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وه ک ســـتالین نـــاوی ئیمـــرۆش تـــا 
باسی ماوهو ناوی بهھز کهسایهتییه کی
سه ردهمک سهرکردهیه ی ئه و دهکرت،
جیھانی له بهڕوهدهبرد، سۆڤیه تی وتی
دیکتاتۆرو وهک کهســـکی خۆرئـــاواش
به نـــاوی دهھات، نـــاوی زه بروه شـــن
کوڕهکهی کچی بهم ھاتووه زۆر خونژ
دوایی پار کۆچی له سپتمبهری ئهوهی
ســـتالینی له بهرگری بهردهوام کردبوو،

دهیووت: ئهو کردووه ، باپیری
نهکوشـــتووه، بتاوانی باپیرم کهســـی
شـــاینی كوشـــتن کوژراون، ئه وانـــهی

بوون.
ھشتا که نهوت خۆی باپیری چۆن ئهو
دهمارهکانی ھاتوچۆیان لـــه ئهو خونی
بینینی ئـــهوو چـــاوی کـــردووه ، بـــه
بۆیه تربووه، کهســـکی ئه و ســـتالین

وتوویهتی:
دهســـتی بهردهوام باپیرم بووم که  مناڵ
کردووه، قژم به یاری داھناوهو بهسهرم
که نازانم بـــهو دڕندهیـــه مـــن باپیـــرم
که دابت، خهکی زۆری ئه شـــکهنجهی

بردبت. کهوهبوون جیھانی بهرهو
ســـتالین له ناســـیارهکانیش ژنه زۆر له 
به (جالینا) بـــهم دوورکه وتینهته وه،
که لهو شووققهیه ماوه تهوهو شانازییهوه
پشکهشی دایکی به  و خۆی به  باپیری
پناسهی کهسکی به کردبوون. ستالین
که پیاوکی ناکهم، باســـی من سیاسی
بـــاش زۆر مـــرۆڤ بـــاش بـــووه، وهک
ئه وه یان خۆشدهویســـت. زۆرم من بوو،
ماوهتهوه، منایمـــهوه  لـــه  بیـــرهوهری
له تژییه مناـــی بیرهوهری واشـــدهزانم

بهخشندهیی. چاکهو
بهیهکهوه بـــووه ، ســـاڵ ته مه نی ســـ
نمونهییه کهیـــان گونـــده ســـه فه رکی
گـــهورهو پهنجه بـــه کـــردووه ، لـــهوێ
که کردووه. له گهڵ گهمـــهی کورتهکانی
ماهوه یان کیژهو ئهو ھهگیرساوه، شهڕ
کهنارهکانی ســـهر الچهپی بۆ ھهوارکی

له له وێ گوازراونهتهوه، ده ریای ڕهشـــی
دووربوون. شه ڕهکه مهترسی

که جالینا یادگارانـــهی یه کـــک لـــهو
دهیگرتهوه:

بوو، جوولهکهکان رهدوونانی گهرمی له
ســـهرکهوتنی ئاھهنگی یادی ســـانهی
بوو،، پشـــوودان بوو، رۆژهکه  شـــۆرش
و دایکـــه جوولهکـــهی بـــۆ ســـتالین 
لهو کردبوو، چای داوای بنه ماه کهیـــان
دهکرد. من قژی گهمهشـــی به ده مانهدا
که رۆبل ھهزار س پش مردنهکه شـــی
بهپی  ئهسترلینی ٣٠٠ پاوهندی دهکاته
به  داوه ، ١٩٥٢ ســـای دراوی نرخـــی
منی له بۆ تا کیژی، سفتالنهی و دایکم

بکهن. سهرف خۆشهویستهکه ی
کۆششی جالینا دایکی ھنانی بۆ یاکوف
رازی باوکی ســـتالینی کردووه، چونکه 
ژنه به ھهر بھنت، کیـــژه نه بووه ئهو
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بۆ کوڕهکهی ھنـــاوه، ناوی جووله کـــه
ویســـتویهتی داخا له کیژه ئهو ھنانی
که به م دهمانچـــه بکوژت، به  خۆی
جلوبهرگی پۆشتهیهو ژنیکی زانیوویهتی
رازی بووه. دهکات، لهبهر و رک جوان
ناو ناڕکی دهست له مناه ئه و سهرهتا
ژیانی و نارهزایبوونی باپیری ماهوهیان
جالینای دواییدا له بهم نهبووه، خۆش
زۆر کشاوه، نازی و بهردن کهوتووته

ھناوهتهوه. بۆ شوکۆالتهی
کوڕه پکردووه دهســـتی که  شـــهڕه که
قارهمانه بهرهکانـــدا ئه فســـهرهکهی له
من کوڕی وتویه تـــی کردووه، شـــه ڕی
ببهزین، ناب ناب بشـــکم، ســـتالینم
کهوتووته گیراوهو دیلی به پاشان بهم
ویستوویهتی سهرهتا نازییه کان، دهست
باوکی ســـتالینه. کوڕی ئهو که  نهزانن
خۆی کارهکانی ئهو خۆی کردووه حهزی
که تووڕهبوو زۆر گیراوه که  راپه رنت،
خۆی نهکوشتوه، داوهته دهست و خۆی
تووڕهبووهو فهرمانی له ژنهکهشی بۆیه
ســـاڵ دوو داوه، گرتنی بووکهکه شـــی

ماوهتهوه. به تهنھا بدایک کیژهکهی
دییـــوه زۆر دهرده ســـهری جالینـــا 
رۆژانه ئـــهو وهســـفی بۆیه  نهیدهتوانی
چهند هســـتی لهســـهرد بگرتهوه، ئهو
پاشـــان خزمه تکارک گهوره بووه، ژنه 
ژنکی له کـــه ســـتالین تری کیژه کهی

کیژهی پهروه ردهکردووه. ئهو تربووه،
تر باوکه ئه ســـیرهکهی جارکی جالینا
رازی ســـتالین چونکـــه نه دیتـــهوه،
نازی بـــه ژهنرالکی نه بوو کوڕه کـــهی
بوو پۆلس) فـــۆن کـــه  ناوی(فریدریک
شـــهرمهزاری به ئـــه وهی بگۆڕتـــهوه،
ئهفســـهرکی که کوڕهکـــهی زانیبـــوو،
نازی ژهنڕالکـــی بـــه ئاســـایی بـــوو
مردنهکهی شـــوهی بهم بگۆڕتـــهوه،
گوایه بۆچـــوون ھهیه، زۆر نییه، روون
پهرژنی سه ر له رابکات، ویســـتوویهتی
ئهوهش بۆچوونی کوژراوه، ئورودگاکهی
یان کوشتوویانه ، نازییهکان گوایه ھهیه
کیژهکهی بهم کوشـــتووه، خۆی خۆی

وتوویهتی:
بهکو نهکوژراوه، شهڕك له باوکم گوایه

مردووه. بهرهکه له خۆی
ناوی کوڕهکهی به رهقی بهردهوام ستالین

وتوویهتی: ھهتا ھناوه،
ھاتووه. یاکوف به بهزه ییم من

جالینا پووری ســـفتالنای رۆژکیان که 

باوکم لـــه ســـتالینی مـــن پیوتـــووه ،
له دایکت که وا وه رگرتووه ره زامه ندییـــم
دهربھنت، بهم ســـیبریا له و زیندان
به جالینا تا خایاندووه مانگکی چه نـــد
بۆتوە، بهم کیژه دایکی شاد ئامزی
باپیری بهو سۆزه ی بهو بیارهو مناهکه
له که داوای بووه، سه رســـام و ئه بهق
خۆی ببهری نووسین به کردووه  دایکی
تهمه نی له بنهماهکهی رابگهنت، که له
مردووه، باپیری جالینا ساییدا حهوتی
رووبـــهرووی راســـتیهکی لـــه و رۆژهوه

ھاتووه. باپیری ھۆڤیانهی
:ده جالینا

وتی: مامۆستاکهمان رۆژکیان
دهرســـهدا لهو ئمه لهبهرئهوهی جالینا
بۆیه باپیرت دهکهیـــن، قســـه  لهســـهر
تا دهرهوه بچیته ژوورهکـــه له ده توانی

نهبیستی. قسهکانم
گورهی وا ناسراوه به کهوا مژوو دیاره
دهنووسرتهوه، ســـهرکردهکه ھه وەسی
سۆڤیهتی دهمانهی ئهو پشهوای چونکه
تر شوەیكی به ویستویهتی خرۆشۆف

بکاتهوه. تۆمار دیرۆک
مامۆستاکهی به  دهمانه د له و جالینا بهم
بچمه پۆلهکه  لـــه نامهوێ مـــن وتووه ،
گوی باســـه کهم دهمهوێ مـــن ده ره وه

لبت.
وتوویهتی: کیژهکه پاشان

کرد ھهســـتم مامهوه، که  لـــه ژوورهکه
ســـهیرم روویه ک چه به ھه مووالیـــه ک
لهالی ژیان رۆژهوه بۆیه لـــهو ده کـــهن،
بهســـهردا زۆری گۆڕینی نهماو من تامی

ھات.
فهرهنسی خوندبوو، که ئهدهبی جالینا
کهســـکی وه ک کـــردووه کۆششـــی 
به مـــرده گهڵ لـــه و ئاســـایی بژیت
مامۆســـتای که جهزائیرییهکهی نـــه ژاد
بهیه کهوه مۆسکۆ له که بووه، بیرکاری
له شـــهرمکردن بـــهم ھاوســـه ربوون.
تارمایی بهردهوام ســـتالین باپیرهکهی و
خۆشی، نهک نهبوویتهوه، کۆی له بووه
پش جالینا کهڕهکهشـــی. کوڕه به کو
بگانهیـــهش پیـــاوه شـــووکردن بـــهو
جی بی کـــی ) ســـه رۆکی ره زامه نـــدی
به  ئهندروبـــوف  وهرگرتووه ، ) یـــوری
بهو رازی بوینه جالینا شـــوو مه رجک
دهرنهچت، بکات، که له وت بگانهیه
کردووه سهفهری ھاوسهرهکهی که  بۆیه
چاوهروانی ماوهتهوهو تهنھا بهناچاری ئهو

کردووه. ھاتنهوه ی
و حوكم سهر ھاتۆت که  گۆرباتشـــۆف
ئهو سهریھهداوه ، برستۆریکا پرۆســـه ی
لهسهر ستالینی زۆری قســـهی دووباره
کوڕهکه شـــی باپیری بیســـتووه ، ئهو و

چشتووه. ئازاره له و زۆریان
مندانـــی زۆرجـــار ،ـــده جالینـــا 
گوایه داوم، ئازاریـــان خۆم ھاوتهمهنی
بووه ، مـــهزن تاوانبارکی من باپیـــرم
کـــردووه، بهم زۆری زولمی ســـتالین
کهســـانه له ئهو رهنگه وتوویهتی، ئه و
ئهو بووینه، موســـتهحق ســـدارهدروان
رهنگه نهرژاوه، بهناحهق خونه ھه مـــوو
نه بن، راســـت ھهمووی ژمارانهش ئـــه و
بووه.! ئهو بۆ دژایهتی ســـتالین زۆرتر
که وتووه ، رۆژنامهنووســـانی به زۆرجار

وتوویهتی: تشرشل ونستۆن
ئهو وته بهرزکردهوه ، ستالین روسیای
پیشهســـازی وتکی ھه ژارهکهی کرده

گهوره. بهھزو
زۆرتر پیرتر دهبوو، ژنـــه ھه رچهند ئهو
کردووهو وتوویهتی باپیـــری له داکۆکی
کردبت، مهزنی وا تاوانی ئهو ناکهم بروا
زۆر بنه ماهکه ی ژنه کانی لـــه زۆر به م
سفتالنای بۆیه ش بووینه، ســـتالین دژی
به دووری ئهمریـــکای پـــووری ژیانـــی
کۆچی رووسیا له گۆڕوهته وهو رووسیا

ئهمریکا. بۆ کردووه
که  ٦٩ ســـای تهمهنی له جالینا داپیره
کردووه بهردهوام دوایی کانسهر کۆچی به
الی مردن تا کردووه، باپیری له داکۆکی
لهناوه بجگه چونکه بهرنـــهداوه، ئه وی
ئهو دجوما شفیلی، ئاساییهکهی جالینا
ســـتالینی شۆرشگرییهکهشـــی نازناوه
ئه گهر وتوویهتی جالینا لکاندووه. پوه
و باوک له خیانهته  بگـــۆڕم نازناوهکه م
بووهو باپیرم ستالین دهکهم، باپیرم له
دهســـوورتهوه دهمارهکانم خونی لـــه

خۆشم نهوت.! چۆن

وەرگیراوە. تایمزەوە سندای ل
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