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كیپێطه  

ی  جىله  ڕوصیا كۆهاغێكی هىێ له  ر له ــــی ئۆكحۆبه71دوای عۆڕش ی 

كرد،  ی كغه پاعهڵ رابردوو  گه راورد له به بێد، به رۆعيبیری دروصد ده

رو كۆجی گسیراوی  عحه ژێر هه  هذان خراهه رمه ران و هىهه دیبان و هىصه ئه  چىهكه

داهەبڕاوي ژیاوى صۆهگەي ئەوەي کە ئەدەب بەعێکى   ر له پۆلیط. هه

لە  صەر لەهاوبران لە هەڵمەجى پااڵوثً وو یە، بەصەدان هى یصیاص

دا  م كحێبه له کە لە ئاللەي چىارەمى ئەو صەدەیە ئەهجام درا،، ذاهذاـبێژیىگ

چۆن   رباش، كه به  خاثه ران ده دیبان و هىصه ئه  عێك له راوی به گىزه

  خسب له ن الیه یی له صحه حاوی جهو پاك م ورو صحه جه ر عااڵوی  به  ثه وثىهه كه

ی  كافییه صه  كه ره و خه ئه ر  صه  خاثه ها ثیغكذه روه ههكان.  صۆعالیضحه  واڵثه

 .بیيێد ده  وه خۆیه به كان دیاریكراوه  فۆهاغه  له ی ورازو وغێى  چۆن هه  كه

ریری(،  ههد  مه كاوی )مده هاوازه   گێڕدراوه مه وه رهه به  له  كێكه یه  و كحێبه ئه

صینی و هى   له   كه كحێبه،  رگێراوی بۆ كردوه كىردی وه ی زماهێكی پاراو   به  كه

 الكاثب داری " باڵوكراوه  بی، له ره زماوی عه ، به (ــهجۆرج بالىش ی هۆرفات)

 .  العربى"ــــــه

 ی ماوه چىار بۆ عۆڕعەوە صەرەثاي لە صۆڤیەجى دا، ئەدەبی كحێبه م له

. دەگرێحەوە( 7191ثاكى  7171) صاڵى لە یەکەم ی ماوه ، وهدصەرەکى دابەعكر 

 و ئەزمىون ئەهجامذاوى بۆ پێذرا، صەربەصتی کەمێک هىوصەر ماوەیەدا لەو

 زۆر صحالینی صەردەمى کىعىذەي زەبري  7191 لەدەوراوى .ئەدەبى داهێىاوى

 بىو، دووەم ماوەي صەرەثاي ئەوەظ. کەوت ئەدەب پیاواوى بەر بەثىهذي

 لەصەرماوە کردەوە دەرگاي کە 7199 صاڵى هەثا صحالین دیکحاثۆریەجى ماوەي

 ماوەي لەکاثێکذا ،(وااڵبىون) ماوەي دەڵێن پێی کە صێیەم، کىرثەکەي
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م،  ی چىاره ماوه لەصەر  وااڵکردن دەرگا وەکى دەهىاهذ خۆي  (7191 - 7191)

  .خرۆعۆف صەرثاصەري  دیکحاثۆریەجى بەرەو ی ثىهذڕەو  كۆهاغێکى  كه

 ئەدەبیاجى لە هەوەی دوو  و پغد دوو  ماوەي بۆ کە دووەم ماوەي

 صۆڤیەجى ئەدەبی صەردەمى هاهەمىارثریً بە ماوەیە ئەو خایاهذ، صۆڤیەجى

 ماوەي دوو  لە صۆڤیەجى ئەدەبی بەرهەمى هایابتریً کە ئاعکراعە. دژمێردرێد

 دوو  لەو یی رێژه صەربەصحىیەکى چىهکە گەیەهرا، بەچاپ ذاصێیەم و یەکەم

 ماواهەدا، لەو  .ثردا ماوەکاوى لەگەڵ بکرێد بەراورد ئەگەر هەبىو  ماوەیە

 گۆڕدابىون ئاڵى لە وااڵکردن و کردن بەبەرصد لە درێژ و کىرت ماوەي

 خىکمی همىوهەي صۆڤیەثیػ ڕژێمی هەڵبەثە. صیاس ی بارودۆخى بەپێی

 فەرماهڕەواي چەپۆکى لەژێر کە واڵثاهەي ئەو هەمىو  بەصەر بىو  صەپێنراوە

ران  ردمێكبىو بۆ هىوصه می صحالین خراپتریً صه رده صه .دەژیان کۆمەهیضیذا

 دیبان. و ئه

هەر  ً،هاث 7191ە صاڵى ك ،ەکانیە پڕۆلیحاریییڕوص  هوصەر ى کۆمەڵەي ه

دەصەاڵت  7191لە صاڵى  ئەدەبى صۆڤیەثیان پاوان کردبىو، بەثەواوي ژیاوى

، لەو کاثەي کە گۆهگرەي پاهذ صهگرثيێکى ثەواو بەصەرمەیذاوى ئەدەب 

خاڵە بىچیىەییاهەي  لەو ێیەکەمى یەکێتی هىصەراوى صۆڤیەجى بەصترا، یەک

خیەکەمان بریحىیە لە بەرهەم هێىاوى ێیەکێخیەکە دەڵێ: ئاماهج لە یەک

بەگیاوى پاڵەواهیەجى و  و ێحەبى و لە پلەیەکى بەرزي هىهەری، ئا ئەدەبێکى بەرزو

یەوە، ثێکهەڵکێغراو لەگەڵ مەزهایەجى یثێکۆعان و پڕۆلیحاریاي جیهاه

 .صەرکەوثنی صۆعیالیزم، ڕەهگذەرەوەي داهایى خیزبی کۆمەهیضحیی بێد

صىذوقى ئەدەب وەکى عادەماري خىێنی ژیاوى  تی هىوصەران وێیەکها  روه هه

واثا صڕیىەوەي صیفەجى   كه ییهحێەکدەرکردهیػ لە ی .مادي هىوصەران بىون

 .صەر( لەبەردەم وعەي )پیغە( لە هاصىامەي هىوصەران داو )هى 
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پغد لێکردوى جەماوەر  دوورکەوثىەوەو كاوی ییهصەرەک  هۆكاره  كێك له یه

کىرثە  دراماو ئەو ڕۆمان وبۆ   وه ڕێحه گه ده .لە ئەدەبى هاوچەرخى صۆڤیەجى

بەعاهىبااڵ  هەڵبەصتران بۆ صحایغکردن وصروداهەي کە  چیرۆک و عیعرو 

 دارودەصحەکەي.  هەڵگىثنی صحالین و

دیکحاثۆریەجى صەرثاصەري بەصەر  صاڵ 71  به صحەمکاراوى صۆڤیەت

، بەاڵم لە چین هەمىو هەهگاوەکان زاڵبىون 7191، لە صاڵى پاهذ ذا صهئەدەب

هاوێغتران کە بىوە زۆر بەثىهذوثیژو دلڕڕەكاهە  لە ماوەیەکى پێىاهەیى کىرت و

  .هۆي کىعحنی صەدەها هىصەرو زیىذاهکردوى هەزاراهیػ

و پۆڵۆهیاو ئەدیباوى هەهگاریا صەرو و هى ی  دا باس ی جىله م كێبه ها له روه هه

ئەدیباوى هەهگاریا یەکەم کەش بىون کەلە  صەرو و هى كات.  ڵماهیاظ ده ئه

بۆ ئەوەي کەوا  وي دیکحاثۆریەجى کۆمەهیضتی ڕاپەڕیً. ئەویػ دەگەڕێحەوەو ڕ 

 .بسوثىەوەي دژایەجى صحالیىیزم هەر لەزوەوە لە هەهگاریا دەصتی پێکرد

کەوا  ،بگەیەهێدێگەل ث دا وڵیذه هه هیضتی ی كۆمههەرچەهذە ڕژێم

. گسییراوى پۆلیط عەڕي چیىایەجى دەکەن لە پێىاو ئەوان و بەرژەوەهذي ئەوان

یان  جۆظ "ـــــگەل"و صۆزي  هەصد ، وه واهه پێچه به هىوصەراندیب و  اڵم ئه به

چىهکە ئەوەي بە چاوي خۆیان دەیان دید بۆیان دەخضخىە كالبی  ،دەدا

و ثۆكێىەریان هەرگیز  ی کەوا ژیاوى داماو  ،بۆیاهیان بەدیار دەخضد ئەدەب و

  .هاعێد ببێحە بىچیىەي بەخحیاري مرۆڤایەجى لە ئایىذەدا
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پراڤذا: 
 6596ی گەالوێژ ضاڵً 6

پراڤذا 

لیٌیي لە کتێثً 
 .()ڕێکخطتًٌ حستً

.لە کۆًگرەي ًىضەراًً چیيغاًػ هیي غۆ: 

.لىي لیٌگىي: ضەرۆکً یەکیەتیەکاًً تازرگاًً لە چیي

هاوتطً تۆًگ

 



 

  

 

وگسیري پۆلیص کـێـػــەي ئـەدەب وضـیاضـەت لـە واڵتـە ضـۆغـیالیطـتەکـاىئەدیة   

8

 ئەدەبوگسیريپۆلیس

( دەڵێن ش ْی  البذ مىە) ئەدیبەکان عەڕێکى هاچاریً لیىیىیسم:

هاپلیۆن دەربارەي عاعیر گىثىیەجى: بێ گىمان عاعیر مرۆڤێکى 

بەهرەمەهذە فێري داهاوى هۆهراوە بىوە هەروەک چۆن صەرباز فێري 

ڕایەڵى فەرماوى  ێ دەبێد، بۆیە پێىیضحە عاعیر گى  مەعم

صەرۆکەکەي بێد هەروەک چۆن صەرباز گىێ ڕایەڵى لە فەرماوى 

صەرۆکەکەي دەکات. بەاڵم هاپلیۆن لە هەمىو بارودۆخێک دا ئەو 

ڕایەڵیەي بە عاعیراهذا ڕەواهەدەدید. بەڵکى لێی ڕادەدیتن  ێ گى 

، بۆ همىوهە: ڕایەڵیە بىىێننێ لەچەهذ کارێکى گرهگ ئەو گى 

ئازایەجى لە  ي گیاوى واڵت پارێسي و وه هژاهذهى هاریکاري بکەن بۆ پ

پاراصحنی  خەڵکى فەرەوضادا هەروەها کار بکەن بۆ )دابیىکردن و

 (.واڵت

ڕێکتریً هەوڵ کەدرابێ بۆ بەردەصد  زۆرثریً و ثىهذثریً و

صەرپێ هەواهذوى ئەدیبان، لەالیەن ڕژێمە  کردن و

دراوە لە صەدەي بیضحەمذا. بەاڵم ئەزمىهە  کۆمەهیضحىیەکاهەوە

گەورەکاوى ئەدەب دەیضەملێنن کەوا ئەو هەوڵ و ثەكەاڵیاهە ئاکامى 

ئەو ئەهجامە لە ڕێگاي  و هەردەم صەرهەکەوثىە، هەثا ئەگەر هاثى 

پغد بەصخىمان ثەنها بەصەرچاوە کۆمەهیضحەکان بيیات بيێین. لەو 

  .بەر کحێبەي بەردەصخحذا ئەو ڕێبازەمان گرثۆثە
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بەمىیەک لێی الهەدا  عاعیر هاثىاوێ گىێڕایەڵى فەرماهەکان بێد و

هەثا ئەگەر خۆش ی بیەوێد، چىهکە عاعیر )یاهەر هىصەرێک( 

هاثىاوێ مل کەچ بێد بۆ فەرماهەکان، هەر چەهذە بە پەرۆعیػ 

بێد بۆ مەصەلەیەک یان بۆ ڕێبازێک. عاعیر هاثىاوێ وەکى 

گىێڕایەڵى بکات، چىهکە  و صەربازەکاوى هاپلیۆن مل کەچ بێد

دوو عتی لەیەک جیان، جیاوازي  عاعیر دوو جیهان و صەربازو 

  .یه ئاصمان و رێضماهیان هه

کێکى زۆر دەبێد، چەپۆ لەو بابەثەدا مرۆڤ ثىش ی چىرثم و 

چىهکە ئەواهەي بەعذاري لەو درامایە دەکەن هاوەڵً لە یەک ثیپ 

، ێکەوهە بەربەرەکاودە بەریەک دەکەون و ێ دا، بیاهەوێ یا هەیاهى 

گسیري پۆلیط( ئەو  )ئەدیب و درامایە هاو بيێین دەثىاهین ئەو

بەرۆکى یەکتري  اهەظ بە عێىەیەکى خەثمی هەر صىگ وو دو 

هىهەرمەهذان  هىصەر و لەصەردەمى کۆمۆهیزمیذا ئەدیب و .دەگرن 

هەریتی بیروباوەڕي  عەڕێکى هاچاري و كیرصیایین، چىهکە لە داب و

ەو کۆمەڵگایەي کە لەڕۆعىایى بیروباوەڕی مارکضیزم کۆمۆهیضخیذا ئ

بەرزثریً جۆري  لیيینزم دا دەڕۆن بەڕێىە، بە پێغکەوثىثریً و و

  .کۆمەڵگاکاوى ثردادەهرێد

لیيینزم ڕێبەر بێد لەبىاري  لەبەر ئەوە دەبێد مارکضیزم و

ە بەرهەمى دەهێنن ئەدیبان ب هىهەردا. بەاڵم ئەوەي هىهەرمەهذ و

 زۆرە ملێیذا عخێکى وا هاكۆالیە کە هەرگیز بیر و و حۆ لەژێر پاڵپەص
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هۆش ی ڕۆعەهبیران پێیان هەرش هاکرێد. بەاڵم هەر کە 

 ثروصکایەک صەربەصخیان بەدي کرد هەر ئەو ئەدیب و

  .هىهەرمەهذاهە دەبىە زماهێک کەثەنها هارِەزایى وبێزاري دەردەبڕن 

بىوە. هەمىو ئەو صەردەماهەي کە کۆمەهیضتی فەرمان ڕەوا 

دەمێکى ثر خاویان  وهاچاري دەمێک فغاریان زیاد کردوەدەبیىین بە

دەمێکى ثر  وە، دەمێک هازي ئەدیباهیان کێغاوەکردۆثەو 

  .هەڵیان واصیىن  لەصێذارەیان داون و
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 مێژوويئەدەتیکۆمەویستًواتامێژوويتۆقاوذن

ئۆکراهیا  واوەي زیاثر لە چڵ صاڵذا لە ڕوصیامێژوي ئەدەب لە م

 ولیحىاهیا وە ئاصیایەکان، هەروەها لە الثڤیاییکۆمارە صۆڤیەث

 و ، هەروەها لە ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵتەـــى 7111ئضحىهیا لە صاڵى 

ئەلباهیا لە  وبىڵغاریا و ڕۆماهیا هەهگاریاو وچیکضلۆفاکیا وپۆڵۆهیا

کۆریاي  وڤێخىامى باکىر  ذا لە چین وییىە، لە کۆثاــــ7119صاڵى 

یەوە. مێژوي ئەدەب لە هێىان ئەو ـــــ7191-7111لە صااڵوى باکىر 

صااڵهەدا لەو واڵثاهەدا ماوەیەکى باظ و بە پێزمان دەداثە دەصد بۆ 

ثىێژیىەوەي ئەو بابەثەي کە مەبەصحماهە، بەاڵم دەبێ ئەوەظ 

بەیان  بساهین کە ئێمە هەرگیز پغد هابەصحین بە جگە لەو ڕاصتی و

وى کۆمەهیضتی خۆیان داهیان پیا هاوە بە هاماهەي کە بەڵگە هامەکا

ئاعکرایى، یا پەخػ کراوە لەو ئێزگاهەي کە لە ژێر ڕکێفى 

خکىمەثً یا لەو واڵثاهە چاپکراون  کەلە خىلگەي یەکیەجى 

  .صۆڤیەت وچین دا صىڕ دەکەن

ەکى هاوي ئەو هىصەراهەي داهەهاوە کە ئێضحا کەش لیضحثا 

اون کە ژمارەیان هەزارەهایە لەجیهاوى کۆمەهیضخیذا لە صێذارە در 

هێىاوى ڕاپۆرثە ڕەصمیەکان. ئەواهەظ کە بەهذ کراون یا ـبە دان پێ

 .ثا ئێضحا لە زیىذاهً ژمارەیان دەیان هەزارە

 وصااڵهە یهەروەها لیضتی ئەو گۆڤارە ئەدەبی و هىهەریە

ماهگاهەو ڕۆژاهە کە كەدەغە کراون زۆر درێژە، ئەو ئەدیب و 
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لیضتی ڕەظ ثۆمارکراون ژمارەیان دەیان  هىهەرمەهذاهەي کە لە

  .هەزارە

هىصەرە صۆڤیەثیاهەي کە بەثىهتریً عێىە هێرظ کراوەثە  ئەو

همىوهەي  .صەر بەرهەمەکاهیان لەالیەن بیرۆکراثیەکاوى خیزبذا

ئەواهە " باصترهام دورهخضێڤ و ،ئیخماثۆڤ ، زوعاهکۆ ، بلىیاکى "

واڵثاهەي لە ژێر چەپۆکى  ثەنها هین بەڵکى هاوەڵێکى زۆریان هەن لەو 

   .کۆمەهیضتی دان
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 واسازيحەتمًلەوێىان
 بەهرەى ئەدەبي و پاواوکردوي حیسب

وس ی ى بەر لەوەي دەصد بکەیً بە همایغێکى کىرجى چارەه

صەراوى هەر چىار گۆعەي جیهاوى کۆمەهیضد، واچاکە چاوێک و هى 

 ونی بەرز بخغێىین کەلە هێىان هىصی بەو هەصازًیە صەرەکیاهەدا

  .ڕژێمی کۆمەهیضحذا دروصد دەبً و بااڵي هاوەڕۆکذار 

هەصازي لە هێىان بەهرەي ئەدەبى ثاک و پاوان کردوى خیزبیذا 

چىهکە خیزب صىرە لەصەر چەپۆک بەصەر  ،زۆر ڕوون و ئاعکرایە

صىریغە لەصەر بەداردەصد کردوى و،  کردوى ثەواوي ئەدەب

خۆي دەهىێنی لە دژي كیىەي  ئەدەب، هەروەها بە ئاعکرا ڕق و

 وصىریغە لەصەر پێکچىوى عێىەبەهرەي ثاک،  بلیمەجى و

ئەدەب لە بىچیىەدا  هاوەڕۆک، بۆیە دیکحاثۆریەجى کۆمەهیضتی و

یەکى هەمیغەیى لە ئەوەظ بۆثە هۆي دوژمىایەثىهاکۆکً.  و هەصاز 

هێىان ئەدیب و گسیري پۆلیط بەهۆي جیاوازي هێىان صروعتی هەر 

  .یەکێکیان

لە ژیاوى خیزبى کۆمەهیضحذا ئامرازێکى گرهگ وورد  زماهیػ

وگەلێکیػ ثرصىاکە. لە هەمان کاثذا زمان ڕۆلێکى گرهگى هەیە 

وەکى ڕآ وڕەصمێک )گلىش(، بۆیە پێىیضحە بەکار بهێنرێد بە پێی 

  .ڕێىمىیى ڕاصتی ثلىصەکان
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ان و ى چەوت( یان دەربڕینی ووثنی لە دصینی )دەصحەواژەیەکو هى 

ەکان دا. کارێکى پڕ مەثرصىیە، چىهکە کەمتریً هىصیىە خیزبی و

هەمىو  الدان لە کڵێغەي پەصىکراوي ڕەصمىذا کارێکى دەگمەهەو

کەصێک زاجى کردوى هاکات. چىهکە گۆڕینی کڵێغەي دەصحەواژەکان 

کاري ثایبەجى ڕەهبەري بااڵیە )پاصەواهاوى بیروباوەڕ: صحالین یان 

ڕۆعيبیري  ري وو ى ئابى خرۆعۆڤ یان ماو( یا کاري ڕەهبەراوى کەرج

  .کەرثەکاوى ثرە و

ئەوەظ واي پێىیضد کردوە لەصەر فەرماهبەراوى خیزب لە کاجى 

، دەرچىوى )دەصحەواژەیەکى چەوت( لە زمان و پێىىصیاهذا

ثیژ لە خۆیان بگرن. لەصەردەمى صحالیىذا  وڕەخىەیەکى خىدي ثىهذ

سیري وا باو بىو ئەواهە خەواڵەي ژێر خاک بکرێً. بە گىێرەي گ

الدان لە دەصحەواژەي صەرەکى  پۆلیضیػ، کەمتریً گۆڕیً و

 ،ثلىش دا مەثرصیەکى گەورەیە. صەرکەوثنی گسیري پۆلیضیػ

هەروەها ژیاهیص ی بەهذە لەصەر ثىاهاي پاراصحنی عێىەي صەرەکى 

پەصىذکراودا. بۆیە گسیري پۆلیط لە عێىەي صەپێنراو دەثرس ێ 

  .ڕێسي لێ دەگرآ

اژە ثلىصیەکان دەگۆڕێً بە پێی جادروعمەکان ودەصحەو 

 .گۆڕاوى پالن و صتراثیژیەجى خیزب
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ڵگەڕاوى بە پەیژەي پێىیضحە لەصەر گسیري پۆلیط لە کاجى پێ هە

پایەي خیزبذا، بە عێىەیەکى ئۆثۆماثیکى هەمىو  وپڕ مەثرس ی پلە

گغخیذا ببەصحێحەوە  مەصەلەیەک لە ژیاوى ثایبەجى و وداوێک وو ڕ 

هاودەمەکاوى خیزب یان بە دەكێک لە بەدروعمێک لە دروعمە 

 دەكەکاوى مارکضیزم و لیيینزم، بۆیە گسیري پۆلیط زۆر بە ئاصاوى و

دەكەکان دەڵێد دەڵێحەوە . هەروەک چۆن  ثىجى ئاصا درووعم و

پەهذێکى کۆوى مۆصۆکۆیى دەڵێد: )هەمىو عخێک كەدەغەیە 

  .(زۆرە ملێ و ی ئەوەظ ڕێى پێذرا دەبێحە ثۆپس 

پۆلیط عخێک بڵێ، لێی ڕێگا دەدەهە گسیرێکى بۆیە لە کاجێ 

دەكاودەق ئەوە بڵێ کە دروعمی هاودەم و صەپێنراوە.  ڕادەبینن کە

مرۆڤ دەخاثە  (پراڤذاظ دەزاوێ الدان لەزماوى )چىهکە ئەو با

مەثرصیەوە هەک بەثەهیا مەثرصییە بۆ ئەوەي ئەو الداهەي لێ 

لە  دەبێد و دەدات، بەڵکى بۆ ئەواهەظ مەثرصىیە کە گىێیان لێ

 .ئاصخیذا بێ دەهگ دەبً
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 وگسیريپۆلیسیصقامچًتەمثێکردوەئەدیةمرۆڤە

هىصەر گسیري پۆلیط دەوروژێنێ بە ثەوصە ڕەخىەکاوى، 

عحاهەي کە دەیەوێ  هەروەها زیاثر ڕقى دەبسوێنێ لە کاجى گىثنی ئەو 

  .پەها بیڵێ و جۆر بە پێچو بە عێىەي جۆرا

یري پۆلیط دا مرۆڤێکى هیگاي گس بۆیە هىصەر لە گۆعەي 

  .بەرپرصیار هىیە بەرامبەر كضەکاوى وڕوهەڵماڵراوە و ڕواڵەت باز 

هەرە  گسیري پۆلیضیػ لە واڵثە کۆمەهیضخیەکاهذا )زێىاوى(

بەرزە. گسیر زۆر بڕواي بەوەیە کە جگە لە ڕەهبەري هەرە مەزن 

جەماوەري  یاڕەهبەراوى مەزن دا کەش بۆي هىیە ڕیسي ثایبەجى و

جەماوەریەجى  و گغخیذا، چىهکە ڕیس  هەبێد لە ژیاوى خیزبایەجى و

ڕوخاهذهیان هەیە. چىهکە  و وو عتن ثەنها خیزب مافى بيیاثىاند

پێىیضحە هەمىو عخێک بڕیاري لەصەر بذرێد لە مەڵبەهذە 

  .جۆربەجۆرەکاوى خیزبذا

صەران بەپێی صروعتی کارەکەیان ڕیسي ثایبەجى بۆ و بەاڵم هى 

ەهێن، جەماوەرێکى زۆریػ صەرصام دەکەن بە خۆیان بيیات د

هىیضىەکاهیان، دوور لە بڕیارەکاوى خیزب. چىهکە بەهرەي ثاکە 

چاودێري  کەس ی لە ثىاهاي هیچ گسیرێک داهىیە دابەش ی بکات و

بکات. ئالەو خاڵەوە مەثرصىیە بێ عىمارەکان صەرهەڵذەدەن. 

ى ذار بێد لە خەباجعگسیري پۆلیط داوا لە هىصەر دەکات بە
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صیاس ی ڕۆژاهەي خیزب. چىهکە هیچ کەصێک و عخێک هاثىاوێ 

 .الیەوى ێلەدەرەوەي صیاصەثذا بمێىێحەوە بە ب

 ،بەاڵم هەثا لێرەظ بەربەصخێکى دەربڕیً لە گۆڕێذا هەیە

وصینی صیاصیذا ئەو ى چىهکە مەبەصتی گسبییري پۆلیط لە ه

کردهەوەي ئەدەبەیە کە بریحىیە لە چەکێکى  پڕوپاگەهذەي بۆ باڵو 

 .صیاصەجى ڕۆژاهەي خیزب

دەبیىین گسیري پۆلیط هىصەري بەهاوباهگ )دیکنز( صحایػ 

 ووە لە صەر ئەو ژیاهە چەرمە صەریەچىهکە پەردەي الدا ،دەکات

 .ثاڵەي کەلە واڵثەکەي بەرچاوي کەوثىە

ەو هىصەرەیە کەزات دەکات بەاڵم ثیاچىون و لەهاوچىن بەش ی ئ

لە واڵثە کۆمەهیضخیەکاهذا. عد هەڵضێد لە یەکێ  بەهەمان

ڵى هە هىصەریػ زۆربەي جاران دژي گسیري پۆلیضیػ دەوەصتێ و

هەژارەکاوى واڵثە  ودەداجێ لەصەر هەثەوە صحەمذیذە

یەکان. بەاڵم هەر کە ئەو هەڵىێضحەي هیغان دا یەکضەر یکۆمەهیزم

لە الیەن کاربەدەصحان بە بیاهىي ئەوەي  ،ڕاوڕاوێىەي پێ دەکرێد

ەڵبەصخێکى هەگریضە لە دژي بيیاثىاوى کۆمەهیضتی. بىخحان ه کە

گسیري پۆلیط داواي پەیڕەوکردهێکى ثىهذو ثیژ دەکات لە 

یە لە پەیڕەو یصەران، ئەواهیػ هەڵبەثە ڕكیان لە ثىهذو وثیژ و هى 

  .کردهذا
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لەالي گسیري پۆلیط زۆربەي کۆمەاڵیەجى گرهگترە لە ثاکە 

 خحیاري وصەران بەو کەصان و ثاکایەجى. بەاڵم الي هى 

خۆعگىزەراوى کۆمەڵگاي مرۆڤایەجى پێىاهە دەکرێ لەصەر 

  .بىچیىەي خۆعگىزەراوى گەل وەکى ثاک

دەڵێ مرۆڤ لە  هىوصەر دەهگى دەخاثە پاڵ دەهگى باصترهاک کە

دایک بىوە بۆ ئەوەي بژێ، هەک خۆي ئامادەبکات بۆ ژیان. گسیري 

جىان هەبێد بە  پۆلیضیػ باوەڕهاکات کەعخێکى ڕاصد و

دوور لە  ێىەیەکى صەربەخۆ دوور لە ئاماهجەکاوى خیزب وع

هاوەڕۆکى صیاصەجى خیزبذا. گسیري پۆلیط داوا لە هىصەر دەکات 

گیان لەبەرە مرۆییەکاهیان وا بۆ دەصحەمۆ بکەن بە جۆرێک هە 

صەر ئاماهجى ئاعکراکردوى و هە گفحىگۆ. بەاڵم هى  پرصیار بکەن و

  .هێيیەکاوى گیان لەبەرە مرۆییەکاهەـه

گسیري پۆلیط هەرگیز  و بەو عێىەیە دەبیىین کەوا هىوصەر 

 .بە ثەبایی بژیً لە واڵثە پۆلیضیەکاهذا هاثىاهً بە ئاعتی و
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 ئەدەتیسۆڤیەتً

 قۆواغەکاوًئەدەتیسۆڤیەتً

صەرەثاي عۆڕعەوە دابەظ دەثىاهین ئەدەبی صۆڤیەجى لە 

 7171) بکەیً بۆ چىار بەش ی صەرەکى: بەش ی یەکەم لە صاڵى

دەگرێحەوە. لەو ماوەیەدا هىوصەر کەمێک صەربەصتی ( 7191ثاكى

  .داهێىاوى ئەدەبى و پێذرا، بۆ ئەهجامذاوى ئەزمىون

زەبري کىعىذەي صەردەمى صحالینی زۆر  7191لەدەوراوى 

وت. ئەوەظ صەرەثاي ماوەي دووەم بەثىهذي بەر پیاواوى ئەدەب کە

کە دەرگاي  7199ماوەي دیکحاثۆریەجى صحالین هەثا صاڵى ، بىو 

، کە پێی دەڵێن ماوەي یەمێکردەوە لەصەرماوە کىرثەکەي ص

خۆي دەهىاهذ وەکى  7191-7191، لەکاثێکذا ماوەي )وااڵبىون(

دیکحاثۆریەجى  وبەرە ووااڵکردن لەصەر كۆهاغێکى ثىهذڕە دەرگا

  .صەرثاصەري خرۆعۆف

دوو هەوەی لە  ماوەي دووەم کە بۆ ماوەي دوو پغد و

هاهەمىارثریً  ئەدەبیاجى صۆڤیەجى خایاهذ ، ئەو ماوەیە بە

صەردەمى ئەدەبی صۆڤیەجى دژمێردرێد. ئاعکراعە کە هایابتریً 

 صێیەم دا بەرهەمى ئەدەبی صۆڤیەجى لە دوو ماوەي یەکەم و
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لەو دوو ماوەیە  یی رێژهبەچاپ گەیەهرا، چىهکە صەربەصحىیەکى 

  .هەبىو ئەگەر بەراورد بکرێد لەگەڵ ماوەکاوى ثردا

 درێژ لە بەبەصد کردن و ماوەي کىرت و ،لەو ماواهەدا

وااڵکردن لە ئاڵى گۆڕدابىون بەپێی بارودۆخى صیاس ی. هەڵبەثە 

صەر هەمىو ڕژێمی صۆڤیەثیػ همىوهەي خىکمی صەپێنراوە بىو بە

 .ئەو واڵثاهەي کە لەژێر چەپۆکى فەرماهڕەواي کۆمەهیضیذا دەژیان

ئەم واڵثاهەظ لە هەمان بۆثەي ئەزمىووى ئاوەڵە  یئەدیباو

ڕوصیەکاهیان ثاقى کراهەوە، بەاڵم لەگەڵ یەک جیاوازي، ئەویػ 

ئەزمىوى چىار هەوەي صۆڤیەجى صەپێنرایە صەر یەک  ئەوەیە کە

ن کارداهەوەي صىێریەکاهىیەوە، بۆیە دەبیىی ى وڵـهەوە بە هەمىو ثا

 .ثىهتر بىو  و ئەو واڵثاهە خێراثر 

لەصەرەثاي عۆڕعذا زۆر لە ئەدیبە ڕوصیەکان کۆمەهیضتی 

ئێمە ئەمڕۆ هاویان دەبەیً بە کۆمەهیضحە  دڵضۆز بىون، کە

ئەهذێغەییەکان یان خىلیامەهذەکان )هىاە( یا باعتر ووردثر 

 وى هاو خیزب( ئەو بیرۆکەیەي کەوەصفیان دەکەیً بە )هاوڕێیا

ذا دەجەهگێد ـــدەڵێد هىوصەر وەکى صەربازێکە لە )بەرەي ئەدەب(

رمى لێکرا لە پێىاو صەرکەوثنی کۆمۆهیزم لە جیهاهذا، پێغىازیەکى گە

ڕەو. لەپاظ صەرکەوثنی عۆڕش ی بەلغەڤى لەالیەن هىوصەراوى چەپ

دران یان  زۆربەي زۆري ئەو هىوصەراهەي کە لەدوایذا لە صێذارە
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هاچارکران دەمیان داخەن یان هاچار کران خۆکىژي بکەن، 

زۆربەیان )صەرەثاي لیلیڤیخػ( یان كەبىڵ کرد کە دەڵێد: 

درم کردوى خىێىەر بە  هىهەر بریحىیە لە "ئاماهجى صەرەکى ئەدەب و

واثە ئایذیۆلۆژیەجى  ،ڕەوارۆبى )ئایذیۆلۆژیاي( چینی فەرماهمیک

ەدوایذا لیلیڤیخػ لەصێذارەدرا بە ل"یە بەلغەفیەکان یمارکض

  ."ثاواوى الدان

رێک هەبىو وەکى الەو صەردەمەدا خیزبى بەلغەڤى ثاكە پاواهک

گرۆهەکاوى ثر  وصەردەمى صحالین. بەڵکى هێغحا ماوەي پێڕ

وجۆر بۆیە چەهذ ثەوژمێکى ئەدەبى جۆرا ثاڕادەیەک هەبىون،

هەڵىێضتی لە دەوروبەري خیزبذا، کە  هەبىون لە هاو خیزب و

خۆیان دەربارەي خەباثکردن دەربڕي، ویضخیان دیکحاثۆریەجى 

 .ڕۆعيبیري پڕۆلیحاري دروصد بکەن

هەر وەکى ئەڤرباخ  گىجى: "پاظ ئەوەي دەصەاڵجى صیاصیمان 

 وەگیرکەوت، پێىیضحە لە مەیذاوى ڕۆعيبیریػ صەرکەویً و

 ".فەرماهڕەوایى بکەیً
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 ۆى بەبێ دڵ لە دڵ داندەبێ حیسب ئەدەب بخاتە ژێر چەپۆکي خ

 واوەدا زۆر لە عاعیراوى )هاوچەرخ(عڵەژ  ولەو بارە هاهەمىارە

اصحە کە عىێنی ڕ  ،صەرە صیمبۆلیضحەکان هەصخیان کردو هى 

وصەرە کۆعغکەراهەیە. ى ثاكمە ه وكیىەیان لە یەکێک لەو دەصحە

ئەو دەصحەو ثاكماهەظ یا )کۆمەاڵوى هىوصەراوى پڕۆلیحاریان( یا ئەو 

کە هاوەکاهیان بەڵگەن لەصەر گیاوى عۆڕعگێڕي ثاكماهەن 

  .ثێکۆعەریانر و 

گىوت دەبێ خیزب دەصد بەصەر ییەکێک لەو ثاكماهە دە

دوو. لە مۆصکۆظ ئەو ئەدیباهەي  ئەدەبذا بگرێ بەبێ س ێ و

پغد دەگەڕاهەوە صەر چینی پڕۆلیحاریا هاویان لە  کەپغحاو

 وئەواهە جاڕیاهذاصىگەر(( کۆمەڵەکەیان هابىو )کىرە( ))کىرەي ئا

گىثیان ئەدەبی پڕۆلیحاري ئەو ئەدەبەیە کە کەصێتی چینی 

پڕۆلیحاریای ثێذا ڕەهگ بذاثەوە. هەروەها دەصحەیەکى ثریػ 

 یەکەم( کە ئیفرباخ و کیروضکى وی هەبىون بەهاوي )کۆمەڵى جغرین

گەلێک کۆمەڵەي هاوچە گەورەکاهیػ صەر بەو کۆمەڵەیە بىون.  

وایغذا لەد وایىذەظ( خۆیان بەگەر عۆڕعذاوى )ئهەروەها عاعیرا

یان پێک هێىا. صەر کارواوى ئەو ــــ)بەرەي چەپڕەوي هىوصەران(

ئەو  ،بەرەیەظ عاعیري بەهاوباهگ ڤالدیمێر مایکۆفضکى بىو 

مایکۆفضکىیەي کەدروعمی )دوا ڕۆژ لە خسمەت عۆڕعذایە(ي 
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چەهذ دێرێکى هىوس ی لەژێر هاوهیغاوى  7171داهێىا. لە صاڵى 

 :مەرصىمێک بۆ لەعکري هىهەر( کە ثێیذا دەڵێ)

 :تەًیا ئەواًە کۆهەًیطتً ڕاضتگۆى

 ێٌٌيـکە پردي پەغیواًً دەروخ

 !یەکاىیئایٌذەی

 تاتەش تێ هەًگاو ضطتً

 !تەرەو ئایٌذە ڕۆکێت ئاضا رێکەوى

ەکان ئۆرگاوى وەرزیاهەي ثایبەجى خۆیان یزۆربەي کۆمەڵە ئەدەبی

چاپەمەهیەکان هىێىەري خۆیان  هەبىو، هەروەها لە هەمىو دەزگا

هىصیىگە  هەبىو. پەیىەهذیان ڕاصحەو خۆبىو بە خیزب و

ەکان کە زۆر لە فەرماهبەراهیان ئەهذاماوى ئەو کۆمەڵە یدەوڵەثی

 .ئەدەبیاهە بىون

گرهگتریً فەرماهگەي خکىمەت لەهەزەري ئەدیباهەوە ثا ئێضحا 

ئەدەب، کە )فالڤالید( بىو، واثا کارگێڕي صەرەکى کاروباري 

هەوەبىو. ئەو فەرماهگەیەظ باڵوکرد لێپرصراوي چاودێري و

  .خۆ لە ژێر ڕکێفى )ئیجیتروب(  دابىو ڕاصحەو 
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کە عۆڕظ لە ڕژێمی هىێذا  ڵ،یەکێک لە هەرە گرهگتریً خا

ڕەچاوي کردبىو، ئەوە بىو کە ئەدیبان ثا ڕادەیەکى زۆر پغد بە 

سییراوى پۆلیط، گسیرە صیاصیەکان ببەصتن، یا ڕاصتر بڵێین بە گ

ها فەرماهبەرێک بىون لە دەزگاي ـچىهکە گسییراوى پۆلیط ثەه

 .هێيیذاـپۆلیس ی ه

بەر لە جێگیر بىووى دیکحاثۆریەجى صەرثاصەري، ئەدیبان 

هەوڵیاهذا کەوا لە گسیراوى پۆلیط بگەیەهً کەوا دەثىاهً خسمەجى 

عۆڕظ بگەیەهً بەبێ هاریکاري ئەوان، گسیراوى  چاکتر بە پارت و

پۆلیضیػ بەعێىەیەکى گغتی لەو ماوەیەدا هەوڵیان هەدا دەصد 

هێىەڕۆکى ئەدەبى بۆوى دوژمىایەجى  ێـبخەهە عێىازکاري مادامەک

  .کردوى لێ هەدەهات

لە ڕاصخیذا ئەو کۆمەڵە ئەدەبیاهەي کە لە هێىان خۆیاهذا لە 

کردهە لە گسیراوى پۆلیط صامىاکتر ێپێغبڕکێ دابىون، ئەو پێػ بڕک

لەبارثري  وئەگەر کۆمەڵێک پەیىەهذیەکى باعتربىو، بە ثایبەجى 

کە ئەوەظ دەبىوە هىعىصتی ی، هەبىایە بە پۆلیس ی صۆڤیەج

 .خەثمی بۆ کۆمەڵەکەي ثر
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هووەر لەالیەن  وەاڵمي کێشەکاوي کاروبارى ئەدەب و
 مارکسیسم دەست دەکەوێت

هاوداران  لە ێعلەژابىو، چىهکە هەهذ ئەو کاثە بەرەي ئەدەب

لەصەرەثادا باوەعیان بۆ عۆڕظ کردەوە، ئێضحا  کە

هەڵگەڕاوهەثەوە دژي هەهذێک لە ئەهجامە ڕاصحەوخۆکاوى وەک 

ى عاعیر. بە هیضبەت )یىوري ئىلیغاوە( کە ــــ)یەصاهین(

عۆڕعگێڕێکى بڕواپحەو بىو، صىور بىو لەصەر دەصد گرثً بە 

ارەي بەردەوام بىووى کێغەي هێىان ثاکایەجى و بیروباوەڕەکەي لەب

کۆمەاڵیەجى. )ڕ.بابل( یػ بەردەوام بىو لەصەر هىوصین دەربارەي 

هىوصین دەربارەي بابەجى پێغکەوثنی  ماوەي عەڕي هاوخۆ لە جیاجى

مایکۆفضکیػ هەرچەهذە باوەعیان بۆ  پیغەصازًذا. بلۆک و

( بىون ) واثا ةلطهەرثىقى )هر  عۆڕظ کردەوە، بەاڵم عێىاز بڵح و

لە بىچیىەکاوى مارکضیزم الیاهذابىو( گیرو گرفتی هەرە گەورە ئەوە 

یە، یزەهذیم ه ێک وزەهذیلەێ کەش هەیذەثىاوى بڵێ ک  ، كهبىو 

و، مارکضیزم چڵە پۆپەي زاوضحەکان بى  لەگەڵ ئەوەعذا کە

کىێرەکان بىو، بە هیچ  وخاوکەرەوەي هەمىو گرێ پىچکە

کە ثىاهاي وەاڵمذاهەوەي ڕاصتی  ،لێىەدەکراعێىەیەک گىماوى 

مەصەلەیەک بەاڵم بەثەواوي  هەبێد بۆ هەمىو پرصیارێک و

 و ەردەم دۆزیىەوەي وەاڵمى دڵدۆعکەر دەصحەوصان بىو لەب

 .دڵىیاکەر لەصەر گیروگرفحەکاوى ئەدەب و کەر یڕاز 
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دوایى بەدیار کەوت کە ئەو عحەي پێیان دەوت )زیباصازي( 

 .یەی، هاوي لە ثىرەکەي ثەریغذا ه)الجمالیات( مارکس ی

خیزب یان کەمتر بڵێین هەهذێک لە ڕابەراوى خیزب بەدرێژایى 

ى کردهەوەیان ئەهجامذا لە پێىاوي بيیاثىاوى ـچەهذەها صاڵ ثاك

رۆعيبیري پڕۆلیحاري. دەبىایەظ ثاكىکردهەوەکان دەصد پێبکەن 

ە صینی )هاویان( چىهکو بە فێرکردوى کرێکاران لەصەرچۆهیەجى هى 

بيیاثىاوى ئەدەبى  صینی کۆمەهیضتی وىو داخىازي یەکەمى ه

صیىە لە ڕەگ و ڕیغەوە و پڕۆلیحاري ئەوەبىو کە دەبىایە ئەو هى 

صەرەوە، چ لەالیەن هىوصین و و کرێکاري بێد چ لەالیەن هى 

هاوەڕۆکەوە،  هەرچەهذە ئەو ئەزمىوهە هەرەس ی هێىا، بەاڵم ئەو 

وا هابێد هىهەرمەهذان و بیرۆکەیە هەر مایەوە کە دەڵێد لەمەود

هىصەران )زاهایان( لە خێزاهێکى صەر بەچیيێکى غەیري چینی کرێکار 

 .صەرهەڵذەن

دوایى وایان بە چاک زاوى بێىە صەر بڕیاردان لەصەر یەکگرثنی 

هاپڕۆلیحاریەکان لە بەرەیەکى گەورەدا،  صەرە پڕۆلیحاري وو هى 

کردوى  ن لەصەر الیەهگیري بەڵێن بذە هەروەها لەصەریاهە کە

کۆعػ بکەن لە پێىاو بيیاثىاوى  ذاریەجى صۆڤیەجى ودەصەاڵث

صۆعیالیزمى، بەاڵم صحالین هێغحا واثا لە هێىەڕاصتی صااڵوى 

لە  ێوە ئامرازێکى ڕووجى ثۆكاهذن. هەهذى خیزبى هەکردب كاهذا صییه

 .عاعیران هێغحا گیاوى خەماصەثیان ثێذا مابىو 
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"دەمەوي پێىىوش و هىوس ی:  7191مایکۆفضکى لە صاڵى 

صەربەصتی لە یەک ئاصحذا دابنرێً، داوا لە صحالین دەکەم، 

لەبارەي بەرهەم  بەهاوي پۆلیحیبیرو کە ڕاپۆرثەکاوى پێغکەظ بکات

دەربارەي ئاصً و پۆاڵ  بەعاوى ئەو ڕاپۆرثاهەي کەهێىاوى عیعر عاه

 ".پێغکەش ی دەکات
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 ضەڕيچیىایەتًلەتەرەيئەدەتذا

پڕۆژەي پێىج صاڵەي یەکەم لە كۆهاغى ئامادەکردن هێغحا 

دروعماهێک صەریان هەڵذا کە دەیان  ێکە بەپەلە پروزک ،دابىو 

گىت: "پێىیضحە گەل بەچەکى بیروباوەڕ چەکذار بکرێد بۆ وەدي 

 ".هێىاوى پڕۆژەکاوى بەصەروزیادەوە

، 7191لەصەرەثاي دەصد پێکردوى پڕۆژەکە لە صاڵى 

هەڵذا وەک یەکێک  صەري  ۆلیحاري روس ی(مەڵەي ئەدەبیاجى پڕ )کۆ 

خۆ هىوصەران، چىهکە ڕاصحەو  لە بەهێزثریً کۆمەڵەي ئەدیبان و

پاڵپغتی لێذەکرا لەالیەن خیزبەوە، صەرکردەکاوى ئەو کۆمەڵەیە 

کە چەهذ صاڵ  (باهفیىرۆف ڤادێڤ و، ئیفرباخ )بریتی بىون لە 

بێڕەخماهەي لە دژي )عێىازي  بىو خەباثێکى ئەدەبیاهەیان دەکرد

ثىاهیان  7199اڵى دەصحەي هاوبراو لەص .بىخحان هەڵبەصتی( درۆو

کەن، هىوصەران دەم کىت ب ثاكم لە ئەدیبان و وچەهذەها کۆمەڵە

وەرزیاهەیان لە دەرچىن وەصحاهذ،  وچەهذەها باڵوکراوەي ماهگاهە

چەهذیً ڕۆماهیػ لە چاپکردن كەدەغەکران، بگرە چەهذەها 

 .ۆ خۆکىژي وەک یەصاهین بۆ همىوهەعاعیریان پاڵپێىەها ب

صحالین لە ئامادەکردوى دەزگا  7191ئۆخرەکاوى صاڵى  و لە ئاخر 

لەصەرەڕۆیى بیرۆکراجى خۆي  کە ،مەردووم کىژەکان ببۆوە

دەصتی پێکرد، هەر لە  ذانلە بێژیىگ دەهىاهذ، کاروباري پااڵوثً و

 (،ڤادێڤ ئیفرباخ و)ەثەکە هێرعیان بردە صەر ڵـمصەرەثاي هە
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ەجەهگان، لە ها دژي صەرەڕۆیى چەپڕەوان دـواهە ثەهو چىهکە )ئەو د

 و(.خضخبى ێ ڕەوەکاهیان پغد گى ـکاثێکذا الداوى ڕاصح

کراهە دوو گسیري  پۆلیط ئەدەب، دوو  برد، زۆری ههبەاڵم 

صەرکردەي جەهگى چیىایەجى لە بەرەي ئەدەبذا. صەدەها ڕۆمان 

راهێکى وەک کران، هىوصەهێغحا لە ژێر چاپذابىون كەدەغە

و ڕ.بابل كەدەغەکران لە چاپکردوى دوا  فاصیفۆلىد

بەرهەمەکاهیان. کەڵە ڕۆمان هىصێکى وەک بۆریط بلىیاک هاچارکرا 

کەوا  گۆڕاهکاري بخاثە هاووڕۆکى دوا ڕۆمان کە هىوصیبىوي، 

عۆلۆخۆفیػ بە  بىلڤاکىڤیػ بە ثەواوي دەمکىثکرا. فىرهایف و

 .ثىوهذي هێرعیان کرایە صەر

ى لیىیىگراد زمیاثین ـبــئەدی بلیيیاک و 7191صاڵى لە 

بە مەیلذاري کردوى وردە  وثاواهبارکران بەچاالکى ثێکذەراهە

 .و ثرۆجضکیزمبۆرژوا

جا لەصۆهگەي ئەوەي کە ئەدەب بەعێکى داهەبڕاوي ژیاوى 

لە  صەر لەهاوبران لە هەڵمەجى پااڵوثً وو صیاصىیە، بەصەدان هى 

چىارەمى ئەو صەدەیە ئەهجام درا،  ذاهذا کە لە ئاللەيـبێژیىگ

ئەو  زڕکران و هەروەها زۆر لە ڕابەرەکاوى عۆڕش ی ئەدەبی هاو

داهراواهەیان کە لەژێر چاپذابىون فەوثێنران، ئەواهەش ی 

  .كفلذران چاپکرابىون گىێسراهەوە صحۆرەکان و
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 7191ە صاڵى ك ،ڕوصە پڕۆلیحاریەکان  هوصەر ى کۆمەڵەي ه

هەر بەثەواوي ژیاوى ئەدەبى صۆڤیەثیان پاوان کردبىو،  ً،هاث

 )ڤالدمێر( عاعیري عۆڕظ ثاوان بارکرا وەک ثێک دەرێک کە

ئەویػ بىوە هۆي كەدەغەکردوى دوو ڕۆمان لە ڕۆماهەکاوى، 

لەدوایذا وەکى هىوصەراوى ثر هاچارکرا بە گەر )کۆمەڵەي هىوصەراوى 

  .لە خۆیذاپڕۆلیحاری( کەوێد، لە پێىاو بەرگري کردن 

 هاثە کۆبىوهەوەیان و 7191بۆ یەکەم جار مایکۆفضکى لە صاڵى 

مىیػ بە چاکى  چىهکە ئێىە دەمىاصً و ،"بیروڕامان جیاوازن گىجى:

دەثان هاصم، ئەوا مىیػ بىومە ئەهذامێکى کۆمەڵەکەثان چىهکە 

 ."ێ دەزاهم ئەگەر لەدەرەوەي کۆمەڵەکەثان بم ئەوا هیچم بۆ هاکر 

کۆمەڵەکە بەردەوام بىون لە هێرعکردهیان بۆ صەرکردەکاوى 

صەر مایکۆفضکى بە بیاهىي بایەخ هەدان بە کاروباري جەماوەر. لە 

ي ئاداري هەمان صاڵ مایکۆفضکى عیعرێکى هىێى خىێىذەوە لە 99

 :بىو کۆبىهەوەیەکى گغتی ثێیذا هاث

 ئیتر تێسار تىوم
 دًەداى لە پڕوپاگەًذەو

 ێلە هێژە دەهەو
 یتاى تۆ تچڕمضرودي خۆغەویطت

 ئاي لەو غیعراًە
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 تەهەرهێٌي؛ چەًذ جىاى و ئەفطىًاوی و
 تەاڵم هي

 تەضەر خۆهذا زاڵ تىوم
 لەژێر پێیەکاًن ئەو

 گەروەم پێخىضت کرد
 .کەضرودەکاًً هًٌ دەچڕي

 
مایکۆفضکى خۆي بەگىەلل کىعد، ئەو  7191ي هیضاوى 71لە 

چىهکە هەرگیز لەگەڵ  ،ڕفحارەي بەثىهذي ڕەخىەباران کرا

صەر چىو هیچ هىصراوێکى بۆلغەڤیەجى هەدەوەعایەوە، ماوەیەک بە

هاویص ی لە پڕۆگرامى كىثابخاهەکان ڕەعکرایەوە. بەاڵم  وچاپ هەکرا

بەعاعیري عۆڕش ی هاو دەبەن بۆ وەبەرهێىاوى  ێ ئەمڕۆ صەرلەهى 

 .دەري کردبىو  ئەو هاوباهگەي کە

یاردرا کە "لەو بڕ  7191لە کۆهفراوس ی خیزب لە صاڵى 

، هەرچاوپۆعیەک ێڕۆژگاراهەي کە خەباجى چیىایەجى پەرەدەصەثێن

ذاهێکى یهەر ڕێسگرثيێک بۆ جىاوضازي زماهەواوى یارمەث و

 ."ڕاصحەوخۆیە بە دوژمً
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 (گەورە ئەدیبان پەوا دەبەوە بەر )پاڵەواوێتي بێ دەوگ

بەدواي ئەو صەردەمێک هات کە بەثەهیا ڕەخىە گرثً لەهەر دوا

وە هۆي زیىذاهکردوى، چىهکە ڕەخىە گرثً لەهەر ى وصەرێک دەبى ه

 .یەکێک ماهاي ثاواهبارکردوى بەڕەصمی دەگەیاهذ

 هەر کاثێک هىصەرێک ثاواهبار کرابا بە ثاکڕەوي بىرژوازي و

 ێک بىو پۆلیس ی ئاصایص یگىماهکەر لە واكیعى صۆڤیەجى ئەوا دەم

ی لەالیەن کۆمەڵەي ڕوس  ێ صۆڤیەجى ڕاپۆرثێکى گەیغخبى 

هىوصەراوى پڕۆلیحاري )کە لە دوایذا بىوە یەکیەجى هىوصەران( هەر 

دەگەیغد ئەوا کابراي ئەدیب دەبىوە  ێکە ئەو ڕاپۆرثەیان پ

لەو  ێمیىاهێکى هەمیغەیى گرثىخاهەي لىبیاثکا یان لە یەک

ىباڵوەي هیغخیماوى صۆعیالیضتی خۆي پەرثهەزارەها صەربازگە 

 .دەدۆزیەوە

کۆمەڵەي هىوصەري  7191صاڵى  ي جغرینی دووەمى71لە 

 :ڕوس ی پڕۆلیحاري لە بەیاهىامەیەکذا گىوثیان

دراما هىوصاوى صۆڤیەجى لە هاخى دڵماهەوە  و ئێمە هىوصەر "

 ڕێسمان هەیە بۆ پاصەواوى ڕاصحەكیىەي عۆڕظ کە صاڵو و

میذالیاي  داواظ لە خکىمەت دەکەیً ڕێکخراوي )غیبۆیە(

 "ێلیىیىىیان پێ ببەخص 
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کە  .گاڵحە ثەهسێکى كەدەر بۆ خىێىەران دیار بێدلەواهەیە وەک 

 ێزۆربەي ئەواهەي ئەو پێغيیارەیان پێغکەظ کرد یا هاچارکران ب

لە گسییراوى پۆلیس ی  ێدەهگ بً، یا لەصێذارە دران لەدوایذا. هەهذ

ئەدەب ثرصىاکى ئەو ڕفحارەیان بەدي کرد، وەک ئەلیکضەهذەر 

اییان هیغاهذا لەصەر فیذیێڤ، کە پێکەوە لەگەڵ لیبذوضکى هاڕەز 

ەت ییفاعیزم وصەر بە دوژمنی چین وى هەریتی ثاواهبارکردوى ه داب و

لە بەر بچىکتریً هۆ، دوا جاظ دورخضخىەوەي لە مەیذاوى ئەدەبى 

هاردوى بۆ )عىێيێکىتر( بۆ هەثا هەثایە. لەو ماوەیەبىو  صۆڤیەجى و

صەران کە ڕ.بابل دەصحەواژە بەهاوباهگەکەي داهێىا: "پێىییضحە هىو 

 ".دەهگ هیغان بذەن ێلەمەودوا پاڵەواهێتی ب

دەصەاڵت گرثيێکى ثەواو بەصەرمەیذاوى ئەدەب  7191لە صاڵى 

، لەو کاثەي کە گۆهگرەي یەکەمى یەکێتی هىصەراوى پاهذ صه

خاڵە بىچیىەییاهەي یەکێخیەکە دەڵێ:  لەو ێصۆڤیەجى بەصترا، یەک

لە بەرهەم هێىاوى ئەدەبێکى  ئاماهج لە یەکیەثیەکەمان بریحىیە

بەگیاوى پاڵەواهیەجى و  و ێحەبى و لە پلەیەکى بەرزي هىهەری، ئا وبەرز 

یەوە، ثێکهەڵکێغراو لەگەڵ یثێکۆعان و پڕۆلیحاریاي جیهاه

مەزهایەجى صەرکەوثنی صۆعیالیزم، ڕەهگذەرەوەي داهایى خیزبی 

 .کۆمەهیضحیی بێد

بذا گیرا، بەم پێیە بەثەواوي دەصد بەصەر مەیذاوى ئەدە

 هەروەها عێىازێکیان گرثە بەر بۆ دەصد بەصەرداگرثً و
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چىار گۆعەکاوى جیهاوى  کاروباري ئەدەبى لەهەر هەڵضىڕاهذوى

ئەو عێىازە بکەیً  کۆمەهیضتی. بە پێىیضتی دەزاهم بە درێژي باس ی

صێبارە بىوهەوەن لە هەمىو ئەو واڵثاهەي کەلە  وچىهکە دووبارە

 .خىالهەوەوصۆڤیەثذا دە خىلگەي چین
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 کي ئەدیبانوذەخاتە ئەدەزگاى حیسب دەست دام و

ئەو دەصەاڵثەي یەکیەجى هىوصەراوى صۆڤیەت )هەروەها 

 ،یەکیەثیەکاوى هەمىو واڵثە کۆمەهیضخیەکان( بەدەصخیاهەوە بىو 

زۆر زیاثر بىو لە دەصەاڵجى هەر یەکیەثیەکى کرێکاري لە گغد 

جیهاهذا، هیچ ئەدیبێکى چاالک هەیذەثىاوی لەدەرەوەي ئەو 

چىهکە هەمىو  ،یەکیەثیە ژیاوى ئەدەبى خۆي بەصەر بەرێد

دەزگاي  بەدام و ەکان صەریڕۆژهامە ئەدەبى و ڕەصمیە صۆڤیەثی

  .وڵەثذا بىوندەوڵەت بىون یان ڕاصحەوخۆ لەژێر ڕکێفى دە

گۆڤارەکان  وڕۆژهامە صەرەکاوىو هەروەها هەمىو دەصحە هى 

ملکەچى بڕیارەکاوى یەکیەجى هىوصەران بىون، ئەویػ بەظ بەخاڵى 

بۆیە  ،ەکاوى لێژهەي هاوەهذي بىو صحخىا خۆي مل کەچى ویضد و

ئەوەي ئەهذامى یەکیەجى هەبىوایە بۆي هەبىو بەرهەمەکاوى چاپ 

دەرکرابىون ئەوا بێگىمان كەدەغەدەکران  . ئەو ئەهذاماهەش یێ بکر 

ثا جاڕي پەعیمان بىوهەوەیان ى بەرهەمەکاهیان، هەلە چاپکردو

  .هەدابا یان ثاڕیسیان بۆ هەگەڕابایەوە

 ەمىو جۆرە باج ویەکیەجى هىوصەران بەخغرابىون لە ه

خکىمى، لەهەمان کاثذا )صىذوقى ئەدەبى  و میراهەیەکى هاوخۆ 

باڵى خۆیان بىو، ئەو صىذوكەي کە  یەکیەجى صۆڤیەت( لە ژێر 
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%(ي ئەو پارەیەي وەردەگرت کەدەدرایە ئەو 71ڕێژەي )

 .گۆڤارەکان عخیان باڵو دەکردەوە وصەراهەي کەلە ڕۆژهامەو هى 

ەصەر کاگێڕي خاهىوەکاوى ئەو صىذوكە صەرپەرعتی دەکرد ل

دایاهگەي مىذاڵەکاهیان.  چێغحخاهەکان و ڕابىاردن و وخەصاهەوە

کۆمەکى  وبۆ هىوصەران دیاري دەکرد یداووەي پغى هەرەوەها ما

پارەو پىلى ئەو ئەدیباهەي دەکرد کە صەرگەرمى داهاوى بەرهەمى 

صىذوقى  تی هىوصەران وێحهىێى كەبارە گەورە بىون. کەواثە یەک

 .ئەدەب وەکى عادەماري خىێنی ژیاوى مادي هىوصەران بىون

صەر( دەرکردهیػ لە یەکیەجى واثا صڕیىەوەي صیفەجى )هى 

کە  .لەبەردەم وعەي )پیغە( لە هاصىامەي هىوصەران دا

لە  و اچار بىو بگەڕێ بەدواي کارێکى ثر هىصەریػ دەردەکرا یان ه

بىارێکى ثر )ئەوەظ کارێکى گراهە بۆ ئەو و هاووێىاوى ئەو( یان لە 

ێ ب و کار ێکاران پۆلێن دەکرا، دەکەوثە ڕێسي بێب پیغەیى و ێڕیسي ب

 .ی لە دەصد دەدا لەو عارەي کە ثێیذا دەژ کە مافى خاهىداري ێ، ج

اهەي لە یەکیەثیذا جا لەبەر ئەوەي گەلێک جاران ئەو 

ئەو کەصاهەن کەصەرپەرعتی صىذوقى ئەدەبیان  کاردەکەن، هەر

بەدەصحە، هەڵبەثە پەیىەهذیەکى ثىوهذو پحەویان هەیە بە دەزگاي 

وکیان بەش ی و د خیزبەوە. ئەو دەزگایەظ کە بەرپرصیارە لە هەر

زاوضحە لە لێژهەي هاوەهذي، کە ئەویػ بەدەوري خۆي  ۆعيبیري وڕ 
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بەرپرصیارە بەرامبەر صکرثاریەجى خیزب لە بارەي هەمىو 

 .کاروبارەکاوى ئەدەب دا

یەکێتی هىصەراهیػ لەالیەوى ئایذیۆلۆژیەوە بەصتراوهەثەوە بە 

 .دهەدان بەرژەوەهذێتی پڕوپاگەهذەو

تی خضحۆثە ئەوکى بەو عێىەیە دەبیىین دەزگاي ڕەصمی دەص

و هىصراوەکاوى جیهاوى  هەمىو بەرهەم ێهىصەر، بۆیە دەب

 .کۆمەهیضتی لەبەر ڕۆعىاي ئەو ڕاصخیەدا بخىێىذرێحەوە
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 قیىًخىێىەرانئەدیثانتىووەتەمایەيڕقو

صحالین ئەدیباوى  ،یەکەم کۆهگرەي یەکیەجى هىوصەران لە

بيیاثىاوى گیاوى مرۆڤایەجى  وەک ئەهذازیارێک کە ،وەصف کردوە

ئەهذازیاراوى گیاوى مرۆڤایەجى  ،ئاراصحە دەکەن. جیذاهۆڤ گىجى

گیاوى صۆعیالیزمى ثێذا  دەثىاهً بیرو هۆش ی خىێىەر گۆظ بکەن و

"ئەدەبى زمى صۆعیالیزمیذا. هەروەها گىجى:بچێنن لە ڕێگاي ڕیالی

، ێثاوەهبار بکرێد بەالیەهگیري، بەڵ ێصۆڤیەثیمان لەوە هاثرس 

الیەهگیرە. چىهکە لەصەردەمى خەباجى چیىایەجى دا هاش ێ ئەدیبێکى 

 ".چین هەهاش و بێ الیەن هەبێد هاصیاس ی و

ئەگەر دەصخبەرداربىون " :لەهەمان  کۆهگرەدا کارل رادیک گىجى

گران بىو الي هىصەرێک، پێىیضحە لەصەري  لە ڕایەکى ثایبەجى

وە، ئەوکاثە ئەزمىوهەکاوى عۆرش ی صۆڤیەجى بە وردي بخىێىێحە

خەبات بکات لەدژي  ێ ئاعکرا دەبێد کەئەوەي بیەو  بۆي ڕوون و

بکات. بەاڵم ئەگەر  ێ ئیمپریالیزم، دەبێد لەڕیسي جەماوەردا ڕ 

 ێ بەهاوي ڕاي ثایبەجى دژي جەماوەر وەصحا، ئەوکاثە بەدەر دەکەو 

کەئەو ڕایاهە ڕاي ثایبەجى خۆي هین، بەڵکى ڕاي کۆمەاڵهێکى 

 ".ڕۆلیحاریاندژ بە پ بىرژوازي و

هێىذەي هەبرد رادیک بە دە صاڵ زیىذاوى خىکم کرا وەک 

ئەو کاثە ئەدیباوى صۆڤیەت گەیغخىە ئەو  .دوژمىێکى پڕۆلیحاریا

ڕایە  وى زووە خۆیان دەرباز بکەن لە بیرباوەڕەي کە هەرچ
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ثایبەجى بەرە بەرە بىوە  ثایبەثیەکان، چىهکە عێىازي ثاکایەجى و

 .صامىاک عخێکى ثرصىاک و

صان كەدەغەکرا وەصفى فەرماهبەراوى خیزب و بۆیە لە ڕۆمان هى 

جىثیاران بکەن بەواكیعی، بەڵکى دەبىایە بەپێی  و کرێکاران و

ویضتی خیزب باصیان بکەن. بۆیە دەبىایە )پاڵەواوى ئیجابى( لە 

درامایەک کۆمەهیضخێکى ثەواوي بێ  ڕۆمان و هەمىو چیرۆک و

اوى صەلبی( کىرثەي هەمىو ترەوە ) پاڵەو یعەیب بێد، لە الیەک

 .ثاوان و خراپەکارییەکى بىرژوازي بێد

ئەدیبان بەخۆیاهەوە دید، صەردەمى  هالەبارثریً صەردەم کە

صحالین ئەهجامى  کە ،پاکضازیە مەزهەکان بىو  پاکضازي جىثیاران و

دا، لەو صەردەمەدا ئەدیبان بۆ هسمتریً پلەي مرۆڤایەجى دابەزیً 

ذا، زۆریان ببىوهە مایەي ڕكلێبىوهەوەي لە هیگاي گەالوى صۆڤیەث

 .خەڵک

بۆ بە زەبرو زەهگ بەپێی ئارەزووي صحالین لەکاجى هەوڵذاوى 

گێڵگە گغحىیەکان، هسیکەي دە ملیۆن جىثیار  صەپاهذوى رژێمی

لەهاو بران هەزارەهاعیان دوور خراهەوە بۆ صەربازگاکاوى کارە زۆرە 

 .بێگارەکان ملێ و

ي ئایاري صاڵى 1مىلىثىڤ لە  وئەو فەرماهەی کە صحالین 

دەریان کرد صەبارەت بە دەصحگیرکردوى جىوثیارە  7199
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دەوڵەمەهذەکان )کۆالک( ئەو چەعىە جىوثیاراهەي دیاري کرد بۆ 

 .خێزاهیان دورخضخىەوەي خۆیان و گرثً و

ە دران کە بىوە هۆي بەو عێىەیە ملیۆهەها جىثیار لە صێذار 

بەو هەثیىاهەي کە صەرگەردان   عارودەرەکان بان و وپڕبىووى ڕێگا

 .ئاوارە بىون و

هێىیػ باڵى کێغا بەصەر کێڵگە گغحىیە ـڕژێمی پۆلیس ی ه

ثرش  هىێیەکان. جىثیاران دەردەصەریان کێغا بەدەصد هەژاري و

لەرز، لە هەمىو هاوچەکان هەزارەها کۆمەهیضد گیران بەثاواوى  و

ن بۆ و ە کرابى جىثیاران، ئەو کۆمەهیضحاهە ڕەواه ڵهاوصۆزیان لەگە

یەکان، بەاڵم ئەو یکێڵگە گغح یەکان بۆ صەپاهذوى صیضحمیێالد

ثاواهاهەي کە پێیان صپێردرابىو هەیان دەکرد، عارەکان پڕ ببىون لە 

جىثیارە هەاڵثىوەکاوى کێڵگەکان. لەصەر عەكامەکان باڵو ببىهەوە 

 و ەرۆزەیان دەکرد. ملیۆهەها کرێکار د الکەیان دەهات لەبرصان  و

برس ی دەکران لەکاثێکذا ئەدیبان باس ی  جىثیار دەکىژران  و

 .بەخحیاري صۆعیالیضخیان دەکرد

هەر لەخىدي ئەو ماوەیەدا صەدەها ڕۆمان چاپکران لە صحایػ 

یەکان، هەر یکێڵگە گغح کردوى ێکردوى خەبات لە پێىاوي جێبەج

ڕۆماهێکیػ باس ی گىهذێکى دیاري کراوي دەکرد کەوا چۆن 

روصد دەبىو لە هێىان جىثیارە کۆهە پەرصحەکان کە بەربەرەکاوى د
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، لە هێىان جىثیارە و دەصد بەرداري کێڵگەکاهیان هەدەبىون

ئارەزوي  وهە ڕیسي خیزب وى )پێغکەوثى خىازەکان( کە چىوب

کردوى کغحىکاڵى بە کۆمەڵیان دەکرد. پاظ ئەوەي  ێجێبەج

کێڵگەکە دروصد دەکرا بە )كایل بىون( چەهذ گیروگرفحێک 

الفاو ووعکى کەهەڕەعەیان  باراوى و ێهاثە پێغەوە. وەک بدە

کردەوەي ثێکذەراهە  وەلەبەرهەم دەکرد، هەروەها خۆدزیىەو 

دەبىوهە هۆي زیان گەیاهذن. لە کۆثایى ڕۆماهەکە، لە ژێر 

صەرکردایەجى )پاڵەواوى ئیجابى(، جىثیارێکى ) پێغکەوثىخىاز( یان 

ێري خیزب صەرۆکى کێڵگەي گغتی، یان زۆر جار صکرث

خەباثەکەیان بەصەرکەوثيێکى مەزن کۆثایى  بەدیاردەکەوثً و

خۆش ی بەصەر  وئەو خەباثە خێر پێذەهێىا هەر یەکضەر پاظ

هێنی هەردەم ئامادە ـکێڵگەکە دەباریً. ئیىجا پیاواوى پۆلیس ی ه

دەبىون  دەصد وپێی )کاوڵکەرە هیچ و پىچەکان و دوژمىە 

. ئەم بابەثاهە، لەگەڵ چەهذ زهجیر بکەن چەپەڵەکاوى گەڵ( کۆت و

ثەوەرەي هەمىو  و کەم، جەمضەر  گۆڕاهێکى هاوخۆیى و

 نرخى وێچیرۆکەکاوى ئەو صەردەمە بىون، ئەو رۆژگارە جەماوەر ب

 و ئەدیباهیان بۆ بەدیار کەوت. چىهکە کەش هەبى  و مایە پىچى داهەر 

 عێىازە ثۆكێىەرەکان و ئاگاي لە كەصابخاهە گغخیەکان و

کە گرثیاهە بەر بۆ جێبەجێکردوى ڕژێمی  ،بێو هەبى  داپلۆصێىەرەکان

کێڵگە گغحىیەکان، لە الیەکى ثرەوە هەروەک ئەوەي جەماوەر لە 

هىوصەران بەردەوام بىون لەصەر  گىێى گادا هىوصحبێ ئەدیبان و
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 هىوصینی ئەو ڕۆماهاهەي کە باس ی بەهەعتی خەیاڵى جىثیاران و

 .پۆلیس ی نهێنیپارێسەراهیان دەکرد لە پیاواوى  پاصەوان و

لە گغد کارگەکاوى یەکێتی  بەو عێىەیە صەهذیکاکاوى کرێکاران

داردەصحەي پۆلیس ی نهێنی،  و دەر بىوهە ئامێرێکى یاریذە صۆڤیەت

، مىوچەي ڕاصتی کەم کرد کارکردهیان زیاد كاوی كاثژمێرهئیىجا 

 .گىزەراهیػ بەثەواوي علەژا و کرایەوە، بار 

صان زیاثر و هێغحا رِۆمان هى لەگەڵ ئەو بارە هالەبارەعذا 

هیعمەثەي کە کرێکاران  و ۆییان دەکرد لە باصکردوى ئەو هاز زیادەڕ 

ثێیذا دەژیان. هەروەها باس ی ئەو صەرکەوثىاهەیان دەکرد کە 

ثەگەراهەي کە لە  ئەو هەمىو کۆصپ و ڵبەدەصخیان هێىا لەگە

 .پێغیان بىون

 کىرثە چیرۆک و عیعرو  ودراما بەڕاصتی ئەو ڕۆمان و

بەعاهىبااڵ هەڵگىثنی  روداهەي کە هەڵبەصتران بۆ صحایغکردن وص

 دارودەصحەکەي. هۆي صەرەکى بىون لە دوورکەوثىەوە و صحالین و

 .پغد لێکردوى جەماوەر لە ئەدەبى هاوچەرخى صۆڤیەجى

عخێکى ئاعکراعە کەوا بەرهەمى ئەدەبى ئەو صەردەمە بەپێی 

ثێک دەیاهەویضد بۆ کێغراو ئاراصحە دەکرا، کا پالهێکى هەخغە

دەزگایەکى پیغەصازي یان عخێکى لەو بابەثاهە دروصد بکەن، 

ێ لەعکرێک لەهىصەران ڕەواهە دەکراهە مەیذاوى کارکردن لەو 
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 وباس ی ئەهجامذاوى کارەکەیان دەکرددەماهەوە هەهگاو بەهەهگاو 

ڕۆڵى هەمراهەي صحالیيیان لە پڕۆژەکە بەدیار دەخضد، ئەو 

بە  ،گرفحێکى چارەصەردەکرد وصحالیىەي کە هەمىو گیر

ئامۆژگاریەک.  ئامادەبىووى یان ثەنها بە هاردوى وعەیەک و

هرخاهە  ێکەصێکیػ ڕزگاري هەبىو لە هىصینی ئەو جۆرە بەرهەمە ب

: یەکەمیان ثەعریفیان لە زیىذاهەکان بىون ێثەنها دوو ثاكم هەب

دەهگ( هەهذێک  ێدووەمیان پەهایان بردبىە بەر )پاڵەواهێتی ب

وصەرە هاودارەکان ثىاهیان ئەو درۆیاهەي کە لەهاو ى لەه

 ئاعکرا هیغاوى هەدەن و وصیىەکاهیان دا هەبىو زۆر زەق وى ه

ئەواهەظ  روژاهذوى بێزاري خەڵک، بەاڵم هەثا کەمتر ببێحە هۆي و

دەلەصەیەکى ئابڕوثکاویان خساهذە هاو  ولە دوایى دا چەهذیً درۆ 

 .هىوصیىەکاهیان
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 ئەدەتًڕوسًدیکتاتۆری

، کە پاکضازي مەزن دەصد پێکرا، ئەوکاثە 7191لە صاڵى 

تی هىوصەران بىو، لەو ێصکرثێري گغتی یەک ڤادێڤ صەرۆک  و

، ئیىجا دیضان هاثەوە صەر پلەو 7111پایەي مایەوە هەثا صاڵى 

زۆربەي زۆري ئەو ماوەیە  (7191-7111)پایەکەي لە صااڵوى هێىان 

صەرۆکى لێژهەي  دەبیاجى خیزب وصکرثێري لێژهەي ئە صەرۆک و

خەاڵجى صحالین بىو. بە واثایەکى ثر، دیکحاثۆري ئەدەبى صۆڤیەجى 

بىو. جیهاوى ئازادیػ لەو ڕۆژە هاصیان کە ڕەفحارە صەیرو 

صەمەرەکەي هیغان دا لەکۆهگرەي ئاعتی هێى دەوڵەجى لەصاڵى 

 ، کاجى هێرعە دڕهذاهەکەي کردە صەر ئەدەبى ڕۆژئاوایى و7111

خۆرئاوابىووى ڕۆعەهبیرە  هەرەصهێىاوى ئەدەب و عکضتی و باس ی

ڕۆعيبیري ئەمریکاظ گىجى  بەریحاهیەکاوى کرد، دەربارەي ئەدەب و

 .بۆگەن بىووى لێذێد بۆوى لەهاوچىون و

"ئەگەر کەمحیاران بیان لەهەمىوي صەیرثر ئەوە بىو کە گىجى: 

كەڵەم لەصەر ئامێري چاپکردن کار بکەن، یا رێىیەکان  ثىاهیبایە

ىاوى ئەو بەرهەماهە بىىوصً کە پاهذاهیان بەکارهێىایە دەیان ث

دوس ی باصىس ی و جان بۆلڕ صارثر  یىجین ئىهێل و ش. ئەلیىت وت.

صاڵ  71ئەو ثەرزە پیاوە بە درێژایى  .مارلى دەیىىوصً" ێ و ئەهذر 

 .دیکاثۆري ئەدەبى صۆڤیەجى بىو 
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بارەي ئەدەبى بڕیاري کۆثایى بذەیً دەر  هێغحا هاثىاهین بەیان و

صۆڤیەجى لە صەردەمى صحالین دا. بەاڵم جیهاوى دەرەوە ئاگادارە لەو 

کۆمەڵە ڕۆماهەي کە بەزماوى )پراڤذا( هىصراون ثا بڵێی مەلىل و 

بێزارکەرن. کە خىێىەري ڕوس ی هاچارکرد بگەڕێحەوە ڕابردوو بەرەو 

ئەو ئەدەبە بااڵیەي کە لەصەدەي هۆزدەم دا گۆڕەپاوى ئەدەبى 

ڕۆماهە بەهرخاهە  و و. لە ڕاصخیذا ژمارەي ئەو داهراو جۆعذا بى ڕوس ی 

هازاهین کە لەو کاثەدا كەدەغەکران. بەاڵم بەڵگەهامەکاوى خیزبى 

هەروەها دەصتهاویژي هىوصەرە صۆڤیەثیەکاوى پاظ  صۆڤیەجى و

 .صەردەمى صحالین، پەهجە بۆ صەدەها همىوهە درێژ دەکەن

ژەي دەکرد بە ڕوداوەکاوى بەاڵم ڕوەکەي ثري بەیاوى کۆثاي ئاما

هىصەران  لەصێذارەداوى ئەدیب و کىعتن و گرثً و خۆکىژي و

چىهکە باس ی رێسگەڕاهذهەوەي دەکرد بۆ کۆمەڵە ئەدیبێکى وەک 

  .چەهذاوى ثر کىصلحۆف ثریاکۆف و بضیيضکى و کرعىن و

لە صیاچاڵەکاوى ڵ صا 71ووى ى هەهذێکى ثر لەپاظ بەصەرچ

لە  کەصاهێکى زۆري ثر هەر ئازادکران. بەاڵم ڕ.بابل و

گرثىوخاهەکان صەریان هایەوە. هەر لەو ماوەیە زاهرا کەوا بۆریط 

کام جۆرە  ێبلىیاک گىەللباران کراوە، بەاڵم ثێکڕاي جیهان هازاو

ئىروغلى  صاوى وەک ئەراکادیً وو مردن صەپێنراوەثە صەر دراما هى 

ەظ ثەنها هاثالى صارلس، ئەو  رافالضکى و میرهۆلذ و بالى لیادوف و
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، چىهکە هاثىاهین باس ی هەمىو باس ی ئەدیبە هاودارەکان بىو 

 .چارەهىصاوى ثر لە ئەدیبە بچىکەکان بکەیًهاو 

ثائێضحاظ ئەدیباوى ڕوس ی دەڵێن ژەهر خىارد  ێبەگىێرەي گۆرگ

کراوە. لە ماوەي وااڵبىوهیػ هەرگیز باس ی ڕەخىەگراوى ئەدەبى 

هەدەکرا، هەروەها هیچ لیلیفخػ  وەک ئیفرباخ و بىرباثىف و

دەربارەي چارەهىس ی ئەو ئەدیباهە هەدەزاهرا کە ثاڕادەیەک لە 

ڕۆژئاوا هاصراوبىون لە پاظ ون بىوهیان. لەواهەظ ثاراصۆف 

دوماهۆف ئۆصب ماهذلضحام و  ئەهحلیمىک و ورودوجىهۆف و

 .مرصکى چەهذاوى ثر
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 ڕاست باوگەوازێک بۆ ئەدیبان بۆ گەواهي هێىاوەوە بە قسەى

ئەواهەي لەوان  بەاڵم بەگىێرەي ئەدیبە ئۆکراهیەکان و

زیىذاوى کران ژمارەیان زۆر زۆرثرە لە ژمارەي  لەصێذارەدران و

 .هاوەڵەکاهیان لە ڕوصیا. هەروەها لیضحەي خۆکىژەکان زۆر درێژثرە

چەهذیً هىوصەریػ هاچارکران لەصەر بێذەهگى بۆ چەهذەها 

 زوهغىکۆ و ئەهىائخماثۆف و، لەواهەظ جگە لە باصترهاک، ڵصا

 .یىرًئۆلیغا صیبیلىیا و

دیکحاثۆري ئەدەب فادیف وەصفى باصترهاکى  7111لەصاڵى 

کە دوورە لە  ێهامۆ دەهىێن و کەوا ثاکڕەوێخیەکى صەیر  کرد بەوەي

گیاوى کۆمەڵگاي صۆڤیتی. جیذاهىفیػ وەصفی ئەهىا ئیخماثىفى 

 کردبە دزێىثریً عێىە کاثێک گىجى ئەهىا ئافرەثێکى صۆزاوى و

بەیەک بىون. لەبارەي  ڵئاڵىدەکى ثێیذا ثێکە و ڕاهیبەیە، هىێژ 

 ویاوە ئابڕوبەري کۆمەڵگەي صۆڤیەثەزۆعىکۆەظ گىجى ئەو پ

صەراهە بۆ ماوەیەکى زۆر بێذەهگ و هى  ەودوژمىێکى چەپەڵى گەلە، ئ

 .کران

ئیىجا ئەو گۆڕاهکاریاهە دەصخیان پێکرد، کە دوایى بەماوەکاوى 

وااڵبىون هاصران هەر ڕاصحەوخۆ لەپاظ مردوى صحالین. هەر لەصاڵى 

ثاواهە ئاعکراو ڕوپۆعاهەي کە ئاراصحەي ڕێبازي خیزب  ئەو 7199

 .بەهێزثر دەبىون و ت زیاثر صحەکردوى ئەدەبذا ثا دەهادەرکرا لە ئارا
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چەهذ وثارێکى باڵوکردەوە ثێیذا هێرعێکى  ڕۆژهامەي )پرافذا(

ثىوهذي بردە صەر ئەو ئەدیبە عەرمىاهەي کە لەجیاجى ئەوەي 

هەكیلەجى صۆڤیەجى.  خۆیان ثاواهبار بکەن بە عێىاهذوى ڕاصتی و

باكى بریم کردوى ئەو  لە جیاجى ئەوە هەڵضان بەرەو هەكذارکردن و

 گازاهذەي لە دەصد بەثاڵى و یلەثە. هەروەها )پراڤذا( گلەیى وهەك

مەلىل  چىهکە گەلی صۆڤیەجى بێزارو  ،بێ جەماوەري عاهۆکان کرد

 .بێ کێغەیى ببىو لە ژیاوى بەثاڵى و

لە پاظ ئەوە بە چەهذ ماهگێک صاليضکى ڕۆمان هىوش لە 

ى ي جغرینی یەکەمى صاڵ91ڕۆژهامەي )لیحیراري گازید( لە ڕێکەوجى 

لە  ێخەماهە، هەهذ ورەئەوەي زیاثر مایەي پەژا":هىوس ی 7199

یەي کە یهىصەران هێغحا خۆیان ئازاد هەکردووە لەو چاودێرە پەنهاه

بۆثە  و صەرو بۆ ماوەیەکى درێژە جێگاي خۆعکردوە لە ثەهیغد هى 

 ".زماوى هىوصەر وهۆي بەصحنی بیر

ڕەخىە فیرا ئەهبەرلەبەردەم ئاپۆرەیەک لە  7199لە ئەیلىلى 

جەماوەري صۆڤیەت ثەواو بێزار بىون لە )هەڵگرثنی ":گران گىجى

هەمان خاکەهاش و بيیاثىاوى هەمان عەمبارو كیرثاوکردوى هەمان 

 ."ڕێگا
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هەروەها گلەیى کرد لەڕەخىەگراوى صۆڤیەت چىهکە زات 

هاکەن بیروڕاي کەصێتی خۆیان دەرببڕن لە جیاجى ئەوەي هەر صىڕ 

  .ن بە دەكەکاوى ئایذیۆلۆژیەجى خیزببخۆهەوە لە گەواهى هێىا
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 ئەدیباوي دووڕو پاکاوە دەکەن بۆ درۆیەکان

ئۆلگا برغفىلتزي عاعیر لە ڕۆژهامەي )لیتراري گازید( 

صرودەکاهمان عخێکى گرهگیان  گىجى:"ژمارەیەکى زۆر لە عیعرو 

 ."گیان لەبەري مرۆڤە، و کەمە ئەویػ مرۆڤایەجى

بەعێىەیەکى گغتی پەردەیان لەصەر  کەڵە هىصەراوى صۆڤیەت

 .کەالکى دزێىي ئەدەبى صەردەمى صحالین هەڵذایەوە

مرد  "لیذیا صیگۆلیىا"وش ى ڕۆمان ه کاثێک ئافرەجى بلیمەت و

لە ثەمەوى پەهجا صاڵیذا، هاوەڵەکاوى بێذەهگى لیذیایان 

ەي هاوەوەي خۆي لە دژي دەگەڕاهذەوە بۆ صروعتی بەرهەڵضکاراه

دەلەصەیەک. ئاعکراعە کەوا لیذیا هاچرالضد  وهەمىو درۆ 

 )صروعتی(بىو صەر بەكىثابخاهەي کۆن بىو، لە ڕاصتی و

 .خەكیلەثیػ بەوالوە هەیذەثىاوى هیچ عخێکى ثر بهێىێحە بەرهەم

ڕاصحگۆیى کارێکى  دەصحگرثنی لیذیا بەڕاصتی و": ئەهرهبێرگ گىجى

وە ڕاصتی مەزن بىو چىهکە ئێمە هاثىاهین لە ڕێگاي ئەدەبەکەماهە

 ".بەپەرظ و باڵوي بذۆزیىەوە

ماریحا عاغریان کە وەک ئەهرهبێرگ لە ڕاصتی الي دابىو هەثا 

ذەهگى ێلە وثارێکیذا کە بۆ بەراورد کردوى ب ێلەهىوصین هەوەصت

صەران و دەلەصەکاوى هى  ودەصحە خىعکەکەي صیگۆلیىا درۆ 
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مرۆڤ بەزۆرەکى هابێحە درۆزن ئەگەر چەهذ درۆیەک  ":هىصیبىي 

دەمى هاثە دەرەوە، مً باس ی ئەم جۆرە درۆیە ثایبەثیە دەکەم لە

ئەدیب  بۆ ئەوەي ێکەلە ئەهجامى دەسدەڕۆکردن دروصد دەب

خات لەو كەوكەعە خۆي دەرهە وخۆي لەپغخیەوە بغارێحەوە

یە، ئەو جۆرە درۆیاهە درمەکەي بۆ زۆربەي هەرە یهاوخۆیەوە هاوەک

ەوە. ئەو درۆیە زۆري ئێمەي ئەدیب و هىصەراهەوە گىێسراوەث

یە، گەهذەڵى پەیىەهذیە کۆمەاڵیەثیەکان یبێگىمان ڕوپۆعێکى بەرگر 

روپۆظ بکات هەثا  ێ، لەصەر مرۆڤیػ پێىیضحە خۆي پێدەصەملێن

لەهەڵضىکەوجى خىێىەراوى  .دەبێحە بەعێک لە روخضاري"

صۆڤیەت بە دیار دەکەوێد کە ئەواهیػ لەوباوەڕەن کە مرۆڤ 

بەر چەهذ درۆیەک چىهکە دەیاهساوى  بەهاچاري هابێحە درۆزن لە

ئەگەر هىوصەر بیەوێد هىصیيێکى ثِیغکى خۆر ببیىێد پێىیضحە 

بکات، چىهکە ئەو کارە  ڵچەهذ درۆیەکى زۆرە ملێیاهەي ثێکە

بۆ گىثنی چەهذ ڕاصخیەک، یان  ێهەلێکى باش ی بۆ دەڕەخضێن

چەهذ ڕاصخیەکى گرهگ بغارێحەوە لەهێى ، لەوەظ گرهگتر

 .دێرەکاهیذا

ە ڕاصخیذا هەر کاثێک ڕژێمی فەرماهڕەوا صىور بىو لەصەر ل

ماڵیکردوى ئەدەب بۆ بەرژەوەهذي خۆي، یەکضەر ژمارەي ئەو 

خىێىەراهە زۆر دەبێد کە بەدواي كضەي ڕاصحذا دەگەڕێً لە پغد 

 .دەصحەواژەي درۆیە صەپێىذراوەکان دا
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کى ئیلیا ئەهرهبێرگ بە ئەو صەردەمە هاوهرا بەهاوي ڕۆماهێ

لە  7191( کە لەژمارەي ماهگى ئایاري ڵ )ثىاهەوەي صەهۆ  غاوىهاوهی

گۆڤاري )زهاهیا( باڵوکرایەوە. هەوەها بەهەڵە لەڕۆژهامەکاوى ڕۆژئاوا 

الدان بىو  گىثرا کەوا ئەو ڕۆماهە بىێرەي ئەهرهبێرگ یەکەم پەردە

یە، یصحەمى هاوەوە. ئەوەظ ڕاصد ه ولەصەر هەكیلەجى جەور 

چەهذێکى ثر ئەو جۆرە  لیىهیذ لیىهۆف و چىهکە ئۆزبيضکایا و

. 7199ڕۆماهە چاوهەثرش ئازاداهەیان باڵوکردبۆوە لە صاڵى 

جۆرە ڕۆماهاهە لە پاظ مردوى صحالین  هەروەها هەهذێکى ثر لەو

هىصران، کە پڕبىون لە كضەو دەصحەواژە بىێراهە هەرچەهذە 

اثە کەصاهێک ئیذیعاي ئەوە دەکەن کە لەدوایذا بۆیان زیادکراوە و 

 .لەصەرەثادا ئەو جۆرە دەصحەواژە بىێراهەي ثێذا هەبىون

زۆر لەهىصەران هەیان دەثىاوى ئەرکى چاودێري خىدي ئەهجام 

ئەوەي بیر لە  ێس ی بو بذەن، چىهکە بەصەربەصتی دەیان هى 

، ڕابردوعذا وئێضحا لە وصیيیانى چاودێري بکەهەوە. پیالوى ه

ەکاجى هىوصیىذا، بریحىبىو لە لەبیرخۆبردهەوەي هەمىو عخێک ل

هەثا هیچ عخێک هەبێحە هۆي پضاهذوى زهجیرەي بیرکردهەوەي. 

بەاڵم پێػ هاردوى دەصد هىوصەکە بۆ چاپخاهە،  زۆربەي 

دەصحەواژە بىێرەکاهیان الدەبرد بۆ ئەوەي لەگەڵ عێىازي ئەواوى ثر 

 .بگىهجابایە
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 ترسىۆکەکانتەدەمڕێىەدەستدەکىتهتەوێىتۆپەڵەدرۆیەکاوذا

لەپاظ مەرگى صحالین کاثێک هىوصەران چاالکیەکاهیان دەصد 

پێکردەوە، هێرعیان کردە صەر صحەمکاري، هەهذێکیان هیچ 

رد بە پێی خىاصد و ئارەزووي عخێکیان لە هىوصیىەکاهیان الهەدەب

ۆماوى هێنی ئەو هەمىو ڕۆماهە لە جۆري ڕ ـ، ئەوەظ هخیزب

کە ڕاصحەوخۆ لە پاظ مردوى  ،مان بۆ ئاعکرا دەکات"ـــئەهریيبێرگ"

 .صحالین بە دیار کەوت

لە پلەي یەکەمذا ڕۆماهەکان جەخحیان کردە صەر ڕیضىاکردوى 

لە صێذارەداوى خەڵکاهێکى  گرثً و کردەوەکاوى داپلۆصین و

 .حاوانێب

 ئىزهبضکایا ڕۆماهێکى باڵوکردەوە لە ژێر 7199لە صاڵى 

ى ڕۆماهەکە پڕۆفیضۆر هاوهیغاوى )هاویً مان( لەو ڕۆماهەدا پاڵەواو

 لىباثین دەبێحە كۆچى كىرباوى ثۆكاهذوى عێحاهە

هامۆ بەدی دەکات لەو  و ڵەواوى ڕۆماهەکە دیاردەیەکى صەیر پا

زاهکۆیەي کە ثێیذا واهە دەڵێحەوە، ئەو دیاردەیەظ ئەوەیە 

کەهەهذێک وعە ماهاي ڕەصەوى خۆیان ون کردووە لە جیاجى 

ەثە کایەوە، بۆ همىوهە ون هاثىوه ێ ئەوان چەهذ زاراوەیەکى هى 

فیضار  بىووى وعەي ) بیروڕا(. ئەگەر بیرکردهەوەي فالن مامۆصحاو

بیرکردهەوەي بەڕێىەبەر، بەو بیرکردهەوەیە  ڵزاهایە هەگىهجا لەگە
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یە یان ڕێبازە. بەڵکى پێی دەڵێن )هەڵە(. ڕەخىەو هاڵێن )بیروڕا(

فحىگۆي ڕواهگە یان گ وگۆعەهیگا ێ هاڕەزایەکاهیػ پێیان هاگىثر 

 و فیکري بەڵکى پێی دەڵێن )هەڵمەت( یان )هێرظ(. ئەگەر هاثى 

ئەهلەصد )هەڵە(یەکى کرد، یان )هێرظ(ێکى  ێمامۆصحایەک بەب

کرد، ئەوا دوا ڕۆژي هەر لە پێغەوە بڕیاردراوە. چىهکە بە ڕاي 

مغحىمڕي  ئەوان پێىیضد هاکات خۆیاوى پێىەماهذوو بکەن و

ەجى پێ بێنن کە کارەکەي لەگەڵذا بکەن یان هەوڵذەن كەهاع

 هەڵەیە، بەڵکى لە جیاجى ئەوە دەصد دەکەن بە صىک کردن و

گاڵحە پێکردوى، ئەگەر هەر صىر مایەوە لەصەر بیروڕاي خۆي ئەو 

 .کاثە )ثەدابیري ئیذاري( ثىهذي دەرهەق دەردەکەن

 وعەي)ثەدابیري ئیذاری( هەڵبەثە دەصحەواژەیەکى هەرم و

ئىربيضکایا لە ڕۆماهەکەي بەدیار  هاصکە ماهاکەي )دەرکردهە(.

دەخات کەوا چۆن هاوەڕۆکى زاوضد لە مەثرصىذایە لە صۆهگەي 

وەها دەریخضد کەچۆن ر لىثبەرزي گسیرە هەفامەکاوى پۆلیط، هە

کۆعغە  ملهىڕێتی دەصحذرێژي دەکاثە صەر ثىاهایى داهێىان و

  .بااڵکاوى مرۆڤ

کە صاڵى پاڵەواوى ڕۆماوى )داصحاوى ڕوس ی( لیىهیذ لیىهىف 

چاپ کرا، لە هەمان بارودۆخى پڕۆفیضۆر لىباثین دایە،  7199

کۆعص ی بىلیاي کچى ڕزگاري دەبێد، ئەو کچەي  هەوڵ و بەاڵم بە

کە هىێىەري هەوەي هىێى صۆڤیەثىیە. ئەو کچە عیرگۆظ کرابىو 
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 وجیهاوى کۆن، بەاڵم بەثاصە بەڕق لێبىوهەوەي صەرمایەداري و

جیهاهە دەکرد لەوبارەیەوە  ئاواثەوە خەزي بە دیحنی ئەو 

عخێکى زۆرم لەبارەي ئەو جیهاهە خىێىذۆثەوە، بەاڵم چەهذ ":دەڵێد

دەکەم لە عخێک هاگەم. ئەویػ ئەوەیە چەهذەها صەدەیە ئەو 

جیهاهە بەرەو ثێکذاعکان و هەڵىەعاهەوەو هەرەصهێىان دەچێد، 

ئەوەعذا هێغحا لەصەر پێیاهە. چەهذ بەئاواثەوەم کە  ڵبەاڵم لەگە

ەنها چاوێکم پێی بکەوێد! چۆن دەعێد عخێکى وا بەو عێىەیە ث

پارچە پارچە  وو بێد؟! بۆچى هێغحا هەثەكیىەثەوەبەردەوام و زیىذو 

پەژارەي مرۆڤایەثیە  و ئازار  هەبىوە بەهۆي ئەو بارە كىرصەي ئێػ و

 !"زۆرەي کە هەڵى گرثىوە ؟

 ێباوکى بۆلیا پڕۆفیضۆر فیخرۆف لەو ڕۆماهە، هەردەم دەهاڵێن

گىمان لێک  دڵى وو ثرش. بۆوى گەهیىي دو  بە دەصد بێ محاهەیى و

. هەروەها ێکردن وا لە خەڵک دەکات محماهەیان بەیەک هەب

 ڕۆماهەکە هیغاوى دەدات کەوا ئەو خەڵکەي لە کێڵگە گغخیەکان

 .صەرەثایین ودەژێً لە ڕاصخیذا خەڵکێکی دڕهذە

تی دژواري داوایە هاماكىڵەکان دەص دەمارگرژي و ثرش و

بەصەردا گرثىون، دەیاهبینی بەماهذوویى بەدەم ڕێگاوە دەصد 

 !()ثۆپەڵە درۆیەکان دەکىثً لە هێى
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 ضىلىخۆف:ئەدیثاوًسۆڤیەتگیاوًمردوون

ێ س  ،فیراباهىڤا کە ئافرەثێکى ڕۆمان هىوش بىو  7199لە صاڵى 

ڕۆمان لە ڕۆماهەکاوى خەاڵجى صحالیيیان وەرگرثبىو، لەو صاڵە 

اپ گەیاهذ بەهاویغاوى )وەرزەکاوى صاڵ( ئەو ڕۆماهێکى بە چ

ثر هیچ جۆرە ماصحاو  ڕۆماهەي بە پێچەواهەي ئەواوى

مەرایەکى ثێذا هەبىو دەربارەي بارودۆخى ئەو کاثە،  وصاردکردهەوە

ثەڵەکەي ثێذا هەبىو بۆ داپۆعینی ڕاصحىیە  هەروەها هیچ فێڵ و

صەختی ژێر صایەي  وروژێىەرەکان دەربارەي ژیاوى وعک و

پڕۆلیحاریاي صۆڤیەثیذا. لەو ڕۆماهەدا بەچەهذەها همىوهە لە مرۆڤى 

بەرثیل خۆري  صۆڤیەجى ئاعىا دەبین، لە بە ڕێىەبەري هەزان و

ڕەهج بەفیرۆچىو  کارگەوە بگرە، هەثا کرێکاري زەخمەت کێػ و

 .بەش کەبۆثە ئامێرێک و

( ئەو ڵ بەاڵم ڕۆماهەکەي ئەهریيبێرگ )ثىاهەوەي صەهۆ 

داواي گەل، دەربارەي ژیاوى  بىوە دروعم و هاوهیغاهەي کە

لە واڵثاوى)ڤۆلکا(دا  ێکە لە یەک ،صاکاربىو  خەڵکێکى صادە و

دەژیان. ڕۆماهەکە ژیاوى کرێکار هیغان دەدات وەک ژیاهێکى پڕ 

چەرمەصەري. کەصەکاوى ڕۆماهەکە بریحین لە:  هائىمێذي و

و هاوي بىخۆفە هێغحا هەهذێک بیر پیرەمێردێکى کۆمەهیضد کە

چىهکە پاصەواهێکى کۆوى کۆمەهیضحە، دووەمیان  ،باوەڕي ماوە

چىهکە  ،هاوي صابارۆفە، وێىەگرە کەلەبرصان الکەي لێىە دێد
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هاوي خراوەثە هاو لیضحەي ڕەعەوە، بەاڵم پاڵەواوى صیاس ی 

ڕۆماهەکە فىلىدیا بۆخۆفە، کىڕي پیرەمێردە کۆمەهیضحەکەیە، 

کى باش ی هەیە بە گسیري وێىەگرێکى صەرکەوثىوە چىهکە پەیىەهذیە

خۆهەلکێغاهەوە بە صابىک  پۆلیط. دەیبیىین زۆر بە لىثبەرزي و

تی هىهەرمەهذاوى ێئەگەر خىدي ڕافاییلى زیىذوو بایە لە یەک":دەڵێد

 ".صۆڤیەجى هەدەهاثە وەرگرثً

بێ  ڕۆماهەکاوى ثري هاوچەعً وێىەیەکى ڕاصد و وئەو ڕۆماهە

تی ێودۆخى ڕاصتی یەکدەربارەي بار  ،ڕثىوعمان دەداثە دەصد

صۆڤیەت. لە پاظ ئەوە بەچەهذ صاڵێک هىصەرێکى پۆڵۆوى 

ین پێىیضد هاکات بڵێ":گىجى وبەثەواوي وەصفى بار ودۆخەکەي کرد

عاراوەي دەصد  ڕاي ڕاصد و ودەبێد لە هێى دێرەکان بیر ڤمرۆ 

 ."بکەوێد

ئەدیباوى  ماوەي ) وااڵبىون( بەردەوام بىو، هىصەران و

وێىە دەربارەي هەمىو ئەو  ێهىصین بە بىێریەکى بصۆڤیەجى کەوثىە 

عحاهەي کە زاثیان هەدەکرد بیان هىصً لەصەردەمى صحالین دا. 

ثارە  ئەو بىێریە گەیغحە چڵە پۆپەي کاثێک خرۆجغۆف و

دەربارەي ثاواهەکاوى صحالیىذا  7191بەهاوباهگەکەي لە صاڵى 

ان خىێىذەوە. هەر لەو کۆبىهەوەیەدا میخائیل عۆلۆخۆف ڕۆم

س ی مەزوى صۆڤێد هێرش ی کردە صەر هەڵضىڕاهذوى کاروباري و هى 

تی هىوصەراوى ێیەک":ئەدەب لەالیەن خیزبەوە، زۆر بە ڕوووى گىجى
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 ئەهذامى گۆظ کراون بە كەڵەم و 9119صۆڤیەت ثێکڕایان 

لەو ژمارەیە  بەهرەي ئەدەبى بەڕادەي جیاجیا. بەاڵم وریا بً و

ىهکە بەش ی هەرە گەورەي ، چێدڵیغحان پێی خۆظ هەب هەثرصً و

)گیاوى مردوون( هیچیان لەباردا هىیە لەصەري بىىوصً، چىهکە 

تی هىوصەران لە ڕێکخراوێکى بااڵوە کرایە دەزگایەکى کارگێڕي، ێیەک

هەرچەهذە کە صکرثاریەت بە چاالکیەوە کۆبىوهەوەکاوى خۆي 

دەبەصد، بەاڵم هیچ کحێبێک لە ئارادەهەبىو. هەروەها  بەئاعکرا 

گەڵ ثێري گغتی( ، ئەڤیىذاري دەکرد لەبىو کە فادێف )صکر  دیار 

دەصەاڵت داران. ئایا هەدەبىایە یەکێک بە ڤادێڤى بگىثایە لە زوەوە 

زیىذاهێکى  یە ویکە )یەکیەجى هىوصەران کەثیەبیەکى عەصکەري ه

 ".ثەربیەت دان هىیە ثا بیخاثە ژێر دەصەاڵجى ڕووجى خۆیەوە

د بەڕەصمی ماثەمیان بۆی فادێف خۆي کىع 7191لە ئایاري 

 مىلىثىف و گێڕا، پاصەواوى عەرەفیػ پێکهاثبىون لە خروعۆف و

 .بىلفاهین
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ئەلیجەر:دەوگمانداتۆساختەوتىختانهەڵثەسته

لە کاجى بەصحنی کۆهگرەي بیضحەم هەوڵذان بە هێذي بەردەوام 

بىو بۆ گەڕاهذهەوەي ڕیسي زیىذان کراوە صحەم لێکراوەکان، 

بێ ثاواوى زۆر لە هىوصەرە  یى ودجاڕي گەردن ئازا هەروەها

کە جارێکى ثر بەدیار کەوەثىەوە لە پاظ  ،هاودارەکاوى عۆڕظ درا

لەصیاچاڵەکاهذا. لەمەودوا  ڵبەصەر بردوى چەهذەها صا

 .یاهیانێهاوڕ  ڵبەصەربەصتی کۆ دەبىهەوە لە گە

چیکۆصلۆفاکیا،  الثیڤیاو وهەهگاریا وەرمێيیائ ولە ڕوصیا

عىێىەکاوى ثر عاعیران خەباثیان دەکرد لەدژي ئەو ڕاصخیە  هەمىو 

ثاڵە، لەواهەظ کچە عاعیري صۆڤیەجى مەرگرێحا ئەلیجەر کە 

چەهذ دێرێکى  عیعرێکى باڵوکردەوە بە هاوهیغاوى: )ڕاصتی(

 :دەکەیىەوەباڵو 

 هاوڕێ یەکەم لە تافً الوێتیذا

 دوژهٌاى ڕیطىایاى کرد تە دڵ ڕەقً

 لەتەر دڵن ئەي خۆغەوضت تریي کەش

 ـێئەغکەًجەت لە تیر ًاچ وهي دەزاًن ئازار

 هل پێ کەچ کردًت دەزاًن ڕیطىاکردى و
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 چىًکە تۆ خەهۆکً ێلە یاد ًاچ

 ێغتێک هەت ێلەتیرتە گىتواى دەت

 تىختاى ودەضتً هەهە پرضەهاى تۆ درۆ

 تەرزکردەوە، ًەک تۆ ڕاضتً وتي

 ئازارە ڕلەو غىرەییە پی ئا

 تکەمهەوڵن ًەدا تەرگریت لێ 

 )ئەو صاڵە( ئەو چەهذ دێرەي خىارەوەظ هى عیعرێکە بە هاوهیغاوى

 :لە داهاوى ئىلگا برغىلتز

 ئەو ضاڵە واي لێکردم ژیاًن هەهىوي تە تیر تێتەوە

 ژیاهەوە ێلەًاو هەهىو غتێک ضەرلەًى

 هاوڕێکاًن لە قىاڵیً دەریا تێلەو ضاڵە کا

 لەژێر زەهیٌەکاى تەدەضتە دەگەڕاًەوە و

 ڕاضتً تػارهەوە ێتۆچً دەت

 تۆچً ًەڵێن زۆرتەیاى هەرگیس ًەگەڕاًەوە
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 !تاڵیەوە ، هەڤذە ضاڵً درێژە تەترظ وڵهەڤذە ضا

کە ئەدیباوى مۆصکۆ  ـــــذا،7191ئازاري  لە کۆبىهەوەیەکلە

دودهخضین گىجى: "وابساهم وەک دەصد پێکەراهێک لێمان  ،بەصخیان

یارمەجى بۆ ثاقى  ێً کەوا بەثەهیا مەلە بکەیً، بە بدەگەڕێ

کردهەوەي بەختی خۆمان لە خىکاهذا. بەاڵم بەداخەوە، هەردەم 

هەصد دەکەم عخێک پێ بەصحم دەکات، عخێک وەک ئەو 

دەصرازەیەي کە مىذاڵى پێىە دەبەصخىەوە بۆ ئەوەي بەرهەبێحەوە، 

 ".ئەوە كەدەغەم دەکات لەمەلە کردن
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 هێرشکردوەسەر)هەقیقەتً(سۆضیالیسم

ماوەي )وااڵبىون( هىصەراوى صۆڤیەجى چەهذ هێرعێکى هىێ  لە

یان کردە صەر ثیىري هەكیلەجى صۆعیالیزم. لە هەمىو هێرعەکان 

ثىهذثر هى خاوەوى عیعري )ئەفضاهەیەکى  ڕۆژهەاڵجی( بىو، دەبا 

ەي ئەم عیعرەدا وەک خىێىەرە خىێىەر لەکاجى خىێىذهەو 

بە )هەكیلەجى یەکان دەصحەواژەي )خان ئەخمەد( بگۆڕن یڕوص

 :صۆڤیەجى( ئەگەر وات کرد هەكیلەجى صۆعیالیزم بەدیار دەکەوێد

 س ێ وێىە

 (ئەفضاهەیەکى ڕۆژهەاڵت)

لە هىوصینی صیرجى میخالکۆف داهەري صرودي هیغحماوى 

 .صۆڤیەجى

 ئەحوەد خاًً خاوەًػکۆ ویطتً
 وێٌەیەکً تۆ تکێػیي

 یەک چاو تىو خاى یەک دەضت و
 فەرهاًً هیراًەي دەرکرد

 وێٌە کێػەکاًً ێتۆ هەرض
 کردًً هەراهًێ تەج تۆ جێ

 ێخۆي تثیٌ ێگىتً دەیەو
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 لە ضەر ئەضپێک لەگەرهەي غەڕدا تێت
 دەهۆڵً جاڕ لێذاى تۆ ئەو هەتەضتە لێذرا
 دوو وێٌە کێػی یەکەم وێٌەکاًیاى ًارد

 وێٌەي یەکەم واي تىوڕە کرد
 ئاگري تىڕەیی گػت لەغً داگرت

 ێٌەکەي کێػا تىوچىًکە وێٌە کێػەکە تەهەڵە و
 دەضتەکاًً خاى لەضەر تیرو کەواًەکە تىو

 چاوەکاًً تیژو دەدرەوغاًەوە
 خاى گىتً هي یەک چاو ویەک دەضتن هەیە

 ئەو وێٌە کێػە تەڵەکە تازە
 چۆى زات دەکات وێٌەکەم تگۆڕێ

 ێتکر ێدەتێت تۆتە تکات و تەهث
 ێخاک تەدەر تکر ێئەو دوو ڕوە دەت

 ًەڕاًذي تەضەر وێٌە کێػً یەکەمخاى ئەحوەد( تە تىوڕەي )
 خاًً هەزى لەجاري پێػىو تىڕەتر تىو

 گىتً هي تاظ دەزاًن چً لە دواي پیالًەکەتە
 چەپەڵً دوو ڕوو هەي پیص و

 خۆظ تکەيێ دوژهٌن پ ێدەتەو
 دووپاتً کەیەوە خاى ئەحوەد ێدەتەو

 یەک چاوە یەک دەضت و
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 تەو غێىەیە وێٌە کێػً دووەهیع کىژرا
 وێٌە کێػً ضێ یەم هاتئیٌجا ًۆرەي 

 وەک تً ًاو ئاو دەلەرزي
 دوا وێٌەي لەدەضتذا تىو

 خاى ئەحوەدي لە گۆغەیەکەوە وێٌە کێػا تىو
 تە جۆرێک دەم و چاوي تەتەواوي دیار ًەتىو

 کەش ًەي دەزاًً چاوي ڕاضتً
 دەضتً ڕاضتً لە  غىێًٌ خۆیاى ًیي و

 دەضتً چەپەي تە قەلؽاى تىو
 چاوي ڕاضتەغً کە ضاغ تىو
 وەک چاوي تاز دەدرەوغایەوە

 تەو غێىەیە ئەو وێٌە کێػە تلیوەتە دەوڵەهەًذ تىو
 و پایەغً تەرزتر تۆوەپلە

 کاتێکیع هرد هیذالیایەکً زۆریاى خطتە ضەر گۆڕي
 زۆر جاراى هىًەرهەًذاًواى هەهاى غت دەکەى

 هەهاى ڕێگا دەگرًە تەر
 وێٌەي ژیاى ڕوو تەڕوو ًاکێػي

 گۆغە دەیکێػي لەیەک وتەڵکى لەیەک الوە
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 تی هىوصەران داوایان لەێلێپرصراواوى یەک 7191لە ئایاري 

ببىەوە لە کە پاعگەز  ،هىوصەراوى صەردەمى وااڵبىون کرد

كضەکاهیان، بەاڵم ئەوان ئەو داوایەیان ڕەت کردەوە. بەاڵم هیچیتر 

یکحاثۆرید لە هێرعیان هەکردەوە کاثێک بە ئاعکرا هیغاهەکاوى د

ەصحە هەیاراوى )د لەپاظ پاکضازي کردوى کەوثً،ئاصۆ بەدیار 

 کاغاهىفخػ و مىلىثىف و هاثبىو لە ماهکۆف وـخیزبى( کە پێک

ي ثەممىزي 1ى ڕەصمی لە ـــوى ثر، ڕۆژهامەي )لیتراري گازید(چەهذا

گەیغحە ئەو دەرەهجامەي کەوا پەیىەهذیەکى ڕاعکاو هەیە  7191

رەعێىێنی کە خەیاڵى باهگەوازي کردن بۆ گێ لە هێىان دەرکراوان و

کەوثبىە صەري هىوصەران، گسییري پۆلیضیػ لیىهیذ صۆبىلیىف 

ى ثاوەهبارکرد بە ژەهراوي کردوى ــــڕۆژهامەي )لیحیرا ثىرهایا مىصکىڤا(

ذا. هەروەها یبیرو هۆش ی الواوى صۆڤیەت لە دوو ژمارە لەژمارەکاه

ي صەري دوو وثارەکە کرد بە دەرهێىاوى ثەدابیر و هى  هەڕەعەي لە

 .ئیذاري لەدژیان

مرگریحا ئەلیجەر ڕەخىەي خىدي لە خۆي  7191لە پایسي 

گرت، بەڵێنی دا کە هەرگیز لەیاد هەکات کە ئەدیبی صۆڤیەجى هەر 

ێ یە، ئەو کارەظ دەثىاهر یصیاص کارێک ئەهجام دەدات ئەوە کارێکى

بە پەیڕەو کردوى پالوى خیزب و  ێ بە عێىەیەکى ڕاصد ئەهجام بذر 

دوو دڵى، هەروەها بە پەیڕوکردوى ڕژێمی  ێەبعێىازي خیزب ب

 ! ڕەفحارکردوى خیزبی
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 یەیسۆضیالیسمچێفادیف:تەوهاضەیتاندەزاو

گسیراوى پۆلیط بە  بەردە لە هێىان هىصەراوى صۆڤیەت و وبگرە

بىون  بەردەوام بىو، گسیراوى پۆلیط صىر  7191درێژاي صاڵى 

دیکحاثۆریەجى خیزب. بەاڵم ى ــلەصەر گەڕاهەوەي ئەدەب بۆ بً باڵ

 .صەرکەوثيێکى چاکیان بەدەصد هەهێىا

 ،پۆلیس ی صیاس ی دەریان کردلەو بەیاهىامەي کە گسیراوى 

ثاکایەجى  صەربەصتی و مرۆڤایەجى و صیىگ فراواوى و وعەکاوى

هە زاراوە دزێىەکان هەروەک چۆن لەصەردەمى و لێبىردەیی ببى 

 .صحالین وابىو 

صەري یەکەمى و عۆلۆخۆف کە بەهى میخائیل  7191لە هیضاوى 

 .تی صۆڤیەت دەژمێردرا صەرداوى چیکضلۆفاکیای کردێیەک

ەگەڵ ڕۆژهامەگەري چیکضلۆفاکیا لە چاوپێکەوثيێک ل

 ،گىماوى کرد ئاعکرا هێرش ی بردە صەر صەرەثاکاوى جیذاهۆف وبە

بىووى عخێک بەهاوي )ڕیالیزمى صۆعیالیزمى(، هەر لەو چاو  لە

لێکرد صۆعیالیزمیان بۆ دیاري بکات، لە پێکەوثىەدا داوایان 

ثیۆرەکان لە بىاري لێکۆڵیىەوەکاوى مىذا هین. مً ":وەاڵمذا گىجى

ئەوەعذا دەثىاهم باس ی عخێکحان ڵ بەش لەگە صەرێکم وو ها هى ـثەه

بەر  ،ئەلکضەهذەر فادیف ڕویذا بۆ بکەم کە لە هێىان مً و

ري ئێىەم لەمردوى بەماوەیەکى کىت، لەو داهیغخىە هەمان پرصیا
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ێبکات ئەوەي ئەم پرصیارەم ل":ئاراصحەي کرد، لە وەاڵمذا گىجى

  ێویژداهێکى ئاصىدە وەاڵمى دەدەمەوە:)ثەنها عەیحان دەزاوبە

؟ کاثێک ! مً واثە )عۆلۆخۆف( صۆعیالیزمیمصۆعیالیزم چىیە!

ر( ظ)مى ئەو پرصیارەم لێذەکەن دێحە بیرم کە چۆن ثیۆریضحە

یً. )کىالکى( ەکاهم گىثیان هىصیيێکىمارکضیەکان دەربارەي هىصیى

صەرێکى عۆڕش ی چەواعە، لەو صااڵهەي دوایذا و لە پاعان بىمە هى 

 ".!!دەڵێن مً بەدرێژاي ژیاهم صۆعیالیزمى واكعى بىومە

 زۆر بەدیار دەکەوثً لە بەیاهىامەو  ئەو جۆرە ئاماژاهە بە

بەیاهىاماهە  و صەرە صۆڤیەثەکان. هەمىو ئەو وثار ثارەکاوى هىو و 

داگرثنی ژمارەیەکى زۆر لە  ێپ هجەیان درێژ دەکرد بۆ رژدي وپە

صەرە صۆڤیەثەکان لەصەر دەصد پێىەگرثنی مافى خۆیان. و هى 

چىهکە ئەو صەرەثایە پیرۆزەي کە دەڵێد )خیزب هەمیغە لەصەر 

هەثا خەڵک هەڵىێضحە  ،ثىاهج لێگرثً بىو  و مایەي ثەعەر  هەكە(

ی کام کات جیاجیاکاوى خیزبی دەربارەي ئەدەب لەیاد بمێىێد. ثۆ بڵێ

! ئەو کاثەي وثیان عۆلۆخۆف خیزب لەصەر هەق بىبێد؟

یە؟ یان ئەو کاثەي وثیان دوژمنی گەلە؟! یا ئەو یصەرێکى کۆالکو هى 

ئەو جۆرە پرصیاراهە  ار گىثیان صۆعیالیزمى ڕیالیزمە؟!کاثە بۆ دوا ج

دەخىالیەوە، هەر بە خىالوەییػ  صەران وو مێغکى زۆر لە هى  لە

دەمایەوە. زۆر جاراهیػ لە عیعرەکان ئاماژە دەکرا بۆ صىىري 

پۆاڵینی داخراوي هیغخیماوى صۆڤیەجى، هەروەک لەو عیعرەي 
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 ان دەکەوێد کە یەڤگینی ئەفحىوغکۆخىارەوە بەر چاوم

 :هىوصیىیەجى

 ضٌىرەکاى پەضتن دەکات
 ًاهۆى ئاي کە غتێکً
 م ًەتیٌیىە،-تۆیٌص ئایرش

 ێتاکى تێساري دام دەگر ێدەهەو
 ێیاخىد خرپەي دڵن زەًگً د

 !تە جیهاًا تطىڕێوەوە، تطىڕێوەوە
 لە لەًذەى قطە تکەم ێدەهەو

 ئەگەرچً زهاًەکەغن پچڕ پچڕ تێت
 هەهىو کەضێک تذوێن لەگەڵ

 وەک هٌذاڵێک تذوێن
 )پاش(تن ضىاري ێدەهەو
 لە پاریص یەکیتەیاً

 ێهي هىًەرێکً هەهەڕەًگن دەو
 وەک خۆم

 

دەربارەي  7191 ي هیضاوى1لە  )لیحەر هاثىیا گازید( ڕۆژهامەي

هێىەڕۆک هەبێد  ێهىدە و ب ێ"لەواهەیە عخێکى بئەو عیعرە گىجى:

پاریط بضىڕێحەوە،  ها بیەوێد لە لەهذەن وـئەگەر یەڤگینی ثەه
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ێ عىرەیى پبەاڵم ئەوەي مایەي هەراصان کردهە ئەوەیە یەڤگینی 

 ".تی صۆڤیەت دا بژي ێدێد لە هاو صىىري یەک

 

 دژەهێرشتۆسەروىسەراوًماوەيوااڵتىون

)وااڵبىون(  ثىهتریً دژە هێرظ دژي هىوصیىەکاوى دواي ماوەي

وە دەصتی پێکرد. ئەو هەکاوى کىعیحۆف )برایاوى یارثۆف(لە ڕۆما

)ڕۆماوى چاپکرا، لە مۆصکۆ هاویان ها  7191هاوینی  ڕۆماهە کە لە

ها ـدژي دودهخضیف(، چىهکە پاڵەواهەکاوى بەوە هەوەصحان ثەه

هێرظ ببەهە صەر خاوبىهەوەي ئەدەبى بەڵکى گەیغحە ئەو ڕادەیەي 

کە هێرعیان بردە صەر بڕیارەکاوى کۆهگرەي بیضحەمى خیزب، 

هەروەها هێرعیان کردە صەر  هەڵمەثیان کردە صەر صحالین و

 .انگیراوەک بەڕەاڵکردوى زیىذاوى و

ثىخمە  و زۆر لە ثاوەهبار  7199کۆعیحۆف گىجى:"لە صاڵى 

ئەو ثاوەهباراهە هێىایاهە  گەهذەڵەکان ئازادکران، ئەو بارودۆخەي کە

 ."کایەوە، بە ثىوهذي کاري کردە صەر الواوى صۆڤیەت

دوایى کۆعیحۆف بەرگري کرد لە بریلەدارکردن وپآ هەڵگىثً، 

هەڵەیە؟! هىهەرمەهذان صحایػ کردن  هەڵگىثً و ێئایا پ":گىجى

 وئاکاري بااڵ  ێهەردەم بە بەعکۆمەهذیەوە هەڵذەڵێن، ژیان بەب

ذا ێئاکاري بااڵ لە گۆڕ  وئەصحەمە، کاثێک پێم دەڵێن همىوهەبەرز 
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صااڵن هەوڵى  91بڵێن. ثۆ  ێ یە دەزاهم مەبەصخیان چىیە. دەیاهەو یه

ەاڵم مرۆڤەکان پەروەردەکردوى خەڵکد داوە، ب فێرکردن و

 ێبڵێن: هاوڕ  ێ ، هەگۆڕاون. دەیاهەو خۆیان ماون  هەروەک

 ."هىعىصحید هێىا لە گۆڕاهیان دا

پاڵەواهاوى ڕۆماهەکەي  لە هەمىوي صەیرثر یەکێک لە

مً هاوي خۆم هاوە بە بيیات :"کۆعیحۆف بە دەم گلەییەوە دەڵێد

هەري کۆمەهیضتی، بەاڵم زەبىوهم لە بيیات هاوى ژیاوى ثایبەجى خۆم، 

رەصەري گیروگرفتی بەخحیاري ثایبەجى خۆم مً هەمحىاوى چا

 ".بکەم

بەگىێرەي هەلىێضتی خیزب بەرامبەر ئەدەب لەصەردەمى 

دا باعتریً  7191خرۆعۆف مەصەلەي باصترهاک لە صاڵى 

همىهەیە کاثێک ڕۆماهەکەي باصترهاک )دکحۆر زیفاگۆ( خەاڵجى 

صاڵیان پێ بەخص ی، صۆروکۆف بە پلە پڕوزکێ  هۆبڵى ئەدەبى ئەو

پاظ ئەوەي  چاپى بکەن. لە ێگەیاهذە میالهۆ بۆ ئەوەي هەهێڵخۆي 

صەران بە فیرۆ چىون و هەوڵەکاوى صىرکۆف صکرثێري یەکەمى هى 

 .هێىذەي هەما لەڕوصیاظ چاپى بکەن

بە هەمىو عێىەیەکى صسادان  ،گسیراوى پۆلیس ی صیاس ی

و ڕۆماهەکەي ى ئەگەر هاث ،گىڕەعەیان لە باصترهاک کرد و هەڕەعە

یحاڵیەکە وەرهەگرێحەوە. هەروەها کەڵە گسیري لەچاپکەرە ئ
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ى بە ــــ)بەلىیاک( هىوس یپۆلیضیػ لە وثىوێژێکى ثۆمارکراودا چارە

بەهۆي باڵوکردهەوەي یەکێک  ،بیرهێىاوە کە چۆن گىەلل باران کرا

لە باڵوکراوەکاوى لە هەهذەران. کاثێکیػ ئەو کحێبە بەهەڕمێىتریً 

کحێب دەرچىو خەاڵجى هۆبڵیص ی پێذرا، ثەهگیان بەباصترهاک 

هەروەها دەریان کرد لە  ێ،هەڵچنی ثاخەاڵثەکە وەرهەگر 

صەري و تی هىصەران. هەروەها هازهاوي )هى ێئەهذامیەجى یەک

بەڕەصمی پێغیان ڕاگەیاهذ کەوا  ،یاصاغ کرد صۆڤیەجی(یان لێ

چارەهىصێکى دڵحەزێً چاوەڕواوى دکحىر زیفاگۆ دەکات، هەروەها 

 .یەیچروک س ی صىک وو داهەریػ چارەهى 

کە بەڕەصمی صسا  ،ها هىوصەرێک هەبىو ـبىریط باصترهاک ثەه

 وئەوەثا کۆوضحاهیتن صیمىهۆڤ عاعیر، 7191بذرێد لە صاڵى 

ئەوەي ، کە خەاڵجى صحالیىیص ی پێذرابىو  ڕۆمان هىوس ی صۆڤیەجى

 بەر لە ئەو کاثە چەهذەها پلەو پایەي داگیر کردبىو لە خیزب و

چەهذەها میذالیاي بەرزیغیان پێذا بىو، لە پڕێکذا گڕي ثىڕەیى 

خیزب پەڕوباڵى ئەویص ی صىوثاهذ لە صەرۆکایەجى هىوصینی گۆڤاري 

  .ندوور خرایەوە بۆ ئۆزبەکضحا )هىڤى میر(یان خضد و
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 تۆچًڕەخىەلەوکۆتتەدکاریاوەواگریهکەتەڕاستًهەن

صیمىهىف یەکێک بىو لەهىصەرە هاودارەکاوى خیزب، زۆریػ 

جارێکیان عۆلۆخۆف  تی، هەثاێصەراوى یەکو هاخەزبىو لەالي هى 

 جگە لە ،الوەکاهمان چ لەو بۆرە پیاوە فێربً ێ"دەبدەرهەقى گىجى:

گەڵ ئەوەعذا هۆرەي ". لەێهەبهىهەري ڕەفحارکردوى دبلۆماصیاهە 

كیىەي  صیمۆهۆفیػ هات بۆ بەصەرداکردوى جامى خەعم و

ڕەخىەیەکى ثىهذي ئاراصحەي  )وااڵبىن( خرۆعۆف چىهکە لە ماوەي

 "چەواعەکردوى ژیان لەبارودۆخى ئەدەب کردبىو، گىثبىوي:

ئەدەبى صۆڤیەثیذا دەگەڕێحەوە بۆ ئامادەهەبىوهمان بۆ ڕەخىە گرثً 

 ."هجیرە ها ثەواواهەي کە بەڕاصتی لە ژیاهذا هەنز  لەو کۆت و

 ماڵغد و بە ڕێکەوثیػ هەبىو کەوا کرداري چەواعەکردن و

 ێکردن گەیغحە ئەو پەڕي لەو هىصیىاهەي دەربارەي ژیاوى الد

 ێهەڵەکان لەالد کىرجى و صرابىون، چىهکە زۆربەي کەم  وو هى 

ردوى عێىازي باصک بىون، جیاوازي هێىان بارودۆخى هەكیلى و

ڕێضمان بىو، بۆ چەهذیً  وەک جیاوازي هێىان ئاصمان و ێالد

 ."صاڵ

ئەو ئاماژە دیبلۆماصیە لە صۆهگەي بارودۆخى ڕاصحەكیىەي 

چارەهىوس ی ڕەش ی جىثیاراوى صۆڤیەت هات، هەروەها ئەو 

ە هۆي صەپاهذوى کغحىکاڵى و کىعخىاهەي بى  ڵثۆكاهذهە بەکۆمە

گغتی بەصەر الدێیەکان، هەروەها ئاماژە دەکات بۆ ئەو ڕۆماهە 
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پڕوپاگەهذەییاهەي کە هىصرابىون بۆ پڕوپاگەهذەکردن بۆ ئەو 

بەخحیاریەي کە جىثیاراوى صۆڤیەت گىایە ثێیذا دەژیان، ئەو 

ڕۆماهاهەی لەدوایذا بىوهە مایەي گاڵحە پێکردوى هىصەراهێکى زۆر. 

کیان دەربارەي ئەو ڕۆماهاهە گىثىبىوي: "همرەي پێىاهەیى یەکێ

جیهاوی یان ثۆمار کردوە لەو كضاهەي کە لە ئەهجامى ثرصەوە دێىە 

 ."هىوصین

یەمى هەمىو یەکیەجى هىوصەران بەصترا، ێکاثێک کۆهگرەي ص

هسیکەي هیىەي ئەهذاماوى بریسیذیۆمى خیزب ئامادە  خرۆعۆف و

صەراوى خىێىذەوە و رۆعۆف بۆ هى بىون. لەو وثارە درێژەي کە خ

فریغحەي ئاعتی لە ئاصماهذا دەخىالهذەوە، ئیىجا بەڵێنی 

لەمەودوا کەش هایان  وصەرە هىێ خىازەکان دا، کەواى بەه

گىێڕایەڵى خۆیان  و ڕاوهاهرێً بەمەرجێک مل کەچ وچەوصێيێحەوە

صەران ئەو بەهذەي و تی هى ێئەوەعذا ڕژێمی یەک ڵمێنن. لەگەـبضەل

خۆگراهەي  وصەران جەهگێکى بێ پایان وى تی هێیەک":خرایە صەر

بەرپاکردووە دژي هەمىو جۆرە الداهە ئایذۆلۆژیەکان، لەصەروي 

خىازي، لەهەمان کاثذا بەدەصخێکى پۆاڵیً  ێ هەمىاهەوە دژي هى 

 ".ڕەفحار زبري  لىثبەرزي و دژي باوەڕگەریەجى و ێدەجەهگ

ەزن( )ئەدەبێکى مەزن بۆ صەردەمێکى م دروعمی کۆهگرەکەظ

بە مەرجێک ئەو ئاماهجە لە ڕێگاي )ڕیالیزمى صۆعیالیزم( و  ،بىو 

 .ئاراصحەکردوى خیزب بێحە دي لەژێر چاودێري و
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 گەورە پیاواوى ئەدەب هەوڵ و لەو کۆهگرەیەدا خرۆعۆف و

کە  )پاڵەواوى ئیجابى( کردن لەیثەكەاڵیەکى زۆریان دا بۆ بەرگر 

خیذا ئەو کۆهگرەیەظ ڕاصتی ڕوکەظ دەکات بەهیازێکى باظ. لە ڕاص

 .جیاوازیەکى زۆري هەبىو لەگەڵ کۆهگرەکاوى ثر
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 ويڕاستەقیىەيئاضکرادەتێتودیکتاتۆریەتًتیرۆکراتًڕ

هەر وەک لەکۆهگرەي پێغى رویذا، لەو کۆهگرەیەظ چەهذ 

 هىصەرێکى الدەر ڕێسیان بۆ گەڕاهذرایەوە لەپاظ پەعیمان بىوهەوە و

 .یاعین-مەرگریحا ئەلیجەر وڕ ثۆبەکردن. لەواهەظ 

لەو کۆهگرەیەظ چەهذ دەهگێکى ئازادي لێىە بەرز بۆوە کە 

پەهجەي ئاگاداري هەڕەعەکردهیان دەهەژاهذەوە. بۆ همىهە 

ئەلکضەهذەر ثىادوفضکى گىجى:"ئێمە هیچىتر هاثىاهین بەو ثەرزە 

هەثا ئەدەبى  و ێبژیً، پێىیضحە ئەوە بڵێین دەربارەي ئەدەبى دوێن

 ".ئەمڕۆعمان

ها ـصەران ثەهو باوصحۆ فضکیػ گىوجى:" ئەگەر هاثىو هى 

)ئەوەي بۆیان دیاري  بابەثە باوەکان ڵکەوت بکەن لەگەهەڵضى 

 ."( هەرگیز ئەدەبێکمان هابێد پڕ بە ماهاي وعەێ دەکر 

وصەران بڕیاریان دا کە بە ى لە پاظ ئەو ئاگادار کردهەواهە ه

ئەو خەوت صاڵى. ثەنها جەرگ صۆزي باهگەوازي بکەن بۆ پڕۆژەي 

کە  ،لەو کۆهگرەیە ئەوە بىو  ،عحەي کە صەیرو صەمەرە بىو 

وە پاجى کردبۆ و صکرثێري یەکەم ڕاپۆرثێکى پێغکەظ کرد ثێیذا دو 

ڕەخىە گران بریخیە لە  وصان وى ه کەوا یەکێک لەئەرکەکاوى مێژوو 

)ڕیالیزمى  دۆزیىەوەي چارەصەري دڵىیاکەر بۆ گرفحە ثیۆریەکاوى

 (.صۆعیالیزم
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دیرەگەکاوى  7191یەکەمى صاڵى  لە پاظ کۆهگرەي بیضد و

 فەلضەفەي وکحاثۆریەجى خرۆعۆف ڕەگیان داکىثا)کۆڵەگەکاوى( دی

گەڕایەوە، هەر لەدوای ێ )یەک پیاو ڕاصتی لەالیە(ظ صەر لەهى 

ئەوەعذا هەڵەوکاوى وەگڕکەوثىەوە بۆ بەچاوەعکردهەوەي 

 .ئەدیبان لەدیىەخاهەی خیزب دا صەران وو هى 

گىمان چەهذیً بەربەصد هەبىون لەڕێى زیىذوو ێ بەاڵم ب

 کردهەوەي صەردمى ثۆكاهذن. لەواهەظ ماوەي خىکمڕاوى صحالین و

ئاعکرابىووى ئەو جیىۆصایذاهەي کە ئەو ئەهجامى دابىون کە 

هەدەکرا وا بەئاصاوى لەمێغکى خەڵک بضڕێحەوە. هەروەها پۆلیس ی 

خەڵک هەمابىو. جیهاوى  هەیبەجى جاراوى الي هێنی هەمان ثرش وـه

مەصەلەي  لە ،کۆمەهیضحیػ ثىوش ی بىمەلەرزەي گەورە ببىو 

ثیبد. هەر لەکۆهگرەي بیضحەم بىو  وثیحۆوە بگرە ثا هەهگاریا

لیيینزم  ثىش ی  وکەري  ثیىري بەهذ لەصەر ماکضیزم ئێضکە پەی

 .کەبىچیىەکاوى هێىایە لەرزیً ،ثىهذ هات چەپۆکێکى وا

بۆ گسیراوى پۆلیط ئاصان هەبىو بەثەواوي  لەبەر ئەو هۆیاهە ئیتر 

بڕواي صەراهیػ، هەمان و صەران خەفەبکەن. هى و دەهگى ئازادي هى 

 هەصد  و بەو پاڵەواهێخیاهەي کە، و کىێراهەعیان بە ڕابەرەکان

 .عۆڕظ هەمابىو  صۆزي دەبسواهذن لەپاظ صەرکەوثنی
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چىهکە هەر ئەو عۆڕعە هەزارەها ِڕۆلەي خۆي هەڵ لىش ی. 

ي ڕاصحەكیىەي بیرۆکراثیەثیػ ئاعکرابىو، صەرباري و ڕو هەروەها 

ئەدیباوى صۆڤیەت  ئەواهەظ هەوەیەکى هىێى گەالوى صۆڤیەجى و

جۆظ صەهذن  لەئارادا بىون. بەو عێىەیە وادیاربىو هەڵچىن و

 .بەردەوام بىو، هەثا دەهاثیػ هەوێىەکەي پتر کاري خۆي دەکرد
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 وپايڕۆژهەاڵتوىسیىًدژيجەوروستەملەئەور

تی صۆڤیەت یان باعترە بڵێین ێواڵثاوى ژێر چەپۆکى یەک

تی صۆڤیەت جیابىون بەپێی ڕابردووي صیاس ی و ێمۆڵگەکاوى یەک

م اڵ ئاصتی ڕۆعيبیري، هەروەها لەچەهذ بىارێکى ثریػ جیاوازن. بە

واڵثاهەدا ثاڕادەیەکى زۆر لەیەک صەران لەو و مەرگەصاجى هى 

دەچێد. لەواهە زۆربەي ئەو واڵثاهە لەژێر داگیرکردوى هازیەکاهذا 

بىون، هەروەها ڕۆڵەکاهیان هاردراهە صەربازگەکاوى گرثً، 

 .کەزۆربەي خەباثگێڕە هیغحمان پەروەرەکاوى بەخۆوە گرثبىو 

لەصەرەثاوە خەڵک لەصۆهگەي مۆثەکەي هازیاهەوە وایان زاوى 

ەي هىوصەران . زۆربێئازادیان بۆ دێن کري صىور صەربەصتی ولەع

ساوى کەوا کۆمۆهیزمى ثەنها وەاڵمێکە بۆ و بیرمەهذاهیػ وایاه

 .بەرهەڵضتی کردوى فاعیزم

لەبەر ئەو هۆیاهە بىو کە زۆربەیان چىوهە هاو خیزبى کۆمەهیضتی 

هەهذێک صەربەصتی بەهرەي هىهەري ثایبەجى  كىرباهیان دا بە و

 و )بەرەبەیاوى بەخحیاري مرۆڤایەجى، دواڕۆژ لە پێىاوخۆیان 

 (.ئایىذەي پڕعىگذار

ئەوەي عایاوى باصە خیزبى کۆمەهیضتی لە كۆهاغى خەبات 

 صەربەصخیەي کە کردهیذا زیاثر صەربەصتی بە ئەهذاماوى دابىو لەو
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لەپاظ جڵەو گرثنی خىکمی ثۆكێىەري پێی دابىون، بەو عێىەیە 

 7111ئەدەب هەرم هیان بىو هەثا صاڵى  هەڵىێضتی خیزب بەرامیەر 

 .7111صەرەثاي صاڵى  و

بەاڵم لە كۆهاغى گىاصخىەوەي بەرەو ماوەي کۆمەهیضتی دووەم، 

واثا پاظ دامەزراهذوى دیکحاثۆریەت لەصەر ئەدەب، صەدەها 

زیىذان دۆزیەوە. بەو عێىەیە دەبیىین ئەو  وصەر خۆیان لەى ه

ەکاوى ئەروپاي ڕۆژهەاڵت ماوەیەي کە هىوصەراوى واڵثە کۆمەهیضح

صەرە و ثێیذا صەربەصد بىون زۆر کىرت بىو، بە پێچەواهەي هى 

کۆمەهیضحەکاوى ڕوصیا کە هەهگىیىە ماهگیان بۆ چەهذ صاڵێک 

 درێژەي کێغا، پێػ ئەوەي دووچاري هەمان چارەهىوش ببن و

. صەر هەڵذاوى دیکحاثۆریەت لە ئەوروپاي ێخۆریان ئاوا ب

ە ڕوصیا، بۆیە هیىا بڕان كىڵتر بىو ڕۆژهەاڵت خێراثر بىو ل

 .ێ بىمەلەرزەکەظ ثىهتربىو لەو 

هاکاوێک هات هەثا ئەو  ماوەي صێیەمیػ لە هەروەها

عاعیراهەي کە خەریکى پێذا هەڵگىثً و صحایػ کردوى صحالینی 

مەزن بىون، ببىهە هەڵگري مەشدەڵى عۆڕظ دژي کۆمەهیضتی 

بێحاواهاهەي کە لەو ماوەیە لەپاظ مردهیذا. بەاڵم ئەو زیىذاهیە 

ەوان دەیان گێڕایەوە بەردران لە ژمارە هەدەهاثً، ئەو عحاهەي ئ

 .ثر بىو لەوەي ڕۆژئاواییەکان باوەڕي پێبکەنصەیر  و لەوە هامۆثر 
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 ئەدیثانوێژداوًخۆیانکردەقىرتاوًدرۆیەکًهەڵخەڵەتێىەر

ت لەپاظ مردوى صحالین هەاڵ جۆعاوى صیاس ی لە ئەوروپاي ڕۆژ 

ش ی ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵت ڕ بىو، دەهگىباس ی عۆ  بەگىڕثر ور بەهێززۆ 

هیغاهەکاوى بەرهەڵضتی کردن لەهەر ، و یاخى بىووى فىرکرثا، و

ەهیضتی، ئاواجى خەڵکى لەهەمىو الیەک ـهاوى کۆمـچىار پارچەي جی

وصەران، لەالیەکى ثر ڕۆژي ى ە هاهذەرێک بۆ هو زیىذو کردەوە، بى 

چىهکە هەصخیان کرد کەوا  ،ڕادیکاڵەکان بىو ڕەش ی کۆمەهیضحە 

بىو، هەصخیان کرد بەر لەئێضحا همىوهەي بااڵیان وردوخاظ 

فەلضەفەکەیان لەهاو دەریایەک لە خىێً و  و بیروباوەڕ  ڵگە هل

فرمێضک دەژیان. کارداهەوەي هەهذێکیان گەیغحە ڕادەي 

هەهذێکى  وێغک. هەهذێکیان بحەکاهیان ڕوخاهذهەرەصهێىاوى م

یان ویژداهیان ئەعکەهجەي دەدان لەبەر هەدیحنی دوورثر ثریغ

صپاردهیان بەو ثاواهەي کە درایە  ـێپ لەبەر صەرلەصەري لىثیان، 

برس ی  ئابڕوبردن و بىوە هۆي زیىذاوى کردن و ثاواهەکان ێب ڵپا

ثىاهاي ت کەوا كىرباهیەکى زۆریان دا، بەبىوهیان، بۆیان بەدیار کەو 

وێژداهیان، هەک لە پێىاو ئایىذەیەکى ەب بەکەصایەجى و داهێىان و

باعتر بۆ مرۆڤایەجى بەڵکى لە پێىاو درۆیەکى کىعىذەي مرۆڤ 

 .خەڵەثێىذا

ئەوروپاي رۆژهەاڵت هىرژمى بردە صەر گسیراوى  عۆڕظ لە

پۆلیس ی کۆمەهیضتی بەو پەڕي ثىاهاوە، لەبەر هۆیەکى ثر، ئەویػ 
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وەک  ي گەالهذائەو گسیراهەي پۆلیط لە ڕواهگە و ئەوە بى 

ثاهێکى بێگاهە بىون. بەو پێیە اڵهىێىەري و  وداردەصخێکى بێگاهە

عۆڕعەکە عۆڕعێکى هەثەوایەجى بىو لە دژي داپلۆصینی ڕوس ی. 

بۆیە دەبیىین داواکردوى صەربەصتی ڕۆعيبیري عان بەعاوى 

 .ئارەزووي وەدەصد هێىاوى صەربەخۆي هەثەوایەجى بىو 

وى ڕوس ی ببىن صەدەها الوي ئەوروپاي ڕۆژهەالت فێري زما

 وى ڕوس ی بە زۆري بىو لە كىثابخاهەووى بەڕەواوى. چىهکە فێرب

بىووى ئەو زماهە فێر  کەوت کەزاهکۆکان. دوایى بەدیار  وەیماهگاپ

چەکێکى دوو صەرەیە، چىهکە هەر زوو بەزوو ئاگادار بىوهەوە لە  

صەراوى ڕوس ی دژي هەڵىێضتی خیزب بەرامبەر ئەدەب و عۆڕش ی هى 

لەڕۆژهامەي  7199ئەهرهبىرگ لە جغرینی یەکەمى رۆعيبیري،  و

هەمىان زیاثر دەصتی ثێىەر  ئەو لێپرصراوەي کە لە":)زهاما( هىوس ی

صەران بەر لەعۆڕظ، هەیذەوێرا پێغيیاري و دەدایە کاروباري هى 

بابەجى چیرۆکێک بکات لە چیکۆف. ئایا هەصتی بەرزي ثۆلضحۆي 

یەکەي یهىهەر ثىاهاي كەبىڵکردوى فەرماوى هىوصینی عاکارە 

)دایک(  فەرماهێک دەیحىاوى بە ێ)ئەهاکارهیىا(ي هەبىو، یان گۆرک

 !؟ێبىىس 
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 ئەدەتًهەوگاري

 خىێهوزیىذانضۆڕش

پێػ هەڵگیرصاوى عۆڕش ی هەهگاریا پیحەر فەرز لە گۆڤاري 

خۆگىهجاهذهیان صەر ثىاهاي و هەهذێک هى ":)ئىرودالمی( هىوصیبىي 

وصەراهە لە ى ئەو جۆرە ه ـێهەیە، دەصەاڵثذاریەجى صیاس ی دەزاه

اهە چەپۆک ـــ)مهرج( ڕاژەکردوى ئەودان. بەاڵم جاروبار ڕودەدات ئەو

کاران دەدەن کە هەثا هەثایە دەهگ ـجەزربەي وا لە صحەم و

 ".بذاثەوە

ئەدیباوى هەهگاریا یەکەم کەش بىون  و صەر و لەڕاصخیذا هى 

وي دیکحاثۆریەجى کۆمەهیضتی ڕاپەڕیً. ئەویػ دەگەڕێحەوە و کەلە ڕ 

بۆ ئەوەي کەوا بسوثىەوەي دژایەجى صحالیىیزم هەر لەزوەوە لە 

)ئیمري هاجى( بىوە هەمەکارە  هەهگاریا دەصتی پێکرد، چىهکە

، هەر کە هاثە صەر کار هەڵمەجى گەڕاهەوەي 7199لەثەمىزي 

کرد، هاجى لە هەمىو صەربەصخیە دیمىکراثیەکان یەکضەر دەصتی پێ

ڕابەراوى ئەوروپاي ڕۆژهەالت زیاثر لەو بىارە بڕي کرد. هەروەها ئەو 

صىىرێکیص ی  وگیراوەکاوى بەرەاڵکرد کە زیىذاوى و، یەکەم ڕابەر بىو 

وي ى داها بۆ ثۆكاهذوى پۆلیس ی نهێنی. بەاڵم هێغحا جەماوەر پغ

 کە دیکحاثۆري صحالینزم رێچکە )ڕاکۆزي( ،هەڵىەکێغابىو 
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کردایەجى خیزبى گرثە دەصد، دەصتی کردە ثەگەرە هاهەوە صەر 

 .کۆعغەکاوى هاجى لەبەردەم هەوڵ و

یەکضەر ئیمري  7199لە پاظ ڕوخاوى مالىکۆف لە صاڵى 

لە لێژهەي هاوەهذي  هاجیان وەدەرها لە لەصەرکردایەجى وەزارەت و

بەو جۆرە هەهگاریا دوو ماوەي صحالینی بەخۆوە دید  ،خیزبذا

ماوەي ئازادي. بەو جۆرە ئەوروپاي ڕۆژهەاڵت دەکەوثە  دوو  ڵ هلەگ

صحالینزم بەپێی  دژە ژێر عەپۆڵە یەک بەدواي یەکەکاوى صحالینزم و

 لە هێىان صحالیيیەکان  و ێئاڕاصحەي یاري گىریط کێغەک

پێی ئەو ە بەهەیارەکاهیان. هەریەک لەو دوو ثاكمە ورەي بەرز دەبۆو 

 .بەدەصخیان دەهێىا ێ لەو  ولێرە وبیراهیانها کە صەرکەوثىاهەي

هەروەها هەر هێرعێک کرابا لەالیەن هىوصەرێک یان ئەدیبێک 

لە یەکێک لەو واڵثاهە یەکضەر لە واڵثاوى ثر دەهگى دەدایەوە. 

هیىەي دووەمى  کێغەي ئەدەبى گەیغحە چڵە پۆپەي لە هەهگاریا لە

س ی:" باڵکێغاوى و س ی هاودار غىلیا هاي هى و کاثێک چیرۆک هى  7199

یەت بەصەر ئەدەب هێىذەي هەماوە یادەبەدەري بیرۆکراثلەڕ 

 .ذایەوەـڵگ لە بازاڕ  ". خیزبیػ یەکضەر گۆڤارەکەيێبیکىژ 
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 خەتاتلەپێىاوڕزگارتىونلەدیکتاتۆریەتًحیسب

کە خرۆعۆف دەصتی  ،لە پاظ هەڵمەجى دووەمى دژي صحالینزم

صەراوى و ، هى بەهاوباهگەکەي بە وثارە 7191لە عىباجى ، پێکرد

هەهگاریا بڕیاریان دا ئەدەب بەیەکجاري ڕزگارکەن لە چىگى 

دیکحاثۆریەجى خیزبذا، چىهکە کاثەکە لەبار بىو، خیزب هەثا بً 

بااڵن هىكمی کێغەو هاکۆکیە ئایذۆلۆژیەکان ببىو. پیاواوى پۆلیس ی 

مەثرصیذایە. هەر لەو ڕۆژگارە  هێنی هەصخیان دەکرد دوا ڕۆژیان لەـه

صەري و ئەوضسي چیرۆک هىوس ی هاودار کرایە صەرهى  ێ ئەهذر 

ذا ئەوە بىو یگۆڤاري )ئىرودالمی( هەفحاهە. یەکەم کار کە ئەهجام

صحەکردوى ئەدەب لە الیەن بەثىوهذي هاڕەزایى دەربڕي لەدژي ئارا

 -هەمىو جۆرە چاودێریەک. گۆڤارەکەي کردە صەکۆیىک  وخیزبەوە

اي ئەوە چەهذەها هاو دو  هبوصینی صەربەصد. دوابۆ هى  -مىبەرێک

بەدیار کەوثىەوە لە گۆڕەپاوى ئەدەب پاظ بسربىهێکى زۆر. پەردە لە 

صەر هەمىو بىارەکاوى دیکحاثۆریەجى کۆمەهیضتی هەڵذرایەوە لە 

 .بەپێزدا کىرثە چیرۆکى بە هەڕمێن و و عیعر  و ێر ڕێگاري وثاري بى 

. ڵزماوى خیزب بۆ ماوەي چەهذەها صا صین بەو لەپاظ هى 

هاوەڕۆکى ئەدەبذا.  و ەڕاهەوە بۆ جىاوضازي لە عێىاز ئەدیبان گ

وى ثایبەجى هىهەري لە ئەدەبذا، و هەروەها صىربىون لەصەر ئەزمى 

بەو  هێرعیغیان کردە صەر )ڕیالیزمى صۆعیالیزم( گاڵحەیان دەکرد

دەیىت: پێىیضحە الیەهە خراپەکاوى ژیان  بىەڕەثە کۆمەهیضحەي کە
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جابیەکان، هەروەها گاڵحەیان بەو بغاریىەوە بە هیغاهذاوى الیەهە ئی

فەرمان ڕەوایاهە دەکرد کە گلەییان دەکرد لە دەصد ئەو 

صەراهەي کە بەثەهیا الیەهە صەلبیەکان دەخەهە بەر ثیغکى و هى 

 .الیەوى ئیجابیەکاهیػ فەرامۆظ دەکەن ڕەخىەکاهیان و

 ڕاهاتهلەسەرتیرکردوەوە

ڕەوعتی ئابىوري  مایە پىچى ڕۆعيبیري و )ئىورودالمی( گۆڤاري 

 دیکحاثۆریەجى ڕاکۆزي ئاعکرا کرد. ئەویػ لە کاثێکذا کە ڕاکۆزي و

صەرە و دەصحەو دایەرەکەي لەصەر کاربىون. هەروەها هى 

پێغکەوثىخىازەکان هێرعیان دەکردە صەر ئەو فەرمان ڕەوایاهەي 

 .کە گیاوى باوەڕیان لەدڵى خەڵکذا ڕەعکىژ کردبىو 

 (وەفرەتیان لێکە خودایە)
 خىستکردێەتىونتاوەڕيگڕگرتىوماویانپئەواو

چیرۆک هىوش لەصەر زماوى زۆر لە  وى عاعیرـــــثایبىر ثارۆش()

پڕوپىچى  دۆخە هالەبارەي کەدیباوى کۆمەهیضد گىجى:" ئەو بارو ئە

مالغد کراو دروصتی کرد لە ڕێگاي باڵوکردهەوەي لەالیەن 

  داداهەوە ێ گى  خیزبەوە، هەروەها بەکارهێىاوى هۆیەکاوى بە
ْ
 ()ایدا

)بەو عێىەیە وردە وردە  بىوە هۆي ئەوەي ببمە کاصێخێکى کىێر

 (.لەصەر بیر هەکردهەوە ڕاهاثم
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هێنی ـئیمري ثاکضیػ هىوس ی:"لەو واڵثەي کە عاعیر ثێیذا بە ه

یاصاظ دەبێحە ئاعىب زۆر ئاصاهە ئەدیب بە چاوي خۆي  ێدەهىس 

ۆزەخى هەفرەت کە چۆن بەهەعتی بەڵێىپێذراوي دەبێحە د ێببین

 ."لێکراو

ثىێژەکان چینی  ئیىجا بەردەوام بىون )لەهێى هەمىو چین و

 ئەو ثاوان و کرێکاران بەر گەورەثریً چەپۆک کەوت لە ئەهجامى

هەاڵهەي کە لە ماوەي ڕابردوودا ڕویاهذا. چەهذ جارێک بە ئاعکرا 

پەلکێغیان  وزهجیر دەکرد لەهاوەڕاصتی هیىەڕۆ کرێکاراهیان کۆت و

دن بۆ زیىذاهەکان، ئەوە لەو کاثەي کە ئەدیبان باس ی گەورەیى دەکر 

و پایەي کرێکاراهیان دەکرد لە الیەکى ثر کرێکاران ڕاپێچ دەکران بۆ 

زیىذاهەکان... هەر ئەو کرێکاراهە لەصەریان بىو باري گراوى باجەکان 

لەصەر عاهیان هەڵگرن بۆ ئەهجامذاوى پڕۆژە دۆڕاوەکاهیان. 

رێکاران خەرجى خىکمڕاوى بیرۆکراجى بکێغً کە بەکىرجى دەبىایە ک

 .پەڕیبىو ێئەوەهذە زۆر بىو لە صىىوري چاوەڕواهکراو ث

بەگىێرەي ئەو دروعمەي کە دەیىت:)بەدبەختی ئەو هەوەیە 

ئەو  .هرخێکە دەیذات بۆ رۆژێکى پڕعىگذار کە لە ئایىذە دێد(

كضەیە ثەهیا درۆیەکى رووت بىو بەش:)چىهکە هاعێد دوا رۆژی 

ێ کە هەکر  ،عىگذار لەصەر کۆڵى ئەو کرێکاراهە دروصد بکرێدپڕ 

 .(ە دڵیاهەوەو دەصخیان وەردەگرت، هە خۆش ی دەچى 
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 ئەدیثانوکرێکارانلەیەکڕیسندژيدیکتاتۆریەت

ثایبى دێري لە هەمان گۆڤار چەهذ کىرثە چیرۆکێکى هىوس ی کە 

 لێپرصراوان ودەهگذاهەوەیەکی باش ی هەبىو لەهاو کرێکاران، گەورە 

کاربەدەصحاوى خیزب هەهذەي هەما بىو لە خەژمەثان عێد ببن 

و ئەدیبان لەیەک ڕیسن لە دژي جەور  دیخیان کرێکاران و ێکاج

صحەم. بەو عێىەیە گۆڤاري )ئرودالمی( ئەوەهذە بە هڕەمێن بىو 

هەثا ژمارەکاوى کە دەردەچىون لە ماوەي چاوثروکاهێک لە بازاڕ 

ژمارەکاوى لە بازاڕي ڕەظ بەپەهجا بەرامبەر هەدەمان، هەهذێک لە 

هرخى خۆي دەفرۆعرایەوە. چى پێىەچىو ڕۆژهامەو گۆڤارەکاوى ثریػ 

ملى هەمان ڕێگایان گرثە بەر، ثىماش ئەجسیل هەڵگري خەاڵجى 

ئەدەبى صحالینی زهجیرەیەک وثاري هىوس ی دەربارەي چارەهىوس ی 

خیزب بە زەبري  جىثیاران ثێیذا باس ی کردبىو کە چۆن لێپرصراواوى

 .ثفەهگ جىثیاراهیان پەلکێػ دەکردە هاو ڕژێمی کێڵگە گغخیەکان

هىوصەران و خىێىەراوى  7191ي جغرینی یەکەمى صاڵى 99لە 

زیاثر لە  ،زاهکۆ خۆپیغاهذاهێکى ئاعخیان لە بۆدابضد صاز کرد

( کەش ڕژابىوهە صەر عەكامەکاوى بۆدابضد، 911،111)

)جەهڕال بین(  دەصخیان پێکرد ثا پەیکەري )بحىفى(یەوە  لەپەیکەري 

پیحەر  ێ کە دەکەوێحە ئەو بەري ڕوباري داهۆب، کە گەیغخىە ئەو 

فێرش کە صەرۆکى یەکێتی هىصەراوى هەهگاریا ئەو بڕیارەي 

خىێىذەوە کە هىوصەران دەریان کردبىو لە بەیاوى هەمان 
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ى گۆڕاهکاري مێژوویى، ئێمە ـئێضحا ئێمە گەیغحیىە خاڵ":ڕۆژدا

بە چەصپاوي ڕاوەصحین لەو كۆهاغە  ێاثىاهین لەصەر په

 ىپێکى وڕاي گەلى هەهگاریاي کرێکار بەرێکعۆٍرعگێڕیە، ئەگەر ثێک

 ".کردهەوە دەورمان هەدەنڵــصێ بەب

ەت هىعضخیان هێىا لە پێغکەظ کردوى ڵدەو  ڕابەراوى خیزب و

باظ. ئەواهەي بەرپرصً  )عملی( بەرهامەیەکى پڕاکحیکى پڕۆگرام و

بارودۆخە ئەو کەصاهەن کە لەجیاجى بەرفراوان کردوى  لەو 

 دیمىکراس ی وەخۆکەوثىون بۆ گەڕاهذهەوەي صەردەمى صحالین و

 .ڕاکۆزي: واثە صەردەمى ثۆاكاهذن لە هەهگاریا

ئێمە هىوصەراوى هەهگاریا داخىازیەکاوى گەلى هەهگاریامان لە 

 :خەوت خاڵى صەرەکى کىرت کردۆثەوە کە ئەماهەن

  هەثەوایەجىصەربەخۆیى.  

  چاوپێذاخغاهذهەوە بە ڕێککەوثً هامەکاوى بیاوى لەصەر

 .بىچیىەیەکى یەکضان

  هەڵضىڕاهذوى کارگەکان لەالیەن ئەهذازیار و پضپۆرە

 .کارامەکان

  ئازادکردوى جىثیاران لە دیار کردوى مافى چارەهىوس ی

 .خۆیان بە صەربەصتی
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 مان و لە پەرلە ێ ئازادي هىێىەراوى خۆي هەڵذەبژێر  گەل بە

دەزگاکاوى کارگێڕي لە ڕێگاي  ئەهجىمەوى عارەواوى و

 .هێيیەوەـدەهگذاوى ه

هێنی بە ـهەر کە بىڵێڵى ئێىارە داهات گىەللي پیاواوى پۆلیس ی ه

صىپاي  چەک، کرێکاران و ێلێغاو دەباریە صەر كىثابیاوى ب

 اڵهیغحماوى و پۆلیس ی ئاصایى بە یەک دەهگ ڕاپەڕیً و چىوهە پ

ە و خىێىذکاران لەو بەگژیەکذاچىوهەي کە هێىذەي هەبرد بى 

 .عۆڕعێکى بڵێضەدار بە پاڵپغتی دە ملیۆن هەهگاري 

 خەوومان بەشۆشیالیسمەوە دەدیت کەچي زیىذان وخوێه بوو

لەماوەي یەکەمى صەرکەوثىذا واثە پێػ دژە هێرش ی ڕوس ی 

کاهىووى  )ئرودالمی( دەرچىو لە ژمارە دووي گۆڤاري عۆڕعگێڕي 

ئەم ژمارەیە بە گرهگتریً بەڵگەهامەي عۆڕش ی  7191یەکەمى 

هەهگاریا دەژمێردرێد، لە هێى ئەواهەي کە لەو ژمارەیە هىوصیبىویان 

ثایبىر دێري بىو کە ثا ئێضحا لە زیىذاهە لە پاظ هىعىصتی 

عۆڕظ، لەو وثارەیذا گىثبىوي:"هەڤااڵن مً بەرپرصیارم هەروەها 

لە صۆهگەي پیغەکەماهەوە عاهازي پێىە دەکەم  مً عادم و

یەکەم کەصاهێک بىویً کە گىێمان لە دەهگى بێزاري خەڵک بىو، 

 ".ى کاربەدەصحانێدەصد گەیاهذماهە گى  کە دەم و
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هاهذاوى کەصێک یان کۆمەڵێکى  ئەو عۆڕعە بەثەفرەدان و

صیاس ی یان بیرو ڕایەک هەبىو، بەڵکى ویضتی گەل بىو. مً ئێضحا 

ثاواوى فغارو زۆرە ملێ  هذایەجى ودەثىاهم مەزەهذەي ڕادەي دڕ 

کردن بکەم کە گەل دووچاري هاثبىو، گەل بە ثێکڕایى بێ چەک 

.. لە صەرەثادا بەڕووي ثاهکە كىرصەکان ڕاپەڕي. ڵدەصد بەثا و

 و جىثیاران دەکەوهە هاز  ذەزاوى کرێکاران و، وام7119لەصاڵى 

ن هیعمەجى کۆمەڵگاي هىێی بەڵێن پێذراو بەاڵم لە ماوەي دەصااڵ 

واڵثیان بضد بە بضد ثااڵن کرد وەک بەڕە لە ژێر پێ ێیان 

 .دەرهێىایً

واماهساوى صۆعیالیضتی بيیات دەهێین بەاڵم لە جیاجى ئەوە 

ثێیان هەڵذایىە پغد دیىاري زیىذاهەکان، ئەو زیىذاهاهەي کە 

درۆ بيیات هرابىون. هاوڕێیان مً هەصد  لەصەر بىچیىەي خىێً و

چىهکە چاوم درەهگ کردەوە، ئێمەي  ،ەمبە بەرپرصیارێتی خۆم دەک

ئەدیباوى هەهگاریا ثەنها یەک پۆزعمان هەیە، هەر چەهذە درەهگ 

ي عۆڕعمان ئەهجاممان دا، ئەویػ ئەوەیە ئێمەي ئەدیب دەروازە

ى ئەو وثارە صحەم. )خاوەو وخضحە صەر پغد دژي جەور 

و مێژویەکى دوورو درێژي هەیە لە هىوصەرێکى کۆمەهیضحە

( لە چىاري ڵعەظ صا کۆمەهیضخیذا کە دەگەڕێحەوە بۆ س ی و

صىپاي صۆڤیەجى هێرعێکى بەرفراواوى  7191جغرینی دووەمى 

صەرثاصەري کردە صەر هەهگاریا، عێرە بەفریىەي عۆڕش ی 
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دوا پەیامى یەکێتی هىوصەران لەڕادیۆي صەربەصتی  وثىاهذەوە

ەهگاریا داواي ئێمەي ئەدیباوى ه ":هەهگاریا بەو وعاهە کۆثایى هات

زاهایەک دەکەیً لە جیهاهذا. لە  صەرێک وو فریاکەوثً لە هەمىو هى 

یەکى هىوصەران دەکەیً، هاهامان یهەمىو پەیماهگایەک و یەکێح

ئێىەظ  ڕۆعيبیرێک. ماوەکە کىرثەو بردە بەر هەمىو ڕابەرێک و

 کرێکاران و زاهایان و صەران وو ڕاصخیەکان دەزاهً. هاریکاری هى 

 !" ...رۆعيبیراوى هەهگاریا بکەن، فریامان کەون، فریا جىثیاران و
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 دیکتاتۆریەتگەڕایەوەوخامۆضًوتۆقاوذویصگەڕایەوە

خامۆعیەکى صامىاک باڵى بەصەر بۆدابضد کێغا لە پاظ 

ی دوو هەفحەظ لەماهگرثن خەوت ڕۆژ لە عەڕعۆڕي خىێىاوي و

بەرگریەکى لەهاو بىێر هەمىو  وصەرثاصەري، صىپای صۆڤیەجى دڵێر

هێىیػ ـبەصد کران، پۆلیس ی هكۆڵهاوڕێیاهیص ی  برد، ئیمري هاجى و

 کرێکاران و ڕابەران و صەران وو گەڕاهەوە صەر بەزمى جاراهیان. هى 

خىێىذکاراهیػ بە هەزارەها گیران. ژمارەیەکى زۆر لەواهە گىێسراهەوە 

لە الیەکى ثر خەڵکێکى زۆر بەرەو  ،تی صۆڤیەتێبۆ هاو یەک

ەو ڕۆژئاوا. ژمارەي هەاڵثىەکان هەثا و رەکان ڕایان کرد ڕو صىى 

 91و لەواهە هەزار پەهاهەهذە بى  911داخضحنی صىىر هسیکەي 

زیاثر لە  هەزاریغیان كىثابى زاهکۆ بىون و 1، هەزاریان کرێکار بىو 

 .و ڕۆژهامەهىوش بىونکەصیػ هىوصەر  711

ا ن دو یەکایبري لىلەي ثفەهگى صەربازە صۆڤیەثلە ژێر زە

ئەو ثۆكاهذهەظ  ڵتی هىوصەران بەصترا، لەگەێکۆهگرەي یەک

تی بڕیارًذا بە ئاعکرایى کە هێزەکاوى صۆڤیەت عۆڕش ی ێیەک

 :خىصد کرد. هەروەها لەو بڕیارەدا هاثىوەێخەڵکى هەهگاریاي پ

هەڵگەڕاوي بە  لێرەدا لەبەردەم پاعماوەي وردوخاظ بىوي صىر 

لە بەردەم ئاواثە  ذا،یصخخىێنی عۆڕعەکەمان لە پێىاو صەربە

بابردەڵەکاوى صەرثاپاي گەلێک، دەوەصحین بۆ پێغکەظ کردن 

  ...وبژاردوى کردەوەکاهمان
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چىهکە ئەو  ،گەلێک ئەعکەهجەي چێژت گەلەکەمان

 بیروڕایاهەي کە گەلەکەمان باوەش ی بۆ کردهەوە بەگەرمى و

 وزۆر بە ڕێگایەکى دوژمً کاراهە ڵدڵضۆزي بەر لە دە صابە

  ...کردن ێهە هاثىە جێبەجداپلۆصێىەرا

گەلى صحەم دیذەمان بەثاصەوە دەیڕواهیە ژیاوى صەربەخۆیى و 

ئارەزوە بىو کە دەرگاي  ووایەجى، هێزي هەڵلىاڵوي ئەو ثاصەهەثە

ي جغرینی دووەم صاڵى 99خضحە صەر پغد بۆ عۆرعەکەي 

7191. 

داوە بە ئەرکى صەرعاوى و جا ئێمە وەکى گەواهیذەرێکى ئەو ڕو 

اهین کە بڵێین خکىمەجى صۆڤیەت هەڵەیەکى مێژوویى خۆمان دەز 

 .کاثێک عۆڕعەکەماوى لە خىێً گەوزاهذ ،کرد

 دەبیىین گیاوى زیىذوي عاعیراهمان و ظ اههئەو رباری  صه

باوەڕمان بەدادپەروەري، دەمان گەیەهێحە ئەو باوەڕەي کەوا کاجى 

 ئەوە دێد ئەواهەي هێزي خۆیان بە خراپى بەکارهێىا ڕۆژێک داواي

 .لێبىردهمان لێبکەن

یە لە صەربەخۆیى یبریح ،داخىازیە صەرەکیەکاوى هەهگاریا

بيیاثىاوى ڕژێمێکى کۆمەالیەجى دیمىکراس ی. ئێمەي  هەثەوایەجى و

هىوصەراهیػ پیرۆزبایى لەو داوا رەوایاهە دەکەیً، ئێمە دەصتی 

هەوەي  کرێکاران و هاریکاري درێژ دەکەیً بۆ جىثیاران و یارمەجى و



 

  

 

وگسیري پۆلیص کـێـػــەي ئـەدەب وضـیاضـەت لـە واڵتـە ضـۆغـیالیطـتەکـاىئەدیة   

94

پێگەیغحىو پاظ ئەوەي هاوئاماهجى کردینی بەیەک، بە یارمەجى 

ئەوان پێىیضحە فەرماهڕەوایان ثێبگەیىین کە هەرگیز هابێد 

صیاصەت بۆ خۆي ببێحە ئاماهج بەڵکى  هۆیەکە بۆ هێىاهەدي خۆظ 

هەکرایەوە لە ەر چەهذە ئەو بڕیارە هەرگیز باڵو گىزەراوى گەل. ه

زۆر بەخێرایى بە هەمىو الیەکى  ڕۆژهامەگەري کۆمۆهیضخیذا. بەاڵم

 هەربە واڵت باڵوبىەوە، هەروەها وەرگێڕدرایە صەر چەهذیً زمان و

 .صۆڤیەجى باڵوکرایەوە -چىار الي جیهاوى چینی

بریحىبىو لە داخضحنی  وەاڵمذاهەوەي خکىمەت بۆ ئەو داوایاهە

صەرو و وصەران، هەروەها صەدەها هى ى تی هێیەک و)ئرودالمی(

صەراوى هەمىو واڵت ڕەثیان و زیىذاهەوە، هى ڕۆعەهبیري خضحە 

کردەوە دەصتی یارمەجى درێژبکەن بۆ خکىمەت لە باڵوکردهەوەي 

چەهذ کەصێکى کەم لە فاعیضحەکان ":درۆیە زلەکە کە دەڵێد

ڕابەرایەجى ئەو یاخى بىوهەیان کرد لە هەهگاریا بە فیتی بە 

چىار  کرێگیراواوى ئیمپریالیزم. ئەو کەمە کەصەي کە پێىیضتی بە

 ..ثیپ لەصىپاي صۆڤیەجى بىو بۆ دامرکاهذوى

صەران گاڵحەیان بە گىثەکاوى خکىمەت دەکرد و هەهذێک لە هى 

ي : ئەو چل هەزار كەعەو ئىرصحىکراثیەێئەوەثا یەکێکیان دەهىس 

دوا دەصحە بىون کە  وببىهەوە کە لە کارگەکان صێپیلى پۆاڵ کۆ

 .دەصخیان لە بەرگري هەڵگرت
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دابضد فەرماوى لە  دادگاي بۆ 7191ثەمىزي  ـــی91لە 

جىلیا ئۆبر  الو جۆزیف جاڵى و)صەري و صێذارەداوى دوو هى 

صینی درامایەک و ذا لە صۆهگەي بەعذار بىوهیان لە هى (ــــچىفیضکى

بە هاوهیغاوى )گردۆلکەي صەربەصتی( کە باس ی لە صێذارەداوى 

بەدەصحان و وێژداوى پێىىش  ێکى بێحاواوى دەکرد. ئەم فەرماهەپیاو 

داواي صىک کردوى  بیرمەهذاوى جیهاوى هەژاهذ بروصکەي هاڕەزایى و

ىەزیراوى هىێى کۆ یە صەر )کادار(، صەر لێغاو دابار فەرماهەکە بە

هاوى لە هێى ئەو کەصاهە بىون کە ـهەهگاریا، چەهذ هىوصەرێکى جی

بروصکەیان هارد لەواهەظ: ئەلذۆش هێکضلى، گىڵ ڕۆماثۆش، 

وضىا مىریاک، جان پۆل صارثەر، صخیڤً ئەلپێر کامۆ، فرا

صەهذەر، بێرثراهذ رصل، پاپلى بیکاصۆ. خکىمەجى هەهگاریا هاچار 

صاڵ گیران صىک بکات. بەو عێىەیە عۆڕش ی  79بىو خىکمەکە بۆ 

هان صەرکەوت لە ڕزگارکردوى ئەو دوو الوە لە ژێر ــویژداوى جی

 .چڕهىکى مەرگ

هێنی مەرگى ـوى پۆلیس ی هر هێغحا لە زیىذاهەکاـبەاڵم صەدەهاي ث

چەهذ صەرکردەیەکى ژیاوى  7191 هێىاظ دەهۆعً. لە هاوینی

ڕۆعيبیري لە هەهگاریا چىوهە الي وەزیري هاوخۆي ئەو کاثەي 

هەهگاریا بەڕێس فێرش میىهخ ، ئیىجا هاڕەزایى خۆیان دەربڕي لە دژي 

زیىذاوى کردوى چاکتریً هىوصەراوى واڵت. هەر کە ئەوەیان گىت 

لە ڕەفەي هىصیىگەي هامەیەکى ئەدیب و عاعیري پیرەمێرد میىهخ 
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وپاجى کردبۆوە کە عۆڕش ی و کە ثێیذا د ،ى دەرهێىاــــــ)زولحە زەلک(

جغرینی دووەم عۆڕعێکى هیغخیماوى هەمر بىو بە پێچەواهەي 

ئەواهەي دەڵێن عۆڕعێکى کۆهەپەرصحاهەي چەواعەکەر بىو بە 

جى: "ئەمەظ بەڵگەیەکى فیتی بێگاهە هەڵگیرصا. دوایى وەزیر گى 

 ".ثەواوە کە ئەو ئەدیبە هیچ ثەماو ئىمێذي هەماوە

لە گۆڤاري )ئرودالمی(  7191ى ئایاري ـــ9ئەو عاعیرە بەرزە لە 

ععرێکى هىوصىبىو بەهاوهیغاوى )چۆن ئازا دەبم( ئەمەي خىارەوە 

 :بەعێکە لەو عیعرە

 هاوڕێکەم هي ئازا ًین

 تڕوا تکەى هچىرک

 ًن هەر کە ضتایػً ئازایەتین دەکەىدەگاتە ضەر ئێطقا

 هي پڵیٌگ ًین تەڵکى هرۆڤن

 دڵن الًەو تێػەی

 ترضەو تەش

 تڕوام پێثکەى هي دەترضن، دەترضن
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پەهذیان لە مەصەلەي  ،بىو  وا دیاردەصەاڵثذاران 

صێذارەداوى دوو ئەدیبە الوەکە وەرگرثبىو بۆیە ئەو جارە هەثا لە

باصیان هەکرد. لە پاظ ئەوە بە )غایىر فىلذز( یان لە صێذارە هەدا 

)ثایبىر  چەهذ ماهگێک چەهذ ئەدیبێکى هاصراویان زیىذاوى کرد وەک

دري(، )غىلیا هاي(، )زولحا زەلک(، )ثایبىر ثاروش( بۆ ماوەي هێىان 

 .ڵعەظ ماهگ ثا عەظ صا

ژەهەڕاڵ  ىـــىەزیران )ئیمري هاجى(کۆ کاثێک صەر  7191لە صاڵى 

اهەظ و و ئەو د ڵان، لەگە)بال هالیحەر( لە صێذارە در 

ئەدیبی هاودار )جۆزیف  ىــــکۆمەهیضحەکان )میکلىش غیمس(

ي( چایچیان لە )غیزا لىصتر  )ئیضخیڤان بیبى( و صنرالگى( و

)غیزا و بیبى( دوو وەزیر بىون لە خکىمىجى عۆڕعگێڕي  دانصێذارە

 .ئیمري هاجى

ازي ىە باهگەوازي دەکرد بۆ ڕێبـــ7119ئیضخیڤان بیبى( لە صاڵى )

یە یەکان بۆ هەهێغحنی هاکۆکیچارەصەرە هاوەهذی ئاعد بىوهەوەو

هێى دەوڵەثیەکان. ئەمەظ چەهذ بڕگەیەک لەو یاداعحەي کە 

پێغکەش ی کرد بە بەرپرصاوى لە دواي هىعىصتی عۆڕش ی هەهگاریا 

کە ثێیذا داواي چارەصەري هاوەهذي کردبىو:"بارودۆخى ئێضحاي 

 الیەهگراوى پەیڕەوکردوى صیاصەجىهەهگاریا چەپۆکێکە بۆ هەمىو 

چەهذ  هحذ و...کەصاهە وکۆمەڵە یەم(. ئەو دەوڵەت وێ)ڕێگاي ص

صۆعیال  هەمىو خیزبە صۆعیالیضد و دەوڵەثێکى ئاصیایى و
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هەمىویان لەو  ،چەهذ کۆمەڵێکى صیاس ی ثر دیمىکراثەکان و

هاهێکى دوو بەظ کراو لە هێىان بیروباوەڕي ـباوەڕەدان کەوا جی

خێىە  وجیهاوى دێىەزمە ،بیروباوەڕي کۆمەهیضتی اري وصەرمایەد

 وىوەکاهە، جیهاوى گیروگرفحە صاخحەبەگژیەکذا چ

خێىاهە دەمارگیري  ەڵبەصحەکاهە، لەهێى ئەو دێىەزمەوـهـدەص

کۆمەهیضتی بەزەكتریً عێىە  الیەن صەرەڕۆکاوى صەرمایەداري ولە

 .…بە دیار دەکەوێد

وصەراهەي کە هێغحا ئەو ئەدیب و هى  7191و7191لە صاڵى 

صین دەرهەچىو بىو، بەر لێغاوي و فەرماوى كەدەغەکردهیان لە هى 

ثىڕەي خیزب کەوثً کە ثاواهباري کردن بە ماهگرثنی صەرثاصەري 

ڕوخضاري دزێىي وەدیار کەوثەوە  ێ بێذەهگ، ثۆكاهذهیػ صەر لە هى 

وصەر كەدەغەکران لە هىوصین و ى ه ئەدیب و 711لە ئاکامذا )

 .(هەر عخێک باڵوکردهەوەي
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 ئەدەتًپۆڵۆوً

 الدانلەداڕێژگەيدەقگرتىو

 

 و ر زەبر لە ژێ -7117هەثا صاڵى - پۆڵۆهیا بۆ ماوەي صەد صاڵ

ژیا. ئەدیباوى ئەم گەلە هەمضا  وڕوصیا وزەهگى ئەڵماهیا

کە پارێسگاري  ،کۆیلەیە بىون وکىت کراوە و کىت وصحەمذیذە

مەشدەڵى بلێضەداري گەلیان کرد، هەثا کاجى صەربەصتی هات. 

هاوچەعنی ئەوان بە ویژداوى  و)کەز( )میکیى( و عاعیراوى وەکى

 .دادەهرێً لەو ڕابىوهەدا )ڕۆڵەکاوى صەربەصتی( )مێژوو( و

ثێپەڕ هەببىو بەصەر ئەو صەربەصحىیە  ڵهێغحا بیضد صا

ێر پۆصحاڵى صەربازەکاوى دا، هێغحا کاثێک هیحلەر پێغێلى کرد لە ژ 

ئەو پۆصحاڵە زەبەالخاهە لە صەر صىگى خاکى هیغخیماوى هەڵىەصحا 

یە ێکە واڵت بىوە مۆڵگەیەک لە ئیمپراثۆریەجى صحالین. بەو پ ،بىون

چاري ژێر چەپۆکى و دو  و دیضان لە چارەهىوس ی ئەو واڵثە هىوصرابى 

رد بە صەپاهذوى دوژمىە دێریىەکەي )ڕوصیا( ببێحەوە، کە دەصتی ک

 .ثۆكاهذن بیروباوەڕي کۆمەهیضتی بە زەبر وزەهگ و

بۆ  ڕقى دێریىەي ڕوصیەکان پاڵىەرێک بىو  دوژمىایەجى و

چەوصاهذهەوە  ثیژثریً جۆري زۆرە ملێیی و وصەپاهذوى ثىوهذ
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بەصەر گەلى پۆلۆهیا. ئەوەظ عخێکى چاوەڕوان کراو بىو هەثا 

ى صحالیىىیەکان دەثرصان. کۆمەهیضحەکاوى پۆڵۆهیاظ لە  داگیرکردو

بەو عێىەیە دەبىوایە فەرماهڕەوایان هەردەم لە کۆعػ کردن یان 

ئەدیباوى  کەچ کردوى هىوصەران و ێمل پ بۆ دەمکىت کردن و

 بە ثىوجى، هاوى وـپۆڵۆهیا، هەروەها بۆ دابڕیيیان لە ئەدەبى جی

چاوەظ هەردەم صرودي  و کردهیان، یان بیان کەن بە عایەر 

 بااڵي ڕابەرە کۆمەهیضحەکان بڵێن و هەڵگىثً بە بەژن وـپێ صحایػ و

کۆعغە هىعىصتی بىو، هەر  ویڵێىەوە، بەاڵم بەش ی ئەو هەڵمەثەب

 .هەهذێک صەرکەوثيیان بە دەصد هێىاێ لێرە ولەو  چەهذە
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 ێچۆنحیسبئەدیثێکًگەورەدەفەوتێى

دەثىاهین بیرۆکەیەک وەدەصد بێىین دەربارەي ئەو ثۆكاهذهەي 

هىصەراوى پۆلۆهیاي دابىو، هەروەها ئەو  کە دەوري ئەدیب و

فغارەي کە لە صەریان بىو لە رێگاي مەصەلەي ئەدیبی هاوداري 

پۆلۆهیا )و.باک(، کە یەکێک بىو لە عاعیرە هاودارەکاوى بسوثىەوەي 

 .هێنی )دژە کۆمەهیضد( دژي صەردەمى هازي لە پۆڵۆهیاـبەرگري ه

عذاري ژیاوى صیاس ی هەکرد لە پاظ کۆثاي جەهگ )باک( بە

بەرایى وازي هێىا، هێىذەظ کەیفى بە ڕژێمی  هەر بە خەباجى

کۆمەهیضتی هەدەهات، کە هەمىو هەوڵێکى هىوصینی لێ كەدەغە 

کردبىو، باک داواي مۆڵەجى کرد بۆ صەفەرکردن بۆ ئیحاڵیا، وا دیار 

بىو دەوڵەت پێی عەرم بىو داوەیەکى ئاصایى وا ڕەت بکاثەوە بۆیە 

گرت کاثێک هیچ ێهێنی ڕێیان پـڵەثیان پێذا، بەاڵم پۆلیس ی همۆ 

ذا، یثۆكاهذه ى دادي هەدا لە كەدەغەکردن وڵـعێىازێک لەگە

صەران ثا جاڕي عێحایەجى ئەو پیاوە و تی هى ێدەصحىریان دایە یەک

هێنی( بۆ ئەوەي ـ)پۆلیس ی ه داوایەک پێغکەظ بکەن بە بذەن و

 .بیخاثە هەخۆشداهەي عێحان

خضخیاهە هەخۆشداهەي عێحان، لەوێىەظ  واک گیراهەڵبەثە ب

هێنی گىێسرایەوە، دوایى بە هاچاري ئازادیان ـبۆ زیىذاوى پۆلیس ی ه

مێنن، یان ثەهاهەت ـحىاوى عێخبىوى بضەلپاظ ئەوەي هەیاه ،کرد
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بەڵگەیەکى صاخحەش ی لە مەڕ هەڵبەصتن. بەاڵم هەر بەدوایەوە 

یز بەرگەي هاگرم، ڕۆژ ژیاهم بۆثە مۆثەکەیەک هەرگ":بىون ثا گىجى

یە باهگم هەکەن بۆ ئامادە بىون لە بەردەم پۆلیط، یان دادگا، یه

کە  ێ، ثەهیا ئەوە هەبهۆ ێیە عەكلیەکان، بەبییان دکحۆري هەخۆع

 ".لە هاوم بەرن  بم فەوثێنن وێ دەیاهەو 

 :ئەوەظ همىهەیەکە لە عیعرەکاوى ئەو ئەدیبە صحەمذیذەیە

 ئەواًەي لە )تۆ(یاى دا

 کەوتٌە گیاًً هٌیع

 یطىاکردڕئەواًەي )تۆ(یاى 

 یطىا کردًً هٌیعڕکەوتٌە 

 دەزاًً تۆ؟

 چىًکە هەًاضەم تە ضیەکاًتا

 ێدەچ دێت و

 چىًکە خىێٌن تە دەهارەکاًتا

 !ێهەڵذەکػ
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 دەًگیػواى تە یەک ئاواز تەرز دەتێتەوە

 تىڕەیەکً چەهىظ لە ًاخوا پەًگ دەخىاتەوە

 هەهاى گڕ هەاڵیطاوەلە غارو غارۆچکەکاًً ئێرەظ 

 قیي خۆي هەاڵش داوە خەغن و هەهاى تىڕەیً و

 درەختەکاى ؼەهگیي تىوە وهاژەي دار

 غۆضتەکاى تااڵوي خاهۆغیاى ًۆغتىە

 کاتێک دۆڕاى تە دواي دۆڕا دێت

 هیىام تەضەرکەوتٌێکً دوور زیاتر تىوە

 ئەواًەي لە تۆیاى دا

 کەوتٌە گیاًً هٌیع

 ئەواًەي تۆیاى ڕیطىا کرد

 ٌە ڕیطىاکردًً هٌیعکەوت

 ئەگەر هاتىو تەغەهیذي ضەرت ًایەوە

 تەغن هەکە لەو ضەرکەوتٌە ێت
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 ڕۆژ تەڕۆژ ضرودي تىڕەیً تەرز دەتێتەوە

 قارەهاًین تە تاجە گىڵیٌەي ضەرکەوتي دەڕازێتەوە
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 پرسیارەکاوًئەوذامێکًحیسب

گسیراوى پۆلیط ئەوەي لە  ،لە ثۆكاهذهذاڵ ماوەي چەهذیً صا

دەصخیان هات کردیان بۆ صەپاهذوى ڕێبازي صحالین بەصەر ئەدەبى 

 .بۆ خىکاهذوى دەهگى ئەدەبى ئازاد پۆڵۆوى و

ئەوەعذا هێغحا چىگى گسیراوى پۆلیط گەلێک خاو  ڵ گهلە

کە ئەدەبى پۆڵۆوى بەجۆرێک بەدیار کەوثەوە هەمىو  ،هەببىەوە

صام بىهیغیان، ثەنها لەبەر ئەو هاوى صەرصام کرد. هۆي صەر ـجی

کە ئەدیبان هیغاهیاهذا لە  ،وێىەیە هەبىو  ێئازایەثیە ب

ەڵکى بە هۆي گسییراوى پۆلیط، ب ي ڕژێم وو بەرەهگاربىهەوەیان بەڕو 

صەمەرەیە بىو، لە صروعتی گەلى پۆلۆوى  و ئەو دۆزیىەوەیە صەیر 

ڵ گەزاکۆوى هەرگیز کاري لێ هەکرا لە زیپک و کە ڕادەي بلیمەجى و

دەرەي کە داوێىگیري ببىو بە درێژایى چەهذیً ئەو فغارە لە ڕادە بە

 .ڵصا

لە كۆهاغى یەکەمى خاوبىهەوەي چىگى ڕەش ی کۆمەهیضتی، 

لەصەر ئەدیبەکان ثىاهیان بەعێکى زۆري عاکارە ئەدەبیەکاهیان 

 .ەردي صەردەمى صحالین ثۆمار بکەنب و پاعماوەي دار 

بەردەم وااڵبىووى صیاس ی بەو کارەعیان ڕێگایان خۆظ کرد لە 

، هەروەها 7119عۆڕش ی صپی پۆڵەهذي لە جغرینی دووەمى  و

دامەزراهذوى  ماوەي وااڵبىوهیان بە هەل زاوى بۆ پحەوکردن و
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ثێپەري  ڵهىهەري بەرهەمەکاهیان، چىهکە چەهذیً صا ییبىچیىە

 فراصد و وکافکا)ئەوەي کەلەپىري ئەدەبى  ێلە هىصیيیان ب

یگەري هەبێد لە صەریان بەاڵم، هێىذەي بچىکتریً کار  (جىیط

هاوى صەملاهذ کە عان بەعاوى ـهەبرد ئەدەبى پۆڵەهذي بۆ هەمىو جی

 .ئەدەبى جیهاوى ڕێ دەکات

 ڕۆمان و ئەو کحێبە ثۆمارگەي ئەو هەمىو کىرثە چیرۆک و

کە لەو ماوەیەدا بەرهەم  ،ەیبىێراهە هی وثارە چاوهەثرش و و ععر 

پۆڵۆهیان صەملاهذ. بەڵکى ثۆمارگەي مێژووي ئازایەجى ئەدەبى  هاثً و

ذا لە دەصحگیرکردوى یئەو ڕاپەڕیىەیە کە گەلى پۆڵەهذي ئەهجام

یەکەم هەلذا. ئەمەي خىارەوەظ همىوهەیەکە لەو عیعراهە، لە 

 )پرصیارەکاوى: هاوهیغاوىبە هىوصینی )لىکحىر واروصنرلکس ی(

 (ئەهذامێکى خیزب

 ًاتێتهەرگیس پیص  وحیسب ڕوتارێکً خاوێٌە

 !یە؟یئایا هاًاي ئەوەیە هي پێىیطتن تە خۆغۆردى ً

 حیسب گا تەردێکً هەزًە

 !تام؟ ئایا هي گەردێکً ئیفلیجً ًاو تۆزو

 حیسب هێػکً ڕێکخەري چیٌەکەهاًە

 !ئایا هي ژێر کاضەي ضەرم تەتاڵە؟
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 حیسب دەًگً کۆتاییە

 !ئایا هي دەهۆڵێکً لەرزۆکً دڕاوم؟

 حیسب دەضەاڵتً تااڵیە

 هًٌ کەوظ دور، لە ضەرهە پرضیار لە حیسب تکەمئایا 

 !چۆى کەوظ ضاز تکەم؟

 ئایا هًٌ ڕەزەواى، لە ضەرهە پرضیار لە حیسب تکەم

 !وخۆخەکاًن تذەم؟چۆى تایەخ تە ضێى

 ئایا هًٌ هۆضیقا ژەى، لە ضەرهە ئەو ئاوازاًەي

 !ەم ضەها دەکەى تۆ حیسب یاى راڤە کەم؟ـلە کەلل

 .حیسب هەردەم لەضەر هەقە

 ەي حیسب وەضتاـئایا هەر یەکێک لەضەر لىتکەي قىلل

 !ئەویع لەضەر هەقە ؟

 .وتەوحیسب هتواًەي ڕ

 !هي خایي تن، هەر کە گىهاًن لە خۆم کرد؟ ێئایا دەت
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عۆڕش ی صپی پۆڵۆهیا بە چەهذ ڕۆژێک پێػ عۆڕش ی هەهگاریا 

 ،)غىملکا(یان لە زیىذان ئازاد کرد 7191کەوت. چىهکە لە صاڵى 

یەکێک بىو لە  کە یەکێک بىو لە ڕابەراوى کۆمەهیضد و

ڵ ەکان، لە پاظ  چىار صایصەرکردەکاوى بەرگري لە دژي هازی

زیىذاوى کردن )غىملکا( کرایە صکرثێري خیزبى کۆمەهیضتی 

جاڕي  7191جغرینی یەکەمى صاڵى  ــــی97یەکضەر لە  پۆڵەهذي و

لە ڕاصخیذا زۆرە ملێیی.  صیاصەجى خۆي دا لەدژي ثۆكاهذن و

 وەهگاریا بۆ پغحگیري کردوى غىملکایەکەم خۆپیغاهذاوى عۆڕش ی ه

 .صیاصەثەکەي بىو لە پۆڵۆهیا

تریان ماوەي یەک ئەدیباوى پۆڵۆهیا وەک ئاوەاڵهلەالی

وەبەریان هێىا، لەوالیەوە  زاوى و لخاوبىهەوەي صحالینزمیان بە هە

ن لە ەاڵم بەوەوە جیابىو ئەواوى ثر،  ب ڵهاوبەظ بىون لەگە

ێ تریان کە بەرگریەکى خىێىاویان کرد لە دژي صەرلەهى یئاوەاڵه

پاظ وێک  ،گەڕاهەوەي دەصەاڵجى خیزب بەصەر ئەدەب دا

بىێراهە بەرگري هەمىو  وعەپۆڵى صحالینزم. ثابڵێی دلێراهەهاثىەوەي 

یە ثازە یێکیان کرد بۆ صەهذهەوەي صەربەصحکۆعغ هەوڵ و

 ون بەڵکى ڕەخىەي ثىهذهذەظ هەوەصحاوەدەصد هاثىەکان، بەوە

ئەدیباوى خىدي صۆڤیەت کرد لەبەر  صەران وو ثیژیان ئاراصحەي هى 

زەبىوهیان، کارگەیغحە ئەو ڕادەیەي ثەهاهەت  دەصحەپاچەیى و

 .ڕەخىەیان ئاراصحەي بارودۆخى ئەدەبى هاو ڕوصیاظ کرد
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 دەوگوگىێڕادێرێتۆئەدیثاوًت

همىوهەیەظ لە وثاري ئەمەظ همىوهەیەکە لەو هىصیىاهە. ئەو 

کە لەپاظ صەرداهێکى بۆ مۆصکۆ لە صاڵى  ،)ک.ت.ثىبلتز( وەرگیراوە

 م دید بە هاوهیغاوىـــڕۆماهێکى )بىگىدیً(":هىوصیىیەجى 7119

را. )ئىرصحکراثەکان( لەصەر عاهۆي مایکۆفضکى همایػ دەک

هێنی بىون. ـبەکرێگیراواوى پۆلیس ی ه وپاڵەواهەکاوى ڕۆماهەکە صیخىڕ 

(بىو لە یەکێک لە ێ کەکەش ی کرداري بيیاثىاوى )هەوەیەکى هى هاوەڕۆ 

صەربازگەکاوى بێگاریذا. ئەو همایغە لە دەرهێىاوى بلیمەجى 

لەصەر  7191و، کە یەکەم جار لە صاڵى بى  صۆڤیەجى )مایرهىلذ(

ڵ هێىا. لە پاعان بە صاڵێک دەصحگیر کرا، پاظ دوو صایــعاهۆ دەر 

جاڕي بێحاواهیان دا. ئەوەي  7191 زیىذاوى، لە صێذارە درا. لە صاڵى

ىاوى يیاثهێنی ڕۆماوى بـمایەي صەر صىڕماهە کە هێغحا پۆلیس ی ه

 بىوم کارەصاجى خىاز ( همایػ دەکات. چەهذ ئاواثەێ )هەوەیەکى هى 

 ".)مایر هۆلذ(یان لە صەر عاهۆ بىىاهذایە

لە هەمان ژمارەي ئەو گۆڤارە، وثارێکى ثري باڵوکردبۆوە 

بۆ ":گىێرادێرەکان( ثێیذا هاثبىو  دەهگ و ێئەدبیە ب)بۆ  بەهاوهیغاوى

)مارثیىۆف(یان هەدا عیعرەکاوى باڵوبکاثەوە.  چەهذ صاڵێک ماوەي

بۆ  بەاڵم دەصتی لە عیعر هۆهیيىەوە هەڵىەگرت بۆ خۆیى و

س ی. لەو ڕۆژەي کە ثەمەوى گەیغحە پەهجا و برادەرەکاوى دەیىى 

هێىذەي  وصازکردەدیب دۆصحاوى کۆڕێکیان بۆ ئ ، خىیىەران وڵصا
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هەبرد لە هۆڵەکە دەرزید هەڵذابایە بەر عەرز هەدەکەوت. بەو 

عێىەیە بەدیارکەوت کە عیعرەکاوى مارثیىۆف ئەگەر چى باڵویػ 

هەدەکرایەوە بەاڵم دەگەیغحە گەل. هەمان عد بە گىێرەي 

بىریط باصترهاک، ئەوەي هەصحابا عیعرێکى ئەوي خىێىذبایەوە 

ەر ئامادەبىوان بۆیان ا یەکضئەگەر وعەیەکى لە یادچىب

  .بیریان دەهێىایەوەبە وثەواودەکرد

ە هۆي و لە پۆڵۆهیا كەدەغەکردوى ڕۆژهامەي )بىبرصحى( بى 

 ڕۆژهامەیە دەمڕاصتی خىێىذکاراوى زاهکۆ و خۆپێغاهذاوى گەورە. ئەو

الوان بىو. لە ڕاصخیذا ئەو ڕۆژهامەیە پێغڕەوي  ئەدیبان و

ەرەصهێىاوى صحالینزم، هەروەها لە پاظ ه ،ثر بىو  ڕۆژهامەگەري 

کە بىوە هۆي گەڕاهەوەي  ،صەركافلەي ئەو بسوثىەوەیە بىو 

بۆ فەرماهڕەوایەجى. ئا لەو کاثەوە ئەو ڕۆژهامەیە بەردەوامە  )غىملکا(

بەگژدا چىووى ئەو  لەصەر پاراصحنی دەصکەوثەکاوى عۆڕي صپی و

کۆعغاهەي کە خیزب دەیذات بۆ ژێر چەپۆک کردوى  هەوڵ و

 .ەبئەد

وداواهە کە بىوهە هۆي خۆپیغاهذاهە گەورەکان لەوەوە و ئەو ڕ 

صەري ڕۆژهامەي و دەصتی پێکرد کاثێک دەصەاڵثذاران صەرهى 

ڕۆژهامەکە لە دوو  و ێ هاوبراویان هاچارکرد دەصد لەکار هەڵگر 

لە دەرچىون وەصحا کاثێک  7119ئەیلىلى  ماهگى ثەممىز و

ژمارەیەک لە ئەیلىل دەرچىو دەصەاڵثذاران گلیان دایەوە بەبیاهىي 
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عۆڕظ ئامێزە ثا ئەو پەڕي عۆڕعگێڕایەجى.  و ئەوەي کە وروژێىەر 

ژمارەکە دیضان هىصرایەوە بەاڵم دەصەاڵثذاران دیضان 

 كەدەغەیان کرد. ژمارەکاوى جغرینی یەکەمیػ دووچاري هەمان

ە هۆي ئاعکراکردوى مەرامى و چارەهىش بىون، ئەوەظ بى 

دەصەاڵثذاران لە داخضحنی یەکجارەکى ڕۆژهامەکە. لەصەرەثادا 

هاڕەزایى دەصتی پێکرد دوایى پەرەي صەهذ بۆ خۆپیغاهذاوى گەورە 

دوایى پەلى هاوێغحە  ووام بىو بۆ چىار ڕۆژ لە فەدصۆفیاکە بەردە

پۆلیضیػ هەڵیان کىثایە صەر زۆربەي عارەکاوى ثر. پیاواوى 

بۆمباي فرمێضک هێن.  و گىرز  خۆپیغاهذەران بە کىثەک و

خەڵکێکى زۆر بریىذار بىون. خیزبیػ بڕیاري دەرکردوى هەمىو 

 .صەراوى ڕۆژهامەکەي دا لە ڕیسي خۆي و هى 
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 درۆضێىەيمەرەکەتًچاپخاوەيوەرگرتىە

ژهامەیەکى ثر بڕیاریاهذا ڕۆ  وئەدیباوى پۆڵۆهیا ورەیان هەڕوخا

بەاڵم دەصەاڵثذاران ژمارەی ، )ئىربە( هاوي  دەربکەن لە ژێر

ە هۆي ئەوەي چەهذ و یەکەمى ئەویغیان گلذایەوە، ئەوەظ بى 

بەردە  وەصد لە کاري خیزب بکێغىەوە. بگرەصەرێک دو هى 

گسیراوى پۆلیط بە درێژاي صاڵى  بەردەوام بىو لە هێىان ئەدیبان و

تی ئەدیبان لە پۆڵۆهیا ێصەرۆکى یەک. )ئەهحىان صلىیىمضکى( 7191

بێغەیە لە  واي خۆي دەربڕي دەربارەي ئەو کێغەبە ئاعکرایى ڕ 

ڕێگاي باڵوکردهەوەي ععرێک لە گۆڤاري )هىاکلخغىرا( لە صاڵى 

هاوى ـجی یثێکڕا صەر له ،کە کارثێکردهێکى گەورەي هەبىو  7191

 :یکۆمەهیضت

 درۆ تىخوً پێٌجەهە
 تۆتە هەرەکەتً چاپخاًەکاى

 درۆ لەضتىوًەکاًً ڕۆژًاهە دەچۆڕێتەوە
 تٌویچً هاڵەکاى، قیڕي غەقاهەکاى دادەپۆغێت

 وا دیارە هیچ غتێک ًەگۆڕاوە
 تەًیا روخطاري فەرهاًذە ًەتێت
 کە خەًذە غەکرێکً زیاد کردوە
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)ماریک هالصکۆ( کە یەکێکە  7191لە جغرینی دووەمى صاڵى 

ئەدەبیاجى واڵثیػ خاوەوى خەاڵجى  لە هاوداراوى ئەدەبى الوان و

بىو، ڕاي کردە ڕۆژئاوا، پاظ ئەوەي دەصەاڵثذاراوى پۆڵۆهیا 

 .لە ئەڵماهیاي ڕۆژئاوا دابىو  ێهەکردەوە کاج ێ پاصپۆرثەکەیان بۆ هى 

تی ێیەک ڵهەروەها لە ماهگى کاهىووى یەکەمى هەمان صا

ثێیذا بەثىهذي هاڕەزایى خۆیان   ، كهصەران بڕیارێکیان دەرکردو هى 

وە هۆي ى ب کە  ی،هیغان دا دژي چاودێري کردوى ثىهذو ثیژ 

 لگە . بڕیارەکە داواي لەصەرو س ێ هى   له صینو هى  کردوى كەدەغە

کە بەرگري بکەن لە صەربەصتی دەربڕینی بیروڕادا. ئیىجا  ،کردبىو 

ى عاعیر دەربارەي بڕیارەکە بە ثەوصەوە ــــــ)جاصترون(

ثریغلەکان هاوەصتن،  دەصەاڵثذاران بە گلذاهەوەي هەورە":گىجى

ئەو هەوراهەظ گلذەدەهەوە کە دەبىە هۆي  بەڵکە

 ."هەورەثریغلەکان

ثیژ  وکە دەصەاڵثذاران هەڵمەثێکى ثىوهذ ،عخێکى ئاصایى بىو 

ثاواوى  بکەهە صەر پۆلۆهیا لە هەمىو واڵثە کۆمەهیضحەکان و

ئەدەب بۆ دواوەیان بذەهە گەڕاهەوەي ڕەوڕەوەي  کۆهەپەرصتی و

دیبان وەاڵمى ئەو ثاواهەي ، فکحىر روصلضکى بە هاوي هەمىو ئەڵپا

دەصحەواژەي گەڕاهەوەي ئەدەب بۆ دواوە ئەوە ":گىجى ودایەوە

هەمیغەیى هەیە بۆ ئەدەب،  وکە داڕێژگەیەکى هەگۆڕ  ێدەگەیەو

الدان لەو داڕێژگەیەظ صساداوى بە دواوەیە. ڕازي بىون بەو كضاهە 
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ئاعکرایە ثا  اثە لەهاوبردوى ثىاهایى داهێىان. ئەوە عخێکى ڕوون وو 

عد لە  .ئەو ڕادەیەي ئەو ثاواهاهە بەالمەوە گرهگیەکى ئەوثۆي هىیە

گۆڕان دایە، مەثرصیەکى هەمیغەیى هەیە کە ئەو هەڵضەهگاهذهە 

 ".صەراوژێراهە ببىە یاصایەکى ڕووجى ئەدەب

ێرعێکى گەورەي گۆڤاري ڕەصمی خیزبیػ )ثربیىها لىدو( ه

لە  ڵصا 71گىجى:" پاظ  خیەکەیان وێیەک کردە صەر ئەدیبان و

خىکمڕاوى گەل هەیان ثىاوى عىێيێک داگیرکەن لەبەرەي کۆعػ 

 .ێ"کردن لە پێىاو بىچیىە داهاوى ڕژێمی هى 

 ڕۆماویا ڕویذەدا وبۆلگاریا وهەمان شتیش لە چیکسلۆفاکیا

بە دواي یەکێک دا و ڕۆماهیا ئەدەب لە چکضلۆفاکیاو بىلگاریا

گەل زەینی ڕووهە ، دەگەڕێد ڕزگاري کات لە ثەووى جاڵجاڵۆکە

ژهەي هاوەهذي خیزب لە یلە بڕیاري ل. یز بریىەکان لە یاد هاکاتگهەر 

ئەو مەصەلەیەي کە بىوە هۆي ":دا هاثىوە 7191راوى صاڵى یخىز 

صەرێک پىخحەکەي لە صۆهگەي و چەهذ هى  ومغحىمڕ لە هێىان ئێمە

وەک  ،ئایذۆلۆژي بىو  ەي چەهذ مەصەلەیەکى صیاس ی وڕووهکردهەو 

صیاصەثەکەي،  یان بە خیزبى کۆمەهیضتی ویمەصەلەي پەیىەهذ

ثێڕواهیيیان بۆ  وذیان بە دیکحاثۆریەجى پڕۆلیحاریاهەروەها پەیىەه

 ."چەمکى صەربەصتی
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هۆي صەرەکى ثىڕەبىووى خیزب لە ئەدیبان ئەو جۆرە عیعراهە 

 (:)فراهخضک وغفحالعیعري  بىون: بۆ همىوهە

 لە کۆًەوە جڕو جاًەوەرە دڕًذەکاى

 واڵت داگیر دەکەى دەم ًادەم

 دز و جەردەکاى ئێطک و پەیکەري گەل

 تەتااڵى دەتەى

 تۆ تازرگاًً پێکردى

 فەرهاًڕەواکاًیع هەردەم هەعطىهي

 دواي دەتٌە هلهىڕي ضتەهکار

 تاواًەکاى لە کۆغک و تەالریاى هێالًە دەکەى

 کىرضيیەکاىدرۆکاى لەضەر 

 تۆ هەتا هەتایً چاولێک دەًێي

 ێگەل تٌى ێدەیاًەو

 ڕاپێچً کەى ڵتا وەک ئاژە



 

  

 

وگسیري پۆلیص کـێـػــەي ئـەدەب وضـیاضـەت لـە واڵتـە ضـۆغـیالیطـتەکـاىئەدیة   

116

 تەاڵم گەل زەیًٌ ڕووًە

 !؟ێهەرگیس زاهەکاًً لە یاد ًاچ

 گەر چً گیاًیع ئەهڕۆ تێذەًگ تێت

 !تا دەًگً زورًاکەیاى تەرز تێتەوە

 !ێفریىداى لە دەهیاى تسەي ت وتا درۆ

 لە چڕًىکً کارەضاتا، ێگەل هەر دەت

 و ێڕزگاري ت

 ضەرتەضتً(یع تەغکۆهەًذي)

 !ێلەدایک ت

بە بارودۆخى ئەمڕۆي ئەدەبى  ێبەاڵم لە ڕاصخیذا کەش هاثىاو

چیکى دڵدۆعکەر بێد. گەورەثریً دەصکەوجى ئەدەبى چیکى لە 

صەرەثاکاوى ئەو صەدەیەظ بسواهذوى و ماوەي صەدەي ڕابردوو 

 .مەاڵیەجى بيیات هەر بىو ڕەخىەي بە هێزي کۆ  ویژدان و

ئەهاثۆلى  و بىون کە )زوال ڵئەو دوو عحەظ دوو دەرماوى ثا

گۆرکێ(ظ   فراوط( بە فەرەوضاییەکاهیان پێغکەظ کرد، )گۆگۆل و

 .پێغکەش ی ڕوصەکاهیان کرد
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بۆیە هەصد دەکەیً ئێمە پێىیضحمان بە عاکارێکى ڕەخىەیى 

صروعتی  و ڕەفحار  و ئاکار  ئاوات و هەیە کە گىزارظ لە بیروڕا و

چیکیەکان بکات لەو چل صاڵەي ڕابردوودا، ئەوەظ چەهذ 

صەراوى چیکى باڵوکرابىیەوە. چەهذ و تی هى ێوەاڵمێکە لە گۆڤاري یەک

 :پرصیارێک دەربارەي ئەدەبى چیکى لە صەردەمى کۆمەهیضخیذا

بۆچى پەخغاوى ئەدەبى هاوچەرخمان هەگەیغحۆثە ئاصتی  پ:

 ؟!... 7111هىهەري صاڵى 

گیان دێىە  ێچەهکە کارە ئەدەبیەکان بە عێىەًیەکى وعک وب و: 

بیرمەهذان بە  بەرهەم.. هەروەها بیرکردهەوەي زۆربەي ئەدیب و

ثەهاهەت هەر  ،زهجیري کۆهکریتی لە هاوەوە بەصتراوەثەوە کۆت و

دروصحکردن هەر لە الهکى  بۆ داهێىان وێ کۆعغێک دەدر  هەوڵ و

چەهذ داڕێگەیەکى لەبەرکراو  ، بەێ ثیرۆر دەکر  و ێ خۆیذا دەکىژر 

 .ێ ووعک ئاڵىگۆڕي پێذەکر 

یە کىرثەدا ئەو ئەوەي کە زیاهێکى زۆري لە ئەدەبذا لەو ماوە

هەكیلەت  کە دەیگىت ڕاصتی و ،صاکارە بىو  وبیروڕایە صاویلکە

هەمىوي دۆزراوەثەوە. ئەوەي لەصەر ئەدیباهە ثەهیا هىوصیىە 

 .ڕاصحىیاهە دەربارەي ئەو هەكیلەت و
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 سەرتەستًپالوێکًڕۆژئاوایەدژيسەرتازگەيسۆڤیەتً

ى ـــــ)ثرش( لە بىلگاریا بەر لە هەمىو همایػ کردهێکى ڕۆماوى

)ثیۆدۆر جیىىف( یەکێک لە هىهەرمەهذان دەهاثە صەر عاهۆ ئەم 

 :چەهذ دێرەي دەخىێىذەوە

 !ڕاتەرایەتیواى تکە ئەي حیسب، ڕاتەرهاى تە

 تێک تذەم،هي ئاهادەم قىرتاًً تە هەهىو غ

 ێڕەواًەم کە هەًذەراى، گەر دەتەو

 لەو پەڕي دًیاوە تە دەًگتەوە دێن

 هي ڕۆڵەي تۆم ئەي حیستەکەم

 ، دەتىاًً تن کەي تە وەزیرێئەگەر دەتەو

 گىڵیٌە تڕازێٌوەوە هەهىو هاڵێک تە تاجە تۆ ئەوي

 ێ، تەًیا پلە وپایەکن تذەرێتوذەر

 …تار دەدەهەوە وچاکەکەت چەًذ تار

ئاعکراعە کە چڵکاو خۆرێکى خیزب ئەو  ڕوون وعخێکى 

دێراهەي هىوصىبىو هەک )جیىىف( کە خۆي بەر لێغاوي 
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ەکان کەوثبىو. چىهکە كارەماوى یهێرعەکاوى ڕۆژهامە خکىمەثی

 :خیزب دەڵێد گیراوێکى ێ بەکر ڵ ڕۆماهەکە لە گفحىگۆیەک لەگە

 تێ فیسي ئاي کە تۆ غکطتە ًەفص و

 خۆغًوڕو هەًذێک تاظ وڵ لەگە

 تەضەر هەًذێکیع چاکە داتەظ دەکەي

 تر گۆرەوي ًایلۆًً پاریطً داتەظ دەکەيیتەضەر هەًذێک

 !لێواًە ئاي جاڵجاڵۆکەیەکً گەورە چاوي

 تۆ لە هەهاى تەوًً جاڵجاڵۆکەیي تن تەخػە هي و

 دەتا تەدواي ڕزگارکەرێک تگەڕێیي

هەڵبەثە مەبەصتی لە ثەووى جاڵجاڵۆکەظ لێژهەي هاوەهذي 

 .بىو 

اوبىوهەوەي صحالینزم ـتریً چیرۆک لە ماوەی خــبەهاوباهگ

)مەصەلەیەکى بێ بەڵگە( بىو لە  بەدیارکەوت لە بىلگاریا چیرۆکى

 )خێزاوى الصکۆف( و هەروەها چیرۆکى ،هىوصینی )ئەهیل ماثۆف(

)هیضحا کەمۆف( بىو کە باس ی چەوصاهذهەوەي هەژاران  چیرۆکى

 .ەڵگەي کۆمەهیضخىذادەکات بەدەصد دەوڵەمەهذان لەهاو کۆم
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و ثەكەالیاهەي ثاواهبار کرد بە  خیزبى کۆمەهیضحیػ ئەو هەوڵ 

هەروەها بە بىخحان هەڵبەصحنی ، گەڕاهەوە بەرەودواوە

 .کۆهەپەرصحان لەدژي پێغکەوثً دا

صەرە کۆمۆهیضخیەکان لە و بىو لە ڕابەراوى هى ــیەکێک ،صترباهۆف

کاثێک داواي ذا، یبىلگاریا جاڕي هەڵگەڕاهەوەی لە کۆمەهیضخ

ثیىري دابڕاهذوى هىهەري کرد لە صیاصەثەکاوى خیزب. چى هەمابىو 

دەصتی کردە ێ هار بێد بۆیە صەر لەهى  خیزب لە خەژمەثا عێد و

 .چاودێري کردن ەعە لێکردن وڕ گى  و عه ڕه هه گرثً و 

صەران جاڕي ماهگرثيێکى صەرثاصەری و لەبەردەم ئەم کاراهە هى 

وثارێکى دەربارەي  )بەرەي ئەدەب( زبدەهگیان دا. ڕۆژهامەي خیێ ب

مەصەلە مەصەلەي ئەدیب ":ئەدیبە ماهگرثىەکان هىوس ی ثێذا گىجى

یە، بەڵکى مەصەلە مەصەلەي یبەرزەفڕ ه هىصەراوى صەلبی و و

یەیە وەکى هۆیەک بۆ بەرهەڵضتی کردوى یوەبەرهێىاوى ئەو بێذەهگ

 ێە بصەراهە هەمیغو بیروڕاکاوى خیزب لە بىاري ئەدەبذا. ئەو هى 

یە یثر ه ێدەهگ هین، بە پێچەواهەوە لە خۆیان چەهەباز وزۆربڵ

 ".کاثێک لە صەکۆي ثایبەجى خۆیاهەوە كضە دەکەن

ئارامى لێ بڕاو  ئیتر خیزب صەبرو  7191لە کاهىووى دووەمى 

ئەدیباوى ثاوەهبار کرد بە گێڕاوى پیالهێکى ڕۆژئاوایى دژي بەرەي 
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ن بۆ دروعمە فریىدەرەکە: صۆڤیەجى لە ژێر پەردەي باهگەوازي کرد

 (.)صەربەصتی هىوصەر

 

 وهۆضًئەدیثانپاواندەکاتحیسبتیر

هەر لە صەرەثاوە لەو  لە ڕۆماهیا، کە چەوصاهذهەوەي ڕوس ی

صەراوى ثاواهبار کرد بە و هى  وثیژي دابىو، ئەدیب وپەڕي ثىوهذ

یەکان بۆ بابەثە یە کۆمەهیضحیی)ڕاکردن(، ڕاکردن لە بابەثە صیاص

یەکان، هەروەها ثاواهباري کردن بە محەق لە خۆبڕیً لە ئەهذێغەی

داوەکاوى عۆڕش ی هەهگاریا و ڕو  پاظ کۆهفراوس ی بیضحەمى خیزب و

کاثێک ئەدیباوى ڕۆماهیا لە بازهەي  .7191لە صاڵى 

ذەهگى(یەکەیان دەرچىون، لە )ڕاکردن(، کە گەڕاهەوە دەم و ێ)ب

 .دەصد هەڵىێضتی هێرعیان گرثەبەر

ێک ئەوەي پێیان بىو گىثیان، ئەو جارە خیزب ثاواهباري جا کاث

ثەگەرە هاهەوە بە مەبەصتی ئیفلیج کردوى خیزب  کردن بە الدان و

 ئەڵماهیاظ لە خەعم و وکاوى. هەثا ڕۆژهامەکاوى هەهگاریاکارە و

چىهکە دەهۆڵیان بۆ بیروباوەڕي زیان  ،كینی خیزب ڕزگاري هەبىو 

 .بەخػ لێذەدا
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عحاهە ئەدیباوى هەپریگاهذەوە لە بەردەوام بەاڵم ئەم هەمىو 

 وپاواهکردوى بیر بىون لە جەهگ گێڕان دژي ئاراصحەکردوى خیزب و

کە مەزهتریً عاعیري  )ثىدو ئەرگازیً( هۆش ی ئەدیبان، ئیىجا

صەرثاصەري مێژووي ڕۆماهیا بىو، صیمیىارێکى خىێىذەوە ثێیذا 

ڕۆعيبیرێکى  وەصفى کرد بە وکرد ىـــــ)صاهد ئىگضحین( صحایص ی

مەزن، هەروەها گىجى: مً زۆر دەثرصم لەو کەصاهەي کە بە 

 .ى ژیاهیان لە کحێبێک زیاثریان هەخىێىذۆثەوەیدرێژا

هاوى ثێذابىو بۆ گسیرە هیمچە ـئەو كضەیەظ ئاماژەیەکى پەه

 .ڕۆعيبیرکاوى پۆلیس ی صیاس ی
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 لەئەڵماویايڕۆژهەاڵت

هەوڵى صەپاهذوى دیکحاثۆریەجى صەرثاصەري بەصەر ئەدەب لە 

ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵت لە بارودۆخێک بەڕێىەچىو ئەهجامەکاوى 

 .ثیغکێکى ثایبەجى دەخاثە صەر بابەثەکەمان

هەروەک ، ئەڵماهیاي دیمىکراجىیان -ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵت

کۆمەهیضحەکان هاوی دەبەن، صێیەکى هەثەوەي ئەڵماهیاي بەظ 

ى ـــپێچەواهەي واڵثەکاوى ثري ژێر چەپۆکذێىێد. بەــەظ کراو پێکب

هاوى دەرەوە ــکۆمەهیضتی، ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵت بەثەواوي لە جی

دا لەت کراو  ، چىهکە لە رێگاي بەرلین پایحەختی دوو و داهەبڕابى 

یەکى الواوى ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵت ثىاهیان ڕابکەن بۆ کەرجى ێص

یەکى زۆري هەبىو لە یکىرث ڕۆژئاوا. بۆیە ڕژێمی کۆمەهیضتی کەم و

مامۆصحایاوى، هەروەها هەمان  ژمارەي خىێىذکاراوى زاهکۆ و

 ئەهذازیار و ومامۆصحا گیروگرفتی هەبىو لە ژمارەي پسیغک و

 .هىهەرمەهذان هىوصەرو 

صۆهگەي ئەوەي ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵت بە ثەواوي  جا لە

داهەبڕابىو لە کەرجى ڕۆژئاوا، هەروەها لەبەر هەبىووى بەربەصتی 
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زماهەواوى لە هێىاهیاهذا، ڕژێمی کۆمەهیضتی هەردەم لە ژێر 

 .کارثێکردوى بارودۆخى ڕۆعيبیري ئەڵماهیاي ڕۆژئاوادا بىو 

بۆ کۆمەهیضحەکان ئەوەي لە ثىاهایان دابىو کردیان 

یەکان لە هێىان ئەو دوو ییە ڕۆعيبیر یصىىردارکردوى پەیىەهذ

ماهذیان کەوا لەوە ـواڵثەدا، بەاڵم بەو کارەیان کۆمەهیضحەکان صەل

 ڵالوازثرن بەرگەي ئاڵىگۆڕکردوى ڕۆعيبیري ئازاد بگرن لەگە

 .هاهذاـواڵثاوى ثري جی

هىهەرمەهذان لە ئەڵماهیاي  صەران وو مەرجى هى  ىڵهە

ئاوەاڵهیان لە واڵثەکاوى  ڵاڵێکى گرهگذا جیایە لەگەـخڕۆژهەاڵت لە 

ثري کۆمەهیضحذا، چىهکە لە ڕاصخیذا صەربەصد بىون لە 

هەڵبژاردوی یەکێک لە دوو کەرثەکان. جا هیچ بیاهىیەکیان هەبىو 

ڕاصتی ئەو ئەدیباهەي کە  صەر بۆ گىمان کردن لە دڵضۆزیەجى و

کردن لە یـذار عبەماهەوەیان هەڵبژارد لە کەرجى دیمىکراجى بۆ 

هەوڵى چارەصەرکردوى  بيیات هاهەوەي وزەي گەل و ێ صەرلەهى 

 .دورخضخىەوە بىو  کۆمەهیضتی، بەاڵم زۆربەیان بەعیان زیىذان و

رە صەو دەمى هازیەکان لە ئەڵماهیا ژمارەیەکى زۆر لە هى لەصەر 

وکۆمەهیضتی یان بىوهە هەڤااڵوى چەپڕەوەکان هەهگاویان ها بەرە

)بیرتهىلذ  صیىەکاوى ژمارەیەکى زۆر لە ئەدیباوى وەکىو ڕێگا. لە هى 

 )بیرنهارد کیلەرمان( و )ویلى بریذل( و )ئاها صیفرز( و بریخد( و
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صەرهجى ئاراصحەکردوى  ێتر مرۆڤ دەثىاویگەلێک )هاهسڤالذ( و

 .خیزبى ثێذا بەدي بکات
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 هەرەسهێىاوێکًگطتًلەکارەئەدەتیەکان

کحێباهەي )ئاها صیفرز ویلى بریذیل(  ئەگەر بەراوردي ئەو 

بکەیً، ئەواهەي بەر لە صەپاهذوى دیکحاثۆریەجى صەرثاصەري 

ئەواهەي لە پاظ صەپاهذوى  ڵصراون لەگەو بەصەر ئەدەب هى 

صراون، دەبیىین لە بەرهەمەکاوى یەکەم هەصد و دیکحاثۆریەت هى 

گەعبینی  صۆزي عۆڕعگێڕي و بە ثەزو مىچرکى خۆظ و

 بەرزاهەي هەر دەکەید، بەاڵم ئەو بەهایە جىان ومرۆڤایەجى 

صەر بەپێی و بەثەواوي ون بىوهە لە بەرهەمەکاوى دووەم کە هى 

 .صیىیەجىو ئاراصحەکردوى خیزب هى 

صیىەکاوى )برێد( بخغێىین هەثا ئەواهەي لە و ئەگەر چاو بەهى 

صراون، بەالیەوى کەمەوە ئەواوى رێى چاپکردهیان و وە هى 7119پاظ 

یە، هەثا یەبیىین بیروبڕواي راصحگۆیاهەي ثێذا هپێذرا بىو، د

صەراوى کۆمەهیضحیػ ئەو بیروڕایەي پضپۆراوى ئەدەبیاجى و هى 

ماهذ، بەڵکى هەهذێک لە ئەهذاماوى ـئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵثیان دەصەل

  .خیزبى کۆمەهیضحیػ لەصەر ئەو ڕایەبىون

 ،ئەو ڕۆژە وەک عاعیرێک مرد عاعیرێکى وەک )جىهان بیخەر(

تی کردە ععر هۆهیىەوە لە ژێر صایەي دیکحاثۆریەجى ڕێبازي کە دەص

ئەدەب بە  و هابەڵەدیان بە هىهەر  ڵکۆمەهیضد. کەصاهێک لەگە

زهجیرکەن   هىهەر کۆت و هەمىو ثىاهایاهەوە هەوڵیان دەدا ئەدەب و
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ئارەزووي خۆیان، لە ڕێگاي  ملى پێ کەچ کەن بۆ ویضد و و

 ەکاهذا،ىصیو ێىەڕۆکى هى صەپاهذوى صروعتی پڕوپاگەهذەي بەصەر ه

صاویلکەي وەها کە چەعەي  وهەروەها صەپاهذوى عێىازێکى صادە

یان ثێر بکات. ئەوەش ی بە مىو الیذابا لە دروعمەکاوى یصەرەثا

عەرماهە پەڵەي بىرژوازي چەپەڵیان بە هێى  ــێمارکضیضسم زۆر ب

 .چەواوى وەدەها

س ی ئەدەب )هاهس مایەر( لەو دوو و مێژووهى  وپڕۆفیضۆر 

یمیىارەي دەربارەي بابەجى ئەدەب لە ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵت ص

ى ئەو ـكىڵ مەهذي و هخىێىذهەوەي، بەراوردێکى کرد لە هێىان دەوڵ

صاڵى  و 7171بەهرە بەرزاهەي کە بەدیار کەوثً لە هێىان صاڵى 

یە ئاعکرایەي بارودۆخى یالواز  ویەیئاصح ێلە  هێىان ئەو ب و 7199

 .ڕۆژهەاڵت ئەدەبى هاوچەرخى ئەڵماهیاي

یە صەر ئەو ثیۆرە صحالیيیەي کە یهەروەها بەثىهذي دابەز 

 و گەلێک دژوار ":گىجى دەڵێد ئەدیبان ئەهذازیاري گیاوى مرۆڤً و

یەکان بەراورد بکەیً بە کارە یئەصحەمە زاوضحە ثەکىەلۆژ 

بە هەوەس ی خۆي دەصد  ێیەکان، چىهکە ئەهذازیار هاثىاویئەدەب

 ." ثێىەرداثە گیاوى مرۆڤایەجى
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کرۆکى ئەدەبى ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵجى  ێهۆي الوازي و ب

 و ە چارەصەرکردوى هىهەریذا صەربەخۆ گەڕاهذەوە بۆ هىعىصتی ل

 .صیاصەت جیا لە زاوضد و

ئیىجا داواي صەربەصتی لێکۆڵیىەوەي ئەدەبى کرد لە ئەدەبى 

هاوچەرخذا، جا ئەو ئەدەبە بىرژوازي بێد یان ها، هەروەها 

ثىێژیىەوەي ئەدەبى  ولەصەر ماوەدان بۆ لێکۆڵیىەوەەوە وپاجى کردو د

 .بە فراوهتریً عێىە

خىێىذهەوەي کافکا بە  وروەها گىجى: "پێىیضحە لێکۆڵیىەوەهە

ثەهیا لە ثاریکى ئەهجام هەدرێد، هەروەها بە هێنی  وـکارێکى ه

 پێىیضحە بایەخ دان بە فىلکسا یان بە ویلذەر بە کارێکى الدەراهە و

 ێ".داهەهر هاعەرعیاهە 

لە ئاکامذا پرۆفیضۆر مایەر بە ثىهذثریً عێىە صەرزەوغد 

صەري گۆڤاري )ئەدەبى و کرا لە صۆهگەي ثیۆرەکاوى، بەاڵم صەرهى 

( باصکى هەڵکرد بۆ بەرگري کردن لە پڕۆفیضۆر، ێ ئەڵماهیاي هى 

صاوى گۆڤارە ئەدەبیەکان لە و گىجى کەش لە ئێمەي ڕۆژهامەهى 

د کە ئێمە لە صااڵهێکى هەهات و پڕۆفیضۆر مایەر چاکتر هازاهێ

هابىت دا دەژیً، جا کاثێک مێژوو هىوصێکى ئەدەبى پەهجە دەخاثە 

صەر بریىەکان و هۆیەکان ئاعکرا دەکات، پێىیضحە بەڕێسەوە 

 .گاڵحە پێکردن پێغىازي لێ بکرێد هەک بە صەر زەوغد کردن و
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 یەکًتەواوهاتىونیضاکارەهىوەریەکانتىضًوەزۆک

 ڕابەري جیهاوى عاهۆ و پێػ صەردەمى هیحلەر بە ئەڵماهیا لە

 بەرپرصاوى جل و دەرهێىەران و صان وو هى دراما ،هىاهذن دەژمێردرا

بەرگ لە چڵە پۆپەي هىهەریذا بىون. ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵت  

ڵ ، بە ثایبەجى لەگەێکەلەپىرە ببەصت ود بەو پاعماوەدەیحىاوى پغ

تر یگەلێک برێخد و بەرزي وەک وبىووى مامۆصحاي کارامەي گەروە

لە دراماهىوصە کۆمەهیضحەکان ئەگەر هاثباو بە ئاراصحە کردهەکاوى 

 .خیزب دەصد هەخرابایە هێى کاروبارەکاهیان

گۆڤاري )عاهۆ( کە خیزبى کۆمەهیضد دەري دەکرد، لە ژمارەي 

 گىجى: "چل عاهۆگەري لە صەرجەمى عێضد و 7191ئازاري صاڵى 

ێ ر همایػ هەکران لەبەر ئەو بچىار عاهۆگەري لە یەک جار زیاث

ئیلبالیەي کە بەخۆیاهەوە دید، ئەواوى ثریػ لەبارثریيیان لە پێىج 

 ."جار زیاثر همایػ هەکران

 ئیىجا گۆڤارەکە گلەیى دەکرد لە دەصد ئەو بایەخە زۆرەي کە

ڕۆمان هىوصاوى ڕۆژئاوایى  چیرۆک و وئەدیبان دەیاهذا بەدراما

فىلکىەر، لە جیاجى ئەوەي  ذ وجی کىکحى و و وەکى صامۆیل پێکد

یە گلەی وەیغحىەکاوى واڵت بذەن. ئەو صکااڵ هاوى ئەدیبە ثازە پێگ

 مەهذاوى عاهۆ وەڕۆکەوە ئاماژەي بۆ دەصحەي هىهەر کە لە هاو 

ڕابەراوى دەکرد کاري لەهیچ یەکێک هەکرد، بە ثایبەجى ئەگەر بساهین 

 ىان بەرزووەزارەجى ڕۆعيبیري ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵت، هەردەم لە هێ
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وە هۆي ى بىون دا بىو. ئەو بارودۆخەظ بوااڵ  گرژبىون و هسم و

پغێىي لە بەرلینی  ڕێکخضحنی زهجیرەیەک لە خۆپیغاهذان و

ذا فغاري ئەو یهاوچەیەکى ثر، لە دوای چەهذ عارو  ڕۆژهەاڵت و

 .بگرهەبەر ێ بارودۆخە هاچاري کردن صیاصەثێکى هى 

دا  7199گۆڤاري)کالخغر بىهذ(یػ لە خىزەیراوى 

هێىاوى ـڕۆعيبیران کۆعػ دەکەن لە پێىاو بەدی":هىصیبىي 

 صەربەصتی بیروڕا لە هەمىو بىارێکى لێکۆڵیىەوە زاوضتی و

 هەڵلىرثاهذن ێخۆج یەکان، دەصد ثێىەردان ویئەدەب

ىدەصد ڕابگیرێد،  پێىیضحە دەصەاڵثذاراوى واڵت پێىیضحە دەم

ە جەماوەر هەبێد کئێزگەکان ئەو ڕاصحىیەیان لێ ون  ڕۆژهامەگەري و

 ."زاهراوە ڕاصحەکاهە و ڵهەردەم ئاگادراري هەوا

لە پاظ چىار ڕۆژ ئەکادیمیاي هىهەرەکان لە ئەڵماهیاي 

وي خکىمەت و ڕۆژهەاڵت پێغيیارێکى عۆڕعگێڕاهەیان خضحە ڕ 

ثێیذا داوایان لە خکىمەت کرد ڕاوێژ بە ئەوان بکات بەر لەوەي هەر 

 .هىهەر دەربکات یاصایەکى پەیىەهذدار بە ئەدەب و

ذا لە بەردەم یجروتهىل(ي صەرەک وەزیراهیػ لە وثارێک) 

ثەگەرە  ذا بە البردوى )هەهذێک کۆصپ ویژهەیەکى هاوەهذي پەیماهیل

ذا کە لە یپەیماه هىهەري و لە بەردەم داهێىاوى ئەدەبى و

ئایىذەیەکى هسیکذا ئەو کۆصپ ثەگەراهە هەمێنن( ئىجا داوى 
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اوى هىهەري ئەوەهذە بە خێرایى لەثەوەرەي گىجى:" داهێى وپێذاهێىا

دەوڵەت دەخىلێحەوە ثا ئەو ڕادەیەي ثىوش ی هەزۆکیەکى  خیزب و

 ."ثەواوي کردوە

ىرێک دابىێد بۆ ئەو ڕفحارە هەروەها بەڵێىیغىذا کە صى

بەرپرصان  دزێىاهەي کە لە هەهذێک ئەهذاماوى خیزب و و هاخەز 

 .انبەرهەمەکاهی دەردەچێد لە دژي هىهەرمەهذان و

بەاڵم هێغحا زایەڵەي ئەو بەڵێىاهەي لە گىێى خەڵک زریىگەي 

دەدایەوە کاثێک لێپرصراوان بەڵێىەکاهیان لە بیرەخۆ بردەوە لە پاظ 

رینی ي جغ71علەژان کەمێک هێذي بىوهەوە. لە  ئەوەي پغێىي و

دەصد  ێدەوڵەثەکەمان هاثىاو" :ذاییەکەم هەر )جروتهىل( بڕیار 

 ".هىهەر هەڵگرێد لەمافى ئاراصحەکردوى ئەدەب و
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 ئااڵيحیسبلەسەرەوەيئااڵيڕۆضىثیريوهىوەرە

وثیژ بىو، هەثا رداهەوەي هىهەرمەهذان گەلێک ثىهذکا

 7191کە بڕیاربىو لە ئایاري صاڵى  ،صەرانو کۆهفراوس ی چىارەمى هى 

ببەصترێد، بە فەرماوى دەصەاڵثذاران دواخرا بۆ صەرەثاکاوى صاڵى 

ر )ویلهەم جیرهىش( کە ئەهذامێکى ۆ دکح 7199. لە صاڵى 7191

فیکحۆري( هىوصەر  بااڵي خیزب بىو هێرش ی بردە صەر)واڵحەر 

صەر لە داهێىاوى و بلیمەجى زگماکى هى  وچىهکە گىثبىوي:"بەهرە

 ".ئەدەبیذا ڕۆلێکى بااڵثر دەگێڕێد لە ئیلحیزامی ئایذیۆلۆژي

بە  باوەڕ  دکحىر جریىىش( الي وابىو کە ڕوووى ئایذیۆلۆژی و)

صەرەکین لە بڕیاري هەڵضەهگاهذوى  وهۆي هەرە گەورەێباز دوو ڕ 

 .بەرهەمى ئەدەبى صۆعیالیضتی

لە  لە کۆهفراوس ی چىارەم بریذل کە کۆمەهیضخێکى کۆن و

لە )جریىۆش( هاثە  ،بەرایەکاوى ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵت بىو صەرە و هى 

ئێمە هەر کە ئەو  ێر جریىۆش وادەزاوۆ "ئایا دکحگىجى: دەهگ و

وگەمان دەگۆڕیً، بە و ر  وڕێگاێ لێ بىو دەصبەج ێ كضاهەمان گى 

ژێیىە صەر کارە ڕ خرۆعەوە دەپە دڵێکى پڕ لە جۆظ و

م بە چ هىێیەکاهمان؟! ئەوە چۆن ڕفحارێکە؟! خەزدەکەم بساه

 ."!؟ێ دەهىوصر  و ێ هەكێک ئەو جۆرە كضاهە دەکر 
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پاظ دوو ڕۆژ لە ثەواوبىووى داهیغخىەکاوى کۆهفراوضەکە 

ري خیزب وەاڵمى خیزبى )لىدیگ ویً( چیرۆک هىوس ی هاودا

 کردەوە لە ئەدیبان وـثێیذا بڕیاري خیزبى دوو پاث وباڵوکردەوە

ینزم صەر لە لیي هىهەرمەهذان بە پێىیضتی ثىێژهەوەي مارکضیزم و

بەوردي. لە کۆثایى دا گىجى: "ئەگەر والحەر ڤیکحۆر  بە كىوڵى و ێ هى 

ئااڵي هىهەري بەرز کردبێحەوە ئێمەظ مافى ئەوەمان هەیە ئااڵي 

خیزب لە صەرەوەي ئااڵي هىهەر بەرز بکەیىەوە بەڵکى دەبێد ئااڵي 

 ".خیزب لە صەرووي هەمىو عخێکى ثر بێد

زبى کۆمەهیضتی صۆڤیەجى لە پاظ کۆهفراوس ی بیضحەمى خی

 ماوەي وااڵبىووى دووەم دەصتی پێکرد، ئەو ماوەیە بە جۆعان و

بەینی جیهاوى کۆمەهیضتی  ثەكیىەوەي جەماوەري لە گغد کەیً و

صەراوى ئەڵماهیا هەوڵیاهذا ئەو پەڕي صىود و دەهاصرێحەوە، هى 

صینی ئازاد بەدیار کەوثً و هى  ورن لەو دەرفەثە، بیروڕاي بىێراهەوەرگ

عۆڕش ی  وەدیبان لە پاظ عۆڕش ی صپی پۆڵۆهیابەجۆرێک ئ

دڵەڕاوکێی پۆلیس ی  خىێىاوي هەهگاریا ببىهە مایەي هاڕەخەجى و

صیاس ی کە بەو بارودۆخە هەراصان ببىون. لە جغرینی دووەمى 

هىوصەري ر دا پڕۆفیضۆر) وۆلف غاهگ هایخ( صە 7191صاڵى 

گێڕان بۆ گۆڤاري )فەلضەفەي ئەڵماوى( گیرا بە ثاواوى پیالن 

صەرهگىم کردوى ڕژێمی فەرماهڕەوایى. لە پاظ ئەو گرثىە بە 

 چاپکەر و ڕۆژهامەهىش و ماوەیەکى کەم ژمارەیەکى زۆر لە ئەدیب و
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 ۆ گیران. هەروەها )مارثین بىچەر(یػ لەخىێىذکاراوى زاهک

هىصەري ڕۆژهامەي )فىعین پۆصد(دەرکرا بە ثاواوى صەر 

ر ئەهذاماوى خیزبى کۆمەهیضتی باڵوکردهەوەي وثاري )غىملکا( بەصە

( لە زیىذان یاداعخێکى پۆلەهذي. ئیىجا پڕۆفیضۆر)هاریج

هەروەها داهەیەکى  ،ویضتی بیگەیەهێحە لێژهەي خیزب وئامادەکرد

زیىذاهیان  ڵڕەواهەکردە باڵىێسخاهەي صۆڤیەجى لە ئاکامذا دە صا

ئێمە " :کردە کااڵي بااڵي، ئەمەظ چەهذ بڕگەیەکى ئەو یاداعحەیە

بەڵکى  ،لیيینزم اماهەوێد هکۆڵى بکەیً لە مارکضیضسم وه

بەهذي صحالینزم.  ئێمە  دەماهەوێد ئازادي بکەیً لە کۆت و

عەرعی بیروڕاکاهمان لە هاو خیزب  وبە ڕێگایەکى ڕەوا ێ دەماهەو 

هێىیىە دي، بەاڵم ڕەواي کارەکاهمان دەگاثە چڵەپۆپەي کاثێک ـب

فحارمان لەگەڵذا هاڕەوا ڕە صەرکردایەجى ئێضحاي خیزب بە ڕێگایەکى

ثىێژهەوە لە هاو خیزب بە ثەواوي خىکێنراون  ولێکۆڵیىەوە…بکات

ئەوەعذا ئەو  ڵهەروەک چۆن ڕۆژهامەگەري خىکێنرا، کەچى لەگە

یەي کە چینی کرێکاران دووچاري هاثىوە بە ئەهجامى یهابىوث

ێ پیالهەکاوى بەکرێگیراواوى ئیمپریالیزم لێکذەدرێحەوە. ئێمە دەماهەو 

لە هاوەوە چارەصەري گیروگرفحەکاوى خیزب بکەیً. پێىیضحە 

دەزگاي  دەصد بەصەرداگرثنی ئەهذاماوى خیزب  لە ڕێگاي دام و

. هەروەها مەثرس ی هەڵگیرصاوى عۆڕش ی ێخیزبەوە هەمێن

دایە  ێجەماوەري لە کۆماري ئەڵماهیاي دیمىکراجى هەر لە گۆڕ 
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ەڵحذاریەجى یەکان هەر لە لىثکەي دەصیئەگەر بێحى صحالیى

 ."بمێيىەوە

کاوى ەیکە بە صەربەصتی ڕێىمىی ،ثاواوى هاریخ ئەوەهذە بىو 

لە مۆصکۆ بەصترا بۆ  ذایەوە کەکۆهفراوس ی بیضحەمى خیزب لێک

 .لەهاو بردوى بەصحەڵەکى دۆگماثیکى بەرفراوان کردوى دیمىکراجى و

پڕۆفیضۆري هەهگاري جۆرج لۆکاظ هاودارثریً ئەدیبی 

هەروەها یەکێک بىو لە  ،اوى کۆمەهیضتیمارکس ی بىو لە جیه

، هەروەها 7171ڕابەراوى عۆڕش ی بەلغەفى هەهگاري لە صاڵى 

 کۆبىوهەوەي هێىدەوڵەجى ئەدیبان و ئامادەي چەهذەها کۆهفراوط و

یە بەرزەکاوى یتی صۆڤیەت، عاکارە هىهەر ێوە لە یەکى ڕۆعيبیران ب

ایەجى کۆمەهیضتی پەصەهذ کرابىو. هەثا ر لەالیەن ڕابە

صەراهیان دەدا و دەصەاڵثذاراهیػ لە ئەڵماهیاي دیمىکراجى هاوى هى 

ذاري کردوى عبۆ خىێىذهەوەي داهراوەکاوى، بەاڵم ثەنها لەبەر بە

ئەدەب دۆصحاوى لە عۆڕش ی هەهگاریا  چەهذ عاگردو

صەران کرد )خۆیان لە بیروڕا زیان و دەصەاڵثذاران داوایان لە هى 

 (.بەخغەکاوى لۆکاظ دورە پەرێس بگرن 

 ێ زۆرەملێیی صەرلەهى  و صەردەمى فغار  7191ى ڵـلە صا

بە ثەواوي محەق لە  ،واي لە ئەدیباوى ئەڵماهیا کرد کە ،گەڕایەوە

ذەهگ بً، ڕەخىەگرثنی ئاعکراظ باوي هەما. ێب خۆیان ببڕن و
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ئەدیباهیػ لە داهیغخىە ڕەصمیەکاهیاهذا ثەنها چەهذ بڕیارێکى 

کردوى خیزب، بەاڵم  ڕووکەعیان دەردەهێىا بۆ الیەهگري  صادەو

 صەران بذات وو )ئىلبرێخد( هێزي لەبەر بڕا، هێىذەي هاوى هى 

بەرهەم بێنن، بەاڵم کەش گىێى پێ  لێیان بپاڕێحەوە ثا بىىوصً و

كضەکردن دا بىوە هۆي  صین وو هەدا. ئەو ماهگرثىە لە هى 

بەاڵم جەهگى گىریط ، هێىاهەکایەوەي ماوەیەکى کىرجى وااڵبىن 

گسیري  وهذي بەردەوام بىو لە هێىان هىوصەرو هەر بە ثى  ێکێغەک

 .پۆلیضذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

وگسیري پۆلیص کـێـػــەي ئـەدەب وضـیاضـەت لـە واڵتـە ضـۆغـیالیطـتەکـاىئەدیة   

137

 وچاريدڕوذەتریههەڵمەتًڕقوڕیسىاکردندێهوئەدیثاوًچیهد

گسیرە  7111دوایى هاثنی هەڵمەجى صىپایى صاڵى  ڵلەگە

کەوثىە خۆ بۆ بەکۆمەهیضد کردوى  "ماوجس ی ثىهگ"پۆلیضەکاوى 

ڕاپۆرثەکاوى خیزبى  و ڕۆژێکذا. بڕیار  گەلى چین لە هێىان عەو و

وپاجى دەکەهەوە کەوا پاکضازیکردوى العەیى چیىە و کۆمەهیضد د

 وزەگتربىون لەوەي لە ڕوصیا و ڕۆعيبیرەکان بەزەبر  هەیارەکان و

ڕۆماهیا ئەهجام درا. ئەواهەش ی کە مابىون عێىازي چینی 

الینزمیان گرثەبەر بۆ بە کۆمەهیضد کردهیان. ئەو هەڵمەثە صح

کەچ کردوی هەیاراوى ێمل پ صپاردن و ێپ پاکضازیاهە بۆ صەر

پێغىازي لێ دەکرا لە الیەن عایى  بەزم و عۆڕظ بە هىراکێغان و

 .خیزب صەرکردەکاوى و ڕابەر 

)لىجیغیىگ: صەرۆکى پۆلیس ی نهێنی( بەرگري  بە پێی بیروڕاي

بەڵکى لە  ێ یضتی بە چەکى پیاوە چەثەکان ئەهجام هادر کردوى کۆمەه

، بۆیە دروعمی )دڵەکان بذەن ێ دڵى ملیۆهەها ئەهجام دەدر 

بەدەصحەوە(ي داهێىا لە جیاجى چەکەکاهیان بذەن بەدەصحەوە. 

هەروەها گىجى: "هەیاراوى عۆڕظ دوو ڕێگایان لەبەردەم دایە: ڕێگاي 

ڕێگاي ژیان بۆ  مردن بۆ ئەواهەي بەرگري دەکەن. دووەمیان

ئەواهەي دان بەثاواهیان دەهێن. داهپیاهێىاهیػ چاکترە لە هکىڵى 

 ."لێکردن
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هان صىیً( لە یەکێک لە چیرۆکەکاوى باس ی هەڵەکاوى )

دەلێد:"... دەهۆڵەکان دەهگ دەدەهەوە،  پاکضازي العەیى دەکات و

دیىاریان  و فریىدەرەکاهیػ دار  بڵىذگۆکان زایەڵەي دێد، دروعمە

کردبىە، بەجۆرێک ئەو عحاهە بىهەثە ڕۆثیيێکى ڕۆژاهە. لە داگیر 

عەهگەهاي پۆلیط هاچار بىو بەدرێژي رۆخى ڕوبار پەرژیً داهێن بۆ 

كەدەغەکردوى خەڵک لە خۆکىژي،  هەثا واي لێهاثبىو خەڵکى 

دەثرصان لە دەوروبەري صاخحماهە بەرزەکان هاثىچۆبکەن لە 

 ".ەصەردا بەربێحەوەەکا العەي خۆکىژاهیان بو  هثرس ی ئەوەي ه

پیاواوى پۆلیس ی ماو گەلێک صەرکەوثىو بىون لە 

دەوڵەمەهکردوى زمان بە دەصحەواژەي هىێی وەک )دەماغ عۆردن( 

)ئاراصحەکردوى بیروڕاکان( )کلک بڕینی بەهایە کۆهەکان( )ئاکاري 

هحذ. بەو عێىەیە ثۆكاهذن چینی کردە صەربازگەیەکى …هاخیزبیاهە(

دەروووى  خەڵکى بە ئەعکەهجەداوى العەیى وپۆلیس ی مەزن، ثێیذا 

 هاچاردەکران بۆ داهپێذاهێىان. بەو عێىەیە دەبىایە گەلى چین

)کلکى بەها کۆهەکاهیان ببڕن( کە ڕەگى دەگەیغحە صەردەمە 

دێریىەکان، هەروەها دەبىایە خۆعیان ڕزگار بکەن لە عێىازي 

ڕۆعيبیري  هکىڵیان کردبایە لە صروعد و کالصیکى ژیان و

 ورجى دەبىایە ببن بە گەلێکى کۆیلەەثەوایەجى خۆیان، بە کى ه

کردوى فەرماهەکاوى ئاغا ێ هەردەم دەصد لەصەر صىگ بۆ جێبەج

  ..صحەمکارەکاوى خیزبى کۆمەهیضتی
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دەصحەو دایەرەکەي ویضخیان لە ماوەیەکى  ماوجس ی ثىهگ و

کىرت ئەو گۆڕاهکاریاهەي لە صۆڤیەت ئەهجام دران بەصەر چینی 

زۆری ژمارەي  بضەپێنن، ئایا ثۆ بڵێی لەبەر فراواوى خاک و

داهیغحىان بىو ویضخیان چین بکەن بە کۆمەهیضتی؟ یان 

بەرزثریً  مەبەصخیان لەهاو بردوى یەکێک لە دێریىتریً و

عارصحاهێتی مرۆڤایەجى بىو؟ یان ویضخیان پەکین بکەهە پایحەختی 

 .هاگەیً ێج جیهاوى کۆمەهیضحاوى ئاصیا بەالیەوى کەمەوە؟ 

صاڵیان پێچىو بۆ دامەزراهذوى  71کاراوى صۆڤیەت صحەم

دیکحاثۆریەجى صەرثاصەري بەصەر ئەدەب، ئەوە بىو لە صاڵى 

لەخۆبىوهەوە، بەاڵم لە چین هەمىو هەهگاوەکان لە  7191

وثیژ و دلڕڕەكاهە زۆر بەثىوهذ ماوەیەکى پێىاهەیى کىرت و

صەرو زیىذاهکردوى و ى کە بىوە هۆي کىعحنی صەدەها ه، هاوێغتران

  .هەزاراهیػ

کردوى مرۆڤ ڕابەرە کۆمەهیضحەکاوى چین بڕوایان بە چارەصەر 

 یەوە، بۆیە دەبیىین هەزاران ڕۆعيبیر وهەبىو لە رێگاي العەی

یە كىرصەکان ئەدیبیان بێگارکرد لە کارە العەی وزاها وهىهەرمەهذ

  .بيیات هاهەوەیان ێ بە مەبەصتی صەر لە هى 
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قەساتخاوەکاوًفاضیستەکان

 7199كۆهاغى یەکەمى فغارکردن لەصەر ئەدەب لە صاڵى 

کۆثایى هات کاثێک ماوجس ی ثۆهگ جاڕي دروعمە بەهاوباهگەکەیذا: 

صەران و هى  ( کارداهەوەي ئەدیب وێ )دەبا صەدەها خىهچە بپغکى 

 لەالي خۆیەوە ئەو هەلەي كۆصحەوە و زۆر خێرا بىو، هەر کەش

دەصتی کردە هىوصین بە صەربەصتی هەثا واي لێ هات ڕابەراوى 

چەپۆکێکى ثىهذ هاثً. چىهکە  خیزب دوچاري چىرثم و

هىهەرمەهذان هەمىو جۆرە چەکێکیان بەکار هێىا بۆ هێرظ کردهە 

  .صەر ڕژێمی صحەمکار

ش ی هەاڵیضاوى عۆڕ  ڵوثیژثر بىون لەگەهێرعەکان ثىهذ

هەهگاریا. ئەوەي خىارەوەظ همىوهەیەکە لەو بابەثاهە کە لەو 

صران کە بریحىیە لە هامەیەکى پرۆفیضۆر )یاهگ کین و ماوەیە دەهى 

دەصحىرمان صەربەصتی ":ێعان( بۆ )ماوجس ی ثىهگ( ثێیذا دەڵ

هیغحەجێ و گىاصخىەوەي بە هاواڵثیان ڕەوا دەبینێ، بەاڵم لە 

جىثیار ثەنها یەکێکیان مافى  ڕاصخیذا لە هێى پێىج صەد ملیۆن 

 .هەدرا ێىە بۆ عار پێگىاصخىەوەي لە الد



 

  

 

وگسیري پۆلیص کـێـػــەي ئـەدەب وضـیاضـەت لـە واڵتـە ضـۆغـیالیطـتەکـاىئەدیة   

141

پاجى دەکەهەوە کەوا صەربەصتی و لەالیەکى ثرەوە دەصحىر دو 

هاواڵثیان پارێسراوە بەاڵم لە ماوەي هەڵمەثەکاوى مل پێکەچ کردوى 

یە بە دڕهذەثریً عێىە یهەیاراوى عۆڕظ ئەو صەربەصح دوژمً و

کاهێکى لە ژمارە هەهاثىو زیىذاوى کران یان پێغێل کرا، کاثێک خەڵ

 .دەڵێن ێکىژران. جا ئەو ڕەفحاراهە جگە لە جەوروصحەم چى پ

ڕۆعيبیران  كیىە هات بەصەر  ئىجا هۆرەي ڕعحنی جامى ڕق و

ئەعکەهجەیەکى وابێ بەزەییاهەکرد هەثا  و ئەواهەي دوچاري ئازار 

ەبەگەکان. دەر  ڵجىثیاراهیػ ئامادە هین ئەو ڕەفحاراهە بکەن لەگە

 ژمارەي ئەو ڕۆعيبیراهەي کە جۆري مردوى خۆیان هەڵبژارد

بار یان بەژەهر و خۆفڕێذان لەصەر باهەکان یان خۆ هاوێغخىە ڕو بە

هۆعتن یان بە بڕینی خىێىەڕۆیان گەلێک لەوە زۆرثرن لە ژمارە بێن. 

ئەو كەصابخاهەي  ڵئەگەر كەصابخاهەکاهمان بەراورد بکەیً لەگە

یان دەبیىین هى ئەوان ی)هىعىصتی( کرد عاري  کە فاعیزمەکان لە

  !!"یاري مىذااڵهە لە چاو ئەواهەي ئێمە

هیباو(ي ڕۆژهامەهىش دەربارەي باڵوهامەکاوى صەر دیىار )

"بەر زاهکۆ باڵویان دەکردەوە، هىوس ی: )دیىارهامە( کە خىێىذکارەکاوى

لە ماوەیەک  دەهگى هەورە ثریغلەي بەهار بە چاکى هەدەبیضترا 

وە هۆي ى ئەوەظ ب ،بەاڵم ئێضحا خىهچە گىڵەکان گەعاوهەثەوە

بەدیار کەوثنی یەکەم ڕۆژهامەي ڕەخىەي زاهکۆیى لەصەر دیىارەکاوى 

ە دواي ئەو چەهذیً ي ئایار. ئیىجا دوا ب71زاهکۆي پەکین لە 
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ڕێچکە بە دیار کەوثً هەمىوعیان دووپاثیان لەصەر باڵوهامەي هاو 

فراواهکردوى صەربەصتی بیروڕا  جى وڕازاهذهەوەي باخچەي دیمىکرا

دەکردەوە.. هەمىو وایان دەزاوى دەرگاي ئازادي بیروڕا کەوثۆثە صەر 

گازەراي پغد. بیروڕا دەربڕیً بە ئازادي بە عێىەیەکى وا باڵوببىەوە 

لە  لە هاو زاهکۆکان دەثگىت خىێىذکاراوی زاهکۆکاوى ئیىگلیزن و

 . "دەکەن بە ئازاديباخچەي )هایذ پارک( کۆبىهەثەوە گفحىگۆ 

فەرماهگەکاوى ثر ثا  وپەثایەکە گىێسرایەوە بۆ پەیماهگاىجا یئ

لێ  ێ گەیغحە ئەو رادەیەي ئەو جۆرە دروعماهەمان بە ئاعکرا گى 

 (.دەبىو: )لێژهەي خیزب لە خىکمڕاوى وەدەرهێن

كیىەي  ڕۆژهامەکاوى خیزب ڕاصتی دەعارهەوە( جامى خەعم و)

هەمىو زاهکۆیەک ڕژایە صەر خیزب.  مامۆصحایان لە خىێىذکاران و

)هاهکیىگ( هەمان داواکاوى  مامۆصحایاوى زاهکۆي  خىێىذکاران و

 .بارە دەکردەوەو خىێىکاراوى زاهکۆي پەکیىیىان دو 

خۆپارێس بىون ئێضحا  ئەو ڕۆژهاماهە کە بەر لەو کاثە لەرزۆک و

یەکاهیان دەخضحە ڕوو چىهکە خىهچە یکىرث زۆر بىێراهە کەم و

  .وەکان ببىهە كەوزەي ژەهراوي گىڵە کرا

خیزب زۆر ثىڕەیى هەڵضابىو چىهکە یەکەم جار بىو بەرەیەکى 

جىثیاراوى دەدید  کرێکاران و عۆڕعگێڕي لە ڕۆعيبیران و

والەیەک ڕیسي پحەودان لە دژي ئەو، هەرچەهذە دەزگاکاوى خیزب 
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زەبەالح بىون  بەاڵم دروعمی )صەد خىهچەگىڵ( گسیراوى پۆلیس ی 

رزە کردبىو، چىهکە لە صۆهگەي ئەو دروعمەوە ئەرکى صیاس ی عپ

دێري کردهیان فەرامۆظ کردبىو، لە ماوەي ئەو فەرامۆظ چاو 

 گەعاوەي ثۆمار کرد لە ئەدەب و و ێ کردهەدا مێژوو الپەڕەیەکى هى 

  .ڕۆژهامەگەري چیىذا
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 دەکاتەوەێکاوًپاکسازيدەستپههەڵمەتێحیسبسەرلەوى

 ێدۆخەي کە لەو ماوەیە کىرثەي وااڵبىون هاثە گۆڕ ئەو بارو 

ثەوژمى  لە بەهذاوێکى زۆر مەزوى هەرەش هاثىو دەچىو و

دەمى خۆیذا ڕاماڵى. بەو جۆرە لە لەبەر  لێغاوەکەي هەمىو عخێکى

 وكەیذێ هىصینی ب هاکاو عەپۆڵەکاوى صەربەصتی كضەکردن و

ریص ی ذا. دەیوثیژ دەورەي ڕابەراوى خیزبڕەخىەي ثىهذ عەرت و

ئاراصحەکردوى  ثەكەاڵیەکاوى عۆردوى دەماغ و و ڵ خضد هەو 

بیروڕاکان بە ثەواوي هىعىصتی هێىاوە. بۆیە خیزب کەوثە خۆ بۆ 

 ێ.هەڵمەت کردوى پاکضازي صەر لە هى 

ثۆڵ کردوى  وي کە پاڵى بە خیزبەوە ها بۆ ثىهذئەو هۆیاهە

صەران لە هەر چىار الي و هى  ،ئەوە بىو  ێ،چاوەدێري صەرلەهى 

 داواهە بىون کە لە چین وو جیهاوى کۆمەهیضد ئاگاداري ئەو ڕو 

یان و هەثا ڕوصیا کە ڕو  وپۆلۆهیا ئەڵماهیاي ڕۆژهەاڵت و وبىلگاریا

 .دەدا

 ( وڵ کە دروعمی )صەد خىهچە گى  ،خیزب هەصتی دەکرد

کردهەوەي کۆجى صەربەصتی بیروڕا وەک داردەصخێک بەکارهێنرا ـــعل

خیزب. ئەوەي خىارەوەظ چەهذ  بۆ بەگژداچىووى دیکحاثۆریەجى

 صەراوى ئەو گەالهە. و همىهەیەکە لەو جۆرە کارداهەواهەي الي هى 
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ئەوە خاڵى گۆڕاهە لە چین واثە " :ڕۆژهامەیەکى پۆلۆوى گىجى

دەصد هەڵگرثً لەو یاصا کۆهەي کە دەڵێد مارکضیزم کحێبێکى 

صەر مۆري پیرۆزە ئەوەظ ڕزگاربىوهە لەو صەردەمەي کە 

ە یاصا دەخراهە بەر چاو هەوەک بە دۆزیىەوە یان لە ڕاصحىیەکان ب

 ".هەكیلەثذا

ى ڵي ئایاري صا99هەر زوو بەزوو ڕادیۆي بۆدابضد لە ڕۆژي 

عێىازەکاوى کۆمەوضتی " :ئەو کۆمێيحەي )جعلیم( خىێىذەوە 7191

لە هەمىو كۆهاغێکیػ  ،دروصد هین لە هەمىو واڵثێکذا ڕاصد و

دەثىاهین بە ثایبەجى پاظ  دروصتی بەِڕێىە هابرێً، بەڕاصد و

ەواعەي ئەم دوایىیە بڵێین هەر صەرکىثکردوى عۆڕش ی چ

یاوى چین زۆر ێثەواوي ڕاصد هین. هەروەها پێىیضحە بڵێین هاوڕ بە

بەزەیاهەثر كەاڵچۆي چینی بەرهەڵضکاراهیان کرد ێب و لە ئێمە ثىهذثر 

یەجى گەل لە چین چەصپاو ی، ئێضحا دیمىکراث7119لە پاظ صاڵى 

، لەبەر ئەو هۆیە ێ لەق هاکر  ێی پێبەئاصاوى ج ،داکىثاوەڕەگى 

یە بەر یدەصەاڵثذاران دەثىاهً ئازایاهە و دلڕ فراواهاهە ئەو دیمىکراث

 . "فراوان بکەن

هیضحەکان کە محماهەیان الوازە هەر چۆهێکى بێد ڕابەرە کۆمە

دەصخیان دایەوە  ێ صەالمەجى ڕژێمەکەیان، صەرلەهى  صاغ و بە

اهذن، پاظ ماوەیەکى کەم لە دەصد لێ عێىازەکاوى ثۆك

هەڵمەجى  7191هەڵگرثيیان. لە هیىەي دووەمى صاڵى 



 

  

 

وگسیري پۆلیص کـێـػــەي ئـەدەب وضـیاضـەت لـە واڵتـە ضـۆغـیالیطـتەکـاىئەدیة   

146

 ێ )چارەصەرکردوى هەمىو گەل( دەصد پێکرا. هەڵمەجى صەرلەهى 

ماصىلکەیى دەصتی  ثىاهەوەي بیرمەهذەکان بە هۆي کاري العەیى و

ئەو زاهراواهەي کە ڕادیۆي پەکین باڵوي کردەوە لە  ێیپێکرد. جا بە پ

بیرمەهذ   171.111 ،ــــذا7191ي کاهىوى دووەمى صاڵى 91

دەکرا لە صەربازگاکاوى  ێ)مفکر،رجال الفکر( ئەو کاثە مەعلیان پ

  .کاري العەیى

گسیرێکى پۆلیط گىجى:" ئەو پایەي کە ئێضحا دراوەثە بیرمەهذان 

یان دەڵێن کرێکاري هۆعمەهذي بااڵ پێىیضحە ثەفرو ثىها ێپ و

پێىیضحە پێغیان ڕابگەیەهین کەوا گۆڕاهێکى العەیى بکرێد، هەروا 

 ".صەر ثاصەر چاوەڕێیان دەکات
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 ئەدیثاندەکرێىەکرێکاريکاردەست

 ) گەل ئامادە بىو بۆ هەڵمەثێکى رق و 7191لە ثەمىزي صاڵى 

 هارەزایى دژي بیرمەهذە هەیارەکاوى خیزب. ئیىجا پۆلیس ی ئاصایى و

خیزبیػ هێرعێکى صەرثاصەریان دەصد ثەهاهەت فەرماهبەراوى 

جىثیاران  پێکرد، خەڵکێکى گەلێک زۆریان کۆکردەوە لە کرێکاران و

خىێىذکاراوى زاهکۆکان لە کۆبىهەوەي گەورە گەورەدا، ئیىجا  و

بروصکەي کراوەیان ڕەواهەي صەرکردایەجى خیزب  چەهذەها هامەو

ثىهذي صسا  بەرهەڵضحکاران بە و د، ثێیذا داوایان کرد چینی هەیار کر 

بذرێً. یەکێک لەو هاماهە خىێىذکاراوى زاهکۆي پەکین ڕەواهەیان 

کردبىو ئەواهەي بەر لە ماوەیەکى کىرت خیزب وەصفى کردبىون 

 گیراوان وێبەوەي کە هەمىویان فریىدراون بە پڕوپاگەهذەي بە کر 

 .کاصە لێضاوى ئیمپریالیزم

ێىاهەکاوى پێذاه( داههەر لە ثەمىوز ڕۆژهامەي )جً مً جیە باو

ئەوەظ چەهذ همىهەیەکً لەو دان پێذاهێىاهەي کە لە  ،باڵوکردەوە

  :هاوهیغاوى وثارەکان بىون
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مامۆصحایاوى  ەکان خىێىذکاران ویی ڕاپۆرثە ڕەصمیێبەپ

پاڵپغتی  و ێکردوى ئەو هەڵمەثە ببىهە هاوکار زاهکۆکان لە ژێر کارث

برداهە كۆڵیان لە  جەرگ صۆز بۆ ڕژێم، بۆیە بە خێرایى بە دەصد و

بەهذاو دروصد  دەصخیان کردە زەوي کێاڵن و ى وـکارکردن هەڵماڵ

خىێىذکارە  وۆژهامە ڕەصمیەکان هەواڵى مامۆصحاکردن. هەروەها ڕ 

بەو عێىەیە  ،دەکردەوەدوى باڵو ڕاکردوەکاوى صەربازگەکاوى کارکر 

یە یحێ)کە چىوهە هاو ئەو یەک ی هىوصەرانتێهیىەي ئەهذاماوى یەک

 بە زۆري بىو( بە خۆش ی خۆیان بىوهە کرێکار. لەو بارەیەوە )پراڤذ(

ي جغرینی دووەمى 91ڕاپۆرثێکى باڵوکردەوە لە پەکیىەوە لە ڕۆژي 

 ێ لە ئاکامى صەرلەهى ":، ئەوەظ دەكەکەیەجى7191صاڵى 

تی ێکڕێکخراوەکاوى یە یەکان ویڕێکخضخىەوەي ڕۆژهامە ئەدەب

صەراوى چین، لەصەدا پەهجاي ئەهذاماهیان دەخرێىە بەر و هى 

صەرێکى چینی و کارکردن لە بىاري کغحىکاڵذا. ثەهاهەت چەهذ هى 

 ."هیازیان وایە هەر لە بىاري کغحىکاڵذا کار بکەن وبژیً
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 گەورەتریهئافرەتًئەدیةدەکرێتەکارەرکەرلەچیه

ي ئابى صاڵى 1ینی لە ژمارەي ڕۆژهامەي )بیبلس دایلى( پەک

هەواڵى ئاعکرا بىووى "ڕێکخراوێکى بەرهەڵضحکاراوى  ،ذاـــ7191

وصەرێک هەڵگري خەاڵجى صحالین، خاثى ى کە ه ،خیزبى ئاعکرا کرد

صەر ڕابەرایەجى یان دەکرد. ئەو و )عً چص ی( هى  )ثیىگ لیىگ ( و

ى دادەها بۆ هەڵکىثاهە صەر خیزب لە کۆڕي ڕێکخراوە پیالو

 ."هىهەر لە ماهگى جغرینی یەکەم هیغحماوى ئەدەبیات و

خیزبى " :دوایى ڕۆژهامەکە بەو كضاهە کۆثاي بە ووثارەکەي هێىا

هىهەر پێىیضحە لە  کۆمەهیضتی صىرە لەصەر ئەوەي کە ئەدەب و

ر بە ڕاژەي ئاماهجە صیاصىیەکان دابً پێذاویضخیەکاوى كۆهاغە جۆ 

 ".جۆرەکاوى عۆڕظ دابین بکەن

بەرزثریً  یەکان وىگ( یەکێک بىو لە کۆمىیضحە بەرایثیىگ لی)

وصەر بىو لە گغد چین دا، داهەري ڕۆماوى )ڕۆژ لەصەر ڕوباري ى ه

وەرگرت لە صاڵى  ێ(یە، کە خەاڵجى صحالینی پێعاهگاکان هەڵذ

کاثێک كایل  "و ڕابەري صەرصام کردصەرکردە. ثیىگ لیىگ 7199

 7197 اوى بکات، هەر چەهذە لەوەجى صاڵىهەبىو هکىڵى لە کردەوەک

  .ئەهذام بىو لە خیزب
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وزڕاهە ڕەصمیەکاوى چین کە دوا ئیىجا لەهێى هەڵمەثە ها

 :دواي ئەوە دەصتی پێکرد، ثەنها باس ی همىهەیەک دەکەیًبە

لە ژێر  7197ى ئەیلىلى صاڵى ـــ7ڕۆژهامەي )عیىابىت( لە 

وى )کارثێکردوى هەگریس ی گیاوى بۆگەوى )ثیىگ لیىگ( ڕیغە هاوهیغا

بێزاري صەرلەبەري واڵت دادەگرێد  کێػ کەن( گىجى: هاڕەزایى و

 )ئەرکى ئەدەب ئەرکى بىرغى و کە ێوصەرێک لە یادي دەچى کاجێ ه

 (.دەزگاي خیزب وواعەرە لە ئامێر

ئیىجا )ثیىگ لیىگ( لە هەمىو ئەرک و وەزیفەکاوى دەرکرا. 

کردوى ئەو کۆهە ێلە صساکاوى یان بڵێن عێىازێکى ثەمب یەکێک

صاڵ بىو لەو خیزبەدا بىو، جۆرێکى ثایبەجى  99کۆمەهیضحە کە 

 بان و بىو لە کاري كىرس ی ڕیضىاکەر. لە صەریان کرد خەوظ و

  .صەران لە پەکین پاک بکاثەوەو تی هى ێپلیکاهەي صاخحىماوى یەک
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 ئەدەتًوەکتەچۆویەتًتایەخدانتەچەوذیەتًتەرهەمً

و دژي ئەواهەي ى هەڵمەجى خیزب بە گىڕثر ب 7191لە صاڵى 

صەرە )کۆهەپەرصحەکان( و لە هى  ،صەرپێچى فەرماهەکاوى دەکردن

هىهەر باش  ئەواهەي وا دەزاهً "ئەرک و ئاماهجى صەرەکى ئەدەب و

هەروەها  "…یەکاوى کۆمەڵگاکەماهەیکىرث کەم و وکردوى هەڵە

 گەلً. خائً و کردن کەوا"دوژمنی خیزب وخیزب ثاوەهباري 

 ".ثێکذەرن 

لەواهەیە صەیرثریً بەڵگەهامەي ئەدەبى لە جیهاوى 

نی لە وصەراوى چیى تی هێکە یەک ێکراوەیە ب کۆمەهیضخیذا ئەو هامە

کردەوە. ئەوەظ چەهذ بڕگەیەکى ئەو یباڵو  7191ي ئازاري صاڵى 1

 :هامەیە

پێغەوە باوێً لە کاجى صەران دە هەهگاوي گەورە بۆ و ئەگەر هى "

گىمان عتی ێهەهگاوە گەورەکاوى صۆصیالیزم بۆ پێغەوە. ب

دەدات ؛ لە هێىەڕۆکى ئەو و صەرصىڕهێىەر، یەک بە دواي یەک ڕو 

ڕۆمان دێىە  دراما و و ە صەر صەڕهێىەراهەوە دەیەها عیعر عح

)بڕي( بەرهەم هێىاوى پۆاڵ  ێ هەروەک چۆن ئێمە دەماهەو … کایەوە 

کەمان، بە هەمان عێىە گەل دەیەوێد )بڕي( بساهین لە واڵثە

بەرهەم هێىاوى ئێمە بساهێد لە بىاري ئەدەبەدا. زاهینی ئاماهجەکان 

خۆظ دەکات بۆ  ظڕێگا، کرداري چاودێري ئاصان دەکات

گەعەصەهذن و ڕەخىەي خىدي. پێىیضحە لەصەر هەر یەکێک لە 
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ئەواهەي …  گغتی وڵ ئێمە خۆي بخاثە ژێر چاودێري بەکۆمە

 وصین پێىیضحە هەر ئێضحاوى خیان هەڵگرثىە لە عیعر هدەص

پێىیضحە لەصەرمان عخێک …  صین بکەهەوەو خێراي دەصد بە هى بە

مان بەرهەم هێىا ـــیان درێژ. ئەگەر ئەو )ژماراهە(ێ داهێىین، کىرت ب

ذەکات، ئەو کاثە بىاري ێوصەران چاوەڕواهیمان ڵى تی هێکە یەک

هکە هەر پاعەکغەیەکمان پاعەکغەکردن بۆ دواوە هامێىێد. چى 

 ."کرد ئەوا محماهەي گەل لە دەصد دەدەیً

صەران باس ی ئەو و تی هى ێلە پاظ عەظ ماهگ صەرۆکى یەک

لە " :هەهگاوە گەورەیەي کرد کە لە بىاري ئەدەب هاثە کایەوە

ئەو عاهۆگەریاهەي کە ڵ ئابى ئەم صا ثەمىز و ران ویماهگى خىز 

عاهۆگەریاهە بىون کە پار پێغکەظ کران، دوو هێىذەي ئەو 

ڕۆماهیػ دوو كات  و ێغکەظ کران. هەروەها ژمارەي عیعر پ

 .زیادیان کردبىو 

صەران لە زیىذان بىون، و جا لەبەر ئەوەي ژمارەیەکى زۆر لە هى 

یان بۆ صەربازگەکاوى کارکردن ڕەواهەکرابىون، داوایان لە ملیۆهەها 

مێنن کە ـضەلصین، ثاکى بیو کرێکار کرد بە خێراي دەصد بذەهە هى 

ر لەوەي مەهذن زیاثهىهەر  )کە ەییصەراهە هو پێىیضخیان بەو هى 

صین و صەران لە هى و یە هى یدوا گرهگ هکۆمەهیضتی صىر بً( لەمەو 

جىثیاران دەثىاهً لە جیاجى ئەوان  مان بگرن، چىهکە کرێکاران و

 !! بىىصً
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ئەو  7191ي ئەیلىلى صاڵى 91ئاژاوس ی دەهگ و باس ی چین لە 

دەثىاهین صەرهجى هىهەر  وکردەوە:"لەبىاري ئەدەب وهەواڵەي باڵ 

لە … وێىە بذەیً لە هێى چینی کارگەران  ێب وگەعەصەهێکى بااڵ 

هضین، لە ئىصحاوى هىبى هیىەي خەڵکى ئەو هاوچەیە کە -صىلذ

( کەصە لە بىارە جۆربەجۆرەکاوى هىهەرو 111.111ژمارەیان )

وە لە ەرهەم هێىاملیۆن مادەیان ب 71ئەدەب کار دەکەن. ثا ئێضحا 

( 911.111ىصحاوى کیاهگضى )هحذ لە ئ… وێىە ئەدەب و و عیعر 

ملیۆن  71جىثیار لە عەظ ماهگى ڕابردوودا هسیکەي  و کرێکار 

یان بەرهەم هێىاوە، هەروەها کرێکاراوى یئەدەب مادەي هىهەري و

ێ ( بابەجى هىهەري یان بەرهەم هێىاوە لە س 111.111) عاهگاهاي

  ."ماهگ

ملێۆن چینی بە ئارەزوي خۆیان کاریان دەکرد  191لەو ڕۆژگارە 

بە )خەماصەثێکى زۆرەوە(. ئەوەي هەبىو خەریکى باڵىذە کىعتن 

بىو هەعیان بىو بابەجى هىهەري بەرهەم دەهێىا. کە لەو 

صاثەوەخحاهەدا هەهذێک ڕۆژهامەهىوش دوچاري گیروگرفحێکى زۆر 

 1فى  صروعتی گەل لە هاثً لە ئەهجامى ئاماژە کردهیان بۆ ما

هىوصتن  بەرێىەبەراوى. بەرهەم هێىاهیػ بەر پرصاوى  كاثژمێر 

لەبەر ئەوەي هاوى کرێکاراهیان دا  ،یان ڕەخىە باران دەکردیڕۆعيبیر 

بەفیرۆداوى چىار کاثژمێر  بۆ خۆدزیىەوە لە کاري بێگاري زۆرەملێ و

 ربێ هاوەڕۆک. هە وصینی چىار دێرە عیعري دژمان وى بەبیاهىي ه
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تی هىصەران بە عاهازیەوە دێر ێئەو جۆرە عیعراهەظ بىون کە یەک

 .دێر دەیاهژمارد

 7191ي هیضاوى صاڵى 97ڕۆژهامەي )بیبلس دایلى( پەکینی لە 

)ئەدیبە ثازەکان(  کە ،چەهذ همىوهەیەکى لەو عیعراهە باڵوکردەوە

  :بەرهەمیان هێىابىو، ئەوەظ همىوهەیەکە

 خۆغەویطتن لە تٌاري چیا

 ًگویػىاًگ ًیػتەجێیەلە هى

 هٌیع ًیػتەجێً تاکىري چیام

 لە ضیٌگهىاتکىى

 ویطتن گۆراًیەکً تۆ تچڕم

 تەاڵم چیاکە دەًگً تڕین

 ویطتن گىڵێکً دیاری کەم

 تەاڵم چیا ًػیٌەکاى تەگەرەیاى خطتە ڕێن

 هەردوو تەري چیا ڵئەو ضا

 لە یەک خێساى کۆتىوًەوە تۆ هاریکاري
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 تیثیٌنئێطتا دەتىاًن هەهىو ڕۆژێک 

ئەوەظ لە همىوهە بەرزو باعەکان بىو، وا بساهم پێىیضد بە 

  .ثەعلیم لێذان هاکات

 

 ئەدیثانلەکارگەيپۆاڵکاردەکەن

ئەهجامى  بەیىەظ صەري هەگرت و ئەم کەیً و

صەران و وي بەدەصحەوە هەدا. ژمارەیەکى زۆریػ لە هى اچاوەڕواهکر 

دەهگ لەصەر ماهگرثىەکەیان بەردەوام بىون، هەهذێکى  ێهەر بە ب

ثریػ عتی وایان هىوس ی کە )بە کەڵکى باڵوکردهەوە هەدەهاثً( 

هەهذێکە ثریػ ثىاهیان )بابەجى زیان بەخػ دەربارەي کۆمەڵگەي 

چین( باڵوبکەهەوە، کەلە ئاکامذا صسا دران. دیکحاثۆري ئەدەب 

هذە کۆهەپەرصحەکان( دا رمەبەگژ )بی ێ )کىمۆجۆ( صەر لە هى  ێهاور 

 گىجى :"هاواڵثیان ڕازي هین لەو بیرمەهذاهەي کە هەیاهحىاوى وهاثەوە

مێژوو چاوەڕواوى :هەهگاو بىێن بۆ پێغەوە"، وهەروەها گىجى

عاثیفەیە،  ودیاري کراو هاکات. مێژوو دژي صۆز کەصێکى 

بڕاهەوەیە بۆیە دەبێد  ێکۆمۆهیضحیػ عۆڕعێکى بەردەوامی ب

ەهذان لە بۆثەي عۆڕظ ببێحە عۆڕعێکى بەردەوامى ثىاهەوەي بیرم

 ".هەمیغەیى
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ساوى وعەي )پۆلیس ی و بیرمەهذە عۆڕعگێڕاهەي کە هەیاهئە

لە جیاجى ووعەي )مێژوو( دابىێن، هەر دەمىدەصد بە  هێنی(ـه

هێنی چاوەڕواوى ئەو ـخێرایەکى صەرصىڕهێىەر زاهیان کە پۆلیس ی ه

ي 1اوەڕواهیان بکات. لە یە چیکە )مێژوو( ڕازي ه ،کەصاهە دەکات

چین ڕایگەیاهذ کەوا  ێئاژاوس ی دەهگ و باس ی هىی 7191ئازاري صاڵى 

ی ێپ و ێ پێىیضحە لەصەر هەمىو کەصێک )ئەوەي خیزب خۆش ی دەو 

ئەوەي خیزبیػ  ی خۆظ بێد وێپ و وو خۆعە، ئەویػ خۆش ی بى 

 ."ڕقى لێیەجى، ئەویػ ڕقى لێ بێحەوە

بذزهەوە لە صەربازگەکاوى صەراهەی کە ثىاهیان خۆیان ىو ئەو ه

کارکردن یان زیىذان کردن مىچەیان لێ بڕیً. ئیىجا ڕۆژهامەي 

هەواڵێکى  7191ى صاڵى ي جغریىىیەکەم9)بیبلس دایلى( لە 

کەراوى پەکین پەیڕەوي چاپکەراوى گىجى چاپ وباڵوکردەوە

پارەیەي کە  لە هێىاهە خىارەوەي ڕێژەي ئەو ،عاهگەهایان کرد

  .%( پەهجا لەصەدا91بۆ )دەیاهذا هىوصەران 

ئارەزوکردوى ":گىجى وبڕوبیاهىي بۆ ئەم کارە هێىایەوە ڕۆژهامەکە

صەراهەوە ها بیرۆکەي و پاڵى بە هى  کە ،پىل بىو  پاداعتی پارە و

 هاوداري و پەرصتی بىرژوا گەعە پێ بذەن لە پێىاو عۆرەت وخۆ 

یەکان هەر ئەوەظ بىو ئەو بیرۆکە چەوثەي یکەوثە ماددەصح

بەاڵم ئیمڕۆ … دەربارەي بێز لێکردهەوە لە کاري دەصتی  ،کردگەورە 
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ئەدیبان لە پێىاوي صۆعیالیزم کاردەکەن، هەک لە پێىاو عۆرەت و 

 ."!پارە و پىل 

وصەران بە گەرمى ئافەرینی لێکرا ى تی هێپاظ چەهذ ڕۆژێک یەک

 ڕۆمان هىوصان و لە صەرکەوثنی لە کۆکردهەوەي خىێىەران و

  .ڕەواهەکردهیان بۆ کارگەکاوى پۆاڵ بۆ کارکردن صان وو چیرۆک هى 

یەکان ئاماژەیان بۆ یهەر جغرینی یەکەمەوە ڕۆژهامە ڕەصم

ەصد صیاصەجى عەکەجى گەلى چین دەکرد، لە د ى وـماهذووی

  .پێغەوە وهەهگاوێکى مەزن بەرە

ە هۆي پڕ بىووى صەدەها گىهذ و ئەو کۆکردهەوە بەزۆرملێیاهە بى 

صەرەڕاي ئەوەي کە خۆعیان پڕبىون  ،کهاوچەي فراوان بەخەڵ و

ارێکى بەعەري بلە داهیغحىان. بەکىرجى ئەو هاوچاهە ببىهە عەم

مىذااڵن لە  وە هۆي جیا کردهەوەي ئافرەثان وى پڕاوپڕ، ئەوەظ ب

داهاوى هەر دەصحەیەک لە صەربازگەي ثایبەجى خۆي.  پیاوان و

داوى و و ڕۆژهامەکاهیػ لە صىچێکى عاراوەدا ئاماژەیان دەکرد بۆ ڕ 

، ثەهاهەت ێ عۆڕش ی ئاعکرا لێرە ولەو  دەبەرێک چىون و

 یەکەمذا، خیزبى خرۆعۆفیػ لە بەردەم کۆهفراوس ی بیضد و

بە ڕوخاهذوى ژێرخاوى کۆمەهیضتی  ،کۆمەهیضتی چینی ثاوەهبار کرد

گەیغتن بە کۆمۆهیزم  ثەكەاڵیەي کە داي بۆ بازدان و و ڵ بەو هەو 

  .ێوي بۆ بڕەخس بەر لەوەي بارودۆخى ئابىوري گىهجا
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 ئەوەي گرهگە لەو دان پێهێىاهەي خرۆعۆف ئەوەیە کە ئێػ و

زۆرەملێی  ئازاري ملێۆهەها چینی کە هاردران بۆ کاري بێگاري و

  .هەمىوي بە فیرۆ چىو 

بڕیاري لێژهەي هاوەهذي دەرچىو بە کەمکردهەوەي هەڵمەجى 

، بە دواي ئەو بریارەدا هاتون هەر کۆکردهەوە، ماوەیەکى وااڵبى 

پەها، بەاڵم  پێچ و ێصینی ڕاعکاو بو وصەران گەڕاهەوە صەر هى ى ه

دەزگاي خیزبیػ بە  دام و وڕش ی ثیبد هەڵگیرصاهێىذەي هەبرد عۆ 

 وڕۆعيبیر و صەر و گىڕ کەوثەوە بەدڕەفحاي هىاهذن لەگەڵ هى 

کە  ،كین دەصتی پێکردەوە هىهەرمەهذان، هەڵمەثێکى هىێى ڕق و

 ەکاوى ژمارەیەکى زۆر بىون لە کەڵە ئەفضەراوى صىپا وییكىرباه

  .مامۆصحایان خىێىذکاران و خاوەن کارگەکان و

بە گىێرەي کۆریاي باکىر دەثىاهین بڵێن هەمان بارودۆخى 

چیىە. چىهکە خیزبى کۆمەهیضتی لە کۆریا لەژێر صایەو ڕێىمىویى 

ان فەرماهەکاوى خیزبى کۆمەهیضتی چین دەچێد بەڕێىە. صەرهجم

داوە کە بڕیارەکاوى خیزب لە کۆریاي باکىر هەردەم داوایەکى لە 

وصەراوى کۆریا لە پغد ى یەوە داوا دەکات لە هیگەلە و بە عێلگێر 

بەرگري بکەن لە بڕیارەکاوى: ڕۆژهامەي  لێژهەي هاوەهذي بىەصتن و
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لە  یەکاوى خیزبىی)ثەهگ صىمىن( دەمڕاصتی خیزب داخىاز 

 :کىرت کردەوەوصەران لەو چەهذ خاڵە ى ه

  .گۆعکردوى گەل بە ئایذۆلۆژیەجى کۆمەهیضتی فێرکردن و -7

هىاهذوى گەعبینی دەرهەق صەرکەوثىە چاوەڕواهکراوەکاوى دوا  -9

ئامادەباظ بً  و کە ثەیار  ێ صەراهە دەکر و ڕۆژ، ئەوەظ ثەهیا بەو هى 

  .لیيینزم لەمەڕ جیهان بە ثێرواهینی مارکضیزم و

عێىازي  چار بکات بە رێگاي خیزب وصەران هاو دەبێد خیزب هى  -9

 بژیً.  بەرهەم بێنن وکار بکەن و خیزب بیرکەهەوەو

هىهەرمەهذان  گىجى: هىوصەرو  ى ویڕۆژهامەکە زیاثر لەصەري ڕۆ 

ئەگەر خۆیان چەکذار هەکەن بە  ،هەرگیز لە ژیاهیاهذا صەر هاکەون 

رێىمىیەکاوى خیزب. پێىیضحە پغد هەبەصتن بە  صیاصەجى خیزب و

صەیرکەري بەر  و ڕێبىار  هىهەرمەهذان وەک مێىان و و ر صەو هى 

ثاڵى کرێکاران لە  صێبەر هەبً. پێىصحە بەعذاري بکەن لە ثرظ و

لە گۆڕەپاوى کارکردن، کەوا بىو دەبا دەوري لێژهەي  ێ وێىذەر 

هاوەهذي خیزب بذەیً بە ڕابەرایەجى )کیم ئیل صىهگ( بەرەو 

صۆعیالیزمى بەرز بکەیىەوە. ئااڵي ڕیالیزمى  پێغەوە هەهگاوهێین و

هەمان بیضد ئەو ئەدیب  7191بەاڵم هەثا ماهگى خىزەیراوى صاڵى 

صىێري جىثیاراهیان و  هىهەرمەهذاهەي کە بەعذاري ثاڵى و و

  ! کیان لەو گەعحە بگەڕێىەوە کرێکاراهیان کردبىو یەکێ
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 سەرتازگەکاوًگرتهلەڤێتىامًتاکىر

ى پۆلیط لە ڤێخىامى باکىر، ئەواهەي لە هەهذێک الیەن گسیراو

 یەکاهیان، دوچاري ثەهگ ویصەرکەوثىثربىون لە مامۆصحا چیى

صەراهیان، ئەو و هى  چەڵەمەیەکى زۆر هاثبىون بە دەصد ئەدیبان و

ئەو هەمىو هەڵمەثە  ڵصەراهەي کە لەگەو هى  ئەدیب و

 ە گرثً ویاهەي دەرهەكیان ئەهجام دەدرا، بیكەاڵچۆکردهە وەرز 

لەصێذارەداهیان، بەاڵم هەر بەردەوام بىون لەصەر خەباجى صەختی 

وصینی )بابەجى ى وچاوى خۆیان، ثەهاهەت بەردەوامیػ بىون لە ه ێب

وثیژثریً ماوەکاوى ژەهراوي( لە ثىهذ زیان بەخػ و کۆهەپەرصد و

  .دژە هێرش ی خیزب بۆ صەر ئەواهذا

ى وەکى هەمىو خۆکىعتن بە عێىەیەکى ئاصای ڕێژەي کىعتن و

صەراهذا و واڵثە کۆمەهیضحەکان بەرز بۆوە، هەک بە ثەهیا لە هێى هى 

  .ڕۆژهامەکاهیغذا و صاوى گۆڤار و بەڵکى لە هێى ڕۆژهامە هى 

یەکان لە صەرەثادا لە ژێر یچاپەمەه هەمىو باڵوکراوەو

چاودێري خیزب دەصخیان بەکار کرد، گرهگتریيیان )جیاي فام( 

لە جیاجى ئەوان  ودواي هەڵىەعێىذراهەوە( بىون، کە و)نهان فان

دا، بۆ 7191ڕۆژهامەي )فان(یان دەرکرد لە صەرەثاي صاڵى 

صەپاهذوى دەصەاڵجى خیزب بەصەر ئەدەب. لە پاظ دەرچىوى یەک 
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یان بە دوو ژمارەي ثا ڕادەیەک باظ.. یەکضەر مۆري کۆهەپەرصتی 

ر هە 7191یػ وەها، ئیىجا لە صاڵى هێىچەواوى ڕۆژهامەي )فان(

بەیەکجاري هاوي ون بىو. دوایى لە جیاجى ئەو ڕۆژهامەي )فان 

 وئەویػ چى هەبرد کەوثە بەر ثەعەرەهىک( یان دەرهێىا، کە 

ثىاهجى ڕەخىەکاوى خیزب، ئەو خیزبەي کە بە هیچ ڕۆژهامەیەک 

  .ڕازي هەدەبىو 

فراوان ئەهجام درا لە  وڤێخىامى باکىور پاکضازیەکى گەورەلە 

کاران بە یارمەجى دوو هاوپەیماهە گەورەکان دژي چینی بەرهەڵضح

  .چینی میللى تی صۆڤیەت وێیەک

ئیىجا کااڵي هازهاوي )وەرزێرە دەوڵەمەهذە چەوصێىەرەکاهیان( 

چەهذ جىثیارێکى  و هەدار  و رزێرەکى هەژار یە بااڵي چەهذ وەیبڕ 

هەڵىاصین. ئیىجا با بێیىە  بچىک، ئیىجا بە صەداهیان لێ کىعتن و

او( کە بە باصترهاکى ڤێخىامیان هاو دەبرد، صەر باس ی )فىب

صەري مەزوى صۆڤیەت )باصترهاک( و هەرچەهذە جیهاوى ڕۆژئاوا هى 

یە یهاودار ه هاصراو و دەهاصێد، بەاڵم بە داخەوە فىباي مەزن و

  .لەو جیهاهە

فىباو لە یەکێک لە ڕۆماهەکاوى )هسیک بىوهەوەي ئاهەهگى 

بە چاپى گەیاهذ، باس ی  7191لە ئەیلىلى صاڵى  زەماوەهذ( کە

کە ثازە پێک گەیغخبىون، دوایى  ،دلبەرێک دەکات و داوي دڵذار و ڕو 
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ذا( ڕۆژهامەي یهەردوکیان دەگیرێً لە هەڵمەجى پاکضازي )کغحىکاڵ

رعێکى ثىهذي هێ 7191)فان هۆک( لە ژمارەي ماهگى ئابى صاڵى 

)ئابڕوبەري( لێ ها، چىهکە خێزاوى  هازهاوي  وبردە صەر ئەو ڕۆماهە

کچەکە بە هەڵە پۆلێن کرابىو لە ڕێسي مىڵکذارەکان، کە ئەوەظ 

دوچاري صەر ئێغەیەکى زۆري کردن، دوایى ڕۆژهامەکە لەصەري 

ئەواهەي بەهەڵە لە ریسي مىڵکذاران ":داوى پێذاهێىا کە ڕۆیى و

گىمان  ێخضێب کران لە هەڵمەجى پاکضازي کغحىکاڵیذا ب

ە دژي هەڵىێضتی خەڵکێکى زۆر بىون" بەاڵم دەصتی هەڵبڕي ل

)فىباو( دا  بەکىرجى، لە گۆعەهیگاي" :گىجى و صەر و صەلبی هى 

ڕژێمەکەمان بۆگەن و گەهذەڵە. لە کاثێک دا دەبیىین باس ی دیمەوى 

فەرماهەکاوى لە صێذارەدان  ئەعکەهجەداوى صحەمذیذەکان و

 ێدەکات بە گازاهذەو هاڕەزایىیەوە. لەالیەکى ثر هەر بە دەگمەن هەب

ىەکان ودەصکەوثەکاهمان هاکات، دەبیىین فرمێضک باس ی صەرکەوث

ثاوان لە  ێبەصەر مەزارگەي صکرثێرێکى خیزب کە بەب ێدەبارێن

صێذارە دراوە. بەاڵم  ورثەي لەدەم هایەثە دەر بەرامبەر گۆڕي 

چلێط کە لە ثەهیغد مەزارگەي صحەم  و کذارێکى صحەمکار ڵمى 

ان خىازي لێکراوەکەیە صەرەڕاي ئەوەظ ڕۆماهەکە ڕێبازي مەیذ

صیاس ی دژي هەڵەکاوى پاکضازي گرثۆثەبەر. هەروەک هەمىومان 

هۆیە  ی ئاگاداریً، کەوا ڕیغەکێػ کردوى هەڵەکان وێپ

یەکاوى ئاماهجى صەرەکى صیاصەثەکاوى خیزبەکەماهە، یصەرەک

 ئەو زیاهاهەي کە پڕ هاکرێىەوەو داوەکاوى ڕابردوو وو صەبارەت بە ڕو 
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یە چاوەڕێى مىعجیزە لە یئەوەي ه ماوەیان بەصەر چىوە، کەش مافى

 ."هەڵێىێحەوەـئەو زیاهیاهە ثێ خیزب بکات و

وەاڵمى دایەوە  و)فىباو( پاعگەز هەبۆوە ئەو ڕەخىاهەظ ڵلەگە

زەوەهذ هەن دەهاڵێن لە  هەثا ئێضحا خێزان گەلێکى زۆر و" :گىجى و

هاوزڕاهذهذا صەبارەت بە بۆرە پیاواهێکى وەکى  ژێر باري صحەم و

هەوێرایً بەرگري لە هەق بکەیً لە ماوەي گەردەلىلە ئێمە کە 

 ".یەکەداێهى 

بەاڵم لە ڕاصخیذا ئەو ڕاپۆرثاهەي کە صازکراون لە پاظ گرثنی "

ژمارەیەکى زۆر لە هىصەران، ئاماژە دەکەن بۆ هىوصەراهێکى زۆر کە 

کە زۆربەیان  بەرگریان کردوە لە مافەکاوى گەل، بەبەڵگەي ئەوەي

 ."ان وگرثىخاهەکانبىهەثە میىاوى زیىذ
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ڕۆمان  ذا، هیگارکێػ ویکاریکاثێر  و لە زهجیرەیەک وێىەي ثەهس 

هێرعێکى ثىهذي کردە صەر)ڕیالیزمى  )ثران دۆي( هىوش

مەهذێک ر صۆعیالیزم( لە یەکەم وێىەي ئەم زهجیرەیە وێىەي هىهە

کێغاوى گىڵێکە بە ئەصپایى، لە وێىەي دیارە کە صەرگەرمى هیگار 

پرصیاري هاكىاڵ  وگسیرێکى هابەڵەد لە هىهەر دیارە دووەمذا

پاجى دەکاثەوە کە پێىیضحە و ئاراصحەي هیگار کێغەکە دەکات، دو 

  .ذا بًیخسمەجى پەیامى صیاص هیگار کێغان لە ڕاژە و

لەصەرەثا فەرماوى پێذەکات وێىەي کرێکارێک بکێغێد، )جا 

جیا  صەربازان یەک پارچەن و جىثیاران و وەي کرێکاران ولەبەر ئە

صەربازێکى ثر بخاثە صەر  دەبێد وێىەي جىثیارێک و هاکرێىەوە(

 و د:" پێىیضحە هەر یەکێک لە کرێکار ثابلۆکەي. ئیىجا گسیرەکە دەڵێ

ثاكم( پاڵپغد کرابێد بۆیە پێىیضحە  صەرباز بە )دەصحە و جىثیارو 

بکێغێد لە پغتی هەر یەکێکیاهەوە. لە وێىەي ئاپۆرەي جەماوەرێک 

 وبۆیە وفڵچە ذا دەبیىین هیگار کێغەکە پەجى ئارامى پچڕاوە ویکۆثای

ثابلۆکەي ثىوڕ داوەثە ئەو هاوە، بە هائىمێذي چاوي بڕیىەثە بەیذاخ 

یان ێجەماوەري هەڵمەت بردوو، ثابڵۆي گۆڵەکەظ لە ژێر پ و

  .هەڵپڕوکاوە

)زەبەالخەکان(یغە،  رۆکىوصەري چیى هەروەها )ثران دۆي( ه

 ێئەو زەبەالخاهە چیاکان دەبڕن و زەریاکان بێگار دەکەن، بە ب
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بذەهە هاڵەي ئەواهەي لە صۆهگەي ئەو کارە كىرصاهەوە ێ ئەوەي گى 

  .ئەهجً بە ئەهجً دەبً

دروصد ڵ د ێصەر ویضحىیەجى بڵێد:" زەبەالخەکان بە بو هى 

 ي دەکات وکراون. پاڵەواوى ڕۆماهەکە گىزارظ لە هەصتی خۆ 

دروصد ڵ د  به زەبەالحى خاوەن هۆظ و  ێ ئەگەر بحىاهر ":دەڵێد

گىمان ئەوە عتی چاکە. بەاڵم ئەگەر لە ثىاهادا هەبىو،  ێبکرێد، ب

چاکترە کارەکەري بچىک بە كەد بااڵي مرۆڤى ئاصایى دروصد 

ذا یلە کۆثای… دەرووى فراوان بً(  و ڵبکرێد بە مەرجێک خاوەن د

لە هىوصیىیػ كەدەغەکرا. بەاڵم  الي هەهذێک  )ثران دۆي( گیراو

 ێدڵ هین بەڵکى ب ێصەري ثر زەبەالخەکان بە ثەهیا بو هى 

ەکۆم بىووى ئامێرە وصەري ڕۆماوى )گەلى مێغکیغً، ه

صاویلکەیى  دەبەهگى و )مین هىاهگ( هەفامى و ىـمیکاهیکیەکان(

پیغەصازي دەردەخات. بۆیە  گسیرە پۆلیضەکاوى بىاري ئابىوري و

)مین هىاهگ(ي ثاوەهبارکرد بە  )نهان دان(ي ڕەصمی امەيڕۆژه

لەو  ثێکذەري. )مین هىاهگ( لىوت بەرزي و خۆپەرصتی و

چیرۆکەدا ثىاهج دەگرێحە گەهذەڵى پڕۆگرامى بيیات هەراهەي خیزب 

ذوە. هەروەها )مین کە چۆن بە هەزاران گیان و ئامێري فەوثاه

رظ بباثە صەر عەرماهە زاجى ئەوەي کرد هێ ێبهىاهگ( زۆر بە

 (.ە جىامێریەکاوى واڵثە هاو ڕێبازەکانیییارمەث
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پاظ ئەوەي کە )مین هىاهگ( بە ئەهذامێتی کۆمەڵەي )ثران 

رەخماهە  ێ)ثران دان( عاعیرێکى الو بىو زۆر بە ب .دان( ثاوەهبارکرا

هەڵضىکەوجى دەرهەق کرا لە صەربازگەیەکى زیىذان، دوایى بۆ 

لەواهەیە ئەو  .ن بسر بىو ماوەي چەهذ صاڵێک لەبەر چاوا

هىوصەرەظ کە هاچارکرا بێذەهگەي لێ بکات دوچاري هەمان 

چارەهىوس ی ثەم و مژاوي هاوەڵەکاوى بىبێد. لە ماوەي هێىان ماهگى 

دا )هەزارەها هىوصەر و هىهەرمەهذ و 7191عىبات و ئازاري صاڵى 

ی هجیرە واهەیەک بىون کە خیزب ڕێککەلە ڕۆعيبیران ئامادەي ز 

 (.بىو ضخخ

کە هاوهرا بىون بە )واهەکاوى خەبات(. ئەو هاوهیغاوى هاوێکى 

. ڵهۆش ی بە کۆمە ووکەظ بىو بۆ هەڵمەجى پاکضازي بیرڕ 

 .ذاربىواوى ئەو کۆڕاهەظ )میىاهاوى( كىثابخاهەکاوى خیزب بىونعبە

 7191ي هیضاوى صاڵى 91ڕۆژهامەي ))کیى کىک(( لە 

ئامادەي ئەو کىڕاهە ئەو هىوصەرو هىهەرمەهذاهەي کە " :هىصیىیەجى

یان داهەهێىا. ئەوەظ بىون، ))لە صەرەثادا داهیان بە ثاوەهەکاه

یە((. بەاڵم دوایى ئیعترافیان کرد لەصەر خۆیان و یعخێکى هىي ه

ذار بىوان هامەیەکیان عڕابەراوى چەثە و الدەرەکاوى ثر. ئیىجا بە

هاي ی ثىاێثێیذا پەیماهیان دا بىو کە بەپ ،ئاراصحەي )صيحکىم( کرد

ذاري بکەن لە )خەبات( بۆ چارەصەرکردوى دەروووى عخۆیان بە

ەي خیزبذا. لەدواي دا كصەر لە هىێ بيیاثىاهەوەي لە بۆثە خۆیان و
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لە ڕۆژهامەکان  ڵیەکان بە کۆمەیئیعحیرافەکان و ڕەخىەخىد

بە دواي ئەوەظ چەهذەها وثار لە ڕۆژهامەکان  چاپکران،

ثاواهباریان دەکران بە  یان وباڵوکراهەوە، کە هێرعیان دەبردە صەر 

لێذەکردن. ئەو  دوو ڕوویى ، داواي دان پێذاهێىاهێکى زۆرثریان

هێرظ بۆ کردهە بە دواي ئەو ، عێىازێکى کۆوى  وئیعحیراف پێکردهە

چین و واڵثاوى ثر )لە ماوەکاوى  تی صۆڤیەت وێبە هاوباهگە لە یەک

ێس ی لەپڕۆص ێذینذا( چىهکە کۆمەڵگەیەکى گەورە پێکیپاکضاز 

 .هەڵمەجى  پاکضازي هۆظ و عۆردوى دەماغ دا

هەهذێک لە هىوصەران پاظ ئەوەي ئامادەهەبىون خۆیان 

ئیعحیراف بکەن ون بىون. هەهذێکى ثریػ  ثاوەهبار بکەن و

ثاوەهبارکران بە ثێکذەر و ثرۆجضکایەجى وەک )هگىیً هىاهگ و ثران 

 ڵثێکە گەلێکى ثر ، هەروەها ثاوەهبارکران بە دەصد ىــثیىباو(

صیخىڕاوى ئیمپریالیزم. لە پاظ چەهذ  کۆهەپەرصحان وڵ کردن لەگە

ئایا  ێ درا. ثا ئێضحاظ هازاهر  ۆ ى جاڕي گیراهیان بـڕۆژێک ، بە ڕەصم

 .لە صێذارە دراون یان ها
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 چۆنتەرگريوىوسەرەئازادیخىازەکانهەرەسًهێىا

بەردەوام هەڵمەت  7191لەماوەي ماهگى هیضان و ئایاري صاڵى 

عاعیري هاودار و دوو ێ بىو لە دژي هەهذێک هىوصەر )لەواهە س 

صەرهىوصەر و چەهذ چاپکەر و مامۆصحاي زاهکۆ(ي ثێذا بىون، ڕۆژ 

هەبىو ڕۆژهاماهەي بە گەرمى هێرعیان هەکەهە صەر، ئەوەي مایەي 

صەرصىڕمان بىو کە ئەو ڕژهاماهە عێىازە هەگریضەکاوى پۆلیس ی 

ىا دەصخیان دەکردە باڵوکردهەوەي چەهذیً نهێىىیان بەکار دەهێ

ثاواهە صاخحەکۆهەکان و چەهذ همىوهەیەک لە هامەکاوى خىێىەران 

کە ثێیذا داواي صەپاهذوى ثىوهذثریً صسا و ئەعکەهجە دەکەن 

بەصەر ثاوەهبارەکان، صەرەڕاي لێغاوێک لە صىک و ڕیضىاکردوى 

بە کاولکاري کەصایەجى. لەپاعان لە هەمىو الیەک ثاوەهبار دەکران 

یا ثرۆجضکایەجى  یان هەر عخێکى ثر.. ئەو عێىازە ثىهذو ثیژە 

ئەوەعذا هەر  ڵتر بىو. لەگەیبەمەبەصتی چاوثرصاهذوى ئەواه

 7191 بەردەوام بىون لەصەر هەڵىێضتی هەگۆڕیان. لە ثەمىوزي 

چىهکە  ،تی هىوصەران چەهذ ئەهذامێکى هاوداري دەرکردنێیەک

ىێضتی هەڵەیان( هەروەها ئەهذامێتی )بەردەوام بىون لەصەر هەڵ

و ثیژیص ی ئاراصحەي یەکى ثىهذیئاگادار  ،تري هەڵىاصرایچەهذاه

ی ێلەبەر ئەو کردەوە هەڵە و چەوثاهە کە پ ،)هەهذێک هىوصەر کرا

 (.هەڵضابىون
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هەڵبەثە هىوصەرە دەرکراوەکان ماوەي باڵوکردهەوەي هیچ 

و هىوصەراهە هەروەها چاپکەراهیػ خۆیان لە ،هەدرا ێعخێکیان پ

الدەدا کە ئەهذامێتی یان هەڵىاصرابىو ، بەو عێىەیە بەرگري 

  .ئەدیبان و هىوصەران هەرەصىهێىا

دەبىایە خیزب کاري خۆي ثەواو بکات. بەدەرکردوى ئاگاداري 

کردهەوەیەکى ڕەصمی دەرچىو ))کەوا پێىصحە لە صەر هەمىو 

دەکەن و کرێکاراوى بیر لە هەر ئاصد و پلەیەکذا بً خۆیان داما

یەکان لە کارگەکاوى واڵت و لە ە بگرن بۆ ئەهجامذاوى کارە العەیهۆر 

 (.ثیپە صەربازًیەکان

رڕۆژهامەي ))گەلى ڤێخىامى(( گىجى  7191لەصەرەثاي صاڵى 

کاهەکان پەرت و  وهىوصەران یان زۆربەیان بەصەر کارگە هەمىو 

بۆ فێربىووى کارێکى بەرهەم هێىەر. پۆلیس ی ئاصایػ  باڵوکرهەثەوە

بۆ خۆي چاوەدێري و صەرپەرعتی هەڵمەجى خۆ گۆڕینی دەکرد بە 

 .هۆي کارە العەًیەکان

یەکى ئەهذێغەیى وێىەي هىوصەر و یهێىذەي هەبرد بە خێرا

بسەیەکى صاخحەوە بەهىهەرمەهذان ڕۆژهامەکاوى داگیر کرد، 

  .کێاڵن و کارەکاوى ثر بىون زەوي  هەڵکەهذن وڵ صەرگەرمى چا

بەاڵم هەهذێک لەو هاماهەي کە هىهەمەهذان خۆیان 

 :هىوصیبىیان ئابڕوي بسە صاخحەکاهیان دەبرد، لە واهەظ
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ەوە بەصترا بۆ خىماهگ کۆبىوهەوەیەکى یاد خض ێلە پاظ س 

و بیرمەهذان هێغحا ئامادە هەبىون دان  نئەدیبا و بێگاران، هىوصەر 

خراهە بەر بێگاري بۆ  ێ بە ثاواهەکاهیان دابىێن ، بۆیە صەر لە هى 

بە بیاهىي ئەوەي )هێغحا ثۆوي صۆعیالیزم لە  ،ماوەیەکى هادیار

 (.دڵەکاهیان چەکەرەي هەکردبىو 

هەڵبەثە هەمىو چین و ثىێژێک لەهاو ڕۆعيبیران هاودەردي 

  .هىهەرمەهذان و هىوصەراهیان بىون

ڕادیۆي هاهۆي  7191ي جغرینی دووەمى صاڵى 79ئەوەثا لە 

 ت گەلێک پێىیضتی بە پسیغک واڵ کە هەر چەهذ و  ،ڕایگەیاهذ

ێک هاثبىو لە ئەوەعذا ثیپی دووەم کە پ ڵهۆژداران هەیە )لەگە

ضازي ار لە پەیماهگاي پسیغکى و دەرماومامۆصحا و خىێىذک 7911

 (ایىر هاهۆي، بەرەو هاوچەي )هاي دۆهگ( بە ڕێکەوثً بۆ کاري 

ي عاهۆ "کىڕ و کچ"ئەکحەري  911هەر لە ماهگى ئەیلىلیػ 

  .یەکان )بە خۆش ی خۆیان( بۆ کارکردن هاثىە پێغەوەیهیغحماه
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)ثان دوک ثاو( داوى پێذا هێىا کە ئیىجا مامۆصحاي فەلضەفە 

ڕۆژهامەي فەرەوس ی بە کۆمەڵەي هىوصەراوى ))نهان فان(( داوە کە 

)ڕاصتی مەصەلەي هەهگاریاي عێىاهذبىو و هێرعیص ی بۆ صەر 

تی صۆڤیەت کردبىو..( هەروەها داوى بەوە هێىا کە ێیەک

ئیىجا  "صەرکەوثً بۆ دیمىکراثیەجى دژي صحالینزمە":گىثىیەجى

گىجى: )مەبەصحم لە دووپاثکردهەوە لەصەر  وذایبە كضەکاهدرێژەي 

صۆعیالیضتی یۆگضالڤى و پۆلىوى ئەوە بىو صحایص ی الیەهە 

چارەصەرکراوەکاوى بکەم کە هاوثاي ڕێبازي بۆرژوازي بىون.. ئاي 

ید بۆ د هیحاریاوە دللەو ثاواهەم: مً خەوهم بە دیکحاثۆریەجى پرۆ 

کى ئەوەي لە فەرەوضادا یەک وەیمضۆگەرکردوى ثەرزە صەربەصح

 (.کرا

 7191ي هیضاوى صاڵى 91و91ڕۆژهامەي ))نهان دان(( لە 

هىصیبىي: )ثاواوى هەرە گەورەي هىوصەران ژەهراوي کردوى بیر و 

  (. هۆش ی الوان بىو 

خىیىذکاراوى زاهکۆ بە بیروڕاي هىوصەراوى دەصحەي )نهان فان و "

ى خىێىذوغیان بە جیام فام( ژەهراوي بىوبىون، لەپاظ  ثەواوکردو

هەر چىار الي واڵت پەرظ و باڵودەبىوهەوە بە مێغکێکى ئاخنراو بە 

رصحاهە. بۆیە دەصەاڵثذاراوى بیروڕاي ژەهراوي ئەو هىوصەرە کۆهەپە

عارۆچکەکان ڕوو بە ڕووي گیرو گرفحێکى زۆر دەبىوهەوە لە  وگىهذ

 ".صۆهگەي کارثێکردوى ئەو کۆمەڵە بەد هاو و بەد کاراهە
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ئەوەي مایەي هەهگى و عەرمەزاریە ئەوەیە کە بڕوبیاهىەکاوى 

 کۆمەڵەي )پۆپروصحۆ( لە پۆلۆهیا، و ڵەي )بیحۆفى( لە هەهگاریاکۆمە

، کۆمەڵەي ))نهان فان_جیاي و، کۆمەڵە ڕاصد ڕەوەکاوى چین و

لە یەک هحذ.. هەمىوي یەک ثەرزن و … فام(( لە واڵثەکەمان 

 .صەرچاوە هەڵذەكىڵێن

ئەدیباوى واڵثە کۆمەهیضحىیەکان دوچاري دژوارثریً و 

 .هالەبارثریً و صامىاکتریً پیغە هاثىون

 ئەدیثانلەماوايدیکتاتۆریەتًپڕۆلیتاریاواگەن

وااڵبىون و  و پۆڵە یەک بەدواي یەکەکاوى داخضتنلە هێى عە

گۆڕێً کە ئاڕاصحەي دیضان داخضحيیذا ، هێىەرۆکى ئەو ثاواهاهە دە

 :هىوصەراهیان دەکەن

وەو )هىهەر و جىان صازي و هایاب کاري بە الداهێک دادەهرێد ر  -7

ڕاکردهە بۆ ڕابردوو،  هەروەها کۆهەپەرصتی و،  (لە پێىاوي هىهەردا

 .یەکانیبەرەو بابەثە ها صیاص

، هىوصینی هاصیاس ی. هىوصەران و خۆ کێغاهەوە لە صیاصەت -9

یە یلەصەر بابەثە کالصیک بەرزەکاهیان و ەـلە كىلل ،کەهارگیر دەکات
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ئەهجامەکەش ی  گۆعەگیرەکان دەبێحە هەوێنی هىصیىەکاهیان و

 :بەواهە دەگات

عاوى . چىهکە عان بە ێبە جێیان دێڵێ مێژوو( لە پێغبرک)

ڕێىە( بەڵکى )دەبىە کۆصپی بەردەم )کاثە بەهرخەکاهیان هاچً بە

هجامذا دەبىە چەهذ ڕەوڕەوەي پێغکەوثنی مێژوو( لە ئە

 (.)گۆعەگیرێکى دوور لە گەل

لە کاثێکذا الوان و کرێکاران و جىثیاران لە هاخى دڵەوە لە ژێر )

صایەي صەرکردایەجى خیزبە مەزهەکەمان یەک دەگرن، لەو کاثە 

پیرۆزەدا هىوصەران لە دورگەي هىهەرەکاهیاهذا گۆعەگیري دەکەن( 

ئەوەي هىوصەران بە  هۆي ئەو هەڵە ثاواهاهەظ دەگەڕێحەوە بۆ:

چاکى ثىێژیىەوەي مارکضیزم و لیيینزمیان هەکردوە، بۆیە هاثىاهً بە 

لەماهاي دیکحاثۆریەجى  وربکەهەوەعێىەیەکى ڕێک و پێک بی

لە  ذا بگەن. کە بە بەرزثریً پلەیپرۆلیحاریاو لە ماهاي کۆمەهیضخ

 .پەیژەي گەعەصەهذوى مرۆڤایەجى دادەهرێد

کە لە  .ساي ثىهذیان بە دواوەیەگىمان ئەو ثاواهاهەظ صێب

، دەدەن و بە چۆک دادێً ڵ ئاکامذا هەهذێک هىوصەر کۆ 

یالهەکاوى خیزب بە عێىەیەکى هەهذێکیػ خۆیان دەدەهە دەصد پ

 .یان بەردەوام دەبًگیدەه ێ، هەهذێکى ثریغان لە ماهگرثنی بکاجى
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لە جیهاوى کۆمەهیضخىذا عەظ دەصحەي صەرەکى گرهگ و 

 :هىوصەرانجۆرهەن لە  جۆراو

 .لە هىوصینی كەدەغەکراوان -7

 .ئەواهەي دەوێرن بىىوصً -9

 .ئەواهەي دەوێرن هەهىوصً -9

 .ئەواهەي هاوێرن بىىوصً -1

 .ئەواهەي هاوێرن هەهىوصً -9

 .بەراوى خیزبئەدیب و هىوصەر زاهاوى لە فەرماهخۆبە -1
 

لە ماوەي ثۆكاهذان و خەفەکردهذا ثەهیا هىوصیىەکاوى 

 .پێىجەم و عەعەم باڵودەکرێحەوەدەصحەي 

لەو ماوەهەدا گەل هاچار دەبێد پەها بەرێحە بەر ئەدەبى 

 .هیغحماوى و ئەدەبیاجى کالصیکى جیهان

ماوەکاوى صەرکىت کردوى ماوەي وااڵبىووى بە  ،واظ باوە

دواوە بێد. لە ماوەي ثۆكاهذن و صەرکىت کردن دا هىوصەرە 

 ق و کیىەي جەماوەر وپەصەهذ کراوەکاوى الي خیزب دوچاري ڕ 

جىثیاران و کرێکاران دەبً. چىهکە هىوصەري بە  خىێىذکاران و

گیراو ثرصىۆک گۆرە هىوصەر گەلێک زۆرن. بەبەڵگەي ئەو ێکر 

ماوجس ی  عیعرە زۆراهەي کە هىوصراون بۆ صحایػ کردوى صحالین و

 .ثىهگ و هىش ی مىە و راکۆزي و هحذ
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مایەي بەزەیى لە ڕاصخیذا هەهذێک لەو هىوصەراهە زیاثر 

زۆربەي گەل دان پێذاهاثىەوە بىون هەک ڕق لێ بىوهەوە، چىهکە 

و ڕۆژهامەهىوصان دوچاري بەو ڕاصخیە دەهێن، کەوا هىوصەر 

تریً پیغە هاثىون لە ژێر صایەي ڕژێمە صامىاک دژوارثریً و

کۆمەهیضحەکاهذا. چىهکە ئەواهە ثاکە کەصاهێکً کەلە ثىاهایان دا 

 .خىاصحەکاوى گەل و ئازار  ئێػ و هاڕەزایى وهەیە گىزارظ بکەن لە 
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 تەکۆیلەکردوًگەل

ەکاوى خیزب لە واڵثە کۆمەهیضحەکان ییکارداهەوەي صەرکردایەث

ک دەچىون
َ
بەڵکى دەكاو دەق چىون یەک بىون.  ،هەک بە ثەهیا پێ

دەکردەوە بە هەڵبەصحنی چەهذ   ێ بەردەوامیػ بەزمەکەیان هى 

ئەوەي مایەي پێکەهیىە لەو باش و خىاصە ، بەاڵم ێ ثاواهێکى هى 

یەکان هەر بە ثەواوي بە پێچەواهەي ثاواهە ێئەوەیە ثاواهە هى 

  کۆهەکان دەبً؛

چاالکى صیاس ی دژي خیزب. ڕۆمان و عاهۆگەري و کىرثە  -7

 .چیرۆک و عیعرەکاهیان هێرش ی صیاصین دژي ڕژێم

وي ی ثازە پێگەیغحىان ژەهراهىوصەران بیرو هۆش  ئەدیبان و -9

كضەي زي خەڵک لە دژي خیزب دەرژێنن. بەهەصد و صۆ ، دەکەن

لێکەري ڕاصحەكیىەي  خۆیان دەڵێن )خیزب بەرگري 

 (. ییهبەرژەوەهذیەکاوى کرێکار و جىثیاران ه

ل هان دەدەن بۆ  گهکراوەکاهیان ـکەعو ڕو  هىوصیىە ئاعىب گێڕو -9

هەروەها گەل دەالوێيىەوەو صحایػ  .کۆبىوهەوە لە دەوري خۆیان

  .دەکەن و فریىي دەدەن بۆ عىل هەلکێغان لە دژي عۆڕظ

پێیان وایە ئەوان لە خیزب چاکتر لە کۆمۆهیزم و لیيینزم " -1

لە هەمان کاثذا ئابڕوي خۆیان دەبەن کاثێک دەڵێن " دەگەن
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ی دیکحاثۆریەجى صەرکردەکاوى دکحاثۆریەجى پڕۆلیحاریا ڕووپۆش 

  . هخیزب

 وكاهذن هىوصەرە کەهارگیري چىگى ثۆ لەدوا ماوەي خاوبىوهەوە

دورە پەرێسەکان دەبً بە هێماو مەشدەڵى عۆڕظ لە دژي 

  .یەجى صحەمکارانیبیروکراث

یەکان دەصد یو ڕۆمان و کىرثە چیرۆک و عاهۆگەر عیعر 

دەکەن بە گىزارظ کردن لەبارودۆخى ڕاصحەكیىەي واڵت: بەو 

ثەڵەکەکاوى گسیرە  جۆرە پەردە هەڵذەدەهەوە لەصەر فێک و

ڕۆژێکى گەعەدار، ئەواهەي لەجیاجى )بيیاثىاوى دوا یەکانیصیاص

 (.گەلیان دەکردە کارەکەر و کۆیلەي دوڵەت

چىهکە  ،و صۆزي گەلیان  جۆظ دەدا هىوصەران هەصد

ئەوەي بە چاوي خۆیان دەیان دید بۆیان دەخضخىە كالبی ئەدەب 

کەوا ژیاوى داماو و ثۆكێىەریان هەرگیز  ،دیار دەخضدبۆیاهیان بە و

 .عێد ببێحە بىچیىەي بەخحیاري مرۆڤایەجى لە ئایىذەداها

بگەیەهێد کەوا گسییراوى ێهەر چەهذە ڕژێم دەیەوێد گەل ث

پۆلیط عەڕي چیىایەجى دەکەن لە پێىاو ئەوان و بەرژەوەهذي 

ئەوان ، بەاڵم گەل گەیغحۆثە ئەو باوەڕەي کەوا جەهگى گسییراوى 

ػ بەصەر چینی پۆلیط بە ثەهیا دژي گەلە و هەر صەرکەوثيێکی

بەرهەڵضحکار واثە صەرکەوثىە بەصەر گەل زیادکردوى ئێػ و 
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ئازاریەجى گەل دەگەیەهێد. ئەو ڕۆمان و کىرثە چیرۆکاهەي کە لە 

ماوەي وااڵبىون دا دەهىوصرێً باس ی ژیاوى هاهەمىاري کرێکاراوى 

خیزب بۆ  ىلە پاظ هەر بڕیارێکى صاخحەي هىێ پیغەصازي دەکەن

ێ و بەرهەم هێىان و هسم کردهەوەي کرێی کار بەرزکردهەوەي ئاصت

ڕاصحەكیىە. ئەو صەرکەوثىە مەزهاهەي خیزب بەصەر کرێکاران وەکى 

 .صەرکەوثً بەصەر چینی دوژمىاهذا لە كەڵەم دەدرێد

لە پاظ کىعحنی ملیۆهەها جىثیاري دەوڵمەهذ واثە 

)کۆالکەکان( گسییراوى پۆلیط ڕووي عەڕەهگێزیان بۆ الي ئەو 

(، مەبەصخیان ێ)گیاوى کۆالک دەیان بسوێن گێڕا گىایەکەصاهە وەر 

ئەو جىثیارە هەژاراهە بىون کە ئاواثەخىازي ژیاهێکى باعترن. لە 

ئاکامى ئەو هەمىو کێغمەکێغمەدا گەیغحە ئەو ئەهجامەي کەوا 

 .ترهایلە دوژمىاوى گەل هەر گەلە و کەص مەبەصد
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بەصەر بیرمەهذە بەیذەصد  ةصەرکەوثىەکان بەردەوام بىوه

خىڕە بەصەر گەلى یەکا، وە  عۆڕگێڕەکان ییکراوەکان و كىثاب

هەروەها بەصەر ئەواهەي خەز بە ژیاهێکى کۆوى خێزاوى  ،ڕاپەڕیى

بڕوایان بە پایەهذە پیرۆزەکاوى خێزان  و ڕەوعد و ئاکاري  ،دەکەن

دوور لە عەڕي چیىایەجى هەیە، لە صەرووي هەمىعیاهەوە بەصەر 

واعەري بچىک لە  ئەو کەصاهەي کە خۆیان هاکەهە بىرغى و

  .ئامێري مەزوى خیزبذا

دوایى عەڕ دەصد پێذەکات دژي )داب و هەریتی کۆن کە 

کە لە ڕاصخیذا جەهگە لە دژي ئایً و هەزاران صاڵە بەردەوامً( 

هەثەوەو هیغحمان پەروەري. هەروەها جەهگ دەگێڕدرێ لە دژي 

پەصەهذ دەکەن مێىذراوەکان  ـڕیالیزمەکان )ئەواهەي واكیعە صەل

 (.و فریىدەرەکاوى خیزببەصەر واكیعە الدەر 

ئیىجا گسییراوى پۆلیط بەردەوام دەبً لە لێذاوى دەهۆڵى 

ذا. لەو هەمىو کەیً و بەیىە بۆمان بە دیار صەرکەوثً بەصەر گەل

 .  دەکەوێد ئەو دوژمىەي گەل کە ئەوان باس ی دەکەن هەر مرۆڤە

، کە مەبەصتی صەرەکیمان چاوپێخغاهذهێک لەو لێکۆڵیىەوەیە

، دەبى ئاڕاصحەکراوبىو بەو ئەزمىوهە زۆرەي بەرهەم هێىاوى ئە

وەک همىوهە  ،ثەهیا چەهذ بەڵگەهامەیەکمان  پێغکەظ کرد
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لەگەڵ کىرثەیەکى دیاردەکاوى ئەو گیروگرفحەي کە بابەجى 

هۆیەکى گرهگ و بە هێز هەبێد کە ثرش و بیم و  ێباصەکەماهە. دەب

دڵەڕاوکێی گسییراوى پۆلیضمان بۆ ڕاڤە بکات لە کاجى دەبەرێک 

 .چىوهیان لە گەلڕ هىوصەران و ئەدیبان و هەهەرمەهذان

وەڕواهە بلیمەثێک صەر هىدە چا ێهەروەها خیزب کە ب

هەڵذات و گىزارش ی لە ئاوات و ئاماهجى خیزب بکات بە جۆرێکى 

هىودەیە هۆیەک  ێیە بیلە پغد ئەو چاوەڕواه ێپێىیضد. دەب

هەبێد. پێىیضحە هۆیەکى صەرەکى هەبێد کە ئەو دیاردە 

، بۆچى هەثا ئەدیبە پەیامذارە ثەوەصەیرەمان بۆ ڕوون بکا

ەرهەم هاهێنن کە خیزب لێیان کۆمەهیضحەکاهیػ ئەو عحە ب

، عین لە ثێکڕاي ئەو هۆ و دیارداهەچاوپۆ ڵ چاوەڕوان دەکات. لەگە

هەواهذوى  ێمً وا هەصد دەکەم کە هۆي صەرەکى ئارەزووي صەرپ

یەظ ییە. ئەو هاصاز یثەواوي ئەدەب هاصازي هێىان خیزب و مرۆڤایەث

هەر  بۆماوى ڕوون بکاثەوە بۆچى خیزب هەردەم دەڕواهێحە ێدەثىاو

 عەڕێکى و کەڤىار  یەکىیهىهەرێک وەک هەخۆع ئەدەب و

 .کۆمەاڵیەجى

کە ثیىري  ،لەواهەعە ڕاڤەکەي لەو هەل مەرجە هالەبارە بێد

کرا، ئەویػ ێکۆمەهیضتی ثێیذا بە عێىەیەکى پڕاکحیکى جێبەج

ە، کەوا پێىیضد دەکات گەل بەردەوام ییئەزەلیەجى عەڕي چیىایەث

 .)دوژمىێکى گەل( هەبێد
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 وىە دوژمىکارەکان کە لە چینی بااڵ ظ كەاڵچۆکردوى چیلە پا

پیغەصازان و صەڕافەکان و  هاوەهذي و چینی مىڵکذاران و

بازارگاهەکان پێک هاثبىون، دیکحاثۆریەجى پڕۆلیحاریا چەصپێنرا. ئایا 

بەڵکى عەڕەکە گىێسرایەوە بۆ  ،هات؟! هەخێرپێ عەڕەکە کۆثاي 

عێىەیەکى ئۆثۆماثیکى  ، چىهکە )عێىازي ژیاوى جىثیار بەێالد

ەبات(. بە لەهاوبردوى چینی جىثیارە دبەرەو صەرمایەداري 

یەکاهیػ هەوەصحان، بەڵکى ئەو یهاوەهذران  گىزهدەوڵمەهذەکان و 

یەکان ڕکەي گرثبىو یجارەیان چینی دوژمً لە کێڵگە گغح

 .وێ ام( دەبا عەڕەکە بگىێسهەوە ئەص)اعح
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 ێدەگێڕحیسبجەوگدژيچیىًمرۆڤایەتً

مارکضیزم و لیيینزم دەڵێد چینی کرێکار ))بەرژەوەهذي 

کارگێرێکى لێهاثىو  ێهەروەها کرێکاران بەب ،هەكیلى(( خۆي هازاهێد

کە یەکان ییە بىرژواز ییە بازرگاهیحێزوو دەبىە هێچیري ڕێبازي یەک

، کەوا بىو پێىیضحە کرێکاران دژي دیکحاثۆریەجى پڕۆلیحاریان

الیەن پاصەواهاوى پێغەوەي چینی کرێکار: واثە  ڕابەرایەجى بکرێً لە

خیزبى  کۆمەهیضتی پێغڕەو. بەاڵم ئەو پێغەواو پێغڕەواهە هاثىاهً 

ڕۆڵى صەرکردایەجى و ڕابەرایەجى کردن بگێرن ، چىهکە کەش و 

ی صەرکردایەجى هاوەهذي بااڵ ثىش ی دووبەرەک ێئەهذاماوى خیزب بە ب

چارەصەریص ی بریحییە لە عیرازە پچڕان دەبً.  خیزبایەجى و

لە  ێ یە دەیاهەو ی)ئەوەظ هاوێکى ڤیضحڤاڵ )هاوەهذێتی دیمىکراجى(

ڕێگایەوە ئەهذاماوى خیزب خىکم بکەن بەهۆي دەزگاي خیزب( ئەو 

چارەصەرەظ هەمىو جۆرە جمىجۆڵى صیاس ی و گفحىگۆو لێکۆڵیىە 

هەر پرصیارێک پەیىەهذي بە  لە ئەهذاماوى خیزب وەیاصاغ دەکات.

رێحە صەرکردایەجى کردوى هەبێد ڕەواهە دەکێجێبەج و رێباز 

یە هاوي یىمژي لەصەر الببرێد، جا ئەو صەرکردایەثهاوەهذي ثا ثەم

بىلیخبۆرۆ بێد یان بریسیذیۆمى خیزب بێد یان هەر هاوێکى ثر بێد ، 

هابڕێحەوە هەثا لەهاو ئەو  دان و ێبەاڵم دوژمىاوى گەل هەر لە گۆڕ 

ە رێسي پێغەهگى پڕۆلیحاریاظ هەن. العە كەبەو زلەعذا، بەڵکى ل
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 هەر ئەهذامێکیػ لە ئەهذاماوى خیزب دوژمىێکى چاوەڕوان کراوە.

 ….کەوابىو دەبێ دەم هادەم پاکضازي ئەهجام بذرێً

بۆیە جىثیاران و کرێکاران و ئەهذاماوى خیزب و ئەهذاماوى 

پراکحیکى )دوژمنی ی پێىاصەي ثیىري ێبریسیذیۆم بەپ

چىهکە دوژمً هەر کەصێکە ئەگەر ئامێرێک و ، چاوەڕواهکراون(

لەصەر  هىێڵێکى مل کەچ هەبێد لە ژێر چىگى ئەو دیکحاثۆرەي کە

لىثکە چىار مەعلى داهیغحىە. لەو کێغەیەعذا هىوصەران و 

چىهکە  ،کەوي هاکرێً بەئاصاوى هىهەرمەهذان بەیذەصد و

، لەصەر صروعد و ئاماهجى مرۆڤ هىوصەران و هىهەرمەهذان

  .سییراوى پۆلیط هەرگیزاو هەرگیز ڕێک هاکەون لەگەل گ

چىهکە لە ڕاصخیذا ئاماهجیاهە مرۆڤ هەر وەک مرۆڤ 

   .بمێىێحەوە
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