کورد و "خەاڵتی لێنين" لە يەکيەتی سۆڤيەتی

ئەنوەر سوڵتانی

مێژوولکەی خەالتەکە:
ئەو ميداڵيا و خەاڵتانەی وا بۆ ڕێزگرتن لە يادی ڤالديمير ئيليانۆڤيچ لێنين ) ،(١٩٢٤ – ١٨٧٠يەکەم
ڕێبەری يەکيەتی سۆڤيەتی دوای شۆڕشی ئوکتۆبری  ،١٩١٧لەو يەکيەتی سۆڤيەتی دەدرانە خەڵکانی
خزمەتگوزار ،بريتی بوون لە:
 .١خەالتی لێنين
 .٢خەاڵتی ئاشتی لێنين.
يەکەميان بۆ ناوخۆی سۆڤيەت بوو و دەدرايە ئەو ھاونيشتمانانەی يەکيەتی سۆڤيەتی کە لە بواری
زانست ،ئەدەب ،ھونەر ،ميعماری و تەکنۆلۆجيدا سەرکەوتنێکيان وەدەست ھێنابوو؛ بەاڵم دۆۆھەميان
تايبەت بە ھاواڵتيانی وواڵتانی غەيری يەکيەتی سۆڤيەتی بوو و بەو کەسانە دەدرا کە لە بواری
سياسەت و ئاشتی جيھانيدا خزمەتی گەورەيان لێ وەشابووەوە.
'خەاڵتی لێنين' يەکەمجار لە ساڵی  ١٩٢٥دانرا؛ بەالم درەنگتر لە ساڵێ  ١٩٣٤دا وەستێنرا و 'خەالتی
ستالين' ی لە جێگە دانرا و تا ساڵی  -١٩٥٦واتە  ٣ساڵ دوای مردنی ستالين ،بەردەوام مايەوە .لە
ساڵی  ١٩٥٦دا خەالتی لێنين سەرلەنوێ دامەزرايەوە و تا ساڵی واتە کۆتاييەکانی تەمەنی يەکيەتی
سۆڤيەتی ١٩٩٠بەردەوام بوو) .ويکی پێديا( .بەگوێرەی شوێنێکی ديکەی ھەمان سەرچاوە ،سەرەتای
خەاڵتی ستالين لە ساڵی  ١٩٤١دا دانراوە و ئەوە ھەندێک گێژوگومی لەم لێکۆڵێنەوەی ئێمەدا پێک
دەھێنێت لە بەر ئەوەی الی کەم  ٢کەس لە ھەڵگرانی خەاڵتەکە لە ماوەی نێوان  ١٩٣٥و  ١٩٤١دا
خەاڵتەکەيان پێگەيشتووە.
'خەاڵتی ئاشتی لێنين' يا بە ناوە تەواوەکەی' -خەالتی نێونەتەوەيی لێنين بۆ بەھێزکردنی ئاشتی لەنێوان
گەالندا' ،سەرەتا لە ساڵی  ١٩٥٦لە سەردەمی نيکيتا خرۆشۆف )خڕۆشچۆف( بناغەی دانرا .لە ساڵی
 ١٩٨٩دا ناوی گٶڕا و بوو بە 'خەالتی نێونەتەوەيی ئاشتی لێنين' و دوو ساڵ دواتر لەگەڵ ھەرەسی
يەکيەتی سۆڤيەتدا ،کۆتايی بە مێژووی ئەم خەاڵتەش ھات .خەاڵتی ستالينی نێونەتەوەييش لە ساڵی
 ١٩٤٩دا سەری ھەڵدا و بوو بە جێگری خەالتی لێنێنی نێونەتەوەيی ،بەاڵم ئەويش  ٣ساڵ دوای
مردنی ستالين وەستێنرا و بخەاڵتی ئاشتی لێنين ی نێونەتەوەيی سەرلەنوێ دامەزرايەوە) .ھەمان
سەرچاوە(
جگە لە خەاڵتی فەرمی کە لە مۆسکۆ دياری دەکرا و دەدرايە خەڵکانی ناوبەدەرەوە ،ھەموو کۆمارە
سوسياليستييەکانی ناو يەکيەتی سۆڤيەتيش خەالتی لێنينی خۆيان ھەبوو و پێشکەشی خزمەتگوزارانی
زانست و ئەبەد و ھونەری ناوچەی دەسەالتداريی خۆيانيان دەکرد.

پێويستە بڵێم بەگشتی گێژوگومييەک سەبارەت بە ساڵی دامەزران و ھەڵوەشانەوەی ئەو خەاڵتانە ھەيە
کە دوور نييە لە بۆچوونەکانی منيشدا شوێنيان دانابێت و لە دەست نيشانکردنی ساڵ و ڕێکەوتەکاندا
تووشی ھەڵەی کردبێتم.

کوردو خەاڵتەکە
بە گوێرەی زانياری من ،کوردانێک کە خەاڵتی لێنينيان پێ بەخشرابێت بريتی بوون لەم کەسانەی
خوارەوە:
 .١جەعفەر ئەحمەدۆف کوردی خەڵکی کوردستانی سۆڤيەتی )خەاڵتی لێنين(؛
 .٢ئەبولقاسم الھووتی کرماشانی شاعيری شۆڕشگێری کورد )خەاڵتی لێنين(؛
 .٣حەيدەر عەليێف ،سەرەک کۆماری ئازەربايجان )خەاڵتی لێنين(؛
 .٤کەماڵ جونبەالت ،کوردی دەرووزی لوبنان )خەاڵتی ئاشتی لێنين(؛ و
 .٥مامۆستا عەزيز محەممەد ،سکرتێری پێشووی حزبی شيوعی عراق )خەاڵتی ئاشتی لێنين(.

لەوانە ،جەعفەر ئەحمەدۆف مامۆستايەکی قوتابخانە بوو لە کۆلێجی پەروەردەی شووشای ئازەربايجان
دەرسی خوێندبوو و وەک مامۆستا نێررابووە ناوچەی الچين و کەلبەجاڕ بۆ ئەوەی مندااڵنی کورد
فێری زمانی زگماکيان بکات .بە بۆنەی ھەڵسووڕاوی و کارا بوونی لەو ئەرکە گرنگەدا خەاڵتی
لێنينی پێ بەخشرا .بە گوێرەی ئەو ڕاستييەی کە بەشی کوردی کۆلێجەکە لە ساڵی  ١٩٣٢دا دامەزرا
و خەاڵتی لێنينيذش لە ساڵی  ١٩٣٥دا ھەڵوەشايەوە و جێگەی خۆی دا بە خەاڵتی ستالين ،دەبێ
جەعفەر ئەحمەدۆف لە دەوروبەری ساڵی  ١٩٣٤يا  ١٩٣٥دا خەاڵتەکەی پێ بەخشرابێت(١) .
ئەبولقاسم الھووتی ) ،(١٩٥٦ - ١٨٨٧ئەندامی کارای حزبی سوسيال ديموکراتی ئێران ،وەزيری
فەرھەنگی کۆماری سوسياليستی تاجيکستان و بۆ ماوەيەک جێگری ماکسيم گورکی لە ئەرکی
سەرۆکايەتی يەکيەتی نووسەرانی سۆڤيەتيدا بوو .الھووتی نکوولی لە کوردبوونی خۆی نەدەکرد و
النيکەم  ٣پارچە شێعری کوردی کەوتۆتە بەردەستمان ) ،(٢بەاڵم تا کۆتايی تەمەنی ئێرانيچييەکی
خەست و دژکارێکی گەورەی بزووتنەوەی نەتەوايەتی کورد بوو و لە ساڵی  ١٩٢٣دا وتارێکی بە
زمانی ڕووسی نووسی کە لە ڕۆژنامەی پراودای سۆڤيەتيدا باڵوکرايەوە و تێيدا ھێرشی کردە سەر
جوواڵنەوەی ئازاديخوازانەی کورد و لە بەرژەوەنديی ئەمپرياليستەکان و ڕێبەرەکانی بە دارەدەستی
ئەوان دانا .الھووتی لە ساڵێ  ١٩٣٥دا خەاڵتەکەی لە دەستی ستالين وەرگرت .لە ھەموو
سەرچاوەکانی بەردەستی مندا ،واتە سەرەتای ديوانە جۆربەجۆرەکانی شيعری الھووتی ،ئەم خەاڵتە بە
خەاڵتی لێنين ناوبراوە .بەاڵم بەھۆی ئەو ڕاستييەوە کە خەاڵتی لێنين لە  ١٩٣٥دا ھەڵوەشايەوە ،دوور
نييە الھووتی – کە ئەودەم زۆری بە شان و باڵی ستاليندا ھەڵدەگوت و لە الی ستالين تەواو

خۆشەويست بوو ،يەک لەو يەکەمين کەسانە بووبێت لە ميداڵيای ستالينی لە ھەمان ساڵی  ١٩٣٥دا
وەرگرتبێت(٣) .
حەيدەر عەليێف ) ،(٢٠٠٣ – ١٩٢٣کوردێکی ئێزەدی بوو کە لە نەخجەوان لەدايک بوو و
ھەرلەوێش خوێندی .درەنگتر چووە گۆڕەپانی سياسەتەوە و تا پلەی سەرۆکی پەرلەمان و سەرەک
کۆماری کۆماری ئازەربايجانی سۆڤيەتی و تەنانەت جێگری سەرۆکی شٶڕای بەڕێوەبەرايەتی
يەکيەتی سۆڤيەت ،واتە دووھەم کەسی دوای لێئۆنيد برێژنێف ھەڵکشا .تا ئێستا کەم کەس بەوەی زانيوە
کە عەليێف کورد بووبێت و خۆيشی نەک ھەنگاوێکی بۆ کورد ھەڵنەھێنايەوە و بە پێجەوانە ،يارمەتی
سياسەتی باقرۆف و ڕێبەرانی دوای ئەوی دا لە پێناو ئەسيميلە کردن و ڕاگواستنی بەزۆری کوردی
ئازەربايجان و گورجستان و ئەرمەنستان بۆ کۆمارە سۆڤيەتييەکانی ئاسيای ناوەندی واتە قرقيزستان،
قەزاقستان و تورکمەنستان کە ھەموويان بە زمان يا ڕەگەز دەچنەوە سەر تورک و بەم پێيە بەشێکی
زۆری کورديان لەو ناوچانەدا تواندەوە .عەليێف چوار جار خەاڵتی لێنين و ئەستێرەی سووری
سۆڤيەتی پێ بەخشرا(٤) .
کەماڵ جونبەالت يا جانپۆاڵد ) (١٩٧٧- ١٩١٧کوردێکی 'دەرووزی' بوو و خۆی و وەليدی کوڕی-
کە دوای مردنی باوکی بوو بە ڕێبەری دەرووزييەکان ،بەرپەرچی کورد بوونی خۆيان نەداوەتەوە و
تەنانەت لە ھەندێک بڕگەی مێژووييدا ھاوھەنگاوييان لەگەڵ بزووتنەوەی نەتەوايەتی کورد لە باشوور
و باکووری کوردستان کردووە ،بەاڵم لە گۆڕەپانی سياسەتدا وەک لوبنانييەک دەرکەوتوون نەک وەک
کورد ،ھەرگيز جەختيشيان لە سەر چارەنووسی سياسی کورد لە لوبنان يا دەرەوەی لوبنان نەکردووە.
خەاڵتی ئاشتی لێنين لە ساڵی  ١٩٧١- ١٩٧٠دا دراوەتە کەماڵ جونبەالت.
مامۆستا عەزيز محەممەد )؟  (.... -بە گشتی لە ھەموو ئەو سێ کەسەی تر جياوازە و لە ھەموو
ماوەی تەمەنی ،بە تايبەت لە دوو دەيەی ڕابردوودا ،کوردايەتييەکی بێ خەوشی کردووە و وەک
مرۆڤێکی خۆش ناو و خزمەتکاری گەل ناوی دەرچووە .لە ماوەی شەڕی ناوخۆ و کێشەی نێوان
حزبە کوردييەکانيشدا )دەيەی نەوەدی سەدەی بيستەم( ،دەوری ناوبژيکەر و دابينکەری ئاشتی بينيوە.
خەالتی ئاشتی لێنين لە سااڵنی ھەشتای سەدەی بيستەمدا )؟( بە مامۆستا عەزيز محەممەد
بەخشراوە(٥).
لە کۆتاييدا پێويستە بڵێم دوور نييە کەسانێکی کوردی ديکەش لە کۆماری ئەرمەنستان يا گورجستان و
ئازەربايجان ئەو خەالتەيان پێ بەخشرابێت .بۆ نموونە ،سەمەند سيامەندۆڤ – کوردی گورجستان و
قارەمانی شەڕی دووھەمی جيھانی ) ،(١٩٤٥ – ١٩٤١کە لەوسااڵنەدا لە يەکيەتی سۆڤيەتی ڕێزی
زۆری ئازايەتی لێ نرا و لەوانەيە خەاڵتی ستالينيشی پێ بەخشرابێت .ناوی سەمەد سيامەندۆڤ لە
سەردەمی کۆماری کوردستان )ساڵی  (١٩٤٦يشدا بانگەوازێکی زۆری لە ناو کوردانی ڕۆژھەاڵتدا
ھەبوو(٦) .
____________________________________________
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بە سپاسی زۆرمەوە بۆ كاک حەسەنی قازی کە ئەو وتارە بەکەڵکەی بۆ ناردم و ھەڵەکانمی ڕاست کردەوە .ھيوادارم
کاک حەسەن خۆی يا کەسێکی دی وتارەکە وەربگێڕنە سەر کوردی و نووسەری بەڕێزی وتارەکەش بەو چەند
الپەڕەيە نەوەستێت و زانياريی زياترمان لە سەر ئەو پيالنە گاڵوە ڕەگەزپەرستانەيەی وا بە بەرچاوی کوێری ئەم
جيھانە بێ بەزەييەوە بەڕێوە چوو وزۆربەی زۆری نزيک بە يەک مليۆن کوردی سۆڤيەتی تێدا ئەسيميلە و شاربەدەر
کران ،بداتێ.
 .٢بڕوانە :ئەنوەری سوڵتانی" ،الھووتی ،شاعيری شۆڕشگێڕی کورد" ،بنکەی ژين ،سلێمانی ،٢٠٠٦الپەڕە  .٢٦من
لە کتێبەکەدا ئاماژەم بە 'خەاڵتی ستالين' نەکردووە.
 .٣ووتارەکەی الھووتی وەرگەڕاوەەتە سەر کوردی کرمانجی ژووروو و خواروو .بەداخەوە وەرگێڕاوی کرمانجی
ژوورووم چاو پێنەکەوتووە ،ئەوە تايبەتمەندی وەرگێراوی کرمانجی خوارووی ووتارەکەيە :ئەبولقاسم الھووتی" ،کورد
وکوردستان" ،دوکتۆر جەبار قادر لە ڕووسييەوە کردوويە بە کوردی و پێشەکی و تێبينی بۆ نووسيوە ،ھۆلەندە.١٩٩٨ ،
 .٤ئەنوەری سوڵتانی" ،ميللەت کە نەگبەتی ھات ،زاوا دەبێ بە بووکێ" ،وتار ،ماڵپەڕی ڕۆژھەاڵت -بۆکان.
 .٥مخابن زانيارييەکی ئەوتۆم لەمەڕ ژيانی مامۆستا عەزيز محەممەد دەست نەکەوت .ھيوادارم خوێنەران لەم
بوارە ولە سەرجەمی بابەتەکەدا يارمەتيم بدەن و ھەڵەکانم راست بکەنەوە.
 (٦بۆنموونە ،ڕۆژنامەی کوردستان لە الپەڕە يەکەمی ژمارە  ،٦ڕێکەوتی ١٩٤٦/١/٢١دا وتارێکی ھاوڕێ
لەگەڵ وێنەيەکی گەورەی سەمەند سيامەندۆڤ باڵو کردۆتەوە  .وتارەکە ،نەمر محەممەدی شاپەسەندی
نووسيويەتی و تێيدا باسی ژيان و خەباتی دژی فاشيستی سيامەندۆڤ کراوە.

