لة كييف ناوشارى بؤ وةك(سةرةِرم)َيك ِرَيطا
يةكَيتى ئةوساى بةرطرى نوَينةرى بةرةدا(وةزيرى جريتشكؤ)ى جةنةِراَل(ئةندرية

دةكرا. سؤظَيتى)دا
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ِرووبارى(دنيرب) لة بةرةى دووةمى ئؤكرانيا هَيزةكانى ئةيلول)دا لة(٣٠ى وة
وةك يان كيلؤمةتر قوآليى(١٥) بة و كيلؤمةتر بةدرَيذايى(٣٠) و  ثةِرينةوة

داطريكرد. سةرةِرمَيك
هيتلةر كة ئاطاداربوو هةواَلطرييةكانييةوة اليةنة بةهؤى باآل سةركردايةتى
سوثاى جةنطى ئةركانى بنكةى هاتبووة كاروضاالكييةكان دةستثَيكردنى ثَيش
بَيت بةهةرنرخَيك  و سةرباز دوا  تا كة  كردبوو  هَيزةكانى  لة داواى و باشور 

بكةن. دنيرب لة بةرطرى ثَيويستة
دةست لة ئؤكرانيايان ئةطةر بةوةكردبوو هةستيان و دةيانزانى هيتلةرييةكان
هةرةسهَينانى هؤى دةبَيتة وآلتماندا باشورى لة دةستدانة لة ئةو ئةوا بضَيت،
ئةو دةضَيت. لةدةست نيوةدوورطةى(قرم)يشيان و بةرةكانيان كؤتايى و يةكجارةكى
يةكَيتى سةرسنورى بطةنةوة دةتوانن سؤظَيتى هَيزةكانى كةم ماوةيةكى بة كاتة
فيَلدمارشاَل(مانشتني) و  هيتلةر كة ِرَينماييانةشدا ئةو لةطةَل  بةآلم سؤظَيتى،
دنيربدا ِرووبارى لة شةِروثَيكدادانى ئةَلمانيا هَيزةكانى  دةركرد، هَيزةكانيان بؤ
و سةرى نةطرت هةوآلنةشى ئةو ئةَلمانيا هةروةها هَينا، شكستيان و تَيكشكان
برتونسك و و دنيرب لة(كريفتشوج نوَى بةرطرى هَيَلى دةيويست كة شكستى هَينا

ثَيكبهَينَيت. زايورجى)دا و
سؤظَيتى هَيزةكانى جةنط، ئةركانى ئةنجومةنى  ِراثؤرتانةى ئةو بةثَيى
ساَلةكانى(١٩٤١-١٩٤٢)دا دوذمن لة زةوييانةى كة نيوةى ئةو زياد لة توانييان
هَيرشةكانى دذة دةستثَيكردنى  سةرةتاى لة وة ِرزطاربكةن. كردبوو  داطرييان
تةواوى بة ئةَلمانى فريقةى سؤظَيتى(٥٦) هَيزةكانى سةرستالينطرادةوة
بةدةست سةركةوتنى فريقةدا بةسةر(١٦٢) و كردوون دةسطريى لةناوبردووةو
ئةو زةرةرو قةرةبووى و بهَينَينةوة ثَيكيان سةرلةنوَى ناضاربووة دوذمن هَيناوة و
زياد دةبابةو هةزار لة(٧٠٠٠) زياد دوذمن هةروةها بكاتةوة. زؤرانةيان زيانة
تَيكشكاوة، ئامَيرى و مةيدانى تؤثى هةزار لة(٤٠) زياد و فِرؤكة هةزار لة(١٤)
ئةفسةرو جةنةِراَلى و سةرباز ضاكرتين و لة باشرتين زؤرى يةكجار ذمارةيةكى و

لةناوضوون. و كوذران
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دةبوو، بَيدةستةآلت بَيتواناو زياتر تادةهات فاشستى ئةَلمانياى كاتَيكدا لة
دةبوو. تواناتر بة بةهَيزو زياتر تادةهات سؤظَيتيش يةكَيتى

كؤتايى لة ثَيكهَيناو نوَيى فريقةى سؤظَيتى(٧٨) يةكَيتى ساَلى(١٩٤٣)دا لة
سةربةخؤى ليواى و(٨٠) زرَيثؤش دةبابةو فةيلةقى دةبابةو(٣٧) سوثاى ساَلدا(٥)
موشةك و(٧)فريقةى تؤث و(٢٦) فريقةى تؤث و دةبابة كةتيبةى دةبابةو(١٤٩)
و وةرضةرخان ئةنجامى هةبوو، تريشمان  تؤثى  يةكةى زؤرى ذمارةيةكى و

وةرضةرخا. سؤظَيتيدا يةكَيتى بةرذةوةندى و سوود بة طؤِرانكارييةكان
هَينانى واز ئيتاَلياداو لة هاوثةيمانييةكان جَيطريبوونى و هةروةها دابةزين
ئةو سةرهةَلدانى بوو. سؤظَيتيدا  بةرذةوةندى و سوود لة  جةنطدا لة ئيتاَليا
وآلتة بارودؤخى تَيكضوونى و دةكرا داطريكراوةكاندا هةموو وآلتة لة ِراثةِرينانةى
ئَيمةدابوو، لةبةرذةوةندى هةرهةموويان فاشيستى ئةَلمانياى هاوثةيمانييةكانى
ثَيهَينانى بؤ كؤتايى ئارةزوانةى و مةيل ئةو و دذى فاشيستةكان تووِرةيى و قني
ثةرةى هةَلداو سةرى ميللةتاندا ِريزى لةناو هةرهةمووى ئارادابوو لة جةنط
فةرةنسادا و يَونان و ئةوسا ضيكؤسلؤفاكياى يوطؤسالفياو و  ثؤَلندة لة سةند،

هةَليكرد. نيشتمانى ِرزطارخوازى طةردةلووُّـ
هَيزة طؤِردراو  فاشيستةكان دةربارةى تَيِروانني و سةرنج  ئةَلمانياشدا ناو لة

خؤياندا ِراكَيشا. بةالى مةيلى كةسانَيكى زؤريان فاشيستةكان بة دذ نةيارو
يةكجار زةرةروزيانة لةطةَل ئةو سةند، ثةرةى بِروا بةخؤكردن خؤشماندا وآلتى لة

طةيشتبوو. باش خؤى سةرشانى ئةركى لةسةر سؤظَيتى ميللةتى زؤرانةشماندا
يةكجارةكى و كؤتايى تاسةركةوتنى سةرشانمانة ئةركى و ثَيويست دةيانووت

بجةنطني. دوذمنان دذى لة

ـ ـ ـ
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گهریالكان
طةورةى تواناو بة طؤِرِراوبووة هَيزَيكى يةكَيتى سؤظَيتيدا لة ثَيشمةرطة هَيزى

دوذمن. بؤ ترسناك طةورةو هةرةشةى ببَيتةجَيطاى كة وةها
طرانيان طةورةو يةكجار زةرةروزيانى ثَيشمةرطة هَيزةكانى ساَلى(١٩٤٣)دا لة
هةزار فارطؤن تةقاندةوة، (٤٠) شةمةندةفةريان (١١) هةزار طةياند، دوذمن بة
و هةزار لؤرى لة(٢٢) زياد و هةزار قاترية تَيكشكاندو، (٦) ئاسنينيان و هَيَلى

تةقاندةوة. شةمةندةفةريان ئاسنني هَيَلى ثردى لة(٩٠٠) زياد
بةرهةم ثَيكهَيناوةى بؤ دةركرد بِريارَيكى ضةند حيزب ساَلى(١٩٤٣)دا لة
ئةمريكاوة يةكطرتووةكانى وآلتة لةاليةن هةروةها ِرزطاركراوةكاندا. ناوضة  لة

بؤهات. زؤرمان طةورةو يارمةتى
ساَلى(١٩٤٢)دا لة يارمةتييانةى لةو زياتربوون زؤر يارمةتييانة ئةو
ثَيدابووين، بةَلَينيان بِرةىكة لةو كةمرتبوون ئةويارمةتييانة زؤر بةآلم بؤياندةناردين،

قةبارةكةى كةمرتبوونةوة. بةتةواوى بِرو ساَلى(١٩٤٣)دا كؤتايى لة وة
و عةلةمةين ئيتاَلياو لة هاوثةيمانان كة سةركةوتنانةى بةو ئَيمة بَيطومان
بةهةرحاَل بةآلم دَلخؤشبووين، و شاد هَينا بةدةستيان تردا جَيطاكانى و تونس
مايةى ببَيتة كة لَيدةكردن ضاوةِروانمان هاوثةيمانةكانمان لة ئَيمة كة ئةوةنةبوو

طَيِراوييانة. كة دةورةى لةو ئَيمة ِرَيزوثَيزانينى
خؤى بؤ خؤى (تةهران)دا وتى»ِرؤزفَلت لة كؤنطرةى طةِرانةوةى ثاش ستالني
بةكاروضاالكى دةستدةكات فةِرةنسادا لة ١٩٤٤دا كة لةساَلى بةَلَينى تةواويداوة
خؤئةطةر بةجَيدَينَيت. خؤى بةَلَينةكةى ــاوةِرةدام ب لةو منيش بةرفراوان. 
هةية ئةوةندةيان هَيزى هَيزةكانمان بَيت.. بةَلَين بَى و سةر نةباتة بةَلَينةكةشى

بشكَينَيت.» تَيك فاشيست ئةَلمانياى هَيزةكانى بتوانن كة
بةدةست طرنطيان ئةنجامى دووالوة هَيزةكانمان لة ساَلى(١٩٤٣دا كؤتايى لة
بةشَيكى و سمولينسك و كالينني هةرَيمى هةردوو بةتةواوى توانييان هَيناو

ِرزطار بكةن). خؤرهةآلت بيلورووسياى طةورةى
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و  بة(بوليسيا وايلَيهات بةرة هَيَلى خؤرئاواوباشوردا باشورى لةالى وة  
بةآلم تَيثةِربوو، خرسون)دا و و-زايوروجى و-كريؤفؤطراد فاستؤف  و جيتوتري

بوو. لة ذَيرداطريكردنى ئةَلمانيادا هةر هَيشتا نيوةدوورطةى(قرم)
ئةندامانى  ضاكرتبوو، ثَيشوو زؤر باكوردا بارودؤخ لة لينينطراد و ناوضةى لة وة
باآل ئةندامانى سةركردايةتى ئَيمةش هةروةها و بةرطرى نيشتمانى ئةنجومةنى
شكستى تووشى دوذمن و هَيناوة بةدةست  طةورةمان  سةركةوتنى دةمانزانى
بةهَيزة ماوةو تواناى هَيزو هَيشتا ئةوةشدا لةطةَل بةآلم بووة، ناخؤش و دَلتةزَين
زؤربةهَيزةوة بةرطرى كردنَيكى بضَيتة ناو توانى دوذمن ساَلى(١٩٤٤)دا لة وة
ئةَلمانيا هَيزةكانى نةبوو، لةساَلى(١٩٤٤)دا دووةم بةرةيةكى لة ئةوروثادا ضونكة
تؤثى و(٥٤,٥)هةزار  سةرباز مليؤن سؤظَيتيدا نزيكةى(٢) خاكى يةكَيتى لة

بوون.  فِرؤكة هةزار لة ٣ سَى زياد و زرَيثؤش و ٤٥٠٠ دةبابة ئامَيرو و مةيدانى
سةركردايةتى هةَلوَيستةكة قوَلى سةرانسةرى وردةكارييةكى لَيكؤَلينةوةو ثاش
قرم دةست هةتا لينينطرادةوة لة زستانة سةرانسةرى هَيرشَيكى بِرياريدا، باَال 

دوذمن. سةر بكرَيتة هَيرش و ثَيبكرَيت
ئامادةكارى و ثالن كرد كة فاسيليفسكى و من داوايان لة كارةش  ئةو بؤ
جياجياكانى بةرة بةردةم بيخةينة و ِرَيكخةين مةبةستة ئةو بؤ كؤتايى و تةواو

جةنطةوة.
هةوَلو بةردةوام ثَينج ِرؤذ ماوةى ئةركاندا لة ئةنجومةنى ئَيمة كارةش ئةو بؤ
طةمارؤىهَيزَيكى ِرؤذى(٣٠ىكانونىدووةمى١٩٤٤)دا لة كرد. بؤ لَيكؤَلينةوةمان

شيفشينكؤفسكى)دا. ناوضةى(كؤرسؤن، لة دوذمنماندا مؤَلطاى طةورةى
هَيزةكةى لة جياوازتر طةمارؤية، تَيكشكاندنىئةو بؤ تةواويدا هةوَلَيكى هَيزةكة
بؤ هَيزةكانى(مانشيتن)بوو ضاوةِروانى كة ستالينطراددا، لة جةنةِراَل(باولؤس)

دةورياندابوو. بة طةمارؤيةى ئةو تَيكشكاندنى
كة سؤظَيتى هَيزةكانى هَيَلةكانى  لة قوتاربوون و تَيكشكان  بؤ لةبةرئةوة

خستةكار. خؤيان تَيكؤشانَيكى و هةوَل هةموو طةمارؤياندابوون،
ئاطاداركردنةوةيةكياندا سؤظَيتى هَيزةكانى شوباتى١٩٤٤)دا ِرؤذى(٨ى لة
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هَيزة سةركردايةتى بةآلم بدةن، دةستةوة بة خؤيان كة ئةَلمانى هَيزةكانى بة
ِرازى ِرؤذى(٩)دا لة نةداو بانطةوازة  بةو طوَييان ئةَلمانى طةمارؤدراوةكانى 

ئاشكراكرد. خؤيان نةبوونى
كؤتايى خوَيناوى توانرا و قورس ثاش شةِروثَيكدادانَيكى شوبات)دا لة(١٧ى

بكةينةوة. ثاكيان بهَينرَيت و هَيزةكانى دوذمن بةبةرطرى
بةو دةسطريبكةن، ئةَلمانى سةربازى توانييان(١٧)هةزار ئؤكرانى بةرةى وة
بؤ ِرةخساند لةبارى بارودؤخَيكى هَينرا بةدى شةِروثَيكدانةدا لةو سةركةوتنةى

خؤرهةآلت. ئؤكرانياى هةموو ِرزطاركردنى
ـ ـ ـ
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بهشی پانزه
گهریالكان

و بیلورووسیا له فاشییهكان ھزه تكشكانی
ئۆكرانیادا له یهكجارهكییان كشانهوهی

له  وای سوور لهشكری سه ركهوتنهكانی ـ
ھزی ببنه  ھهموویان ھــهر كــرد میللهت

جهنگاوهر-
ئهمانی - ــواری چ سوپای گــه مــارۆدانــی ـ 

ڕزگاركرا- چۆن شاری(مینسك)
دهستبكهین كهی ئهوهیه.. پرسیار ئستا ـ

پۆندا؟- بهڕزگاركردنی
ھهدهداته  بۆمبك  سۆڤتی  سهربازكی  ـ
زنجیری ژر دهخاته خۆی و دهبابه یهك سهر

دهیتهقنتهوه- و تره وه دهبابهیهكی

زةبروزةنطى ذَير لة ساَليان سَى ماوةى سثى) بيلورووسيا(ِرووسياى طةُّـ
ئةتكى و دةستدرَيذى ماوةيةدا لةو هيتلةرييةكان بةسةربرد. داطريكةراندا
قوتابخانةيان هةزار سوتاند(٧) الدَييان خانوى(١٢٠٠) و ماَل دةكردن. نامووسيان
كوشتيانن و بةندكرد شاروالدَيكانيان كةسى هةزار و(٢٠٠) مليؤن و(٢) تةقاندةوة



٣٧٤

بیرهوهرییهكانی

بردن. لةناويان و
جةنطةوة ناخؤشييةكانى و ئازار و ئَيش بةدةست نةما خَيزانَيك هيض
و ناهةمواريانةشدا ناخؤشى هةموو ئةم لةطةَل بيلوِرووسيا بةآلم نةيانناآلندبَيت،

خؤِراطربوو. لةبةردةم دوذمندا سةربةرزانة
بآلوبؤوة، ئؤكرانيا ِرزطاركردنى لة سوور سوثاى سةركةوتنةكانى هةواَلى كاتَيك
بةرامبةر ِرووبةِرووبوونةوةى لة نوَييان هَيزوتينَيكى و ئازاكان قارةمان ثَيشمةرطة
لة ثَيشمةرطة ذمــارةى هاوينى(١٩٤٤)  هةتا  و ثةيداكردةوة.. دوذمندا 

جةنطاوةر. هةزار طةيشتة(٣٧٤) سثى-دا ِرووسياى بيلورووسيا-
ذَير لة ثَيشمةرطةكان خةباتى طشتى سةركردايةتى بيلورووسيادا كؤمارى لة
سكرتَيرى سةرؤكايةتى بة حيزبدابوو مةركةزى ليذنةى سةرثةرشتيى و ضاودَيرى
هَيزى جةنطى ئةركانى سةرؤكى هةمانكاتيشدا لة كة يةكةم(بؤنؤمارينكؤ)

بوو. ثَيشمةرطةكانى يةكَيتى سؤظَيتيش
و درَيذايى بة هةزار كيلؤمةتر لة زياد ثانتايى بيلورووسيا بة ضاالكييةكانى
هةزار بةرامبةر(٩٠٠) لة وة دةدرا. ئةنجام كيلومةتر لة(٦٠٠) زياد قووآليى
و مةيدانى تؤثى (٩٥٠٠) و و شارةزاترين سةربازانى دوذمن باشرتين لة سةرباز

جةنطى. فِرؤكةى و(١٣٠٠) دةبابة و(٩٠٠) ئامَير
سةرةتاى قوآليى(٢٥٠-٢٧٠)كيلَومةتربوو، بة  دوذمن بةرطرى هَيَلى 
ئةوةى ثاش جةنطدابوو. ساَلى سَييةم يادكردنةوةى كاتى لة كاروضاالكيييةكان

هَينابوو. بةدةست بةسةردوذمندا طةورةيان سةركةوتنى هَيزةكانمان
باوةِركردن و دَلنيايى بةوثةِرى كة كردبوو سةربازةكانمان لة واى ئةوةش
بةرزتربؤوة جةنطاوةران  ورةى  بَيطومان جةنطةوة. كؤِرى  بضنة سةركةوتن  بة
فةِرةنسادا نؤرماندى لة هَيزةكانيان هاوثةيمانان كة ثَيطةيشت هةواَليان كاتَيك
كة ئةوةى لةطةَل كردةوة ئةوروثادا لة نوَييان بةرةيةكى بةوةش دابةزاندووة.
ئةوةشدا لةطةَل ثَيهاتبوو، كؤتايى يةكجارى بةشَيوةى فاشى ئةَلمانياى ئايندةى
ضونكة بةرةنوَيية، ئةو كردنةوةى بة بوون شادوثَيخؤشحاَل سؤظياتى هَيزةكانى

جةنط. ثَيهَينانى كؤتايى زووتر دةبَيتة ئةوة
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بةرةى بِرياردرا دةستيثَيكرد سةرانسةرى هَيرشى حوزةيران)دا لة(٢٣ى
بَيت بةردةوام ضوونيان لةثَيش  و  بكات ِرزطار  يةكةمى(بةلتيك)بولوتنسك 
ثايتةختى شارى(بفسك)ى و سَييةميش بةرةى دووةم هةردوو و بةرةو(جلوبوكيا)

ِرزطاربكةن. بيلورووسيا
بةرةو(سلوتسك) سةرةكييةكانييةوة بةهَيزة بيلورووسياش يةكةمى بةرةى
دةست لةوَيوة بكات و الى(مينسك)ةوة ِرةوانةى هَيزةكانيش لة هةندَى و بكشَيت
داطريى خؤرئاواوة باشورى و باشور  لة ئةوةى  بؤ بدةن  دوذمن لة و بووةشَينن

بكةن.
هةموو لة ئةوةى  بؤ باآلبوو. سةركردايةتى ِرةزامةندى بةثَيى ثالنة ئةم
و بدرَيت ئةَلمانى سوثاى(ناوةِراست)ى هَيزانة و تيث ئةو طةمارؤى اليةكةوة
بؤيان ثالنةى ئةو بةثَيى سؤظَيتى هَيزةكانى ثاكبكرَينةوة، و لةناوبربَيت بةتةواوةتى
كامَلبوون نيشانةى ثالنة ئةو جَيبةجَيكردنى ثَيكا مةبةستةكانيان كرابوو ديارى
سرتاتيجى سةركردايةتى و سةربازى هونةرى طةورةى شارةزايى و دووربينى و

بوو. سؤظَيتى
سةربازييةكانى يةكة طةمارؤى هةموو كة ئاستَيك لةباربوو طةيشتبووة بارودؤخ
ئةنجومةنى باآلو لة سةركردايةتى هةموومان بدةين. ئَيمة ئةَلمانى ضوارى سوثاى
دةشيا كة بوو بِريارة ئةو بريوهؤشمان الى بةرةكاندا طشت و ئةركانى جةنط

بكات. دةري ئةَلمانيا سةركردايةتى
بة هةمووثشتَيكى سةركردايةتى ثةيِرةودةكرا، حاَلةتانةدا لةم هةروةك
ِرَيطايانةى هةوَلو ئةو و دوذمن زانينى بريوِراى بؤ بةستبوو هةواَلطران هةوَلةكانى
سةرنةكةوت هةوَلةكانمان بيانطرَيتةبةر، بةآلم بة نيازن ئةَلمانييةكان سةركردايةتى

دةستنةكةوت. بةسوودمان ئةوتؤى زانيارييةكى هيض و
داطريكراودا شارى(مينسك)ى لة ثَييانِراطةياندين كة دوذمن ثَيشمةرطةكانمان
مني حيزبيان مةركةزى ليذنةى بارةطاى و حكومييةكان بارةكا دةوروبــةرى

ِرَيذكردووة.
بِريارماندا وَيران بوون، ِرووخان لة طةورانة تةالرة ئةو ثاراستنى بؤ ئَيمةش
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دةوروبةرى لة بَيئةوةى ناوشارةكةوة بنَيرَينة كات بةزووترين دةبابة هَيزَيكى
شةِر بكات. دوذمندا شاردا لةطةَل

ئةوةى بؤ  نارد لةطةَلدا ئةندازياريمان هَيزى يةكةيةكى هَيزةكةشدا لةطةَل 
هةَلطرنةوة. مينةكان

جَيبةجَيكرا.. سةركةوتوانة ضاالكييةكة
لة خؤرهةآلتةوة دةبابةكان دووى تةمووزدا) فةيلةقى لةبةرةبةيانى(٣ى هةر
فةيلةقى هةمانكاتيشدا لة و ناوشاردا بة خؤيانكرد بةسةركردايةتى(بوردلني)
خؤرهةآلتى باشورى بيلوِرووسيا لةالى يةكةمى سةر بةبةرةى دةبابةكانى يةكةمى
و كارى قايم هةرضى ئةوة  دواى داطريكرد، شاريان ــةرى دةوروب شارةكةوة 

شارةكةكرا. داطريكردنى بؤ ئامادةباشيبوو
(مينسك) شارى تةواوى بة تةممووز)دا ِرؤذى(٣ى خؤرئاوابوونى كاتى لة

دوذمندرا. هَيزةكانى سةربازى طةمارؤى(١٠٠)هةزار ِرزطاركراو
و هةموو ذيابووم شارةدا ساَل لةو من(٧) لةمةوثَيش طؤِرِرابوو.. زؤر شارةكة
و ئوتَيل كوا ياريطةكانى.. ثردو و كواشانؤ شارةزابووم، شةقامةكانى كوضةو
كة ئةوةى كةالوة. ببوونة و ِرووخَينرابوون هةموويان هةر بةرزةكانى.. كؤشكة
خةَلكةكةبوو سةروسيماى دةطةياند بةدَلودةروون ئازارى و ناخؤشرت هةمووى لة
بةسةر بةلَيشاو فرمَيسك و دةضوون لةتارمايى مابوو. قةوارةكةيان هةر زؤربةيان
ثاككرانةوة طةمارؤدراوةكان هَيزة تةمموزدا لة(٨ى دةهاتةخوارةوة. طؤناياندا
ديلةكان(٥٧) ذمارةي بةسةركران، دةست كةمايةوة ئةوةشى كوذرا كوذرا ئةوةى
تَيدابوو، جةنةِراَليان بة ديلطرياوةكاندا(١٢) لةناو و ئةفسةربوون، سةرباز هةزار

فريقةبوون. سةركردةى تريشيان بوون و نؤكةى فةيلةق سةركردةى لةوانة سيان
نةيانتوانى هةآلتنةياندا لةو بةآلم هةَلبَين، توانييان لة ديلكراوةكان هةندَى
هةَلدةهات. بةخَيرايى سوثاكة ضونكة دةكرد، ثاشةكشةيان هَيزانةى ئةو بطةنة
ئةو طرتياننةوة، و ثَيشمةرطةكان بةردةستى كةوتنة هةآلتوانة ئةو ثاشان

بيلوِرووسيابوون. دارستانةكانى ِراستى دةستةآلتدارى و سةردار ثَيشمةرطانةى
كراوةبوو. يةكاليى كَيشةيةكة جةنطدا لة ئةَلمانيا تَيكشكانى كَيشةى
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ساآلنى(١٩٤٣-١٩٤٤)دا لة شةِرةى ئةو ئةوةنةبوو. لةسةر طومانى كةسيش
بةآلم كردبؤوة، يةكاليى كَيشةيةى ئةو كرا ئةَلمانيدا سؤظياتى- بةرةكانى لة
و ئامانجة سةربازى لة هةروةك كارةكةبوو، ساتى و كات لة بريكردنةوة تةنها

دياربوو. سياسييةكاندا
باوةِرةشدابوو(باوةِرةكةشى لةو طةيشتبوو كارةكان لة قوَلى و وردى بة ستالني
بة ثشت و بجةنطَيت  تةنها بة خؤى دةتوانَيت سؤظَيتى يةكَيتى كة ِراستبوو) 
ئةَلمانياى هَيزةكانى تةواوى و بة خؤيان ببةستَيت سؤظياتى يةكَيتى هَيزةكانى
بة بوو ثَيخؤشحاَل باآل سةركردةى ئةوةشدا لةطةَل تَيكبشكَينَيت، بةآلم فاشيست

ئةوروثادا. لة نوَى بةرةيةكى كردنةوةى
ئةو جةنط. يةكجارةكى خَيرايى ثَيهَينانى كؤتايى دةبووة بةرةية ئةو ضونكة
سؤظَيتى طةُّـ ضونكة ضاكبوو، يةكجار كارَيكى سؤظَيتى طةُّـ دةربارةى كارةش
لةم ئةَلمانيا دةكرَيت، ثرسيارَيك زؤرىدابوو يةكجار قوربانى ساآلنةدا لةو ضةند

دايةوة، ثرسيارةى ئةو وةآلمى شَيوةية بةم ستالني بةتةماى ضيية؟ بارودؤخةدا
و دايبنَيت ثَيماوة  هةرضييةكى بةتةماية قومارضييةك وةك ئةَلمانيا  -

بيدؤِرَينَيت.
لةطةَل يةكاليى ِرَيكةوتنَيكى دةيةوَيت واديارة وتى(هيتلةر) مؤلؤتؤفيش ـ

بكات. بةريتانيادا ئةمريكاو كاربةدةستانى طةورةو
نابن ِرازى ضةرضَل و نابَيت.. ِرؤزفلت وا هةرطيز شتى وةآلميدايةوة ستالني ـ
خؤيان سياسى بةرذةوةندى هةوَلدةدةن ئةوان بكةن. هيتلةردا لةطةَل ِرَيكةوتن و
كة ئةَلمانى ثَيكبهَينن حكومةتَيكى كة بةوةى ئةويش بَينن، ئةَلمانيادا بةدى لة
كة بكةن هيتلةرييةكاندا لةطةَل هاوكارى ِرَيطايةى بةو نةك بَيت، سةربةخؤيان

لَيثرسيم.. باآل ثَينةماوة، ثاشان سةركردةى بِروايان طةل
هةتا بكشَين بَيوةستان و ِرزطاربكةن ثؤَلندا دةتوانن هَيزةكانمان ئايا ـ

دةطةنة(فيسلو)
دايةوة.. وةآلمم منيش

بةسةرثردى دةست دةتوانن بةَلكو هةية، ئةوةيان هةرتواناى نةك هَيزةكانمان ـ
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سرتاتيجى هَيرشى كاروضاالكى لة دَلنيابني بطرن بؤ ئةوةى ِرووبارةكانيشدا سةر
بةرةو(بةرلني).

وتوانييان و بةرةوثَيشضوون، هَيرشكردن بة دةستيان كرد سؤظَيتى هَيزةكانى
ئةويش بشكَينن، تَيكيان و زاَلبنب ئةَلمانيادا سوثاى(ناوةِراست)ى سَى بةسةر 
ئةوةبووة دةرةنجامى ثيادةبوو..  نؤى  و ضوار  سوثاى و  دةبابة سَيى سوثاى

طرتبوو. بةسةردا دةستى دوذمن كة ثانتاييةك ضؤَلكردنى
كيلؤمةتر هَيزةكانى قوآليى(٥٠٠) ثانتاييةك بة درَيذايى(٤٠٠)كيلؤمةتر و بة

ثِربكةنةوة. تر سةربازى يةكةى بة بؤشايية ئةو نةيانتوانى ئةَلمانيا
و طةيشتنة(فيسلني) ناوضةى(ديمبلني)  لة سؤظياتى هَيزةكانى
نازييةكاندا لةناوبردنى و  كوشتن لةدةست ئةوةى لةسةربازطةى(ميدانيكا)دا 
نيو و مليؤن دوو نازييةكان ضونكة كردن، ِرزطاريان لةوسةربازطةيةدا مابوون،

كوشتبوو. لةوَيدا كةسيان
هةرَيمى(بريست)دا لة بيلوِرووسيا هَيزةكانى تةممووز)دا لة(٢٨ى وة
شارةكة قةآلخؤِراطرةكةى و شارةكة توانييان و زاَلبوون دوذمندا هَيزةكانى بةسةر
كةوتة تةممووزى١٩٤١)دا لة(٢٢ى كة بوو شوَين شوَينة يةكةم ئةم ِرزطاربكةن،

شةِرخوازةكانةوة. فاشيستة ذَيردةستى
لة بينى لةسةروةرييان ثِر و طةورة دةورَيكى  قارةمانةكانمان ثَيشمةرطة
ناوةِراستى سوثاى  هَيزَيكى  ناوبردنى بةلة ضةكدارةكانمان، هَيزة  يارمةتيدانى 

دوذمن.
لة  ثةِرينةوة بة كرد دةستيان  سؤظَيتى  هَيزةكانى  تةمموزدا) لة(٢٧ى 
ِرزطاركردنى لة بينى طرنطى دةورَيكى ثاشان ثةِرينةوةية ئةو ِرووبارى(فيسك)

ثؤَلندادا.
لةبةرئةوة كردبوو. ئةوثةِرينةوةية ترسناكى بة هةستيان ئةَلمانيا هَيزةكانى
هةشتةم سوثاى هةر دوو ِرووبةِرووبوونةوةى و بةرةنطارى بؤ زؤرتريان نارد هَيزَيكى
لة كوشتارَيكى قورس شةِرو بثةِرنةوة. ِرووبارةكة لة كةدةيانويست و نؤ، شةست و
هَيرشةكانى هةموو بةرهةَلستى توانييان سؤظَيتى هَيزةكانى و هةَلطريسا نَيواندا
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بطةيةنن. بَيشوماريان ثَي زيانى و زةرةرو بكةن دوذمن
قورس ئةوةندة لةوَيدا شةِركردن و ِرووبارةكةوة ئةوثةِرى كةنارى لة خؤِراطرى
ئةوَى بريندارانةى قارةمانة لةو يةكَيك ئةمة ناكرَيت، باس بةدةم توندوتيذبوو و

طَيِرامةوة.. بؤى
ِرووبارى(فيسلو) لة بةياندا كازيوةى لة ئَيمةدرا بةلقةكةى فةرمان ـ
كةس كةمرتبووين ثةنجا لة ئَيمة لقةكةى ِرووبارةكة، كةنارى بثةِرينةوة ئةوبةرى

موالزم(بوريا) بةسةركردايةتى
بة دةستيان و كردين ئاطربارانى دوذمن ِرووبارةكة كةنار طةيشتينة هةركة
و كرد يةكةميانمان هَيرشى بةرهةَلستى  هَيناين. بؤ  هَيرشيان كردو تةقةكردن
هَيرشيان ثيادةوة هَيزى بةدةبابةو دوذمن دوايى ِرؤذى بؤ سَييةم.. و دووةم ثاشان

توندوتيذبوو. و قورس زؤر دواييان هَيرشةكةى بةتايبةتى هَيناين بؤ
دوايى هَيرشى ثَيش كوذران هةموويان تر ئةوانى مايةوة، كةسمان تةنها(١٢)

وتني.. ثَيى موالزم(بوريا) دوذمن،
بؤدَيت... يارمةتيمان شةودا لة ماوينةتةوة كةممان ذمارةيةكى كوِرينة ـ
بةدةستةوة، نةدةين خؤمان و بجةنطني خوَينمان دَلؤثى تا دوا دةبَيت هةتاشةو
ثيادةوة هَيرشيان سةربازى لقَيكى بةدةبابةو دوذمن كةم ئةوة بةماوةيةكى دواى

هَيناين.. بؤ
دةستى بؤمبَيكى موالزم(بوريا) بؤوة، نزيك لَيمان زؤر دةبابةيةك  ضةند
هاويشتة خؤى ترةوة بةبؤمبَيكى ثاشان تَيكيشكاند، و دةبابةيةكيان بؤ هاويشت
دوذمنمان تةقاندةوة، دةبابةكةى و  خؤى و  ترةوة دةبايةيةكى زنجريى ذَير
سةرباز تةنها(٦) ئَيمة لقةكةى لة شةهيدبوو.. سةركردةكةمان طةِراندةوة، بةآلم
نةمانهَيشت كردو شوَينةكة لة بةرطريمان و هانامانةوةهاتن بة مابووينةوةكة

دوذمنةوة. ذَيردةستى بكةوَيتة
هاوِرَيكانى سةركردةو ئازاييةى و قارةمانى ئةو سةربازة ئةو كاتَيكدا لة

خوارةوة. دةهاتة خوِر بة ضاوةكانيدا بة فرمَيسك دةطَيِرايةوة،
و خةم و تووشى ثَيِرانةطريا خؤم بةسةرهاتةدا ئةو طَيِرانةوةى كاتى لة منيش
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زؤربووم. يةكجار خةفةتَيكى
قارةمانى نازناوى و قارةمانةكانمانة ئازاو ثياوة بةسةرهاتى و ضريؤك ئةمة

قارةمان بةخشرا. شةهيد(بوريا)ى موالزمى بة سؤظَيتيش يةكَيتى

ـ ـ ـ

ھهواگری
ئةم  ئةوةى بةشَيوةى بكةم هةواَلطرى باسى دةمةوَيت دووبارة لَيرةدا  

دةبينَيت. ترسناك طةورةو دةورَيكى ضةكداريدا خةباتى لة هةواَلطريية
و ِراست زانياريية ئةو دةكةنةوة، لةسةرئةوة جةخت جةنط شارةزايانى
بناغةييةكان كاروضاالكيية هةَلوَيستى هةَلسةنطاندنى بؤ شيكردنةوةيان دروستانةو
ِراست زانيارييةكى نةيانتوانى هةواَلطرييةكان ئةطةر خؤ بناغة، بكرَيتة ثَيويستة
بَيشك ِروويدا، هةَلةيةك هةواآلنةدا ئةو شيكردنةوةى لة ياخود دروستبدةن، و
ِراستى ِرَيِرةوى لة بَيت ئاستَيكدا هةر لة ئةركانةكانيش و سةركردة بِريارةكانى
كاروضاالكييةكاندا بةِرَيوةضوونى كاتى لة ئةمةش هةَلةوة. دةكةوَيتة و الدةدات
و دةرناضَيت خؤى وةك لَيدةكرا ضاوةِروانى ثالنةى ئةو وةك ضاالكييةكة ئةنجامى

بةِرَيوة. ناِروات
لةو توندوتيذدا و بةردةوام شةِروكوشتارى دوومانطى لةماوةى شَيوةية بةو
ئةَلمانى سرتاتيذييةكانى مؤَلطا طةورةترين لة مؤَلطة دوو توانرا ماوةيةدا 
و ِرزطاربكرَيت بيلوِرووسيا كؤمارى و بربَيت لةناو لةناوخاكى سؤظياتيدا فاشى
و ليتوانيا كؤمارى طةورةى بةشَيكى و ِرزطاربكرَيت ئؤكرانياش كؤمارى هةروةها

ِرزطاربكرَيت. و ثاكبكرَيتةوة دوذمن لة ثؤَلنداش خؤرهةآلتى
ـ ـ ـ
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بهشی شانزه
بهرهو ڕگای بهرلین

بهرهوبهرلین- سهركردایهتیكردن و زۆكۆف ـ
ڕزگار ھۆنده و به لجیكا و فهڕهنسا ھاوپهیمانان
نزیكدهبنهوه- ئهمانیا سنووری له و دهكهن
پیاوانی(جستابو) خوناوییانهی گهرماوه ئهو ـ
شاری بهربهرییهكان فاشییه  پكیانھنابوو-
و چاالكی به ستالین ورانكرد- وارسۆیان

دهچتهوه- بهرلیندا داگیركردنی كاری

سةركردايةتى بؤ طةِرامةوة بولطارياوة لة ١٩٤٤)دا (ئةيلوُّـ مانطى كؤتايى لة
بؤ سةفةركةم لَيكردم داخوازى باآل سةركردةى كةم  ِرؤذَيكى ضةند ثاش باآل.

ناوضةى وارسؤ.
كؤدةبنةوة، لةوَى بيلورووسييةكان دووةمى و يةكةم بةرةى هةردوو ضونكة
ضونكة بزانم، وارسؤدا لة هةَلوَيست تايبةت بة دةمويست من هةمووشتَيك ثَيش
بةتايبةت خؤيان توِرةيى و قني  و  دِرندايةتى بة  ئةَلمانييةكان سةركردايةتى
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ئةَلمانةكان كردبوو، ِراثةِرينيان هاوكارى شاردا لةناو كة ئةوانةى بةسةر ِرذاندبوو
تاسةر شارةكةشيان كوشتبوو، شارةكةيان خةَلكى زؤرى يةكجار ذمارةيةكى

بناغةكاولكردبوو.
ذَير كةوتبوونة ثؤَلةندى هاوآلتى هةزارةها كردنةدا كاول وَيرانكارى و لةو

لةناوضوون. كةالوةكانييةو
لة زانيارييةكيان هيض سؤظياتى هَيزةكانى كة تَيطةيشت زؤكؤف مارشاَل
هيض نةيانتوانيوة كة لةبةرئةوةبووة هةر وارسؤنةبووة ِراثةِرينةكةى ساتى و كات
كاتَيك بكةن.  وارسؤ شارى ميللى بةرطرى ثَيشكةش هاوكارييةك و يارمةتى 
يةكجار زةرةرو زيانَيكى و شكست تووشى ناوشارةكةوة، ويستيان بضنة هَيزةكان

زؤربوونةوة.
هيض هَيرشكردن لةسةر بوون  بةردةوام بةوةهَينا بِرواى  زؤكؤف مارشاَل
تريان دةست ناكةوَيت، هيضى زؤرو زياتر زةرةرو زيانى لة ئةنجامَيكى باشى نابَيت

نيية. ثاساوَيك زةرةروزيانة طةورانةش هيض ئةو بؤ
زؤكؤف مارشاَل بوو.. هاوبريى بريوِرايةيدا  لةو جةنةِراَل(واكؤسوفسكى)يش
بكةن لة ستالني داوا ئةوةى بؤ مؤسكؤ بؤ طةِرانةوة واكؤسوفسكى جةنةِراَل  و
بضنةبارى بيلورووسيادا يةكةمى لةبةرةى و بهَينن هَيرشكردن لة واز فةرمانبدات

سووربوو. خؤى بريوِراى لةسةر ستالني بةرطرييةوة،
خؤى بريوِراى لةسةر و دةكرد بةرهةَلستى ئةو دذى ئةوبريةى زؤكؤفيش مارشاَل
دةرةنجامَيكى هيض زؤرزياتر قوربانيدانى لة دةيوت»هَيرشكردن داطرتبوو، ثَيى

نيية. ترى
ِرازى بوو.. ستالني ئاخرى

ثرسى.. زؤكؤفى لة ستالني دوايى ِرؤذى بؤ
هةموو بةرةكان لة ذَيردةستى سةركردايةتى لة ئايندةدا بريوِراى تؤ ضؤنة ـ
نيازى كة ئةو طةيشتم لةمةبةستةكةى بَيت..؟ باآلدا سةركردايةتى ِراستةوخؤى
نَيوان هةموو لة هاوئاهةنطى بؤ باآل هةية سةركردايةتى هةرضى نوَينةرانى ئةوةية
لة وا دةمَيكة بريةش ئةم ديار بهَينَيت، لَي وازيان و بةرةكاندا البةرَيت كؤمةآلنى
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نيية. دوَينَى قسةكانى دةرةنجامى و مَيشكيداية
بةرةكان هةموو ِراستةوخؤ كة هةية تةواوى  تواناى باآل سةركردايةتى  ـ
بةرةكانيش درَيذايى و بوونةتةوة  كةم بةرةكان ذمارةى ضونكة  بةِرَيوةبةرَيت،

كةميانكردووة. سةركردةكانيش ذمارةى بوونةتةوةو كةم بةطشتى
ناخؤشييةوة دةَلَييت..؟ و بَيزارى ئةوة بةبَى ئايا ـ

بَيكارنني(مةبةستى هَيشتا  فاسيليفسكى و من وابزانم بؤضيية،  بَيزارى ـ
باآل سةركردايةتى ِرؤذدا هةمان شةوى لة لةكارنةكَيشراوةتةوة) دةستمان ئةوةية

ثَييوتم. خؤى و بؤ الى كردم بانطى
دةمانةوَيت ئَيمةش ِرَيدةكات بةرلني ِرَيطاى بةرةو بيلورووسيا يةكةمى بةرةى ـ

وتم، وةآلمم دايةوة بنَيرين، اليةنة ئةو بةرةو تؤ
بيكةم. بَيت بةرةيةك هةر سةركردايةتى ئامادةم من ـ

براكاسوفسكى بة ثةيوةندى ئَيستاش منيت، نوَينةرى هةر ئايندةشدا لة ـ
بيلوِرووسياوة. دووةمى بضَيتةبةرةى ثَييدةَلَيم، و يةوةدةكةم

سؤظَيتى ِرَيطاى يةكَيتى ئابورى بارى طةورةيةى ضوونة لةثَيش ئةوداهات و
هَيزة بؤ هةر  تةنها نةك كرد، زياتر ثَيويستييةكانى تواناى و  كرد خؤش
و ناوةِراست طَيِرةكانى و خةبات تَيكؤشةر بؤ طةلة بةَلكو سؤظياتى ضةكدارةكانى
مةيدانى تؤثى سؤظَيتى(٣٥٠٠) نمونة يةكَيتى بؤ خؤرهةآلتى ئةوروثاش، باشورى
ِرةشاش و  تؤث و  تفةنط  هةزار  و(٧٠٠) دةبابة و(١٠٠٠) فِرؤكة و(١٢٠٠)
و(٤٤٢٩) ثؤَلندى كرد، ِرزطارى هَيزةكانى بة ثَيشكةش هةزار ئؤتؤمبيلى و(١٨)
و ِراديؤ وَيستطةى لة(١٣٢٩) فِرؤكة و زياد و(٥٠٠) ئامَير و مةيدانى تؤثى
ِرزطارى بةهَيزةكانى ثَيشكةش جؤراوجؤرى جةنطى ثَيداويستى زؤرى ذمارةيةكى
لة زةوييةكانى و  خاك سؤظَيتى يةكَيتى ماوةيةشدا لةو كرد. هةر يؤطؤسالفى
طرتةوة خؤى دةوَلةتَيكانى سنوورة كردو ِرزطار ئةَلمانيدا دةستى داطريكةرانى ذَير
ناوخاكى بؤ طواستةوة جةنطييةكانى ضاالكيية كارو كؤِرلياندا.. لة بَيجطة
هَيزةكانى فاشيست ئةَلمانياى ناوخاكى بؤ و خؤرهةآلتةكان ئةوروثايية دةوَلةتة
هَيزةكانى هةروةها طرتةوة، خؤيان شوَينةكانى جةنطدا لةبةرةى بولطارياش
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دةرياى طةيشتنة تيتؤ مارشاَل بةسةركردايةتى ميللى خوازى ِرزطارى سوثاى
فةرةنسا.. و بةريتانيا و يةكطرتووةكان ئةدرياتيك، هَيزةكانى وآلتة

ئةَلمانياى نزيك سنوورى ِرزطاركردوو هؤَلندةيان بةلجيكا بةشَيكى و فةِرةنسا
ثَيياندةوت(زيجفريد). كة بوونةوة فاشى

ـ ـ ـ

ناھهمواردا- باركی  له  ئهمانیا
و تةقةمةنى بةرهةم هَينانى ضةك تواناى ئةَلمانيا كةوتة بارَيكى ناهةموارةوةو
و خؤرهةآلت و باشورى خؤرهةآلت لة دابةزى زؤر ساَلى(١٩٤٤)دا كؤتايى لة
كةوتة ذَير بةوةش كةوتةسةر زياترى فشارى خؤرئاواو هةموواليةكةوة و باشور

سرتاتيذييةوة. طةمارؤيةكى
قوتار َُّـ خؤى و بدؤزَيتةوة ضارةيةك ِرَيطا فشارة لةو بتوانَيت بوو زؤرطران

بة  نةبوون بِروا شَيوازَيكى جؤرة ثياوانى(جستابو)٦ هةر كاتانةشدا لةو بكات.
بَى سةريهةَلداية، لةبريوباوةِردا جياوازييةك و ناكؤكى هةر يا نيزامةكةيان،

دةكردن. سةركوتيان و دةبردن لةناويان بةزةييانة
كوشتنى هةوَلى تةمموزى١٩٤٤)دا لة(٢٠ى كة ئةوةى دواى تايبةتى بة
ساَل تةمةن(١٨) ثياوانى لة بةسةركردايةتى(هملر) يةدةكى هَيزَيكى و هيتلةردرا

دامةزراند. سةركوتكردن بؤ ساَليان (٦٠) تا
ئةَلمانيية ثَيكهَينا ئافرةتان لة فةيلةقَيكيشيان  مةبةستة ئةو بؤ هةر
دوا نائومَيدييةوة بة ضاوةِروانكراوة كارةساتة لةو بةرهةَلستيكردن بؤ فاشييةكان
توانايدابوو لة هَيشتا ئةَلمانيا ئةوانةشدا هةموو لةطةَل كؤكردةوة. خؤيان هَيزى

بةهَيزةوة. بةرطرى جةنطَيكى بضَيتة كة
لة هةبوو سةربازى  نيو و  مليؤن سوثايةكى(٧,٥) كاتةدا  لةو  ضونكة
هةتا لةكاردابوون. بةرةكاندا لة  سوثادا  لةناو سةربازى مليؤن نَيواياندا(٥,٣)
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مليؤن سةرباز بوو لة(٣,١) بريتي كة سةرةكييةكانى هَيزة ئةَلمانيا ئةو كاتةش
و دةبابة هةزار نزيكةى(٤٠٠٠) و  ئامَير و مةيدانى تؤثى هةزار  و(٢٨,٥)
ئةوةش دةبَيت  خؤرهةآلتدابوو، لةبةرةى جةنطى فِرؤكةى دووهةزار نزيكةى
كورتر ثَيشرتى لةوةو زؤر ئةَلمانى – سؤظياتى بةرةى هَيَلى كة ِرةضاوبكةين
بةرزى لة  هَيشتا ئةَلمانيا هَيزةكانى ضِروثِرى  دةطةياند ئةوةى ئةمةش ببؤوة، 
هَيزةكانى بةسةر سةركةوتووتربوون زؤر ئةوكاتة سؤظياتى هَيزةكانى بةآلم دابوو،

هةموو اليةنَيكةوة. ئةَلمانيادا لة
هةزار لة(٩١,٤) زياد لة كاردابوو، لة سوثادا سةربازى مليؤن نزيكةى(٦)
ئؤتؤماتيكى موشةكى دةبابةو نزيكةى(١١)هةزار و ئامَيرى هةبوو، مةيدانى تؤثى
هةزار هةبوو.هةروةها(٣٢٠) جةنطيشى فِرؤكةى هةزار لة(١٤,٥) زياد وة هةبوو،
لةطةَلدابوو، ِرؤمانيمان بؤلطارى و و ثؤَلنداو ضيكؤسولوفاكى هَيزةكانى سةربازى
فِرؤكةوانى كةتيبةيةكى  بيلوِرووسيادا سَييةمى بةرةى هَيزةكانى ِريزى  لة وة

دةجةنطان. نةترسييةوة نيمان) بة قارةمانى و فةِرةنسَيكان(نورمانديا –
فريقةى لة(٨٧) كة فةِرةنسييةكان و ئينطليز و ئةمريكا هَيزةكانى خؤرئاواشدا لة
جةنطى فِرؤكةى هةزار لة(١٠) دةبابة و زياد و(٦٥٠٠) ثِرضةككراو زؤربةباشى
بضووكى فريقةى ئةَلمانيا(٧٤) هَيزانةدا ئةو لةبةرامبةر لة وة بوون، ثَيكهات
لَيكؤَلينةوةو ثاش كؤكردبؤوة.. فِرؤكةيان دةبابةو(١٧٥٠) ذمارةو(١٦٠٠) كةم

جةنطاوةرةكان. هَيزة هةموو تواناى هةَلوَيستةكةو وردى سةرنجدانَيكى
لة هةموو ساَلى(١٩٤٥)دا سةرةتاى لة بِرياريدا سؤظَيتى باآلى سةركردايةتى

بؤ... بةرفراوان هَيرشى ضةندةها بة هةستن بةرةكانةوة الو
دةست و خؤرهةآلت بروسياى لة دوذمن مؤَلطاوهَيزةكانى ثاككردنةوةى ـ

بةسةرداطرتنيان.
و مةجةِر و ضيكؤسلؤفاكيا و ثؤَلندا لة دوذمن هَيزةكانى ثاككردنةوةى ـ

نةمسادا..
برسالو- بؤزنان- برومربج- ِرووبارى-قيسلو- هَيَلى بؤ  خؤطةياندن ـ
سةركردايةتى نَيوان  ثةيوةندى كاتانةشدا لةو هةر مؤرافيا- ودوورطةكانى- 
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ثتةويان و باش ثةيوةندييةكى هاوثةيمانان سةركردايةتى نَيوان و سؤظياتى باآلى
ثَيكهَينا.

بةرلني شارى كة ئةوةية ِراستيةكى طرنط باس بكةم ئةويش ثَيويستة «لَيرةدا
كارَيكى ئةوة دووربوون، يةك  وةك هاوثةيمانانةوة بةرةى  و سؤظياتى لةبةرةى
شارى باسى شوَيندا زؤر بريةوةرييةكانيدا لة لة ضةرضَل كة ونستَون نةبوو ِرَيكةوت
داطريى كة  ئارةزوومةندبوون هاوثةيمانان كة مةبةستَيك وةك دةكات، بةرلني 

بكةن.
كة بوون لةسةرئةوةى كؤك دةوَلةتةكان هةموو سةركردةى ئةوةشدا كة لةطةَل

بةرلني» شارى داطريكردنى بة هةستَيت سؤظياتى هَيزةكانى
لةاليةن كة هةبوو زانيارييانة بةو بِرواى زؤر ستالني «كة ئةوةبَلَيم ثَيويستة
دةنارد يةكرتيان بؤ رؤزفَلت ستالني و كة نامانةى لةو بؤى دةهات» ئةيزنهاوةرةوة
مةسةلة بوارى و لة هاوردةكردن بوارى ِرَيككةوتننامانةى لة جَيبةجَيكردنى ئةو لة
و بةِروون هةبوو يةكطرتووةكاندا وآلتة و سؤظَيتى يةكَيتى نَيوان سرتاتيذييةكانى
ضةرضَل نةدةتوانرا بوترَيت، ضونكة ونستؤن ئةمة دةربارةى بةآلم دياربوو، ئاشكرا
و ثَيض جؤرة قسةكانيدا لة هةستى دةكرد ئاشكرانةبوون, ثياو و ِروون وتارةكانى
هةرَيمى لةسةر داطريكردنى جةختى و هةوَليدةدا تَيدابوو، ثةناو ئةمالوئةوالى 
زياتر كردبوو، سؤظياتى لة حكومةتى واى دةكردةوة، ئةمة ئةَلمانيا ناوةِراستى

بكات». ئاستياندا لة هةَلوَيستة و هؤشيارى
لَيكردم داخوازييان باآل سةركردايةتى يةكةمدا تشرينى مانطى كؤتايى لة
ثالنى هةمواندا  لةثَيش  دابنَيم،  جةنط ضاالكى بؤ سةرةكى و كؤتايى ثالنى
بةثَيكهَينانى(ثَيشرِبكَييةكى فةرمانمدا داطريكردنى و بةرلني بةرةو هَيرشكردن
هاوسةنطى لةسةرئاستى ثَيشرِبكَيية ئةو سوثادا بةرةو لةسةرئاستى جةنطى)

سازدةكرا. دوذمندا هَيزةكانى و سؤظياتى هَيزةكانى نَيوان
سةربازيية يةكة هةموو ئةوةى بؤ هةبوو طةورةى سوودَيكى ثَيشرِبكَيبة ئةو

داهاتوودا. شةِروثَيكدادانى لة بكةن خؤيان ِرؤَلى بة هةست جةنطاوةرةكان
وابِرياربوو دوو ثَيبكات بةرةو بةرلني دةست لَيدان و هَيرشكردن ئةوةى ثَيش



٣٨
٧

زۆكۆف مارشاڵ

ثَيبكات. دةست سرتاتيذى بةرةو خؤرئاواى بةرفراوان سةربازى هَيرشى
بةرلني) خؤرهةآلتةوةو دووةميشيان.. بةرةو(وارسؤ- بروسياى لة يةكةميان

لَيدانةكةيان و هَيرش لَيكردبوون  داوايان سثى، ِرووسياى  يةكةمى بةرةى
لَيكرابوون بطةنة داوايان ئؤكرانيش يةكةمى بةرةى بَيت، بةطشتى بةرةو(بوزنان)
بةرةى بةآلم وراتيبور)، و(برسالو خؤرهةآلتى(جلوجاو) باكورى و ِرووبارى(ئؤدير)
و كؤمةَل ئةو بةرةنطارى لَيكرابوو داوايان سثى) بيلوِرووسى(ِرووسياى دووةمى
داستانى لة برووسياى خؤرهةآلتدان.. دةربارةى كة ببنةوة دوذمن مؤَلطايانةى
بريةوةرييةكانى لة ئةَلمانى(تيبيلكرنج) جةنةِراَلى فيسلو- شةِروثَيكدادانى-
فريقةى بةتةنها نةك بةهَيزبوو و قورس ئةوةندة «شةِرولَيدانةكة دةَلَيت.. خؤيدا
يةدةكيية طةورة هَيزة ئةو بةَلكو كشاندةوة، دوا بةرةو يةكةمى هَيَلى بةرطرى
ثاَل هاتبوونة هيتلةر توندوتيذى  ِرَينمايى لةسةر كة  جووَلةجوَلكةرةشى و
تؤثةكانى كاتى(ئامادةكارى لة هَيزانة ئةو  كشانةوة ئةوانيش هَيزةكانمانةوة..
زةرةروزيان تووشى دةكرَيت) هَيرشكردن  ثَيش كة  بارانَيك (تؤث ِرووسيدا)

بوونةوة.
بةكار هةر سةرانسةريدا كشانةوةى كاتى لة هَيزانة ئةو ئيرت ئةوة  دواى

نةهَينران.»
ضونكة بَيسوودبوون و هةرنةمان هَيزانة «ئةو دةَلَيت.. زؤكؤفيش مارشاَل
كانوونى لة(١٧ى بردن لةناويان بةتةواوى ئؤكرانيا يةكةمى بةرةى هَيزةكانى

شارى(وارسؤ)وة.» ناو ضووة سؤظَيتى سوثاى دووةم)دا

ـ ـ ـ
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فهرصۆفیا ورانكردنی
هيتلةر دةكرَيت سةربازى طةورةى تَيكشكانَيكى هةموو دواى لة هةروةك

سازدا. سةركردةكاندا لةناو نوَيى طؤِرانكارييةكى
جةنةِراَل(ليوتفتيش)ى و طؤِرى جةنةِراَل(شرينر) بة جةنةِراَل(جاربى)
وارسؤوة شارى ضوونة ناو كاتَيك هَيزةكانى سؤظياتى بةجةنةِراَل(ثرسى) طؤِرى.
بةرة، سةربازى  ئةنجومةنى بةكةالوة، بووة وَيرانكراوةو شارةكة  بينيان

نارد... باآل سةركردةى بؤ بروسكةيةكى
خاثووركردووة. ثؤَلندايان ثايتةختى وارسؤى فاشيستةكان «بةربةريية
ناوضةكانى و طةِرةك هةموو دواى يةك هةر دِرندانةيى يةك لة هونةرى بةشَيوةيةكى
كارطةو ئاسةوارى هيض شارةكة زةوى لةسةر وَيرانكردووة. ثايتةختيان وارسؤى
تَيدا خةَلقى كة تةالرةكانى و  ئوتَيل نةماوة، طةورة  ثيشةسازى ساختمانَيكى
ئابورى شارةكة تَيبةردراون، ئاطريان و وَيرانكراون بةمني هةموويان هةر دةذيان،
بردوون ناويان لة و كوذراون كةس هةزاران دةيةها خاثوركراوة و وَيران جارَيك بة

مردووة..!!» وَيرانكراوة و بةجارَيك شارةكة شاربةدةريان كردوون. و
بةرةى لَيشاوى لة بةر ئةوةى بؤ ِرةوانةكرد فريقةى ئةَلمانى(٦) سةركردايةتى
بطرن خؤيان شوَينةكانى ئةوةى ئةو هَيزانة ثَيش بةآلم بيلوِرووسيابطرن، يةكةمى

دابمةزرَين. وتيادا
هَيشتنةوةى لة كردن هيوابِراويان و شكاندن بِرثشتيان طورضك بةلَيدانَيكى
سؤظَيتى هَيزةكانى  دووةم)دا كانونى  لة(٢٣ى وة دةستياندا ذَير لة ثؤَلندا
كانونى دووةم)دا دةستيان لة(٢٥ى ثاشان و شارى(برومربج) دةستيانطرت بةسةر

زنان)دا. شارى(بؤ بةسةر طرت
ئاطادارى هَيزةكانى سةركةوتنى لة بةستالينةوة كرد و ثةيوةندى زؤكؤف مارشاَل
هَيرشةكةيدا لة بَيت با بةردةوام ثَيبدا ِرَيطاى كة  لَيكرد ئيزنى داواى كردةوة،
بةرةى هَيزةكانى كة كردةوة ئاطادارى ستالني بةآلم ِرووبارى(ئؤدير)، تادةطاتة
بةرةى طةيشتنى  نةكردووة جَيبةجَي كارةكانيان هَيشتا بيلوِرووسى دووةمى 
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الى دوايدا لة ئةوةى دةبَيتة ِرووبارى(ئؤدير) بؤ تةنها بة بيلورووسيا يةكةمى
ضؤَل بَيت. ئةو باَلى ِراستى

ماوةى ضوونة، بةرةوثَيش و هَيرش ئةو كة دةزانَيت بةباش واى ئةم.. (ستالني)
دوذمن هَيزةكانى بةتةواوى دووةميش بةرةى هَيزةكانى هةتا دوابخات ِرؤذ دة
ترى لةاليةكى خؤى كؤمةآلنى هَيزو دةكةنةوة.. ثاك خؤرهةآلتدا برووسياى لة

جَيطريدةكات. ِرووبارى(فيسلؤ)دا
ِرازى ِرؤذَيك ستالني ثاش ضةند زؤكؤفدا.. ثَيداطرتنى مارشاَل فشار و ذَير لة
بكاتةوة لة دروست و ِراست بريَيكى ثَيويستة كة لةطةَل ئاطاداركردنةوةيدا بوو

ِراستدا.. باَلى لة دَلنيابوونى
و ِراست لةبؤضوونةكانيدا ستالني كة دةنَيت بةوةدا ددان زؤكؤف مارشاَل 
ئةويان بريةكانى دروستى قسةو و ِراستى ضونكة بةسةرهاتةكان بوو، حةق لةسةر

سةِّـاند.
بةآلم بةرة دةبوو، طةورةتر زيادو تادةهات شةِردا كاتى لة خةتةرى و ترس
لة و بثةِرَيتةوة لَيى ِرووبارةكةو بطاتة توانى شوبات) تا٤ى شوبات لة(١ى
ئةوثةِرى ثردة ناوضةيةدا ئةو لةو كة بكات، داطري ثردَيك ناوضةى(كؤسرتبمد)دا
دةمكرد باآلوة سةركردةى  بة كة ثةيوةندييانةوة ئةو بةهؤى هةبوو..  طرنطى
لة ئؤكرانيا ضوارةمى و و سَييةم دووةم هَيزةكانى بةرةكانى كة ئاطاداربووم لةوة
قورس شةِروثَيكدادانَيكى لة نيسان مانطى ناوةِراستى هةتا دووةمةوة كانوونى
وآلتى بةشَيكى طةورةى و خاكى(مةجةِر) توانييان ماوةيةدا لةو طراندابوون و و
بضنة توانييان و ثاكبكةنةوة فاشيست ئةَلمانياى هَيزةكانى لة ضيكؤسلؤفاكيا
ِرَيطاى بةرةو داو دوذمن بة دِريان و ِرزطاربكةن نةمساوةو(ظَيينا) وآلتى ناو

ِرَى. كةوتنة ضيكوسلوفاكيا ناوةِراستى هةرَيمةكانى
ئازاردا و شوبات مانطى لة هاوثةيمانةكانمان هَيزةكانى خؤرئاواشدا لةبةرةى
طةورةى هَيزَيكى طةمارؤى ناوضةى(رور)دا لة و ثةِرينةوة ِرووبارى(ِراين) لة

ئةَلمانياياندا. هَيزةكانى
ئةنجامى لة هاوثةيمانانةوة، بةدةست خؤياندا نيساندا لــة(١٧ى و  
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لة و ئةَلمانيدا سؤظياتى- بةرةى لة ئةَلمانيا سةرةكييةكانى هَيزة ثاككردنةوةى
بةردةوام تواناى ئةَلمانيا ِرووبارى(ِراين)دا لة هاوثةيمانان ثةِرينةوةى ئةنجامى
حةلكراو طشتى هةبوو بارةيةوة لةو كَيشةيةك  هةرضى نةماو جةنطى بوونى

ثَيهَينرا. كؤتايى
هاوثةيماناندا لةطةَل سياسييةكانمان  ثةيوةنديية نزيكبؤوةو  جةنط كؤتايى
دووربوو، ِرَيكةوتةوة لة زؤر ئةمةش بينى. بةخؤوة تيذيان توندو شَيوازَيكى
دابوو، ئينطليزى و ئةمريكى سةركردايةتى جووآلنى لة كارييةى هَيواشى ئةو
ثةلةيان بةريتانيا ئةمريكاو حكومةتى هةردوو زؤربةثةلة. خَيراييةكى بؤ طؤِرِرا
بؤ ئةوروثادا لة دةكرد، هاوثةيمان هَيزةكانى سةربازى سةركردايةتى لة
ئةوةى ثَيش خَيرابن. ثةلةبكةن و ئةَلمانيا ناوةِراستى هةرَيمةكانى  داطريكردنى
ضةرضَل ساَلى١٩٤٥)دا نيسانى لة(١ى ئةوَى، بطةنة بتوانن سؤظياتى هَيزةكانى
داطريدةكات نةمسا خاكى هةموو بَيشك ِرووسيا  نووسى:»سوثاى ِرؤزفَلتى بؤ
دواييدا لة ئايا داطريبكات.. خؤئةطةر(بةرلني)يش دةضَيتة(ظَينا)وة ثاشان و
طةورةى بةشى هاوكارى طشتيانةدا سةركةوتنة لةو ئَيمة ناَلَين و تةسةورناكةن

كردووة..؟» سةركةوتنانةمان ئةو
ناوضوارضَيوةيةكى ناخاتة ئةوانة ئةوة ئايا دووربوو لةِراستييةوة زؤر ئةمة
دروست ئَيمة بؤ جيدى و طةورة دةرديسةرييةكى كَيشةو ئايندةدا لة بريكردنةوةو
لة ئَيمة ثَيويستة كة بؤدةضم واى سياسييةوة ِرووى لة من لةبةرئةوة بكات..؟
ئةطةر خؤ ئةَلمانياوة  خاكى  ناو  بضينة دةتوانني ضةند ئةَلمانياوة خؤرهةآلتى
هةروةك بكةين داطريى دةبَيت بَيشك بوو توانامان لةمةودواو شارى(بةرلني)يش
ئةمريكييةكان جةنةِراَلة لة ذمارةيةك بةريتانيا و سةركردايةتى زانيم دواييدا لة
و (بةرلني شارى ئةوةى بؤ بةر طرتبوويانة هةبوو ثَيويست شوَينَيكى ِرَيو هةرضى

بكةن.. باكوروباشورييةوة) داطريى ئةوزةوييانةى كةوتوونةتة

ـ ـ ـ
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ستالین گیراوه كهی بهدیل كوڕه
باآل سةركردةى بةثةلةى لةسةرداواكردنَيكى ئازاردا)بوو، مانطى لة(٧ى
ستالني، بؤ(داتشا)كةى ضووم يةكسةر فِرؤكةخانةوة لة مؤسكؤ، بؤ سةفةرمكرد
هةَلوَيستى دةربارةى ئةوةى نةبوو، دواى تةندروستى باش تؤزَيك ستالني لةوَيدا

وتى.. سةركردةى باآل.. لَيكردم بةرة هةندَى ثرسيارى
ماندووبوون و بَيتاقةتى بة هةست من ثياسةبكةين، تؤزَيك بابِرؤين دةى ـ
ماندوو زؤر دياربوو قسةكانيدا و هةَلسوكةوت لةسةروسيماو بةطشتى دةكةم،

كردبوو. هيالك ئةوثةِرى تا ستالينى جةنط ساآلنةى ضةند ئةو بوو. بَيتاقةت
طةورةو دَلةِراوكَييةكى بريكردنةوةو لة جةنط ِرؤذةكانى و ساَل بةدرَيذايى
تَيكشكاندنةكانةوة تاَلى ناخؤشى بةدةست دةخةوت، زؤربةكةمى دةذيا، بةهَيزدا

ساَلى(١٩٤١ – ١٩٤٢). هةردوو تَيكشكاندنةكانى بةتايبةت دةيناآلند،
لة كتوثِر هةبوو. تةندروستى و لةسةرمَيشك كاردانةوةى ئةوةش بَيطومان
خؤى منداَلى طَيِرانةوةى و باس كةوتة ستالني دةكرد.. ثياسةمان كة  كاتَيكدا

سةعاتَيكى خاياند.. نزيكةى طَيِرانةوةكةى باس و بؤم،
ثاشان ثَيى وتم..

باس لةوَيدا هةية تريش  باسَيكى ضةند بخؤينةوة، ضا  بابِرؤين دةى ـ
دةكةين.

ِرَيطاى طةِرانةوةماندا لَيمثرسى.. لة
كوِرت هةواَلى(ياكؤف)ى بزانم بثرسم لَيت دةمةوَيت دةمَيكة ستالني هاوِرَى ـ

هيض؟ ضيية..
ثرسيارةكةمى وةآلمى طورج هةية؟ كوِرةكةت ذيانى زانيارييةكتلةسةر و هةواَل
و دةنطَيكى بة خةمبارى ِرؤيشتني هةنطاوَيك سةد ماوةى ئةوةى ثاش نةدايةوة،

وتى. طرياوةوة
ئةو بةثَيى هةردةيكوذن. خوَينِرَيذانة ئةو نابَيت ِرزطارى لةديلى ياكؤف.. ـ
دةيانةوَيت دوورخستؤتةوة، بةندكراوةكانيان لة ئةوان طةيشتووة ثَيم زانيارييانةى

بكات. لة نيشتمان ناثاكى لَيبكةن سةرى واى كاربكةنة
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وتى.. بَيدةنطى دةقيقةيةك ثاش
لة خيانةت لةوةى وةك دةكات حةز بة مردن زياتر ياكؤف نةخَير.. نا.. ـ
و زؤردَلطران هاتووة  كوِرةكةيدا بةسةر ئةوةى بؤ كرد هةستم بكاتـ  نيشتمان
بة خةمبارييةوة، زؤر ماوةيةكى و دانيشت خواردنةكة نان لةسةر مَيزى خةمبارة
لة ئةوةى هةروةك خواردنةكة، بؤ بةرَيت دةست ئةوةى بَى دانيشت بَيدةنط

وتى.. خةمبارييةوة بة ثاشان بكات.. شتَيك تاووتوَيى مَيشكيدا
لةناوبرد.. خةَلقى ذيانى ضةندةها بةزةيية.. بَى و دَلِرةق جةنط كة ئاى ـ
زؤكؤف بؤ ستالني َُّـ نةكوذرابَيت.. خؤشةويستَيكى هةبَيت خانةوادةيةك بِرواناكةم
هةية دةربارةى(ِرؤزفَلت)ى كة بؤكرد ِرَيزةى خؤى ئةو باسى كؤنطرةى(باَلتا)و باسى
خؤبةدةستةوةدانى دواى ئةَلمانياى بةِرَيوةبردنى ِرَيككةوتننامةيةى ئةو باسى

بؤكرد.
باسى ئةو و دابةشكراوكرد ضةند ناوضةيةكى بؤ ئةَلمانياى باسى دابةشكردنى
تيادا هَيزةكانى سؤظياتى و هاوثةيمان  هَيزةكانى  ثَيويستة  كة بؤكرد  هَيآلنةى
ناكؤكيية باسى ئةو و كرد بؤ ثؤَلنداى سنورى ثاشةِرؤذى باسى ئايندةو بووةستن،
ِروويداوة ثؤَلندا داهاتووى  حكومةتى ثَيكهَينانى لةسةر كة  كرد سةرةكييانةى

وتى.. ستالني
بؤرجةوازى حكومةتَيكى سؤظياتى يةكَيتى لةسةرسنوورى واية نيازى ضةرضَل ـ
و بةيةكجارةكى دةمانةوَيت  ئَيمةش دابمةزرَينَيت. ئَيمة بة نامؤ  ثؤَلندايى
طةُّـ و بَيت تةنيشتمانةوة لة  دؤست ثؤَلندايى حكومةتَيكى  هةتاهةتاية بؤ

دةوَيت. ئةوةيان هةر ثؤَلندةيش
هاتةذوورةوةو هةندَى ستالني سكرتَيرى قسةكردندا(بوسكريشيف)ى كاتى لة

ستالني. بةردةم خستة ئةوراقى
وتى.. ثاشان ثياخشاند و باآل ضاوَيكى سةركردةى

كاروضاالكى حساباتى لةطةَلياندا و ئةركان ئةنجومةنى بؤ بِرؤ ئَيستا ـ
دةبينينةوة. يةكرت سيانزةدا سةعات لة لَيرةدا سبةينَى بكة.. لةطةَلدا بةرلينيان

بةرليندا. كاروضاالكى لةسةر بِريارى باآل سةركردةى دوايى ِرؤذى بؤ
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حهڤده بهشی
چاالكی بهرلین كرداری 

شـــهڕوپــــــكـــدادانـــی  ــگــی  مــــــژوویـــی ــرن ـ گ
ب ڕاین ــاری  ڕووب ھاوپهیمانان ـ به رلین
جهرگ لدانكی ـ ده گرن بهرھه ستیكردن
ئه و ـ ئۆدیردا ڕووبــاری لهسهر دوژمن ب له
بهرلین بۆ ڕزگاركردنی ھتلهرییهی كه  پالنه

ـ داڕژرا

طرتووة.. خؤى تايبةتى جَيطاى مَيذوودا لة بةرلني شارى ثَيكدادانى و جةنط
دووةمى جةنطى ثَيهَينانى كؤتايى  كردارَيكى جةنطة  ئةو ئةوةى بةسيفةتى
مةسائيلى كَيشةو ذمارةيةك حةلكردنى طةيشتنة بةوة ئةوروثادا لة بوو جيهانى
ئةَلمانياى ثَيكهاتةى دةورى دوور) ماوةيةكى كة(بؤ طرنط سةربازى و سياسى

دةكرد. دةستنيشان ئةوروثادا لة جةنط دواى
كاروضاالكى خؤئامادةكردنيان بؤ لة سؤظياتى ضةكدارة سةربازييةكانى هَيزة
ئةو بؤ دَلسؤزييةوةبوو،  و ثاك ِرؤحَيكى ئةنجامى لة بةرلني.. سةرشارى
ئةَلمانيا خؤبةدةستةوةدانى بةسرتا. بؤ هاوثةيماناندا نَيوان لة كة ِرَيكةوتننامةيةى

ئابورييةوة. و سياسى و بوارى سةربازى لة قةيدوشةرتَيك هيض بَى
يةكجارةكى ثاككردنةوةى تةنها قؤناغةدا لةو ئَيمة سةرةكى مةبةستى
حوكمِرانى لة لةسةركاروالدانيان  و  كردنيان فةرمانِرةوايى  لة بوو فاشيشةكان 
سةرةكييةكانى تاوانبارة هةموو تؤمةتباركردنى هةروةها ئةَلمانيادا. كردنى
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و كوذى كؤمةَل لة تاوانانةو و خراثةكارى لةو تةواويان بةرثرسيارَيتى و نازييةكان
كردبوويان، ذَيردةستياندا داطريكراوةكانى وآلتة لة زؤردارييانةى ئةو و وَيرانكارى
بةدةستيانةوة ناهةموارييان زوَلم و زؤر كة زؤرَيكى ئَيمةدا وآلتى لة بةتايبةت

ضةشت.
باآلدا سةركردايةتى ناو  لة داطريكردنى(بةرلني) كاروضاالكى بريؤكةى
لة ثَيهَينانى  كؤتايى هَيَلى هةَلداو سةرى ساَلى١٩٤٤)دا  دووةمى لة(تشرينى
دانرا، بؤمريانيا)دا و خؤرهةآلت و(بروسياى ئودير) – كرداروضاالكى(فيسلو كاتى
لة هاوثةيمانان هَيزةكانى تَيكؤشانى و هةوَل ثالنةكةدا سازدانى كاتى لة وة 
١٩٤٥)دا ساَلى نيسانى و (ئازار مانطى لة كة ثَيشضاو.. خرابووة ئةوروثادا
كؤنطرةى(ياَلتا) كة ئةوةشدا لةطةَل ِرووبارى(ِراين) بطةنة توانييان هاوثةيمانان
زياتريش و بةرلني  خؤرئاواى لة سؤظياتى داطريكردنةكانى شوَينى دةستنيشانى
ِرووبارى(ئودير هةردوو سؤظَيتى لةسةر كة هَيزةكانى ئةوةشدا لةطةَل وة كردبوو،

دووربوون. بةرلينةوة لة كيلومةتر بوون(٦٠ تا ١٠٠) نيسى) و
بؤ نةدةهَينا خةونانةيان لةو وازيان بةريتانيا هَيزةكانى ئةوانةشدا لةطةَل

داطريى بكةن. و بةرلني بطةنة سؤظَيتى سوورى ثَيش لةشكرى ئةوةى
هيض  جةنط قؤناغى كؤتايى (دراين) سرتاتيجى لةسةر هَيَلى ئةوةى وة لةطةَل
و بةريتانيا و سةربازييةكانى سياسى سةركردة لة نَيوان ِرَيككةوتنَيك و يةكَيتى

نةبوو. ئةمريكادا
ئارةزوومةندبوون ئةوروثادا.. لة هاوثةيمانةكان هَيزة يةكطرتووى سةرؤكايةتى

داطريبكةن. بةرلني بِرةخسَى هةليان بؤ ئةطةر حةزيان دةكرد و
خؤمانمان بِريارةى ئةو كاتَيكدا لة ١٩٤٥)دا ساَلى نيسانى لة(٧ى وة
هاوثةيمانان يةكطرتووى بةسةركردايةتى  جةنط كؤتايى  كردارى دةربارةى

ِراطةياند..
وتى.. ئةيزنهاوةر) جةنةِراَل(دوايت

من داطريبكةين، دةتوانني بةرلني دةركةوت ئَيمة ئةطةر طرتنى(ليبزغ) دواى (ـ
ئةوة.. دواى بدةم.. ئةنجام كارة ئةو دةمةوَيت خؤم
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هَينانى وةدةست بؤ  جةنط  كة  لةسةرئةوة كؤكم  كة  كةسم  يةكةم من ـ
دةكرَيت. سياسى مةبةستى

بةرلينيان و داطريكردنى هةوَل هاوثةيمانان سةركردايةتى يةكطرتووى ئةطةر خؤ
ثَيشرتزانى. لة ِرووتةكان سةربازيية ئيعتبارة لة سياسى شانؤى لةسةر

بةشَيوةيةك خؤم ِراى و ثالن ئارةزوويةكةوة و خؤشى  هةموو بة  من ئةوا
لةوة دةيزانى و ستالني يوسف بكات.) كارة ئةو جَيبةجَيكردنى زامنى دةطؤِرم
ضاالكييةكى و هةوَل لة كاتانةدا  لةو هيتلةرييةكان  سةركردايةتى  طةيشتبوو،
ِرَيككةوتننامةيةكى(جودايى) كة ئةوةى ثَيناوةى لة بةردةوامدابوون طةورةو

سازبكةن. بةريتانيادا و ئةمريكى حكومةتى هةردوو لةطةَل سةربةخؤ
تَيكةوتبوو، ئةَلمانياى هَيزةكانى كة ساردييةى هةناسة و ناهةموار بارة ئةو وة
خؤرئاواوة لة هيتلةرييةكان كة لَيدةكردن ئةوةى ضاوةِروانى وة ضاويدابوو، لةثَيش
ِرَيطا بؤ ئينطليزيدا و ئةمريكا هَيزةكانى لةبةردةم و بهَينن بةرطريكردن واز لة
نةكةن. سؤظَيتى سوورى سوثاى ئةوةى تةسليمى بؤ بكةنةوة، بةرلني داطريكردنى
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چوونه بهریتانیاییهكان و ئهمریكی ھزهكانی چۆن
ناوچهی(ڕاین)هوه..؟

تا نةبوو هةرَيمةكةدا  لة بةهَيزيان بةربةستَيكى  هيتلةرييةكان ئاشكرابوو 
ِراين دواى بؤ بكشَينةوة  دةيانتوانى ئةَلمانييةكان بةآلم بكةن، لَي ثارَيزطارى 
هَيزة ضونكة نةكرد ئةوةيان بةآلم ثَيكبهَينن، بةهَيز بةرطرييةكى لةوَيدا و

بوون. سؤظَيتيدا سوورى سوثاى لةبةرامبةر خؤرهةآلتدا سةرةكييةكانيان لة
هَيزةكانى بةريتانييةكةدا، ئةمريكى، هَيرشة دةستثَيكردنى لةسةرةتاى

فريقةى   ٢٦ هاوسةنطى كة بوون بَيهَيز فريقةى خؤرئاوادا(٦٠) لة ئةَلمانيا
ئةو (٨٠) لةناو تةواو ِراوةستابوون، كة فريقةى ِرووبةِرووى(٨٠) دةكرد، تةواوى
ئاسمانيش، هَيزى دةربارةى  هةروةها تَيدابوو، دةبابةى  فريقةى فريقانةدا(٢٣)
ئةمةش بةهَيزتربوون، و زاَلرت زؤر لةوان لةواليةنةشةوة هاوثةيمانان هَيزةكانى

بَيت. ئاسان و سووك كارَيكى ِراين لة ثةِرينةوة كة وايكرد
دةستيان بةرهةَلستييةك هيض بَى و بةبَى بةرطرى ِراستيدا لة بَلَيني دةتوانني هةتا

طرت. بةسةر(ِراين)دا

ـ ـ ـ

بهرلین بهرهو پشبككردن
ئةمريكى جةنةِراَلى ذمارةيةك لةطةَل كة جةنط دواى زؤرانةى ضاوثَيكةوتنة لةو
سيمس)، و ِرؤبرتسون و مؤنتؤطومرى و (ئةيزنهاوةر لةوانة كرا.. بةريتانيدا و
شارى(بةرلني)دا بةسةر هاوثةيمانان  بةسةرداطرتنى دةست  مةسةلةى دةركةوت
قورس لَيدانة  ئةو  سؤظياتى هَيزةكانى كة ئةوةى ثاش بوو.. ضاوثؤشى  تةنها 
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و سرةواندة(ئودير ثيادة بةهَيزى و دةبابة و تةيارة و تؤث بة بةهَيزةيان و
تَيكوثَيكداو بناغةوة لة ئةَلمانيايان هَيزةكانى بةرطرى ئةنجامدا لة و نيس)

هةَليانوةشاندن.
و ثَيطةيشت ئةيزنهاوةرةوة جةنةِراَل لة ئاطادارييةكى باآل سةركردايةتى كاتَيك
ئةَلمانياوة باشورى و خؤرهةآلت باكورى لة لَيدان دوو كة بِريارة ئاطادارى كردةوة لةو
واية نيازيان ئةمريكا هَيزةكانى كة بِريارة لةو و ئةَلمانى هَيزةكانى دةسرةوَينرَيتة

ِرابووةستَيت. ِرَيكةوتوون لةسةرى بةرلني بةرةو كة هَيَلةى ئةو لةسةر
بِريارةى ئةو طوَيِرايةَلى لة كرد بةِراستطؤ وةسف ئةيزنهاوةرى جةنةِراَل ستالني
بِريارَيكى بِريارة  ئةو  دةركةوت دوايدا لة بةآلم خؤى، سةرشانى خستبووية كة
كردنم بانطهَيشتى ستالني لةبةرئةوة دووةم)دا كانوونى لة(٢٩ى بوو. وةخت ثَيش
كرد. لةطةَلدا ضاوثَيكةوتنم تةنها بة لة كرملني نووسينطةكةيدا لة و خؤى بؤالى
لة ئةوةى هةروةك درَيذكردم  بؤ دةستى بةبَيدةنطى خؤى  ثيشةى هةروةك
بة خؤرئاوادا لة ئةَلمانى -بةوةى       .......... بَيت.. بةردةوام قسةكردنيدا
نيية نيازَيكيان هيض دةردةكةوَيت وةك ئةَلمانةكان ِرووخا و هَينا هةرةسى تةواوى
بكةن بةرطرييةك جؤرة هيض هاوثةيماناندا هَيزةكانى هَيرشى لَيشاوى بةرامبةر لة
بةرامبةر لة هةموواليةكةوة لة خؤيان بةرطرى كاتيشدا هةمان لة ِرايانطرن و و

دةكةن.. ئَيمةدا توندوتؤَل هَيزةكانى
طةرم و قورس ثَيكدادانة شةِرَيكى يةكجار جةنط و باوةِرةدام ئةو لةو من ـ

بَيت.
... لَيكردم ثرسيارى بةرلينةوة هةَلسةنطاندنى دوذمن لةالى دةربارةى ستالني

لَييثرسيم : ضاالكييةكة دةربارةى كاتى و
يةكةمى  بةرةى  و بيلورووسيا يةكةمى بةرةى كة ِراطةياند ثَيم منيش  -  
بةآلم بدةن، ئةنجام كاروضاالكييةكة تردا دووهةفتةى ماوةى لة دةتوانن ئؤكرانيا

دةكةوَيت. دوا نيسان مانطى ناوةِراستى هةتا بيلورووسيا دووةمى بةرةى
نامةكةدا لة ثيشاندام...  خَيرخوازى كةسَيكى نامةى ستالني  ثاشان
ثةيوةندى ثةردةوة لةثشت كة باسى ئةوة دةكات ناردبوو بؤ نامةكةى ئةوكةسةى
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هةية، فةرمى هاوثةيماناندا نوَينةرانى نَيوان لة كارمةندانى هيتلةرو نَيوان لة
طرَى كة داوالَيكردوون ئةوةيان ئةَلمانةكان ضاوثَيكةوتنانةياندا و ثةيوةندى لةو
خةبات هةموو ئةوة بةرامبةر ئةوانيش و ببةستن لةطةَلدا ِرَيكةوتنيان بةستَيكى

ِرادةطرن. بةوان خؤيان دذ ضاالكييةكى و
نةبوون ِرازى بةوة هاوثةيمانان كة ئةوةى لةطةَل هاتبوو ئةوةش نامةكةدا لة
هاوثةيماناندا لةبةردةم بةرلني ِرَيطاى هةر ئةَلمانةكان خستبوو، ثشتطوَييان و

دةكةنةوة.
ئةوةضيية؟» دةربارةى تؤ «يروِراى وتى.. ستالني ـ
بدةمةوة.. وةآلمي ئةوةى نةدام تا ماوةى ستالني

وتى.. دايةوة وةآلمى خؤى
ضةرضَل بةآلم ثاشطةزنابَيتةوة، ِرَيككةوتننامةكة لة ِرؤزفَلت وابزانم ـ

دَيت.. لةدةست هةمووشتَيكى
هةرسَى دةست بةكاربوونى فةرمانى مانطى(نيسانى١٩٤٥)دا.. لةسةرةتاى

كرد. بةرلني ئيمزا سةر هَيرشى كاروضاالكى بؤ بةرةكةى
هيض بةآلم كردووة، زؤرم طةورةى هَيرشكردنى هاوبةشى جةنط «من بةدرَيذايى
سةرشارى هَيرشى بةرلني، هَيرشى سةرشارى نةدةطةيشتة  هَيرشانة لةو يةكَيك

زياترى هةبوو. زؤر بةرلني جياوازييةكى
ضاوى ثَيش هَينايةوة مؤسكؤم سةرشارى شةِروثَيكدادانى خؤمدا مَيشكى لة

وةربطرم. هةآلنة لةو سوود المدا.. ويستم هةَلةكانى هةردوو سةرنجى و خؤم
دِرندانةيدا و توندوتيذى لةوثةِرى بةرلني شةِروثَيكدادانى دةمزانى  ضونكة
بكةين ضى دةبَيت كة دةكردةوة لةوة بريم لةوبريكردنةوةوتَيِروانينةمدا دةبَيت. 
لةكاريان و شثرزةكات دوذمن بةرطرى تواناى هَيزو و كتوثِرى كارَيكى ببَيتة

بخات.
لَيرةدابريؤكةىهَيرشىشةوانةملةذَيرتيشكىِرووناكايىئاشكراكةرةكان(كشاف)
ئةوة لةسةر ئةوة  هةردواى بريداهات.. بة هةَلدةدرَين ئاسماندا بة بةشةو كة
ِرةزامةندى جَيطاى ئةوةبووة سةربازةكان.. ِراهَينانى و مةشق بة دةستكرا
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سةربازةكان.»
بآلوكردةوة..  ئةَلمانى طةُّـ بؤ كة بانطةوازَيكيدا لة هيتلةر نيسان)دا ١٤) لة
مةبةستة ئةو بؤ كردبوو، لَيدانةى دوذمنمان ضاالكى و ئةو ضاوةِروانى «ئَيمة وتى
تؤثةكانمان.. ئاطربارانى بة كؤكردؤتةوة... بةهَيزمان بةرةيةكى بةرامبةرياندا لة
وةك هةردةبَيت بةرلني دةكةين.. دوذمنانمان ثَيشوازى توندوتيذييةوة بةوثةِرى

بةبةرلينى ئةَلمانيا بمَينَيتةوة». خؤى

ـ ـ ـ

بهرلین شاری قایمكاری
دةضوون بةرلني شارى كة بةرةو ِرَيطاوبانانةى سرتاتيذى ئةو اليةنى دةربارةى

فاشيستييةوة. (فيسلو)ى طروثةكانى و هَيز دةستةآلتى ذَير خرابوونة
دةثاراست ِرَيطاى بةرلينى خؤرئاواى باكورى و خؤرهةآلت الى ِرَيطاكانى كة
ضيكؤسلؤظاكيايان ثيشةسازييةكانى ناوضة سكؤفياو كة (ناوةِراست) طروثى و
ِرَيِرةوةكانى نةمساو باشوور كة طروثى و خؤرهةآلتةوة دةثاراست باكورى لةالى

دةثاراست. ضيكؤسلؤفاكيايان خؤرئاواى باشوورى
دةستةآلتى ذَير خرابووة ثارَيزطاريكردنى بةرلني ناو بؤ ِرَيطاى سةرةكى بةآلم
لَيكؤَلينةوة لَيثرسينةوةو لةكاتى (جستابؤ)وة، ثاشان و جةنةِراَلةكانى و (هملر)
(كيتل) جةنةِراَل ئةَلمانيادا باآلى كارةكانى سةركردايةتى تؤِرى لةطةَل سةرؤكى

وتى..
ِرووسيية هَيرشة ثَيش خؤرهةآلت بةرةى بةهَيزكردنى و ثشطريى «بةمةبةستى
بؤ بنَيرين هةبوو يةدةكى سوثايةكى هةرضى ناضاربووين كةرةوةكة.. يةكاليي
دةبابةو ثيادةو و تؤثخانة يةكةكانى  هةرهةموو  واتة  شةِركردن.. و يارمةتى
سةركردايةتى ذَير نؤيةم لة سوثاى سةربازييةكان» و دانيشطا تايبةتييةكان هَيزة
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ثاراستنى بؤ سةربازييةوة ثَيداويستى و كةس هةموو بة جةنةِراَل(بووس)دا
كرا.. هاوكارى شارةكة

سةركردايةتى ثَيكهَينرا. نوَى ليوايةكى ضةند فريقةو ضةند ئةوانيشةوة لةثشت
كؤمةك شار بةهَيزكردنى و بةرطريكردن بؤ ساروخى مووشةكى بةدةبابةو ئةَلمانى
بةرطرى تؤِرَيكى  بةرلني هةتا  ِرووبارى(ئؤدير)ةوة لة ثَيدا.  تايبةتى  طرنطى و

دامةزراندبوو. بةهَيزيان يةكجار
هةر لةسةر ثَيكهاتبوون هَيَلَيكى بةرطرى يةك لةدواى يةك ضةند لة ئةوتؤِرة
يةك بةِريزى يةكةوةو  لةتةنيشت  يةك سةنطةرى زنجريةيةك هَيآلنة لةو هَيَلَيك
هةروةها دامةزراندبوو، ِريزبوون ثَينج ِريز، ثَينج ذمارةيان كة يةك دواى لة
و نؤكةند ِرووبارو دةرياضةو وةك هةبوو شوَينة سروشتييةكانيش هةرضى دوذمن

بةكارهَينابوو.. دؤَلةكانيشى
بؤ بازنةيى بةشَيوةى و سةنطةر كردبووة ماَلةكانيشى و طةِرةك لةناوشاريشدا

كردبوون. ئامادةى بةرطريكردن
لَيبوو  سوثاى(شتينري)ى طروثى شارةكةوة باكورى خؤرهةآلتى ناوضةى لة وة
ئةم ثَيسثَيردرابوو. بيلوِرووسى يةكةمى بةرةى باَلى بةرةنطاربوونةوةى و لَيدان كة
لةسةر ئةوانةشةوة(كارى كرابوو ثشتطريى كةشتيطةُّـ ثيادةى بةيةكةكانى طروثة
بةشى كرابووة(٨) شارةكة طريابووةبةر، بةرلني لة بةرطريكردن بؤ تايبةت)

شارةكةدا دامةزرابوون. و بةدةوى بةرطرييةوة
ناوشارةكة لة ثاراستنى بوو تايبةت بوو، نؤيةم كة بةشى تايبةتيش بةشَيكى
كؤشكى و جستابؤ و ئيمثراتؤرى كؤشكى و حكومييةكان فةرمانطة كةبيناى
تيا بةرطرى هَيَلى سَى ِراستةوخؤ شارةكة  سنورى  لةسةر وة لَيبوو، ِرايختاجى

دامةزرابوو.
و شار.. دةرةوةى بةرطريكردنى بازنةى  شار..،  دةرةوةى بةرطرى ناوضةى

شار. ناوخؤيى بةرطريكردنى بازنةى
توندوتؤَليان طةورةو  بةربةستى سةنطةرو ناوشاريشدا شةقامةكانى  لة
شتى و كؤنكرَيتى ديوارى دانابوو. دةبابةيان دذة بةربةستى وة دامةزراندبوو..
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بةرطريكردن و ثاراستن بؤ ثارَيزطاركردنيشيان ئةنجومةنى دروستكردبوو. تريشيان
ثَيكهَينابوو. بةرلني لة

شةِرى بؤ دةكردن سازى و فَيردةكرد شارةكةى خةَلكانى ئةنجومةنة ئةو
لةذَير و زةوى لةسةر خانووةكان و شةِركردنى ناوماَل و شةقامةكان و ناو خوَيناوى
شةِركردن ميرتؤكان بؤ تونَيَلى كة فَيردةكردن هةَلدةناو خةَلكانى و زةمينةكاندا
هةر طشتييةكان باخضة و ثردو ماَل و شةقام وايليهات هةموو هةتا بةكاربهَينن

سةرانسةرى. ثَيكدادانى و شةِركردن سةنطةرى و شوَين بوونة هةموويان
كردبوو، ناو شةقامةكان شةِركردنى فَيرى هَيزة تايبةتييةكانيان كةتيبةى بيست
بة(٦٠٠) لةشارةكةيان بةرطريكردن هَيزةكانى ثشتطرييكردنى و هاوكارى وة 
بةكاريان ثيادةكان سةربازة دةبابةو دذى ئةوةى بؤ كردبوو فِرؤكة دذة موشةكى
بةكاردةهَينا ساغةكانيشيان و كاركةوتووةكان لة دةبابة تؤثى هةروةها بهَينن،
خؤكوذى الوة هيتلةرييةكانيان لةسةركارى و طةنج دةبابة. لة بةرهةَلستيكردن بؤ

ثَيكردن. مةشقيان ِراهَيناو
كةس هاوبةشييان هةزار لة(٤٠٠) زياد بةرلني شارى شووراكردنى و بؤ ثتةوكردن

ئامادةكرد. بةرطريكردن بؤ جستابؤيان و ثؤليس هَيزةكانى هةرهةموو كرد،
هَيزة سةركردايةتى هيتلةر تايبةتيةكانى ثاسةوانة سةرؤكى (مونكيسة)ى
فاشييةكان سةركردايةتى دةكرد. شارى  ناوجةرطةى  بةشى ثارَيزطارةكانى
ئَيمة ضؤن وةك بكةن  بةرلني لة ثارَيزطارى و بةرطرى دةتوانن كة واياندةزانى
ئةندَيشةكانيان و هةموو حساب هةر بةآلم مؤسكؤ كرد، لة بةرطريمان و ثارَيزطاري
طؤِرِرا بةجؤرَيك بةسةرهاتةكان هَينا، شكستيان و سةرنةكةوتن هةدةرضوو، بة
دوذمن لة خؤمان  مةبةستى كة نةمايةوة بؤ ماوةيةكمان هيض وايلَيهات 

بشارينةوة.
هةستى و دةيزانى سةربازييةوة زانيارى لة كةسيش نةشارةزاترين هةتا
وابةسةر ِرووبارى(ئؤدير)ةوة، ثةِرينةوة بةرلني داطريكردنى كليلى كة بةوةكردبوو
(هةروةك بةرلينة، ناوةوةى شارى خؤشكةر و ضوونة ئؤديرماناى ِرَيطا ِرووبارى لة
ئةركان ئةنجومةى دةركةوت طؤديلدا كرا لةطةَل جةنةِراَل كة توَيذينةوةيةدا لةو
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ِرووبارى(ئؤدير)دا يةكاليى لةسةر ئايندةى بةرلني دةيانزانى بةوةكردبوو، هةستيان
لةشارى بةرطرييان كة نؤيةم سوثاى هَيزةكانى زؤرينةى لةبةرئةوة جا دةكرَيتةوة
دذةلَيدانى كة ئامادةكردنيان خؤ  بؤ كرا، بةرلني باكورى ِرةوانةى دةكرد بةرلني

بكات..) مارشاَل زؤكؤف هَيزةكانى ئاِراستةى باَلى خؤى
كة ئةَلمانةكان  دةمانزانى بةباشى ئَيمة هَيرشةكةدا.. كاتى ئامادةكارى لة وة  
بة بةرة سةركردايةتى لةبةرئةوة دةوةشَينني، بةرلني لة ئَيمة دةست كة دةيانزانى
كة ئةوةدا ثَيناوى لة هَيرشةكة وردةكارى لَيكؤَلينةوةو بة دةستيكرد دوورودرَيذى
بِريارماندا بَيت، كتوثِريدا لةوثةِرى ضاوةِروانكراوةكة سةربازيية لَيدانة و ضاالكى
لَيدانَيكى بةخَيرايى و بةرينة سةردوذمن بةتوندى هةَلمةت و تواناوة هَيزو بةوثةِرى

بكةين. و سةرساميان بيانتؤقَينني ناخيان تا وايان لَيدةين
ئَيمةش بةآلم دةبابةكانمان، و تؤث فِرؤكة و هَيرشى بةبةكارهَينانى ئةويش
هؤكارة و ثَيداويستى بَيشومارى طةورةو بةهَيزَيكى ثَيويستمان كارةمان ئةم بؤ
بكةينةوة كؤيان بةنةهَينى ضاالكييةكةدا شانؤى نزيك لة كة هةية.. جةنطييةكان
شةِروثَيكدانةكة ثَيكردنى دةست ثَيش ِرؤذ دوو ماوةى وة نةزانَيت، ثَيى دوذمن كة
كرد دةستيان ثيادةكانمان هَيزة كةتيبةى (٣٢) نيساندا، ماوةى(١٤ و ١٥)ى لة
تؤثةكانى تةواوى ئاطرى دابةشكردنى تؤِرى ئةوةى بؤ تَيِروانني و تةماشاكردن بة
دوذمن سةرنجى كة ئةوةش مةبةستى بؤ هةروةها بكةن. دةستنيشان دوذمن
جةنطييةكانيان ثَيداويستيية و ضةك و سةرباز زؤرترين و طةورةترين كة ِراكَيشني

سةرهَيَلى بةرةنطاربوونةوة. بهَينة
طةورةترين و بتوانني هَيرشةكةدا ثَيش تؤثبارانى بةرايى لة كاتى ئةوةى بؤ

لةناوبةرين. هَيزيان زؤرترين
ـ ـ ـ
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دهستپكردن ھرش
دةستى فاشيست ئةَلمانياى ثايتةختى بةرلينى سةر بؤ مَيذووييةكة هةَلمةتة

سوثاى: سةربازييةكانى يةكة نيسان)دا لة(٢١ى ثَيكرد..
و تَيثةِرين و بةزاند بةرلينيان شارى دةوروبةرى سنورى (٢،٤،٤٧،٥) ـ 
سةربازييةكانيش طورج يةكة لة هةندَى وة شارةكةوة بةشى هةندَى ناو ضوونة 
هاوثةيماناندا لةطةَل بوو بةيةكطةيشتن شوَينى كة ِرووبارى(ئةلبا)كشان، بةرةو
ِرَيطاو لةو بيلوِرووسى يةكةمى بةرةى هَيزةكانى نيساندا لة(٢٣-٢٤)ى وة

دوذمنيان تَيكشكاند. هَيزةكانى شارةوة ناوجةرطةى دةروازانةى دةضوونة
بيلوِرووسيا  يةكةمى بةرةى سةربازييةكانى يةكة نيسان)دا لة(٢٥  وة 
ئؤكرانيا يةكةمى بةرةى بةيةكة سةربازييةكانى بةرليندا شارى خؤرئاواى لةبةشى
ذمارةيان(٤٠٠) كة دةكرد بةرلني شارى لة بةرطرييان هَيزانةى ئةو طةيشتنةوة.
بةضاكى شةِروثَيكدادان بةرليندا لةناوشارى بةشةوة. دوو بة بوون كةسبوو هةزار
سنووربةزاندنى كاتى  لة شارةكةدا  لةناو بةرطريكردن دياربوو  بةِرَيوةدةضوو. 
يةكةى هةندَى ئةَلمانييةكان سةركردايةتى ضونكة هَيزببوو، بَى زؤر شارةكةدا
لة هَيزانةى ئةو كردنى ثشتطريى و هاوكارى بؤ كشاندبؤوة  تؤثخانةكانى 
نزيك شار لة ناوجةرطةى هةتا بةآلم دامةزرابوون، شاردا دةورى طردودؤَلةكانى

قورسرتدةبوو. و طةرم زياتر بةرطريكردن شةِرو دةبووينةوة
بَيطومان دةكرد. شةِريان دِرندانةييةوة و توندوتيذى و بةِرق زؤر هةردووال
فرسةتيان بة و بينى شارةزايية لةو سووديان و شارةكةبوون شارةزاى ئةَلمانييةكان
هَيرشبةرةكان دةكردة  ضةكةكانيان ِرووى بةرزةكانةوة تةالرة و ماَل لة زانى.
تونَيَلةكانداو و بةذَيرزةمينةكان دةكرد خؤيان هةروةها دةكردن، ئاطربارانيان و
هَيرش لةثشت كتوثِر تردةضوون طةِرةكَيكى بؤ طةِرةكَيكةوة لة بةذَيرزةويدا..

دةوةشاند. خؤيان زةربةى و دةردةكةوتن بةرانةوة
وةزارةتةكانى تةالرى و كؤشك دووبةشةوة، بة كردبوو شارةكةى ِرووبارى(شربية)
تةنها لة بةرطرييان  هةرهةموويان بةتةواوى كةتيبةيةك زؤرجاريش دةثاراست. 
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دةكرد. ماَلَيك
هَيرشكردنى لَيثرسيارَيتى لةشكرَيك هةر بؤ بةوردى و دوورودرَيذى بة ئَيمةش
كة لةوةدةضوو ئةوةشدا شةِر لةطةَل ثَيسثاردبوون، بةشةكانى شارمان لة بةشَيك
شةِركردن وانةبوو.. ِراستيدا لة بةآلم بَيسةروبةرةبَيت، و دةدرَيت ئةنجام لةخؤوة
بؤ دانرابوو هَيرشكردنى و بةرطرى ثالنى بةرنامة، بةثَيى هةردووالدا نَيوان لة
بتوانَيت دوذمن نةهَيَلني كة ئةوةبوو بؤ ناوشةقامةكان لةشةِرى ئَيمة مةبةستى

بكاتةوة. ئامادةيان شةِر بؤ سةرلةنوَى و كؤكاتةوة خؤى هَيزةكانى
بةشارى نران تؤثانةى طوللة ئةو ذمارةى ئايار) ٢ى تا مانطةوة لة(٢١ى
بةرلني و بةرطريكردنى تؤث طولة هةزار و(٨٠٠) مليؤن (٢) طةيشتة بةرلينةوة

وتى.. لةطةَليدا لَيثرسينةوة كاتى لة مارشاَل(كيتل) تَيكشكَينرا
هَيزةكانى هةرهةموو  ئةطةر دَينَيت.. هــةرةس بةرلني «ئاشكرابوو

شارةكةوة.. نةيانبةين بةهاناى سةرِرووبارى(ئةلبا) نةكشَينينةوةو
بِرياريدا كرد جوديل)دا و غَوبَلز و (من لةطةَل كؤبوونةوةى هيتلةر ئةوةى ثاش
شوَينةكانياوة لة بوو.. ئةمريكييةكاندا هَيزى لةبةرامبةر كة دوانزة سوثاى
كردؤتةسةر هَيرشيان ِرووسانةى ئةو بةرةنطاربوونةوةى بؤ بيانهَينن و بكشَينةوة
شوَينةكةياندا لة ِرةمزَيك وةك سةربازى يةكةيةكى ضةند و بةرلني شارى

بهَيَلنةوة»
طوديل وتى..

بةرلني نةهَيَلرَيت دةتوانرَيت سةربازى بةشَيوازى ئايا لَييثرسيم.. «غَوبَلز
داطرينةكرَيت؟» و بهَينَيت هةرةس

وةآلممدايةوة..
ِرووسةكانيان بةرهةَلستى بكشَينينةوةو دوانزة سوثاى ئةطةر ئةشَيت

ثَيبكةين.
ِرابطةيةنم.. فؤهرةر بة ثَيشنيارة ئةم كة ثَيدام ئيشارةتى غَوبَلز

لة (كيتَل)دا و من بة فةرمانى و ثيشاندا ئةوة لةسةر ِرةزامةندى فؤهرةر
هَيرشةبكةين.. دذة و سةركردايةتى ئةو دةرةوة بضينة بةرلني
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وتى.. بةرلني.. سةربازطةكانى سةركردةى
نؤ سوثاى وا دةبَيت..!!، ضاك بارودؤخ نيسان)دا (٢٥ى لة ثَييووتم «هيتلةر
دةوةشَينن دوذمن لة دووانزة، دةست سوثاى و بةهاوكارى دةبنةوة نزيك بةرلني لة

لَييدةدةن. ثَيكةوة و
باكورةوة لة ثاشان هَيزةكانى(شتينري)يش دةبَيت و باشوورةوة لَيدانة لة ئةم

دةدةن..» لَييان
خةياَلبوون. و خةون تةنها ياريدةدةرةكانى و هيتلةر هةموو ثالنانة الى ئةم

نةمابوو.. خؤياندا بريوهؤشى توانايان بةسةر

ـ ـ ـ
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ھهژده بهشی
ب فاشیست ئه مانیای خۆبه دهسته وهدانی

مهرجك ھیچ
جهنهڕاڵ(كریبس) ڕككهوتندا لهپناوی ـ

دهكاتـ دانووسان داوای
كهرهوهكانی  و یهكالیی گرنگ مژووییه ساته ـ
ھتلهریـ ئه مانیای خــۆبــه دهســتــهوهدانــی
سارژكردنی نۆبهی  ھــات، كۆتایی جه نگ

برینهكانهـ

كة ثَيرِياطةياندم جةنةِراَل(تشؤكؤف) ئاياردا يةكى ِرؤذى ضوارى لة كاتذمَيرى
بؤ هاتووة جةنةِراَل(كريبس) ئةَلمانيا ثيادةكانى هَيزة جةنطى ئةركانى سةرؤك
دةَلَيت كريبس جةنةِراَل و دةكات ِرَيككةوتن و دانووسان داواى سةركردايةتييةكةى
و كوشت خؤى دةقيقةدا كاتذمَيرى (١٥,٥٠) لة و هيتلةر لة ِرؤذى(٣٠ى نيسان)

دةَلَيت.. نامةكةيدا(غوبلز) نامةيةكى(غؤبلز)ى هَيناوة لة خؤيدا لةطةَل
ِراطةياندووة بةجةنةِراَل(كريبس)ى كؤضكردوو  وةسيةتى(فؤهرةر)ى «بةثَيى
لة خؤى بةدةستى كة(فؤهرةر) ِرابطةيةنَيت سؤظياتى طةُّـ بةسةرؤكى كة 
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لة داواى و كوشت خؤى نيسان)دا ِرؤذى(٣٠ى لة دةقيقةدا كاتذمَيرى(١٥,٥٠)
بكات. سؤظياتييةوة بةسةرؤكى ثةيوةندى كردووة بورمان

نَيوان لة دانووسانى ئاشتيدا سازدانى ثَيناو لة زؤر ثَيويستة ثةيوةنديية ئةم
لَيكةوتووة. زةرةريان طةورةترين جةنطدا لة دةوَلةتانةى ئةو

ئيمزا: غؤبلز»
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ثةيوةنديم خَيرا هةر غؤبَلزدابوو. نامةكةى لةطةَل هيتلةر وةسييةتنامةكةى
بةسةركردةى باآلوةكرد..

داوام و كرد ِرووداوةكة ئاطادارم و لة هةستا نوستبوو لةخةو ئةوكاتة سةرؤك
بةضيية؟ فةرمانى ئةوة دواى لَيكرد

وتى..
نةمانطرت.. زيندوويى بة كة بةداخةوة دؤِراند.. طةمةكةى ناثاكة ئةو ـ

لة كوَيية..؟ الشةكةى هيتلةر ـ
سووتَينراوة.. الشةكةى دةَلَيت كريبس جةنةِراَل ـ

ناكرَيت. ئةويشدا غةيرى لةطةَل نة و كريبس لةطةَل نة دانووسانَيك هيض ـ
هيض بَى نةبَيت بةدةستةوةدانيان لةخؤ جطة ناكرَيت شتَيك هيض

قةيدوشةرتَيك.
بؤ ِرؤذى ِراطةياند.. بة(غؤبَلز) خؤيان بريوِراى سؤظياتى سةركردايةتى كاتَيك

دوايى(غَوبَلز)وةآلميدايةوة..
هَيزةكانى بةدةستةوة. نادةن خؤيان قةيدوشةرت بَى جؤرَيك بةهيض كة
بؤمب توندوضِروثِرييةوة، بة  زؤر وةآلمةياندا ئةو وةآلمدانةوةى لة سؤظياتيش

كردن. وَينةيان بَى قورسى بارانَيكى
دوذمن سةنطةرى قةآلو دوا ئايار)دا، ِرؤذى(٢ى كاتذمَيرى(١٥,٠٠)ى لة
كؤمةَل بة هةرهةموويان  بةرلني  هَيزةكانى ثاشماوةى ثاككرايةوة. لةبةرليندا

سةربازدةبوون. هةزار لة(٧٠) زياد خؤياندابةدةستةوة، كة ذمارةيان
هةآلتنيان ِرؤذةكاندا دوا لة شةِريانكردبوو شةِرةكاندا لة ئةوانةى زؤربةى دياربوو
بارةطاى ئَيمثراتؤرييةت بةسةرداطرتنى دةست ثاش و ِرايانكردبوو باشرتبووة ثَى
جةنةِراَل(بؤكؤف) داطريكراو بةرلني  قوماندانى  يةكةم  جةنةِراَل(برزارين)ى لةطةَل
كة لةكاتَيكدا ئــةوَى.. ضاوثَيكةوتنى و سةردان بؤ ترداضووين هةندَيكى
الشةى ذَيرزةمينةكةدا لة وتني ثَييان ئيمثراتؤرى جَيبهَيَلني كؤشكى دةمانويست

دؤزيوةتةوة. غؤبلزمان منداَلةكةى شةش
ئةو الشةى خؤم بة ضاوى نةبوو بضم ئةوةم غريةتى دةنَيم بةوةدا ددان من خؤم
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سةربازةكانيش كوذرابوون، خؤيان باوكى و دايك بةدةستى كة ببينم منداَلة شةش
دؤزييةوة. ذنةكةيان غَوبَلزو الشةى هةردوو زةمينةكةوة ذَير نزيك لة

جَيطرى دوكتؤر(فريتش)ى خؤكوذةكة هةردوو كةسايةتى لة دَلنيايى بؤ
ئةو ِراستى و دَلنيايى بؤ بانطكرا غؤبلز) نازييةكان(جَيطرى ثِروثاطاندةى وةزيرى

ئةوانة كردةوة. ِراستى لةسةر جةختى كةسانة. ئةويش
كردبَيت ِرايان ِرةنطة بؤرمان و هيتلةر كة وابوو طومانم سةرةتادا لة من
بؤ و نةما طومانم و شك لَيكؤَلينةوةية ئةو دواى بةآلم شاردبَيتةوة، خؤيان و

تَيدانيية. طومانَيكى و شك هيض هيتلةريش خؤكؤشتنى
بةو(وةرةقة هيوايان قومارضييةك حاَلى وةك فاشييةكانيش سةركردةوكارمةندة

حكومةتةكةى(ديونستى)دا. ثةردةى ذَير لة كة مابوو خؤشبةختى)ية
ناو بَينة  دةست» داية  حوكمى خؤى دواى هيتلةر كة  حكومةتةى «ئةو 
كؤتايى و هةتا بكات بةخؤبةدةستةوةدان تايبةت دانووسانى بؤ ئةوةى بةرلينةوة

دةكرد. ئةمالوئةواليان ثةردةيةدا ئةو ذَير لة
لة ثَييووتم...»ئةمِرؤ ثَيوةكردم و باآل ثةيوةندى سةركردةى ئايار)دا لة(٧ى
قةيدوشةرتيان بَى خؤبةدةستةوةدانى بةَلطةنامةى ئةَلمانييةكان شارى(ِرايمس)دا
قوربانى طةورةترين جةنطدا لة سؤظياتى طةُّـ كردووة، ئيمزا هاوثةيماناندا لةطةَل

هاوثةيمانان.. نةك داوة
ئامادةبوونى بة  خؤبةدةستةوةدان بةَلطةنامةى ثَيويستة لةبةرئةوة  جا
نةك ئيمزابكرَيت، هيتلةربوون دذى دةوَلةتانةى ئةو هةموو طشتى سةركردايةتى
ِرازى من هةروةها هاوثةيمانان هَيزى سةركردايةتى  ئامادةبوونى بة تةنها بة
دوذمنايةتى ناوةندى بةرلينى لةناو جطة خؤبةدةستةوةدان بةَلطةنامةى نيم

ئيمزابكرَيت. تردا شوَينَيكى هيض لة زياتر فاشيستةكان
ثَيشرتة، ئيمزاكردنى ئةو كة  ِرَيككةوتووم هاوثةيماناندا  لةطةَل من
و ئةَلمانييةكان سبةينَى(سةركردايةتى ثاشان بَيت. مةبدةئى ئيمزاكردنَيكى
بةَلطةنامةى ئيمزاكردنى بةرلني»بؤ بؤ دةضن هاوثةيمانان سةركردايةتى هَيزةكانى
سةركردايةتى نوَينةرى بة دانراويت زؤكؤف) تؤ...(مارشاَل خؤبةدةستةوةدان،
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سؤظياتى» هَيزةكانى باآلى
طةيشتنة هاوثةيمانةكان دةوَلةتة نوَينةرانى ئايار)دا نيوةِرؤى(٨ى لة
و بةريتانيا نوَينةرى مارشاَل(جوئارسرتيدر) فِرؤكةخانةى..(تيمبلجؤف)،
ئةمريكا سرتاتيجييةكانى ئاسمانيية هَيزة  سةركردةى جةنةِراَل(سباتس)ى
تاسينية) جةنةِراَل(ديالتردى وة ئةمريكابوو، يةكطرتووةكانى وآلتة نوَينةرى
قومندانى و جةنةِراَل سوكولوفسكى جَيطرى لة فِرؤكةخانةدا فةرةنسابوو نوَينةرى
خؤرهةآلتى بةشى لة لَيكردن. ثَيشوازيان تر هةندَيكى و جةنةِراَل(برزراين) بةرلني
كؤليجى ضَيشتخانةى لةثَيشدا  كة  نهؤمى دوو بينايةكى  لة  و بةرليندا شارى
خؤبةدةستةوةدان بةَلطةنامةى ئيمزاى بوو.. سةربازى ئةندازيارَيتى قوتابيانى

ئيمزاكرا..
كردةوة..» كؤبوونةوةكةم وتانةم بةم «من

سؤظَيتى ضةكدارةكانى هَيزة  باآلى سةركردايةتى نوَينةرانى كة «ئَيمة
كة ِرايدةطةيةنني هاوثةيمانانني. ضةكدارةكانى هَيزة باآلى سةركردايةتى و
دذايةتيكردنى لة هاوثةيمانن حكومةتانةى ئةو لةاليةن ثَيدراوين ِرَى ئَيمة

هيتلةرييةكاندا..
سةركردايةتى لة مةرجَيك هيض بَى ئةَلمانيا بةدةستةوةدانى بةخؤ لة ِرازيبني كة
بانطبكةن ئةَلمانييةكان سةركردايةتى نوَينةرانى ئةَلمانيا.. ضةكدارةكانى هَيزة

بؤ ناو ئةم هؤَلة...» بابَين
ئةوةى بؤ دةرطاكةوة بؤالى  وةرضةرخاند ِروويان ئامادةبوان هةرهةموو 
ِرادةطةياند، دةتوانن بة جيهانيان بوونانة ببينن كة خؤبايى لة هةرهةموو ئةو
و فةِرةنسا دوومانط تا ئةوثةِرى مانطونيوَيك، ماوةى لة توانايانداية لة و
تَيكيبشكَينن و ناوبةرن لة سؤظَيتى يةكَيتى و تَيكبشكَينن ئةمريكا و ئينطلتةرة
من ثاشان دانيشتن.. كرابوو ديارى شوَينانةى بؤيان لةو ئةَلمانييةكان جةنةِراَلة

و ثَيمووتن.. دةمم تَيكردن ِرووى
ثَيية..؟ مةرجَيكتان هيض بَى خؤبةدةستةوةدانى بةَلطةنامةى ئايا ـ

كردووة..؟ بةَلطةنامةيةتان ئةو تةواوى تَيِروانينى و لَيكؤَلينةوة بةباشى ئايا
وةآلميدايةوة.. نووساوةوة بةدةنطَيكى مارشاَل(كيتَل)
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ئيمزاكردن. بؤ .. ئامادةين كردووة لَيكؤَلينةوةو تَيِروانينمان بةَلَى ـ
بة كؤتايى ئاياردا ِرؤذى(٨) نيوةشةوى تةواوى دةقيقةى ضلوسَى كاتذمَيرى لة

هَينرا.. بةَلطةنامةكة ئيمزاكردنى
جَى كؤبوونةوةكة هؤَلى كرد ئةَلمانييةكان سةركردايةتى نوَينةرانى لة داوام

بهَيَلن..
شَيوةية بوو..: بةم بةَلطةنامةكة بِرطةى يةكةمى

نوَينةرانى ئةوةى  بةسيفةتى كردووة ئيمزامان ذَيــرةوة لة كةوا «ئَيمة
ضةكدارةكانمان هَيزة بةخؤبةدةستةوةدانىهةموو ِرازين ئةَلمانني باآلى سةركردايةتى
ئةو هةرهةموو هةروةها ئاسمانييةكانداية.. هَيزى و دةريا و وشكانى لة كة
باآلى سةركردايةتى تةسليمى ئةَلمانييداية، لةسةركردايةتى ئَيستا كة هَيزانةشى
هاوثةيمانانيان باآلى سةركردايةتى تةسليمى هةمانكاتيشدا لة و سوور، سوثاى

بكةين.»
ئةَلمانياى تةواوى بة وة جةنطى خوَيناوى هَينراو بة كؤتايى شَيوةية بةم ئاوا
ئايارى(١٩٤٥)دا مانطى ناوةِراستى لة و لةناوضوون هاوثةيمانةكانى و فاشى
بآلوكردةوة. بانطةوازَيكى جةماوةرى كؤبوونةوةيةكى بؤ بةرة سةربازى ئةنجومةنى
ثيشةسازييةكان بةشى بةرثرسانى و ميللييةكان ثَيكهاتة كؤبوونةوةيةدا لةو
لةو تَيداكرد. هاوبةشيان  تر  زؤرَيكى و ِرؤشنبريى و  تةندروستى و ِرَيطاوبان و
بة بوون ثةيوةست كة كرا  مةسةالنة كَيشةو ئةو لةسةر طفتوطؤ كؤبوونةوةيةدا
كؤبوونةوةيةدا..(ئةنستاس ميكؤيان)ى لةو شارةكاندا لة ئاسايى طةِرانةوةى ذيانى
و لربَيخت) سكرتَيرى حيزبى شيوعى و(والرتا سؤظَيتى وةزيرانى سةرةك جَيطرى

تَيدابوو... ئةَلمانى
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نهدهبوو سهركهوتن نهبوایه .... ئهگهر...،
طةورةى جةنطى  دةَلَيت..:  بريةوةرييةكانيدا كؤتايى  لة زؤكؤف مارشاَل
و ئيشرتاكييةت نَيوان لة بوو ترسناك سةربازى نيشتمانى(ثَيكدادانَيكى
ضينايةتى دوذمنَيكى دذى بوو شةِروثَيكدادانَيكى ميللى طشتى و فاشيستيةتدا
ئةويش سؤظياتى طةُّـ ثريؤزترين ثريؤزييةكانى كردةسةر كة دةستدرَيذى شةِرخواز

بوو..» مةزن ئيشرتاكى ئؤكتؤبةرى شؤِرشى دةستكةوتةكانى
خاوةن بةهَيزى حيزبَيكى  ئَيمة ئةطةر دةَلَيم، ثَيضوثةنا بَى  «ِراستةوخؤ
سةركةوتنة ئةو نةبواية ئيشرتاكيمان و ثةيِرةوثرؤطرامَيكى نةبواية جةماوةريمان
ئيشرتاكى نيزامى  ِرؤحيةتةى و مادى توانا ئةو نةدةهانى.. بةدى مةزنةمان 
وآلت، ذيانى ِرَيكوثَيكى كةمدا) ماوةيةكى دا(لة ماوةي كة بوو سؤظياتيية
هَيزة بة تَيكشكان و شكستى ئةوةش بةشانى شان بةشَيوةيةك ِرَيكبخرَيتةوة

ضةكدارةكانى ئةَلمانياى ئيمثرياَلى بطةيةنَيت.)
ئيشرتاكى...» و طةالنى و تةبايى ميللةتان «يةكَيتى

تواناى  هَيزو تَيداية)٧  نةتةوةى لةسةد زياد سؤظياتيدا يةكَيتى ناو «لة
لة ِرؤشنبريةكانى و طةنجة جوتياران و كرَيكاران و يةكَيتى بةهَيزتركرد ئَيمةيان
ثَيناوى لة «هةمووشتَيكيش و بةرةدا» ثَيناوى لة دروشمى»هةمووشتَيك دةورى
ئةو و سؤظياتى ذيانى شَيوازى كاريطةرى ذَير لة وة كؤكردةوة. سةركةوتندا»
بِرواى و ثَيطةيشت مرؤظ وآلتماندا لة حيزبدا.. طةورانةى ثةروةردةيية كارة
خؤى لَيثرسيارَيتى بة دةروونييةوة هةستى ناخى لة  هَيناو كَيشةكةى بةِرةواى
دةَلَيت.. زؤكؤف مارشاَل ئيشرتاكييةكةى.. نيشتمانة ثاشةِرؤذى بةرامبةر كرد
هةموو ئامادةبكةيت و باش خؤتى بؤ ترسناك نيية ئةطةر بةو شَيوةية جةنط
خؤى بزانَيت. دةورى نيشتمان لة بةرطريكردن ثَيناوى لة جةنطدا لة كاتى كةسَيك
ثَيشكةوتنة زانياريانةى سةردةمى نوَى ئةو دَيتة سةرباسى ثاشان مارشاَل زؤكؤف
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سةربازيدا ِرَيكخستنى و ثِرضةككردن ثَيناوى لة نوَييانةى شَيوازة هونةرو ئةو و
دةَلَيت: و كايةوة هاتوونةتة

باس لةوةدةكةن كة ئَيستا بةرزدةبَيتةوة، دةنط مالولةوال هةندَى لة «ئَيستا
دةورَيكى مرؤظ جةنطانةشدا جؤرة ثَيشةوة و لةو هاتؤتة جةنطى(دووطمة) سةدةى

هةية. سانةوى و الوةكى
و ئةتؤمى ضةكى كة طرنطييةى هةموو ئةو لةطةَل هةَلةية بريوباوةِرة ئةو
دةورى خاوةنى باآلدةستةو ئينسان بوارةدا لةو هةردةم هةيانة.. موشةكييةكان
هةر هةبَيت تةبيعةتَيكى شَيوازى مةزةندةو ضةندة هةر جةنط سةرةكيية.

هةية.. ميللى جةماوةرى بة ثَيويستى
بؤ ياخود ضةكداريدا خةباتى لة  بَيت يةكسةرى  هاوكاريكردنى بؤ جا
خةباتى لة ناتوانرَيت باَالدةستةو مرؤظ هةر بَيت جةنطى داهاتى وةبةرهَينانى
ثةِرتووكة لة مارشاَل وتةى دوا بخرَيت، ثشتطوَى و لَيبهَينرَيت وازى ضةكداريدا

دةَلَيت: سةرنجدان)دا و درَيذةكةيدا..(بريةوةرى دوورو
ضةند لة بهَينم بةبريةوةرييةكانم كؤتايى  بةضى كة بريكردةوة زؤرم  ـ

دةَلَيت: كة بةباشرتنةزانى ترم هيضى زياتر وتةيةكى(لينني)
جوتيارانى و زؤرى كرَيكاران لةناوبربَيت كة زؤربةى طةلَيك ناكرَيت «هةرطيز
خةباتى ثَيناويدا  لة كَيشةيةى ئةو سةركةوتنى كة بةوةبكةن هةست ئةوطةلة 
سامانى لة سوود كة دةِرةخسَينَيت خؤيان دواى نةوةكانى بؤ هةلَيك دةكةن، بؤ

وةردةطرن.» مرؤظايةتى ِرةنجى بةرى و ِرؤشنبريى
ثَيدَيت. كؤتايى لَيرةدا بريةوةرييةكان



مؤسكؤ لة زؤكؤف ثةيكةرى



٤١
٥

زۆكۆف مارشاڵ

پهراوز:
هاوثةيمانةكاندا بةنديخانةى لة ساَل يةك(٢١) و بيست ماوةى (شبري) *

بريةوةرييانةى ئةم ساَلى(١٩٦٥)دا بةنديخانة، لة بةربوونى لة بةندبووة، دواى
نووسيوة.

ش.ع زِرباوكةكةيةتى) و زِردايك مةبةستى باوكى.. و (دايك . ١

 ٢

ومووسَينيش دةطةيةنَيت. دةباغضى.. خؤشكةر.. موتابضى: ثَيستة . ٣

بؤسة كةمني: . ٤

لينطراد نةك- نووسراوة لينطراد- تةنها- لينطراد-لة بريةوةرييةكةدا ٥ـ

وةرطَيِر). ع. (ش.
ئةَلمانى... موخابةراتى ئةنجومةنى و ثياوان جستابوو.. ٦

طةالنةشى ئةم  ئةو ماوةتةوةو تةنها(ِرووسيا) ئَيستا ساكةوابوو، بةآلم ئةو ٧

سةربةخؤى ئاآلى و كيان خاوةن و سةربةخؤن طشتيان ئَيستا دةكات باسيان
(ش.ع) خؤيانن..


