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 ھاوینی کانیڕۆژه له ککیه یئواره ریبهرهبه             
 یوستگه له ڕبوارکتهسه. بوو 1901سای

 رفههدنمهشه له باکۆ، شاری ی"تیبهھه"ریفهندهمهشه
 یکهوهئه ببه و ھمنیبه کهستڕبواره. زیدابه
 وستگه ریبه و ورده انیچاوەدر و ساوڵیه رنجیسه

،نم ھۆده و ماڵ سیوپه له ببزودەکان کچاو ربه له دا، ق 
   .بوو دیونه
ک  ،نزیک کوتبۆوە وهئاسۆگه ریمسهجه له ،تاوھه    

 و وتبۆوهکه دوور لکگه "تیبهھه" یوستگه له کهڕبواره
 هکۆمه ورهبه وهه"لۆکباتا" قاقی و وشک یچۆلگه ڕی له

 به ،وهبوونه چووتھه رزبه ریدارامبهبه له که شاخکی
   .یکوتاده لهپه

 دیاری سانه بیست ـ نۆزده الوکی کهڕبوارهتهسه      
 مشنی یکمهچه جووتک. بوو بۆز ریبه رگیبه و جلک. داده

 و رسه تنانهته پو، و جلک. بوو پدا له گورجستانیی
 یڕگه میخۆه کنوایه یشیکهئاۆزکاوه کاکۆه و کوتسه
 ندچه که نواندده وتۆیئه پیرتابهسه نمای. نیشتبوو رسهله

 له ربه تنانهته و بووبت ڕدا له بده وچان ب ڕۆژی
 زۆری کیڕیه ودامه ک،یهماوه ریش،فهندهمهشه سواربوونی

 یپکوته و پوان ڕێ ڕایرهسه مبه بیبت، پیان به
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 تیکهشه نیشانکی شنهچه ھیچ ڕۆژانی، ندچه وامیردهبه
 به رواھه بیندرا؛ده نه دا الری و شله و ستهجه و سیما له
 سووتتاوه یچۆلگه خۆ،رهسه له و ھدی مبه گوڕی، و رمگه
 ج و یشتنگه بۆ و بیده ی"لوگباتان" پرووکاویھه و

   .وبو لهپه به کانشاخههکۆمه ھشتنی
 کشاڕاده اوائخۆر ورهبه ریداسه بان ئاسمانی له ، تاوھه    

. ببت دیونه کوکان لووتکه پشتی له مابوونه تۆیوه شتکی و
 و شڕه یهپه رهبه رهبه ڕان،تاوپه میده یسووره قهبهشه

 و رسبه بوونهده دا ئاسمان سووچی له و ڕانگهتده تاریکی
     .سایه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وشیکی [ شمندۆڤر=  شمنفر=  شمندەفر
وییرانسو ف ڕیوەتدەبییاتی و زمان ناو پکانی  ئخ
  .]کوردیڕۆژھتی و 

  
 پۆکهته وشک، بیابانی دا، ریشیرامبهبه دیمنگای له
 ھمنیبه،  ریرامبهبه کانیردینهبه ترۆپکه و کانمهڕه
 پش تاریکاییکی بۆرە و، تارمایی شیباوه خزانهده
  .کشاده رسه به ویانشه ویرهقه
 رین،به و پان کیڕیه کاروانه له کهڕبواره دا،مهده وله    
 ڤولچیه" ندیبهمه ورهبه که بیده ورازکیھه ڕژدی دیقه

 دوو نوانی له و بی یکهورازهھه که کاتک. چووده" ڤروتا
 یشتهگه بوو، رتپه کهشاخه لووتکه رسه ردیبهتاشه

 و دانیشت بۆی وێله رھه. ختته و گۆڕ کیبانویه
 کوته ندچه و رھناده ڵباخه له یوهپچراوه کییهڕۆژنامه
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 به مبه ،زرۆیانهتامه و رکشاده ل قیڕه و وشک نانی
   .بوو خواردنی ریکیخه  ستیڕدهته

 یجاده واته ،کهبیابانه والتریئه و" لوکباتان" یچۆلگه     
 و پچکبه درژی مارکی تووله یونهبه ،"لیانسه"

 کهڕبواره. ڕاکشابوو دا کهشتهده گۆڕایی له کهخواره
 له. ناسیده ستیده پیله کوه یکهندهبهمه رپاکیسه

 مله رھه تنانهته و "ئالتی لمهسهیه" له دا، پشین سانی
 نھنیی یوهکۆبوونه جاران لکگه دا، یش"ڤروتاڤولچیه"

 شونی ب پۆلیس جارکیش ندهھه. ھاتده پک کرکاران
. رسه کردنهده ھرشی و زانیده کیانیوهکۆبوونه
 اییتپان به پۆلیس، چنگی له سینهخه بۆ کانکرکاره
 یجاده ملی دواتر و بوونردهوه رمهھه مئه بیابانی

 دا کاکی به کاکی شتیده به و گرتده یان"لیانسه" مارپچی
 له دوان مده به کانکرکاره دا، شمانهده وله رھه. ھاتنده
 له و، کرکاران ییسارخه به نجڕه و ژارانهھه ژینی رسه

 و ھاتنده دا بیابان به کان،مکارهسته سنووری ب میسته
 له ککیه له خۆیشی بۆ خود رھه کهڕبواره. ڕۆیشتنده

 ژیانی یباره له و کردبوو شداریبه دا کانوهکۆبوونه
 ھاوکارانی بۆ یقسه ،ی"تفلیس" کرکارانی باریناله

   .کردبوو
 کانداکوه ترۆپکه پشتیله ستان،دهدووره ئاسۆی له خۆر،     
 شایییڕه لبوومه و تر رینربهبه کانرهسبه. بوو ئاوا

 رمهنه مده به ڕانتاوپه میده فنکی مژکی. کرد تۆختر
 کهڕبواره. بۆوه بو دا رده و شتده به ریاوهده الی یشنه

 له ککیه ورهبه و وهکشایه خواردن نان له ستیده



5 
 

 چه لنکه له وێ،له رھه. وتکه ڕێوه کانپۆکهته
 ملی ئینجا و خشاند دا ربه و ورده به چاوکی ،وهردانهبه
 ورهبه خرا، نگاویھه به و لهپه به و کشاھه کانیکمهچه
 کۆنه یشتهگه ڕۆیشتن، ھندک پاش. وتکه ڕێوه شار

 کلی. داگرتبوو وتی واویته به تاریکی لرەوە،. گۆڕستانک
 نوقمی بی کوه دا وشه ریسه تاریکایی له گکۆکان

 ھاتنهده مناکخه قووڵ بن، کیل و و قورس وکیخهبیره
 و جوانی گشت به باکۆ شاری نیدمه وهلره. رچاوبه
    .بیندراده وهخۆیه ییورهگه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دا. شاخکان اییبزربچووک ل  دەشتایی= بانو 

 که سامان، و وتنه شاری ت،کهرهبه و پیت شاری باکۆ،    
 و کانگا ،جیهنیشته تدا سیکه زارھه یازده و تسه له پتر
 چل و تسه ششه به نزیک ساڵ رھه و، وتنه مینیرزهسه

. تھنجردهھه کانیوتهنه چاه له ،وتنه پووت ملیۆن
 ریسه تاریکانی له ئست رھه ند،مهوهده یڕازاوه باکۆی

 ریکیخه ،و ڕۆژه گرفتی ستیخه ستهجه یده وداشه
وزدانورازترھه. دیاره" باییس"،باکۆوه ڕاستی شانیله. ون 

 رزبه کانوتهنه رچاهسه بندی بورجی ندچه وێ،له
 راخقه و راخهقه ریاده خوارتر، کودایهمه. وهتهچوونهتھه

 کۆنه. وهکردۆته جیا لک نیوشهکه و سنوور وشکانی ڵگهده
 و خستووه ریاننگهله ئاواندا راخقه له کانپاپۆڕه و ملهبه
 له" بوڕنی زیغ. "یانهڕاژه و الره ،بشکه شنیچه به

 توند مژکی له تارای ژر وتۆتهکه باکۆوه شاری سووچکی
 ئاسۆ مزیھه له. کشاوه رسه به ویشه تریچه شهڕه و،
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 شڕه خاکی گون له" نارگین" یدورگه دا ریاده نادیاری
   .دیاره
 و ندانمهوهده هکه شاری تی،چینایه شاری ،باکۆ     
 له باکۆ شاری نیدیمه. نگازهلهبه ژارانیھه کۆیمه
 دژبه چینی دوو نونکیونه وهکهگۆڕستانه رانسویسه

کده و ینکسانینایه و ناکۆکی ندھایچه و چیھا که نو 
 شمکه پ و رزبه کۆشکی ،وهکهالیه له. وتووهخه دا ڵباخهله
 شاره نیگاری و نگڕه ستۆیشتوو،ده زۆردارانی شمینه و

 رکیبه له و کردووه خشنه ڕۆمای ئیمپاتوریای کانیزنهمه
 ژرله ژاران،ھه پیویته تک یقوڕین یکۆخته و ھۆده ،وهتره

 ،مبندە ئو. وهتهماونهمات  دا ھژاری و دارینه ریسبه
 ربهله تیکۆیالیه میردهسه کانیچۆکراوهقه گونده یادی
 ندیبهمه نوبانگی.  وهکردۆته زیندوو داکهربواره چاوی

 ،لره. رچووهده)) ندیرکهمبهچه(( به باکۆ، شاری ژارانیھه
 رکراوانیده پۆلی ر،دهربهده ژاریھه کرکاری ناشکوای خی
 و گبهرهده سیرهھه ترسی له که ئو الدیانی یئاواره

 به شار، تهھناوه نایانپه تیحکوومه ژاندارمی
 و مده یقسه. ژمردرنده ندیرکهمبهچه جیانینیشته
 وەچمهده:"نده دا ژارهپه میده له باکۆیه ژارانیھه زمانی

 و خۆشی ھشتنی ج و مردن واتای به ک ی،"ندرکهمبهچه
 کییهدورگه ،ندیرکهمبهچه کورتی،به. رانییهکامه

 دا باکۆ تیکهرهبه و پیت پ ریایده ناو له و یهژارانهھه
   .وهتهماوه تیسقه

 و باییناته گشته مئه بینینی به کهڕبواره دی       
 له و ستاھه ج له. بووبوو تفهخه دارمای تییهدژایه
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 واھه یکهوهئه بۆ مبه. خوارھاته کهگۆڕستانه لژایی
 تاوک ،وهکرنهنه لک دوژمن و دۆست و بت تاریکتر مککه
 تاھه ،وهلره. گرت ئیستکی و دانیشت کگکۆیه نیشتته له
 و وتنه یکانگه رھه کرد،ده بی چاو بینایی یجیه وئه

 به ڕچکه شنیچه به که بوو باکۆ شاری سازییپیشه کارگای
 ،"نۆبل"کوه سامانانی نخاوه. کرابوون ڕیز دا کتریه شون

 و مانگ و ڕۆژ درژایی به کانه"یۆڤ قیته" و" مانتاشۆڤ"
 مئه. ئاخننده دراو له کانیانهباخه و گبهھه وچان ب ساڵ،

 هکه ندچه ھاتووینه بن له نجیگه ،رمهھه
 ،"شار ئاخ" له کانیانکۆشکه ترۆپکی که ندانکه،مهوهده
 ڵگهده ،"تییبهھه بی بی" و" باخانی" ،"سابونچی"

   .یانهمالنه سترانئه
 و سوێ مووھه رسهبه بای تاریکایی رهبه رهبه         

 چرای وێ،له و لره شار، کانیکۆنه له. کشا سوقاقکدا
 دا قامانشه ڕیانی چوار و کۆن یرگهسه له گازییان

  .داگیرساند
 شار ورهبه وهکهگۆڕستانه له ھدی ھدی کهڕبواره       
 زای و زب له پ و ربهنگهته کانیکۆنه و کوچه به. ڕاداگه
 ربه له کان،کهڕهگه له ککیه له و ھات دا ندیرکهمبهچه
   .ستاڕاوه دا قاتی دوو ماکی رگایده

 بۆره وهکۆنه ریمسهجه له سۆ، مکه کیچرایه      
. کردبۆوه بو خۆیدا ریبه و ورده به ھزی ب کیڕوناکاییه
کنده و چۆڵ و کپ کۆه ھیچ بوو، نگبکیوهجوودا رت 

 وه،ماکه یوشهحه رگایده لنیکه له. کرادهنه دیبه
. وهکهکۆنه ندهده یده نگمهکه و کز شۆقکی باریکه
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 له ژنک. بۆوه نزیک رگاکهده له سپاییئه به کهڕبواره
 کشان بیلهسه ریکیخه کیهکورسیله رسهله ،رگاوهده پشتی

 وتبوویهکه ژنک چاوی و مده روسه و ساڵفه. بوو
 کهڕبواره. بیندرادهنه باش وهرهده له و رتاریکاییبه

 چ له ژنه زانییدهنه چونکه و وهوتهکه نزیک ل تۆزکاکی
 تاوک پاش ،زمانکه چ زایشاره و ھۆزکه و زگهڕه

   :پرسی لی ڕوسی زمانی به ستان،ڕاوه
 تدا کرکاری کییهکرگرته داماه مله رێئه!... گیاندایه ــ  
   ژی؟!ده

     کمدانهوه جیاتیله ژنو قرخ خهقه نایه ملی ،وه 
 ژنه وابوو پی کهڕبواره. کۆکی توندی به جارانیش ندچه

 زمانی به یکهپرسیاره بۆیه ،نییه روسی زمانی زایشاره
 لوه قیمرته ژنه دیسان مبه. وهکرده دووپات ل گورجی

 و دوا یگهده ئاسۆڕی زمانی به کهڕبواره رکهھه. ھاتنه
 خۆی جی له گورجی به ژنک ،وهکرده نوێ ل پرسیاری

 و رزهنه ربه دایه پیبه تا رسه و ڕاما تی وردی به. ڕابوو
 :گوتی

                                                                          
 و نییه ماڵ له ئست مبه ، یژده لره کوڕم بۆچی ــ      

   .ئیشه رسهله
   کرد: ل پرسیاری نزمتر نگکیده به کهڕبواره

 ی"لکۆڤما"یهھه میوانکی تانکهکرگرته گیان،دایه ــ      
  بت؟ ناو

کچکه وهرنجهسه و وردی به ژنشل پرسیاران بۆ یگو 
 یکهبیلهسه له روگریگه مژکی داحاه وله رھه. کردبوون
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 کرد ستیده ست،خه کییهشینه هدوکه مژینیھه دوای و دا
 خاون سنگ و کۆخین و لوشمین ئیستک پاش. لرخ لرخه به

 السکی رسه کوتایه ندجارانچه یکهبیلهسه ریسه ،وهکردنه
 ربهله وسائه ڕشت؛ یکهپرووکاوهھه تووتنه و یکهکورسیله

  :گوتی بۆڵ بۆه به وهخۆیه
 تیالمهناسه و خربه!... توتنکی چ بی تعنهله به...  ــ     
 پی رھه و ناچارێ سنگم ڵگهده چیکه ،کیوه متازه

   ...کۆخمده
 و کهڕبواره وهکرده میده ڕووی و بیھه ریسه وسائه    

   :گوتی
 مئه خوای به... کرد؟ پرسیار کت له تۆ کوڕم، بمبوورە ــ     

   ! با تکهپرسیاره له و تۆ له ھۆشم و کردم ئاۆزی تووتنه
   : وهکرده دووپات لی کهڕبواره

 ئاخۆ... پرسی ل م"لکۆفما"وایھه من گیان،دایه ــ   
 ناو ی"مالکۆف"ک ھاتووه بۆ میوانکی تانکهکرگرته

                                                                           بت؟
 !... خرنه... نا ــ   
 و کهتووتنه کهتوره ناو وهخستهده یکهبیلهسه حاکداله   

 توورەکی زارکی بستنوەی و کردن پچی نبه خریکی
 و ڕاما تی ورد و دانیشت یکهکورسیله رسهله بوو، تووتن
   :گوتی

 و نییه ماڵ له خۆیشی ؛ھاتووهنه بۆ میوانکی ھیچ ــ
       ...دراوه گاه یشیرگاکهده
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 پرسیارک و بچم من کرێده ؟کیه ماه مئه نیخاوه یئه ــ
 پمی و بزانت وئه مشکهبه م...بکه وله

                                                                              ب؟
  

  :گوتی وهباوشکه مدهبه بووبت، تکهشه زۆر کوه ژنه
 باش خۆم یکرگرته له من ، خۆمم ماڵ نیخاوه ـــ     

 رکیھاموشۆکه ھیچ تقه ئیمۆ به تاھه زانمده و زامشاره
 و بچیت توانیده و یهگاه یرگاکهده. بووهنه وهرهسهبه
   .بیبینیت چاویشبه
    ؟یهتۆوه الیبه یکهکلیله ــ    
   .نییه وهمنه الیبه خرنه ــ    

 نگیده کرد ستیھه رکهھه. لکرد ینگهبده کهڕبواره
 لهپه به دت، وهکۆنه ڕیپه رسه له نگاوکھه یخشپه
    : گوتی
 ئاشکرا یوهئه بۆ و گوت ێمهئه!... مبووریده گیاندایه ـــ      

  .ھاتبوو پیدا که ر،بهوهگرته یتاریکه ڕگه وئه رھه ب،نه
 رگاکهده پشتی ژنی ،وهوتهکه دوور کهڕبواره رکهھه       
 دانیگاه دوای و ستاھه خۆی جی له چاالک و کزیره و زیت

 ورهبه دا ربهنگهته و تارک دانکی به که،وشهحه رگایده
. وهکرده کیرگایهده ،وهکهدانه پیچه ریبه له. چوو ژوور

. داندرابوو مزک کۆنه رسهله گسۆز کیچرایه داکهژووره له
 کیشتومه که بوو، سۆ مکه و کز و سیس ندهوهئه چراکه شۆقی
 سپاییئه به ژنک. بنرانده تحمهزه به زۆر کهژووره

 وله. وهکرده یکهژووره شانیبه شان کییهھۆده رگایده
. کردبوو روناک وتی لترسهته کیڕوناکایه و شۆق داژووره



11 
 

 مووی وداھه که ش،ڕه برۆ و چاو پیاویکی داکهژووره قیچه له
 ژنه رکهھه. بوو ستاڕاوه کردبوو، بۆز کانیالجانگه سپی،

   :پرسی لی پتاو به و پشتر ھاته کابرا وت،که ژووروه
 مانگهده مزڕه به جاران دوو!... ؟ باسه چ گیاندایه ـــ      
 له نگتده میشھه و کۆکی توندی به جاران ندچه مھه دوای؛

                       بوو؟ ربهخه چ... ھنا وهکهکورسیه
   : گوتی ئاسپایی به ژنه
... پرسی ی"ماشنیست" واھه سککهــ    

  .لکردم یشی"مالکۆڤ"پرسیاری
   :پرسی ھواشی به ،کهتهئافره رامیوه بیستنیبه کابرا

 ربه ھاته چلۆن تکهمیوانه نیدیمه و رسه گیان، دایه ـــ
                           چاو؟
 روسه وا،ھه لیی ربهله... کوڕم بوو تاریک زۆر وت ـــ     

 که بۆوه ساغ بۆ مندهوهئه مبه. دیترانه بۆ باش ڕووییم
 دوور له بده... ب رمانهھه مئه کیخه ناب کابرا

 و گورجی و روسی زمانیئه به. ھاتب ڕا وهرانهندهھه
   ...دواندمی ئاسۆڕی

   ؟ لھات چی یئه ـــ 
  ! ڕۆیشت ـــ 

      نگیھاوده کابرای ویستی ژن ت، جلهپه به بھ 
 :  گوتی   و دایه ستده یکهکورسیله

 ستده تۆزک تۆیش. رگاده ربه وهڕمهگهده من وائه ــ      
 رمانسه ختانهوه نگدره مبه سککه پموایه من. ب بردت و

  .وهڕتهگهده و ناگرتھه ستده لبدات،
   : گوتی لهپه به و گرت یژنه باسکی کابرا
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 ڤانھه ڵگهده من با بگره ئیستک تۆیش گیاندایه ـــ      
   !الت وهدمه ئست رھه م،بکه کڕایه و پرس

   .دانیشت یکهکورسیله رسهله و گوت یمهئه. کوڕم بۆ ـــ 
 نووکی به و الدا یکهھۆده ناو ریڕاخه سوچکی ،کابرا      

 یکهژووره رکیته ندیبهختهته له کیهختهته کردک،
 یکهسگرهده. وترکهده کیهسگرهده وهژره له. رھناده

 نھنی ڕگایکی و کرایوە بچووک کیرگایهده ڕاکشا،
 کهمینهژرزه یوانهڕه کدایهیژهپه به کابرا. کوت وەدەر

 ج پشوو کوه یکهژووره ریڕاخه و ندبهختهته شژنه. بوو
 یوهئاخنینه رمیرگهسه و دادا چۆکی وێله رھه و کرد ج به
 وهکهمینهژرزه له نگکده خایاندنه زۆری. بۆوه یکهبیلهسه

 بۆ یکهنھنییه رگایده و الدا یکهرهڕاخه خرایی ،ژنه. ھات
   : گوتی ھواشی به و رھناده ریسه کابرا. وهکرده
 ڕوانیچاوه رگاده پشتی له و بۆ تۆ گیاندایه ـــ    

 ،وهخرھاتهبه مانکهمیوانه رگهئه. بوسته مانکهمیوانه
 ترسیمه ریشگهئه و وهبکه رمانبهخه مزڕه یشوه به وائه
   .وهبکرە وریامان جاران کیوه دا، ڕووی کیهرهتهخه و
   ...خۆم کوڕی رچاوانسهبه ـــ 

 و ھاوڕیانم الی وهڕمهگهده من وائه گیاندایه باشه ـــ     
  .وهبکه پک و ڕک بۆ مانکهژووره ختیته تۆیش

  
  

***  
  



13 
 

 له پیاو پنج ،دا ما ئو تاریکی نیوە ژرخانی له         
 ڕاستینوه له. دانیشتبوون دا ڕوداربه مزکی وریرواندهده

 دا شکاو گوێ و رسه مدانکیشه نو له مکشه ،کهمزه
 که بوو، سۆ مکهوندهئه کهمۆمه ڕوناکیی و وقشه. ڕۆندرابوو

 له کانپیاوه پنج ڕوخساری و رسه و تڕواه کراده رھه
 جار مبه. ببینن کتریه بکرێ و وهبناسرنه تاریکیدا

 و رسه لنکه به ڕیوهپه و رزۆکله شۆقکی دزه ناجارک،
 سنگی رسهبه خۆی الوازی به و کردده تهھه ڕی کوتانداسه

  .بۆوهده گۆڕ و گوم خرا و کشاده کاندادیواره
 چاوه رمیگه نیگای که کان،پنجه له ککیه         

 ڕیشی به ستکیده بوو،دە رکاریگه مرۆڤ دی له کانیشهگه
  : پرسی سپاییئه به و ھدیانه و داھنا تۆخی شیڕه

 چی یاندتگه تپیره دایه رێئه بوو؟ باس چ غوالم ـــ     
                               بکات؟

 ویکهئه بۆ ھاروهھه. گوت پم بوو پویست یوهئه به ـــ 
 ندیییکمانیوهپه وەوینهژرزه مئه یوهرهده جیھانی ڵگهده
   .وهھشتۆته کراوه کانمژووره دوو نوان رگایده ب،ھه
 ییقاوه چاو یجوانکیله کییهورزهسه که تریان، ککییه   

   :کرد پرسیاری و وهکرده رزبه ریسه بوو،
 سیخوڕه له بی تۆ بت؟ ک بده نومان موانی ـــ     
 دار تسهده زگایده دامو کانیمارهگه
                                                                               ..بووبت؟نه

 پنج له تر ککییه ،"تسخۆلیکه زاخارۆڤیچ ڤالدیمیر"    
 و کرد یکهواهھه دگری سیمای و رسه یرکیسه ھاوڕیان،

  :گوتی مداوه له
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 وبه! وابت نییه دووربه ھیچ ،"پیوتر"ڤاڵھه به ـــ   
 یوهبزوتنه بکردنیخاشه و خنکاندن بۆ یاراننه که یجۆره
 ناش ر،دهھناوته نگوچکئه له نگوڕکیانچه کرکار چینی

 نزیک یامیپه رگهئه بت، رهمهوسه یرسه وهالمانهبه
 مبه. بگات پ ڕماندفهبه پیسی مارکیگه یوهبوونه
 و بین وریا که زاینشاره خۆمان رکیئه به یشئمه

  ...داودۆزەرەوە
 و لماندسه ھاوڕی کانیوته ر،سه یئاماژه به پیوتر     

   :کرد پرسیاری پاشان
  م؟بده پ یدرژه و ببم وامردهبه مقسه رسه له کرێده ئاخۆ ــ
   !بده پ یدرژه ھاوڕێ به!...  به ــ

  :گوتی و وهپکرده ستیده ھدی و ئارام پیوتر
 دا"شیبایۆف"کانگاکانی له ڕۆژه ندچه که مانگرتنکی ــ  
 و وهچتهده کۆ و کوڵ له ریکهخه مرھهبه ببه ،وامهردهبه

  ویست و رچیگهئه دامانگرتنه وله. مرکداده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و رانڕکخه له ککیه تسخۆلی،که زاخارۆڤیچ ڤالدیمیر
 کافکازیا یکۆمیته دیموکراتی سۆسیال حیزبی سازمانکارانی

  .بووه ستالین و لنین ھاوڕی و باتھاوخه و
             
 ،دایه نزم و ژا زۆر کییهڕاده له کانمانگرتووه داخوازیی

. کراوهنه سندپه وهکانگاکانه خودای و کار نخاوه الیله مبه
 له ستیانده ناچاری به کرکاران له شکبه ئیمۆ رھه

  ...ئیش رسه وهتهڕاونهگه و شوردۆتوە مانگرتن
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 و داخ واریشونه کان،ڕووداوه یوهگانه مدهبه پیوتر       
. بوو دیار دا ئاکاری و ستهجه له ییتوڕه به ئاوته مخابنی

 جارکیش ندهھه و وهمایهده نگبده پشووسواری به جار جار
 کوه پله. یبردده و یھناده و کردده پ رسه قژی له چنگی

    : گوتی ، یشتبتگه نجامکئه و ئاکام به
 و مانگرتن شنهچه مئه وهدارانهرمایهسه یڕوانگه له ـــ    
 ھیچ و، ساکاران و ساویلکه یکایه و مهگه چوونانه،ھه
   له ستده و مانگرتن. نناکه واده بۆ ردکمانده

 تدا سیاسی ویپته داخوازیی و ویست رگهئه وهکارکشانه
 و جیاوازیی ھیچ ئاو رسه بقی و تۆقله ڵگهده گونجت،نه
 کییهکۆمیته که یمهده وئه تاھه ش،مهئه. نییه تکیفاوهته

 مووھه و کرتنه ربهستهده بۆ پکی و ڕک سازمانکاری
 دیاریکراوی یوانهکه دوو ناو خرنهنه کانداخوازییه و پپه

 زوو یا نگدره کان،داچوونه و چوونھه میرجهسه سیاسی،
  . وهچنهده کوڵ و فکه له

 به ساچوو، به کرکارکی ،وهمایه نگبده پیوتر رکهھه     
   :گرماندی توند و ناڕک نگکیده واھه

 و م"چۆنیاتۆڤ پیوتر"فیقڕه ھاوبیری منیش ـــ      
   ...لمنمسهده ئو کانیبۆچوونه

    :گوت پی و قسه نو وتهکه خرا" الدۆ"  
 ئمه وایه پت تۆ!... ھاوڕێ تر ھدی"!... ئیڤان"تر ھدیـ      

 جۆره مبه که یڤینینپه ریکیخه ڤروتا ڤولچیه یچۆلگه له
   !گرمنی؟ده

 به ،وردیالنه منداکی یونه به" نیکۆالیوڤیچ ئیڤان"        
   :وهدایه رامیوه رمینه به و داخست ریسه وهرمهشه
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 بمجۆرەی  قوڕگم که مبکه چ.. بمبوورن! ... ڤاڵھه بمبوره ـــ
... وێکهده یش"ینشالیاپ"نگیده رسهوه برزم دەنگی و

 بدوم، ھدی و برسه مدهده وڵھه و نووسمده خۆمده رچیھه
 دیواری و دار و ناڕکه مکهنگهده ک چده بیرمله..  ناتوانم

 ... وهرنتهلهده برم و دەور
 یردهزه ،"ئیڤان"قوویھه دڵ له و وشخه ب رامیوه      

 وهنینهپکه به و تکرد ڕوی پیوتر. گشتیان لوی رسه خسته
  :گوت پی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فیۆدۆر ئیڤانۆڤیچ شالیایین= مزنترین دەنگبژی ئۆپای 

ی ١٢ــ  ١٨٧٣ی فیڤرییی ١٣ڕووس و ئکتری سینمایی (
  )١٩٣٨ئپریلی 

         
 پانیگۆڕه نگتده ڕێلبگه!... بهمه رۆشپه به ئیڤان ـــ  

 تکۆشانی و ڕینڕاپه ڕۆژی. وهرنتهبله باتخه
 مافی داوای ئاشکرا به که یڕۆژه وئه. رهبهله مانقینهڕاسته

 ینرکه و نگده و نزیکه گل ین،کهده ستچومانده له
  .کهرهگه تۆی یشرانه

 ئیتر چونکه ون؛رناکهسه شیبایۆڤ کانگاکانی مانگرتنی ــ  
 رسهبه ئابوری پیپه و سمایهده زده داخوازی میردهسه

 چوار له خۆی ناش کرکار: [ نیگوته لنین ڤاڵھه. چووه
 و داخوازی بده. بکات زیندانی دا ئابوری نگیته دیواری
 دروشمی بکاته تسهده به یشتنگه و سیاسی ویستی
    ماکی بکردنیخاشه ئمه ئاڕمانجی. نگپشه
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 و ستده. تهدیکتاتۆڕیه کۆشکی داڕوخاندنی و داریرمایهسه
... وهکنتهبشه سۆسیالیزم سوری ئای بده ئمه مستی

  .]ئمه داخوازی و ویست نوانهئه
   :کرد پرسیاری نگی،بده ئیستک دوای پیوتر      

 پشنیارکی چ ،گرنگه مئه ڕوخسانی بۆ ئوه ـــ  
  !یهھه سازتانچاره
  : گوتی الدۆ

 مهئه شۆڕشگرانه یوهکرده باشترین من بوای به ـ      
 مانگرتوانی پدانی تخه و سازمانکاری بۆ  که بتده

 بچنه وه"باکۆ"یکۆمیته له رانکنونه شبایۆڤ، کانگاکانی
 مئه بۆ من. بن ریاندهدنه و رڕنیشانده و، مانگرتووان ناو

  .نبده پ ڕم ھاوڕیانم رجکمهبه بمده مدهپشقه کاره
 کرده ڕوی الدۆ ، کورت ستیکیڕاوه دوای    

   :پرسی و"بوگدان"ھاوڕێ
 گرنگ کاره مئه بۆ من بی رێئه بوگدان؟ چییه تۆ ڕای ــ   

  !ب؟ دەستم ل و بشم
 ویستانهخۆشه دانیشتبوو، الدۆ به ڕوو ڕاست که" بوگدان"     

  :گوتی و کرد ی"الدۆ"یرکیسه
 و"پترۆڤ" ،"غوالم"ڤاھه ماندائیمۆکه کۆڕی ناوله ـــ      

 حیزبی یکۆمیته ریزرنهدامه ندامانیئه ،"چۆنیاتۆڤ"
 رهھه رکیئه ئیمۆ چ و دون چ. ن"باکۆ"دیموکراتی سۆسیال

 به کانیانوهبزوتنه سازمانکاریی و تیرایهبهڕوهبه گرانی
 دا بوارانه وله نرخیانبه زمونیئه لکگه و بووه ستۆوهئه
 رھه له که زاننده خۆیان وانئه. ھناوه ستدهوه

 شۆڕش قازانجی به کیهشوه چ به و چلۆن دا دانکرھهسه
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 واوته مانکهکۆڕه که ئستا، رھه. بنن کارده زمونئه
 کرکارانی ڕکخستنی رکیئه مکهده پشنیار من ،یهخۆمانه

 بتو. من ستۆیئه بخرته شیبایۆڤ یکانگه مانگرتووی
 وئه ورهبه زوو یانیبه رھه ن،بده پ نگمده ھاوڕیان

  ...و چمده ندهبهمه
 نگییبده رکهھه و وهمایه نگبده مکده بوگدان       
 ڕوی و شوبھاند رنیئه نکیبه به یمهئه بینی، ییکهکۆڕه
   و ییکۆرپه ڕیش شیڕه برۆ و چاو ھاوڕی کرده
  :پرسی لی

  
  ؟ چییه تۆ ڕای"* دۆشکاده" ـــ       

    : وهدایه میوه وهرلوانهسه ندیخهردهزه به لک،مه  
 به... کاده سندپه کانیوهنه ڕای و بیر دۆشکاده ـــ       
 ککه ب وتووژی و گنخاندن خۆ میردهسه وایه پم منیش
 و وتنڕکه و باتخه و کار ڕۆژی ڕۆژ،. ھاتووه دوایی

 وانئه شئه و وریایه و ژیر الوانی و نجگه ڕۆژی. وتنهرکهسه
 الوانی و نجگه پویسته. خباتوە یرگهجه ناو بچنه

 ردهروهپه ، شۆڕش بردنیڕوهبه بۆ و بناسرن رتکۆشه
  .بکرن

   : گوتی و قسه نو ھاته وهزرۆیانهتامه به الدۆ
. نووسان وهدمه به واوته لکمه واڵھه کانیوته! ڕاسته ـ   
 و نجگه ھی وت داھاتووی پموایه منیش به

  ...کانمانهالوه
 مدهبه و الدۆ کانیقسه نو وتهکه نیکۆالیۆڤچ ئیڤان     

  :گوتی ھدیانه کوە،یهندهخهردهزه
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 یڕزه له خۆیان ن،کهده والوان نجگه باسی که ڤانھه ـــ    
    زورھانانی و پیر
 و لزانی ئالی له رچیگهئه و چیکه. ننداده دا کارفتهکه

  به به وهڕزانییه
 له و کانکن و کوڕ نمهته به مبه پیرن، ندشئه و بیر 

  ڕزانیی و لزانیی سای
 یچیلهستهده شنیچه منیان کیوه پیری یانده ،وهخۆیانه

  .رداوهتبه گ باتخه یکوره
 ئاخاڤتن به یدرژه" الدۆ" ،"ئیڤان" کانیوته کۆتایی دوای  
  :گوتی و دا

 دا، لیمهعه چاالکیی پانیگۆڕه له ڕاھاتوو یئمه ـــ     
 ینهبکه کانمانزمونهئه و زانایی رشانمانهسه رکیئه
 ڕایان و باتکارخه الوانی کردنیردهروهپه و گوراندن ونیھه

 الوی دانسه داراندارمایهسه کانیکانگه و کارگه له. بھنین
 بکون رگهئه که ئیشن، ریکیخه سووڕاوھه و چاالک

 بشک بکرن، پروەردە و شۆڕش مامۆستایانی بردەستی
 زنترینمه دا کرکار چینی شۆڕشی کانیڕیزه له تواننده
 ینهبده رنجکسه وردی به رگهئه. بتھه خشیاننه و ورده
 پۆلکیشه یالوه رھه بینینده کرکاران، پۆلی و کۆگا نو

. دا داھاتوو قانیشه به ڕوو ریایده له مامبویهجه خرۆشانی
 بشکنین زانست کلیلی به کراویان مامجه قفی بده ینئمه

 ک برین گردەلوولکیان ورهبه تکایی به و کجیه و
 الوانی تازه ینمونه. ڕابمان سرمایداران دوکانی و دەور

. ه"رژدهئه" کیانیه دا بایۆڤشی کانگاکانی له کراو ردهروهپه
 ...وهیارانهنه ئاست له کهیهئاگرپاره رژدهئه ڕاستیدا له
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 بت خۆش" نیکۆالیۆڤیچ  ئیڤان" ینجهپه و ستده جار زارھه
 دا شۆڕش راویده له که یمامهنه فهخه وێئه بۆ

 و شگه کیداھاتوویه رژدهئه من، ڕای به. تیگوراندویه
  پيشنگداری لبرە و کاتی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لیکمه" به که بوو نھنی نازناوکی دۆشکا،ده *    

 سۆسیال حیزبی ندامانیئه له ککیه ،"لیکیانسمه
 روسی زمانی له دۆشکاده. درابوو باکۆ، یکۆمیته دیموکراتی

  .یهورهگه بابه مانای به دا
 نھنی سووڕانیھه جغزی و کۆڕ ناو بکشرته ھاتووه یوهئه
   .بسپردرت پ گرنگی رکیئه و
 وتبوویهکه شادمانی یبزه حاکداله" نیکۆالیۆڤیچ ئیڤان"

 به ریدهبه ڕاده له کیشانازییه شنهچه و لوانی رسه
 و ربندیسه به و گیراڕانه بۆ خۆی بیندرا،ده وهڕوخساره

   : وتی وهخرهفه
 لکمگه من ڕاستیدا له... منه کوڕی جی له رژدهئه ـــ     

 رکهھه. پاراستوومه کانمچاوه کوه و کشاوه رسه له نجڕه
 من دا، مهقه له تانوهئه ییشاوهلوه و ھنا ناوتان ئوه

  ...با شله له تیمکهشه و وهشامهگه باوکک کوه
 پ یانپیره دایه نھنیی مزیڕه شدامهده وله رھه     
 له الدۆ. وریایی بوونه راپاسه و با ل یانسریوه. یشتگه

واشی به و ستاھه جوتی ھ:   
 و ستانڕاوه. ھاتبن وهه"تفلیس"ڕکخراوری له نگهڕه ـــ     
 ناچارین ربۆیهھه. نییه باش کۆن له یانوهمانه

. ینبکه یبوه و بنین پ کۆتایی دالره مانکهوهکۆبوونه
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 ندیییوهپه میرھهبه بایانیدا، یسبه یوهکۆبوونه له
. ینکهده رسهله یقسه و باس ربه ینهخهده تفلیس یکۆمیته

 مئه قوژبنی و لنکه مووھه زایشاره ئیڤان و بوگدان و من
 دهبه تی باش و مجارتانهکهیه ئوه مبه ین،ژرخانه

 نھنی کیرگایهده داقوژبنه مله تاوهئه!  بوانن... نین
 دا دراوس رایکاروانسه رسهبه شرگایهده مئه ؛وهکرتهده
 ریسه له که باشه، یمهئه شراکهکاروانسه و وهکرتهده
 دنیا له رخۆشانیسه یجگه یانی،به ریبه تاکوھه وهوهشه

 و ھاتوچۆ. وهناخونته سکه یباهقه سکه و رهبهبخه
 سکه ستیھه و ئاساییه تیدا ڕۆیشتن و دانیشتن و وهخوالنه

 ودیومانئه قامیشه ڵگهده شراکهکاروانسه. نابزونت
 ڕتپه پیدا قته و ترس ببه تواننده و یهھه ندییوهپه
 لی ماوەیک دوای یک ھر و تاک به تاک مبه. بن
 و چاوساغ دا رهدهچوونه مله" ئیڤان. "بده باشتر ونرکهده

   .بده ڕنماتان
 و رکئه سپاردنیئه دوای کاری نھنی مامۆستا ،"الدۆ"  

 کتریه له و داکوژاند یانکهمۆمه. لکردن ماوایی ،وزیفه
  .بانھه

 دا کهمینهژرزه چاوینگوستهئه تاریکایی له الدۆ،       
 ژر یبچکۆه رگاده یوهئه دوای و کشاھه رده ورهبه
 زۆر. گرت ژووری و رده ستکیھه ،وهکرده یکهندهبهختهته
. داکوژاند یکهژووره چرای و مکهیه یھۆده ھاته ییشنهبه
 نیشتیته ژووری به نیگایکیدزه رگاوەده لنکه له

 چوونه پ چی. کرد کییهکۆکه رمهنه ندچه و داخشاند
  :پرسی لی و ژوور ھاته پیردایه
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 دیمیتری"وایھه مجارئه و وهڕایهگه کهڕبواره ــ      
 یکهژووره تهھاوردوومه منیش. خواستم ل ی"یاشیڤل

 پی چاوت لنکه به نازانم سا. ویهله ئستا و" ماشینیست"
   نا؟ یان وتکه
 به! ... دایه ربژیھه... تیخۆیه دیتم!... گیاندایه دیتم ــ    

  ...!گیان دایک کاریبه و وریا و ژیر ڕاستی
 باش بده و خۆمه رشانیسه رکیئه وهئه گیانڕۆه ــ      

 چاه له الوم کوڕی نگهشه دوو من.  رمبه یڕوهبه
 و سارد رمیته تنانهته و خنکان زۆرداراندا کانیوتهنه

 یاسای و سمڕه به که ستده وهوتنهکهنه بگیانیشیانم
 کهیوانهم با بۆ تۆ کوڕم،... بسپرم گکۆیان به مکهئایینه

 بۆ چاییتان ئست رھه وائه من. بتنه ڕوانتچاوه زۆر
  .مکهده ئاماده
   ! گیاندایه بژی رھه ــ        

 له کهمیوانه. وهکرده ی ـ ماشینیست ھۆدی رگایده الدۆ،     
 ڕوانچاوه کهژووره ڕاستینوه گسۆزی چرای نیشتته

 وهشادمانییه به وت،که کتریه به چاویان رکهھه. دانیشتبوو
 مزھهده کتریانیه شیرین گیانی کوه و بوون کتریه ئامبازی

  .گرت
 دووری لم مانگه س له زده" !... انۆڤو" ھاتی خربهـ       

  ...بوو گران لکگه من بۆ دووریت. دەکرد دیدارتم یتاسه و
  : وتی" الدۆ. " ڕامان تک وردی به زۆر    
 بیت یوه ب بوویت؟ الواز و ڕله وا بۆچ ؟چییه ،" انۆڤو" ـ  
  ...!من ھاوڕی بی دووربه به و ردده له و

  : وهدایه رامیوه وانۆڤ
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 ختیزه ژر ل  و وهمانه داچاپخانه له ڕۆژ و وشه به ــ     
 الوازییه مئه بی... وامردهبه کاری پۆلیسدا و سیخور

  ؟ خوازێنه
  ؟ چاپ ژر وتبتهکه بده))* برادزۆال(( گۆڤاری واتهکه ـ

 خۆ ریسه له یکهقچنهئاره ،وهمدانهوه بریله وانۆڤ      
 نوئاخنی له. دادڕی ربهله یکهشهڕووکه و گرتھه

 ستیده دایه و رھناده یپچراوه زکیکاغه دا، کهقچنهئاره
  : الدۆ
 که ، یه بردزۆالـ میکهیه یژماره روتاریسه مهئه ـــ    
  .کراوه دیاری تدا یئمه ڕبازی تیچونیه و کار یرنامهبه

  .کرد یوهخوندنه به ستیده وهرنجهسه و وردی به الدۆ     
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بوو، ڕامیاری گۆڤاری مینکهیه بات،خه واتای به برادزۆال *
 ئاماده نھنی به گورجستان کانیدیموکراته سوسیال لقی که
 پشتگیریی و یاریکاری به ناوبراو گۆڤاری. وهکردهده بویان و

 بو و ئاماده  تسخۆڤلیکه ڤالدیمیر و ستالین فژۆزه
  .وهکرایهده
  
  

****  
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 له ھاوڕیانی مووھه له ربه" نیکۆیۆڤیچ ئیڤان"            
 مدهبه رخۆش،سه پیاوکی یونه به. ردهھاته کهمینهژرزه

 ژرله و ناراند یده یلوان ژر گۆرانی رمهنه و ورینگه
 به مجۆرهبه. ڕوانیده خۆی ریبه و ورده وهچاوانیشه

 یوستگه ریبه و ورده له و کشاھه دا)) فونیلهته(( قامیشه
   .وهڕایهگه داھاتبوو، پی که یڕگایه وبه رھه ر،فهندهمهشه

 دوو به فونی،لهته قامیشه ریبه دوو ریرتانسهسه       
 ستھه ب و س نگیھاوڕه و ھاوشک یرهخانوبه ڕزه

 ج و کۆمه ببووه باکۆ شاری ،مهردهسه وئه. درابوو مارۆگه
 ژارانیھه گوندییه ئو. رانندهھه ریکۆچه خی یداده

کانیان  و ماڵ رسه له کگستدهوه بۆ دەکران، دەرک 
 دا باکۆ شاری له نیتییااریبغه یکاه ژیان، بژیوی ھنانی

 دا تنگبران و بچکۆ ھۆده مله و، دەکردەوە
 داھاتیان شتیھه له دەبوای ھژاران ئو.  دەگیرسانوە

 مشتکی و کانھۆده خاوەن ب بدەنوە زۆری رهھه شیبه
   .بکن مندایان و ماڵ ڕۆژانی خرجی کمیشی

 ڕبواران، رنجیسه بزواندنی ببه" ئیڤان"     
 یشتهگه کاتکو  کرد ڕتپه یکهقامهشه ریرتانسهسه
 ھدیانه زۆر بازاڕ، و)) ئازیاتسکی(( قامیشه دوو مسریجه
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 ندهوهئه ھشتا. چوو رسه بۆ و گرت بازاڕی قامیشه ریبه
 ل ڕیوگهشه پۆلیسکی گوکی و رسه که ڕۆیشتبوو،نه
   .وتکه ردهوه

   !بزانم ستهڕاوه ،کوڕه کی!... ئۆھۆی ـــ    
 شانی و قیچه خۆی جی رسهله مزان،شه ببه" ئیڤان"    

 ریبه و ورده وهژرچاوانیشه له مبه دیوارک، ربه دایه
 گا. خۆیدا پشتی ورانده به چاوکیشی و نگاندسهھه خۆی

 یھه که چاو ربه ھاتهنه وەھای بردکی و کوچک مبه
 دووک رھه ناچارت؛ بدا شاریحه دا نجهپه ناوله و وهبگرته

 کهپۆلیسه له چاو یکهوهئه ببه و ڵباخه ناو خسته ستیده
   .ستاڕاوه بکات،
  :گرماندی ییتووڕه به وهقامهشه ریبه وله کهپۆلیسه       

  !نایه نگتده بۆچ!... ؟کوڕه کی ـ
 ھیچ و کۆخی جاران س دوو ستنقهئه به" پترۆڤ"    
 به چاوکی شھدییانه و وریا زۆر. ھاتنه لوه نگکیده

 مشک به رچوونیده و ڕاکردن یایخه و خشاند دا بان و ڕگا
 و کوچه گشت که وکئه بۆ ربازبوونده و ڕاکردن. داھات
 سانیبه گلک ناسی،ده ستیده پیله کوه شاری کۆنی

 له رھه کوهنه که ستابوو،وه دڵ له یوهئه ژانی مبه. بوو
. گرتبتھه شونیان وهراکهکاروانسه له رده ھاتنه میده

 کهپۆلیسه که بوو، یاتهخه مئه یگیرۆده کورت کییهماوه
  : ستاھه ل ھاواری نوێرلهسه

  ... !ب نگتده ده ؟ بووی ڵال بۆچ کی؟ تیوھه ــ     
  :وهدایه رامیوه بم بمه به ،تووڕه رخۆشکیسه کوه پترۆڤ

    ! "کسیلهئه... " منم ـــ    
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  :پرسی رسوڕماویسه به پۆلیس
  !؟"کسیلهئه" ــ   
 یناچه تۆقی و قته به کهپۆلیسه دوو، و کیه بی رھه

 له و بی یکهقامهشه ریبه وئه ربه مئه ،وهپۆتینانه
  .قیچه دا ئیڤان ررامبهبه
  ؟ کوڕه" کسیلهئه" کام ــ  

 و رھناده ڵباخه له کانیستهده یانیرخهئه به پترۆڤ
  :گوتی

 رسه کانییه"کسیلهئه" واویته کیھروه م،"کسیلهئه"من ــ
 دهیکهمه له و ئاساییم یکی"کسیلهئه... "جھانه مئه
 و وتوومکه پاشوه تۆزک که بمبوری بده... وهڕمهگهده

   .وهتهھاتوومه نگدره
  : ڕاندینه و کوتا رزعه ده قاچی ییتووڕه به پۆلیس   

... ناناسم کسیشلهمه و کسیلهئه و نازانم مهئه من ــ       
 پی که وهڕیتهبگه دا یهڕگه وبه رھه و ڕیگهوه بده

 پیدا نییه بۆی سکه و ستراوهبه یهڕگه مئه... داھاتووی
  .ب ڕتپه
... دینکه چ مهئه! سترتببه قامشه بده چۆن ئاخر ــ    

 خۆ. ماڵ وهبچمه بده و دایه قامهشه مئه ریوبهله من مای
 و به باش پیاوی... بم کۆنان ینیوه ڕۆژ تاھه ناکرێ
  !بۆم با ڕێلمگه

 زۆری!... لبوو؟ گوت! ... ناب گوتم... ڕۆمه ریسه له ــ     
 تاھه ئیتر مودهئه ،وهکادنه مهتخهده و تگرمده بۆی رسهله

  .یتبکه باوباون رھه مشکان ڵگهده بده دت، دا ل ڕۆژت
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 باش تیحکومه پیاوانی میخه و مچه له" ئیڤان "     
 ؛زانیده وسارکردنیانیھه یشوه بوو ساڵ مژله. زانیده
 پارە به و ئاوه رسه بقی یانکهبمهده گوژمده گشت یزانیده
  .وهپووکتهده سووک، دراوکی و

 ڵباخهله ناتیمه ده دراوکی خۆرهسه له و ھدی        
   :گوتی و ڕاداشت بۆی و رھناده
 لی تۆ!... بوانه... پیه ئازادم ڕبوونیتپه یرگهبه ــ   

 تزاری شکۆ نخاوه یونه!... نا یان تیخۆیه بزانه وهبه خورد
   ...!رهسهله زنیشیمه

 ناتیمه ده دراوی رمانینه رکهھه ڕوگهشه پۆلیسی          
 ریبه و ورده ندکھه وهرلوانهسه یبزه به ستی،ده ھاته

 شۆقی ژر له ،کهدراوه بایی له بوون یانرخهئه بۆ و ڕوانی
 چاو یکهدراوه ژری و رسه وهلوانییه ژر یرهجگه

  : گوتی وهشادمانیه و یفکه به و پداخشاند
 پ میهرگهبه مئه زووتر کرادهنه!... بیبه ب کده ــ      

 مبه. چاوانم دوو رسه بیت خربه زۆر... یتبده نیشان
 داوکی و لپه به کوهنه وهنهھه پ و بکه بردک و ستده

 قامداشه ریوسهله که بزانه شمهئه... ویتبکه دا دیکه
 پشکنینی ریکیخه ژاندارم و گومان ربه وتۆتهکه ماک

 تووشی یهوانهله بی،نه وریا و زیت پیاوکی رگهئه. نکهماه
  !خۆش وشه... بی تر زکیگۆمه

 ڕشینگفهسه رسه له پۆلیس یکمهچه یناچه نگیده     
 له" ئیڤان. "وهتوایهده تاریکیدا له ھاتده وا رھه کهقامهشه
: یگوتده وهخۆیه یبه و مابۆوه دا قوڵ ندشکیئه و بیر

 بی! ؟ژاندارم ھرشی ربه وتبتهکه ماک چ بده ئاخۆ
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ک ککه چ و ب؟ سه دیاره چیبه بنه خۆی یکهماب  ..!
   ...؟وهڕتهبگه یان بوا ماڵ ورهبه... بکا؟ چ

 کرێده چلۆن ،سووده ب موهڕانهگه: گوت خۆیبه      
 وئه رھه تووشی دیسان یهوانهله ،وهڕمهبگه ؟وهڕمهبگه

 ردارمستبهده مودهئه ئیتر م،بکه دووشکی و وهببمه پۆلیسه
به... ناب دهۆم ماڵ ورهبه بب ...  

 ڕێوه ماڵ ورهبه درشت نگاویھه یقهته به و لهپه به        
 پشکنینی و مارۆدانگه یاتیخه و بیر مبه. وهوتهکه

 و ھاتنده دا مشکی به یتاپه یتاپه و وچان ب ماک،
  .چوونده

 له شانبه کچه ژاندارامی دوو. بۆوه ماڵ نزیکی و دوور       
 ئیڤان. دەچوون و دەھاتن وه،کهکۆنه ریسه چرای شۆقی ژر

   .ستاڕاوه
 وخه ورهبه دا ستیھه ب و کپی دوانی له و،شه        

 کیقورساییه قووڵ، ستییکیھه ب و ماتی. ڕۆیشتده
 یخشپه. وشه بدارانی وشه دی رسه خستهده یریسه
 جاریبه جار یسرته و چرپه و" ئیڤان" نگاونانیھه

 ماڵ له" ئیڤان. "بوون نگیبده ریڕوشنه نیاته ژاندارمکان
 که ژاند،ھهده روونیده مهئه بیری مبه ،وهببۆوه نزیک

 وئه گرتنیھه مالته به بۆ یهوهشینهدابه ڕاو مئه کوهنه
 دوو. وهبوونه شل نگاویھه وهئازاره مبه رھه. کایه ھاتبته

 یخشپه مبه. ھات ددا به ڕاکردنی یلیمه دڕدۆنگ، و دڵ
 ئمجار. بوو کرد س ژاندەرمکانی دوو رھه کانینگاوهھه

 ببت کهقامهشه کراده شنه. کرادهنه بۆ وەشیڕانهگه ئیتر
 بروسکه، شنیچه!... بکات؟ چ یئه. بدات ال ل خۆیان و
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 ڕێوه رمهنه رمهنه و ھات مشکدا به یوهبوونه ساغ بیاری
 رخۆشانهسه ڕ،دته ڕیوگهشه پیاوکی یشوه به. وهوتهکه
 ڕۆینی ڕاژی ڕاژه ڵگهده و، گۆرانی ناری ناره مده به
 له. ڕابورد ژاندەرمکان دا نیشتته به یوە،ستانهمه
. وهلدانه ئاوڕکی نوه و ستاڕاوه یانداکهکۆنه رپچیسه
 مای یرهنجهپه رسه به ھاوه ژاندەرمکان چاوی مبه

ھیچ به ویانئه ڕابواردنی و ھاتن که درابوو، گرێ دا دراوس 
  .گرتنه

 ڕاسته له. وتبوونخه خی روهزینده. ببوو قشه وشه     
 چاوی گون له ماک چرای سۆمایی نیاته کۆنکدا

 رسه ڕژاندهده زوی سرینیئه وان،شه ینیوه نزاکارکی
  .وشه یوهشه کۆشی

 مای و کۆن ریمسهجه ودایمه ئارام و ھدی" ئیڤان"   
 تاریکی. وهکرده رگایده نیھوهئه به و کرد ڕتپه خۆیانی

 دار دا تاریکی له. گوشیدهھه ساریحه و وشحه وهشه کوه
. ڕاوستا تاوک چاو، ڕاھاتنی بۆ. وهکرانهدهنه لک دیوار و

 دو که ھاتبوو،ڕانه تاریکی به چاوی واویته به ھشتا
 سرته به و وشهحه ناو خوشینه وهژووره رگایده له تارمایی
  :کرد ھاواریان

  ! بابه ــ
   ! "ڤانیا" ــ
  : وهدانه میوه سپاییئه به" ئیڤان"
   ... منم به!...  به ـ
 له چاو مژهله... کوی؟ له... وهشه ینیوه وائه" ڤانیا" ــ

  ؟وهیتهنایه بۆچ ڕتین،
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  : گوتی سرته به و بۆوه نزیکتر لیان" ئیڤان"
. ردانیسه چوومه بوو، ناساز ھاوڕیانم له ککیه"! ماریا" ــ

...  ؟کهرهگه چییان ژاندەرمان یوهڕه نای پمی بۆچ مبه
  !؟رهبهخه چ
 وهدایه رامیوه پتاو به ،"اڤڕ" یکهکچه خزانی، جیاتی له
:  
 که پیاوکپیره یگوتده خوشکمستهده یئامینه! گیان باوکه ــ

 ژاندەرم و رشکبه وتۆتهکه دراوسیان، ھاتۆته ڕۆژکه ندچه
... وهخوندۆته کتبی گۆیا ن،ده کوه... پشکنیوه یکهماه

  ...ڕژم به دژ کتبی
  : گوتی وهخۆیه ربهله" ئیڤان"    

 مومۆ له دایم به و برسین گساریسه یده رھه! کاول ماڵ ــ
 کیھیوایه ڕوناکیی تۆزکاه شونک رھه و ونشه خوی. دان
 بزری شون و یستهجه دنه لھه زووترین به ب، تدا

  .نکهده
  : چرپاند دا باوکی گوی به سرته به ،"راڤه "  
  ! پته ئیشم وهژووره رهوه باوکه ــ

 له و کوتوپ رھاتکیسهبه. مابوو سووڕ ریسه" ئیڤان"    
 داوشهحه له وا رھه وهژانه مئه مدهبه. دابوو ڕووی ناکاو

 ویستانهخۆشه خزانی ی"واسیلۆڤینا ماریا. "بوو قیچه
  : گوتی و گرت یکهشووه ستیده

 واده ردکمانده وشهحه ناو یوهپشخواردنه و ستانڕاوه ــ    
 باس بۆ تکهرھاتهسهبه وێله و ژوور بچینه با رهوه. ناکات

  .ینبکه
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 دا، بزڕکاوھه دیوار و دار پچووکی کییهھۆده له      
 کۆنه ڵگهده وهبۆوه کاڵ نگیڕه ییقاوه کییهمجریلکه

 کرد داگیر کهماه له یانگۆشه دوو ش، و قشه کۆمۆدکی
 کۆنه ژر له ،سکته کییهوهرهقه وهتره رکیبه له. بوو

 داکهژووره قیچه له. درابوو شارحه داپواوه کییهلفه
 شکاو گوێ و رسه مزکی رسهله تین، ب گردسۆزی کیچرایه

 له. بوو ھاند لک تارمایی ڵگهده ردیزه قکیبهشه دا
 رسهبه وهسینهئه ستده کییهولهحه ،رگاوهده حاستی

 ڵگهده ،کهھۆده ساردی نمی بۆ. وهببۆوه شۆڕ وهبزمارکه
 نانیخاوه سامانی یڕاده ،کهماه ناو یپواوه لیپه و لکه

  داده مهقه له انیکهماه
 دوای و ندداکه یقهئاره بووی تاڵشه کراسی" ئیڤان"     

  : گوتی برانهسه ب ،رگاکهده دانیگاه
  ! باسه چ بزانم گنوه بۆم بن زوو وەرن و ده ــ 

 کرده ڕووی ،"ئیڤان" کراسی واسینیھه مده به" ماریا"     
  : گوتی و راڤه
 بانی و جگا من تا وهبگه باوکت بۆ کهرھاتهسهبه تۆ ــ    

  .مخهڕاده باوکت
 ژر له یکهبانه و نون که کرد یکهخزانه له داوای" ئیڤان"

 به راڤه ،وهئه دوای. ڕابخات بۆ دا وشکحه ناو داریتاقه
  :پکرد ستیده لهپه به مبه رم،نه نگکیده واھه

 له رمسه نگانتفه قۆنداخه کوتی و زرم نگیده به...  ــ     
 ھاران و شت کوه ژاندەرم دیتم که، رده برده رگاده
 تحیسه رمسه دراوسمان، مای دیواری و رگاده رببوونهبه
 و شکاند یانکهماه رگایده دوو، و کیه بی یندهوهئه. ما
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 ی"ئامینه" شدامهده وله رھه. وهکهماه ژووری ڕژانه خی به
 وهمهباخه ژر خسته کتبی دوو و کردم قاوی خوشکمستهده
 کانیکتبه لکردم داوای ڕوومانڕووبه دراوسی جیاتی له و

 مدهبه راڤه... کردم منیش و وهبشارمه بۆ دا باش شونکی له
 و نکته کتبی دوو دا یکهژووره یمجریلکه ژر له وهقسانه

  .داینان باوکی ستیده ربهله و ھنا ڕیپه مکه
 کیکیه کرد، کانیکتبه رگیبه و رسه یرکیسه" ئیڤان"    
 ل وهعینوانه به میدووه و مکهیه ڕیپه دوو کانکتبه له
 رگیبه پشت مبه ،بۆوهنه ساخ بۆ ویانیئه. ندرابووکهھه

  )کمۆنیست مانیفست: (نووسرابوو ل یمهئه تر، یکهکتبه
 له ھاراورکینیوه به ،ھیواوه له پ دکی به" ئیڤان"    
   :گوتی خنکاودا ناوھه

! توهخوندنه کتب بۆ و خۆت بۆ پیر شری رینئافه یھه ــ
  !رینئافه تسه

:                                                                                    پرسی لی" راڤه"
 بییان توانمده من...  باشن؟ کتبی مانهئه ،بابه  ــ      

  ...  ؟وهخونمه
 رسهله ودمی به و پیرۆز تکیکهرهبه کوه رھه، " ئیڤان"

  :گوتی و وهکرده رزیبه ب، ستانده
 له ،کتبه مئه بم... پتی با بگره گوێ خۆم کچی ــ    

 و دیلی ندیبه و کۆت پچاندنی بۆ کرکار باتیخه ڕبازی
 وانیڕه. وایه رهڕنیشانده و رڕبه کوه می،ژرسته
 مئه کانینوسراوه ریانهسه له کرکاری یوهبزوتنه ڕبازی
   ...بنن کارده وتنرکهسه بۆ باتخه زانستی کوه کتبه
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 پویسته: گوتی و ستاھه ج له وهقسانه مدهبه پ،له     
   ...گینائه م،بده شارحهدا  باش شونکی له کتبانه مئه
 وهرهده له. وتکه ردهوه و وهھشته چینیوه به یکهقسه   
 و نگمه شاری رسهبه واریده شهڕه تاریک، نگکیزه وهشه

 یخشپه وهکۆنه ریبه له بارک، جارو. کشابووھه دا مات
 و ھاتده ڕبوارانک خورتی و سرت و نگاونانھه
 ژر ھاته پکوته به و ئارامی به ئیڤان.  وهوتهسرهده

. کۆیھه کییهقوکه بچووک ندازکیخاکه به و کهدارهتاکه
. کردن ژرخاکی و پچا وهکهیهسرۆکهده له کانیکتبه

 خزانی. ژوو وهڕایهگه یانیرخهئه به و ڕاگرت ستکیھه
. کردبوو ئاماده بۆ نیریپه تۆزک و شهڕه نانه رتۆکهپه ندچه

  : گوتی" ئیڤان"
 وهبمه یوهئه پش نیم؛ برسی و ناخۆم نان من"! ماریا" ــ  

 و ڕابخه بۆ مکهبانه و نون مبه کردبوو، رکوکمبه ماڵ،
  .وهبکه رمبهخه کیوهشه

    : گوتی" ماریا"
  ؟ ھنا کانکتبه رسهبه چیت یئه     

  .باشه یانجگا... کردوون ژرخاکم ـ
. نیشتبوو" ماریا" ڕوی له مناکیخه ردیزه یرمانهخه    
 مدهبه و کاندڕاته رکیسه و کرد یکهمرده یرکیسه

  : گوتی وهندهگازه
 یهوانهله. مهرخهته مکه و کارهھه لکگه" راڤه"ــ    

 که شونک له ئاخر... بکات شکمانرقهقه تووشی رئاخرسه
 بچوکدا کییهنووسراوه شون به یانیگر ژاندەرمی و پۆلیس

 ناپه له وایهڕه یکه پشکنن،ده ردژرھه و ردرھهسه
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 ستۆئهوه ئاگر یشاپیته دا نیمهقهته ل پ کییهھۆده
 کتبان و رتوکپه دانگاوهته لهھه مله کرێده چۆن!... بگری؟

 و ترسیمه و نهھه راڤه یوانهکرده و ئاکار مئه.. ڕاگوزی؟
  ...!بارتده ل یانرهتهخه

  :گوتی خزانی یوهددانه بۆ ھوریبه" ئیڤان"    
 مبه ،پویسته لکگه دا کاران له وریایی و ژیری ،ڕاسته ــ

 رزیپهدوره و وریایی له چاو ناچاره مرۆڤ جارکیش ندهھه
. بکات رمنه نجهپه و ستده ساتکاره ڵگهده و بنوقنت
 و وماوهقه لی ماندراوسکه که بووه ڕۆژانه وله ئیمۆش،

 جی له خۆت تۆ... ویستووه جیرانانی و رده ھاریکاریی
 وتویتهکه و تۆیئه وهئه که دابن وای  دابن؛ ماندراوسکه

 بخاته شانک ک مرۆڤکی، ڕی له چاو و نگانهته بناری ربه
 دراوسیان کیکۆمهلهگه خۆشه ندهچه. وتووتکه باری ژر
 کهیهفتهھه رھه زانیده ھیچ رێئه... دا نگانهته میده له

 لم و وهکردۆته داکهڕهگه مله کۆچباری و کۆڵ ماندراوسکه
 ؟کیه... ھاتبت؟ کووە له بی تۆ.. بووە؟ نیشتج مادا

 وتی له و شۆڕشگره رکیتکۆشه دیاره مبه نازانم،... 
  .پکراوه کۆچی ناچاری به و کراوه رهته خۆی

 ڕاکشا یانداکهشهوحه ناو یکهدارهتاقه ژر له" ئیڤان"   
 یسریوه به کانسترهئه. بوو تارا چاوی له وخه. بوو

 مده مده. بوو بکیان چاوه وتووانخهنه ڵگهده چاوداگرتن
 و ھاتده کۆندا به ژاندەرمکان شووتی و شات و سرته

   .وهوتهخهده
. بۆوهده کاتر و کاڵ ئاسمان، ریایده تۆخی شیڕه نگیڕه     
 یانبه ھاتده بوو دیار. چوونده کزی ورهبه کانسترهئه
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 مترکه و مکه نگاونانیشھه نگیده و باییهغه. وتبنگه
  .بۆوهده

 و پژاڕە و داخ به ڕۆیاننجهڕه دراوسی بۆ" ئیڤان" دی     
 یانھه زوو چ و زگاده ڕینجهجه ربه وتهکه زوو چ. بوو ژان

 مانفست کتبی له بیری. کرد بگیریانخانه و ریسه کوتایه
 مهدووه جاری وهئه که بیری وهھاتهده و وهکردهده کمونیست

  .یپارزتده و کتبه وئه ناوچوونیله ریمپهله کاتهده خۆی
 کانگاکانی ریبه و ورده له مهردهسه وئه. بوو1896 سای ...
 و گیرسابۆوه" تیبهھه بی بی" ندیبهمه   له ،"مانتاشۆڤ"

 لکگه مه،ردهسه و مده وئه. بوو ئیش ریکیخه یهکانگه وله
 پیاوه وئه ئاخۆ بزانن کردده زیانحه کانکرکاره له

 ھاتووه وهوهکونده له و کیه چاوشینه چوارشانه رزهبابه
  .یناسیده سکه مکه مبه. چییه ناوی و

 رمهھه مئه یوازهرهپه که بوو روبهمهله ساڵ یازده         
 رقایسه دا کیهکانگه و کارگه له کیهماوه ندرچهھه. ببوو
 له جارک ،"سابونچی" کارگاکانی له مکده. بووده ئیش

 ئیشی" تیبهھه بی بی" له کیشماویه ندچه و" سوراخانی"
 بوونه وتنه سازییپیشه بشکانی له شکبه ھیچ. کردده

. گرتبرنهوه ل بنرخی زموونیئه و کردبتنه تدا کاری
 موویانیھه سوک، چ و قورس چ کان،کارگه و کانگه کاری گشت

 ددا له ھاوکاری کرکارانی یزۆربه. کردبۆوه بتاقی
 و ڕز شنهچه و کردده وئه تییئازایه و زانایی به ستیانھه

 میکهیه ڕۆژی له رھه. بوو ددا له ویانئه کیویستییهخۆشه
 ناویبه ویانئه کانکرکاره کاندا،کارگه له کارکردن

 وئه. کردده بانگ شیانناوه وبه رھه و بوو ناسی "ڤانچکا"
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 سای مینسیه نایهده پی کچییان ی"راڤه" ،مهردهسه
    .ژیانی

 به پیاوکی سازی،پیشه باری لزانیی ڕایرهسه ،"ڤانچکا" 
 که لکیزمونگهئه. بوو ھاوکارانی کبیریته و ڕا جی و مشور

 ڵگهده ئاوته ھنابوو، ستیدهوه ژیان میخه و مچه له
 رییسهچاره و وهتواندنه بۆ ستمایهده کردبویه نوێ، زانستی

 و وره رزییبه. ھاوکارانی تیییهکۆمه کاری گرفتی و گیر
 پشت یمایه به بووده جاران زۆر ئیڤان، رگییجه به
   .یارانی یترهنه یوهبوونه رزبه و ستووریئه

 که وتۆ،ئه کییهڕکخراوه و کۆڕ ھشتا ،مهردهسه وئه       
. خوقابوونه بت،ھه کرکارانی کردنی ریڕبه توانایی

 کردنی ریڕبه توانایی یش"ئیڤان" کوه شۆڕشگری پیاوی
 له وانئه که کارکی نیاته. بوونه کرکارانیان یوهبزوتنه

 کرکاران خاندنیھه و پشتگرتن و داندنه ھات،ده ستیانده
 بۆ ڕۆژی س دوو مانگرتنکی خستنی ڕێوه ڕی له بوو
 دیاره مبه. ئابوری بچوکی مافکی یوهستاندنهئه

 کپشکۆیه له که ئاورنگک کوووه وتۆییش،ئه مانگرتنی
 یرژهده له بسووتن، و بکات رمگه یکهوهئه پش بترازێ،

 وئه بگوترێ کرێده. چوونده وهبوونه سارد ورهبه دا ڕاکشانی
 چروکی و بچوک مافی وهستاندنهئه گووی نیاته مانگرتنانه

 چینی ژیانی له انرچاویبه کارکردکی ھیچ که بوون ئابوریی
 ییبنچینه زامی سارژبوونی. ھشتدهنه ج دا کرکار

 مهردهسه وئه که ،وهخواردهده ئاوی تر شونکی له کرکاران
  .بوو نگمهده دا کرکار ھزی ناو له زانسته وئه
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 چاه دا" تیبهھه بی بی" کانگاکانی له. بوو1896 سای     
 ،ویزه ژر گازی ریدهبه ڕاده له وژمیته ھۆیبه وتکنه
 یانلوژمه گاز و وتنه ،کهچاه زارکی بارستایی به و قیته
 داڕوداوه وله. رفرتانده ئاسمان ورهبه ولوزه به و ستبه

 یوهبیرھنانه ڕۆژی له. خنکا دا وتنه و گاز له کرکارک
 کرکار ریماوهجه له وتۆئه خرۆشکی ھید،شه ھاوڕی یادی

 کرکار دانسه. چوو پی یانترهنه کانکاره نخاوه که وت،که
 کییهوهکۆبونه و وهکشایه کار و ئیش له ستیانده
 کییهڕکخراوه بوونینه ھۆیبه مبه. ھنا پک ربویانبه

 کمورویه لزگه شنیچه به یانکھپشکووتنهھه ،زانستیانه
 نخاوه. وهوینهڕه کیه ربهله بت، پسا یکههڕایه که

 کار له ناسراویان کرکاری یانده و ستانوهڕانه کانیشکارگه
  .بوو کانرکراوهده له ککیه ئیڤانیش م،ودهئه. رکردده

 ھناوی ،دگر و نرم ھوایکی. بوو ئیار مانگی    
  .بوو دامرکاند زەویی بکوی

 به دایم که بائیل، کیوه ندکیبهمه بۆ وایهھه شنهچه ئم
 ڕابوو،داگه شڕه کانکانگه گازی و ڵدوکه و ھاو و مھه
 ،مهردهسه وئه یانکیبهرهبه. بوو خپبایه تکیکهرهبه

 نشینی،خانه یژارهپه بادانیبه و پیاسه ستیبهمه به ئیڤان
. وتنکه ردهوه شتده ورهبه منداڵ و یخزانخانمی  دەگڵ

   .ژیانده" بائیل" ندیبهمه له ئوان مهردهسه وئه
 نخیزه شتیده ساکه و مڕه پۆکهته به باکۆ شاری     
 دار ب کانچۆلگه و ردشیناوه ب کانلمزاره. درابوو مارۆگه
 ریمپهله ب تیشکی ژر له بیابان و شتده. بوون نوهده و

 له جگه شیناوردک ھیچ. ھدەستا ل یبسه دا تاوخۆره
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 دا سررمهگه شتیده له نب، کورەت داری گزیچار
   .بوو بدەگمن و کم شینایی

 و بزه منداڵ و ماڵ دارانداهکورته و دار ریسبه ژر له      
 دارک ریسبه ژر له یشیکهخزانه و" ئیڤان. "بوو یانجوه

   .دانیشتبوون دا
. ڕیوهتپه دا مهردهسه وئه رسه به ساڵ پنج ئستکه        

 ی" نیکۆیۆڤچ ئیڤان" ڵگهده مهده وئه ی" پترۆڤ ڤانیا"
 و ژاریھه ساڵ پنج. نوانه ئاسمانیان تاھه ویزه ،ئستکه

 وانیشه لکگه یوهرکردنهسه زیندان، جار دوو ری،دهربهده
 کار، و ئیش له وابوونته و رهته جار یانده شو، ببه

 کاردا، شونبه نجامرهسه ب و وچان ب یوهخونه
 میخه تتایبهبه ،نجهشکهئه و ئازار و پۆلیس دونانیڕاوه
 ورهبه ویانئه ی،کهوساوهچه چینه و خۆی ستیبنده

  .نابوو پوه پاڵ واده ب کوتوپی پیربوونکی
 ورهبه ک بوو ختیوه رنگده کییهئواره ریبهرهبه        

 چوار س وهریانهرامبهبه گردی رسه له. ڕێ وهوتنهکه ماڵ
 ، وتکه" ئیڤان" به چاویان رکهھه دانیشتبوون، کرکار
  :کرد قاویان

 ماڵ یوانهڕه تکهخزانه و خاو کرێده رگهئه"!... ڤانیا" ــ 
    .المان رهوه خۆت و وهبکه

  .دم ئست رھه ، باشه ــ  
  :گوت پی و یکهشووه کرده ڕووی" ماریا"

 رخۆشییانسه کۆڕی کانتفیقهڕه نگهڕه" ! ڤانیا" ــ     
. بی یانھاوپیاه نبکه ناچار تۆیش یهوانهله دابت، رتیبته
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 ناویھه به و خواردووهنه ھیچت وهیانهبه ریبه له  تۆ مبه
   ...بیت خۆشینه تووشی و بکات ل کارت یهوانهله خورن

  :گوت پی و ھا باوکیده ستانیده دووک رھه به" راڤه"
 رهوه!... چۆمه و بکه دایکم و من یقسه به گیانباوکه ــ    
 که گوتوه جارانت ندچه خۆت بۆ تۆ. ماڵ وهبچینه مانگهده

  !بۆچی؟ ئاخر... ؟وهخۆیته یده بۆچ یئه... تاه قئاره
 به و ھنا دا رسه به یوهالواندنه ستیده" ئیڤان"   

   :گوت پی باوکانه ددانوەیکی
 ون،که ڕێوه ئوه... وهخۆمهنه مدهده پ نیتبه ـ      
" ماریا" کرده ڕوی وسائه. وهڕمهگهده و ناچ پ زۆرم منیش

   :گوت پی و
 ئۆگری ھنده من زانیده باش خۆت تۆ ،"ماریا" ــ        

 خۆم کیوه شھاوڕیانه مئه مبه م،نی رخۆشیسه و ستیمه
 جوابییان ب رگهئه نگهڕه ،وهتهماونه بکار و نراون پاڵڕه

 دڵله راقکیانمه و ردده یهوانهله. بت گران دیان له مبکه
کرهگه منیان و بارب بگرم میانخه له گوێ ب...  
 ورهبه ناچاری ب و دا ملیان" راڤه" و" ماریا" رئاخرسه       

 رسه له. کشاھه رگردهسه ورهبه ئیڤان. وهبوونه ماڵ
 و قکئاره شووشه وریده به سکه چوار دا کهگرده پۆکیته

   .دانیشتبوون پیاز چه ندچه و کیهشهڕه نانه
 بیست ـ نۆزده الوکی و فلیک ڕوس، کرکاری دوو     

 چاک پاش. بوو ناسنه ئیڤان بۆ الوەک کوڕە که بوون، سانه
 دا حاک له و دانیشت یانگهده ،فیقانهڕه چۆنییکی و

  :گوتی کرد،ده نیشاننجهپه یکهئامرازه و قئاره
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 ستیده و مۆره به رسه تانکهشوشه زارکی که یرهسه ــ    
تان له کانه! دراوهنه لتهنه دگرنھه ریسه وهبووب ...!
  .دانیشتبن تر سکیکه ھاتنی ڕوانیچاوه شهوانهله
   :وهدایه رامیوه ھاوڕیان له ککیه

 دانیشتبت، زانا و ژیر وکی ناپه له مرۆڤ"! ڤانیا" ـ     
 و رخۆشیسه به خۆی بگرێھه دی یهواھه پت رێئه

 نجهگه مئه تۆیشئه و رهوه ساده.. بسپرت؟ ریبهبخه
 مشکی له کانیقسه. لزانییه و زانست کانگای مهئه. بناسه
 کوڕه کرده ڕوی وسائه. ردبه رسه خشینه بنهده مرۆڤدا

  :گوت پی و کهنجهگه
 له ککیه شمهئه! بناسه مهئه تۆیش" پیوتر" ـ      

  .ناوه ڤانیای و یهئمه وریای و ژیر رزانیتهھاومه
 وهرمهشه به ئاوته کییهندهخهردهزه مده به" پیوتر"   

   :گوتی
 ناس؟نه پترۆڤ ئیڤان که دت شک پ کرکارکتان چ ــ
 دوراودور منیش و بناوبانگ نوی خۆش ھڤاکی" ڤانچکا"

  .یناسمده
  : گوتی وهنینهپکه به و کرد یرکیسه" ئیڤان"   
  . خۆشه وهدوره له ھۆڵده نگیده: نده کیوه ـ

 ندیمه به" ئیڤان" خۆش، یقسه و نینپکه مکده پاش    
 باسکراو یلهسهمه و ستبهمه رسه له ک لکردن داوای
  .نبده پ یدرژه و بدون

   :گوتی کانھاوکاره له ککیه    
 الوکی و نجگه نمهته به پیوتر ک ڕوانهمه تۆ" ئیڤان" ــ     
. لزانییه نگایکه بکه پ ڕموهبا ،نهمهته مکه و کاڵ
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 مرۆڤ ،وهکاتهده مده که رھه ،وهخوندۆته کتب یندهوهئه
 رھه. دەمنت کانیتییهزانایه و تیبلیمه یرانیحه

 یئمه ردیده رمانیده که پیه کتبکی شئستکه
  یت؟بده ش"ڤانیا" نیشانی کهکتبه کرێده" پیوتر... "تدایه

  :گوت" پیوتر"
 چاوی یسیله و دانیشتووین رچاوبه واوته شونکی له ــ       

  .وهگرته مانده ڕبواران و ریرکهسه مووھه
 له دوور شونکی و بگۆڕین مانکهجگه با واتهکه ــ     
    .بژرینھه دانیئاوه

 نکیوهده ورهبه و وهکۆکرده یانکهپخۆره و قئاره 
 رسه له ،کهدارهنهوهده ریسبه ژر له. ڕۆیشتن ستدهدووره

 کۆ کهپخۆره و قئاره وریده له ورد، رمینه مکیڕه
   .وهبوونه

 یکهتهچاکه کۆنه یوهژوره یباخه یرزیلهده قفی" پیوتر"
 توی له. رھناده ڕۆژنامه کۆنه وارکیستهده و ترازاند

 که رھناده شینی رگبه ڕیپه مکه کتبکی کانداڕۆژنامه
 سۆسیال یبوکراوه: نووسرابوو رسهله یهڕسته مئه

  .روس دیموکراتی
 ئاگاداری و ونامهشه بار و جار ،ڕۆژه وله ربه ئیڤان       

 زگایده رگیزھه م،ودهئه تا مبه. دیتبوو سیاسی نھنیی
 له کرکاری، یوهبزوتنه به رسه یبوکراوه ئۆرگانی و چاپ
 مئه و رگرتوه ل یکهکتبه. دیتبوونه خون ب ویشداخه

  :وهخونده کهرباسهسه شیبه له یدانه
  نگلسئه فریدریک ـ مارکس کارل ـ کمونیست مانیفست

  .وهرانیهنوسه تایرهسه به لمانی،ئه قیده له رگدراووه
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  .ئازاد روسیای یچاپخانه ، نڤژه   ،1872 سای
 وهیشتهگه رئاخرسه و ڕاگه ستده به ستده کهکتبه      

 ڕوخساری به زرۆییتامه و ندیزامهڕه ینیشانه. پیوتر ستده
  :گوتی پیوتر. بوو دیار وهموویانهھه

 منبه ڕوس سایکۆنه کرکارکی نالیه له کتبه مئه ــ      
 نازانم، ییکهناوه وهداخه به که پشووی، خاونی. باوه

 کرکاری شۆڕشی کرکار، چینی ڕزگاربوونی بۆ یگوتده
 تیۆری و زانستی یبناغه کرکاریش باتیخه. پویسته

 کرکاری شۆڕشی ڕبازی وانیڕه. یهھه یشۆڕشگرانه
 کتبه مئه. زابنشاره تیۆرییانه مله شانیانه رسه رکیئه

 مشکی خاتهده شۆڕشگرانه تیشکی و، ڕنمایکه و ڕنون
  .وهبواره مئه رانیتکۆشه

 بوو مجارکهیه بۆ وائه. نوێ جیھانکی نابویه پی" ئیڤان"
 و پایه کرکار، چینی ڕزگاریی بیری که ییشتگهده گوی به

 واوته دی یشتنهپگه مبه. یهھه زانستی تیۆریی یبناغه
  : گوتی و وهبۆوه نزیکتر پیوتر له. وهشابویهگه

 باسی و تدایه چی بزانین با ،وهبخونه بۆمانی کوڕم ـــ       
  !کاده چی

  :گوتی مداوه له" پیوتر"
 ڕی ھیچ و سیوهپه ب کییهچۆلگه مانکهجگه ـــ     

 و ختانکهوه رنگده ش،مهئه ڕایرهسه ،نییه ربازبوونیده
 مئه. وهخوندنه کتب بۆ ستمانهده ربهله میشکه کاتکی
 بۆ و دایهباخه له شیکاری و وهلکدانه کیکۆگایه شکتبه

. بدوین رسه له ندکیچه پویست ،کتبه مئه دکی رھه
 باخانی له ڕۆژک، مهکشهیه زانمده تیرفهده به مبه
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 و زیاتر تکیرفهده به وێله مودهئه و وهبگرینه کتریه
 رسهله کاری و وهبیخونینه توانینده باشتر کییهمتمانه

. ناسراومنه تۆ بۆ نیاته و ناسنده من ڤانه،ھه مئه. ینبکه
   .ژیمده باخانی ندیبهمهله و ه"چۆنیاتۆڤ پیوتر" ناوم

   :گوتی برانهسه ب" ئیڤان"  
 نجامیئه و ئاکام یپوخته ، کیهڕسته دک، بنه ھیچ ــ  

  !ب بۆ مانکهکتبه
 بۆ دا کهکتبه ڕیپه ئاخر له یده ندچه مئه" پیوتر"

  : وهخوندنه
 و ڕا و بیر کانکمونیسته دوا، ومهله...  ــ      

 ،وهناشارنه دا نگیبده یردهپه ژر له کانیانداخوازییه
 جیھانی مووھهبه بئاشکرا و رزبه نگکیده به کهبه

 کار، ئاکامی و نجامئه به یشتنگه بۆ :نده و ننیهگهڕاده
 و ڵکۆمه و کۆڕ ژاردنیوهھه و ڕوخاندن تک رسهله سوورن

 بگومانین. دارانرمایهسه به رسه کانیڕکخراوه
 داڕوخانی به نیاته وساوهچه چینی وتنیرکهسه
 و رگلهبه مافی ریپارزه که رست،پهکۆنه تداریسهده
  .بتده رمسۆگه و مومکین دارانه،رمایهسه
 ترسی له تسهده نخاوه ریمگهسته چینی ڕێلبگه    
 هندهگه کوه کمونیستی سووری باتیخه تیژی تیمهھه

 دا شۆڕش خوناویی یڕگهشهله پۆلیتاریا. وهرتهبله دارک
 و ستده زنجیری قفی رگهمه نادا ستده له شتک ھیچ

 که ،وهئه رھه وتندا،رکهسه ڕۆژی له مبه!... بنه النیپه
 تکشانیحمهزه و کرکاران گشت قازانجی به جیھان مووھه

  .باتده ئاوگۆڕ ورهبه جیھان
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 کرکارانی                                                       
   ! گرن کیه جیھان

  
 ل ڕپه بگره ک،نه رھه کتب وهخوندنه ئیتر     
 وهکهگرده داونی له چونکه. کرادهنه شیوهدانهھه
 فکه به وانککه ختهسه له ترازاو تیری کیوه کشاییهڕه

 ،وهبۆوه نزک و دوور شاییڕه. ھاتده رسه ورهبه فک
 به ربۆیهھه. کیه زانی و ناسی کانکرکاره له ککیه

  :گوتی خنکاودا رووگه له ھاوارکی
  ! دت یه"جغجغه" وائه ،وهنهخکه خۆ کوڕینه ـ

 به. تکچوون پی موویانھه ھات، "جغجغه" ناوی رکهھه     
 و بادا قیانئاره یشوشه ریسه و وهکۆکرده خۆیان لهپه

  : گوتی" پیوتر. "کرد پ کانیانپیاه
 منی و ھاتووه مندا شون به "جغجغه" زانمده من ــ      

 خشتده دا شونم به رسبه شنیچه کهیهماوه. چاوه ربهله
 یهوانهله م؟بکه ل چی کهکتبه. ناب ردارمسبهده و

  .زگاده سیخواڕانی ستیده بمداته و بکات پشکنینم یایخه
  :گوت پی و وهبۆوه نزیک لی" ئیڤان"
 باخانی له داھاتوو یمهکشهیه ڕۆژی. منبه بیده بنه ــ

 ل مکتبه مئه کاتک دنیابه. وهمهکهده سلیمتیته
  .ستاندبمئه ل گیانیان کیپشه که ستنن،ده
. وهه"ئیڤان" کۆشی ناو ھاویشته یکهکتبه گورجی به" پیوتر"

 قاچیدا گوزینکی و کمهچه سکیال نوان له سوککی ویشئه
   .کرد دابینی و وهکرده بۆ جیگای
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 کارگه له دا، تیبهھه بی بی و باخانی ندیبهمه له       
 و کۆچه ئاسایی کیخه گاتهده تاھه بیگره وهکانگاکانه و

 بۆره "جغجغه. "ناستنه "جغجغه" بوونه سکه کۆنانیش،
 یکهکرگاره و کار که بوو، کرگیراوبه پیاوکیتته

 و کانگه و کارگه به داگرتن رسه و وێئه و ئره یوهخونه
 و دزین قسه ستیبهمه به "جغجغه. "بوو کرکاران مای

 به جارجار. کردده مومۆی ڕوی شنیچه سیخوڕی،
 بجون تنانهته ت،سهده زگایده له سکا و گرتنخنهڕه

 زایناشاره کرکاری ،رانگلهبه و کار نخاوه به پدان
 بۆ کانیوته له ککیه بوو سبه رھه. تاندهخهدهھه
 ستده که کرابایوە، دەمی ناڕازی کرکارکی و لماباسه
 کارگه نخاوه و پۆلیس دەزگای گوی به جبه

  .وهیشتهگهڕاده
 زڕه مده به و داچۆڕاوی الری و شله به" جغجغه"

 نزیک لیان ،چییانهساخته و گزه له پ کییهندهخهردهزه
   .وهبۆوه
 ناشیرینی ڕوخساری ،دا خۆڕانان و نینپکه میدهله      

 چین زراھه داتیشاو، ژاکاوی  چرچی سوی شنیچه به رھه
 کییهقیژه به و پشھاته لیان. وتکهتده شونی و گنج و

  : زریکاندی ناخۆش، گویان له
  ! وهخۆنهمه!... ڕاگرن سده!... ڕاگرن سده ــ     

  :گوتی رزبه نگکیده به و وهکرده رزبه کییهپیاه" ئیڤان"
 و خاو رییوهختهبه و شادی به وهیخۆینهده ـ     

  !کانمانخزانه
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 چۆکی دا"پیوتر" نیشتته له و ھات مهڕهھه به "جغجغه"
 شیانبرابه و ریکشه وهدیمهنه و دیمقه له کروهھه. داکوتا
،گوتی بووب:  

 ببه چۆنه!... کوا؟ من یپیاه دیئه! ییه ییه یئه ـ      
  !خوار؟ چتهده وکتانئه له من

  : ڕاگرت بۆ خۆی یپیاه" ئیڤان"
 وریده ئستا ،داکردووه پم کیپشه من!...  بگره ھان ــ      
  .تۆیه

 وهنینهپکه مدهبه و کردن یرکیسه فوییانه "جغجغه"
  :گوتی
 و رخۆشیسه و قئاره و ئوه" ڤانچکا"!... "ڤانچکا" ئای ـ      
 یبازنه له کامکتان ھیچ که خۆمده سوند! ری؟بهبخه

 زانمده... زانمده... وهنابته جگاتان دا رخۆشیسه و ستیمه
 له ب، لره سککه. یهوهبوونه ڕوون زانکۆی تانکهکۆڕه

 مئه رھه!.. نبکه مهئه یریسه. دایه شۆڕش یفرگه
 و ڕۆژنامه و گۆڤار کانگای ،دانیشتووه لره که یه"پیوتر"

 و شا به دژ ینوسراوه واوته نیخاوه. ندهسودمه کتبی
 مله با رنوه! رنوه ده... تیکانیههندهفه ڵندهگه و ربابئه
 و ڕاوژ و وهخوندنه به و بنین واز شانۆیه ردهپه

  ...ینبکه رداخپه خۆمان مشکی و ینزه ،تانبابه یوهتوژینه
 ڕاییته دۆپی ئاخر تاھه یکهقهئاره گورجی به" ئیڤان"      

  :گوت پی و "جغجغه" کرده ڕووی وسائه و پداکرد
 به تۆ زانمده! بم پت با "جغجغه" وهرهبکه تگوچکه ــ    

 و خاوه یاتخه مبه. تگرتووین تسره نچیر ڕاوه نیازی
 و حاڵ سکه دائمه ناو له. نابین تۆ نچیری به ئمه
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 مانکهکۆڕه. نییه زلی یقسه و شوت و شات یلهسهوحه
 کوه شتک ھیچ و یهئاونه قئاره. رخۆشییهسه زمیبه

 تکهقهئاره و دانیشه یان تۆیش. نادا دڵ به الجه قئاره
  ! بۆ لره و دهھه خۆتده یان ،بخۆوه

 و کرد یکشهپاشه "جغجغه. "کرد کاری" ئیڤان" یشهڕهھه
 یگوڕه یکهوهئه ببه ق،ئاره قوم ندچه وهخواردنه دوای

  .ڕۆیی و کرد ماوایی بن، رخۆیسهوه" ئیڤان"
 سهرکهھه و بانھه لک ختانکوه نگدره، ھڤان   

 وله باخانی، یجاده له. ڕێ وتهکه خۆی شونی ورهبه
 پۆلیس بۆوه،ده ل ی"پیوتر" یوهچونه ڕی که شونه

 و جلک. وتکه گیرده پیوتر. گرتبوو ل ڕگای یگهرهبه
. پشکنی پیشیان پوی و رسه کوی تنانهته ری،به رگیبه
 ھیچ ت،حکوومهبه رسه یڕۆژنامه ڕهپه ندچهله جگه مبه
   .پۆلیس ستده وتهکهنه دانی کپچهڕه بۆ شیاو کییهرگهبه

 کوه رھه و مابۆوه خۆی یبه رھه کمونیست مانفست       
 و "باخانی" له جارک. پاراست ییده کانیچاوه یبیبیله

 د به د و وهکۆبوونه "تیبهھه بی بی" له ڕۆژیش دوو
  .کرد شیکارییان ورد ورد و وهخوندیانه

 ڕاکشا سترانئه به ڕوو و پشت رسه له رواھه" ئیڤان"        
. ڕیپهتده و داھات دا مشکی به فیلم کوه ڕابوردوو. بوو
 نادیاری تیشکی کوه رھه ئاسماندا رزاییبه له کانسترهئه

 رمهنه و ڕانگهدهھه سیس و کز رهبهرهبه دیتبت، خۆریان
 ئیڤان کانیچاوه. وهبوونهده کاڵ ڕوناکیدا مزیھه له رمهنه
. وخه وتهکه تیکهشه به دا سترانئه یسریوه شیباوه له
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 ماریا که و،خه وتبوهکه چاوی بوو عاتکسه دوو یماوه
   .وهکرده ریبهخه

 ریکیخه" راڤه" و" ماریا" یانداکهماه ژووری له         
   .کردده ئاماده خۆی" ئیڤان. "بوون رچاییبه سازکردنی

 ھاتده رواھه کانکانگه ریوبهمهله ڕۆژ دوو مانگرتنی      
 مانگرتووان له شکبه. چووده بوبوون لک و کزی ورهبه

 و ڕاگرتنی ویھه له باکۆ یکۆمیته. ھنابوو وازیان
 و رتکۆشه دۆزینوەی. دابوو کهمانگرتنه وامبوونیردهبه
 پدانی سازمان و کرکاری یوهبزوتنه باتگانیخه

   .بوو" ئیڤان" رشانیسه رکیئه مانگرتووان
. ستابووھه وخهله راڤه تاو،خۆره یردهزه له ربه      
 یاندراوسکه له واکھه ویستیده. بابوو لی وتنیسره

 یپیره دراوس وئه. وهبگته باوکی بۆ و بنت ستدهوه
 ،ببوو یانکهکهڕهگه جینیشته بوو کیهفتهھه نیاته واکه
 پیاوکی. ناسرا بۆی سیشکهنه و بوو زایشاره سکه نه
 و درژ قژی و میوداچه بای و ژنبه به ساچوو،به یتهسه

 پیاوانی رسه چۆوهده ندیمه به شانی، رسه داڕژاوی تاتای
 بوو، رنجسه جی زۆر که یوهئه مبه. پارز دنیا له

 و ھاتن میده له بوو کتبله ئاخندراو کییهگالسکه
   .دا یکهماه ڕاگوزانی

 له یانیدراوسکه رھاتیسهبه ،"راڤه" نجامرهسه       
 یانیبه ریبه: که رگرت،وه خوشکی ستهده ی"ئامینه" زمانی

 توندی چاودریی ژر له پۆشراوده رسه کییهگالسکه زوو،
 شونکی ورهبه کانیانکتبه و دراوس دا، ژاندەرمکان

  .ڕاگواستووه نادیار
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 وهباوکییه الیبه" راڤه. "بوو رچاییبه ریکیخه" ئیڤان"     
 ل. دەگوتوە بۆی و دەگایوە بۆی خۆش خۆش. دانیشتبوو

 بوو ریکخه وهیهکیژۆنه نگکیده واھه به گوتندا
    .وهگرایهده باوکی بۆ دراسی یمبارانهخه نووسیچاره

 راڤه بوونیبه تیتایبه پ کیشانازییه شنهچه" ئیڤان"    
 و کردده یکهوتهکه و سھه یریسه وهچاوانه ژر له. کردده

 ئازای، و ژیر کچ ئو بینینی ب واریھومده دی
  .وهکرایهده تدا تری ڕون ھومدی یرهنجهپه

 رواھه ،"پیر تازه"ینوژگه یکهبانگبژه واینه یهزایه     
 الشان به چاکتکی کۆنه" ئیڤان" که دابوو، چوون و ھات له

 له" شیبایۆڤ" یکارگه ورهبه کردن، ماوایی دوای و دادا
  .ڕێ وتهکه" شار ئاخ" ندیبهمه

   
  
  

                                         
  
  
  

****  
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 شیبایۆڤ یکارگه کانیشهبه واویته له ،ڕۆژه وئه           
 تکایی و ریرتانسهسه نگرتنکیما و ستانڕاوه رمانیفه دا

 ژمارکیھه پیله بوونی ڵتکه و نوکۆبو. بوو ندرایهڕاگه
 کاریتازه الوکی و نجگه بۆ دامانگرتنه مله کرکار زۆری

 له وتۆییئه مانگرتنی. بوو رسوڕمانسه یجگه ر،ژدهئه کوه
 قوینکیھه شنهچه وهکارهتازه کارانیرزهھه یڕوانگه

 کانیشداخوازیه که تتایبهبه نواند،ده ناکاوی له کوتوپی
، پشین کانیمانگرتنه یستی و خواست قیده ڵگهده

 کیه له دوور و جیاواز لکگهیکتریان ندەخوندەوە و 
   .بوون
 وئه رھه!... میژرسته و واریکۆه ب سبه با ئیتر ...      
 یروهبونه میرجهسه دا سروشتیش یاسای له که یجۆره

 شتک ھیچ و دان ئاوگۆڕ له وهپسانه ب گیاندار و ب گیان،
 وئه پیبه رھه ،وهنامنته دا دۆخ و بار کیه رسهله

 کرکار گیانینیوه رمیته رسه له لیی بده شقانونه
 وتبکه ڕگه و سوڕ له دیلیش و تیکۆیله وریده بده. وێبه

 ڕابت پویسته. بگرت مان بده کرکار. بت پ کۆتایی و
 دژی بایی،ناته دژی شۆڕش بکات، شۆڕش و نرھهسه و

و بۆ .ڕزگاری بۆ و وتنرکهسه بۆ شۆڕش دەرکردن؛ و نانڕاوه
   ژیانکی نوێ
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 شاری ئاخ ندیبهمه له شیبایۆڤ ییکینهمه یکارخانه    
 ساز دا رینبه و پان و زنمه سبه شونکی له باکۆ، شاری

 بچوک و ورهگه شیبه ندینچه له ناوبراو یکارخانه. کرابوو
 تتایبه مکیرھهبه دا یشهبه رھه ل که ھاتبوو، پک

 کییهروازهده ،وهکهکارگه ڕاستی شانی له. کراده ئاماده
 واهئاسنه له پ رینیبه و پان کییهوشهحه رسه به ورهگه
 وله پۆل پۆل مانگرتوو، کرکاری. وهکرایهده دا کار ئامرازی و

 له وهکانیهشهبه گشت به کارخانه. ستابوونڕاوه دایهوشهحه
 تۆقی و قته و فیکه نگیده. وتبوونکه چاالکی و کار
 کارگه کانیژووره مووھه رگایده و وهوتبوونهخه کانکینهمه
   .وهمابوونه ئاواه راگازه رسه له کارخانه و
 مانگرنکدا، و وهکۆبوونه رھه له ،مهله ربه جاران     

 و پداویستی و وهبوونهکۆده دایهوشهحه مله رھه کرکاران
 شیبایۆڤ گایباره یوانهڕه دا رکنونه به کانیانداخوازیه

 کیداخوازیه و ویست ندهھه ،جارجارک شیبایۆڤ. کردده
 زۆرجاران مبه کردن،ده رسهچاره بۆ ئابوری باری چروکی

 رھه که سپاردده ڕای و وهناردنهده بۆ یشهڕهھه به رامیوه
 خرا زۆر رگهئه کهبه ر،سه ناباته بۆ کۆپککیان تاکه کنه
 وائه کار، و ئیش رسه وهڕنهگهنه کات زوترین ب و

   .کاتده پاتقه دەروازەکان و رگاده و ونتخهده کانکارگه
 له خۆیان مانی که کرکار، بۆره دا،النهچه و لھه مله       
 و ئیش پنجی و داده ملیان بینی،ده دا کار نخاوه یباخه
 نخاوه مبه. کردلده یاننگهبده و وهگرتهده یانهکهکاره
 و ستانھه و ستانڕاوه مانای که یوانهئه و کانڕهباوه بیرو

 دا کار خودای ررامبهبه له زانی،ده خۆڕاگرییان و دانکۆنه
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. کرانردهده کار له پتونی و خ به نجامرهسه و ستانوهڕاده
 له نوێ له رسه نوچدان، و ستانوه ببه وانئه مبه
 نوله و وهھنایهده یانسونههھه دا ردوورت ندکیبهمه

  .وهکردهده گاژۆیانڕه کرکاراندا
 ی"نکۆیۆڤیچ ئیڤان" شانی به شان ،رژدهئه           
 دوایینی ئاکامی ڕوانیچاوه. بوو ستاڕاوه پشتی یببه

 میرھهبه وابوو پی و دابۆوە لکی وهخۆیه الیبه وئه. کردده
 به و ندکھه رکردنیده به جاران، کیوه یشمجارهئه

 و دت پ کۆتایی ککرکار چند رکاریسه یوهچوونه
 ریماوهجه یوهرهبه له دا،مهده وله رھه مبه. وهبتهده

 یتریشقه قرمژنی شنیچه به گران، خرۆشکی مانگرتوودا
 و بۆوه رزبه ھارانبهرهسه ھی و ورھه به ئاسمانی
 ،وهکرده رزبه رکیسه رژدهئه. ھنای لرزین گۆڕاپانی

 پرسین و پرسیار نیازی به. وتکهرنهده بۆ شتکی چ مبه
 پۆلیشه. مابوونه وهالیهبه ویشئه چیکه ئیڤان، کرده ڕووی

. باریداده ل ییتوڕه و قین ،کرکار رایھه خرۆشی
 رھاتکیسهبه ئاوسی ر،ماوهجه ریایده داونی وتکهردهده
. بچت خولقان ورهبه دت نوێ کییهکۆرپه و گرانه و ورهگه
 و پۆلیس وهرهبه وله. بزووت کرکار تاویشه پله

 له پارزگاری بۆ ستده رسهله کچه ،کارگه کانییاساوه
 الفاوی مبه. گرتبوو نایانپه و رزتهمه شیبایۆڤ، گایباره
 چ به و چلۆن ڕاخوڕیندا میده له النانته و ژکه یدرگهھه

 تیژی تیمهھه دا،ده تل ڕدا له ستانرھهبه کیهشوه
 و ستبه ویلوزه کارگه ربه یکهپانهگۆڕه  ورهبه کرکاریش

   .الداسر ڕێ  له کرگیراویبه پوپوشی یژگهھه
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 وتیڕه ڵگهده نگکھه تاقه شنیچه به رژدهئه       
 کردده ستیھه. دابوو چوون و ھات له زنمه نگکیھهپۆره
 به نگاوھه و داوه گرێ یوهیارانه کۆڕی به نادیار کیڕایه
 رزبه رکیسه. کشرتده باتخه یگهرجه ورهبه نگاوھه

 چاو ی"چۆنیاتۆڤ" داکهتهشیمهحه پشووی فیسه له ،وهکرده
 کیتواناییه و وزه رژدهئه چۆکی و،ئه بینینی به. توهپکه

 پشت و وهسانهحه به ستیھه و ڕاپداگه ریدهبه ڕاده له
 ڕیباوه جی چۆنیاتۆڤ که بوو دنیا رژدهئه. کرد ستوریئه
 سازمانکارکی کوه توانده ویشئه رھه و کرکارانه واویته
 کرکاران، ببوونی لک و وهونهڕه ترسی ببه توانا،به
 شانی به شان. ستده بگرته کهستانهھه ریمسهجه

 رژدهئه. بیندراده داگۆشت رزیبابه پیاوکی چۆنیاتۆڤ،
 رھه و دیبوی ئیڤان مای له ؛سهکه چ و کیه بیری وهھاته

 غوالم وئه داڕشتبوو؛ تییاندۆستایه و ئاشنایی یبناغه وێله
   .بوو
 به نوبانگی. بوو خاتیسۆڤ یکارگه کرکاری غوالم    
 و "شار ئاخ" ندیبهمه مووھه له غوالم شاوییلوه و ماریده
: گوتی وهخۆیه الیبه رژدهئه.  دابۆوه نگیده دا "شارقاره"

 غواالم و چی شیبایۆڤ یکارخانه یکرکاران مانگرتنی مبه
 به یهوانهله!... ر؟ده تهھناوه ریسه لره چۆنه!! ... چی

. کرابت ئره یوانهڕه خاتیسۆڤ کرکارانی تییرایهنونه
 ڕیو،ڕاپه کرکاری دا ش"زاواغزالنایا" ندیمابه له چونکه

   ...مانگرتنیانه
 پۆلیشه کارگه ربه پانیگۆڕه نو ریماوهجه ریایده      

 وهشونه دوورترین له. ھاتده یژاوه تیدا تشیمهحه  و داده
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 رزیده جی شیبایۆڤ، تیتایبه ینوسینگه ربه تاھه
 تنانهته. کردبنه داگیری کرکار ک مابوونه ویشتنھه

 ختهته شنیچه شیبایۆڤیش یوهسانهحه جی مزنی کۆشکی
 و کپی ،دا کرکار خرۆشی پ ریایده نو له ش،ڕه تابووتکی

   .ھابوو ل ییشومهوه به کیماتییه و نگیمه
 رگیزھه کا،ده ب بیری شیبایۆڤ یکارخانه یتهوهله      

 بوو، بینینه وهخۆیه به یکۆمه به وتۆئه کییهوهکۆبوونه
 شیبایۆڤ کانیکارگه له کرکار که وهمهده وله تریش،روهھه
 یتهجورئه و رگجه وئه تقه تقه ،بووووب ئیش به ستده دا
 کیپه و بدات مارۆگه شیبایۆڤ کاری ریفتهده که بووووبنه
 ستانڕاوه و وهبوونه نزیک جاران، جاری. وتکهنه ھیچ به
 چونکه. بوو رسه ستیقه ریگهئه دا، رایهسه و کۆشک مله

 وانیپاسه و سھه سھه و چاودر یانده چاوی ناکات و کات
 ل یارای ریشوهلهپه و خشاداده دیوارانی و رکده ربه به

 ربهله کۆشکه وئه رھه ئیمۆکه مبه. بوونه یوهبوونه نزیک
   .رزتلهده کرکار یدلرانه ینرکه

 ریسه وتهسکهده و وتکهھه مئه بینینیبه رژدهئه        
 مکده. گیرابووھه ل دادانیشیھه و ئۆقره. مابوو تحیسه
 و وتسره مکدهیه و ڕۆیشتده دوا ورهبه جارک پش، ورهبه

 جارانی ڕاوکیده و ترس گری. مابوونه پ ستانیڕاوه
 پله. باریده ندامیئه مووھه له ییتووڕه و قین و بوون قیته
 پش ورهبه و دا ب کرکارانی پۆلی ئانیشکان و ستده به

 یاندهگهنه خۆی تاھه ڕۆیشت و رۆیشت ستا،وهڕانه چوو؛
 پشوە سفی ل. رانوستا ر،ماوهجه پشووی رهھه فیسه

 ئیڤان به چاوی پله و کرد کیالیه مووھه یرکیسه و ڕاوەستا
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 کرکاردا پۆلک نو له وانئه. وتکه چۆنیاتۆڤ و غوالم و
 چۆنیاتۆڤ خایاند،نه زۆری. بوون ڕاوژان و قسه رمیرگهسه
 دا کجگایه شون به بوو دیار .وهوتهکه دوور ل ندکیانھه
 مککه. بنواڕێ دا کهتهشیمهحه رسهبه بتوانی که ڕتگهده
 لی گورجی به ت،وهپکه چاو ردکیبه کههکه والتر،ئه
 رسهبه نگیده ببه ندکچه ، ووهله رھه. وتکه رسهوه

 به رماوهجه. کرد ژرانی و رسه یریسه و داڕوانی کهلکهخه
 و نزم باییهغه و راھه. گرت ئارامیان چۆنیاتۆڤ دیتنی
 و وتداکه نارانکه و گۆشه له سریوه و سرته. بۆوه نزمتر

 رھه. وهکرده بای دا وت رسه به نگیبده نجامرهسه
 رزبه ریسه سام،به رکورکیپه کوه چۆنیاتۆڤ مودهئه

 ردیبه و دار و دادا واھه به دلری نگیده پۆلیشه و وهکرده
  .رزینله ھنایه ی"شیبایۆڤ" گایباره

 زرۆیانهتامه ،وهیهتاسه پله ناویھه ناخیله رژدهئه       
 کیهوشه رھه. ڕاگرت چۆنیاتۆڤ خشیھیوابه نگیده بۆ گوی

 زیندانی یوشه تگوتده رھه ، رده ھاتهده وئه میده له که
 جاتیاننه ڕی و رهژدهئه ندیزوومهئاره دی کتبی کراوی

 ڕازی و مزڕه ئاشنایکۆنه چۆنیاتۆڤ کانیقسه. ربهگرتۆته
 ڕاستیدا، له. بوون وئه یارانی و رژدهئه مشکی یمژینهله

 رونجبهڕه فسیینه یاریکارکی چۆنیاتۆڤ، میده یوشه و وته
 یشنه. وهکردهده پشکوتوویانینه زمانی که بوون کرکار

 و بوون یانانربهبه ئاونگی فنکی گونمی ،چۆنیاتۆڤ نگیده
 کرکاری پشکوتووی مماتهبه رلویسه خستهده ژیانی یبزه
  .ڕۆنجهڕه
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 چۆنیاتۆڤ یبورانه سیمای و رسه کردندا،قسه میده له    
 یتروسکه ،وهوهئه کانیچاوه گی پ گۆڕی له. گۆڕین ھاتهده

 جییڕه ب و خاوی یتوژاه. وهترووسکانهده ندنسهتۆه
 کییهوهژینه رمیگه خونی و مایداده کرکار یستهجه له

 کرکار. خستده ڕۆ و وتڕه وه گۆنیانداڕه جۆباری له نوی
 نیسهڕه ڕبازی به و وهبته ئاگا به وئه نگیده به ھاتده

  .زابشاره شۆڕش
 به کرکارانی وتنیرکهسه جیھانی نیدیمه چۆنیاتۆڤ،     

 وریده یندهگه یوهوسانهچه که کردده سمڕه نگده
 باتکیخه ورهبه کرکاری. کراب گۆڕ تدا تیچینایه

 پاندنیداته و کردن بخاشه بۆ و کردده بانگ شلگیرانه
 کیرهسه خای به ڕزانی و لزانی کتی،یه داری،رمایهسه

  :گرماندی یداکهوتاره کۆتایی له. ناساند
 و فابریک قیھهنابه ندانیخوداوه و سامان نخاوه ــ       
 بریسه فریده ئیتر که ببیسن و بگرن گوێ کانکارگه و کانگه

 به ئستا تا رگهئه. ناگرێھه چیتر و دارماه کرکار
 رسهله توانیویانه تزاری کانیرهرکوتکهسه ھزه یاریکاریی
 وئه ئیتر بستنن، کرکار ندچه گیانی وا،ڕه مافی داواکاریی

 ملیۆنان به ئیمۆکه رھه و ھات رسهبه مهردهسه و ورده
 رھه و ستاونڕاوه کیه شانی به شان تکشحمهزه و کرکار

  .نوهوسانهچه و درغه نگاریرهبه موویانھه
 ئمه کگرتوویییه. ناوێ پ یرزهله ده و ترس! ڤانھه     

 خاتهده دارانرمایهسه ئابووریی ژیانی زیگهڕه و گڕه
 وئه ڕوحی یکهکۆله که بزانن باش ئوه. رزینله

 ژر له رنوه. دایه ئمه کگرتووییه ستیده له ناجوابمرانه
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 و دیلی داوی و تپه دا، کرکاری باتیخه سووری ئای
 ورهبه جیھان مووھه و داڕنین لمانپه و ستده له میژرسته

  .رانهدهکۆنه بۆ وتنرکهسه. رینبه کسانییه
 یتۆڕه ھاواری و راھه چۆنیاتۆڤ، کانیوته دوایدوابه       

 شکیته خرۆشان، گکانکی سامیبه یگرمه گونله کرکار
 دوای به دوا. رزینله ھنایه شیبایۆڤی یقه داونی

 به و کهردهبه کۆگا رسه یاندهگه خۆی غوالم چۆنیاتۆڤ،
  :کرد ھاواری رمگه نگکیده
 مافی یوهستاندهئه  رسه له سوره کرکار چینی! ھاوڕیان ــ

 ژیان میرھهبه بووی و ربه ینئمه وهئه چونکه. خۆی وایڕه
 ھزیبه کانگاکانمان و کارگه یبناغه ینئمه... خوقنینده

 سۆمایی و وته قیئاره به ینئمه... داڕشتووه باسک
 مرۆڤ بۆ ژیان و دەدەین مرھهبه به ونھه کانمانچاوه

 و شله توانایی و وزه و ھز به ینئمه... دەکین میسر
... خسنینڕهده مرۆڤدا کانیگهکۆمه له ژیان بواری گیانمان

 ژر له کرکارمانه چینی سواوی ینجهپه و ژان به یستهجه
 ندچه چیکه ھاڕدرێ،ده دا ڕۆژگاران رییوهکوره ڕینجهجه

 مانتاشۆڤ، شیبایۆڤ، خاتیسۆڤ، نۆبیل، کوه ھاری گورگه
 به کانیۆڤه قیته و عابیدین زین حاجی و یۆڤ قیموساته

 ئمه. وهنهکهده سوور ڕوو و نگڕه ئمه کانیمارهده خوناوی
 و بارینلوبه و داریردهده یگیرۆده زیچمان و زار و خۆمان

 ریوهکوره و کار مووھه ڕایرهسه. نییه دادانمانھه مکده
 دنین،ھه رسه رکهھه کانمان،سارییهخاکه و ژاریھه و

. دنداده رمانسهبهدەبن و  یانیگر رستیپهکۆنه ھزی مووھه
 و ییزهبه ڕوانیچاوه زەحمتکشک، ک و کارگر رھه
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. چووه دا هھه به بت، زۆرانی و ز نخاوه درییچاوه
 ئوە ب، وئه یزگاکهده و دام و شا به ھیوامان رگهئه

 و ئمه. نتیهگهده پیاوییمانگیله و ییمژهگه و ساکاری
 رگیزھه و جیاین کتریه له و کینیهدژبه یرهبه دوو له وانئه

 ھرهبه ریمگهسته و ییزهبه ب له وانئه مانی. کیه نابینه
   .دایه وانئه بوونی و مان له ئمه مانینه و ستنتده

 کرکار یئمه وکیئه له ینگوڕکهچه وئه!  ھاوڕیان      
 زگایده مووھه که ،دارهرمایهسه نینۆکی و چنگ ،گیرکراوه

 و کتییه ،واتهکه. دکارتیدهمه و سفریاڕه تزاری زیوهبله
 ورهبه ک یهڕگایه تاک ئو ،بوونمان وهپکه و باتیھاوخه

 بۆ ڕزگاریمان ڕگای ،باتیمانھاوخه. باتده وتنمانرکهسه
 تۆه ئاورینگی توانده نگمانھاوده نگیده. کاتده ختته
 وتۆئه ئاگرکی و ربخاتده کزی مشیخۆه ژر له

 کجیه ،هپووشه و پ و ڵژگهھه رچیھه که دابگیرسنت،
 پشت له کار نخاوه ئستکه رھه رگهئه. بکا تونایان و فرته

 یلۆکه و داوه شارحه خۆیان وهرگاکانهده یچوارچوه
 پیان وهئره له رھه ،ئاخنیوه گوچکه له بیستنیاننه

 رگیمه و مژووه رمانیفه بینن، یده یمهئه که نینیهگهڕاده
 و ڕۆرهسه ندهوهئه دسه وانئه. نیهگهڕاده زۆرداران

 و ستنیندهھه النیان له کگرتوویه یئمه بن، ماغدهرزهبه
  ...یندهردهوه ڕبازمان تۆزی له لمبۆزیان

 یھۆده له و بوون ئاگر پۆلوی غوالم، زاری و مده یوشه  
 خرۆشی نزیک؛ لکگه گیانفیدا کرکاری روونیده

 که وهگایهده یچیرۆکه مئه ھاورایان ئاسایتریشقه
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 زارانھه ینرکه و راھه به ،پانگۆڕه. وتنهرکهسه کگرتنیانیه
   .رزیله پ دارانیرمایهسه جیھانی و ڕاژان وتهکه کرکار

 به. وتکه رسهوه ئیڤان ھاوڕێ غوالم، دوایبه دوا رھه    
  :گرماندی تواناوه مووھه

 سۆسیالیزم ب قامگیرسه!... تزاری تیدیکتاتۆرییه بوخ ــ
!  

 وتهبکه وهکهردهکۆگابه له ھات ندجارانچه ئیڤان     
 ج رسهله و گرت ژربای گورجی به رژدهئه که خوار،

  : گوت پی و رژدهئه کرده ڕووی ئیڤان. وهڕایگرته
 گرێ ب و ڕاست دارکیکههچه... بردک و ستده! رژدهئه ـــ
  ! زوو... بنه بۆم و وهبدۆزه بۆ گۆم و

 دارک، ڕاسته وهدۆزینه شون به حاکدا له رژدهئه     
 بیری وهخۆیه الیبه ھشت، ج یکهپانهگۆڕه نو ئاپۆڕای

 دارکههچه دا ستیارهھه کاته و لھه مله که وهکردهده وهله
 مبه. چییه بۆ یمهئه ئیڤان و کاتده رمانده ردکده چ

. وهیهڕاگه وهداره به و وتکه ستده داری بوو، رچۆنکھه
 وههباخه ژر له دیت، وهداره به ریژدهئه ئیڤان رکهھه

 و تکشا یکهداره ریسه خرا و رکشاده سووری کیئایه
   .وهکرده رزیبه

 مدهبه ،وهرانهسه مووھه روویسه له ،سوور ئای       
 ئای ژر له چۆنیاتۆڤ. وهکایهشه ئارامی به وهشنه رمهنه

  :کرد ھاواری وهسووره
 به و پکی ڕکو به خوازمده لتان! وانھه ــ     

 نووسیچاره رکردنیسهچاره بۆ ،شۆڕشگرانه دیسپلینکی
  !ونکه ڕێوه کارخانه نخاوه کۆیمه ورهبه دواڕۆژمان،
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 ئای دا، رماوهجه پشووی رهھه فیسه یرگهجه له      
. وهکایهشهده دا ئیڤان پۆیینی کیچهمه و ستده له سوور
 ڕکیان نگاویھه دا ئاکه شونبه کرکاریش پۆلی

 و گولله خرمژنی که ڕۆیشتبووننه ندکچه. گرتدهھه
 شانیبه شان کرکارکی. ڕاگه دا وت به باڕووت یرامهبه
 ش،گه و رمگه خونی. وتداکه ڕوو به و پکا گولله به رژدهئه
 نگیده. بوو ون دا تۆز له و خزی ژریدا به مارکتیژه کوه
 سوور ئای مبه. بووده زۆرتر و زیاتر گولله یڤیزه و قهته
 یفکه یهزایه. چووده پش ورهبه و وهکایهشهده رواھه

 مووھه ورهبه خوناویی و رمگه باتکیخه ھاواری ئاکه،
 الباکی وا که وتکه ئیڤان به چاوی رژدهئه. بردده کالیه
 سواری پشوو به و یاندێگه خۆی پتاو به ،خونه یشه

  :گوتی
 و گرتنھه نگهڕه ، پکراوی تۆ... رێبده مئاکه ئیڤان ــ     

  ...بت گران بۆت ستکده تاک به ئا ڕاگرتنی
 یئاکه. گرتبوو ئیڤانی رچاویبه ییتوڕه و قین خونی    
  :گوت پی و ڕاداشت بۆ

  ...!بگره... دنیام لت!... بگره ھان ـ
 رژدهئه باھۆی و شان و ستده ڵگهده سوور ئای رکهھه   

 ستربهده ب پشوو، له وترپته رمیگه دی زین،به تک
 ورهبه و کرد خراتر بندی و رزبه نگاویھه ،گولله نگیدهبه

 مکهیه و ئا گرتنیھه یرهنۆبه مینکهیه مهئه. چوو پش
 و ترس ب. شتیچهده که بوو رماوهجه ویپشه یپله
. برد پش بۆ ئای و گولله غانیقه کرده سنگی ،کوتهده
 وریده له یانزنجیره الوه چوار رھه له کرکار دیتی رکهھه
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 رزیربهسه ستیھه پارزن،ده وهپکه ئاوان و ئا  و داوه
   .کرد خۆڕاگرتر یندهوهئه دسه

. گویان ھاته سوارکارک ستهده یچوارناه یخرمه     
 پیویداته یوره ست،دهبه مشرشه کازاکی تاقمی ویھهوهھه

 ئیڤان باسکی زامی. وهکرده رزبه رانینگهسه ناو پۆلیسی
 باسکی چنگ به ئیڤان. بوو یفیچقه خون و کردبۆوه میده
 چیکه منت،نه ج لگه له داده ویھه و گوشیده

. خستی دا ڕووبه و شاندقه سنگی و ھات بۆی تر کییهگولله
   :گوت پی و ریسه ژوور ھاته و یاندێگه خۆی رژدهئه
 با شانم رسه رهبخه خۆت ستهھه!... پ ستهھه" ئیڤان ــ    
  ...!ڕێ وهونهبکه

 گوڕ به ئاڵ خونی و کردبۆوه زاری ئیڤان سنگی رسه زامی
 گوتنی مایته به و دانده ئاخرینی ئاوزنگی. کردده یفیچقه

 خسته ریسه و دادا ژنۆیئه رژدهئه. بزاوتده لوی ک،یهقسه
 و گولله خرمژنی نگیده مبه ،بۆوه نزیک لی و ڕان رسه

 دوا بیستنی تانیرهده انسوارکار کوتانی ڕکف یچرپه
   .دانه پ ئیڤانی یامیپه
 ئاژواندده سپیانئه کوت ڕکف ست،دهبه شمشر کازاکی    

 کرکاریش. کوتاده پیانچه و ڕاست شمشران و قامچی به و
  .وهدایهده رچرپهبه ھرشیان مستان، و چنگ و دار و ردبه به

 و ستبه ئاکه به ئیڤانی رسنگیسه زامی ر،ژدهئه      
 له. برد کرکارک ندچه بۆ ڕاگوزانی تییارمه ھاواری

 ر،سه ردیده زارھه به ساماندا،نابه رجکیلومهھه
. برد کرکارانیان یکۆخته ورهبه و گرتھه یان"ئیڤان"

 و ھاتده رواھه تحکومه کانیھزه و کرکار ڕیشه رمهگه
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 ھاتده کرکارانیش کیڕهگه الی بۆ و وهکشایهده کیه ربهله
 ئارام شونکی له و ڕایگواست وشله ناچاری به رژدهئه. 

 شیله و ڕاگرت کییهگالسکه ریسهرمهچه زارھه به ، تردا
  .واندخه تدا خونیان به ڵشه
 وئه ڕایگرت، دا ئیڤان مای ررامبهبه له کهفایتوونه کاتک  

  .داده ژیانی کانینیسکهھه دوامین
 و رسه ببه ، نیکۆیۆڤیچ ئیڤان ،وێشه وێئه رھه     

  .وتکه لدان و کوته له پھیوای دی و وهنایه ریسه زمانی،
  

  
****  
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 سووچکی له ،کۆن یوهبۆوه کاڵ رمکیدارته          
 به داکهتهدارمه ناو له ئیڤان. ڕۆندرابوو داکهوشهحه
 بۆ ر،ژدهئه. وتبووخه لی ستانھه ببه ریتاسهھه وکیخه
 بۆ ئیڤان. وهوتهکهدهنه دوور کهتابووته پانای له مکیشده
   .بوو خشھومدبه رزیبه کییهقه و پشت یببه وئه

 ،وهسرینهئه له پ لیچاوگه به "،اسیلۆفناو ماریا"      
 به و، گواستدهڕانه کهمهدارته له چاوی نیگای مکدهیه
 وایھه و رھاوسه کوی، له دی و سارد یناسهھه

 کانیدۆداره دسته به جاروباریش. کردده ڕێبه ویستیخۆشه
 داکهرمهته رسهبه یکهتابوته رسه باپۆشی

 له سرینیئه وهکوه پله سۆزکی به را،ڤه. وهکشایهدهھه
 دانی ستده له .داده نیسکیھه ئارام ب و باراندده دیده

 مینیماته ئاسمانی رسهبه مناکانیخه ریسبه ئیڤان،
  .داکشابوو کهخزانه

 پیری یواده ب سکیرهھه کوه ،سپی قژی یرمانهخه      
 و مات یکومه .نیشتبوون ماریا کانیالجانگه رویده له

 دیار پوه زاسووکییانڕه واریشونه کانیوزهسه چاوه نیگای
 کۆسپی و ژاریھه ردیده وژمیته بوو دیار ئاشکرا به. بوو
 و خاڵ له یییانهزهبه ب تانکی چ ژیان، یچنگه زارھه
 نگیڕه و ئاو زوو چ و کردووه دا زاشیرینهڕه ژنه وئه تیخه

   .وهکردۆته کاڵ یژنانه
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 رگهئه ماریا، و ئیڤان یکهشمیالنهنه و شووش کچه را،ڤه    
 ڵگهده ،بوایهنه باریک و ناسک ندهوهئه الر و شله به
. کرابوون قاش وهڕاستهنوه له بوون سوک ،دایکی ی"ماریا"
 سووک ڕوح باریله کییهخنجیالنه دایکی کیوه ش"راڤه"

 ژاڵکه چاوی دوو و خورمایی بسکی و رسه به راڤه مبه. بوو
 میده له تنانهته شمی،که خۆش لووتی و مده و

 مده پشکووتووینه یخونچه شنیچه دا شینیشرمهگه
 جوانی نیدیمه. بوو شمکه خۆش و شیرین و جوان یانان،به
 مده کانیچهملکه وشهنهوه نمای را،ڤه نیشتووی مخه له

   .وهبنهده الر دا نوزهسه رسه به که نواندده ڕوبارانی
 له مکیشده بۆ ر،ژدهئه و راڤه ماریا، سیان، رھه        

 خایاند،نه زۆری. وهوتنهکهدهنه دوور ئیڤان رمیته ناپه
 ڕز سمیڕه به چۆنیاتۆڤ. ھاتن یش ـ چۆنیاتیڤ و غوالم

 و داگرت یکهکوه دا ئیڤان رمیته ررامبهبه له لنان،
 ورهبه ئیڤان یمژینهله ھاوڕی غوالم،. وانددانه ریسه

 ندچه فیقیڕه ستدانیده له گرانی میخه. چوو کهتابووته
   .داباراند غوالم یدیده له سرینیئه ،ساه
 ل چوویاننوهده رزیبابه پیاوکی دامهده وله رھه     

 یکهکوه چۆنیاتۆڤ شنیچه به ویشئه. وتکه ژووروه
 گوتی و ڕاوستا دارانهپرسه دا کیهگۆشه له و داگرت رسهله
:  

 به خۆم و م"ئیڤان" دراوسی و دۆست منیش ھاوڕیان ــ    
 و یارانه کاوالشی مکهماه. زانمده ییکهماهبنه ردیھاوده

 رھه و زاننمه کیمالوه به لتانه تکا مندهوهئه رھه
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 مانورهگه و وهگنهمه ستده ب، نیاز کتانپداویستییه
  ...نبکه
  : گوتی وهگریانه به ئاوته نگکیده واھه به ماریا     

 شتکمان مووھه! بت ئاوا ماتان!... میرزاحسن بی خۆش ـ
 ویشئه که ،ه ـ ئیڤان رھه ،داوه ستمانده له یوهئه... یهھه
  .وهڕنتهگهوه بۆمانی نییه سداکه یارای له

 تیڕوومه رسهبه فرمسکی ماریا، یژارهپه له پ رامیوه     
 شیڕه کییهسرۆکهده به حسن میرزا. باراند دا حسن میرزا

 وله رھه. وهسینهئه کانیبووه و فرمسکه چندراو، راخقه
 دوو. شکاند یانیکهکۆڕه نگیبده کرکار، دوو ھاتنی دا،مهده

 کرده ڕووی ککیانیه. بوون ئیڤان ھاوانی له ەکانیشکرکار
  : گوتی و چۆنیاتۆڤ

 کانیقامهشه ریمسهجه و پانگۆڕه ھموو پۆلیس ــ     
 تاھه یشئمه. بیوه کیخه ھاتوچۆی ڕی و تیگرتوویه
   ...و بیوه الڕمان زارھه ،ئروکه یاندۆتهگه خۆمان

   :گوتی غوالم     
  .وهمنهسهده کرکارانیش گیانی ب رمیته له نگریسانه ــ

  : گوتی مداوه له چۆنیاتۆڤ    
 ئمه ب، ئره ورهبه سکه ناھ پۆلیس وادیاره ــ     

  .بۆین کخه ورهبه ناچارین
 له میرزاحسن و غوالم و وهپشه له چۆنیاتۆڤ و رژدهئه

. ستانڕاوه ڕۆیشتن یئاماده و کهرمهته دار ژر چوونه دواوه
 له راڤه و ماریا و رکبه له کیه رھه کاندووکرکاره

 ماڵ له و وتنکه ڕێوه دارانپرسه بچووک، کاروانی یوهپشه
 له دیتیان قام،شه مینکهیه یشتنهگه رکهھه. ردهھاتنه
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 دا وێله و لرهپاراستن  وپۆلیس  داکهقامهشه سوچکی
 بچوکی کاروانی به پۆلیس چاوی رکهھه. وهتهکۆبوونه

   .وتنکه ڕێوه شونیاندا به وت،که دارپرسه
 جارجارک. بۆوهما ڕبوار ب و چۆڵ کهقامهشه ریبه دوو    

 خرا و وهکرایهده کنیگایه دزه بۆ کیهرهنجهپه تاکینیوه
 راته و تاک ڕبوارانکی ،وێله و لره. وهسترایهبهده

 سک،که ندچه رشانیسه رمیته دیتنی به ،و بردنڕاده
  .ڕۆیشتنده و ربه وهگرتهده ڕیان زوو و گرتده ئیستکیان

 خوار، و رسه له. گاده کداالیه مووھهبه چاوی رژدهئه     
 یانده که بینی یده قامداشه یشارگهحه و سیوگهپه له

. گرتووه یانبۆسه قوژبناندا له وهسڤیله جلکی به پۆلیس
 پۆله ندچه به  چاوی قامکداشه یڕاسته له دوورتر،

 رمیته رکهھه. ستابوونڕاوه ڕوانچاوه که وتکه کرکارک
 کانکرکاره مرجهسه ،کهقامهشهڕاسته ربه یشتهگه ئیڤان
 دا وریانده نگھهپۆره شنیچه به و ھاتن گورجی به و خرا

  .ڕۆیشتن یگهده و
. کرد ڕتپه کدایه دوایبه کیه کانیانکۆنه و قامشه      
 شاری قامیشه زنهمهدوو  ،"چادروی"  و "بازاڕ" قامیشه دوو

 پانیگۆڕه له. بوون بازرگانی ئاوگۆڕی ندیناوه و باکۆ
 تکیشیمهحه و ئاپۆڕا ،دا قامهشه دوو وئه زیویتکبه

. ھاتده یانژاوه و بوون وداسه و سات رمیرگهسه زۆر کجاریه
 و بوون ڵتکه و ھاتن کرکار زۆر کییهژماره دا، وێله رھه
 ریدووبه کانیماه یرهنجهپه وهلره. ڕۆیشتن یانگهده
 به را،ڤه و ماریا دیتنی به لکیانگه و وهکرانهده قامشه
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 خۆیان یژارهپه و ردیھاوده و ناردده سویان مده و ستده
  .بیردهده

 و کردده ریبه و ورده یرکیسه جاربه جار رژدهئه       
 باغیرهقه ناو له وابوو پی وئه. نگاندسهدهھه وتی

 له دوور به ستیھه ب و س سانیکه لکگه دا قامانشه
 وهپیانه رسه به تی،مرۆڤایه بۆچوونکی و دید شنهچه رھه

 پ ستھه مکلهئه و ردده ھیچ کوه مبه چنده و دن
 خۆیانن ودایسه و سات لدانینهچه رقایسه سبه ن،کهنه
 ناو له و ھاتداده دی به رژدهئه ،جارێندهھه. سبه و

 یده رھه رهوهده مئه جیانینیشته: یگوتده وهخۆیه
 ستھه ب و س ندهوهئه بده بۆچ! نردینهبه میزادیئاده
 دایک له مردوویی به یده رھه تهشیمهحه گشته مئه بن؟

. بیننده ژیان ونیخه دا وخه له ریکنخه ئست رھه و زاون
 ماب تدا ڕاییته یزنه کانیانچاوه کانیاوی ئاوی بی تۆ
 وابوو پی رژدهئه..  ناڕژن؟ دیده له سرینکئه سکه که
 ھۆن ھۆن و دانیشت ژنۆئه به ستده بده ،ڕبواره رچیھه
 میردهسه له:.. یگوتده دداله. رنتوهھه دیده له سرینئه

 ربه خۆراکی رنجبهڕه مرۆڤی شیله گۆشتی که دائستاکه
 فرمسک و خون رانیوداگهسه و، نگهتفه و تۆپ یلووله

 که داچاخه مله ،دایه ستده له ڕمنیان به بازاڕی
 ژر چینی رسهبه داریردهده و ھژاری و تیبرسیایه

 شیبه سداره تیپه و زیندان ندیبه و کۆت که ،زاه داستهده
 ڵتکه و ننایه بۆچ یئه ،یهنگازهلهبه کهخه مئه شیھاوبه
  ...و رنن؟ناوهھه دیده له دۆپک بۆچ نابن؟
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 ڕاگوزاری کیخه رهبه رهبه و ھاتن دا قامانشه به    
 وا که یوانهئه تنانهته.  بوون ڵتکه و ھاتن ڕبازان

   !بوو با ل ڕاییته چاویشیان فرمسکی
 و وسته له ریشژدهئه دی یگازنده وگله رمهنه مهنه   
 ندیزامهڕه ئۆخژنکی رمهنه و وتنکهده نھنی ریشهته

 یوانهئه خر،نه: داھات دیبه مجارهئه. وهگرتهده جیانی
 به دژ ڕیشه یڕگهشه ناو ناچنه وهسرینهئه کیچه به

. وترنپته و مارترده به وانئه ،وهمهسته و درغه و باییناته
 ییتووڕه مبه ناڕژن، فرمسک که یسانهکه وئه زۆرن به
 زیندانی و بسحه دا روونده له خۆی ڕۆژی و باش لیھه بۆ
 منی کیوه ھی له تر سمایهده به وانئه به. نکهده

  .ئاسایین
 کرکار ماریده پ کیچهمه و رنبجهڕه خاراوی ستیده      

 ورهبه وهشانانه رسه به ھیدیانشه ھاوڕی رمیته ختهته
  .بردده پش

 شنهچه تووشی یات،خه و بیر یگیرۆده رواھه رژدهئه     
 و رگمه تنانهته وابوو پی وئه. ھاتبوو کڕییهناباوه

 میده و بخات لدان له ئیڤان رمیگه دی ناتوان مانیشنه
 کشانۆیه ریبینه چاوی به جارجاره. بئاخنت کیپ زانیقسه
 یکهرمهته وریده ئاپۆڕای و ستانده رسه رمیته یریسه
 رسه ئیڤان ھاکا بوو ڕوانچاوه داحاه وله رھه کرد؛ده
 بژی: ب و بگرمنت وهیهشرانه ینرکه به و بێھه

 ئاواتی له پ و رمیگه دی مبه. کرکاری سووری شۆڕشی
 له کرابوو، ئازین تدا شۆڕشی سووری یژاوهکه که ئیڤان،

 نگیبده مۆری یشرانه ینرکه و وتبووکه لدان و کوته
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 نیگای ژر له یشیکهرمهته وریده تنانهته. کشابوو رسهبه
 گۆڕستان ورهبه شاراوه و ئاشکرا پۆلیسی دانسه و یانده
 و سارد شیله و ھیدکهشه ئیڤان رگهئه مبه ،به. چووده
نگه ورهبه وهشانانه به ستیھه بتاھه وتنیخه یشو 
 له بۆچی سیخوڕه و پۆلیس گشته مئه دیئه چت،ده تایهھه
   دان؟ کار

 و ندزه یانده بینینی و، دا رجاماوه رسهبه ڕوانینک     
 بوون پرسیاراتک ومی ئیڤان، میدارته ژر پۆالیینی باسکی

. بردنڕاده و ھاتنده دا رژدهئه مشکی به وهپسانه ب که
 دا شۆڕش ڕبازی له رگهئه که وترکهده بۆی مده وئه رھه

 گکانی شنیچه تر دانیسه ،وتووهکه کپ رمگه دکی
 بیر تینی به ،تدارسهده یسداره و گولله و کچه ئاگرین،

 ،گالوه تیر به رگهئه یدانمه له کیه. وهتاوننهده ڕیانباوه و
   .ترازاوه خون له پشکۆی دانسه
 و قین له دارماڵ دی شاری ،کرکارانه کۆیمه باکۆ، شاری   

  .وێناسره و قخوازانهھه ییتووڕه
 شریتی و ڕۆییده وهیاتهخه و بیر مده به رژدهئه       
 دا ندشیئه و ینزه راویده به ڕابوردووی رییوهبیره

 له کمجاریه بۆ که مهردهسه وئه یادی وتهکه. وهڕانهگهده
 ردیبه مینکهیه و کردبوو یتۆقه ئیڤان ڵگهده وهنزیکه
. بوو زرانددامه ندییوابهھه و میھاوده و دۆستانی یبناغه

 و سبکه ژاریھه کرکاریکی خاتیسۆڤ یکانگه له مودهئه
 توشی "،زوغولیا" ندیبهمه ئاوی ناخاونیی ھۆیبه. بوو کار
 ندامیئه رپاکیسه ھاتبوو. مردن به نزیک خۆشینکینه
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 الواز ندهوهئه. بوو ڕاداگه کم و چک پ برینی به ،یستهجه
   .بابوو ل ڕۆی و وتڕه و جوه توانای بوو،ووب ھز مکه و

 یانده کانگای ،"زوغولبا" ندیبهمه پاوراوینه ئاوی    
 بۆ تنانهته کانکارگه نخاوه. بوو خۆشینه جۆره

 وئه کیپشه کانیشیان،مینهھه هنجهمه کارھنانیده
 و کرکار مبه. ھناده کاریانده ئینجا و پاوتده یانئاوه
 لیخناوه ئاوه وله وخۆڕاسته بوون ناچار کانیانمنداه و ماڵ
ککه یهخۆره له پ رگرنوه .  
 کاریش له خۆش،نه و ناساز و اللهکهئوەدەم  ر،ژدهئه   
 به ،تیبرسیایه و خۆشینه به مانگک یماوه. کرابوورهته

 دا "یۆڤ قیته" یکارگه له نجامرهسه. خوالبۆوه دا کار شون
 سککه ،کهکارگه کاری ستاوه. وهکردبۆوه گیر کار له ستیده
 مرۆڤیکی تڕواه به که یۆڤ، قیته حسن حاجی ناوی به بوو
 ستیده سبحیته. چاو ربه ھاتهده ھدی و سیما و رسه به
 له میشکدهیه بۆ ژرلوانی، دایمیی نزای و دۆعا یورته و

 خۆ له و نوژ و پان ڕیشی به. وتنکهدهنه ڕانگه و کار
 و کات. داده کانیپیرۆزه ئایینداره خاسه یشوه ،وهچوونییه

 واینیازڕه یڕووگه ورهبه نیازی ڕووی مکده مووھه و ناکات
 دانیشتنی و ستانھه مووھه نجامیئه و تارهسه. بوو زنمه
 کییهماوه له رژدهئه مبه. کرادهنه باری زاتی ھاواری ببه
 ھدی تهڕواه وئه ژر له که وترکهده بۆی دا زۆر ھنده نه
 خۆی ڵپهچه و وتچه رکیوهجانه چ دا رزهپه دووره و

 رماڵبه یتانکیشه ،حسن حاجی ڕاستیدا له. داوه سمه
 و ییزهبه ب قالبی له یکهگه و ئاو که بوو کۆڵ به

   .ھڵ شلدرابوو دا ناجوانمری
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 ی،کهنکهده کیه و تسه سبحهته به ڕۆژان، له ڕۆژک    
 دوو رسه کوتایه شنکچه به بوو، ئایینی و دین گورزی که

 دا چاو رسهبه کیهماوه که ڕۆ،نجهڕه کرکارکی چاوی
 چاوک، سۆمایی دانی ستده له دوای ژارھه کرکاری. خستی

 شیبه ردانیسه یمانگانه یجیره رگرتنیوه بۆ رکهھه
 به حسن، حاجی رمانیفه به کرد، یکارگه دارایی

 له یانڕۆژه ندهوهئه ی،وهمانه مادا له ڕۆژ ندچه بارستاییی
  .وهکرده مکه یکهمانگانه نجیسهده
 کانکارگه له ککیه یماتۆڕخانه ینجهمه تر، ڕۆژکی    

 بوو پویست. کرددهنه ریکا و ستابوووه ئاسایی کاری له
 خاون ڵنجهمه رسه میھه رکردنیده یلووله ناو سلندری

 ببه رکردده رمانیفه حسن حاجی. وهبکرته نوژهنه و
 نوان ڕیجه م،ھه له پ ینجهمه ژر ئاگری خامۆشکردنی

 خاون خرایی به و بکرت واز مھه له پ ینجهمه و لووله
 گوت پیان کارگه میکانیکیی شیبه کرکاری ندچه. وهبکرته

 کوینی کاتی له لووله بزواندنی که وهکرده دووپات لیان و
 رفرتاندنیده ھۆی بتهده و یهناشیانه کارکی دا،نجهمه
 به ترسیمه و ڵنجهمه ناو کراوی تیسقه رمیگه میھه

 ل ھاواری ، زل ڕوح حسنی حاجی مبه. بتده دواوه
  : گوتی ییتووڕه به و ستاھه
 دا قسان ده یقسه ھاتووهنه پخاوس کرکاری ندچه بۆ ــ    
 وهببیسته مهئه یۆڤ قیته عابیدی ینزه حاجی بتوو. نبکه

  ...رهسه باسی
 حاجی، شووتی و شات و راھه نجامیرهسه       

 ج له داغ یلووله و نبده مل کرد ناچار کانیکریکاره
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 میھه ،وهکرده شل تۆزکاک ڕیانجه رکهھه. ببزونن
 به و ھنا لووله رسه بۆ ھرشی ڵنجهمه ناو کراوی تیسقه
 ژر خسته کرکاری چوار و قیته تاسنللهکه نگکیده

 رمیته چوار بینینی له رژدهئه. کویو میھه یپاپۆکه
 مریئه حسن حاجی مودهئه رھه.  مانه پ ئایینی داپلۆخاو

 به سبحته خۆیشی. وهسترتهببه کویو ئاوی ڕیجه کرد
 ڕاندینه رزبه نگکیده به و کانرمهته رسه ھاته ،وهستهده
:  

  ! ونکه عاالته باری تیحمهڕه بارانی ربهوه ــ     
 و بوون ستاڕاوه رشانیپه به ، ژاوشه و رکزسه کانکرکاره

 و قیه نگیده که کرد،ده خۆیانیان کانیھاوکاره یریسه
 ریانیسهبه حاجی. وهھنانه ئاگای به حسن حاجی ھاواری

   : گرماند دا
 کاری مردن ؟ ماوه وڕ واقتان بۆچ و وماوهقه چ!... ؟چییه ــ     

 و ئیش رسه بۆنه... ناژی وئه مریئه ببه سکه و خودایه
  !یا یده ؛وهکارتانه

 ریبکه کوه ئاسمانان کارسازی کردی رچیھه حاجی مبه  
. کرانه بۆی و  توانی ینه لمن،بسه کرکار به کهساتهکاره
 مووھه له کرکار چوار بوونی ھیدشه ریبهخه ڕۆژه وئه رھه
 یانیبهرهبه. وهدایه نگیده دا کرکاری و کار ندیبهمه

 له گران و ورهگه خۆپیشاندانکی و خرۆش داھاتوو ڕۆژی
بوو، ک دا میتینگ وله و  ڕۆژه وئه رھه. بوو ساز داکارگاکه
  یکتریان ناسی و بوون ب باوک و کور." ئیڤان" دەگڵ

 ژیانی قیده ناو ھاته دسۆز باوککی قایرتهئه به ئیڤان    
 و کار یوهدۆزینه خۆشی،نه کردنی رسهچاره له. وهرهژدهئه
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 کییهقه به بوو بۆی دا ژیانی کانیگرفته و گیر مووھه
   .تمانهمه له پ زنیمه

 مبه ڕۆیشت،ده ئیڤان رمیته شانی به شان رژدهئه    
 به ماییسینه فیلمی شنیچه ڕابوردووی رییوهبیره شریتی

 یادی تتایبهبه. بووده ڕتپه و ھاتده دا یایخه یدیده ربه
 سیدابکه و نیاییته گژاوی تیڕهھه له که یمهردهسه وئه
 مزیھه و وهکرایه بۆ دسۆزی کییهماهبنه مای رگایده

 کییهدادهبۆی بوو ب  "واسیلۆڤینا ماریا" یدایکانه
 مینکهیه. ریسه خسته یدایکانه یسایه و، خشھومدبه

 و بار زۆر له که ،کچیشیان یرا""ڤه ناسینی و بینین
 و ڕز به وتکه بوو، باوکی و دایک کۆپی وهتانهبابه

 زمانی زایشاره خۆی کوه رھه ش"راڤه". بوو ویستیخۆشه
 یپایه و پله نوانیان، جیاوازیی نیاته. بوو ڕووسی و ریئازه

 دارینه و ژاریھه مووھه به راڤه. بوو واریخونده
 وهخوندنه و فرگه و خوندن له وازی ،وهیهکهماهبنه
 و کتب مایشداله ،فرگه له خوندن ڕایرهسه. ھنابوونه

 مبه وه،یخوندهده و گرتردهوه باوکی له پزیبه ینامیلکه
 ھاته مئه رگیزھه تانی،رهبده و سیبکه ھۆیبه رژدهئه
 جیا سپی له شڕه که ،بووووبنه ریسهمه بۆ ینرخهبه

 بۆ شیبواره وئه ئیڤان، مای بۆ رژدهئه ھاموشۆی. وهبکاته
 ریببه راڤه تیییارمه و کتب و رسده له که وهکرده ڕاست

 وشه به چاوی رهبهرهبه را،ڤه یاریکاریی به. وهمنتهنه
 به راڤه و رژدهئه. وهبکاته جیا سپی له شڕه توانی و ڕاھات
 ھاوه کیویستییهخۆشه و ئۆگری شنهچه وامیانردهبه دیتنی
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 کتریانیه ڕۆژک رگهئه که دن، ناو وتهکه گردراویان لک
  .کردده ژارهپه به ستیانھه ،بینیبایهنه
؛ ئو ڕیوهپهتنه ڕۆژک وهمهردهسه وله یده رھه    

کستهده ئیڤان ڕۆژەی کچراوه یڕۆژنامه وارراڤه به یوهپ 
 ڕایگوازته نھنی به دا ڕۆژان بازاڕه له که سپاردئه

 کانڕۆژنامه توی له. ماخیشه یجاده ریبه وئه کییهچۆلگه
 له که درابوون ج شۆڕشگرانه یونامهشه و یاننامهبه دا

سای له باکۆ شاری بوو کیهماوه. باکۆ یشتبوونهگه وهڕوسی 
 پۆلیس. قابووشه یرسه ،شۆڕشگرانه بڤۆکی یوهبوکردنه

 مووھهلهسرب دەزگای پارستن،  سیخورانی و ژاندارم و
 زۆر پی شون و ستانوهڕادهو چاوکراوە  ستیارھه دا شونک

 دا))رشکبه((ماکی به خۆ بوونه ڕۆژ. گرتدهھه سانیانکه
 و شبگیریڕه. سر و ژری ماک ھنتکنن و نکهنه

. دابوو کایه له وامردهبه دا ڕبازان و گاز گشت له وهلکۆینه
 پۆلیس توندی درییچاوه ژر وتبوونهکه کانکارگه و کانگه

 ڕبواری تنانهته ڕبازاندا، له. وهکانهناسراوهنه گروپه و
 و گیرانڕاده کانیشقامهشه و کۆن و کوچه ئاسایی

   .پشکندرانده
 سیخوڕانی و پۆلیس چاوی یوهکورکردنه بۆ ئیڤان       

 یونامهشه ڕاگوزانی بۆ خۆی یکهسهوڕهنه کچه زگا،ده
   .کرد گرنگه رکهئه مئه رخانیته شۆڕشگرانه

 ساکه ،ماخیشه یجاده ریبه و ورده ،مهردهسه وئه      
 پانیگۆڕه. بوو دانیئاوه له وتهکه دوور چۆی شتکیده
 کۆیمه و ماخیشه یجاده ڕاستی شانی وتهکهده ))قوبه((

ش و دڕی چقۆکش بوو. ھرزەپیاوانی سم  یانسوارکار
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فشی بکرگیراو، ل گۆڕەپانی"قوب" دا خکیان ڕووت 
دەکرد. ل زاراوایی گشتی دا، ئو گۆڕەپان ب خانی ختر 

 نرارکهفهسه یگالسکه جاران لکگهناوبانگی دەرکردبوو. 
 و الت. نکردده ڕووت یانچییکانکاروان و گیراپده پشی
 ریکیخه دا ڕوون ڕۆژی له ئاشکرایی، به کانلووته

 بوو مهئه یرسه. بوون کردن ڕووت کخه و کشانمانچهده
 پارزەرانی ئایینی ئیسالم ناوی به دڕانه و ش وئه رھه که
 رھه ناسی،خودا سمیڕوڕه له پارزگاری بیانوویبه و

 و دار ،بینیبایه چارشویانب  و چهپه ب تکیئافره
 مایان یوانهڕه تیپه پب  و بردده تانبه داریاننه
 خواریبه رتاسه ھاتده ستیانده له وانئه. وهکردهده
 زگایده چیکه ،وهبووتننه کخه و نبکه داگیر ککڕهگه
 و یاسا ڕاستیدا له. وتکهدهنه رایهھه مبه کیپه تدارسهده

 کورت داونی و شکته دا ماخیشه یڕگهشه له قانوون
 شون به شاراندا، قامیشه و ئاوایی نو له مبه ،وهکرابوویه

 و خورجن و گبهھه دا، ئاگاداری و نامه یانبه کیهڕهالپه
   .پشکنیده پیاوانیشیان و ژن گیرفانی و پرسکه تنانهته

 له ماخیشه یڕگهشه ڕفرۆشانیشه و ریدهته و دز       
 یگهکۆمه پیاوانیندهگه بنکی و زیزانه ترینرزهھه یڕزه
 له ستیانده ڕۆژ درژاییبه که ھاتنده ژمار به باکۆ

 و ژارھه ژنه یسمایهده له گیرفانیان ڕا،گهده دا کاریناحه
 له شوانهشه و ئاخنیده تکشحمهزه ڕبواری کیخه
 و کاریرزهھه بۆ دا دارانرمایهسه یقومارخانه و ماگهسه
 پیاوانیتته. وهتواندهده کانیانگیرفانه کاری،ندهگه

 ویششه و کردده ڕگرییان و ییتهچه ڕۆژب ئایین، نگریالیه
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 خۆفرۆش، ژنانی ئامزی ناو جینگدانی و وزینگه ببه
 پاک سروشتی ریدهوهبه ڕۆژانه ؛یاندگهدهنه ڕۆژ به ویانشه

  .سادفه یلکهزه خنکاوی شوانهشه و بوون
 لی. بوو دنیا واوته راڤه وریایی و چاالکی له ئیڤان    

 به وتووانهرکهسه ب، رچیھه ڕاسپارده و رکئه بوو قینیه
 بانی ڕو ژواری و نگژه بیری ربۆیهھه. نتیهگهده نجامیئه
 که تتایبهبه کرددهنه دڕدۆنگی تووشی ماخیشه وریده
 مچه له و زانیده باش یندهبهمه وئه دۆخی و بار رژدهئه
 تاهھ راڤه و رژدهئه درا بیار. بوو ئاگادار رێونده میخه و

 و رکئه بۆ راڤه ووهله و بن رفهھاوسه ماخیشه یجاده
   .بچت خۆی یکهدهسپارهئه

 پۆش ش ژاریھه کرکاری کیرییهئازه کوڕه ر،ژدهئه        
 شان ڕۆیشتنی ھربۆی بوو، وڕۆییئه ڕووسکی کچه راڤه و،
 تیینییهزه ک ندک،بهمه له شانیان به

 یستی))تورک پان(( و ستی))ئیسالم پان((یرستانهپهکۆنه
 بۆ گیانی رکیتهخه ریگهئه یتوانیده بوو، حاکم تیدا

 به نجکیگه رژدهئه رچیگهئه خۆ. بنت مرھهبه رژدهئه
 ھنابوو ڕای ڕۆژانه ژیانی یفرگه مبه بوو، ئازا و رگجه
 الالبه یبه تووشی خۆی و نتنه دا پ دا قله جی له که
 به نگاوھه رئاساییسبه ڕگادا، یماوهله ،بۆیه رھه. کاتنه
  . ڕۆییده راڤه نگاویھه

 و کیهرهتهخه ھیچ ڕوودانی ببه که یڕۆژانه وئه       
 پکوە خوشحاڵ و دشاد دیاریکرا، شونی یشتنهگهده زووتر

 له. بوونده ڕانگه و پیاسه رمیرگهسه یان ،دادەنیشتن
 و مهگه چنی،ده گویان دا رھامووشۆکه ب یچۆلگه
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 و لمزار ناو وزینیگه و وهتالنه و یاری له. کردده گفتوگۆیان
 و وهتالنه له. بوارددهیان ڕا دا شتستانیشده یشینکه ناو
 الوتییان زۆیگه واقیڕه تامی ،شینکه شیباوه ناو وزینیگه
 و چژ و شیرنایی کانیانخزینه دا کریهسه به و شتچهده
 بینینی و یرسه. خشیبهده گیانیان به تییتایبهفره زکیحه
 به ویستییخۆشه پیامی سروشتیش، ناو گۆی و روهلهپه

 و نیشتنداده کتریه به ڕوو رکهھه... چرپاندده دا گویان
 و ڤینئه یوشه بی،ده کتریه چاوی ده چاویان
 و دارتاسه دی. ھاتده مدادهبه ویستییانخۆشه
 کیه ربینیده به و بۆوهده نزیکتر و نزیک ندیانزوومهئاره
 کتریه به شتکیان مووھه قویو،ھه دڵ له کورتی یوشه دوو

 و بیبین له رخۆشسه ندهوهئه جووته به وانئه. یاندگهڕاده
 یوهرهده له و خۆیان له ئاگایان که بوون،ده کتریه ڕوانینی

  .مادهنه خۆیان دی
 یاتیخه رزیبه ئاسمانی له و گرت بای سککه پله      

 چاوکی و وهھاته ئاگا به رژدهئه. دایبزاند ڕابوردوو بیری
 به شان که توهپکه چاو حسنی میرزا کرد، خۆی الشانی له

 و تکرد ڕووی حسن میزرا. ڕۆییده ئیڤان ترمی شانی
  :گوتی ھدیانه

 ئاۆز خۆت ندهوهئه ناب... بووی قوڵ بیرکی نوقمی ــ
  ...نابت چاک رداریسهکه و وهبیرکردنه به کار... یتبکه

 و رڕبه و مامۆستا ئیڤان مبه ، ڕاستی تۆ!... ڕاسته ــ      
 کیماورانییه ،وئه دانی ستده له. بوو دسۆزم باوکی

  من !... بۆ زنمه
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 تۆ. کردن کۆچ کۆچکردوواندا ڵگهده ناکرێ... خرنه ــ      
 تۆیان ئیڤان یماهبنه... ی"ئیڤان" ڕبازی وینداریئه و ئۆگر

 ماریا پوره رگهمه... وتده خۆش ئازیزیان یرگۆشهجگه کوه
 دا لهھه و کات مله دیئه... نین؟ تۆ خوشکی و دایک راڤه و

ده کته بژی توانھه ببی پو شکاویان د ده کب 
  ؟وهکاته پ بۆ یان"ئیڤان" جگای

 له میرزاحسن، کانیقسه لماندنیسه مده به رژدهئه      
 رکیسه راڤه. ڕۆیی شانیانبه شان و بۆوه نزیک راڤه و ماریا

 دی میخه مناکانخه ڕوانینکی به و رخاندوهرچهوه بۆ
 ڵگهده ستهجه به خۆی رژدهئه. کرد ندانچه دسه ریژدهئه

 رھه ھزری و بیر شدانگیشه مبه ڕۆیی،ده راڤه و ماریا
 نگیده دا مشکی له. بوو وهه"میرزاحسن" یکهقسه الیبه
 تۆ خوشکی و دایک را،ڤه و ماریا پوره رگهمه: وهدایهده

 نگیده و خوشک نگیڕه رگیزھه من خرنه... نا...  نین؟
 راڤه. بیستوومه گوێ به نه و بینیوه چاوبه نه خوشکم

 و رگجه و دڵ توی توێ و تاتا له راڤه ...رزترینیانهبه
  ... ژیده مندا ناویھه

 که یوهئه. ڕاسته ؛شکنه تاسه و ب یلمه گکۆ نده       
 و رمیگه و خۆشی و بزه ھیچ ئیڤان دوای وابوو پی رژدهئه

 خاکی ژر له ئیڤان رکهھه ،وهڕتهناگه ددابه کیهئۆخه
 و شین و گریانرهمهچه نگیده ،وهشاردرایه دا گۆڕ
 ب، یلمه گکۆی نجامرهسه و بۆوه نزمتر و نزم شکهپۆڕهشه

 گۆڕ خۆیدا ژر له ئازیزکی دانی ستدهله و دووری یتاسه
  .کرد
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 ژیانی له که یپیاوههکه وئه نیکۆیوڤیچ، ئیڤان     
 یارانی ستیده به دا،نه کۆی رگیزھه خۆیدا یرانهتکۆشه

  .کرا ژرخاک خۆی
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 رژدهئه رمادا،گه ئامانی ب یبسه و كوڵ ژر له            
 خرا زۆر بت، گرما کوی دەرخمی ئوەیک ببه

وەیڕویشئه شیبایۆڤ، یکارگه یکهمانگرتنه دوای. ب 
 له و پانانڕه سیرهھه ربه وتۆتهکه کرکاران زۆربی کوه

 و للوپهکه وهپچانه بۆ زله به وستائه و کراوه رهته کار
  .ڕواتده یکهباروبنه ڕاگواستنی

. چرۆقنده بووم و ردھه زۆبارنگه کپی کیرمایهگه       
 ک کیهشنه یناسهھه نه و ڕاژن کیهگه ک کسرویه نه

 ڕیپه وئه تا روسهئه له بست؛ کماندوویه قیئاره
 ردکشیناوه وزاییسه دا شار ئاخ یکهوتییهنه ندهبهمه

 ورییچه یلیته و لم شاییڕه رھه بدکا، چاو تاھه. نابیندرێ
  .دیارەبسی  دا ھتاو تیشکی لبرو 
 گون له ،شیبایۆڤ کارگاکانی ستیده دووره نیدیمه      

 رھه دا،کارگایه وله. چاو ربه دنه بچکۆنه یھۆبه ڕیزه
 ناو له سازی،پیشه کانیجۆره به جۆر شهبه له شکبه
 ندیخانهبه ڵگهده که کراونزسا دا ردینبه پارده سارکیحه

 وتۆیانئه کیجیاوازییه ڕاستناوه کانیدهسه کانیکۆنه
 لوولیمه و رکزسه نگایدیمه کان،کارگا له ورازترھه. نییه
 چاوی له که بیندرێده کریکاران پیویته تک یکۆخته و کۆخ
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 نو گیسهکۆخه و مریشکدان ڵگهده وهزایانهناشاره
   .وهناکرنه لک دانیانئاوه
. بتوەده نزیک کانھۆده ڕچکه له رهبهرهبه رژدهئه      
 و وریچه بۆنی به وتکه رمایگه تینی و بسه وهلره

 پشووی که ھناوە پک قورسیان ھاوکی و مھه وت،نه
  .دەکات گران و قورس سنگدا له ڕبوار

      رما وەرزی لتی و سخره زستاندا، سو فربه ،ل 
 کاندیواره قوڕینی یمۆره رسه له زستان ھۆیسه یچلووره
. دەب انفقیر مای میوانی و دەبینتوە خۆی شونی

. دیارە پوە ھارانیانبه بارانی یچۆڕاوگه یادی کانالدیواره
 ب دیوارەکان ژر زنی و دۆپ شۆرابی کۆننیشانی

 ئم نیشتجیانی دۆخی و بار ک دەن پمان ئاشکرا
ک کۆختت پیوانت ت چلۆن دەببووب.   

 و مخه کرکار، ھزی یوهوانهحه ج بینینی له      
 کوڵ و نهدیمه وئه. بووبوو رژدهئه ئامبازی یرسه راقکیمه
 ،رژدهئه دی رسه خستبوە گرانی رکیسهکه وا،ھه رمایگه و

 ،وهیانانهربهبه گزنگدانی له دیسان بوایهده که تیبهتهبه
 دا کار شون به وامردهبه خۆرئاوابوونان، گاتهده تاھه
  .ھیوایی ب و بکاری رشانی،په دیسان... ڕتبگه

کی کۆمرگی و ژیان که ،بوو ژارکھه کوڕه رژدهئه    
 بم وتبوو،که جار دەیان بھژاری و ھناس ساردی بوو. 

 توانایی دا ھستانوانش و کوتن لم. وهستابۆھه
 ردیدهگلک جاران،. بوو با پ پوورلهکه کوه گرتنیرگهبه
و کاری ب کچهبه نواییئه بنگ  شنت دەرەتانیان ل

ھموو ھناوی دەبوو ب ھاوار و ب دڵ پی  کهدەکردەوە، 



82 
 

 ت و دەستیان لستران ھمگست خۆش دەبوو دژ ب
بم ھرک دەکوتوە سر بیری ھاوڕیانی بوەشنت. 

خاوەن ڕباز، ھاواری دەروونی خۆی ل ھناو دا دەکوشت و 
  ی. چاوی دە ئاسۆی ڕوون دەب

 رانیکامه و خۆشی و وهسانهحه ژیانیدا، کانیڕهالپه له     
 ک بوو، منداڵ و کاڵ ھشتا. کراده دیبه نگمهبده زۆر

 وهندکهبه ختهته رزاییبه له ،کارکردن میده له باوکی
 بۆ بوو، ژیان باری قورسایی و تینهمه رچیھه و دردراھه

 دوو ریمسهجه له .ھشت جی ییکهژارهھه ماباته
 کیکارگایه دا "سوراخانسکی" و" بۆشایاماروسکا"قامیشه

 یکهورهگه برا ک با، پ وهبابه له دارتاشییان بچووکی
 وتحه ی"رژدهئه". بوو کاربه ستده دایهکارگه وله رژدهئه

 دەمی یمهگه و کایه و فرگه چوونی جیاتی له سانی
 بردنی و ھنان ریکیخه بوو ناچار ڕۆژ، بدرژایی مندای،

 لیدان گسک و کۆه بزماره یوهڕاستکردنده ،و ختهته و دار
  .بت

 و چازانی. بوو نناییبه لزانی ستاکارکیوه باوکیان      
 بۆ تییانتایبه کیجگای ل کار دا، یکهرڕاستییهسه

 له وتربره به وهکاره ڕمنی و وتسکهده باریله. کردبۆوه
 ژیانی میردهسه له کورتی، به. بوو کانیھاوکاره مووھه
. چووده ڕوهبه باش متاکورتککه کیماهبنه ژیانی ودا،ئه
ھرەسکی ناوخت  ،یکهکۆچکردنه و باوک خۆشیینه مبه

 بچووکی کوڕی باوک، دوای بوو ب سر ماباتکیان داھات. 
 و،ئه دوای. چوو پی و ھات باریکهردهده ئازاری تووشی ماڵ

  .مرد دایکیشیان



83 
 

 کراوینه بانگھشت میوانی باریکهردهده ،مهردهسه وئه    
 تاریکیی و نگته. بوو وماوانلقه و ژارانھه یماهبنه

 بژیوی بوونینه و ریوهکوره و کالیه له کرکاران یکۆخته
 یباریکهردهده ھوروژمی ڕیگای ،وهتره رکیبه له لسهته

 هروگه ڕ،نجهجه شنیچهبه ،خۆشینهنه مئه. کردبوو ھاسانتر
  .نجینئهدهپکوە   بچووکی و

ئو مای ک ئژدەر و برا و براژن و شش مندای        
ھتاو بوو، ک  شدار و تاریکوردی تدا دەژیا، نوماکی  

 له ،کارگه کاری کۆتایی دوای ،ڕۆژانهلی زویر و ندیو بوو. 
 کای، شیله ژانی و برک رکردنیده و وهسانهحه جیاتی

 و بگرت ستۆئهوه شیانیبرازا ندچه یوهحاواندنه بوایهده
 شانی رسه له منداداری قورسایی له شکبه شنههچ مبه

 نیمهته تاھه ڕابواردنه شنهچه مئه. وهبکاته سووک براژن
 کردەوە فامی سایدادوانزده له. بوو وامردهبه سایدوانزده

 به خۆی بوو خۆش پیی. کرد داماوی و رکزیسه به ستیھه و
 کاکی داریینه و ژاریھه و دابدات یکوهتاقیکردنه ریایده

کردنی  چژ ببه زۆرجاران. بینتنه چاو به و منداکانی
 قامانداشه به و وتکهردهده ماڵ له خورد و خواردنک،

دەنا و سۆراغی  و سری دە گلک دوکان و مان وهخوالیهده
کار، سواری پشتی شران بوو و ئو پی . کاری ل وەردەگرتن

 و بتدا ڕۆژک که بوو وهئاواته وبه وامردهبهندەگیی. 
ببتوە و تۆزکای  قیرانهفه ژیانه مله ی ھژارمرۆڤ
  .وههتسبحه

 گڕەکی کرکارانی"بیلجری"، ل ئاخر وستگی       
ــ باکۆ"وە دەستی پدەکرد و ھتا "تفلیس شمنفری 
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دیمنی  وستگی ناوەندی شاری باکۆ درژەی ھبوو. 
  کوالنکگڕەکی ھژارانی بیلجری ل دورەوە، دەتگوت 

ی مریشکان و ب قوڕ سواغ دراوە. ئژدەر ب کۆن ورد و 
ورانکان دا ھوراز ھدەکشا و ل شونی حوانوەی 

 جارانی نزیک دەبۆوە. 
 شھه و ڵژگهھه به ربانیسه قوڕین، دیواری نیدیمه    

 . داده ریبینه دی له مای ھژارانی بیلجری، داپۆشراوی
 تگوتده کاندیواره و ربانسه داپچاوی لغاوه شیقه و درز

 و شقه. توونھه وشک وهھاوارهبه مده و برسین لیمرۆڤگه
 به زستانان، رمایسه ترسی لهی دیوارەکانیان، ربهلهکه

 سارده مبه ئاخندرابوون. گیا و گژ  جلک و ب کۆنکه
. گیرادهنه پ ریانبه رگرتنانهبه مبه) )ریزهخه((بای

 رھه له و ناسیده نه سای رزیوه ،ندهبهمه مئه ڕشییچاره
 له. ڕووی تدەکردن نوێ کیتییھامهنه و قۆرت دا رزکوه
 یدۆپه و خووساندن یده باران رزهوه دا ھارانبه شتیوه
 و ھاژه دا پاییزان وسیقه له. کردنده پ مای وامردهبه

 له و کهستهبه و رماسه دا زستانان له با،گژه یلووره
 یناسهھه ڕگای وتنه تووکیمهھه و رماگه دا ھاوینانیش

   .شواندنده
 رگایده و جارانی یکهماه رگایردهبه وهیشتهگه رژدهئه    

 کیرمایهگه ئامزی له ھاو و مھه. وهکرده یکهھۆده
 ژوور له رده و رمترگه رده له ژوور. ھاتن ڕووی ورهبه ،نبۆگه

 له ویکهئه دوای. وهکرده کۆ کانیفهپخه خرا. بوو ناخۆشتر
 و ڕۆژنامه وارکیستهده دا یکهژووره دیواری یھۆهڕه
 توی له وردی به رھنا،ده یوهپچراوه گۆڤاری و ونامهشه
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 له میانیرجهسه و کردن دابین بۆ جگای یداکهرینهسه
 که کاتک. دادان شانی به و وهکۆکرده دا مایکشتهپه
 دا کۆخک سیوپه له که بینی کرکاری دوو ر،ده ھاتهده

 رکهھه کانکرکاره. بوون کردنقسه رمیگه و دانیشتبوون
 وهکۆباره به رژدهئه. کرد قاویان ، وتکه رژدهئه به چاویان

  :پرسی وانله ککیه. چوو الیان بۆ
  ؟ندووهسه خاوەن کارەکت له پشینت مانگی مزەی  ــ  
 کمەمز و ماف ھیچ کنه رھه !...لیعهمهحه خرنه ــ

... بارکردنم ریکیخه بینی مده وهئه ،گرتووهرنهوه
ئیشکیان ل سندووموە و  و کردم چۆڵ پ یانکهماه
  .ڕۆیشتنم ریکیخه
  .دانیشت ریسه له و دانا یکهکۆباره رژدهئه
 رک،به و ورده ڕوانینی و ڕاگرتن ستھه پاش لیعه مهحه  
  : گوتی سپاییئه به
 یتۆه من رگهئه ب نبه... بم پت با بگره گوێ! رژدهئه ــ

 خۆم رسهله پیاوان ناوی ،وهگرمهرنهوه نیکۆیوویچ ئیڤان
 و وهبدۆزمه یکهخونژه خۆم من ب بیار. مبهده الوه

  ...تۆپنم دەی گسه شنیچه
  : پرسی و بی دا دم له یکهقسه وهرسوڕمانهسه به رژدهئه
  !!اللۆ ناسیتنه ئیڤان بکوژی کانه ــ   
  : گوتی و ڕاما تی ورد لیعه مهحه
 تۆشئه و مهئه کهبه من، کنه رھه... نایناسم خرنه ــ   

  .کیه نایناسن
 پی ییشنه به و شانی رسه ھاویشته ستکیده رژدهئه

  : گوت
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  ! گیان باوان گوژتی شیبایۆڤ ــ   
 ریسه به وهماناداره کییهندهخهردهزه به لیعهمهحه

  : گوتی و وهداھاته
 مامر یوره شیبایۆڤ!... رژدهئه کهمه ج ب یقسه ــ   

 یهھه تۆ خرنه.. کوژتن مرۆڤ به بگا چ ،نیه کوشتنیشی
 کامیان نازانم مبه کوژرا، پۆلیس یگووله به ئیڤان!  رژدهئه
  !بیگلنم و یستهجه بچمه وشه که بوو
 نگیڕه. ببت تووره لیعهمهحه له دەھات رژدهئه  
 بۆوه زاڵ دا خۆی سربه مبه. بوو ھگڕا سوور ساریخڕو
  : گوتی ھدیانه و

 شۆڕش قامان،شه رسه کوژییشهڕه و وهدانانهبۆسه به ــ    
 پۆلیسک تاک کوشتنی به ئمه نه. ناچیت ڕوهبه
 پ دارانیشیرمایهسه زگایده و دام نه و بینده وتوورکهسه
 که ندارانهرمایهسه وئه ئمه کییرهسه یارینه. مزتشهده
 ھزی خۆیان، کانیندییهوهرژهبه و ژیان پاراستنی بۆ

 کچه. نکهده چۆڵ و کچه پ تزاری تیحکومه ریرکوتکهسه
 دابین وهکانهدارهرمایهسه له ڕژم تیسهده و ھز و پاره و

 و تزار و، لکاوکنزه دارانرمایهسه و گبه و میر. کرتده
 وئه رسه پارازیتی و خشهپه ریشیرکوتکهسه ھزی

زەلکاوەکان  ین؛بکه وشک انکلکاوهزه بده ئمه. نیهلکهزه
... مرنده خۆیان بۆ کانسهگهمه و مش و خشهپه ،ببن وشک
  !؟ لیعهمهحه یشتیتگه

  :گوتی دوایه و ڕاما تاوک لیعهمهحه  
 لیھه له مبه ین،ناکه باشاریان... یننایه ستیانروهده ــ    
 مکه لیان دوو دو و کیه کیه جدابه وتوویکهھه
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 ل ترسیان ،تر وانیئه بکوژین، ل دوویان. وهینهکهده
  .وهونهڕهده و نیشتده
  : گوتی رژدهئه
. چووی هھه به دیسان وائه! لیعهمهحه نیم تگهده ــ  

 خۆ دا سیوانپه و ناپه له که نین ترسنۆک یمۆره شۆڕشگران
. بکوژن ڕژم زارانیھه له نککده تاھه نبکه سمه

دەنکک  جگای له دیکه دانیسه بکوژرت، ڕژم کییهمۆره
 شۆڕش ئاگری و بین کگرتوویه ئمه شیئه.. پ دەکنوە .

  .ینبده ربه دارانرمایهسه مایده
 به وهکراوه گرێ مستی به. بوو تووره لیعهمهحه مجارهئه   
 و خۆی گینبده ھاوڕیی کرده ڕووی و سووڕا خۆیدا وریده

   : گرماندی
 رسه له ستده بده ئمه که ینده مانهئه تکهگیانه به ــ

 ماکی و بن که ینبکه ژاندارم و پۆلیس چاوڕانی ،ستده
 ی؟که.. ببین کگرتنیه چاوڕانی بده... وهببنه مانمهتۆره

 کیه سیکه س یئـمه که کاتک ،اللۆگیان خرنه... نگ؟که
 بۆ تھزه وئه نگکه کوا نین، وستھه کیه و نگده

 دارانرمایهسه مای و گیان ده شۆڕش ئاگری که وهکرتهکۆده
 من. ماوهنه ترفهده و لھه ..!خۆم کاکی خرنه... ؟نربدهبه
 شیئه و م"ئیڤان" یخورده کنمه وگیانی  گیانی ڤایھه

  .وهبستنمه یتۆه
 یریسه و مابۆوه مات و نگبده لیعهمهحه یکهرهبراده   

  .کردده ھاوڕیانی
  :پدا یدرژه و کرد رژدهئه ده میده ڕووی دیسان لیعهمهحه
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 وەی،تانکهرمهنه تهسیاسه و ئوه خاوی خاوه سای له ــ    
 نخاوه... خرنداده کدایه ایدو به کیه کانکارگه که

 دڵ داخی. نییه سکه له یانرزهله ده و ترس ھیچ انگکاره
... دایه ییشپرزه ڕیپه وئه له کرکاریش و ڕژنده کرکار به
 کھه! رکگرتوویی؟یه.. ببین؟ چی ڕوانیچاوه وایهکه یئه
 ئوە یئامۆژگارییانه مئه شیرین برای خرنه!... کگرتن؟یه
  .ناگرێ ئمه دی و رسه
 رژدهئه میەو  یڕانچاوهئوەی ک  ببه لیعهمهحه    

 چ رژدهئه رسه له کانیچاوه و ستاھه ج له ،ڕابوەستت
. کشا یدرژه نوانیاندا له نگیبده ماوەیک. داگرت

  :پرسی لیعهمهحه ھاوڕی
  ن؟ردهکه چ کارییه ب مئه ڵگهده دیئه ــ

  : وتی شان، رسه خستهده یکهکۆباره حایکدا له رژدهئه
 تیبرسیایه زمانی و وهبمنمه دا کۆنانیش له رگهئه من ــ   
 و ترعییهشه بۆ لماندنسه زمانی رگیزھه ربکشم،ده
 شمهئه با مبه. نابزونم داررمایهسه حوکمی وابوونیڕه

 وانبازیپاه و کوژیشهڕه کرکار چینی باتیخه که بم
 بۆ تهدموکراسییه و ئازادی دیھنانیوه ئمه باتیخه ؛نییه

  .کرکار چینی
 دانی به و ھشت ج کرکاری ھاوڕیی دوو رژدهئه  
 یشتهگه. بوو ڕتپه دا کانکۆخته نوان ریبهنگهته
 ،وهلره ئیتر. کانکۆخته پشتی کانیقامهشه دوو ریمسهجه

 ،ئازاد بایشنه. چووده و ھاتده دا کانقامهشه به فنکایی
 زۆری. پداوه یتازه گیانکی و وهسیه ریژدهئه قیئاره
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 و وتکه ردهوه ررامبهبه قامیشه له چۆنیاتۆڤ خایاندنه
  .ھات رژدهئه ورهبه
   :گوتی وهنینهپکه به چۆنیاتۆڤ چۆنی، و چاک دوای  
  !داوی فێ پ سیپایان و س دیاره وا ــ
 زانینده مودهئه و وهدته ڕۆژمان یشئمه! ناکا یدیقه ھیچ ــ

  .ینربدهوه ڕبازمان تۆزی ده لمبۆزیان چلۆن
 مانگرتنی. زاننده مهئه مانیشئه.. وهدته ڕۆژمان به ــ

 رھه. بزواندووه زۆردارانی قی یبناغه ردیبه ،کرکاران
 یترهنه. باتده وتنرکهسه ورهبه نگاوکمانھه مانگرتنک

  ...قیوهته دانانهرھهسه مبه یارانماننه
 لهدا  ستیارھه کاتکی له.. ئیڤان بۆ مخابن و ردده زارھه ــ

  ...بوو ختوه ب یکهختهوه چوو؛ کیسمان
 ئاوپژن یارانمان خونی به ڕبازه مئه! رژدهئه ردنکه چ ــ

  .کرتده
 لیعهمهحه باسی رژدهئه دوایی.  وهمانه نگبده کیهماوه

  : پرسی چۆنیاتۆڤ. وهگایه چۆنیاتۆڤ بۆ
 لییعهمهحه ستتبهمه کانه... لی؟عهمهحه کامه ــ

  ! بت باغیرهقه
  .تیخۆیه یبه ــ
 لواندا ژر له لیعهمهحه ناوی جاران ندچه چۆنیاتۆڤ  

  : گوتی و رژدهئه کرده ڕووی مجارئه ووهگوته
 له کرکار یککۆمه ربهوهمهله ڕۆژ ندچه!.. بیرم وهھاته ــ

 خورتان و سرت ریکیخه و وهببوونه گرد'' نتۆکۆڤشه'' وریده
 به تاقمکن وانهئه. بوو یانگهده ش"لیعهمهحه". بوون
 نبکه ساز ل تیژی و توندی که ڕنگهده دا ساوکپه شون
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 نیازیان. نبخه ڕیوه بازی وانپاه و کوژی شهڕه و
 ربهستهده بۆ یهکهدۆخه و بار شواندنی و شونیگره

 کرکارن، ئمه کیوه رھه شمانهئه. خۆیان بۆچوونی کردنی
وریابوونوەی کرکار و یکیزبوونیان پ ھوای و،  مبه

 .الوە گرنگ نییدان و مانگرتنیان برھیسکه داخه ج 
. وهوتهکهلده یئمه به دژ ئاکامکی مانهئه ڕبازی

 رۆکیناوه بده بکرێ، بۆمان یندهوهئه ربۆیهھه
 کادره رکیئه. وهینهبکه وریایان و ینبخهدەر نیانسهناڕه

ب ئاگا  کیخه دا رجهلومهھه مله کانمانهسیاسییه
وەخبر بنن و دەراوی درۆیینی "شنتۆکۆڤ"ییکان خاو 

  بکینوە...
 چۆنیاتۆڤ میده له یقسه برانهسه ب رژدهئه     
  : پرسی لی و وهستانهئه
 وانھه  ئاخۆ ؟پیه چیت من بوونی ندامئه به تبارهسه ــ

  !؟ وهتهپداومه رنییانئه ومی
  : گوتی وهندهخهردهزه به پیۆتر 

 تهکشاوه تۆم یهلهسهمه وئه به تبارهسه رھه من ــ    
 مای ستمبهمه دیاره.. غوالم الی چیتهده یسبه یبه... ئره

 دوای "یشخاتیسۆڤ" کانیکارگه... کارگه کنه،  ه"غوالم"
 رتکۆشه کرکارانی زۆربی و غوالم و پایوراون کهمانگرتنه

  .رکراونده کار له
 چۆنیاتۆڤ مبه ، وهکرده میده پرسیارک نیازی به رژدهئه 

   : گوتی و وهمایه وامردهبه قسه رسه له
 نووسیچاره و ھاوڕیان الی چیتهده یسبه یبه ــ

 که بم شمهئه با دەسا. کرتده دیاری تکهڕبازه
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 رتوژه سروشتی و رزبه یوره. دنیان لت گشتی به ھاوڕیان
 دابین بۆ توتووانهرکهسه ڕوونی کیداھاتوویه، وردبینت و

 وریایی و زانست یپله که نتناخاینه زۆر دنیام. کاتده
 جگای به بیده که کشت،دهھه رزبه ھنده رھه ییتڕوانگه
 کۆڕی ڵگهده غوالم، الی چوویته کاتک. گشتمان ییشاناز

  .بیده ئاشنا ڤانیشھه و ھاوکار
  : پرسی ، خۆشی له پ خرۆشکی به رژدهئه
  !؟ ڤانھه کامه ڵگهده ــ
 و نیشیتداده شانیان به شان یانیبه یسبه!  کهمه لهپه ــ

  .رسه تاھه ناسیاوکی بیتهده کیانیکایه ڵگهده
  : گوتی و  گوشی ریژدهئه ستیده ویستانهخوشه چۆنیاتۆڤ

 له و ناساندوومانی خۆیدا کاتی له نیکۆالیوویچ ئیڤان و من ــ
  .ڕیباوه جی که کردوون دنیامان وهباتکه رھه
  : پرسی وهرسووڕمانهسه به رژدهئه
 ناچار یشئوه و بووبن دردۆنگ لم کانه! یشتمگهتنه ــ

  !نبکه دنیایان بووبن
  : گوتی و ڕاما تی چۆنیاتۆڤ

 وتده پی کاری نھنی مبه ،نییه دڕدۆنگ لت سکه ــ   
 ئاخۆ که یتلبکه پرسیارم یهوانهله. بین وریا و ژیر بده و

 ومی دواتر مبه ، نایم پیت من! ناساندووی سکمکه چ به
 لک که ئستاش... وهبتهده ڕوون بۆ پرسیارانت لکگه
 یکهنه. وهبکه مکه ندهبهمه مئه بۆ ھاموشۆت باین،ھه
 له مانوهئه ریگهئه کاتک و مده گشت که یبکه بیریله
 شابای ریسبه میشهھه... ببین ساتکاره تووشی رهسه



92 
 

 ،بین ممترخهکه رگهئه و نوهرمانهسه به ئاسمانان یفریشته
  .درینده کپچهڕه خودا گایباره ورهبه
  : گوتی دا چۆنیاتۆڤ یۆکهتهمه ومی له رژدهئه
  ! کانهه"شیبایۆڤ" نگیریالیه سمانیشئا وایهکه ــ   
 ردیھه و وانهئه نگریالیه ستھه ب ئاسمانی مبه ی،به ــ

 ،دنیابه. یهئمه یاوەری یارو راشھه و وتڕه پ رینیبه
 لمبۆزیان و دادت ڕۆژک بن، ڕۆتررهسه و فتررزهبه رچیھه
  .وهڕبازمانه تۆزی ژر وتهکهده
  .ھبان لک و کرد ماواییان وهنینهپکه مده به

 و بوو ڕتپه وهکۆنکه یرگهسه له ئارام چۆنیاتۆڤ        
. وهوتهکه ڕیوه ماڵ ورهبه وهالشانه کۆچباری به ریشژدهئه

 ڕاستیدا له. بوو ناو مای ناو به رھه رژدهئه یکهماه
 کۆچکردوو، واریھه بوویوهسارده ئاورگی کۆنه شنیچه

 لی بوو مژله که بوو کیهماهبنه شیڕه ڕۆژانی یادگاری
   .وتبۆوهکه دوور

 خۆشینینه ھۆی به مندای و کاڵ برازای س یوهئه پاش   
 راقیمه له رژدهئه کاکی دا، ستدهله گیانیان باریکهردهده

 دا کارکردن کاتی له ستکیده ینجهپه ساوایانیدا کۆچی
. وتکه کار له و دارتاشی یکینهمه تیژی یڕهپه ژر وتهکه

 ناچارییان له و ستاندئه ل تانیانرهده ژاریھه و بکاری
. کرد فرۆشی رزانھه  تیدابوو رچیھه و کاندو

 کیڕهگه له که ،شیداری و ڕته و تاریک کیخانوویهچاوه
 یکهژنه ڵگهده و ھشت ج ریژدهئه بۆ بوو، یانھه'' داغلی''

   .ڕۆیشتن و ربه گرته ربایجانیانئازه شارکی دووره ڕگای
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 بۆی بناچاری ئژدەر دووری، کیهماوه دوای وائه     
 دانئاوه لنیشووی تۆز و چۆڵ ھۆدی نیازهبه و دەگڕیتوە

  .وهبکاته
 باکۆ شاری شیکیبه به ،ناو به رھه'' داغلی'' کیڕهگه    

 زۆر ک بوو ناڕک پڕۆیکیکۆن  ڕاستیدا له ناسرا؛ده
ناشارەزایان نی لکرابوو.  باکۆ شاری داو ڕەکیپینگ 

، ئاوایی له دوور نیڕووته تووڕی گردکی، ل سر داغلی
 کوه داغلی کیڕهگه کانیخانووه و ماڵ.  مابۆوە تریک

 کانیاندهھوه. کرووژمابوونھه وێولهلره برسی، ریوهلهپه
ه سار،حه و وشحه بکانیانما و رهنجهپه و جام ب 

 ھارانبهرهسه الفاوی. بوو پیوداته و قوڕین کانیاندیواره
 داتاشتبوو. کهگرده داونی دوو نوان له قووی کییهئاودڕگه

 ھاتوچۆی ڕگایکوره ،کهگرده ژرینی بانیبنه و رکته
 وئه بۆ داغلی، کیڕهگه دانیشتووانی. ببوو ساز ل ڕبوارانی
 رھه چونکه. ھناده کارده یان''داردانیل'' ناوی ڕگاوبانه

 شنیچه به و ربهنگهته'' *داردانل'' یرووگهگه کوه
 ڕاوه و وڕه و قته ریکیخه کانتورکه ربازهسه که ،داردانل
 لرتهخه دا ش"داغلی" کیڕهگه داردانلی له بوون، ڕووتکردن

 ریکیخه کانگاکان و کارگه خاون ملی له نگوهزه داشی و
 ساڵ دا داردانل کانیئاوه له. بوون ربینسه و بین ڕێ
 کیڕهگه داردانلی له و کرتنه ئاو ژر مگه ندچه بوونه
 تکئه و کرکار ندچه کوژرانی ب به ساڵ دا "شداغلی"

   .وهکرایهدهنه نوێ سک،که ندچه کردنی
 و'' ئران'' ئیمپراتورانی گایباره که یجۆره وئه رھه      
 یوهرکوتانهسه بۆ مانکدازه و چاخ گشت له توکیا
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 دڕ و ش پیاوی ندهگه تاقمکان گا،کۆمه ناو رانیتکۆشه
 وتنه نخاوه کردن،ده کاریانده چۆماغ قوه کوه و گرتڕاده

 و ستھه بکردنیقرخه نیازی به ،ییش"باکۆ" ساماندارانی و
  .کردده ردهوهرهپه کوژانیانشهڕه شۆڕشگران، یناسهھه
 ژووری رهربهسه له. بوو ڕتپه دادانل له رژدهئه    
 و باریک کۆنکی ڕیگای دا ندله و ندکه پ قامکیشه

   ربه له ،دا کۆنک کانیماه ئاخر له. ربه گرته ناڕکی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و'' بۆسفۆر''  زری دوو نوان ئاوی باریکه=  دانلردا ــ *
 له تورکیا خاکی له شکبه ،داردانل یرووگهگه.  ی''ئژه''

   .وروپاوهئه شیبه یخاتهده و وهکاتهده جیا ئاسیا
 و پانایی مرجهسه که بچووک، ماکی. ستاڕاوه کرگایهده
 زیاتر ترکمه نۆ  ـ شتھه یکهنوماه و وشحه ریناییبه
 کیخانوویه. وتکه ژووروهلی  و وهکرده یرگاکهده بوو،نه

 الداھاتوو،به دیواری و ش و قشه رگایده دوو به ،نھووم دوو
 ،رژدهئهئستا،  که بوو کیهماهبنه ژیانی یادگاری

ی برش بۆنیبھۆی چۆڵ مانوەی، ل دوورەوە . یتینیخاوه
 کیهوهرهقه کۆنه رسه له یکهکۆباره رژدهئه. لوە دەھات

 ژر له کانیڕۆژنامه و شونام و رتووکپه و وهکرده دا
 کۆنه. کرد تتاقه دا کهماه رزیبه یڕفه پۆشیختهته

 به وهوشهحه له و شان رسه خسته یکهژووره ریڕاخه
 له شار له شکبه نیدیمه. وتکه ربانسه وه دا کیهیژهپه
 ساجکی شنیچه به خۆر. بیندراده وهیکهماه ربانیسه
 و وهببۆوه نزیک وهئاسۆگه لیکه له ،ڕاوگهسوورھه زنیمه

 بوو تتاقه ب کزی کییهرهبهپاشه تاو،ھه تیشکی پاشکۆی
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 رسه له یکهرهڕاخه کۆنکه رژدهئه. چووده ئاوابوون ورهبه که
  .دانیشت و ڕاخست کهبانه تاویقیره

، راته و تاک .ڕاداگه شڕه ئاسمان لیی رهبهرهبه      
 ڕاسته له. وتنرکهده باکۆ شاری ئاسمانی ل ئسترەکان

 له. داگیرسان گازی چرای کانداقامهشه یرگهسه و کانکۆنه
 لهدیار بوو ک  رزهخهدەریای   ،وهکهربانهسه یڕوانگه
  .داوژت پۆڵشه دا باکۆ شاری الشانی

 خی یکۆخته وهالیکه له که پیتاک، و وتنه شاری باکۆ      
 ساماندارانی یڕازاوه ھۆدی و ھۆڵ وهریکهبه له ،و ژارانھه
 له ھاتده دا وشه ریسه تاریکانیی له نیشتبوو، داون له
  .ببت دیونه رژدهئه دیدی ربه
 یڕوونکه تارما رسه له چاوی نیگای ر،ژدهئه      

 ڕۆژ دوو. خوار ھاته بان له و ڕاگواست باکۆ ستانیدهدووره
 مبه ،وهبنته ڵھه راڤه و ماریا له رکسه بوو نیاز به بوو
 ڕویی هڕووته و ڵقهچه چاوی ربه له دا ڕووناک ڕۆژی له
 جبه ردانهسه مئه کرادهنهپاراستن بۆی  زگایده به رسه
 تر مکیکه واھه تاھه گرت بریسه ربۆیهھه. نتیهبگه

  .بت تاریک
 له "،سپانسکی" و "بازارنی" قامیشه دوو ریمسهجه له     

 و رورده یوهتاقیکردنه دوای و ستاڕاوه دا کۆنک زارکی
 له و بۆوه نزیک کهکۆنه بانیبنه ماکی رگایده له ر،به
 ھات ماریا وهکهجرینگه نگیده به خایاندنه زۆری. دا رگایده
  .وهکرده ل رگایده و

  !؟گیان رژدهئه تۆیئوە ئ ــ   
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 دانیشتن. ژوور چوونه دا شونی به رژدهئه و وهرهبه له ماریا
  .کرد چاکوچۆنییان و

 دا ماریا ڕوخساری و ستهجه له ییشکاوه و تیکهشه
 ورهبه کانیالچاوه گنجی و کووز. وهخوندرایهده

 جاران له تروهماوهچه پشتی. داخزیبوون کانیتهڕوومه
  .چاو ربه ھاتهده

  ! ماریا پووره چۆنه حاتان و زعوه بزانم ھاتم ــ    
  :وهدایه ومی مناکانهخه ماریا

! خۆم کوڕی نییه کمانموکووڕییهکه ھیچ ئیڤان، له جگه ــ    
 له. ..ڕۆژ ڕۆژم نه و وهشه ومشه نه ئیڤان رگیمه دوای... 

  ...نایه ستده له کارکم ھیچ ردهبه گریان
  !گیان پووره ب برتسه بده ــ    

  ؟ کوڕم یکه تاھه برسه!.. بر؟سه ــ
 و تر یکهژووره کرده میده ڕووی ماریا دانیشتن، تاوک پاش
  :کرد قاوی

 رهوه... ردانمانسه ھاتۆته رژدهئه رهوه راڤه! ... راڤه ــ   
  ! کچم
 نگڕه رگۆناسه ر،ژدهئه بینینی به. ژوور ھاته راڤه      

 و نیشت ل ئایان ویلهمه کیسووراییه کانیڕیوهپه
 به یکهالره و شله. وهکرانه نینپکه یردهزه به کانیلوه

 ھاتهده باریکتر ئاماڵ مککه ،وهدرژه شیڕه جلکی پۆشینی
   .چاو ربه
 داھات؛ راڤه شون به کیهکیژۆه که دابوون چاکوچۆنی له  

 به چاوی رکهھه. پۆشته و کۆک رییئازه تورکی کچکی
  .وترکهده ژوور له و دادا ڕوو به یکهچهپه وت،که رژدهئه
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 ھاتهده تاھه. بوو مووکه رمونیشه الوکی رژدهئه     
 تتایبهبه. کردده یقسه نگمهبده و مکه زۆر ئیڤان، مای

. بووبوو تر نگبده جارانیش له ئیڤان، ستدانیده له دوای که
 به ریانیده چوونه و ڕاڤه یکهخوشکهستهده ھاتنی ربۆیهھه

 ررامبهبه و وهڕایهگه راڤه تاوک دوای. کرد ڕیبه نگیبده
 دوای رژدهئه. دانیشت کیهکورسیله رسه له رژدهئه به
  :گوتی و ناھه ریسه نگی،بده مککه

  بوو؟ ک کچه مئه راگیانڤه ــ
  :گوتی ووهراقهمه پ کپی نگکیوادهھه به ڕاڤه
 دوای... دراوسمانه ی ـ حسن میرزا کچی. ناوتی ئامینه ــ

 و مخۆرخه. ناھ جم مکیشده بۆ باوکم، رگیمه
  .بۆمان باشه مکیھاوده

 وهکرده ڕووی ھشتنیان، ج و رده چوونه میده له ماریا  
  : گوتی و رژدهئه
 ڕیله چاو و راننیگه واوته. ونیلمان  مژهله رژدهئه ــ

 بیریله رژدهئه کانه که گوتده خۆم به. بووین ھاتنت
  !کردبین

 تقه..  کردن؟ بیرل ئوه و من ماریا؟ پووره بواده چۆن ــ  
 بۆم زۆرن، ندهوهئه گرفت و گیر مبه. نادات ڕوو مهئه
 دوای کانکارگه. شار بمه جارکیش تنانهته کراوهنه

 ریبهڕیوهبه ندامیئه که منیش. داخراون کانتنهمانگه
 کان،مانگرتنه دوای. رکرامده کار له بووم، کانمانگرتنه
 و کارگه گرینگی رهھه کانیشهبه له شدووبه شیبایۆڤ

 کار له کریکار زۆری کجاریه کییهژماره و واندخه کانگاکانی
 خزانی و خاو ڵگهده بوو ڕۆژک ندچه وهئه. رکردده
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 لکه شمۆکهئه رھه. ژیاینده شون کیه له کانمانھاوکاره
 یکهیادگاره کۆنه و داغلی کیڕهگه ڕاگواسته مکهلهپه و

  .وهکره دانئاوه خۆمانم ماباتی
  : گوتی مبارانهخه کییهناسهھه کشانیھه ڵگهده ماریا  
 نیازی به ئستا دیئه.. قۆرتان رسه تری قۆرتکی شمهئه ــ

 لکگه کار ھنانی ستدهوه شندهبه و رسه مئه زانمده چی؟
  .گرانه

 گاه کرکار ڕووی به رهبژیوده رگایده رچیھه! وایه یبه ــ
 من بۆیه رھه ،ماوهنه وهالمانه به ئیڤان وهداخهبه... دراوه

  .جارانم له کۆتر
 یکهنگییهبده ڕاڤه نگیده. وهمانه نگبده کیهماوه     

  :شکاند
  ی؟کهده چی والمهله دیئه ــ
 بده. ڕمگهده دا کار شون به وهیانهبه یسبه له رھه ــ

  .پش ناچیته کاری ب به. وهبدۆزمه رھه کارک
  : پدا یدرژه و ماریا کرده ڕووی وسائه
 له وئه که ئست بووم، کوڕک ئیڤان بۆ من!  ماریا پووره ــ

 جاران، یکهکوڕه وئه رھه و  گۆڕاومنه من ،ماوهنه ناوماندا
 گرمڕاده ئازیزی شانمه رسه له یرکهئه وئه. زیاتریشم کهبه
  ...ببن تیھامهنه تووشی ئوه ناھم تقه و

 نزیک لی ماریا. بدات گوتن به درژه چیدی یتوانینه ئیتر   
  :گوتی و گرتن کانیستهده ویستانخۆشه و بۆوه

 رسه له کوڕکم حیسابی رھه منیش! رژدهئه بمنی بۆمان ــ
. ئازیزتری ماوهنه ناوماندا له ئیڤان که تتایبهبه کردووی،

 رچیھه مخه و ژارهپه ؛بهمه ئمه میرخهده خۆم کوڕی مبه
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 ئمه. وتناکه ھیچ به کمپه ئیتر و رمگرتووهوه من بھه
 مترکه سیمانمایهکه کۆشینتده و گرینڕاده خۆمان ریسه

 بکار منیش و وهدۆزتهده کارک راڤه دنیابه... وهببته
 بۆ چاییت با دانیشه... ناوێ پ مکیخه ھیچ.. دانانیشم

  ...بنم
 به منیی ناخۆموە... چا ماریا پووره ناکا پویست ءنه ــ

 تۆزێ داغلی کیڕهگه زانیده خۆت. بۆم بده و ملهپه
  .ماڵ وهمهبگه بده زووتر و رهتهخه

 له تاھه مبه ،نییه مقسه من یلهپه به که ئست باش ــ
 دیتنت به دمان ؛بده رمانسه توانیت، و ھات ستتده
  .وهشتهگهده
 ھشت ج رایڤه و رژدهئه لکردن، ماوایی پاش ماریا    
. تکامان نگمه و کپ رژدهئه و ڕاڤه. تر یکهژووره چوه و

 میخه یرمانهخه به و مات نگیڕه به راڤه سیمای و رسه
 توی له یباکه و ژنبه. نواندده الوازتری و کز ،وهقورسه
  .داده نیشان رزتریبه ،وهپیه ربه تاھه شیڕه کراسی

 له دوور. بی مبارخه ھنده ناشی تۆ! ویستمخۆشه رایڤه ــ
 خاتری به رگهئه تۆ. بیده الوازتر ڕۆژ ڵگهده ڕۆژ گیانت
 کردهخوانه.  ب خۆت له ئاگات بده بت، ماریاش پووره

 زارھه کانمانده رسه میخه ببی، ئازارک و ردده تووشی
  .ب خۆت له ئاگات بده. یتکهده زیاتر جار
  :گوتی و کشا ئاخکی وهرونهده ناخی له ڕاڤه
  .باره دڵ له مخه کوکی درایهقه به دایکم شمهئه ببه ــ
 ڕۆژک. وهتونهده نجامرهسه ردینانهبه و قورس کوه مئه ــ

 و خون و راقمه و ردده و مخه رچیھه یتۆه و دادت
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 ڕۆژی.. من ئازیزی گرێنه دات مخه... وهبستندرته فرمسکه
 ئمه به وتنرکهسه. نزیکه ل ختیاریمانبه و وهسانهحه
  .بێده
 و شووش نجهپه رسه. دابوو خرۆش و جۆش له راڤه دی  

 یسرۆکهده ریسه دوو یڕیشوه ڵگهده ئارام نا کانیباریکه
 له کانیچاوه دوو مات و نگبده. دابوون کایه له الشانی

 گرتنه کانیستهده رژدهئه. قیبوونچه رژدهئه کانیچاوه
 ئاماده گوتن بۆ خۆی که وتاربژک شنیچه به و ستناوده

  : گوتی و گۆڕین نگیده واھه کا،ده
  ... !ڕاڤه ــ    
 گوتنی و ئاخافتن یرچاوهسه و وهمانه دا چاو له چاو مبه
ی. بوو وشک لی دووکیان رھه دمبه بوو، گوتن پراوپ 
 ستیھه و دڵ نیازی و ڕاز بکرت که کیهڕسته ،یھاتھه
  .وتکهنه ستده وه،بھۆنته روونیانده
  : گوتی ڕاڤه
! ؟ مای نگبده بۆچی بی؟ پ چیم بووی نیاز به رژدهئه ــ

  !رژدهئه ب پمه ده  ڕاگرت؟ دا دڵ له تقسه بۆچ
 ڕاڤه نایه بۆم مبه ،ددایه ده مقسه من ڕاسته! ڕاسته ــ    

  !گیان
  .ھاتبوو رسهبه راپتریخه وله راشڤه. گۆڕابوو نگیڕه رژدهئه

 و ستاھه جگا له رژدهئه الیان، وهڕایهگه ماریا که کاتک
 وتکه ردهوه مهڕهھه به و باھه لیان کردن، ماوایی دوای

  .ڕۆییشت و
****  
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6  
  
  

 و دەور. دەژیا "*شاری ئیچری" مبندی ل غوالم         
 ڕووخاوی دیواری و ق کۆن " ،شاری ئیچری" بری

 غوم مای. مابوو پوە ھر نوەڕاستی سدەکانی سردەمی
کی لنر کۆبنگچی و تپچری" پدا "شاری ئیچ 

 ھر بوو، ل غومی مای ک کۆنی ئو. ھکوتبوو
 سر بی ندەکرا بوو، پچک ھزار و لژ و کند ھندە

ب ھڕەکی کری" گشاری ئیچ" ی.  
 باکۆی شاری تواوی "ئیچریشاری" ،سردەمانک و سر     

دابوو؛ باوەش ل ری باکۆ واتری و، شاری ئیچشاری، ئیچ 
 ل و نۆزدەھم سدەی ئاخری سانی بم. بوو باکۆ شاری

 سای ل باکۆ شاری ،پیشسازیدا شۆڕشی دەسپکی
 یک بر ل ،تکنیک گشسندنی و پتۆل دۆزینوەی

 کونارانی دیواری کون ناو ل شاری ئیچری و کشایوە
   .جما کاروان ل ،دا
 ڕووداوەی دەکرت، باس لرەدا ک بسرھاتگلکی     

 دەگڵ ،سردەم ئو و ساڵ ئو. زاینیی ی١٩٠١ سای
 برەی زووی و زەو و پترۆڵ پیشسازیی پرەگرتنی
 دەکاتوە برفرەتر داون و تشک باکۆش شاری ئادەمیزاد،

ل دەشتاییدا لت پۆ و پژباکۆ. داو تکۆی دەبدوو م 
 دەومندەکان و ساماندار بھشتی بیک؛ دژ کۆمگای

 دۆزینوەی پی ب پ. ھژارەکان و نداران جھندەمی و،
گوتیی کی و کۆخ نوێ، نژارانیش کۆخترە ھپ 
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 دیوەخانی و کۆشک دا باکۆ شاری بری لو. دەستنت
 و تھدەچتوە برز نوتکان چا خاون خوداوەندانی

 زیاتر و زیاتر کرکار قوڕینی خانووی دا شاریش پڕی لو
 و ڕادەکشرت شقام دوای ب شقام برەوە، لو. دەبت

   دوکاننونگ و  چشن ھم ب شقامکان بری دوو
 زۆرتر پچپچ کۆنی برەشوە لم و دەخمت ماڵ، و

دەب .ندە لبتازە م  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و باکۆی شاری گڕەککی کۆن ناوی *  ئیچری شاری =
  .ماوەتوە ناوە بم ھر ھستایش

 ل. ڕادەگوزن ماباتکان و ماڵ، کان"*قونقا"سازکراوەکاندا
 دەخن ڕوناکی گازی چرای دا شوەکان سری و ئواران

 ژاوەیان زۆر حشیمتی لبر شقامکان. شقامکان سر
  .دت

 نوورن غرقی تایبتکاندا گڕەک ل سامانداران مای    
 ب ؛سرورن و شادی سرخۆشی نیشتجیانیشیان و

،وانچژاران تاخی پھ ھۆدەی و قوڕین نزمی خانووی ب 
و جام ب ،شووش دانیشتوانیان ،و گوم دا تاریکانی ل 

  .دەردن دەیان گیرۆدەی
 تامانی ھناسی و ھان سۆغرەگیراو، ب ھژاری کرکاری

 ،ڕۆژگار درژایی ب. نیی ساماندارانی سرسرای و کۆشک
ش کاری لن لتاو تی و دایر دەرفنان سو ھ 

 پدەکات، ھستی ھمیش ئوەی. نیی سیرکردنیشی
   سر قورسکی

  .بس و خۆیتی ملی و شان
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 دەست ب خۆیوە ڕازاوەیی و کشم ھموو ب ،شار     
 ژیانی ڕەنگی و دەکرت ساز ڕەنجڕۆ کرکاری دۆدارەکانی

چی دەنیشیت، لرگیز کھرە ھیچ ھک و بمرھو بل 
ڕەنج ت سنوورە بژناچ. وەی بچوونھو سات ت 

 شان باری ھگبکانیان، بوونی پ و سرمایداران سودای
 سرسراکان، و کۆشک. دەب گرانتر و قورس کرکاران ملی و

 برە قومارخانکان و سماگ ھۆی سیرانگاکان، و شقام
 پشتی گازەرای گشتی ب و تھدەچنوە برە

  .دەھاڕن زەحمتکشان
   شنی کانگاکان و کارگندان کارگی چدەتۆقن زەمھ .

 برز سر دەریایان ڕۆخی و ڕوبار و مچ دەم ل نوێ بینای
 کرکاری مبندی ئوان، شانی ب شان و دەکنوە

 ڕچک نوتکان چا بری و دەور ل بلنگازیش ھژاری
  .دەبستن

 دەرکوت ماڵ ل ڕۆژێ ئوێ سبی بیانی برە ئژدەر     
 ناوەندی گیشت، پچپچکان کۆن تپڕکردنی پاش و

 ل پ و بربرینتر و مزنتر شقامکان لرەوە،. شار
 تازە خانووبرەی شقامکان ئوبری ئمبر. ڕبوارترن

 نوێ ساماندارانی دراوی ب ک ڕاکشراوە تدا کراویان ساز
 ناوەرۆک خانووبرەکان. کراون ساز ی تازەکیس،گیرفان
 و ڕازاوەن و کشم خۆش دیمن ب بم ماین، ب و پووک

ھر  ئژدەر کوا،  بشی ئم. ھختن کیار و
 کستیئڕ لپت، توان سنووری دەبشاری و کۆن باکۆی ن 

   .تازەی باکۆی
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 دیواری و دار و مزنکان پیشانگا پنجرەی و جام بر     
 و بانگواز و ئافیش چشن ھم ب ماکانیش

 کۆمپانیاکانوە و بازرگانی شریک ئاگادارییکانی
 و سماگ و کابارە بربی و دەرگا بر. خمندراوە

 و خم ب حسانوە و شونوخونکشی مکۆی و میکدە
  و ئافیش پۆستر چشن ھم ب شوگارانیش خیای

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ب یان ئسپ ب ک بووە داشقیک چشن=  قونقا *ـ

کردوە. چۆی و ھات دا ئاسن ھی بسر موتوڕ ھزی  
 و الت. کراون ئاپچ ئڤینداران ڕووتی و زەق ونی و

 دەمانچی و ڕووت باسکی و سنگ ب ڕەش، پپاغ لووتانی
 خی دیکوە الیکی ل ،و برک ل برۆکیان

 ڕژاونت نوتوە برامی ب ک ئوروپی سوداگرانی
 ملیۆنرە. بخشیوە شار ب سیریان دیمنکی باکۆ، شاری

 سازی چارەنووس خوداوەندانی ب خۆیان چاوسوورەکان
 وای پیان شڕفرۆشکانیش لووت و الت و دەزانن ھژاران

 سرکوتانوەی بۆ ئاسمانین پیرۆزی فرمانی بڕوەبرانی
   .زەوی سر تاوانبارانی

 دەروازەی ل و تپڕکردن شقامکانی ئژدە کاتک     
"ی"وە قوشقاپ ری نایی شاری، ئیچوابوو پ دنیای ل 

 جیھانی ناو کوتۆتوە یکج بیستموە، سدەی ڕازاوەی
 نامۆیی ھستکی. نوڕاستوە سدەکانی تاریکی و تنگ

   .نیشت ددا ل سیری
 و قف ب "شاری ئیچری" دەروازەکانی کۆن، سردەمی     

ی و کلیلگران گۆ دەدران گا .ڕ و دارۆغوگو ش 
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 یاساوڵ و بوون بانان ڕگاو ئشکچیی ،پاسوان و ھسھس
 ھمووی. ڕادەگرت ژرانیان و سر ھستی گزیرەکان و

وانبۆ ئ مدەکران دەکار ئ وەک کنخۆری خانی نخو 
 بزم ئم ئمۆ ئیتر بم. باست ل شیرینی خوی باکۆ

 سردەم ئم. نادرن گا دەروازەکان و نماوە باوە و
 شتاوان ئاوی باریک چشنی شقامکان و کوچ ڕایی

  .لکاندووە تک وتیان خواری و سر
 ئم کۆنکانی و کوچ ئاشنای لمژ ،ئژدەر       

ندەیبم .نرەکانی و باریک کۆبنگڕکردن تپو ت 
ردەرگای لکدا بکی ماو وەریا و گرت ئیست ز بی پارپ 

نای وشی حکنو بچکۆ کدا لنرەو دار بچوو س.   
 تنگ بچووکی ھۆدەی دوو ل غوالم. ە "غوالم" مای ،ئرە    
 ،غوالم چواردەسانی تاقکوڕی ئکبر،. دەژی تاریکدا و

 پاراو و پوخت پشخانیکی ل ئژدەر. کردەوە دەرگای
 بنبانی ل غوالم. کردەوە ژووری یکم دەرگای و گوزەرا
  :کرد بانگی تاریککوە ژوورە

  کی؟ ــ   
  ؟ کوێ ل ھای غوالم!.. ئژدەرم!... منم ــ

 خۆم منیش ئوە تر، ژوورەکی ک کڕەم ئژدە ــ   
  .الت دم و کۆدەکموە

 ھۆدەی ئو بوو باش. تر ژوورەکی کردە ڕووی ئژدەر
 میچی ب نزیک ڕفی سر ل بچووکی پنجرۆکیکی

سازکرابوو بۆ دا ژوورەک .ک سیسڕووناکایی دەر ل دەھات 
 ھرک. بکتوە لک ژوورەک شتومکی دەکرا و ژوور

 بر ل بسر چارشیو ژنی دوو کوت، وەژوور ئژدەر
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 خزانکی ئژدەر، بدوای دوا. پ سر ھستان ئژدەر
 بخرھنانی و چۆنی و چاک دوای. کوت وەژوور غوالمیش
 سووچکدا ل بسرەکان چارشو ژن دوو دەگڵ ئژدەر،
 خۆیان بزمی خریکی خورتوە و سرت دەم ب و دانیشتن

  .بوو
. دادەھاتن مشکی ب کۆن بیری دانیشنوە دەم ب ئژدەر   

 ناسینی یکمجار بۆ ک ھاتبوونوە بیر، ڕۆژانی ئو بیری
 غوم ب ک بوون ئیڤان دەگڵ. ڕوخسابوو بۆ غوالمی
 ی"غوالم". ناساند پ غوالمی و گرت دەستی ئیڤان. گیشتن

. نوان ئاسمانیان و زەوی ک،ئستا ی"غوالم" و سدەم ئو
 شوکتی و شان ب بابرزکی ، سردەم ئو ی"غوالم"

 یوەشکاوە ئستاک ی"غوالم". بوو برنجی ماش سروپرچ
. دەردەباریکی ئازاری و نداری و ھژاری دەستی

 و شویلک و کوتوون قووڵ دە دا چاو چای ل چاوەکانی
   .دەرپڕیون زۆپ و زەق ڕوومتکانی ئسقانی

 وەژوور غوالم ک بوو دا بیرکردنوە باوەشی ل ئژدەر    
 ھستان ج ل غوالم بینینی ب بسرەکان چارشیو. کوت

  . بر گرت تریان ژوورەکی ڕگای ئسپایی ب و
  : گوتی لوانوە ژر ل و کردن سیری تووڕەیی ب غوالم   
  ! عبا و پچ ژر گورگی!..  گورگن ئمان ــ
  : پرسی لی ئژدەر  
  ؟ بوو ژنکان مبستت ــ   
 چارشیوی ژر خزاندۆت خۆی ساتوسودا بی! ..  ب ــ

 تانی تمای ب دا ھژاریش ئمی مای ل. ژنیشوە
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 ئم داھاتی ل چاویان شرمان ب و سامان دن ژوور
  بیوە... 

 ب ھربۆی نبوو؛ ئاگادار غوالم مبستی ل ئژدەر  
  : گوتی پکنینوە

 لداوی؟ سریان کۆکردنوە سامان بۆ ژنان ئو کوای ــ     
 ..ئ ر!.. باشگک و ماڵ ئیت، شک سامانبۆچی دەب 

  !نکینوە؟ کۆی بۆخۆمان
 ب بگرت، ھند ب ئژدەر جفنگی ئوەیک بب غوالم  

  : گوتی خمناکان و دپی
 ئو ،و ڕۆژتی دوا ھیوای کرکار چینی سامانی و گنج ــ   

   .نای فرۆشتن و کین ل ھومدەش و ھیوا
 دەروونی گکانی ئاورینگی ک دەرکوت ئژدەر بۆ ئودەم

 مافی پشلکرانی ئاست ل ناسازە کرکارە ئو
 ھۆ ب تووڕەییکی و گرژی ،و ژان ب چندە زەحمتکشدا

  . نیی سبب و
 دا، بدەنگی درژەی ل. مانوە بدەنگ ماویک    
. پچا ھیان و کرد ڕۆژنام کوت ل یان*''ماخورکا''

 دوای. کرد با ب دووکیان و گری اللوانوە ب جگرەیان
  : گوتی غوالم چندک،

 بر ل. کردووە تپڕ شومان برسایتی ب ڕۆژە دوو ئوە ــ
 ب و بفرۆشین خزانم بوکنیی جلکی بووین ناچار بدەستی

 ۆشانردەستف شون ب. بگۆڕینوە ڕۆژانمانی دوو یک بژیوی
 نای پان ھرک. ھاتین دووان ئم تووشی و چووین دا

وشو ح   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  تووتنک چشن* = ماخورکا
  

 جلکی سودای و کین جیاتی ل کوت، ئکبر ب چاویان
 لکردین داوایان و دەرچوون کوڕەکم کیاری ب بووکنی،

 ئکبری و تیژە چاویان دیارە وا. بفرۆشین پ ئویان
زوو چاالکیان و جوانکیل وتمان و دڵ کدەگ وتنک قس، 

ندان  کارداری بۆ کممانیمالی دەونن لژدەر... بستئ 
 دا ژن ئاستی ل دەستم ک چبکم بم چوو، ژان دە دم

 قی کۆن ئم دەنواندن پم ئگینا کول، و کورت
 داشان و خرتل جگای و شھن و باز مکۆی ھستایش

نیی ...رت بس وانیان ئپ شی وایکار زارۆکی بکر 
  .ب سپانی و کارداری دەب ھر

  : گوتی و خزانی کردە دەمی ڕووی  
 کوڕی نادەم سامان خاوەن ب ڕگا ،ماوم و زیندووم ھتا ــ

. دارا و دەومندان..بکرت برماوخۆری مای بگ و  من
  ـ ڕخست پ جغارەکی داوەریوی ئاگری و سووتک ــ
  :گوتی نیسا پوورە  
     ـ ڕوانی شووەکی نیگایشوە ژر ل ــ کردم جارزیان ــ  
  ھات؟ل چییان بوو؟ چی باش ــ
 پدا مناتمان دە خۆمان ئم... پدام مناتیان چوار ــ  

 سری و تۆ سری.. کردبوون برم دە جارک تنیا... بوو
  !دەرەک ب دارا و خارا و کوتاڵ و جلک... ب سمت ئکبر

  دەکا؟ چی و کوی ل لھات؟ چی ئکبر ــ
  .دەگڕیتوە ئست کۆن، سر دووکانکی ناردوومت ــ
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 بزەی خزانکی، دی پژارەی شوردنوەی بۆ غوالم    
وتر کوان سو ل وە بنینکگوتی پ :  

 بووکنیت سردەمی! نگرێ دات خم گیان نیسا ــ
 ڕۆیی، دەستما و بووژاینوە و نمردین ئگر ناگڕیتوە،

  .دەکم بۆ باشترت لوان
 ل میوانان، پاش مای ھوەژاردنی دەم ب نیسا پوورە   

  : گوتی دا غوالم ومی
 فیدای ب گشتی نیی، کووتاڵ و جلک دپییکم و پژارە ــ

پوورەنیسا بدەم قسکردنوە، . بت ئکبر و تۆ سری
 لوانییوە سر کزی زەردەی ب و کرد ئژدەریشی سیرکی

  :پدا درژەی
 نیسا پوورە ک بحاشینت ددا ل ئژدەر لوانی ــ

 دای پیان و دەندووک ھڕەتی و جنگ ل ھر ھستایش
  ...پۆشین دارا و خارا بیری ل و

 ب و کرایوە خزانی و خۆی جفنگی ل غوالم دی
  : دایوە ومی پکنینوە

 حاشین، ن ئتۆش ئژدەر دی ئگر گیان نیسا بم ــ    
 ھات ک بت گازندە و گل ب لت ددا ل ھی بۆی خۆ

  !نگرت چاییکیشت فینجان ڕگای ل و ماتان
  .دەکم ساز بۆ چاییتان ئست ھر ــ  
 نان ھوی:  دەن ھروەکی بم خۆی، جی ب چایی ــ

  ...ئاوە گندۆرە ،بدە
  .دەب جبج ئویش بتوە ئکبر با! ب سبرت ــ



110 
 

 ل خۆی ئویش ئگرچی. دایگرتبوو شرم ئژدەر  
 چشنی بم نکردبوو، شتک ھیچ ل چژەی دونییوە

  : دایوە ومی تسل و تر پیاوی
 بۆ پاروویکیشم تنانت من بک باوەڕ!  گیان نیسا پوورە ــ

  .بن خۆش بۆ ئوم!.. پم و تر.. ناخورت
  : پکنی غوالم

 ھناوی نازانم من مگر بۆچ! ئژدەر ھگرە دەست ــ    
  !بتا؟ یکباغ چشنی ڕۆژگارەدا لم کرکار

 تنگی، دەست و بکاری سرەڕای و بکاری ئتۆش ئاخر ــ
  !مندایشی و ماڵ خاەوەنی

 سبیش دەیخۆین؛ ، دەستمان بر ھاتۆت و ھی ئمۆک ــ
  .دت بسر چیمان نیی دیار کس بۆ
 و بۆوە برز ھنگاوک خشپی بیستنی ب نیسا پوورە   

   .وەدەرکوت
 ڕوخساری سر خست ڕوانینی سرنجی وردی ب ئژدەر
 ل تواوی ب پکنین زەردەی ئاسواری. ەوە"غوالم"زەردی
 و ھزی ب چشن و ببۆوەوە کاڵ لوی و دەم دەروی

   .ببوو نشینی ج تووڕەییک
 خۆم بزە ب دەم منداموە و خزان الی ب ناچارم ــ   

 و دەرد ھندە گرتنی برگ توانای ئوان دەزانم. بنونم
 ھات، گروو ل خونکم دۆپ چند دون. نیی یانمراق

 ب خۆم من! کرد چیھایان من داماوانی جووت ئو نازانی
 دا بوان بزەییم ،دەردەداریموە و ناسازی ھموو

  .دەھاتوە
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 ددا ل. دەسووتا غوالم بۆ دوە ناخی ل ئژدەر      
 و بربووە گیانی دە ئازارک چ دەزان خۆی: دەیگوت
 .دەبینت چاو ب خۆی گیانی و جست توانوەی و قابوون

  بۆ گۆڕینی جوی دانیشتنک، لی پرسی:
 پت  ناکی؟ خۆت ل دەرمانک و داو بۆچی! غوالم ــ   

نانی و دوکتۆر الی چوونی وانییدەرمان، دەکارھ 
   دەب؟! چارەسر پ ئازارەکتی

  : دایوە ومی ھیوایی ب ساردی بزەیکی ب غوالم 
 دەرمانکیشی س گرەک؛ دەوای چشن س ئازارە ئم ــ

   !پووڵ و پارە و خاون ھوای خۆرەتاو،
  !؟ پووڵ ــ 
 و سامان بت، گرەک ڕاستییکت ئگر! پووڵ ب ــ

 نیسا ئستا، پش ڕۆژ س... دەردک ھموو دەرمانی دارایی
... دوکتور الی بۆ بردمی زۆرەملی ب و داگرت پی

 و شرەف خاوەن باشی مرۆیکی "یۆڤ ئۆسی"دوکتور
 دووپات ل چندجارانیشی و گوتم پی. لزانیش پزشککی
 ج ژوورکدا ل و بگۆڕم ماکم دەب ک گوتی و کردموە

 دا ژوورەک ل تواوی ب ھتاو تیشکی ک ،ڕابخم خو
 ڕۆژانیش گشت ھروەھا نھت، تاریک قوژبنی و بگڕت

 ئم بی... ھقوڕنم ڕۆن گروانک نیو نب ھیچ
 ئو و دانیی گۆڕی ل پارە بم من؛ دەردی دەرمانی

 ئۆسی" دوکتور. نابن میسر پووڵ و پارە بب دەرمانانش
 دەستت و ھژاری ئتۆ گوتی و نویست لم پارەی "یۆڤ

 پ وەرزە چوار ژووری ناڕوا، دەستم و ھژارم ک ئی ناڕوا،
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 کوێ ل ڕۆنم گروانک نیو ڕۆژان و خاون ھوای و لتاو
  !بوو؟

  : پدا درژەی بدەنگی ئیستک دوای 
 دا کانگاکان و کارکا ل ڕۆژگاران ھموو درژایی ب ــ    

 پایی و پل. دەچین بڕێ نانزگی ب کچی دەدەین، گیان
.. ژینوەرە ھرچی ل نزمترە و ژراتر کرکار چینیژینی 
 درونمان و ڕمان داسی بۆت لمان دەردەباریک ئازاری

 و کارەکانمان خاوەن بیی گوێ و دەست الیک ل. لدەکات
کی لرت دەزگای زەنگی و زەبر ترەوە بژیانی ،دەس 

 دا نمان دوو نوان ل و ھاویشتووە شقتۆ دە ئمی
 بکار! ئکبر و نیسا بوان تۆ... لدەدەین پ و دەست

  .ھناوە وشک دووەیشی ئم نخۆشییکم و مانوەم
 ھیچ خواردن خفت و خم ب! مکوە ل بیر زۆری ــ    

  .نابت ڕەھا گرفتک
 بوو، غوالم پدانی سوکنایی و ددانوە ئژدەر نیازی   

 ئوپڕی ب بك یوە،ناھومدی ب نک غوالم بم
  : گوتی تووڕەیی ب ھومدەوە،

 ب... ناب چارەسر دەردک چ خواردن غم ب ڕاست ــ   
ڕاست!  ڕاست نیا و وایکگرتوویی تباتیی و یھاوخ 

 بن ل کۆسپک و کند گشت ک زەحمتکشانتکای 
 ئم و کمن ملھوڕ ساماندارانی و کارگ خاوەن. دنت
 دەست، ب دەستیان و سامان ئوان ئگر. زۆرین

 ل خوقنمان برھم خباتی و بھز دەستی ئمیش
ی. پشتر بین ھموین ئردەکوتن و سرکس ب مئ 

  .دەبت
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 یانکترووس کردندا قس کاتی ل غوالم چاوەکانی      
 کۆتایی. دەچژان تک ئبرۆکانی جووتی و پدادەگڕا

. داھات دوا ب انکیئھوەنیی کمووسک قسکانی ھاتنی
 و ھدیان ئمجار. ھشتووە دەروونی کۆی و کوڵ دیاربوو

سپایی بکرد دەستی ئپ:  
 سر خستۆت تۆیان دەگڵ قسکردن ئرکی ھڤان ــ    

 ئگینا نماوە، دا کۆڕەکمان ل نیکۆیویچ ئیڤان. من شانی
 ڕنموونیت و بگرت دەستت ک بوو ئو ئستۆی ئۆبای ئوە
  .تکۆشان نوی دنیایکی بۆ بکا

 کمک و خواردەوە پشوویکی حسانوە، بۆ غوالم      
 بیستنی ب ئژدەریش دی لدانی نزمی. مایوە بدەنگ

ئارامی  دەمدەم و دەبۆوە برز جار جار تکۆشان، نوی دنیای
 بکاتوە؟ دا ڕوو ب دەرگای کھ دەب غوالم دەکردەوە...

 شانی سر خستوویانت کسانک و کس چ ئرک ئم
 ھیچی باسی بۆچی ژیانیدا سردەمی ل ئیڤان ئدی غوالم؟
. ھات دا پرسیار شون ب پرسیار دەی؛ و دەی دەی.. نکرد؟
 ئم ک بوو غوالم دەستی ل چاوی. داھاتبوو گرم مشکی
  .بکاتوە دا بڕوو داخراوەی دەرگا

  :پدا درژەی کۆخ، نرم چند پاش غوالم  
 دەگڵ دەبیت، ئاشنا نوێ ھاوڕی پۆلک دەگڵ ئیمۆ ــ     

 ئم. ناسین دیت ئزموون خاوەن خباتگی ھڤانی
 ئندامتیی شرەفی ک ڕای ئم سر ھاتووینت بگشتی

 وات ئم،. بکین خت پ مارکسیستیت نھنیی لزگی
باسی "ئژدەر"مان  شھید، ئیڤانی و چۆنیاتۆڤ پیوتر و من

ل تۆ  کرکاری بزووتنوەیبرزی  سرکردایتییکردووە و 
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ئاگان ت بلگیرانسوڕانی شیین و ھو ورەی پۆ.. .ل 
 چونک. خۆت پناسی بوویت خۆت ئتۆ ئژدەر، دا ڕاستی

 و زەحمتکش بزووتنوەی ک ھژای و باش ڕەوشتکی ھر
  ...بۆتوە کۆ دا تۆ ل پویستتی، کرکار

 شنیی ب غوالم بم بکات، قسیک بوو بنیاز ئژدە  
  :گوت پی

! دەستبراکم نب پلت ھیچ! ئژدەر ب ھدی ــ      
 دەگڵ من ئوانی. بدرکنم باشی ب قسکانم با لمگڕێ

. نین ناورۆک ب و ھوایی قسی ھیچیان دەکم، باس تۆی
 ، ھگوتن سریکا ب گڕەالوژەی ب نیی ئمشمان کاتی

 ڕبواری و ئاستم ڕیگاکت. بینوە یکتر بۆ گۆرانی
 و کموکووڕی پویست. گرەک ئاودراوی پۆی وەک خاراوی
 ب و دابنم یکتر ھمبر ل تواناییکانت و بست

 تختاکان و خوش و کمایسی ،یکتر ھاریکاریی
 ئوا سرکوین، کارەدا لم ئگر بکین؛ بردەشۆر

 چوساوە چینی پشکشی بتوانای ڕبرکی شۆڕشکمان
 خۆتی ئوە تنیا ک بم پ ئمت با ئژدەر. کردووە

 و بکیت پروەردە خۆت دەروونی، زۆرانبازیی ب دەتوانی
   .بکیت خاشبیان ،بژارە ھرچی

 و منگ و ببۆوە کۆ دا خاڵ یک ل ئژدەر مشووری ھموو  
  .غوالم وتکانی دابووی گوی ئارام

 و داوین گمارۆیان الوە چوار ل نرانیا!  ھاوڕێ ــ   
 و زەبوون بم زۆردارن، ئوان دەکن؛ نبوونمان تماحی

 ل بم زەبالحن، و زل دا دەوت و دارایی ل. ناسکن
 و دەست خاوەن. بچارەن و کم دا گرتن برگ و زۆرایتی



115 
 

 و ماستاوساردکر و جیرەخۆر. داھاتوون ب بم دەستن،
 دەم بر ل تایان داھاتوویکی بم گلک، گویان و چاو
دای.    

    مئ موو بدەکۆشین تواناوە ھت چینی زانایی ک 
 تشقبازانی و ساختچی بم بکینوە، برز کرکار

 و کۆسپ مزنترین ،ستامبوڵئ و تاران دیدەی مکتب
 دوو ئو سیاستی. ڕگامان سر خستۆت تگرەیان
کارانندن نابنیازم ی کمش ئتکبۆ زەحم 

تایتاھی و دیل ھوەک یانسامان خاوەن کۆیل 
. بمنینوە ەکان"یۆڤ تقی موسا" و "نۆبل ، " "مانتاشۆڤ"

 ک دەوێ ئمیان ل پایتخت دوو ئو نگریسی سیاستی
 رش پاشا و تارانی بسری مندیل مالی کۆلک جندەکی
 بتوو. بت بار شانان سر ل وا ھر تورکیامان پانکانی

مئاگا ئبین، وریا و بکی نش داھاتوویگ چاو ب 
 تای دوو ل ،چوسنر ئوانی و کرکار ئمی. نابینین

 کمترخمیی مووی ھودا یک ب و داین ترازوویک
،ـمرازوو ئت وان قازانجی بت ئی و دادەکشمئ پ 

 ک دەخوازێ ئم ل ،چوسنران ب دژ خبات. دەشکین
 و ڕووس زەحمتکشانی دەستی ناو بنین دەست

. ڕاوەستین برامبریاندا ل پکوە و ترەوە نتوەکانی
 دەمار ب و توند دەب گران، گلک ئم سرشانی ئرکی

  ! برا مک بیر ل وتکانم پۆ؛ وەک بین
 توند دا غوالم ئوکی و سنگ ل پشووی ھناسسواری     
 سر دا ڕوومتکانی و چناگ و چاو ژر ب ئارەق. کرد

. کردەوە وشک ئارەقی بردەستی دەسرۆکی ب. کرد ڕژیان
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ژدەری ،دەست ئاماژەی بیاند ئگت ک دابخات دەرگاک .
  :گوتی و مایوە بردەوام گوتن سر ل ھدیان ئوسا

و ڕیگای  سپرندە پ تکار و ئیش و ئرک ھاوڕیان ــ
چاالکیت برفرەوانتر دەکن و برپرسیارەتی باترت بۆ 
دیاری دەکن. ئوە ئتۆی ک کاراییکانت وەگڕ دەخیت 

 خاکی ببت بتوانی بتوو و ھزی کرکار سازمان دەدیت.
، ئرکی ئمدا دژبرانی و دژ و ئم نوان ل وەرچرخان

خۆت بج گیاندووە و تڤگڕی کرکاریت برەو 
ئژدەر... دنیام ک ئژدەر من دنیام . سرکوتن بردووە

 توژمدەبکی و تپۆلتوانا وەھا شب، زی کزنی ھم 
ل سرکوتن نزیک دەکاتوە... دەم خۆزگ  کرکار چینی

ب خۆت، ک بتوانای و لزانی و برەو سرکوتن دەچی! 
 ھبوای تکمبس و ھز ک بریای، و خۆزگ ب منیش دی

 ک چبکم بم... بیبای ڕبازەم ئو تۆ شانی ب شان و
! ئازارم و دەرد کوتووی و کساس و پیری کۆکوتراوی

 قای ئاگردان کی سر چزیلکی وەک دەردەباریک ئازاری
 الرم و لش. دەبات توانوەم برەو ڕۆژ دەگڵ ڕۆژ و کردووم

شنی بڵ گۆرەویی چی پساو ڕایوە لترە و دەڕەورەبب 
 ئاواتی ب تکۆشان و ژیان چیژی و تام. دادەچۆڕم
 و لش بم دەکات، شیرینتر دەمم ،دەمبدەم سرکوتن

 ھڤا و یار چشنی ب ھر و نادات دەستم ڕووخکم الری
 الوکی و گنج ئتۆ بم... دەکوتوە دوور لم ڕەنجاو،

 ئزموون کۆشکت ئمان، سرەڕای و ئازاری ب و ساغ
 پاش برەو ببا ببای ناب تۆ ھربۆی. کۆکردۆتوە

 ب ئازیزت گیانی دا پویست کاتی ل. بدەی کۆڵ و دابکشی



117 
 

 چیی؟ خۆت ڕای بزانم باش... بک ڕبازەکت قوربانی
 دەزانم من گوزەرە؟ و گاز ئم بۆ ڕادەبینی دەخۆت چندە
  !مشن؟ شری و میدانی مردی

 بربرینوە ڕوانگیکی و گرم دەروونکی ب ئژدەر   
  :دایوە ومی

!... پم لسر و ئامادە ک ب ئرخیان!... ھڤاڵ دنیاب ــ
 ھۆش و لش و گیان ک نیی تدا گومانی و شک و پرسین ھیچ

 ئاخۆ بپرسم لت من با بم سوداین، ئم کیاری زەینم و
  بدەم؟ دەستی دەتوانم ئاخۆ دەبینی؟ ڕیبازەم ئم شیاوی

  :وەدا ومی لباوان غوالم  
 و گرم و ئیسقانی دەست... دەتوانی دەزانم سوور و دنیام ــ

  :گوتی و ئژدەر شانی سر خست تدارەکانی
 کاری نھنی. مب پرسیار ب و قس ب زۆر!  نج لبیرت ــ
 جرگبی چکی زانیاری و ئزموون ڕادەی برزکردنوە و

رانشۆڕشگ.  
 دا پنج ناو ل خۆشویستان غوالمی دەستکانی ئژدەر  

  : گوتی و گوشی
  !ناکم نوی برزت سری ب بلن!  غوالم دنیاب ــ

 و داگیرساند جگرەیکی غوالم باس، و قس ماوەیک دوای
  :پرسی

 ئوان ھناوەتوە؟ ڤرا و ماریا ل سرت زووان بم ــ
  رت؟ووڕادب ل چلۆنیان و چۆنن

 و کساد گلک. سردانیان چووم ئرە، بۆ ھاتم ل بر ــ
  .ناشکوان
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 پرشان دی ئیڤان ماباتی ھژاریی و پرشانی خمی   
  :پرسی ل قس، برەگی الدانی بۆ ئژدەر. کردن

 چلۆن و بکین چی کارمانوەمان ب ئم دەگڵ ئرێ ــ
  دەربرین؟

 ب یک کانگاکان و کارگا ئگرچی خۆ. دەب ھر کار ــ   
 ھر بم نیی، کیاری کار ھزی و دەخون یکدا دوای

 بڕێ چشن بم کارخاندارەکانیش. نامنتوە بمجۆرە
 وا فابریکاتکانیان و کارخان دەرگای دەبن ناچار و ناچن

 کارک ھاوڕیانمان یارمتیی ب دەکرێ. بکنوە
 کارگیکی خریک دا باییل مبندی ل. بدۆزینوە

 کارکمان گوچکی وندەرێ ل لوانی دابمزرت، کارەبا
  ...کوت دەست

 ب ئکبریش و ژوور ھات نیسا پوورە و کرایوە دەرگا    
 وکوی نیسا پوورە دەستی سر ل چایی فینجان دوو. دوایدا

 دەکرێ خانخوێ ک ڕایانگیاند دا ئژدەر بای ژر ل نان
رممیوان زاریش بن.   

 کوی برد و دەست ،خۆی مرمندایی چاالکی ب ئکبر   
 سلک چند و پنیر لنگری دوو و کردەوە خوانی و نان

   .چنی سفرەی ،و ھنا پیازی
  :گوتی و ڕاگرت ئژدەر بۆ چایی فینجانکی غوالم

 کمی.. پناوێ کردنی خولق خواردن! ب خریک ئژدەر ــ
مئ بگرە زیاد ب!  

 دەستی و وەرگرت غوالم دەست ل چایی گنی ئژدەر   
 ل بیری دا خواردنیش دەمی ل. خواردنوە و خواردن ب کرد

 پوورە ژیانی و دەکردەوە بار و کار نالباری ھلومرجی
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 ،گوتی خۆیوە بالی. ھدەسنگاند غوالمی و نیسا
 پوورە مندە... و شندە دنوە یک ڕکی :دەین پشینیان

 ھر. ھشیلدراون گ و ئاو یک ل دەی ھر غوالم و نیسا
 بیر پروەردەکراوی و زەحمتکش چینی تۆرەمی ل دوویان

  .کۆلتورکن و باوەڕ و
 ل باکۆ شاریی ئیچری ھژارانی مبندی ل غوالم     

 گازی، ب دا الونی ھڕەتی ل ھر غوالم باوکی. زابوو دایک
 پاش .مایوە گردەنشین و کور، وسووتا چاوی ل نوت

 ل نداری و نخۆشی ب ،سوکردن و پارسکی تمنک
 ھژاری و ھتیوباری دەردی باوک، دوای. دەرچوو دنیا

 سرەتای ل ھر غوالمیش. برا دەست ب بوون غوالم دەگڵ
 خاون ستمگرانی بازاڕی گژاوی ناو کوت نۆجوانییوە

   .چوسنرەوە سامانانی
 ھژاری ل خۆی بشی دا نۆرەی و گڕ لم ئژدەریش    

ابوو پویش. بشتا ئبوو منداڵ و کاڵ ھ، ش ناو ڕادرایش 
 بر ساڵ، و مانگ ڕۆژانی گلک و نھامتی ل پ ڕیانی

و گزنگدانان، لخ وو و شکاو دیدە لواخ، ب ڕەمو ھ 
 ب چندە. کانگکان و کارگ گیاندبووی خۆی ھلینگدان

 ل کار خاوەن فرمانی چاوەڕانی ،پشۆکاوی و ملی الرە
. مابۆوەوە سرپ ل،  کار چارەنووسی دیاریکردنی ڕگای
 ژەمک بۆ دا مانوە بکار جنگی ل ڕۆژ چندەھا و چیھا

 پنا قوکی ناو نوتی ، پڕۆ کۆن و الوچ ب ، نانزگی
کانی چاوتوتنی دوای و کردبۆوە کۆ نپا لیخناو، و لیت 

    .کیبوو پ نانکی لتک و فرۆشتبووی
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 کمدەستی ئینسانی زیچی و زار ھموو وەک غوالمیش    
 پخوستی ک بوو ڕەقن بیارە ئو ڕستووی ڕوەکی کرکار،

 ب شکنی تاس ئاوکی ھشتا. بوون چوسنران پی بر
 گی ھژاری، خزەوەری ک نببوو تپڕ دا جۆبار

 باوەشی ناو کوت زوو زۆر غوالم. ھگابوو زەرد روخساری
 و کوت جاران زۆر. ھوەری و کورەوەری گردەلوولی
 بم کوت، پرشانی زەلکاوی گلک ل. ھستایوە

 سربردەی. کرد ڕزگار خۆی سربرزان و نکرد نزم شانی
 تاقی بۆ کسانی زۆر. ناسین و ئزموون ل بوو پ غوالم

 ڕوون بۆ نیارانی و یار ڕووی ڕەنگ و ناوەرۆک و کرایوە
 ،دا سانی پنج و پنجا تمنی درژایی ل. بوویوە
 وەدەست پنجی و پنجا جار س زانستی و ئزموون
  .کوتبوو

    گای ناو لکۆم رچی دا کانگاکان و کارگرەی ھب 
 خۆیان حای ب بش کامیان ھر بوو، کار خاوەن و کرکار
شنکی چداریان و ڕاست بۆچوونڕیش ر لغوالم س 
 دەسبج پرسیبای، ھاوکارەکانت ڕای و بیر ئگر. ھبوو

 و شرەف خاوەن لوەشاوەی جوانمرکی غوالم ک دەگوترا
تڕامکی و کباتکارلگیر خزە و شبم. نب ل 
 غوالم دارودەستکیانوە، و کارەکان خاوەن ڕوانگی
 کار ک ،بوو ئاژاوەگ بدگۆشتی الساری، بدفڕی، پیاوکی

 ئاژاوە دانانی و کرکار ھخاندنی تنیا و تنیا کرگاری و
 خۆش پیان و دەکرد نمانی ب حزیان تکا ب ئوان. بوو
   .نمنیت پوە سری بوو
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. نبوو ناڕەوا و ھۆ ب غوالم سر ل الیک ھیچ بۆچوونی     
 دوژمنی و دژ ،و انتکۆشر خمخۆری و یاوەر و یار غوالم

 ژیانی ھموو غوالم. بوو لخۆبایی چوسنری سامانداری
 تکۆشر ڕەنجبری ئینسانی ئازادیی ڕگای ل خۆی

 و خۆفرۆش بندەواری ک کاتک ،ھربۆیش. دانابوو
 ھدەنگووتن، تی سرمایدار جیرەخۆری ژردەستانی

 بدات حشار خۆی کینی و بوغز ناسۆڕی نیدەتوانی غوالم
  نڕژت.  دا انسری ب یکج و
 کرکار بزووتنوەی دەگڵ ک کۆمکی و کۆڕ ھیچ     

 تدا غوالم ک ھندەکوت و ندەکرا بت، پیوەندیدار
 و بفر ھیچ و، ئاستنگک و کۆسپ ھیچ. نبووبت بشدار

 ھمتی ھنگاوی بارانک و سرما و بستک
 نبوای، کۆمبوونکدا ل ئگریش. ندەکرا کز پ ی"غوالم"

 دەرگای دیسان ئوا ک بوون گومان و شک ب ھوانی
  .دەبوو ھرواش ک کراوەتوە؛ بۆ بندیخانی

 مانگ ب. کرابوو بندیخان ڕەوانی جار جارانی غوالم   
ل کرابوو پۆلیس ڕاگیری دا ڕاگیرخان .نجشکو ئازار و ئ 

 دا غوالم نسرەوتی گیانی ل گرژی، و ھڕەش و لدان
 شل ڕگادا ل ھنگاویان یک و ندەبوون کاریگر

 سیبریا بفرستانی ڕەھندەی ،جار جارانی. ندەکردەوە
. خۆی وارگکی و زد سر گڕاندبوویانوە دیسان و کرابوو
 ئاسواری غوالم، رەنجی و دەرد ل پ ژیانی لژی و ھوراز

ر لسال سیشی و فخش روخسارەککردبوو ن .دڕکی پنج 
 و سر دەنون، بۆز و تیژ و ڕەق چلۆن قاق و وشک چۆلگی

 و ڕەنگ ئو ھر ئویش ئبرۆکی و ڕیش و ڕوخسارەکی
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 کزی ھندە لبر الشویلککانی ئسقانی. گرتبوو نموودەی
 سر سوورایی. دەرپڕیبوون ڕەق و زەق داگۆشتی، و

تک ڕوومئازاری دەردەداریی ئاماژەی قوپاوەکانی ت 
بوو دەردەباریک، ر گیانی دە کبووووب ب.  

. بوو ژراتر شووەکی ل ساڵ دە تمن ب نیسا پوورە   
. کردبوو پ تمنی ل ساڵ یازدە تنیا زەماوەندیان کاتی
 ھژاری ل بوو شکایتک ،سردەم شوودانی ب کیژ دیارە
 بنمایکی ل تمنیوە کم بو نیسا پوورە و، دەکرا

 باوکی. ھژارتر نداری ماباتکی ڕاگوزرای ھژارەوە
 ھزی ک ،بوو تنگ دەست کرکارکی ش"نیسا پوورە"

، پ یانکچ شش و خزانی و خۆی کردنی تر بۆ باسکی
 مای ل سانیان یازدە نیسای ک ئودەم. ڕاندەگیشت

 دەگڵ بتای سندووقکی و جلک دەستک ڕاگواست، باوک
 ب باوکی مای ،سان یازدە نیسای. زاوا مای بردە خۆی

 ھژاری ی"غوالم" بم جھشت، وەگریان چاوکی
 لبیر خوشکانی و دایک ھشتنی ج خمی ،ڕەنجبر

  .بردەوە
 یکجاریش تنانت بانیان، پک ل بر نیسا و غوالم      

 پک دیداری یکمین ل ھر بم .بوو نبینی یکتریان
 دا نوان ل ڕەگیان ب و بندار خۆشویستییکی ،دا بانیان

 و قورس ئوینکی ،بگرد و خاون خۆشویستیی. بوو ساز
 و نداری و ھژاری ھموو ک ،ی لسر شین بووقایم

 لکاویان تک عشقی ل تلزمک نیتوانی دەردەداریش
بسم .  
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 ب ھاوبشیانوە ژیانی سرەتای ل ھر نیسا     
 زڕتبۆرە نۆکرایتیی و بندەواری ک ڕاھات کولتورک

 . ئویش وەکی غوالمدەزانی شوورەیی ب ساماندارەکانی
 پڕۆی ک بندەوارانی بردەستی سرمایداران، وابوو پی

 و پ بر دەخن مرۆڤایتی حیای و شرمزاریین شینی
 دەگڵ، مندای و مرد و خۆی دەمی بژیوی زۆرجاران. پالن

و  ھدی و ژیر و مند ژنکی. دەکرد بش برسی دراوسی
  .دەھاتنوە یک و جووت غوالم دەگڵ کمیھرەبان بوو ، 

ل دانیشتن و . بوو نیسا و غوالم مای تاقانی ئکبر    
چۆک دادانی پنای سفرەی نان و خواردن و خۆواردنوەی دا، 

 ئبرۆی و گش چاوی دووسوک بوون دەگڵ باوکی. 
  .  باوکی شی نمایک بوون لپیوەستی

  رکدەستی غوالم ھ وە، خواردن لشایریش ککبئ ل 
  : گوت پی و تکرد ڕووی نیسا. وەالچوو نان سفرەی پنای

 ڕۆژی ل ئتۆ خۆ کشایوە، دەستت بۆچی گیان ئکبر ــ     
  !نخواردووە چیت ڕابوردۆوە

  ! بسم و بووم تر من گیان دای نخر ــ
 برز ئژدەر بردەمی گنی کردنوە پ بۆ نیسا پوورە    

 ژرپیاکدا ناو ل فینجانکی ئژدەر بم بۆوە،
  : گوتی و خواندەوە

  !سپاس... گیان پوورە بس من بشی ــ
  .کۆکردەوە سفرەکیان

 ب بخودی و دەبوورایوە دی ژەمک ھر پاش غوالم    
 و چوون دەبوورەوە ئم. دەچوو ھۆش ل و دەھات دا سر
 ئارەزووی و ئیشتیا و چیژ ک ،کردبوو کارکی پرشانیی ئو
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 ژەم بر جیاتی ل زۆرجاران. بتوەب کور خواردنی
 ھر بم. دەکرد با ب ماخورگای تن ھر کردنوە
 خودی ب دەکرد، برکویکی ناچاریان ڕووی ل ک جارک
  .دەخست کاری ل و دادەھات بسر
 ژوور ل و کۆکردەوە سفرەیان نیسا پوورە و ئکبر       

 ئامبازی ،نرمکۆخ دەگڵ ھناسسواری. دەرکوتن
 کۆکی ماوەیک. ئستاند ل پشوویان و ھاتن غوالم جستی

 ل حسەتی چاوی دەمکیش بۆ ئژدەر. ڕشت ئارەقی و
 ژووری نیوەتاریک و ب ھست،. ندەکرد کل غوالم سر

 ،دەریشوە ل. دەھات پدا غوالمی کۆکی نرمدەنگی 
 وت ب شاری ئیچری گڕەکی مزگوتکی بانگبژی دەنگی

 گۆرانیبژکی ئمجار و سرەوتوە بانگبژ دەنگی. دادەگڕا
  : ھیکردێ خمدارەوە و نرم ھوایکی ب ،کۆنگر

  ھبوو نیگارکم دا بزمم ل ڕۆژەی بو خۆزگ ــ        
  ھبوو بھارکم و باغ و گوڵ و سرو و بولبول          

 لو ک ،نسرەوتبوویوە کۆندا ل دەنگبژ زایی ھشتا
 بسری تر دەنگبژکیکی ترەوە، کۆن پڕی

  : داخوندەوە
  ئارام و سبر چوو دەست ل بینیت ب ــ         

  تارام بۆی و، بام ب دای ئڤینت           
  سۆ پ شواوی دی کرد تریکت          
           ر چوو دەس لس ر بدارام و دارا سن  

  
 چاوەکانی غوالم. نیشتوە ل بدەنگی کۆن و بایوە دەنگ

  :گوتی ئژدەر. کردنوە
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 ھوایک و حاڵ چ ل و دەکن چی باسی ئوان بوان ــ
  ؟ دان

  :گوتی غوالم
 سید'' ھبستی ھوابژەکان دووک ھر ھۆنراوەی ــ    

  دەنگبژی. بوون*'' عزیم
 دا ئم گڕەکی لم ھر و کورە پیری سوکرکی یکم
  ش،دەنگبژە ئو. دەژی

 ژر نخشی ک بوو پنجڕەنگین ونگرکی سردەمک
 وەکی ،سامان و ماڵ. بوون برامبر گوھر دەگڵ دەستی

 نخایاند زۆری بم. دادەڕژا سری ب بھاران پبارانی
 سۆمایی ک بوو چلۆن و چۆن نیزانی کس و گرتی نھاتی و

 لوانی. مایوە گردەنشین و سۆکوتن ل چاوەکانی
 ئاوی نیگار و ڕەسم سر وردی ڕوانینی و ڕامان و شونخوونی

 ناسپاس زاوای ، نھامتیی ئم سرەڕای. بردبت چاویان
 و کرد زەماوەندی ساماندارک کچ دەگڵ ،ویژدانیشی ب و

 کچی. دایوە دا نابینا و کور باوکی سر ب کچیشی بوژن
 و ئم قسۆکی و گران دەردی بر ل باوک، ل داماوتر
 دوو. سووتاند خۆی و بردا خۆی جستی ل ئاگری ئوان،
. مردن و دافتان الڕەش نخۆشیی ب مردمندایشی کوڕی

ی جت تووشی ھژارەش ھونرمندە ئو ھر خزانی
بوو  دا ماڵ ل و کوتن کار ل قاچی و دەست و ھات مشک

 رباریبموو دەردان سکابرا. ھ ی لرگن سدا کۆ 
 و ڕبواران سدەقی و سواڵ ب و ڕاخستووە دەسرۆکی
 دەنگبژی بم. دنت وەدەست شوانی نانی دراوسکان
 کانگاکانی ل ک ،بوو کارەکر چاالکی کرکارکی دووەمیان
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 ندەویست خۆشی خاوەنکار. دەھات زرمی دا "موختاریۆڤ"
 سرەنجام. بوغزاند دەی ک جاران جونی پدەدا و گل و

  زیندانی سووچی ل و پدادا دزتیی و پپیسی دەس ملۆتکی
 و خوشک. مایوە بندیخاندا ل دووساڵ. پستاوت

 وتان ڕەھندەی ھژاری و تنگی دەست بھۆی دایککی
 ناسازیی تووشی کوڕەش زیندان، و بند کۆتایی دوای. بوون
 ژرەوەدا کۆنی ئاخر ل سرەنجام و ھات دەروونی باری

 سکایک ھردووکیان گۆرانیی و دەنگ. دەکات سواكری
م دەست لرازووە و میزان ئت ینگالس.  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 شاری ل ئازەری تورکی وژەوانی شیروانی، عزیم سید *

 عراق و شام ئایینی فرگی ل. کردۆتوە چاوی شماخی
 و وژە و دەرس برزی پلی ب و خوندووە دەرسی دا

 و زد بۆ گڕانوە کاتی بم. گیشتووە حوجرەداریی
 مندیلی و عبا و مزەر و جلک خۆی، نیشتمانکی

 ئایین، ب دژ ھۆنراوی و ھبست ب و داوە فێ مالیتیی
رستی گژ بپوە دا کۆنچۆت .و ئاکامی لئ ستودا، ھ 

 بۆ گرەشیونی تاوانی و کفر فتوای خانقاکان و مزگوت
 سید وژەی و شیعر شاگردانی ل'' صابیر. ''دەردەخن

  .شیروانیی عزیم
 ک ،تورکی ڕۆژنامی یکمین ل شیروانی عزیم سید

 الینگرانی ل یکک'' زەردابی بگی حسن'' ئرکی لسر
 ھاوکاری بابت و شیعر نووسین ب دەردەچوو، سوسیالیزم

  .دەکرد
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 یک،حسانوە و ڕاکشان .ج ھاتبۆوە تواوی ب غوالم
  : گوتی و بۆوە برز چاالکی ب. پدابۆوە ھزی
  .ڕێ دت چیمان بزانین و بۆین و ڕیکوین با ــ      

  :گوتی شینیی ب و سرپ ھستا ئژدەر
 ھموو ئمۆ دەبوای گوتم، پی پوتر ک ئوەجۆرەی ــ   

  !کردبایم حای ل شتکت
  : وتی و گرت ئژدەری بای پکنینوە ب غواالم
، ھتا من ل سرگی کۆن بم... بۆین با وەرە  ــ      

دەمنیتوە و دوایی ب شونم دا  داوش ح ل ئاوا نبم، تۆ
وەرە. ل شقامکانیش دا ھر بمجۆرە شونم ھدەگری و 
ب دوام دادیت. من دەکوم ئو بری شقام و تۆیش 
لوبری ترەوە دەگم دادیت. ھوڵ بدە زۆر ئاسایی بۆی 

 .کڵ مو چاوە چاوم دەگ رە تاتکدەزانی خۆتو ھیچ س 
میشری ھگو ئەمانئ ل دایڕ کی کماڕۆک گگ 

ن برمان شوت سوە دەستمان و دابتنبخو...  
 حوتواناندا چقی ل ھتاو. حوشک ھاتن بجووت     

 بستوە و ھز ھموو ب ھتاو بتینی تیشکی. چقیبوو
 ھمینکان پاپۆڕە فیکی دەنگی. گرتبوو دەباوەش زەمینی

دەم  دەریاوە الی لب ، رمبا نرموە،گ ت بدا و 
. دەکووزایوە منداک دا دراوس حوشی ل. دەگڕان

 ،پاشان ئیستک و دەرکوت حوش ل پشکی غوالم
   .دەر ڕۆیشت دا یشون ب ئژدەریش

 ئوتی گرمبا لرە،. نیی گرم زۆر دەرەوە ھوای     
 گرما وشک جستی ل نمكی بۆرە دەریا، ھمتووکی

 ،شنبا ی نختک ھاسان کردووە. پشووکشان و ھاندووە
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 و دەخزت دا دەریا شینی سنگی سر ب نیان و نرم
 ب و دەگوزنت تک شپۆالن و تیشک زوینی تروسکی

رمزەوە نبتا قنارەی ھت و دەریا کوە دتڕدەگ .
 ل ،داغ برھتاوی چوی و زیخ و ڕەم خزەر، ئوبری

سدا خنکاون ب.  
      کی لیژوورۆچک رە، و جام بنجپ نیا کت 

 مکینیکی خۆرتی، ھوا تاریک و تنگ کلبرکی
 ل برگری بۆ ،ژوورەک میچی. ڕۆندراوە چاپکردن بچووکی

 بزمار ل یکتختبند کاڵ، و کوک و تۆز و قرم داوەرینی
 چۆار. ھرشتک داوەرینی ل دەکات برگری و کراوە ڕژ

. کراوە کاغزبند و ڕۆژنامپچ یبریش و دەور یدیوار
 وی چاپ پیتی ل پ مجریلکی دوو چاپ، ماشینی سرەڕای

 چند ئم. جدراون ژوورەکدا ل مزکیش و کورسیل دوو
،ککی شتومشرە بیان زۆری ھو داگیرکردووە ژوورەک 

 لکسک  ئگر تنانت نابتوە؛ تر شتی جگای
 و دەست و چۆک زەحمت زۆر بکات، ھاتوچۆ دا ەکژوور

 نمدپچ ژوورەک ترکی و دەرگا. نکوت شتک ل شانی
 ژوورەکی ئوەندە دوو لبادەک ناڕکیی و ئستووری. کراوە

 تارما الدیواری ، چرایکی شۆقی .کردۆتوە بچووکتر
  بخشیوە.  ژوورەک ب ڕوونکیکی

 الدۆ: کارن خریکی کس س ،دا ھۆدی لم       
 وات ،تازە میوانی تریان ئوی و چونیاتۆڤ پیوتر کتسخۆلی،

 دیوارە چوار ئم  مانگ ب کتسخۆلی الدۆ. استرۆڤ انۆو
 دا یبردەوام کاری ل و ناھت ج تاریکی و تنگ

ری قاس.  
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  : دە چوونوە و ھاتن بدەم چۆنیاتۆڤ پیۆتر     
 ئم دەڕوانت برزەوە بھیوایکی ئیلیچ ڤالدیمیر ــ

یکینی و مپ وای می ئد مانوەکی. بزووتنپب 
 سر ل برنامکانمان و کار دەب لنین، ئسپاردەی

 وبخین  ڕک بزوتنوەکمان داخوازیی و ویست ئساسی
 بۆی نامیکدا ل لنین ھڤاڵ. منینب ج کاروان ل ناشی

 چلۆنایی و دەزگاک چۆنیتیی دەربارەی ک نووسیوین
 بۆ تسلی و تر زانیاریی ،برھمکی برو و کارپکردن

  .ناردۆتوە بۆ ومکمان ئمیش و بنرین
  : گوتی الدۆ     

 ڕاگوزین ھرک بم تنگبرە، گلک ژوورە ئم ــ
 ئرک دەتوانین و دەکرتوە بامان و دەست ن،زەماات یشون

 ک ،بخین ڕک بنگھ ئو سر ل ئسپاردەکانمان و
   .نیازمندتی شۆڕش کاروانی

 دەستمان گیشتوونت چاپییکان پیت سرجم ئرێ ـــ    
   ؟
 ب گورجیمان پیتی و ڕووسی پیتی گیشتتوون؛... بی ــ

'' برادزۆال'' ژمارەی یکمین تر ڕۆژی چند. ھی تسلی
ر لچاپ ژ تدەرێ د.  

  :گوتی و "انۆ"و کرد ڕووی پیۆتر
 برادزۆالی ڕۆژنامی پوختی و ناوەرۆک ئیلیچ ڤالدیمیر ــ    
 گیانی دەکوت و پشکۆیک برادزۆال. کردووم باس بۆ

  .نیارانمان
  :گوتی و کرد مرەکریکاتژ سیرکی پیۆتر   
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 چاوەڕوانمان ھڤانمان ، بکین بردک و دەست دەب ــ
   .وەرندەر من دوای ئوەیش و دەڕۆم من ئوە... دەبن

 ڕۆیشتن ئامادەی و کوکی کۆن دای دەستی پیۆتر   
  :گوتی الدۆ. ڕاوەستا

  ئم بۆین، ئودەم...  با بگرە ئیستک ــ
  :پرسیدەمی تکردن و  ڕووی "انۆ"و      

ھر  دا بازاڕ ل مکینیچشن  ئمکین و فرۆشتنی  ــ
تن بۆ ئۆرگانی سر ب حکومت دەست دەدات و کسی 

 ئم چلۆنئاسایی بۆی نیی خۆی ل بدات... چۆن و 
وتتان دەسکوتووە؟ دەست زەنگینک  

  :دایوە ومی الدۆ
 ئاشکرایی ب و ڕووناک ڕۆژی ب ھر.. ھاسانی ب زۆر ــ  

  ...ئرە ڕامانگواست و کیمان
 مکینی و کن ئوە نکرد پرسیاری فرۆشیار ئدی ــ   

  !بۆچیی؟ چاپکردنتان
  .دابوو مست ل قانوونیمان و فرمی برگی ئم ئاخر ــ
  کسکوە؟ چ الین ل ــ
  .شارەوە فرمانداری الین ل ــ
 فرماندار! شارەوە؟ فرمانداری الین ل! تناگم ــ

 مکینی و کسن چ و چکارە ئوە نکرد پرسیاری
  !چیی؟ بۆ چاپکردنتان

 و سات ئم ئاگاداری ڕوحیشی تنانت!... نخر ــ   
ودایبوو سمان. نھات درمانداری نشار ف وی لخ 

 برگی سرۆک جیاتی ل خۆمان بنینوە. ئاگا ب خۆش
  .کیمان و کرد مۆر حیاتمان مکین ئم کینی
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حیران مابوو. سری ڕادەوەشاند و  تواوی ب انۆو     
 ل الدۆ ناباوەڕی ل چاوەکانی دەخوندرایوە. ئاخرسر

  :گوتی و کرد ڕزگای سرسامی
. کوت دەست مان''گنج''شاری کاغزی ماڕکداری ــ    

زەکت مۆری کاغی  و حکوم"نجرۆکی شاری "گواژۆی س
 سرۆکی ڕزدار زمانی ل و خۆمان یش،ئمل ژر درابوو. 

 نووسی  قولنامکمان دەقی وە"گنج" شاری شارەوانیی
 تنانت. کرد واژۆم و مۆر شار سرۆکی جیاتی ل خۆم من و

 نامکمان دەزگاک، کینی پسوولی کردنی تۆڵ و توند بۆ
ی لرەی نووسینگی ڕاگرتنی دایگخداری ببای 

  ...وەرگرت قانوونیمان کنی فرمانی و تاپۆ کرد دا دەوتی
 بتواوی سرم... کردووە بوانتان پ کارکی ــ    

  .ما ستحی
  : گوتی و خشاند دا مکینک سر ب دەستکی الدۆ

 بک سیری وەرە ئودەم جا نوێ، منزگی رایدەگوزین ــ  
  !دەخات ڕک بلنگاز و ھژار خکی چلۆن ببین و

 کردە ڕووی بوو؛ ڕۆیشتن ئامادەی انۆو دوای، ئیستک
  :گوتی و ھڤان

   .ڕداب ل ھردەب ڕبوار ــ    
 ھاوڕیانی دەگڵ و ھاتدەر مکینکدا بالشانی الدۆ

ویستانمالن دەست خۆشگوتی بوو، ل:  
 شاری بۆ. ھاتی خۆش گران، ڕگای ڕبواری بۆ دە ــ   

  !ھاوڕێ بی سرکوتوو. چاوەڕانت تفلیس
 دیسان و دایوە گ دەرگاکی الدۆ انۆ،و ڕۆیشتنی پاش    

 ،و کرد کزتر چاکی شوقی. کرد کاتژمەکی سیرکی
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 ھات زەردەی نخایاند، زۆری. ڕاەوەستا دەرگاوە ب گوێ
  :گوتی ئاسپایی ب و کشا دەرگاکی گای و لوان سر
  کی؟ ــ    

 ھات ئارام و ھدی کۆرپیی ڕیش چاوی ل چاویلک پیاوکی
 سوی دەستی و دانا مزەک سر ل ژربای کتبی. ژوور

  .کرد درژ الدۆ بۆ
 ل ڕاست!.. مرحبا... زاخارویچ ڤالدیمیر باش ڕۆژ ــ     

  !ھاتی ھاتندا بنی کاتی
 ک ھم ئوە سروشتی ئاگاداری و دەمزانی خۆم من بی ــ

 بۆی قرارانی، و قول ب باوەڕمند و گردی و ورد پیاوکی
یاندە خۆم دیاریکراودا کاتی لرە گئ.  

 ڕەمزی ،بفیۆندان کات و بوون مشوور ب ــ    
وتنرکس ...ک بیر ئارەقی دەسرۆکوشک ملی و س 

  .کردەوە
  : پرسی لی و کرد مزەکی سر کتبکانی سیرکی الدۆ

  !؟ئاینی کتبی ــ
 بۆ ئمش... دان بام ژر ل تفلیسوە ل بی ــ   

یونکنشو!  
  :گوتی الدۆ
دەگڵ قسکردن، ... بج و باش شونونکیکی ــ   

 نووسراوەی الپڕەی چند و سپی کاغزی دەستوارکی
  :گوتی و دا نیشان و دەرھنا

 یک بر ل مکینک دوایش و بدە چاپ ل ئمان ــ    
نوەشدەزگاکان و ھ ی لگا دا جیا جیا مجریلکبدە ج 



133 
 

... دەڕۆین لرە شو ئم ھر... بک ئامادەیان ڕاگوزان بۆ و
  .دەگڕموە تر تاوکی منیش و ب خریک تۆ
 کاری بۆ و  داکند چاکتکی چن پیت کابرای     

   .بوو بکار دەست چاپکردن
 ب. کردووە ئامادە شتکمان ھموو تازەماندا شونی ل ــ

 شتومک کارتۆنمان چند ک گوتووە ماکمان خاوەن
 دەڕوات باش ھمووشتکڕایاندەگوزین...  ئمشو و کیوە
  .پش

    کنوا گوتی پیتچمن ئ کنماش مکار دەخ.  
 ڕۆیشتم من ک ؛ دەڕۆم من تاکوو بگرە سبرک!... نخر ــ

 دابخ حوشک دەروازەی و ژوور دەرگای خۆت دەم ئو جا
  .بک پ دەست و

 بۆ بام ژر بیخم بدەی پ کتبکم چند دەکرێ ــ    
 ل کوەکشت و چاکت  دەموێ ھروەھا.. شونونک؟
  بخوازموە؟

... کتب ئمش و کو و چاکت ئم! ... فرموو ــ     
  !زاخارویچ والدیمیر بی سرکتوو

 ژر خست کتبکانی و پۆشین البارەکی چاکت و کو الدۆ
 ھر وە،کۆن نای پی حوشک ل کاتک ھنگوە؛

  .دەر ھاتۆت و چن پیت کابرای دەتگوت
  کوت؟ پت چاوی کس ھاتی، ئرە برەو کاتک ــ   
 راوەستابوو، ب بر ل ک دراوس پیرەپیاوکی تنیا ــ

  .دیتم نی تر کسی
  :گوتی پکنینوە ب الدۆ

  .دەگڕیتوە لنوێ سر تۆی واب پی ئویش با!.. باش ــ
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  .تپڕی کۆنک ل گورج و ھاتدەر پل ب الدۆ ــ
  

****  
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7  
     
  
  
 یکتشیمهحه پ ونش وتنهکه که مودهئه           

 غوم له بوو ناچار رژدهئه ، ''بوشایاموروسکایا'' قامیشه
 له که بووھه وهئه ریگهئه مردهھه چونکه ،وهببته نزیک

 وئه که تتایبهبه. " بزر بکاتغوالم" داکهکهخه ئاپۆڕای ناو
 بوایهده ربۆیهھه بوو،نه کهوهکۆبوونه شونی شارەزای خۆی
 ڕگادەگڵ  و غوالم بداته خۆی ستیھه وساریھه

 ستده له یشیمهئه میچه. ، ڕگا بواتوئه یکهڕۆیشتنه
 چاوه و قوتهمله ناب غوالم، گرتنیھه شون بۆ که دابوو
 رنجیسه یتوانیده شمهئه چونکه بکات ردهبهڕاده له چاوی

 رژدهئه ڕۆیشتنی شیوەی. ببزونت کرگیراوبه ڕبواری
 کانه که ،چووده قورس یکفربه ناو شکنکیڕچه له زۆرتر

 جارو. ب نوقوم تیدا و وتبکه دا فربه چاه و باڕن له
 و وستاڕاده کا،دە خۆش  پ جئوە، ک  کوه ەش،بار
. ڕی وهوتهکهده ئینجا و وهکردهده تاقیبه خۆی میردهبه
 ببهقیت و قۆز و  یش"غوم" و ڕۆییشتده جۆرە مبه رژدهئه

  ملی ڕگی گرتبووی بر و دەڕۆیی. ساو، ساوه
 پیاوکی کوه بوا، ڕدا به ئاسایی ویکهئه بۆ  ئژدەر    

 له چاوی میشکدهیه مبه بی،ده ڕگای یاڵخه ب ڕۆکیگه
   .گواستدهڕانه غوالم ملی پشت

 ڕاست شانی به غوالم باخانسکی، قامیشه له ،ژرتررهبه   
 یشتهگه و ھشت ج فۆنیلهته قامیشه و داوه بای دا
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 یقوکه ل پ پانیگۆڕه له. تفلیس ریفهندهمهشه یوستگه
 کاندازیوهبه تک ئاسنه ھه نو به و تپڕی وستگه ربه
 ھه. بوو رھاموشۆکه ب و چۆڵ کهڕبازه و گاز. ڕی وتهکه

 غوالم. بوون لکدرا ،ئاۆزکاو مرۆڤی بیری شنیچه کانئاسنه
 رسه به بوو ناچار ڕبوون،تپه و کردن روبهئه رمبهئه بۆ
 ریشژدهئه اوژت؛ھب متۆزهقه کاندائاسنه ھه کیکایهیه

 بت بزون شک یتوانیده ،وهکردبایه ی ئویالسا و ھاتبایه
 نوان ندیله و ندکه پ ڕگای که بوو باش پ وای ربۆیهھه ،

 کانئاسنه ھه ریمسهجه یکهزیخه پۆکهته ردوبه کۆگا
 ال به ال شنهچه مبه کیهماوه. بوات پیدا و ربه بگرته
 یوهکردنه نوژهنه یکارگه حاندی یشتنهگه تاھه ،ڕۆیشتن

  .کانوستگه ریبه وئه لۆکۆمۆتیڤی
 ھۆی ندچه ،کانلۆکۆمۆتیڤه کردنوەینوژنن  یکارگه   

 شڕه نیوەتاریکی بالوە بوون، ک دار و دیواریان ب دووکڵ
 ئوارێ تاھه ڕۆژ بوایهده انی ئم بش، کرکار .بوو ڕاداگه

ننوە بتاو گیانیانلم تاریکخان پ دووکندا جست و 
   و نانکی نمرنژی برنوە ماڵ .

    ی نکارگ ناو کارگر بوەی لۆکۆمۆتیڤ، ھوژەن کردن
 و نگده پ بوو؛ ل ڕاستی دا، کالوەیکی ڕەشی چکنی 

 رھه له ،ماوده ندووریته شنیچهبوو. ل ناوەوە  راھهھاتو 
. بوونده ڕتپه ناریانداکه به رفهنهمهشه وهالیانه چوار
 رکبه له کانقورس بارکش شمنفرە یهفیشق وفیکه

 و کرکاران کوشکاریچه تۆقی و قته وهتره کیالیه له ،و
 نگده له واهئاسنه یوهبینه یجره و سیه نگیده
  .وتنکهدهنه
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 له. بۆوهده نزیکتر و نزیکتر غوم له رژدهئه ،وهلره      
 به ،نجهپه یئاماژه به غوالم ،دا کارگاکان ھۆی ئاخر

 نوانیان ودایمه و وهبتهنه نزیک لی که یاندڕاگه ریژدهئه
. کرد تر ھدی نگاویھه باوی ریشژدهئه. بت زیاتر بده
 نگیده به لۆکۆمۆتیڤک زله دا مهده وله رھه
 ترسی له رژدهئه. بوو ڕتپه دا نوانیان به وهتاسنییهلهکه

 ئاسن ھی ریوبهئه یاندهگه خۆی پتاو به غوالم، بزرکردنی
 و دوور کییهکارگهالشانی  له وا که کرد غوالمی یریسه و

 یاندهگه خۆی و کرد پتاوتر به نگاویھه. بتده ئاوا دا درژ
  .کهکارگه

 له. بوو رینترینیانبه و پان و زنترینمه ،یهکارگه وئه    
 کیندهجه رسه له کرکار چوار داکهکارگه ژووری قیچه

. بوون کار ریکیخه دا شاووهھه کیپرهچه لۆکۆمۆتیڤکی
 شاندنیوه کوتک ریکیخه تر کرکاری پنج وهوالتریشیانهله
 غوالم دا،یهکارکه وئه پچی ئاخر له. بوون پاره ئاسن رسه
 رژدهئه. بوو دیونه چاو ربه له وهکهرگایهدهپشتی تاکی  له
 وازی کانکرکاره له ھیچکام. چوو کهکارگه ورهبه خرایی به
 ربه و ورده یرکیسه و ھبنن رکسه بوونه یانوهئه

  .بوو خۆی کاری رقایسه سرکهھه بکن؛
. وهدرابۆوه گاه دابوو، قوت غومی که یرگایهده وئه   
 رگاکهده. کوتا رگاکهده له جارانی ندچه ناچاری به رژدهئه
 ،وهکرایه رگاده رکهھه مبه ،وهکرایه دا رژدهئه ڕووی به
 دەھات وهرگاکهده تاکینیوه زارکی له کچرایه تیژی وقیشه
 ندهوهئه چراکه تیشکی. داگڕاند ڕەش ریژدهئه چاوی ،و دەر
 تنانهته. ببینت خۆت پش بست دوو تاھه کرادهنه بوو، تیژ
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 کوه رھه ،کردبۆوه دا ڕووی به یشیرگاکهده یسهکه وئه
 درشت رییکهپه و رزبه یستهجه. بیندراده کشاییهڕه
 تاکی دوو نوان لنیکه واویته به کابرا یوتهکهھه
  :پرسی لی ھدیانه. کردبوو پ یرگاکهده
  ؟ کوڕم بوو کرهگه کت ــ

  :گوتی سپاییئه به رژدهئه
  .ھاتووم غوالم ڵگهده ــ
  .بت ناو ی"غوم" نییه سمانکه لره ئمه ؟کیه غوالمی ــ

  .ژوور ھاته منله ربه ئیستک رھه چی؟به مانای ــ    
 زارکی به پ چراکه تیژی تیشکی. وهمایه نگبده کابرا

 بۆیه کابرا بوو دیار. ھاتده رده ورهبه وهکراوه نیوه رگایده
 تواننه چاو که ،ستاوهوه رژدهئه به ڕوو و ڕوناکی به پشت

   .وهبخونته یسیماکه و رسه وردی به
 له که خایانهنه زۆری یانکهوتووژه و رژدهئه ستانیڕاوه  

  :یشتگه گوێ به غوالم نگیدهوە کابرا ریسه پشت
 با بده ڕگای ،ھاتووه من ڵگهده و یهخۆمانه یارۆڤ مهحه ــ

  .وهژووره بته
 ڕیگای و کرد چۆل یرگاکهده زارکی ربه یارۆڤ مهحه  

 که ،تاریک ویلهمه بچووکی ژوورکی دا؛ نیشان ژوورکی
له. وهکرایهده داشهحه ڕووی به کییهرۆکهنجهپه تاک 

 به چلکن وریچه کییهردهپه کۆنه ،وهکهرۆکهنجهپه الشانی
 ،دا ھاتووچوونیش رگایده نیشتته له. وهببۆوه شۆر کداالیه

 مزکی وهوالترهله و، واهئاسنه له پ یروهگه سندووقکی
 که نواندده وای کهژووره یسهرهکه. ڕوندرابوون رینبه و پان
  .بت کهکارگه ریبهڕوهبه دیوی ،ژووره وئه بده
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 رھه ڕوانینی له ربه وت،که ژووروه رژدهئه رکهھه     
  .ڕاما یارۆڤمهحه له شتک،

. بوو وتهکهھه درشت و الر و شله به پیاوکی یارۆڤ مهحه  
 رهھه شیبه دا،پیاوه وئه چاوی مووده و ساڵفه مووھه له
 پیاوکی. ھاتبوو ڕزگاری سمی و ڕیش تووکی ژر له میکه

   .بوو بابرز و کت یکجار شیڕه برۆھه و چاو تووکنی
 و ھات رژدهئه بۆالی یارۆڤمهحه ،رگاکهده دانیگاه پاش   
  :ڕاگرت بۆ دۆی له پ و ستوورئه ستیده
 یبکه بیرله شمهئه یکهنه وپاشمهله! برا بی خربه ــ  

 ورهبه وشه ناوی زانینی ببه. بزانی وشه ناوی بده که
 غوالم ڵگهده... وهناکرته دا ڕووبه رگاتده بیت، ئره

 به و نییه کیاری لره بپرسن، وله و ومئه ھاوڕیی و ھاتووم
 دته سکیشکه رھه. یهگاه رگاده و ناچت دا سکه گوی

 نھنی ناوکی و ناناسرت خۆی ناوی به ،ماه مئه ردانیسه
 لره ھاوڕیه رچیھه ناوبانگی و ناو بده تۆیش ؛یهھه
  .یبکه بیریله
 لی و غوالم کرده ڕووی یارۆڤ،مهحه چۆنی و چاک پاش  

  :پرسی
 بۆ یسکاالنامه بده که یهرهبراده وئه رھه مهئه وایهکه ــ

  بنووسم؟
 ئستا تاھه و کرکارمانه کیھاوڕیه مهئه! یبه یبه ــ    
. وهتهدراوه رچرپهبه یسکاکه و داخوازیی جاران ندچه

  .بخونت دا تانیگوچکه به گوتن به و ھاتووه خۆی ئستا
 سککه دا لره که پداوه ریبهخه ک بن پم کرێده ــ   

  !؟وهئه کانیقسه له گوگرتنی یئاماده
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 ھاوڕیان. ندرایهڕاگه پمان وهوڕیانمانهھه نالیهله ــ
  .بگیرت ل ڕزی بده وایه پیان و ن"رژدهئه" نگریالیه

 لوی رسه وتهکه ردهزه غوالم، ومی بیستنی به      
 ی"رژدهئه" پای به تا رسه یریسه وردی به و یارۆڤمهحه
  .وتکه پ چاوم و ھات بوو باش: گوتی ددا له و کرد
 پله. چوو و ھات دا کهژووره به جاران ندچه یارۆڤمهحه   
  :گوتی و ستاڕاوه دا رژدهئه ررامبهبه له
 لکگه!  ڤاڵھه یئه بت وتنرکهسه پی پیرۆزت ڕبازی ــ

 من بۆ. سپاردوویانیئه و پداھناوی دانیان باتکارانخه له
 رتکۆشه و ژیر و زاشاره نجکیگه که شانازییه جگای

 جارکی رهوه... نگاوهھاوھه دا رانتکۆشه کاروانی ڵگهده
 درژ رژدهئه بۆ ستیده.  بگوشم تیتفیقایهڕه ستیده شدیکه
 ستیده ویستانهخۆشه و گرت ویئه ستیده ریشژدهئه. کرد
  .گوشی کتریانیه
  : گوتی وهنینهپکه به غوالم 

 پ تکۆشانیدا ییژهپه میکهیه یپله له مۆئه رژدهئه ــ    
  .میدووه یپله نتهده
. دانیشتن بۆی دا داپۆشراو ڕۆژنامه کۆنه به مزکی پای له  
 دیوار پاڵ له ندبهئاونه کتبدانکی ،کهمزه به ررامبهبه
 بیندرانده دا کیهخانه له کتبکۆنه ندچه. گرتبوو جی دا
 کهکتبدانه رپشتیسه له تۆزخواردووش گسۆزکی چرا و

  .ڕۆندرابوو
  :پرسی یارۆڤیمهحه له غوالم   
  ؟ کون له کانڤاهھه دیئه ــ
  .دن وانیشئه ناچی پ چی ــ
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 تووتنی به و دادڕی کییهڕۆژنامه کوته یارۆڤمهحه    
 غوالم بۆ تریشی کییه و خۆی بۆ کیهرهجگه ماخورکا

 له جار س خایاندنه زۆری. کرد بابه یاندووكه و پچاھه
 کهدانه ورهبه و ستاھه گورج یارۆڤمهحه. درا رگاکهده

 شوینبه ، ھاوڕێ دوو و یارۆڤمهحه پجوو ئستک. داکشا
 خۆش بای و ژنبه پیاوکی میانکهیه. وتنکه ژووروه کدایه
 رزکیبابه تریان ویئه و نهژیکه پکی و ڕیک شمیکه
 سووچکی له ،وانله ککیه. بوو ییتۆپنه ڕیش یخۆوهبه

 و بوو خورت و سرت ریکیخه یارۆڤمهحه ڵگهده داکهھۆه
 رژدهئه له غوالم، ڵگهده چۆنی و چاک پاش یشیاندیکه ویئه

 میده له رژدهئه. وهرزکردهبه بۆ سوی ستیده و پش ھاته
 پایبه تا رسه یریسه وردی به دا وهلدانه ستده و تۆقه

 مبه. بت ناسیاو بده داھات مشکی به و کرد ھاوڕی
 ھاوڕی. زانییدهنه بوو، بینی کتریانیه رێکونده له و یکه

  : گوتی و نیبپکه تازەیان
 مبه ،بینیوه دا شیبایۆڤ کانگاکانی له مئوه من ــ    
   .نازانم تکهناوه وهداخهبه
 بوگدان" وئه رھه ،ھاوڕیه وئه زانی و بیری وهھاته رژدهئه  

 زنترینمه کوه دا شیبایۆڤ کانگاکانی له که ،کۆنیانتس"ەی 
 نگیده. ڕتگهده دا زمانان و زار رسه له ناوی باتکارخه

. پچاند ی"رژدهئه" یوهبیرلکردنه یهڕایه غوالم نینیپکه
   غوالم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Bogdan Kuniants 
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  :گوتی وهنینهپکه به
  ...تیتۆیه ڵگهده فیقڕه ؟وهماویته نگبده بۆچ رژدهئه ــ    
 ناسیندا تایرهسه و تۆقه مکهیه له که کرد ستیھه ردژهئه

 زمانی و داخست ریسه وهرمهشه به. ھاتووه ژانشه تووشی
 رژدهئه رشانیسه ھاویشته ستیده گدانبۆ. سترابه ئاخاوتنی

  :گوتی وهنینهپکه مده به و
 و ن"شیبایۆڤ" کانگای کانیرکراوهده له یشئوه وایهکه ــ   

   ؟وهتهماونه بکار
  ! وایه یبه ــ

، وهماناداره کینیگایه و وهرلوانهسه یبزه به گدانبۆ   
 و قدیم کیھاوڕیه کروهھهگرت و  قۆ "ئژدەر"ی

  : گوتی ،و گوشیب خۆیوەی  خۆی، یمژینهله
 له رسه تاھه ستده!  بهمهکار و دەرکردن  میرخهده ــ    
کوکشییی ک خاوەن   مبه شۆڕش. نابت ریببه کار

کارەکان دەیکن، ھر نک ھیچ زەربیکی وناکوت، 
 ...لگیرتر دەبالوی و نجگه که تتایبهبهبگرە قایمتر و ش 

   ...هگهده یئوه کوه زانای و زیت
. ھاتن تریشیان وایھه و یارۆڤمهحه دامهده وله رھه
  :گوتی و تکردن میده ڕووی گدانبۆ
  !رژدهئه... بناسه مانتازه شۆڕشڤانی ھاوڕیی دۆشکاده ــ   
  :گوتی و گوشی ریژدهئه ستیده دۆشکاده
 کوه خۆرتی بوونیتکه! رتکۆشه ھاوڕی بژی رھه ــ   

 رزبه کانمانزمان ریئازه الوانی و نجگه یوره خۆت،
 وتنیرکهسه. کاده تروهپته مانکهشۆڕشه ڕیزی و وهکاتهده
 چینی داکۆکیی و زوهرهھه به خشڕزگاریبه باتیخه
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 چقی خوازنده ئمه یارانینه. بتده رمسۆگه تکشحمهزه
 مبه بچینن، دا نو له تیمانکییهرهبه ندچه و تیدژایه

 خاو ھۆیانده ودایھه ،ئمه باتیھاوخه و کگرتوویییه
  ...وهکاتهده
 یقسه رگا،ده پشت نگاوکیھه یخشپه دامهده وله رھه     
 مبه ڕاگرت، ستیانھه تکا به. بی دا ددۆشکا میده له

 رگاکهده یبابههکه پشوو، جاری شنیچه خایاندنه زۆری
ه بۆ یارۆڤمهحه. ھات نگیده جاران سشانیگارگاکهده ک 
  .وترکهده ژوور له
 یسره رگاکهده ورهبه کهھۆه ناو دانیشتوانی چاوی     

 و یارۆڤمهحه نگیده و وهکرده تیژتر گویان. گرتبوو
 چاویلکه پیاوکی پچوو، ئیستک. بیست یاندیکه سکیکه
 تیالکی ال له. وتکه ژووروه دا یارۆڤمهحه شون به ،چاو له

 به تتایبه داریبریقه نیشانکی دا، ھاتووتازه کوی کۆنه
 تاوک و،ئه ھاتنی به. بیندراده ئاسن ڕگای ندانیکارمه
 جی له بۆگدان. وهکرده بای داکهژووره رسه به نگیبده
 مبه. ھات پش ورهبه نگاوکھه ندچه غوالم. ڕابوو خۆی
 الدا، یکهشهڕه چاویلکه و داگرت یکهکوه ھاتگتازه رکهھه

 شاد موانیھه دی نینپکه به مده ی"چۆنیاتۆڤ پیۆتر"
 پ میده به و یكانهژیله سیمای و رسه وبه پیوتر. وهکرده

 نجهپه یئاماژه به و ستاڕاوه یاران به ڕوو ،وهنینهپکه له
  :گوتی و دان نیشان ریژدهئه
 دائوه کۆڕی ناو له رژدهئه که دشادم! ھاوڕیان  ــ   
 شانازیی جگای ووریایه و ژیر نجکیگه رژدهئه. بینمده
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 پشتی وهتکهبابه و بار رھه له و دنیام لی من. گشتمانه
ی ندمڕمهباوه و ستمبهده پپ.  

 بارانی گونمی یخوناوکه شنیچه چۆنیاتۆڤ، کانیوته      
 انی"رژدهئه" ناویھه کاریدمه رزیپه ھاری،به
 ستیده ھدیانه سپاس، له پ چاو و بزهبه لو. وهبووژاندهده

  .گوشی چۆنیاتۆڤی
 ویشئه. ژوور ھاته نوێ میوانكی ، ڕابوارد کیهماوه    

 "قاسیمۆڤ شیرمیربه". داکشابوو برۆ حاندی تاھه یکهکوه
 ل زۆر که ،بوو بور ئازاو کرکارکی ،شیرمیربه. بوو

. بۆی بووھه ڕزیان و ناسی یانده کانرمهھه رانیکارگه
 کییهئاماژه ر،ژدهئه یشتهگه که ھر چۆنی، و چاک ڵگهده
  :گوتی و کرد غوالم الی بۆ
 تکهباهقه و پناس چونکه سی،که چ و کی ناپرسم اللۆ ــ   
  .ناتهپه له وا
 نیازی به و وهڕایهگه چۆنیاتۆڤ الی بۆ شیرمیربه  

 ھاتنی مبه کرد، ئاماده خۆی ،وتووژ یبنه داگیرساندنی
 شیرمیربه یھشتنه چۆنی تۆ و چۆنم من و، تر کیھاوڕیه

  .وهبکاته مده
 تکیچاکه کۆنه به الدۆ. بوو تسخۆلیکه الدۆ نوێ، میوانی    

 رگبه کتبی ندچه و رچاوانیسه یچاویلکه و داچۆڕاوی
 زانکۆی کیمامۆستایه یشوه و شک ی،باخه ژر مشنی
   .گرتبوو

 دا وتووژان کاتی له. بوو وردبین ژیری مرۆڤکی ،الدۆ      
 نگبده گوگرکی و گرتڕاده ستیھه وهرنجهسه و وردی به
 سیکه ئاخافتنی نو بخاته دۆپه بووواده مکه. بوو
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 ،دا کردنیشقسه میدهله. ببت پ یقسه و نگییوەھاوده
 نیالیه ھشتیدهنه تقه و ھاتده دا قسه به ئارامی به زۆر
 رنجسه جی که یوهئه. ببت ماندوو گوگرتن له ریرامبهبه

 شنیچه که ،دا گوتن میدهله بوو کانیچاوه یترووسکه بوو،
 و دانیشتن و، نیشتنده قسه ونیته ڕیشای و تان له ،پۆ
  .کردده رمترگه جلیسیانمه
 ڵگهده چۆنی و چاک ریکیخه گوڕی و رمگه به الدۆ     

 به و وهکرده بۆ مزیھه غوالم، یشتهگه رکهھه بوو، یارانی
 خاو و ژیان دۆخی و بار و ئحواڵ و حاڵ له و ڕاما ت وردی

   .کرد پرسیاری خزانکی و
 ڕووی که مودهئه. ستابووڕاوه رژدهئه غوالم، شانی به شان    

 وتبتکه دا ھومد ککۆگایه رسه به کوه ر،ژدهئه کرده
  :گوتی

. سرورممه و دشاد لکگه بینینت به ھڤاڵ ــ      
 دواڕۆژکی ھیوای و سپاسه جی یاران کۆڕیبه بوونتتکه

 مله تتایبهبه. بینمده ڕیدا له ترزانهربهسه و شگه
 یوهبزووتنه ڵگهده ئاشنابوون تدای، تۆی که ینهمهته

   .رنجهسه جگای دا مردهسه یشۆڕشگرانه
 تنانهته تسخۆلیکه الدۆ چلۆنه بوو؛ یرسه پی رژدهئه     
 کورته! باتده ناوی رژدهئه به و زانده یشیکهناوه
 که ،بوو روونده پرسیارەی و بیر مئه کاسی و گژ کیهماوه
  :کاندڕایته ھدیانه و گرت البای الدۆ
 ئمه تکۆشانی! بهمه توهمانه بکار رۆشیدپه ھیچ ــ   
  ...بیبینین پویسته و بتده تدا ینگاسییهته و قۆرت مئه
  :پرسی رسوورماوانهسه ، وهرامدانهوه جیاتی له رژدهئه    
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زانیارییانتان چلۆن ل من کۆکردۆتوە...  گشته مئه ئوه ــ
 ...م کمن ک  

 جیاتی له و داگرت تسخۆلیکه الدۆ له چاوکی چۆنیاتۆڤ   
  : وهدایه ومی ،وئه
 وەرگرتنی لکۆینوە لکگه دوای مانڤاهھه مئه! رژدهئه ــ

 کانت،وستهھه و نگاوھه گشت رسه له زانیاری
 دا حیزب نھنیی کۆڕی له تۆی بوونی ندامئه برھقبوونی

 ییتکارامه و کار ریوھهجه کدانیحهمه له. سلماندووە
 و وریایی یپله تتایبهبه. وهکردۆته تۆی تییندامهئه ڕگای
 ڤاڵھه الیبه ؛ ئمانپۆیینت یوره ڵگهده پارزیت نھنی

 ،بم پ شتمهئه با. "یوە گلک گرنگنتسخۆلیکه الدۆ"
ل بر لشاوی جماوەر دا باوەش ناکینوە و  ئمه که
 خۆمان یلیژنه ندامیئه به سکه گشت و سرکهھه
 خیپبایه ژیانی و گیان ین،بکه کاره مئه رگهئه. گرینناوەر
  .داوه فیۆبه خۆمان نجیڕه ،و ڤانھه
  :گوتی لباوانه رژدهئه
 بت نیبه ،مده منیش. دنیان لم که ئوه بۆ سپاس ــ   
 مئه وتنیرکهسه و داریپایه بۆ ساتک و کات مووھه که

  .مدهنه کۆڵ تقه و تبکۆشم ڕبازه
  :وهدایه ومی الوه وله بۆگدان

 غوالم و پیۆتر!... رژدهئه یئمه باتیھاوخه و ھاوڕی تۆ ــ    
 تناسینده و ناساندووه مانکهکۆڕه به تۆیان مژهله ئیڤان و
  .دنیاین لت و

  : پدا یدرژه بۆگدان نگی،بده تاوک دوای   
  .ماوهنه دا نومان له ئیتر که ڤاکھه بۆ تسهحه و داخ ــ
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  :گوتی وهتهسهحه به رژدهئه
. یاندگه جبه منبه قرھهده باوکتیی رکیئه ئیڤان ــ   

  .یاندپگه منی ، کبوو وئه ئوە
  :گوتی نیشتداده کورسی رسه له حاکدا له الدۆ
 رتڕنیشانده بوو، مامۆستات بوو، باوکت ئیڤان به ــ   
 ڕۆژی له که زانینده و زاینشاره لتان یشئمه یبه... بوو

 ئیڤان شانی به شان تۆ دا مانکهشاندانهخۆپ و مانگرتن
 ھشت تتنه ،دا وئه وتنیکه و گرتنھه زام کاتی له و ھاتی
  .وهکرده رزتبه بورانه و وتبکه فکه له کرکاران ئای
  :گوتی و وهوتهکه نزیک رژدهئه له شیربه میر     

  !بور؟ و رگجه به الوکی چ! بوو؟ ئاوا واتهکه ــ
  :پدا یدرژه الدۆ
 نگاوهته مهده وله تۆ. یهئمه شۆڕشی مزیڕه سوور ئای ــ    
 نگیپشه به بووی و غانقه به کرد بۆ خۆتت سنگی دا

 پشلکراوی مافی یوهستاندنهئه ورهبه که ،چینک
 به باتکیھاوخه و رزتهھاومه ،ڕاستیدا له. ڕۆیشتده
 لتانه ھومدمان چاوی ئمه. ئیڤان بۆ بووی دلۆڤان و رگجه

 رسهله ،وهنیشتنه و وتنکه و نووچدان ببه ھیواینبه و
  .وتنرکهسه تاھه وهبمننه رمتانگه ودایسه
  : گوتی رژدهئه
 میشهھه و رزنناله رگیزھه من بای و ستده!  ھاوڕێ ــ   
  .وهمننهده توانابه

  : گوتی پیۆتر
 یردهروهپه و خۆمانه ڕەگزی و تیره له ریشژدهئه ــ     

 زانکۆی ڕاھاتووی... سوورە شۆڕشی بیکتهمه وفرگه
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 و مکهده پوه شانازی کھاوڕیه کوه من... من... باتهخه
  .وتنرکهسه تاھه دت ئمه شانی به شان دنیام
  :پرسی لی بۆگدان

 خۆیی یکهکیژۆه باسی جاران لکگه ئیڤان! رژدهئه ــ   
 ریئازه تورکی زمانی له یکهکچه که یگوتده مودهئه. کردده
 و کویه له ئست داخوا ؛زایهشاره دایک زمانی شنیچه دا

  ؟وهدنیتهھه ل ریانسه ھیچ ئاخۆ کات؟ده چی
 به کیهماوه. بوو حای بوگدان ستیبهمه له رژدهئه     
 وانیڕه به و خۆ وهھاته زوو مبه داخست، ریسه وهرمهشه

  : داوه ومی
 زمانی له ڕاڤه یبه... باشن... بینیومن و چووم مۆئه ــ   

  .باشه دایکیشی... نییه سییمایهکه تورکیدا
. ھاتن نوێ میوانی پۆلک که ،بوو کردنداقسه له رژدهئه      

 ھیچکامیانی رژدهئه که بوون کرکار ھاوڕی ششه
 له وانئه که گووت پی سپائیئه به غوالم. ناسیدهنه
  .ھاتوون وهه''تیبهھه بی بی'' ندیبهمه
 دابخرت رگاده بده بوو دیار وا ھاوڕێ، ششه ھاتنی به    

 سپکیده ،چۆنیاتۆڤ پیوتر. بکات کار به ستده کهلیژنه و
 له نکیته زۆر زکیکاغه ڕهپه الدۆ و یاندڕاگه یسهلهجه

 روویسه دی رسه له ی*)ئیسکرا( یوشه که رھناده گیرفان
ل ژرەوەی وشی "ئیسکرا" دەستواژەی  نووسرا بوو. دا

ی مانیفیست کمونیست، وات :"کرکارانی جیھان بناوبانگ
 ئاخر و ڕاگه ستده به ستده یک گرن" دەبیندرا. ئیسکرا،

  :گوتی و ھاوڕیان کرده ڕووی الدۆ. بوو الدۆ ستیده ست،ده
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 فیقڕه دا، ئیسکرامان میشهشه یژماره له! ڤانھه ــ   
   ژری بابتکی له لنین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. وهبوکرایه 1900 سای له لنینی ی ئیسکاـ یڕۆژنامه   *
 چاپ وت یوهرهده له که بوو شۆڕشگری یڕۆژنامه مینکهیه
 بۆ بوو وپته کیکۆیهسه یهڕۆژنامه وئه. وهکرایه بو و

  .ڕوسییه پرۆلیتاریای خۆیربهسه حیزبی زراندنیدامه
  
 رگهئه که ،نووسیوهدا '' خبایه پ درکاندنکی''سردی 

 پویست به یکهوهلکدانه و وهخوندنه ، پمواینبده ڕیگام
  .بت
  : درا نگده وهالیه مووھه له     

  !وهیخونینهده یبه ــ
  ! وهبخووینه بۆمانی خۆت تیاپه یبه ــ

 که ،کرجیهھه و وهخوندنه بۆی ئارام ئارام چۆنیاتۆڤ      
   .وهدانهده لک بۆی وردی به شیکردنوەی پویست بوو،

، کهژووره وایھه له رمترگهبم . بوو رمگه کهھۆده      
  وت له بدەنگی بوو

سرەسوونی مش  یترپه و ھازه ە،جار جار. نیشتبوو 
ک بوو ب ژوور دا نگده نیاته ،رهنجهپه یشووشهدەگڵ 
 دانیشتووانبه یقهئاره نگوڵزه نگوڵزه ،ھاو و مھهدەگڕا. 

و  ستھه و ھان واوته به موویانھه رھه مبه ڕشت،ده
   .کردبوو شل ئیسکرا یوهخوندنه بۆ یانگوچکه ،وههھناس

     ،کتتییه بابکاران کوه و کرتییچۆنایه و کارش 
ی دابووی بر نیگای شۆڕش ڕبازی وانیڕه وتیسوکهھه
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 و ککاران کگرتنییه: ھتا نووسیبووی ؛قم
برەو پش دەچت، شوەی برەنگار  یانکهوهبزووتنه

بوونوەی سرمایدارانیش دەور و شوەی سرکوتانوەی 
   .خۆی دەگۆڕت.

 ڕسکاوی تازه و شلک دارییرمایهسه به تبارهسه ئیسکرا  
 ،یقایمکردن خۆ و داکوتانڕیشه بۆ که ،نووسیبوو ڕوسیای

 ککه جیھانی دارییرمایهسه زموونیئه له چلۆن
 ژاندارم و پۆلیس و شرتهئه ھزی شداڕبازه وله گرت؛ردهوه
   .گنده رانهرکوتکهسه خشکینه و ورده چ

و  ویستڕایگیاندبوو ک  ،کهتهبابه کۆتایی و نجامرهسه   
ل الین  ئابووریی باری خیبایه مکه ینزم یداخوازی

خۆ نزم کردن بوالوە، ھیچ سوودکی تدا بست کرکارەوە ، 
نیی و ناب. کرکار دەب ویستی سیاسی بکات دروشمی 

 و سرەکی و داوای دەستداریی سیاسی بکات. نیاز
 له که نییه یڕۆژانه یمافه و مزه وئه کرکار پداویستیی

 راریقه کهبه گرت،ده ریوه یداڕۆژانه نجیڕه ررامبهبه
 رکردنکیده لک بده کار نخاوه و کرکار داریپایه

 سیاسیی تیسهده ستاندنیئه ویشئه که بت ییڕیشه
  .دا داھاتووی ژیانی له کرکاره

 یکۆبله له ،لنین ئیلیچ ڤالدیمیر  نونییڕ و بۆچوون   
 دانیشتووان. بوو تازه واوته شتکی دا یکهوتاره ئاخرینی

 ژیانی له کرکار یپایه و پله که یشتنگه ئاکامه وبه
. ستیارهھه چیھا و نگگر ندهچه دا وت ئابووری

 خۆیان دیرۆکییی خشهنه و ورده مبه کهکۆڕه دانیشتووانی
 شل کهگوتاره بۆ یانگوچکه زرۆیانهتامه و خرۆشیبوون
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 له شیکبه چۆنیاتۆڤ جاران، لکگه ربۆیهھه. کردبوو
 و کانڕووداوه و ربویه ڵگهده و وهکردهده دووپات یکهتهبابه
  .نرخاندن یده و کردده کشی و نگسه دا، ڕۆژ رجیلومهھه

 نوێرلهسه کهوتاره له شیکبه الدۆ، داخوازیی رسه له       
 رۆکیناوه و کاک نیاته: ''...  ھاتبوو تیدا که وهخوندرایه

 چ بزانین که ،یهمهئه مانانئمه بۆ) رمباوه نۆڤیه(وتاری
 زگایده یشاراوه تریچه ژر له دکارانهبه پیسی پیالنکی

 ئاپچ شاعیرانه یوشه به چلۆن و وتووهخه دا تسهده
 بۆ بۆچی؟ ؛وهتهڕازندراوه پپه و سسه زارھه به و کراوه

 زگایده ویستی رۆکیناوه!  کرکار چینی خستنی داوده
 که یهمهئه داره،رمایهسه چینی چاوسووری که تدار،سهده
 کرکار بۆ راتبه و تخه رگایده درۆیین، نیبه و واده به

 توند کرکار باھۆی و شان یپچهلهکه شنهچه مبه و وهبکاته
 ستده نهبخه نوێ نجیریزه کیانهرهگه وانئه. بکات توندتر و
 درۆیینی یوهبووژاندنه و مای تیییارمه. ئمه پی و

 مایه وهوانهئه رمییشه ب و چتیساخته له ک کرکار،
ل  ئمه خواستی یوهکوتانه بۆ وانئه مستی ستنت،ده

 له مستیان  بده یشئمه ،ئنگوچک دت دەرێ و 
   ...بخنکنین دا یاننگوچکئه
 زمانی ستنیبه وانئه نیازی: بۆوه رزتربه بوگدان خرۆشی   
 شۆڕشی ئاگری دامرکاندنی و کرکار چینی یقخوازانهھه

 له یردهپه جبه کاتی به و ژیرانه لنین ڤاڵھه. کرکارییه
  .ماونھه ڕوو

 دا باکۆ له که ،بوو بارودۆخک نگیھاوسه لنین یکهوتاره  
 نگاوکھه کهنووسراوه وشی ب یوشه. بیندراده چاو به
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 و ماڵ به ماڵ. بووده ڕتپه دا باکۆ گایکۆمه نو به که ،بوو
 بت خیای بوونه شتک. رچاوبه خستهده کۆنی به کۆن

 ناو دانیشتووانی کیکایهیه ربۆیهھه. ڕاستی له دووربه و
 سکه مکهیه. پیداھاتن و وهکرایه گوتنیان زمانی ،کهکۆڕه
  :گوتی که بوو یارۆڤمهحه
!.. واھه ستده به و ت ستکده به نده کوه به ــ   
 ن،کهده مانخۆرهدانه ن،کهده شیرین ممانده یبه
. قورس باری ژر نهمانخهده مجارئه و نکهده مۆمانستهده

 حاجی نییه سکه تاوهئه... زۆن نموونه و ونه
 ڕوو و رسه پیاوکی ڕواه به وئه. ناستنه لعابیدینینهزه

 که پیرۆز ندهوهئه رھه. خوداناسه یسیما و رسه به خۆشی
. ڕنهزپهغهده ینجهپه و توانپژهھه میده یناسهھه گۆیا

 وایه ژارانداھه ڕووی به یکهماه رگایده ڕۆژێ گشت نده
 قسه. خواتده تر دا وئه رگایده ربه له برسییه رھه و

 ربه بانیسایه ژرله حاجی. کارهبه دوویان و زارهھه
 ککۆگایه رسه به ناتانمه پازده ده و وستتراده دا یبکه

 ناوی شنهچه مبه و داوتھه دا تیوبارھه و سوی ژای و ژن
 گمژەی وکیئه و مئه زاری و مده رسه خاتهده خۆی

  .کاتده نودپ  خۆی و، کرگیراوبه
 رسه رکیئه یهکههته و ف و ستبه ندوبه مئه رخستنیده  

 قیته" شنیچه چییانیساخته دەب  ئم. یهئمه شانی
 پیاوانی بۆرە دەب ئمین. بناسنین خکان ب "ەکانیۆڤ

 له کانه"یۆڤ قیته" قوتبی و درقه که کوخا، مده یساویلکه
 تاکوو بناسنین خک ب ن،کهده قامگیرسه دا گاکۆمه ناو

   .بکن مکوتیانده خک
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  :گوتی غوالم
 رسه له کرکار ندچه دا خاتیسۆڤ یکانگه له پار، سای ــ   

 رکراو،ده یئمه. بووم وانله ککیه منیش که رکرانده کار
 وانئه که ،بوو خۆمان کانیھاوکاره ڕی له ھومدمان چاوی
 کارمان رگایده نبکه ناچار کار نخاوه و بگرن ئمه پشتی

 نخاوه که ببینن و نبکه یرسه ئوه مبه. وهنهبکه دا ڕوو به
 ئمه ڕوانییچاوه له یبهپشه دا الڕێ به زۆنه چلۆن کار

 ڕۆژی. وهواندهخه یئمه ھیوای کیهشیوه چ به و وهدایه
 و ڕوونی دڵ و چاو بیانوویبه نکارخاوه ،ورۆزنه ژنیجه
 پیری کرکاری ششه ـ پنج یماهبنه له پیرۆزهژنهجه

 و نۆق و للوپهکه ورده موسکککه ،کهندهبهمه ناسراوی
 راتبه و تخه مئه بانگی و نگده. ناردن بۆ یکرۆکهشه
 و ف و وهقییهته دۆدا له بۆمبا شنیچه ،چکنه و وتچه

 و وترکهسه نکارخاوه پیالنی. گرتی کار نخاوه تکی
 لنین فیقڕه ھژا یکهوهئه م،ده من. وتژرکه ئمه پالنی
 مبه ومت،قهده گاداکۆمه له یهوهئه رھه کات،ده باسی
 و خاتردهده کهژانگه ماکی لنین. ینناکه پ ستیھه ئمه
 و باتخه یبه.. سپرتده ئمه به یکهرکردنهسهچاره

 تا ،ببت ئامانتر ب و ترشلگیرانه بده ئمه تکۆشانی
  .ب رمسۆگه وتنرکهسه
 و یاران کرده ڕووی پیوتر. ھات کۆتایی ڤانھه ڕای بیرو  

  :گوتی
 ئامانج، به یشتنگه بۆ کرکار باتیخه نگاویھه مکهیه ــ    
 به دژ یهوهئاشتبوونه له دوور به کردنکی کانیرهربهبه
 مله زانده باش مهئه کرکار. تدارسهده زگایده
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 مووھه به تزاری، زگایداموده دا،خوناوییه چوونهتھه
 ماننه و مان ڕیشه دته وهژاندارمه و شکرله و پۆلیس ھزی
مشڕگهشه مئه یوهرهده له. ئزی به ،داررمایهسه دا، يھ 

 رمبهھه له. تهحکومه ھزی پشتیبانی وهخۆیه ئابووری
 و نیاته کرکار داریشدا،رمایهسه زگایده و توهده فیسه

 و رهبجنڕه و گوندی و شار تکشیحمهزه. نییه ستبده
. کرکارن پشتیوانی و دان شۆڕشگران فیسه له الشفه

 نیری داڕنینی و ڕزگاری بۆ کرکاران و انزەحمتکش
. نبکه کاراتربتواناتر و  خۆیان فیسه پویسته خسیری،یه

 به یشتنگه دەب کرکار، ھزی ڕاپڕینی ئاخرینی ئامانجی
 و گوندی و کرکار وا که یمهودهئه. بت سیاسی تیسهده
 گزنگدانی مینکهیه له ،گیشتن ئاکام به رنجبهڕه
 مستی و ستده به خۆیان نووسیچاره دا ڕزگاری یانیبهرهبه

 ل روسنهچه و رمگهسته و زۆردار ئیتر نووسن. خۆیان
 مردووی فرامۆشخانی ک ،دەکرن گۆڕ دا گۆڕستانک

دیرۆک.  
 له میده ڕووی لنین، یکهوتاره یوهشیکردنه بۆ پیۆتر   
  :گوتی و کرد ڤانھه
 یهوته مله بیرک و نبده رنجکسه ئوه! یارانھه ــ  

 به نیاته ،سیاسی بوونی دەستی قامگیرسه:'' که وهنهبکه
 پویسته واتهکه. دەکوت دەست شۆڕشگرانه ھرشی

 کارگه رھهل  .وهینهبکه راوترھه مانکهسورانهھه یبازنه
 هپه رھهل  کار، ھکیبنگه وبنکه رھهل  ک،یهگانگه و

ی الدێ جاباھنڕه شونی مرجهسهل  و رزرانوه کگیکی
و شار، کرکار و ڕەنجبر دەب دەست بکار بن و لشکری 
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ڕۆژی گران پکوە بنین. دەب مستی ئاسنینی ھزی 
 .نرزختی زۆرداران بلختی بکار، تنگاوەری کرج

 و برزه ،ئمه یتکۆشانه پیبه پ که بزانین شمهئه بده
. بده ئامانتر ب و قورستر وانیشئه داپۆسینی نگیزه
. گرندهھه شونمان و ننده ڕاومان نگاوھه به نگاوھه
 لمان وانئه ین،بکه سازی ئمه رچیھه و زیینبه ب وانئه
 لنین ئیلیچ ڤالدیمیر ،شدابواره مله. ڕوخننده

 شنهچه رھه که یده پمان و کاتده ئامۆژگاریمان
 بدات، ڕوو ئمه له که ساوکیساوه و میرخهمتهکه

   .زینتهده پ یئمه و زنمه سارکیخه بتهده یکهئاکامه
 و ڕامای کیهسرۆکهده به یکهچاویلکه یشووشه الدۆ      

 و ھات دا پیوتر کانیوته شون به نگی،بده ئیستک دوای
  : پدا یدرژه

 و کار شونی و دەژین تیدا ئم ک شارەی ئم ھر ــ   
 کوولکی ،ئابورییوە لباری ھسووڕانمان، و خبات
 دا باکۆ شاری کانگاکانی ل. ڕووسیای ئیمپاتوریای ڕوحی
 بە ئم. کارن خریکی کرکار ھزار یک و بیست دەوری

 و بتکا ک پکھاتوون جۆراوجۆر نتوەی س ل کرکارە
جیاواز ب ، کی بشیوەی شنی و وەحشیانچ کۆیل 

 و بڕچوون ئاستی ل خۆمان ئم. دەچوسنرنوە
 سرپاکی و ئم چونک شارەزاین، کرکار گوزەرانی

 ئم نیشتجیانی مبندە، ئم کرکارانی
 کۆخت زیچمان و زار و خۆمان ستاری ج. ماتمینگیین

 ل پ شداری و نووتک و تنگ ژرخانی و قوڕین خانووی و
 ئاوی تنانت بگرە ،دا ھژاران باکۆی ل. مافتن گرا
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 تونیایتیمان ک ئاوەی ئو ناکوێ؛ دەست خوردنوەش
،دەشکین کی لمرەچوە کودوورەدەست رپشتی لس 

یان کۆنمگ م دەگاتگوزەرە و گاز ئ .گا لندە دا ڕچ 
 گرای ئازار و نخۆشی گرای دایک چیھا و دەب تاوگز

 نخۆشیی ک دەزانین باش بم. نازانین دەکاتوە، تدا
 پیس ئم سری ژر ل منداکانمان مردنی و خۆمان

 ڕەفتاری و ڕەوش سر بدەین سرنجک.  دای اوەچک
 ئم ئوان ھسوکوتکانیان، شوەی و کارەکانمان خاوەن
 خۆبختکردنمانل  و توندوتۆڵ کارکردنی ل. دانانن بھیچ
 و تبایی و پکوەبوون ل بم دەکرتوە، پمان دیان

 ب ئوانن، ھرچی ھربۆی. دەڕووخ دیان یکتیمان
. دەدەن ئم ھواردنی لک و داتاشین ھوی تکایان

 بستووە لک کلکیان تورکخوازانی و ئیسالمی مزنخوازانی
ر لبای ژرستیدا و ئایین عوەپتن پیالن نپالن و دەگ 

 جیھان ئیمپاتوریای پکھنانی خونی ئوان. دادەڕژن
 و داگیربکن ئازەربایجان گرەکیان و دەبینن ئیسالمی

 ئوان. بدەن پ پرە ڕۆژھت برەو کۆلۆنیاکانیان
 خۆیاندا پالنی لم مرۆڤ بختیاریی و گشتی حسانوەی

  .دەبینن
 نیپیال پووچاندنوەی و پالن خاوکردنوەی!.. ھاوڕیان 

 ئرکی ،دەماروشک نتوەپرستانی و ساالران ئایین
 ناوەرۆکی و ناوک ناساندنی و لقاودان. ئمی سرشانی

 شۆڕشگرانی کاری دەستووری ل ،چپن چت ئم
دایمرەکانی بۆ. ئربو ب وزاندنی خاک لم گرە ئب 

 یکتیی و کرکار پۆیینی وەری ،ناڕەسنش
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 ھزی پویست. گرەک مانزەحمتکشان ئنترناسیونالیی
  .بکین ئامادە بۆ شۆڕشگری پشمرگی چاالکی و خۆشبز

     رککانی ھر ھات، کۆتایی الدۆ قسکی پیۆتچاو ل 
 حمیارۆڤ چاو، ئیشاڕەی ب و کرد کاتژمرەکی
 ل تایک و ھشت بردەرگای سندووقی ناو ئاسنوای

 و ئھوەنی بۆوە، وا دەرگاک ھرک. کردەوە دەرگاکی
 دەتگوت ک داگرت، ھۆک بسر بای ئوتۆ بدەنگییکی

 و ئستوور دیواری یپشت ل. ناکوت دەست تدا ریەزیندەو
 دەسگاکانی و مکین ھاڕەھاڕی و تقوتۆق دەنگی ،ناڕکوە

کارگ گوێ دەھاتن.  
 پشکشی ئایینییکانی کتب و کۆنکوەکی الدۆ     

  :گوتی و کرد بوگدان
 بکار من بۆ دا سفرک کاروان ل ئمان!.. بوگدان بگرە ــ

  !فرموو.. بن تۆ دەفریای سفرەشدا لم لوانی و ھاتن
 باخی ل شپقیکی  الدۆ کردن، ماوایی دوای   

 ب چاکتکیشی و کرد سری ل و دەرھنا چاکتکی
 و بر گرت ڕگای ،بدەستوە داردەستک و دادا قۆی سر

 داخستوەو دەرگاکیان الدۆ، ئاوابوونی دەگڵ .ڕۆیی
 دوو قایمگیری کردەوە ئاسنوایان ل پ سندووقی

دەرگاکژدەر و لینگریش و ئپیوت ر لیاری سشوو، بپ 
  .وەدەرکوتن پکوە

  چ لمی و پگای خڕ پ ی لوادا، ئاسنر کارگپیوت 
رەوە لژدەر و بئ گایان دواوە لر ڕبگرت .نیوەی ل 

  :گوتی ،و ڕاوەستا ئیستک پیوتر ڕگادا
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 تۆ دەرکوتین، حوشک دەرگای ل کئودەمی  ــ      
 پنا ل و ھکش سر برەو ڕک و بگرە چپ بری

 ل .ب من چاوەڕی و دانیش ڕنون چرای بورجی
 ڕبوارکی ک بنون خۆت جۆرک ب دا دانیشتنیش

 خریکی و دانیشتووی حسانوە و پشوودان بۆ و شکتی
  الی؟ ل جگرەت... جگرەی کردنی ببا

  ! نیم جغارەخۆر.. نخر ــ
 و پچا ڕۆژناموە دە بۆ ماخۆرگایکی کموسک پیوتر  

  : گوتی
 بۆ و مبادا ڕۆژی بۆ.. بی جگرەخۆر ناکا پویست ــ 

ونکنشو ویستمانبگرە ھا.. پ!  
 ھدی ھدی گوتبوو، پی پیوتر ک جۆرەی ئو ھر         

 و سبریک ژر ل. ڕۆیشت ڕنون چرای تیرەگی ژر ھتا
 چاوەڕانی جگرە، ھبستنی بدەم ، برچاو لشونکی

 خۆی دووکیشدا بباکردنی ب دەم. دانیشت پیوتر ھاتنی
 من دوورەدەستدا شون لمئاخر ئم کارە؟... : دەدواند

 بیر زۆری  بۆچی؟.. ؟دابنیشم پیوتر چاوەڕانی دەب بۆچ
 ک نیزانی ھیچ. نگییوەرامک  بھیچ بم لکردەوە،

 یاساوی ژوورۆچکی ل و ڕینونوە چرای بری لو
 و دانیشتوون کسک چند ،دا ئاسن ڕگی چاوەدری
 ئو برنامکی و کار و حیزبی پایی و پل ب سبارەت
  .وتووژن خریکی

 
  

****  
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            ی لرانی ژوورۆچکی چاوەدگدا، ئاسن ڕ س 
 پیوتر کتسخولی، الدۆ: دانیشتوون یکتر شانی ب شان کس

  .کونیانتس گدانبۆ و چونیاتۆڤ
  :دە ئسپایی ب الدۆ 
 برھمی بڤۆکی ،ئیمۆییمان پویستی ھر ئرکی...   ــ  

مانکچاپخان .مدوا لنینا" ب "دەب لی ناو لگ 
 خۆی و ھبگرتبوران  ژیرانی ھنگاوی دا زەحمتکش

 چاپ جوھری و کاغز وەک :پویستی کرەسی. بنونت
 دوو ماوە ھر گیراوە. لبرچاو "نینا" بۆ تر،  کلوپلی و

 بۆ ی ناسراوی خۆمان،زانا و ژیر لخۆبردووی تکۆشری
ئرکی  و نھبژری "نینا" پویستی کلوپلی ترانسپۆرتی

 دیسان دا لرە من... نوەائم کارە بخین ئستۆی
 ئایا دەپرسم و دەکموە دووپات خۆم پشنیارەکی

... چۆن؟ ،گرنگ ئرک ئم بۆ یکم کسی وەک "ئژدەر"
   !بت؟ئرک گرنگی ھ  ئم توانایی و بستی وای پتان

  :دە دا وم ل چۆنیاتۆف  
 ک دەب زاناتر و زیرەک و ھسووڕاوتر ئژدەر ل ــ       

 دا گران و گورە تاقیگی ل جاران گلک ئژدەر!... بت
  .دەبینم ئرکی ئم شیاوی منیش... دەر ھاتۆت ڕووسوور

 دەکات ھاوڕییانی ل ڕووی ، کورتدەم رامانکی دوای الدۆ   
  :دە و
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 "،نینا" بووک یازیگ ڕاگوازتنی و ھنان ئگرچی خۆ ــ
 ل ،و الیک ل ناسراویمان ھۆی ب بم بوو، خۆمان ئرکی

 و ڕاھنان قورسی ئرکی ، ل ئستۆ بوونیتریشوە برکی
 ڕیگمان ڕکخراوەکان، شانی ئندامانی پورەردەکردنی

نادەن پ واو بماناوە ت ت لبین دا "نینا" بووک خزم .
 بھۆی و ناسراوە دەزگاوە الین ل ک ،"یشغوالم" ھاوڕێ

بۆ . بدات زەحمت ئم قرەی ل خۆی ناکرێ ناسازیش
 ھموو ب دەب ،داب توانامان ل ئوەندەیغوالم، 

 ک ی بۆ بەخسنین،لبار ئوتۆ ھلومرجکی توانامانوە
  .ب دیار ناوماندا ل بتوان و نخا پی ل ناسازی

  :دە لوانوە ژر سرتی نرم ب بۆگدان   
 کیژکی ،" بۆ ئم شاکارەژدەر"ئ جووتی من، بوای ب ــ    

ک باشترە جحپیاو و من... لش ئو دەناسم باش جووت 
 دەست باشتر ئیڤان کچی ی"ڤرا" ل کس بم دەموێ

 ئویش و ە"ئیڤان"پروەردەی دەست ڤرا... ناکوت
 پل دەم. تکۆشرە و دسۆز و ئازادە و ئازا باوکی چشنی

تۆڵ  و توند دا نھنیکاریش ئاست ل و نیی چنسووک و
 و پۆلیس گومانی و شک تمنیش، کم و کاڵ چونکی. پتوە

 ب من. ناکات ڕەکش خۆیدا شون ب پاراستنی سیخوڕان
 شیاوی بپست پ و ھمسنگاندووە بابتی ھم و وردی
  !چیی ھاوڕیانم ڕای و بیر بزانین با... دەبینم ئرکی ئم

  :دە و دەداتوە وەم لباوان الدۆ  
بی ئو جووت ھکوت ھاوڕیان شیاوی ئم دەبینم،  ــ

 مکئ رکورە ئو گ وای گرانب رین.. ببسپ یان پ
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و نینا، س ھڤای دسۆزی  ئژدەرە و پترۆڤا ڤڕا منیش،
  یکترن!

   :الدۆ ڕووی دەمی دە پیوتر دەکات و دە  
ــ سبین دوای چشتنگاوان، "ئژدەر" و "ڤڕا" ل بر 
وستگی ناوەندی شمنفر چاوەڕوانمان بن. بم 

  نا... جیا ل یکتر و بمودایک دوورتر ل یک!...پکوە 
دەمنت بدەنگ تاوک زەردە ب سر لوانییوە  ،الدۆ     
زەردەی سر لوی الدۆ دەکات بناغی قس و دە پیوتر  و
:  

 وە و شان بکن پز دەکدڵ ح را بژدەر و ڤئ ...ــ ب
ان ل ئو پرێ شانی یکتر ل چاالکی دابن... ویستکی

  ...پیرۆزی دای و جگای ڕزن
:الدۆ دە  

بم ئژدەر تبگین ک نناسراوک ل بر بی، ــ     
 : دەپرس ت و لی ناوەندی دا بۆالی دستگو

سعاتت کاتژمرەکت چندە؟ ل وەرامدا ئژدەر دەپرست: 
ئیتر کابرا : بۆ پیرە پیاوەکم! بۆچیی؟  نناسراوەک دەی

ون ئو دا و "ڤرا"ش ب ش دەڕوات و "ئژدەر"یش ب شون
ئژدەر دا. کابرای نناسراو جووتی ھاوڕیانمان ب من 

  پتیا؟ دەگینت... باش تگیشتی
  ــ بی ڕەفیق !

    ر لستان. الدۆ بکان بۆ ڕۆیشتن ھڤاک ھر سھ
:ڕۆیشتن دە  

یست"ەکان پیان ل بڕە ــ خۆتان دەزانن ک "ئیکۆنۆم
  دەرخستووە و بردەوام پالمار 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئکۆنۆمیستکان، حیزبکی سیاسی بوون، ک ل ساکانی    

نوەدی سدەی نۆزدە دا، دژ ب ڕاپڕین و سرھدان و 
باتیان دەکرد.ئاوە خگای شۆڕشڕ م لۆگۆڕی ڕژ  
  

دنن و کرکارەکان ب قسی دەب و ناوزگ بتاڵ 
ل ویستو پ نن. دەبتدەخ  

کرکار ل ف و تکی  ،کۆبوونوەکانتان دا
 بدەن. ب ھ ان لوە و لنکان ئاگادار بکئیکۆنۆمیست

دا کرکارەکان کۆ باوەڕی من، بۆگدان ل مبندی "باییل" 
کرکار  دەم ھراش ب کردەوەی بئو تاقم  بکاتوە و

  .بناسنن
  پیوتر گوتی:

انی" دا ــ منیش بیانی بۆ ھر ئم کارە، ل "باخ    
  کرکارەکان کۆ دەکموە. 

: وایی دەڵ سپاس و ماالدۆ دەگ  
ـ بی    ھاوڕێ، چوونی ئوە و کۆکردنوەی کرکارەکان لم  ـ

 خۆتان ئاگادارن ک .ویستک پلدا گ رجلومھ
"یکان "زۆباتۆڤ"یکان و "ئیکۆنۆ میست" و "شنتۆکۆڤ

ئو تاقمان ل  . پۆپاگاندەیخریکی ژەھر بوکردنوەن
ڕگ  یشدەزگای پاراستن دای و خزمت چینی چوسنر

"ئژدەر"یش ل قۆکوە کرکار خۆشکریان... ب بوای من
 و دەب ی ناسککلوە... ھوە و ڕوونیان بکاتکۆبکات

  کرکار ل ختری ئو تاقم ناڕەسنان بپارزرت...
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تیڤ دەھات. الدۆ ل دوورەوە دەنگی فیکی لۆکۆمۆ    
  کوەکی دەست دای و گوتی:

  ەی کشا. ۆیشتنمان ... دانیشتنکمان درژــ کاتی ڕ
چۆنیاتۆڤ بر ل ھموویان ل ژوورۆچکک ھات دەر.    

 وەندە بستا و ئوت، بۆی ھی کژدەر چاوی پئ رکھ
چاکوچۆنی بوون، ک دەتگوت ساک ل گرموگوڕی خریکی 

. دەست ل ناو دەست و چشنی نیوە وور بوونیکتر د
سرخۆشانی ل عالم بخبر، ل نوان ھ ئاسنکان 
دا نرم نرم ڕۆیشتن. کاتک ئوان دوور کوتنوە، دوو 

واگھرانی ڕژووری چاود کانی تریش ل ای ئاسن ھاتن
  دەر و پکوە ڕۆیشتن

  
  
  

****  
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 ل پکوە دایکی و ڤرا زوو، زۆر بیانی ڕۆژە ئو          
 بوو نادیار چونک ڕۆیشتن، ل بر بم ھاتندەر، ماڵ

 داخست دەرگاکیان دەگڕیتوە، تریان لوی زووتر کامیان
 بۆ ماریا. دا حشار بردکدا ژر ل کلیلکیشیان تنیا و

 بانگ دەومند و دارا ماکی ل ,مندان جلکی دروومانی
 ب رووسی زمانی فرکردنی و ڕاھنان بۆ شڤرا"". کرابوو
 ل ،ماریا. بوو دەستخوشکی ئامینی مای چوونی نیازی

. ھکشا ھوراز برەو و تپڕی شقامان دوو جمسری
 کبابی خۆیاندا کۆنکی بری لو ش"ڤڕا"

 چرکیک چند دوای و ھنا وەدەنگ سووری دەرگایکی
 ڤرا ب چاوی ئامین ھرک. کرایوە دا ڕوو ب دەرگای
 دوو ھر و حوشک ناو کشای و گرت مچکی کوت،
. گوشی بخۆیوە خۆشویستان و الملی خست دەستی
 دا کورتبای دەستخوشکی باوەشی ل ڤرا برزی بژنی
 سرگۆناکانی ڕامووسانی بۆ ئامین و چمایوە کمک

 ماچی خۆشویستان و پ پنجی سر خست خۆی ،ڤرا
   .کرد

 بج و خۆش کاتكی چندە! ئازیز "ڤرا" ئی... ! ڤرا ـــ  
   !سر وەرە... کردبوو تاست گلکم!  ھاتی

 پکنینوە ب و الشان خست پرشانی بسکی و قژ ،ڤرا    
  :گوتی
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 بمجۆرە خكان چاوی لبر شوورەیی کچک ــ
 داخ دەرگاک.. دەمووسی ڕام دداران و دەبی دەستمالنم

  ! بینن نمان انکس با
   ئامین تاو بی پرا" دەستی و داخست دەرگاکگرت "ڤ 
 خانم، گورا دا، سروو قاتی دانی ل. ڕایکشا سر برەو و

. کردەوە بۆ باوەشی و ھات ڤرا پیلی برەو ئامین دایکی
دەم ئامین وە قاقای بنینکگوتی پ:  

 بدوا، لم ئیتر و ھات مامۆستاکشم ئوە دایگیان ــ   
 یکتر ل دەست قت و قوتابی یشمن و مامۆستا ئو

  .برنادەین
 ل تمنی. بوو ژن دەست ژیکنی ژنکی گوراخانم     
 ھر ب شیرینی ڕەنگ پی پرچکی و قژ. دەدا سای چل

 ، الوە دوو ل ئگریجکانی. خستبوون دا دووالشانکانی
 ژنیان شنگ ئو شقی و تورت و سپی ڕوخساری دەروی

 جووت سر ل پیوەستی و باریک ئبرۆی جووتی. داگرتبوو
 ئامینی و گوراخانم. بوون ویستا میحراب ب کژای چاوی
 تنیا کرابوون؛ قاش دا نوەڕاست ل و بوون سوک ،کچی
 برزایی و تمن مودای نوانیان جیاوازییی و فرق

 تازە الونی ھڕەتی ختی و خاڵ ئامین. بوو بژنیان
 شاوی. سای بیست تمنی نابووی پی تازە و دەڕشت

سینی  ل ،دڵپپکخواردووی ناو  ئارەزووی و ھرزەکاری
ی تازە دا ئامینچاوە نیازی و ناز .خستبوودا بن ڕەش 
شی ،کانیگنگتیو جگوشتنیان ھ یشتبوویگ  و ب

 و دەم. شون تازە الوک دا دەگڕا ب یک نیگا بیکووژێ
 بزر ل پکنینیان شیرینی زەردەی دەگمن ب قندی، لوی
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 ب ھر پکنینی قاقای تریقی و حیلک دەنگی دەبوو؛
. ندەکوت دەنگ ل سرەبھاران کوی قاسپی چشنی

 الری و  و لش و ئامین سۆیی و سپی دەربچن، ل ئمانی
 ونیک پکنیندا، لدەمی گۆناکانی سر چای و گۆشتنی

  .ھگرتبۆوە دایکی گوراخانمی ل بوو
 وەک و کردەوە ڤرا بۆ ھمزی خۆشویستان گوراخانم   

 ماچ کومکانی دوو ھر و کشا دەباوەشی شیرین گیانی
 پلکی ب ھنانی، بخر و مشتاق و دەست دوای. کردن

  : گوتی و کردنوە وشک چاوی ئسرینی چارشوشانکی
 باوکی شھیدبوونی دوای ک ببوورن لمان گیان ڤرا ــ   

 سرەخۆشییکیشی و پرس بۆ نمتوانی تنانت ،ئازیزت
 یاسای و ڕەسم ل ژن، ک  دەزانی خۆت. ماتان بنم سر

 پاوان تنگی دەمارگرژی دا یکششدەر ل دا ئیسالم ئایینی
 بنتدەر؛ پ تاریک و تنگ چوارچیوە لم نیی بۆی کراوە و
  .بوو ئازیز و بڕز و برز گلک بالمانوە ئیڤان ئگینا

  : دایوە ومی و داخست سری ماتمینوە ب ڤرا    
 گشت ل ئوە ک ئاگاداریشین و دەزانم ئم من ــ  

 میرزا. ھن و بوون ئم دەرخمی زیاتر درواسکانمان
 ب ب و نبوارد خۆی دا باوکم ترمی بڕیکردنی ل حسن
 دەگمان دا سپاردن بخاک ڕوڕەسمی ل ،تق و ترس
   .ناکین یاد ل ئوە دسۆزیی قت بوو؛

    ئامین ژەی لی و ناشتن و مردن بیرئانینی درپرس 
 ئم. ڕاوەستا مات و بدەنگ دا ڤرا باوکی خمناکانی
 گران، و سخت چندە بوو دیار ئامین بۆ ڕاوەستانش

ی چونککسروشت ک بشنچ توی و ئاوکت و حیلک 
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نین قاقای و تریقکبوو، پ دەکرا ککدەم نچاوەڕوانی ی 
   .کردبای ل بدەنگیت

   ئامین رای دەستی ئارامی بگوتی و گرت ڤ :  
 خودا ل ئتۆش! دایگیان بس دە... بۆین با وەرە ڤرا ــ  
 ...بکرتوە بۆ خمانت یککلن گرەک پغمبرانت و

 بۆت کرگارت و کار بۆچی ھگرە دەست ! ...پژارە و خم
  !گیان دای بس... مراقان و دەرد و خم بیرئانینی

 ل خۆمان دەکرێ مگر بۆچی... خۆم؟ کچی کردەن چ ــ   
 نبووە، تپڕ خمک وەشرین؟ خفتان و خم چنگی
 خریکی دەبۆن باش... دەبارت دا بسر نوی خمی
  .بن خۆتان کاری
     را و ئامینرەو ڤی ببانی ھۆدەکبن نو دوور دا 

ژەکم. ڕۆیشتن درراخانم بتا گوئاوابوونیان ھ، ب 
 ئوان ک. ھنگرتن ل چاوی و کردن بڕی چاو سیلی
ویش ژوور، چوونرەو ئی کاری ھۆدەی بڕۆیشت شووەک.  

 الیکی. دانیشتبوو کار مزی پنا ل حسین میرزا    
 مندانی پڕتووکی و دەفتر ل بوو پ مزەکی سرپشتی

رگو ف ری لوە ببی تریشییرانی کتزنی نووسوەک م 
 تۆلستۆی، لۆرمانتۆڤ، گوگول، پوشکین، ئاخوندئۆڤ،: 

  .دەبیندران زاکر و چرنشفسکی، بلینسکی،
 شاری دەستکورتی بنمایکی ل میرزاحسن     

 گۆڕەپانی نابووی پی قرەباغ مبندی ی"شووشا"
 ژیانی ڕگای چرمسرە ھزار ب. ندارییوە تنگبری

 شاری ل سرەتا. خوندی ھناسساردی ب زۆر و گرتبر
 وژەی و کۆلتور دەگڵ ،پترۆگراد شاری ل دواییش و مۆسکۆ
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 بیری کارتکریی ژر ل میرزاحسن. بوو ئاشنا ڕوووس
 بوو و، ھبژارد مامۆستایتیی پیشی ،دا ئازادیخوازانی

کان مامۆستای بگف.   
 و ماف  ھیچ بب ک بوو مامۆستا یکم میرزاحسن   

 خۆی دا تارتارەکان و ڕوس تکوی فرگی ل ،مزەیک
 ھژاران مندای پروەردەکردنی و ڕاھنان کاری ترخانی

 منداکانی نووسینی و خوندن کرەسی جاران گلک. کرد
 پویشی و جلک کینی ،بار جارو تنانت و دەکی

   .دەگرت وەئستۆ
 ساز دا ئو بیرۆکی سر ل مامۆستایان یانی یکمین    

 ەوە"میرزاحسن" زیندووی مشکی ل شانۆ و چیرۆک. کرا
وتنر کز سروەھا. کاغیاریکاریشی شانی ھ ر خستژ 

 برەو و'' وردیۆڤ ھق عبدالرحیم'' مزن شانۆنووسی بای
  .برد پشکوتنی

 ،حسن میرزا ھمنی و ئارام سیمای و سر و ڕوات        
 ل پ پیرۆزی دیمنکی ،نرم و سافیوە سپیی قژە بو

 ئارامی نیگای و نرم دەنگی. کرابوو نخش ل سر ڕاستی
ر دەکردە کاری ،دا گوتن دەمی لستی سی ھو ھاوڕ 

شنکی چنیاییدەدا د ر بک ھربوونی. ھاودەنگپت 
 خمناکانی کیو ئاسوار شونوار تمن، ل ساڵ پنجا

ن وەرگرتبوو.  لمواریتساری و ڕەنج ئاسناسھ ب 
 ھوستی شوە و ڕامان و مشک بم بوو، دیار ڕوویوە

   .بوو ئوڕۆیی و تازە بی ھتا
 زاری و زەوی خاوەن بنمایکی ئندامی ،خانم گورا     

 بم میرزاحسن، ل کمتر تمنی. بوو لکوتوو
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. بوون یکتر تواوکری و، یکتر ھاوترازی ھاوپیمانکی
 بووکی ب ھرک بم بوو. نخوندەوار و، ماڵ کچی گورا

 و مرد تکۆشانی سای ل ەوە،"میرزاحسن" مای نای پی
زرۆیی ئاکامی لندن دا، تازە بووکی تامنووسین و خو ب 

 ڕۆژانی کاری وەک ڕووسی، ب دوایش ل و تورکی زمانی
 چشن ھم توان ک بچشنک ڕاھات؛ پی و لھات
   .بخونتوە ڕەوانی ب ڕووسی و تورکی کتبی

 نشمزنت، ھۆدەک منگی ئوەیک بۆ گوراخانم    
دیانو ھ ری بس نجی پپ و نایئ ،ھۆدەی ک ب 
 و نووسر و تۆلستۆی پۆشکین، گورەکراوەوەی تابۆی

 میرزاحسن ،ھۆدەیدا لو. ڕازندرابۆوە تر شاعیرانی
 سر ل سری میرزاحسن خانم، گورا بھاتنی. دانیشتبوو

 ل چاویلکی. کرد گۆراخانمی سیرکی. ھگرت کتب
  : پرسی لی ھدیان. کرد تماشای وردتر البردو چاو سر

  !گریاوی؟دیسان  دەی چیی؟ گورا ــ
 بۆ بوو لمژ میرزاحسن مرۆڤدۆستیی و بزەیی   

 شووەکی خاونی ھست بم ئو. دەرکوتبوو گوراخانم
 کورسی لسر مردەکی، الشانی ل گورا. ڕاھاتبوو
  :گوتی و دانیشت

 شتن ترمی ئو، بدیتنی. ئامین الی ھات ڤرا ــ   
  .ناچت بیر قتم... بیر کوتوە م"ئیڤان" بخونی

 دا ژوور ب ھنگاوک چند و پ سر ھستا میرزاحسن    
 خبر دوورەدەستانوە ل وەک و ڕاوەستا. چوو و ھات

  :گوتی بنت،
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 ھاتووینت دا سردەمک و سدە ل ئم!...  گورا ــ   
 و چاخ. دت ل خونی برامی و بۆن ک ،جیھان ئم سر

 و گران گورەو بسرھاتی ئاوسی سردەمکمان
 و کوتوە نزیک گوراخانم ل... نادیارە تیدا چارەنووس
  :پرسی لی و داھنا زولفی و سر ب بالونی دەستکی

  کوی؟ ل ڤرا ئدی ــ    
 زمانی دەورکردنوەی خریکی... ئامینی الی ل ــ

  ...ڕووسین
. باشترە بکن خوندن سرقای خۆیان با بجی زۆر ــ     

 خوندنی و دەرس ھشتا ئگرچی. لھاتووی کچکی ڤرا
 یاریکاریی و خۆی تکۆشانی لسای بم نکردووە، تواو
 ئامینش. دەزان باتر خۆی پلی ل ،دا بابی و دایک

 بنت، وەدەست سرکوتنک دا ڕووسی زمانی ل ئگر
 سرکوتنی دا ناوەندی ئاخری پلی ل داھاتوو سای

 سرکوتوویی ب ناوەندی ئاخری پۆلی ئامین. مسۆگرە
 ڕوسیای ڕەوانی خوندن درژەدانی بۆ بنیازم بکات، تواو
  .بکم

  :پرسی سرسووڕماوان گوراخانم  
 ب تورکک کچ دەکرێ مگر!! حسن گوتب نت ــ    

 خزم زمانی ئدی.. بکرت؟ دەستان دوورە ھوەدای تنیایی
 ل دراوس و دەر ژای و ژن دەبستی؟ چلۆن ناسیاوان و

.. بۆ ھدەبستن مانو قسۆک قس ھزار نکراو ھیچی
 بتوو... و وەرگڕاوە دین ل دەن.. بدین شووەکت دەن

  ...دەکن بردەبارانمان ئیتر بکیت، کارەش ئم
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 بۆ بتایبت پیمان، و سۆز سلماندنی بۆ حسن میرزا     
  : گوتی و دانیشت الشانی ل ھات خانم، گۆرا ددانوەی

 بنمای ناو ل و ماڵ چواردیواری ل ھرکس!... گورا ــ   
 مای ل تو و من. ئازادە و سربست دەکا، چی دا خۆی

، ب خواستی  خۆمان ژیانی شوەی ھی بۆمان خۆماندا
 ھی بۆمان تۆ و من. مشکی خۆمان برەرو پش برین

 وپروەردە بکین  خۆمان ئارەزووی ب خۆمان مندای
. پی بر بخین پشنگدار و گش دواھاتوویکی

 دا ئایین تاریکی تلسمی ناو ل انخۆی درواسیکانمان
 تاریکی برەو کراوی کلپچ ب و کردووە زیندانی و بند

 و نی خۆیانموختار و سردار بۆخۆیان ئوان ؛داوژن باسک
 ئو. بکشت دەریان بندیخان ل تۆپزی ب نیی بۆی کس

 سرلشواو، و چواشن ژیاندا چۆلگی لک  کسانی
 کی دەی... دەکات ب ئوەندە ھر ئاوەزیان و ئق چاوی

تۆ و من ڕەوای خسیرانی ترسی لند ناو یداوی و ب ونک 
 نخر! برین؟ الڕدا ب خۆمان ڕاستی ڕبازی ،دا پرستی

 کۆنپرستاندا ھنگاوی شون ب من ئگر ،گیان گوڕا
 فرمان و ئرک و نووسین و کتب ئم دەگڵ ئی بۆم،

! ... دا؟ ئاستیان ل سرھبنم چلۆن و بم چی مژوویم
 ب ببین و بین ڕچشکن دەب ک منن وەک کسانی و من

 الڕێ مرۆڤی ڕزگاریی ڕگای بکوو بسووتین و مۆمک
    .بکینوە ڕووناک

 بۆ سردەمانم ئو باسی جار جارانی من!  گورا     
 شاری مامۆستایانی پروەردەیی خوندنگی ل ک کردووی

 ئو یان بووم، خوندن خریکی خوندکار وەک ، دا"  غور"
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 دەژیام، دا"پتروسبورگ"  و" تفلیس" شاری ل ک کاتانی
 ساوام بربوی خباتی و تکۆشانی خۆم، سر چاوی ب من
 من سردەم ئو بداخوە بم. بینیون دا شاران لو

 ھۆکاری و ڕادەس کرکار جماوەری چیی ھۆی نمدەزانی
 ل و خوار چووم دا کتب ب کاتک بم. چیی یانڕابوون

 زانیم ئودەم گیشتم، لکدانوە ب مشکمدا بارەگای
 دەزانی ھیچ تۆ گورا... ھی مانایکی چ و چیی ڕابوون
 چ ب ھژاران تڤگڕی و چیی سرھدان و ڕابوون

 بۆ:  بم بۆتی ڕستدا یک ل!... دی؟ دت مبستک
 و کۆیلتی زەنجیری پساندنی و یخسیری نیری داڕنینی
   ...!دی دت ئینسانی ژیانکی ب گیشتن

 شل شووەکی گوتنی بۆ گوی سرنجوە و وردی ب گورا   
 و قس گودانی و بیستن خوازیاری دڵ ب گورا. کردبوو
 ل ک دەکرد دەم بو حزی بتایبت بوو؛ ئو گوتنی
 ھر. دابوو گۆڕین ل حسن میرزا ڕوخساری ڕەنگی گوتندا

 ب و پگیشتووی تازە و نوڕەس گنجکی دەتگوت
  .دەکات سرکوتن و سرھدان و ڕاپڕین باسی خرۆشوە

 وەرگرتنی بۆ  ک ،بوو ئمساڵ سای سری ھر...  ــ     
 لوێ ،'' تفلیس'' چووبووم شانۆنامکم ئیجازەنامی

 ھتا ک بینی خۆم چاوی دوو ب مزنم سیر ڕووداوکی
 شاری نای پم ک ڕۆژەی ئو ھر. نکردووی باس بۆم ئستا

 ژر ل و شقامان ڕژابوون ئاسن ڕگی کرکارانی ناوبراو،
 و مرگ دروشم شرانیان بنرکی دا سوور ئای سایی
 سیستمی ب دژ ئوان. دەگوتوە ڕووسیان تزاری نمانی

 سرمایدارن، پاسوانی و دندەر ک دیکتاتۆڕی تزار،
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 و کرکار ، ڕۆژە ئو. گرتبوو مانیان و ھستابوون
 تک قویان پۆ شۆرەی چشنی،  الدێ و شار زەحمتکشانی

 پۆلیس ،بک پ باوەڕم. دەھاتن شقامکاندا ب و بزاندبوو
  ...نمابوو جوویان و سردەرھنان جرگی ژاندارم و

  :کرد پرسیاری گورا
  حسن؟ میرزا چیی سرمایداری ــ  
 سای ل ک ،فابریکاتکانن و گانگ و کارگ خاوەنانی ــ  

 تاقت و تین دا ڕژم داپۆسنری دەزگای مرۆڤکوژی چکی
 و کا  و وەردەگرن ھرزان ب کرکار توانای و وزە و

 گران ب شتومککان و کا دەکن؛ ساز پ شتومکی
 کرکاری بم دەبن، دەومندتر و دارا پی و دەفرۆشن

 ساتوسودا ئم و نایکسانی ئم بردەوامیی ل ھژار
 مکینی ڕخۆشکری دەبت و دەتوتوە ،دا نابرامبرە

رمایی. سوانلعابیدین، حاجی وەک ئمانتاشۆڤ، زەین 
نۆب یانخاوەنل، ک ن و کارگداریان ، کارخانرمایس 

 سردەمی مژووی خونمژانی ،بری ئو. پدەگوترت
 و کارگ ل. دەچن بڕێ کرکار خونی ب و ئمن

 خریکی سعات دوازدە دە کرکارک ھر دا کارخانکانیان
 ئم ھر دەسەنجی و ماف و مزە کچی تاون، لش کاری

کاراننیا کری ترگوەندە بت ئدەگر کار کخاو و کر 
  ...دەربرن نژی نمر خزانکی و

  :پرسی لی و قس نو ھات ھدیان گورا    
 تزار بۆ نمان و مرگ داوای بۆچی کرکار ئدی باش ــ  

 ــ! بخوازن؟ مردنی ھیوای ک ھی تاوانکی چ تزار دەکات؟
 موچوڕککی و لرز دا، تزار ناوبردنی کاتی ل گوراخانم
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 بانی و دەرک و دیوار و دار بی تۆ داھات، لش ب ئوتوی
 و ھنا ھرشیان ھاکا و بووبت پۆلیس پی ماکیان

  .کردن خانبگیریان
 ھوا ب و بۆوە نزیک خزانکی ل حسن میرزا    

  :داوە ومی لدەباری، ترسی ک دەنگک،
 بردەوامبی بۆ فابریکاتکان و کانگا و کارگ خاوەنانی ــ   

 ب پویستیان کرکار، ڕووتاندنوەی و سودا و سات
 ک ،ھی دەست خاوەن و چک خاوەن دەزگایکی
 و فابریکات و کانگا و کارگ ل پارزگاری

 کسک ،سرکوتکرە دەزگا ئو بکات؛برژەوەندییکانیان 
 شڕی ل. پدەگوترت تزاری و حاکم و شا ک ،فرماندەرتی

 ھموو ب دەستدار دەزگای دا، سرمایدار و کرکار نوان
 کرکاری بم دەکات، سرمایدار ل پارزگاری ھزەوە

 دا جۆگی بو ئاوە ئو ھتا دەزان چونک ،شارەزا و زانا
 ب ھر خۆی ئو بمن، نایکسانی و ستم ھتا و بوات
شر و بش ھبب ،نک دەمو دەگرن ی کدەنگ بو ی 
 داپۆسنری دەزگای و سرمایدار برامبر ل دروشم یک

 شڕە لو کرکار گورا، بزان ئمش ڕادەوستن؛ دا تزاری
 و پل و دەست زەنجیری ک دەدات، دەست ل شتک تنیا دا

 و تزار دژب شڕی شڕگی ل کرکار ب. پیتی
 ڕزگاری و دەپسنت زەنجیر بند و پت ، دا سرمایدار

 دەزگای و شا!.. گیان گورا بی. دنت وەدەست
 سرمایدار و، سرمایدارن پشتی ببەی شا، سرکوتکری
   .تزارە دەزگای بخوکری
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 ھکشاو ھناسیکی دوە ناخی ل گوراخانم    
  :گوتی

 بند ک وتن، دیت بچشنک تۆ!... من پیاوەکی ــ   
، خوداکت تۆ بم لرزین،  دەخیت گوگر لشی بندی

 بن، بزم لم واز. نب کارانوە ئم سر ب کارت تۆ
زاران کترسی ھم وەیم... پو دام ئ ک دەزگایلگ 

 ب گشتیان و ھاوە دەور ل نگریسی و پیس تۆرەی و سۆرە
 گویان ب بتوو. ناورت پیان کس تینوون؛ خون

... لھناگرن دەستمان و جستمان دن بگاتوە،
نر دەمانخنی سساری ڕەشی کور تۆزمان و خاکباد ب 

 ھناسساردی ب تاقانمان ئامینی مبین ڕەوا... دەدەن
   ...بمنتوە

 ب جوویکی میرزاحسن لوانی سر کزی زەردەیکی     
  :گوتی و دا لو

 پیرۆزە ڕبازە ئم بۆ و کلالم و پیر ک گرانم داخی ــ 
... و ھدەمای ل قۆم ئگینا... ئگینا نماوە، بشتم
 ب و نبز پیاوی ست ڕبازە، ئم ک بی..  بی

  ...و بوای کوڕکم خۆزگ!... خۆزگ... پویست توانای
.  ھگڕا سوور شووەکی خۆزیای بیستنی ب گوراخانم    

  :گوتی و حسن میرزا کردەوە ڕووی بدەنگی، تاوک دوای
 ل بر... تۆ ل ختا ن و من تاوانی ن!..  حسن ــ     

کمان ئامینم بوو، کوڕردوون بگ دیتین ڕەوا پو ن 
  ...سندینوە لی
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 ل کوڕ نبوونی تاوانی من... ئازیز گورای!...  گورا ــ   
... من وەک بخمی دڵ تۆیش دەزانم و ناپستوم تۆ ئستۆی

  ...دەمویست من... من
 ئاخاڤتنی ئاۆزی ھودای ئامین پکنینی تریقی دەنگی  

 دەقی گۆڕینی بۆ گوراخانم. پساند مری و ژن جووتی
  :گوتی ژوورەک خمناکانی

 تاقانت ئامینی قاسپی ل گوێ!.. حسن بگرە گوێ ــ    
 ب ئامین بزان بۆ.  خیا و بخم چندە بزان و بگرە

  ...کراوەتوە چلۆن دەستخوشکی ڤرای دیتنی
 پ دنیا ب پ و ژوور ب پ... دڵ ب پ با لبگڕی ــ     

 و سرەتا و الوی بھاری تازە جنگی و ھڕەت. بکنن
 ماڵ بختیاری ل پ گشی دواھاتووی... ژیانیان دەسپكی

 و زۆرتر ڤرا بک کارک تۆ گورا بم... ئوانی مکی و
 ئو دەستخوشکایتیی. بکات ئامین ھاموشۆی زیاتر

،جووت توەی نزیک دەبباتی دوو بوونڕووس و ئازەری ما 
 نزیکبوونوەیان. دەبت تواو ئوان و ئم قازانجی ب و،

 ماریا خوشک خۆت تۆ. دەکاتوە ئاواتر یاریکایمان ڕگای
 و ئاوای دەرون و دڵ خانمکی چ دەزانی و دەناسی باشتر
 دەتوانین ببینوە، نزیک لیان دەریای؛ دڵ و برزەف چندە

  .ببین یاریکاریشیان و بکین چاوەدرییان
 خۆیدا دەوری ب ل ئامین میرزاحسن، ژووری دیوی لو     

 ڤرا ب ڕوو پکنینوە، تریقی بدەم و ھسووڕا
  :دەیگوت

... ھگڕای؟ سوور قسکم ب بۆچی ، ڤرا باش ئ، ــ
 ئو بینینی ب بۆچی دانیی، گۆڕی ل بینک و کین ئگر
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 چیی ناوکی بزانم بی پم دە... دەیبی؟ و دنیت ڕەنگک
. ئژدەر بی!!... ئژدەر... بیرم ھاتوە!... ئھا... کی؟ و

  ...گوت ناوکییت خۆت بۆ ڕۆژە ئو
 پنجوەوە ل جاری جار دزەنیگای ب ئارام، ب ڤرا     

 ل ڤرا. دەبیندرا پنجرەوە بر ل ،ئژدەر. دەیوانی
 لچنگ. بوو نیگران ،کۆن ناو ل و ئژدەر چۆی ھاتوو

 بۆ دەمی ڤرا ھتا. ندەھات ڕزگاری ئامینش پرسیاری
 تری پرسیارکی پکنینوە ب ئو دەکردەوە، گوتنک
   .لدەکرد

 و داھات ڤرا مای دەرگای بر ب جاران چند ئژدەر   
 ئوپڕی تا ئوسر ب ئاسایی ڕبوارکی وەک. چوو

کنوە و داھات کۆڕایگ .نی للوە کبوو دیار دەرگاک 
دەرگاک سیان و دراوە گاک دا لما نیی.   

     ژدەر ھاتوچۆی بوەی و ئو مانئ ندا، لرا کۆڤ 
 سر ئژدەر جاران، بعادەتی ئاخر.  ڕاوک د کوتبووە

یانان، لو یان بک شدرەنگان ری بوە سم .دەکردنک 
 بی. بکات سردانیان چشنگاوان دەمی ھدەکوت

 نناب ڕاوی پۆلیس بی!... نب پیامک ھگری ئژدەر
 و ئژدەر دەرخمی،  ڤرا! ھناب ئوان بۆ پنای و

 تلی ل ئامین. دخۆش و خیاڵ و خم ب ئامینش
 و، دەبخشی دڵ ب خۆشی ھوای و بزم ک ،دەدا تارکی

 داوکی و بند ل ئژدەر نکا بوو ئوە دەرخمی ڤرا
 ل ھربۆی. بۆیان ھناب ھانای و ڕایکردب پۆلیس

 ڤرا. تمننا و تکا ڤراوە ل و پکنین و پرسیار ئامینوە
ر ناچار بک ھخۆی بوو چۆن ی لکی دوو قفچم ئامین 
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 لنوێ سر ئامین. نواڕی دا شقامک سر ب و ڕاپسکاند
زی لمگوتی و گرت ھ:  
 ل سرتان زوو زوو وا بۆچی بزانم بی پم دە ــ  

 و من مگر...  بابزانم بی پ ڕاستم ڤرا  ھدنتوە؟
  ...!دەشاریتوە؟ لم بۆچی!... نین دەستخوشک تۆ
 ھربۆی گیرسابوو، دا ئامین گمی ل تواوی ب ڤرا   

 و داوە ومی تووڕەیی ب ئوجار مایوە بدەنگ ئیستک
  :گوتی

 ھروەک باوکم. نزیکمان برادەری و دۆست ئژدەر ــ  
 و حاڵ ئاگاداری دایم ب و دەویست خۆشی خۆی جگرگۆشی

  .دەکیتوە بیر بمجۆرەمان نیی باش ئامین... بوو وەزعی
     ئامین بب وەیکرا تووڕەبوونی ئڤ ند بت، ھبگر 
 و دەور ب دواییش و دەکرد دەرەوەی  سیرکی جارە جار

 پکنینوە قاقای دەم ب و دەدا خولی دا ڤرا بری
  :دەیگوت

 ئاخر بم..  ناھنم مشکدا ب خراپ بیری من..  نا.. نا ــ
 یک باسی نھنیی ڕازی و روخسار ڕەنگی: گوتوویان وەکی

  .دەکن
 و گرژی ب و دەرکشا ئامین ھمزی ل خۆی خرا ڤرا    

  :داھاتوە سری ب سکاوە زمانی
... کرەوە کم دابزت ھبز و پکنین!... ئامین بس ــ  

رمم تۆ بۆ شئ یت قسانی دایکت. دەکگو ل ب 
 و دۆست و ھڤاڵ دەیان باوکم... نامنت پ حیامان
  ...لوان یکک ئژدەر ک ، بووە برادەری
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    ای ئامینا بببب ب دەچوو قسروەک. نبای ھ ،ب 
 ب دیسان. نبوو ڤرا بوونی تووڕە و سکا گوبیستی

  :گوتی پکنینوە
 ئژدەرە تن ھر ھوانتان و ھاوڕێ گشت لم ــ   

 ئمۆکش لوانی... ھاتبوو دوشو... دەکات سردانتان
 و پنا دەکویت لم بۆچ.. دەشاریتوە؟ لم بۆچ ئاخر. بت

 ب دت قسی بۆچی... دەدەیت حشار ل خۆم و پسیوان
 دەمکوژێ ئمت... نین دەستخوشک ئم مگر نای، من

  ...ئگر دەبوو چ... دەدات ئازارم و
 ڕۆیشتن، برەو ئژدەر دیتی پنجرەوە پشتی ل ڤرا     

 ب و دەرپڕی ژوور ل و ھشت ج دا ئامین دەم ل قسی
   .خوار داگڕا پلیکاناندا ب پتاو

 ک تپڕت، ئامین مای دەرگای بر ل دەھات ئژدەر   
 ب و گرا کۆندا ب چاوکی ڤرا. کردەوە دەرگای ڤرا

  :کرد بانگی ئاسپا
  !ئژدەر ــ
 زەردەی ب بینی، ی"ڤرا" ھرک و وەرسوڕایوە ئژدەر   

  :گوتی ھدیان لوانوە، سر
 وەگڕم دەھاتم ھربۆی بینی، گادراوی ب دەرگاکتانم ــ
  .بۆم و

  :وتی پلپووزە ب ڤرا   
 دا کات لم چۆن... ئژدەر؟ داوە ڕووی چی... باس؟ چ ــ

رە؟ ھاتوویتئ  
  :داوە وەمی لسرەخۆ و ھدی ئژدەر   
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 جی سر ل شتک ھموو... نداوە رووی شتک ھیچ ــ
 بم. بکوێ پت چاوکم ھاتبووم. باشم منیش و خۆیتی

 کسک دەی!... شمزای بۆچی ئتۆ بزانم ب پم
  باس؟ چ ھیبیوی،

 ل بپل چندە زانی و ھاتوە وەخۆ ئودەم ،ڤرا   
 دەپ پوەکانیشی تنانت ک خوار، ھاتۆت پلیکانکان

 و ئژدەر کردە ڕووی. کۆن ھاتۆت پاپتی و نکردوە
دیانگوتی ھ:  

  بی؟ پ قسیکم دەتوێ چیی، ئژدەر ــ   
 بچۆوە تۆ... نیی گوتنی جگای ئرە بم پی، قسم ــ   

 ڤرا بم... دەم پت ماڵ ل. دم تر ئیستکی منیش و ماڵ
  کی؟ مای ئرە بی پم
 ڕوسی، زمانی یاریکاری وەک من و ە"حسن میرزا" مای ــ   

   .کارم خریکی  ئامینی، کچکیان، دەگڵ
 لووە و کوتوە دوور ل ھنگاوکی چند ئژدەر   

  :گوتی
 سردانکی ئوارێ ک ڕابگین مامۆستاکت ب!.. دادیل ــ

رگوە؛ فبکات میامی ئری پوەبڕب یمن قوتابخان 
  .ڕادەگینم پتان

   .ڕادەگینم پی من باش ــ   
 دا حوش ل ئامین. میرزاحسن مای گڕایوە ڤرا

  :گوتی ڤرا. ڕاوەستابوو چاوەڕی
 ئژدەر. بۆموە ناچارم دەمبووری گیان ئامین ــ    

 مانگانی مزەی نبووە ئامادە شیبایۆڤ ک ھناوە خبری
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 پ ئمی و دابچم دایکم شون ب دەب من. بدا باوکم
  .ڕابگینم

    نیاز ئامینبوو ب ل تی و گامشوو گت پوەبنیش، 
  .بۆوە پاشگز و دا کۆی بینی، ی"ڤرا" لباویی کاتک بم

 پم. دەڕۆیتوە زوو و دیت درەنگ نمزانی گیان ڤرا ــ   
... بکین قس تر دەتوانین و دەبین پکوە ڕۆژ تواوی وابوو

 مای ئمشو ھر ڤرا، بیم پ ترت شتکی با
 و زەماوەندەیان ،ئاشنامان دەومندی بنمایکی

 دەتوانین ب، خۆش پت ئگر کردووە، بانگشت ئمیشیان
  .بچین پکوە

 و دارا مای ئستا تا. گیان ئامین سپاس زۆر ــ   
  .بم ناتوانم من سپاس. نبینیوە دەومندانم

 ک خوار، دەھات پلیککانکان ل بوو خریک ڤرا    
  :گوتی گوراخانم. ھات گوراخانم تووشی

 نوەڕۆ بۆ بووم خریک من گیان؟ ڤرا بۆکوێ ئوە ــ    
   .بن پکوە ئامینی دەگڵ و بکم ساز چشت

 و پش ھاتۆت پویست کارکی.  گوراخانم سپاس زۆر ــ    
ۆم دەبب.   

 سارد دەھات ڤرا الساریی و کللشقی ل ئامین دی    
 الیان ھات. خستوە وەخۆی دیسان دایکی تۆقی ک ،بتوە

  :گوتی پاڕانوە زمانکی ب و
 بت دەگم ئمشو با بی پی خودا تۆ دە گیان دای ــ  

زەماوەندەک ...ی بی تۆ ، ناکا من قسی پب دای !  
 و دتنگ لمژە... مشکن ئامین دی گیان ڤرا ــ   

 کۆڵ ل تۆزک و زەماوند بچین پکوە با وەرە... خمبارین
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 ئم...  دە چی ئو بزان ب بدایکت. ببینوە خمان
  !باش؟ دەبین، چاوەڕانت

 ئگر دەکم، قس دایکم دەگڵ بم ، نادەم بن ــ    
  . دەچین پکوە و دم ئوە پدام، ڕگای ئو
  .بۆوە ماڵ برەو و لکردن ماوایی ڤرا   
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  

****  
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دەرگاکانیان ب  شمنفرەکان مابوو چندکی            
 بری و دەور و دەرگا بر ڕووی سفرکران دا بکنوە. 

 ھاموشۆک ب و چۆڵ'' تفلیس'' شاری ناوەندیی وستگی
 گرمی ل ک وستگ، بر ھگرەکانی کۆڵ. بوون

 بردنی و ھگرتن ڕاوڕاونی شمنفرەکاندا ھاتوچۆی
 ژر ل ئستاک دەکرد، سفربرانیان شمکی و جانتا

 خریکی وستگدا چایخانکی بر درەختی سبری
 بر بچووکی گۆڕەپانی ل. وەنوزانن وردە و پشوودان

 سایبانی سبری ژر ل. ڕاگیراوە گالسکیک وستگدا
 و مش. خوتووە لی فایتوونچی کابرای گالسککدا

 و ئستاندووە گالسککش ئسپی ل ھدادانیان مگس
 و مش ،و ئسپ گوی و کلک نوانی ل ئامان ب شڕکی
   .دای کای ل بردەوام السار مگسی

 برەو ڕووس ژنی دوو ڕابرد، سعاتک چارەک ماوەی      
 دوابدوای ھر. چوون شمندۆفر بتاقکینی دەالقی

 گۆچان چاوی ل چاویلک پیرەپیاوکی ڕووس، خانمی دوو
 دەالقک برەو سفرە، سر ل بوو دیار ک بدەستیش

   .چوو
    کستا دەالقوە ھکراوەتکان دوو و نکابرای و خانم 

چاو چاویلکل ر لی سکورسیک ،کردەالقچاوەڕان ب 
 بسریش پپاغ شینی کراس کوڕەجحیکی. دانیشتوون
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 ل ئویش دیارە ھاتوچۆیو خریکی دەالقکوە لوالتری
 ڕووسکاندا ژن دوو نزیک ل کوڕەگنجک.  سفرە سر

 گیرفان ل ی"سولیدن" سووری جگرەیکی پاکت و ڕاوەستا
 کردنی ببا خریکی و داگیرساند جغارەیکی. دەرھنا
 و اللو جگرەی و برگ و جلک ل. بوو دووکڵ

 خاندانان مزن کوڕی ک ودەچوو وا ھسوکوتکیوە
، سی چونکدار، کباکردنی توانایی نرەی بجگ 
   .نیی ی"سولیدن"

 وئ ک بوو ئم ندەھات، دا کس مشکی ب ک ئوەی    
نجگ ،قنج و کوڕە نگب ن گزادەیو ب ساماندارو ن 
 ەش"سولیدن" گرانبایی جگرەی و، کانگای و کارگ خاوەن
 تیدای ئوەی و، مۆدلی و مارک لو پاکتکی تنیا
 تنانت. بس و یپرووکاوە جگرەی بنتکی و بن تنیا

 بۆ و ڕووکش کردەوەیکی ،دووکیش بباکردنی
 و ە"ئژدەر" ،گنجک کوڕە. مبست شاردنوەی
 قوڕگ  نادات، جگرە ل لو ک ئو، بۆ جگرەش بباکردنی

  .بس و چاوە ئاوی داڕژانی و گیران
 بڕێ دا اللو ب جگرەی لتک دووکی ،ئژدەر      

 برە. دەکرد سیر بری و دەرو چاویش بسیلی و دەکرد
 پۆلیس ترسی و بۆوە کۆ ل خکی بتاقکین دەالقی برە

 دا چو ھاتوو ل ئژدەر. بوو زیاتر سیخوڕیش ھاتووچۆی و
 ل سرەوە تیالکی ل پووشینی کوی ب ڤرا ک بوو،

 بر گیشت ڤرا.  ھاتدەر وستگ بر کۆنی سرگی
 بۆ چاوەڕاندا، خانمانی سرەی ل و وستگک دەرگای
 ڕاوستانیشدا ل. ڕاوەستا دا نۆرە ل،  سفر بتاقی کینی
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ی بھانیری بی سرنامتار ھاتوچۆی بق، ک ر بس 
 روا ب. بوو دا نیگا ژر ل ئژدەری چسپابوو، دیوارەوە

 ئاگرکی دەروونوە ل بم برچاو، دەھات ئارام و ھدی
 دەگڕا؛ دا ھناو و جرگ ناو ب بسداری گرمی

  .بوو پرشان ناوەوە ل و ئارام بدیمن
 تنانت ک پۆش، سپی پیاوکی ئوالتریان، کمک    

 ب قورس زەمبیلکی بوون، سپی کوەکیشی و پو
. ڕاوەستا، ھات و  دا برچاو شونکی ل دەستوە،

 دەرھناو گیرفان ل دەسرۆکیکی و دانا زەمبیلکی
 ب جگرەیکی. کردەوە وشک پ ملی سرو ئارەقی

 گیرفانکانی خواری سرو دەستی ھردوو ب و نا اللوانوە
 بم دادەگڕت، ئاگر بشون بوو دیار وا پداھنا؛ دەست

 کرد بر و دەور ل چاوکی و ھبی سری. نکوت دەستی
 بر، و دەور ل بخیاڵ ئژدەر. چوو ئژدەر بۆالی و

 پۆش سپی کابرای ک بوو، جگرەکی مژی ئاخر خریکی
  :گوتی و ڕاداشت بۆ دەستی

! ... بسووتنی؟ منیش جگرەکت ئاگری ب دەکرێ ئابرا ــ    
  .چووە بیر سوزیاگم دین گۆگردی

 ب دای جگرەکی بکاتوە، دەم ئویک ب ئژدەر    
  ڕاما، تی وردی
 جگرەکی داگیراندنی دوای و وەرگرت ل جگرەکی کابرا
  :پرسی لی

  ئابرا کاتژمرەکی تۆ دە چی!  ــ
  گرەک؟ بۆچ کاتژمرتان ــ
  .گرەک پیرەپیاوەکم بۆ ــ
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: گوتی خۆیوە بالی و لکرد تری چاوکی ئژدەر   
. ڕاوەستا بدەنگ و پ ژر خست جگرەکی! خۆیتی
 دەنگکی ب و سرشان خست زەمبیلکی پۆش سپی کابرای

  :گوتی برز
  .ب ڕدا ل ھر ئشی ڕبوار!... ئابرا سپاس گلک ــ   

 ڕۆیشت وستگ بر گۆڕەپانکی برەو شان ب زەمبیل     
 لو ھر کابرا، چوونی و ھاتن ب دەربست ب ئژدەر و

 بوونی تپڕ پاش. نکرد جمی ڕاوەستابوو، لی جیی
. کوت وەڕێ گۆڕەپانک برەو ئژدەریش بدەست، زەمبیل

ژدەر دا، ڕۆیشتن لئ ک لکاتدا ی نی سالی رچاو لژ 
 ل خۆی کات،ن ون بشان زەمبیل کابرای دەبوای دابوو؛
 التیالکی کوەپووشینی و بپارزێ بدکار پیاوی و پۆلیس
 و زەمبیل ئژدەر،. بکشت خۆدا شون ب ڤراش سری

ی وەکپووشین وە بستبۆوە خۆیو ب دەبوایھیچ ن 
 بشان زەمبیل پی بشون ئژدەر چاوی. بکات بزر کامیان

 کوەپووشیندا سر ب پپوول چشنی دیشی و دەگڕا دا
  .ھدەسووڕا

 ھنگاوی نرم ب ش"ڤرا" ، ئژدەر ڕکوتنی دەگڵ    
 دا دوایان ب و ھگرت ئژدەری سری شون وردیالنیوە

 پشتی پحشیمتکی شقام ل بمجۆرە،. چوو
. خوار چوون دا تنگبر بکۆنکی و تپڕین وستگوە

 ھربۆی بوو، ھاموشۆکر کم و چۆڵ کۆنک لرەوە،
 ڤرا رۆیشتنی ئویشدا بدوای و ئارامتر ئژدەر ھنگاونانی

 ئارام ڕبوارەکان و چۆل وت ئرە، ھتا. کرا تر ھدی
 کابرایکی سروگوالکی نخایاند زۆری بم دەڕۆیشتن،
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 ئژدەر. دەرکوت ل تریان کوڕی دوو دوایش و ئازەری
 پلالرو نکا ک ھات دڕاوک تووشی کوڕەکان دوو ببینینی

 باوی ھربۆی ، بیەنجنن و دابدەن ڤرا ب ناشیرین التاوی
 ڕاگرت، ھستی ماناوە تواو ب و کردەوە ھورتر ھنگاوی

 چوون، دەرگایک برەو گنجکان کوڕە دوو ک کاتک بم
 نحسابوویوە تواوی ب ھشتا. حسایوە ئویش دی
ک ری لس وە باریککنرو کۆکوتی سکیان سپۆلیس 
وت لینی. وەدەرکقوم پۆلیس ھگوزەرەدا و گاز ل، 

 وستگی ل ھر ک ڕادەگیاند مترسییشی ئم ئگری
 وردی ب ئژدەر. ھگیراب شونیان شمنفرەوە

 ھی بیرە ئم دەگڵ و کرد پۆلیسکی ئاکاری سیری
 ک  داھات ڕگی ھربو چندک پۆلیسک. سنگاند
 کۆنکی سرپچی ل بم. دەڕۆیشتن پیدا ئوانیش

 ب. تپڕی و کردەوە جیا ڕیگای پۆلیسک ترەوە،
 ئژدەریش کۆنک، بوونوەی ئارام و پۆلیس تپڕبوونی

نیایی بکی دچاو و کرد دواوە ل رکھ دوورەوە ل 
 شون ب ئرخیانی ب ئویش بینی، چاو ب ی"ڤرا"

   .ڕۆیشت دا پۆش سپی ھاوڕی
     ب دەربازبوون ب نجی دوو لڕۆیشتنی و ئازاری گ 

   ئژدەری ھنگاوی پۆلیس،
 کۆن ل شان ب زەمبیل کابرای ڕوانی ھرک بم پدا، تاو

 کات ئو تاسانکی و شژان. شژا تۆزکاک دانماوە،
 زەمبیل بب بینی سپی برگ ڕبوارکی ک بوو بھزتر

 ھنگاوەکانی ب تینی شان، ب زەمبیل بزربوونی. دەڕۆیشت
 ل ک چوو، بۆی بپتاو بچشنک و دا ئژدە
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 ب. پۆش سپی کابرای سر گیشتوە دا چاوترووکانک
 زەمبیلی ک کرد سپی جلک کابرای سیری سرسووڕماوی

 بڕدا ئاسایی ب زۆر و باڵ ژر خستۆت پووکاوەوەی و بتاڵ
 سپی، جلک کابرای ناسینوەی و دیتن ب ئژدەر. دەڕوات

 بی تۆ! باس چ و چیرۆکک چ ئم ک وڕما زیاتر واقی
 لموبر، چرک چند گرانی و قورس زەمبیلی ناو کلوپلی

 ھی پسیوکدا ل و بووب بکارنھاتوو شپیتی شو
  !نتکاندبت؟

 ل بم کردەوە، ھورتر ھنگاونانی باوی ئژدەر      
 خۆی ڕاکردنی و کردن پل و خۆی ھی ل پ کردەوەی
 و ئزموون کم چندە ک ڕاخوڕی دەخۆی. بوو پرشان
پوختچیھا و ن ب یدانوە. چیکو ھات ئ تاک 

 ئوی ھتۆزەی ھتۆز ئم فرۆشراو مشک ڕبوارکی
،وما؟ چی دیتبایقی من دەقدەدەم ھپ ک رمنگاوی نھ 

 لخۆی و پرسیار کردبای دواییمی ھتنی و پشین
پرسیبای یاران کو ھی کوڕە ئی دوو مردەلۆخچرک 

 چی ھنوکیی ڕەوتی خۆش و توندەپ کوڕە ئم و برێ
  ... دای؟ لباران

 کردن، شلوێ خۆ بب پشوو، وەک سپی برگ کابرای    
 بری بدوو ندەربست ئو. دەڕۆیشت ھوا یک لسر
 ھر. سری پاش یارانی دھراسانی ن و بوو الشانی
 ھاوتریبی ھنگاوی باوی ڕیتمکو گوگری دەتگوت

یکم. ڕیتمی باوی ریتمی بژدەر پرە ئرەی و سژ 
 نوانی مودای و ماوە کردنوەی ڕک بۆ ئژدەر بوو؛ زۆر

 ھکشانوەی بھانی ب داھاتوەو ھاوڕی، و خۆی
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 خۆی تۆزک ڤرا، ڕوانینی دەگڵ ، پۆستاکانی السکی
 پشین، ڕادەی گیشتوە نوانیان مودای ھرک. گنخاند
  .ڕۆیشت و ھگرت سپی برگ پی شون ئارامی ب و ھستا

 و پان شقامی گیشتن و سر پشت خست کۆنیان   
 و بردەن ناوبراو شقامی". ڤڕۆنسکی" برینی

 قۆمرغانی ج ڤڕۆنسکی شقامی. کراوە سنگفڕش
و گارێ و گالسک یری دوو. داشقدا بکقامدەیان ش 
 و ڕۆیشتین. دەبیندرێ تدا سفربری و بارھگر دەزگای

 ئم حشیمتی ئاپۆڕای نو ل ڕبوار ستی تپڕبوونی
قامک ،شلگ رە دەردی پم. سندە ئبنی مرە شوھ 

 ڕۆژانی ساتوسودای جگای و شارە پحشیمتی
ژارانھ .ی سامانداری ورتکوکیسیشتوو، تازە نگپ 

 قاتییان س و دوو خانوبرەی شقامکدا بری ئو لمبر
. دەژین تیدا ڕوسکان و ئوروپی ئندازیارە و ناوە پکوە

 چشن ھم ب ماکان دیواری و دار ھۆیش، بم ھر
 پسپۆڕەکان و ئندازیار چازان، پزیشک، تابۆی و ئافیش

  .رازندراوەتوە
 و دادڕی خکی ئاپۆڕای شان و سنگ و باسک ب ئژدەر     

 یشی"ڤرا" ڕیگای ئژدەر مرخشی مرخش. چوو پش برەو
وە ئاواشتژدەر. دەھک ئنیگایو سپی جلک ب ب 
 چاو لبر ی"ڤرا" ھناسیوە و ھان و ھست ھموو
 ،چیمنتۆکراو ماکی دەروازەی ڕۆیشتن، چندک. دابوو

 ئو شون ب ڤراش و ئژدەر و دا قوت سپی برگ کابرای
   .کرد دا ماک ب خۆیان دا



190 
 

 لباوەش برانوە چوار ل بچکۆن حوشیکی    
 زەردی بینایکی. درابوو گمارۆ دا ڕەخت برزی دیوارکی

 داگیر الیکی حوشکدا ڕاستی بری ل نھومی یک
 ژنان چترکی ژوورەکاندا ل یکک بربی ل. کردبوو

  و لک. ھدرابوو
 حوشکوە، ڕاستی شانی ل گروە، دارھنجیرکی پۆی

 ل ئژدەر. داگرتبوو دراوسی مای دیواری ل بشک
کوشم ڕاوەستا، دا حرگ کابرای بسپی ب ل کوشح 

 دەرگای برەو ھنگاوک چند ئژدەر. نمابوو دا
 چاوی نیوەتاریکدا دانی بنبانی ل چوو، نیوەکراوە
 ل ئو، دەستی ئاماژەی ب و کوت سپی جلک بھاوڕی
کنوت وژوور داک نی بکیان دەرگای. چوو دا شوژوور 

. بۆوە ڕازندرا ئازەرییکان یاسای و ڕەسم ب ک کرایوە بۆ
 ک دەینواند ژوورەک پخفی و ڕاخر و کلوپل

 سر قالیچی و مافوورە. ب تسل و دارا دەب خاوەنکی
 باسی پنجرەکانی بر ئاوریشمینی پردەی و ھرزاڵ

 دا ھاوڕی بشون ئژدەر. دەکرد مایان کابانی شارەزایی
 خۆی تر ڕەگزکی دا ژوورە لم. چوو تر ژوورکی برەو

 ڕکچندراوی دەستواری ژوورەکدا برکی ل دەنواند؛
 ب تایبت کلوپلی و چاپ جوھری کوپی کاغز،

و. دەبیندران چاپخانری لدا بند ژوورەکزی چشان م 
چندرابوون شان ب، ک ڕۆی کۆنکن دەست پخاو 

 دیوارەوە ب ک سۆز،گرد چرایکی. بوو لسر کردنوەیان
. دەشکاند تاریکی ل کمی تشقکی سیس ھوەسرابوو،

 ئژدەر. چوون تر دیوکی بۆ و نمانوە دا ژوورەش لم
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 ئاھکی ،ڤرا بھاتنی. دادەگڕێ قاچ ب ژانی کرد ھستی
 دۆپی. ھگڕابوو سوور ڤرا ڕوخساری. بر ھاتوە خۆشی
 دەم ب ڤرا. خوار ھاتبوون دا الجانگکانی ب ئارەق

  :پرسی لی و ئژدەر کردە ڕوی سرلوانوە، زەردەیکی
 و ھستین دیسان دەب یان ئرەی، منزگکمان ئاخۆ ــ 

  بۆین؟
  .بچ شکتیت با دانیش وەرە... بووبی؟ ماندوو نکا ــ

  :پرسی لی و دانا بۆ کورسیلکی
  !نگرتبی ھی ترس بی بوو؟ دەباز چۆن ــ  
  !چی؟ ل ترس ــ

 و سر کردنی باوەشن دەگڵ و داگرت کالوەکی ڤرا
  :گوتی لنیشتووی، ئارەق گردەنی

 دەستوەستان. سپیلکم پ دەستو وانب پت ــ   
 دەرھدەبووم کوریژگکان دوو پالری و توس ب بوویایم،

 ئگر. ڕاھناوە ڕەش ڕۆژی بۆ خۆم من بم شیواند، دەم و
رگ بم، ترسنۆک و جم بوایپ دەنایم نبازە ئڕ 

  ...!گرنگوە؟
 ک بی کوڕان دوو ئو نکا مبستن؟ گوڕیژگت کام ــ  
ل کنھاتن تووشمان دا کۆ!  
 بوون تپڕ دا تۆ پنای ب ک کوڕانی دوو ئو. ئا.. ئا ــ   
 و کرد تۆیان سیری وردی ب ئوان. چوون دەرگاک برەو و

رکمن ھ ردەمیان بڕیم، دا بپک تلگ وەنرتکو ن 
 ھندم ب من ب، بای وەک بم پدادام، توسیان و پالر

 ل ترم یک ک ھاتبوو ڕزگایم ئوان چنگ ل تازە. نگرتن
 زمانی ب ھرچی بوو؛ ئابوو ب شکی زمان. کوت وەدەر
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 بۆی ویستم چندجاران. نگایوە تاککی داھات،
 ل پۆلیسک ھرک بم بدەم، زای تامی و بگڕموە

 ڕای و گرت گۆزی دە کلکی ھتیو دەرکوت، کۆن سرگی
 داڕووخا، دم و بووم سرسام دەم ئو بم. ڕۆییشت و کرد
تۆ کو ڕاتکرد ئ ب داوان ھ ن بڕۆیشتی؛ دا ھاوڕێ شو 
 ک بوو ئودەم ھر کردت؟ بوو چی ئم نمزانی من

 ڕابکم؟ دا تۆ شون ب!.. بکی چی دەب من نمدەزانی
 دوایی!.. بکم چی" بکم ڕاوەستانت چاوەڕانی و ڕاوستم

 شون ب من دواکوتنی و تۆ ڕاکردنی ک دەکردەوە لوە بیرم
 ب!.. دەکن چی ئوان و دە کۆن خكی ب چی دا، تۆ

 بۆچی بم... دەدا لینگیان ئمدا بشون ئوانیش شک
  کردت؟ بوو چی ئم نای پم

 ھر کچی ڤرا، کردە ڕووی وەمدانوە نیازی ب ئژدەر    
. ژوور ھات الدۆ و کرایوە ھۆدەک دەرگای دا دەم لو

   .ھستا ج ل ڤرا و کردەوە خ خۆی ئژدەر
 ئژدەر و ڤرا برەو سرلوانوە، خندەی دەم ب  الدۆ     

 سوی دەستی ،لمژین دیوناسکی بچشنی ھر و ھات
 و ڤرا کردە دەمی ڕووی چاکوچۆنی، دوای و کردن درژ بۆ

  :گوتی
 لو تمنتر کم و کاڵ گلک تۆ ،اڤئیڤانۆ ڤرا ــ   
  ...دانابوو نخشت دا من مشکی ل ک دەنونی ی"ڤرا"
 پی الدۆ نوەک ک تاسا، و ترسا. ھگڕا سوورتر ڤرا    

را وابکی ائیڤانۆڤ ڤو کاڵ کچ پوختو ن ب زموونو ئ 
 سکای ک ھوادەنگک ب ھربۆی نیی؛ ڕبازە ئم شیاوی

  :گوتی دەخوندرایوە تدا
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 بدەنگ تاوک... و دەکم پ سایم بیست تر ڕۆژکی چند ــ
  :گوتی لباوان ئژدەر، ڕوانینی دوای مایوەو

  ... نازانم ناوەکت بمبوورن ــ   
  :گوتی ھدیان الدۆ
... ناکاتوە پ کلنک چ من ناوی زانینی ــ    

کرجلومدەکات حوکم ھ واز ک کتر ناوی لنین یبھ ...
 ناوی نزانین؛ یکتر ناوی بم بناسین، یکتر بدەین ھوڵ
. دەبتوە برزتر گلک مترسی پلی بزانین یکتر

 پیاوکوژانی ئازاری بر بکوت کادرەکانمان ل یکک
... ببن زیندان و بند تووشی یاران ل بشک لوانی ڕژم،

 ناوکم بۆخۆی ڤرا دەکرێ... قازانجترە ب بمنینوە نھنی
ت لبن ...ۆزا... مامرچی... خای ھناوی. دەخوازێ د 

 بانگ م"الدۆ" ھاڤان و ە"زاخارڤیچ ڤالدمیر"  ڕاستقینم
  .دەکن

 دی ل  ،الدۆ خوشویستانی ڕوانینی و گرم نیگای      
 دڵ دەنگ و گرم نیگا بم ڤرا. دەکرد کاری دا بینر

. بوو ساز تدا تایبتی فرە حاکی و ھست ، الدۆ بالونی
 نرم ،و بچووک و سووک گیکی پلک بۆت کرد ھستی
 دۆخی بارو ل الدۆ وەک.  دەدا پ پچی و سووڕ بایک

 زەردەخندەیکی دەم ب بووب، خبردار ئو دەروونیی
  :گوتی و ڕاما تی مانادارەوە

 لرە ئم چیی ھۆی بزانین و بینین واز قسان لم با ــ  
 خۆی ل پرسیارەی ئم ڤرا بی! گرتۆتوە یکترمان
   کردبت؟

  :داوە ومی ، و ڕاما کمک ڤرا    
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 کردووە، ئرە بانگھشتی منی ک کسی ئو من، بوای ب ــ
 بووە پترۆڤا ئیڤان چۆی جگای کردنوەی پ نزەری و نیاز

 من بی... زانیوە چۆ جگا ئم کردنوی پ شیاوی منی و
 مردن بۆ باوکم وەک منیش و ڕادەبینم دا دەخۆم توانای ئو

  ... ئامادەم
  :گوتی و قسی نوە ھات خرا الدۆ    

 ژیانکی بۆ بکوو مردن، بۆ نک ئممانان!... بۆ؟ مردن ــ
. دەکین خبات بختیاری و تسلی ل پ درژی بروبوو
 ل ھستایش ک بوو بور خۆڕاگری کرکارکی باوکت

 ئیڤان. نمردووە و دیارە شونی ڕاپڕینکانماندا و ھستان
 لپ و پکان کاتی ل ک ،بوو کرکاری سووری ئای ھگری

  .بوو ھاوڕیانی و یاران ھاندەری دا کوتنیشی
 ئارەقی و چاویلک شووشی دەسرۆکیک، ب الدۆ     

 تری ژووری ڕگای دەست ئاماژەی ب و ئستی توی
 ئو بشون ش"ڤرا" و ئژدەر پشوەو ل ئو. دان نیشان

 پنا ل کس دوو ژوورەدا لو. تر ژوورکی چوون دا
 دووان لو یکک ک بوون، کار سرقای دا چاپ مکینی

 وستگی ل ک بوو سپیی جلک ھاوڕێ ئو ھر
 تر، ھاوڕی. ھگرتبوو شونیان تفلیسوە شمندۆفری

 ک بوو بخۆوە ھکوتی درشت بابرزی مرۆڤکی
   .گیشتبوون پی بوو یکمجار

    رکژدەر ھرا و ئڤ ی ژوور، ھاتنیان جووتھاوڕ 
 دەسبکار دەنگی ب ب دیسان و ڕامان تیان بوردی
  .بوونوە

  :پرسی و کوتوە نزیک چاپ مکینی ل الدۆ  
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  داوەتوە؟ گا باش دەرگاکتان ــ 
 کار لسر سر ک ئوەی بب ھکوەت درشت کابرای   

  :گوتی ھببت،
 قفی قایمگیرکردنی بۆ و داوەتوە گام بی ــ       

،کی دەرگاکقورسم کۆمۆد کی پای لتای و داناوە دەرگاک 
... تری تای پشتی خستۆت ئاسنواشم پی سندووقکی

 دەرگای ئو سا حوت ھردەی دابستووە، جۆرکم
یستسی چ پای و ببینیوە کوەکردنمان، دوای... نب 
   .دەر بچن دیکدا دەرگایکی ب دەب ھاوڕیان

  :گوتی و ڤرا و ئژدەر کردە ڕووی الدۆ 
 و بناسنم ھاوڕیانتان بم دەب!... دانیشن فرموون ــ     

کی لک ڕووداولزن، گم ر کستا ھم ئدا ژوورە ل 
 ئستا ھر ب بکم؛ خبردارتان گووران، خریکی
 و دەر دت چاپ ژر ل خبات ڕۆژنامی یکمی ژمارەی

تووە دەستی دەکباتکارانخ.   
 ڕۆژنامی ل الپڕەیک. چوو مکین برەو الدۆ      

 ھنای نبووبۆوە، وشک ل جوھری نمی ھیشتا ک خبات،
  .ڕایگرت دا ئژدەر و ڤرا بردەمی ل و
 چشنک ب چاپ دەزگای بر کرکاری دوو     

 ل چاالکی گرەوی نب نیاز ب بی وەک ھدەسووڕان،
 پیت قالبی ،کرکارەکان ل یکک. ببنوە مکینکش

: دەیگوت و دەکرد چور جوھر ب چندراوەکانی
نی. بیسووڕتریش ھاوڕ  

 الپڕەکان و ھدەسووڕاند مکینکی تۆپی سوکانی
 مکین باخڵ ل و دەخوارد پیتکانیان جوھری
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 چاپکراوی الپڕەی سپی برگ ھاوڕی. دەردەپڕن
 و ڕایدەخستن پان ،دا تایبت لشونکی و ھدەگرت

 ل سرسام و حیران ئژدەر. خۆی کاری سر دەگڕایوە
    .مابۆوە بدەنگ ھاوڕان، بردی و دەست  و چاالکی

  :گوتی و کرد ڕۆژنامکی سیری وردی ب الدۆ    
 بۆت دابووی، پم پشتر سعاتک ک ،شونامیی ئو ــ

  کردم؟ چاپ
 چاپیان ئمان دوای ڕامگرتووە نکراوە؛ چاپ ھشتا نخر ــ

  .بکم
  :گوتی و ھمای ل قۆی و داکند چاکتکی الدۆ
 تۆ کاری من بچن، شونامی ئو پیتی بۆ تۆ ــ    

  :گوتی و ئژدەر و ڤرا کردە ڕووی ئوسا. دەگرم وەئستۆ
 بۆ پیت چاندنی شوەی ئستا ھتا لوانی ــ     

 کاری و تر ژووری بچن دەتوانن بت، نبینی چاپکردنتان
 و بکن فربوونیش ب حز لوانی. ببینن ھاوڕیتان ئو

 ک ،کارک ھر فربوونی. ببن چاپخانش کاری فری
 دەومندتر شۆڕشگر مرۆڤی بکات، شۆڕش ب خزمت
  .دەبت بو سرکوتن ئاکامدا ل و دەکات

 گونمی دەتگوت ، الدۆ شیرینی کالمی و دەم وتی    
 ڕووەکی و دمکارە مزرای و موچی سر بارانی خوناوکی

 زۆرەوە خۆزیایکی و حز ب ئژدەر. دەکات ئاوپژن تینوو
   .ئودا شون ب ش"ڤرا" و تر ژووری کردە ڕووی

 دەسنووسکی بوون، لوێ پشتریش ک ،ژوورەدا لو      
 تڕدەستی ب ئوسا.  مز سر خست یکی*"گارس" و الدۆ

 و ھگرت گارسک ل پویستی پیتی داندانی
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رساد"لکی*"ڤ تا کدا پیتی نیوە ھندرابوو، تچ 
 وەھایان خراییکی پیتکان دانانی و ھگرتن.  چاندنی

ی لنجن پدەبینی، پیتچ چی ک چوو پی ئاخر نڕست 
 دا ڤرسادەک ژرەوەی بشی ل الدۆی نووسراوەکی ژر

   :بوو ئم ک چنی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــ
   * کی=  گارسیی قوتیلخانتی خانتایب 

کانر. چاپخانھکی لیو خاندا ئیک گارسی 
شنلف پیتی چی و ئدا بت تن. دەبنووسینی بۆ پیتچ 

 خانکانی ل پیتکان یکی ب یک دەب وشیک ھر
ت گارسبگرو ھ کی لدیاریکراو کادر رساد" کی"ڤ 
 ڤرسادەکان قوارەی. بکات ساز پ وشیی و بیچن ناوە،

رەی بو گوئ ڕەیت، الپدەب ک ،یان ڕۆژنام 
کونامتی؛ شیھ ی واترگ و پان ڕۆژنامورە، بگ 

رسادی دەبزنی ڤن بۆ مت پیتچبچووکیش، ھی و بکر 
  .بچووک ڤرسادی

  
 سیستمی بووخ" ..."تزاریسم بۆ نمان و مرگ"

  ."کرکاری شۆڕشی بژی ھر" ... "سرمایداری
 دکی ھر مابینی ل ڤرسادەک، پکردنی دوای      

کی دا نووسراوەکشان ئاسنی باریکی شیشکو ت ب 
        .ماین دا سر ب جوھری فرچیک

 شون ب چاویان سرنجوە و وردی ب ڤڕا و ئژدەر
 پیتکان دانی دان چلۆن ک ،دەگڕا دا پیتچن پنجی
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ل ت گارسدەگرو ھ دیاریکراوی کادڕی ل رسادەکدا ڤ 
کتر باوەشی دەیانخاتو ی یان و وشڕست دەکات ساز پ .

 پیتچنک ک بوو، سیر بالوە ئمیان ھر ئوان بم
 چپ الی بۆ ڕاستوە بری ل  ڕست، و وش سازکردنی بۆ

 ک وشیکی ھر وات دەچنی؛ دا یکتر پاڵ ل پیتکانی
 کۆنگیک ب ک کاتک ب. دەچندرا پچوان دایدەچاند،

 تاقیکردنوە بۆ و کرایوە خاون ڤرسادەک دەوری چوار
 ئژدەر تپاند، دا نووسراوەک بسر ڕۆژنامی کاغزکی

 جۆرک ب کاغز سر ل نووسراوەکیان ڤرا و
 ڤرسادەک سر نووسروەی دەگڵ ڕک ک ،خوندەوەدە

وانچبوو پ.   
 چاپخان ژووری بردەوە ەکی"ڤرساد" پیتچن، ھاوڕی    

. بادا ل سوکانی کردو دابینی مکینکدا دی ناو ل و
 ب یک شونام، الپڕە چند سوکان، دەورکی ھر دەگڵ
   .چاو بر کوتن دا یکتر شون

 سیری و مکین تۆپی ھسوڕانی بسر چاو ئژدەر     
 مرگ: خوندەوە لوانوە لژر ئاخرینی دی الپڕەکان،

  ... شۆڕشی بژی ھر... سیستمی بووخت... نمان و
 ورینگیکی وردە ب ئژدەر شانی ب شان ڤرا   

  :گوتی ئاھنگینوە
 منی ئارمانجی ل الدۆ ھڤال ئستا ل بر سعاتک ــ       
 و ھتاوکن تیشکی نووسراوەی ئم ژر دروشمی... پرسی

 گیان تیشک ئو ئڤینداری نمامکی من ئارمانجکانی
 کۆبارەکم ھتاو ئم تیشکی دەگڵ من... بووژنرەن
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 مرۆڤی سرکوتنی ک باردەکم، منزگیک برەو
  ...مسۆگرە تدا ڕەنجبری

 ھمزی کوتبووی ڤرا بچشنی یشر"ئژدە"     
 بۆ ک دەدرا، ڕەپچک منزیک برەو و خرۆشان شپۆلکی

 گیان ن و ماڵ ن سر، ن منزگی، بو گیشتن
  .نبوو بایخکیان

  ڤڕا پرسی: 
  ؟ چین چاوەڕانی ئم لرە... ! ئژدەر ــ  
 ل شۆرشی مزنی مامۆستای ک جگایک! گیان ڤرا ــ

،یجی تۆ نیشتکی کردن پرسیار بگایت؟ جبو... ھئ 
 و چۆن تۆ و من شانی سر ئسپاردەی و ئرک دەزان خۆی
ی... چییو ک نگرمان کاتی کف نازانم من... دەگات ...

  !گیان ئازیز ب سبرت
 ئیستک. شتندانی چاوەڕوان یکتر، ب ڕوو ڤرا و ئژدەر     

 ھات چاپکراو تازە بیاننامی باوەشک ب الدۆ پچوو،
  :گوتن پی و الیان

 گورە ھرە ئرکی ک بزانن و بگرن گوێ من ھڤانی ــ   
... کراوە خت شۆڕشڤان گنجانی ئوەی ب شۆڕش گرانی و

  !بن سرکوتوو
  
  
  

  
****  
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11  
  
   

 کرکاران تاخی برەو تریش جارکی ئژدەر ئوا          
وەیڕدەم. بگاوە، بوە ڕوتۆتر کیادی و بیر س 
 بدەم ھر. خۆی ھرزەکاری و مرمندای سردەمی

 ژیانی ھدەسنگن؛ خۆی ژیانی دەقی دوو وە،شڕگا
 و ئزموون خۆی؛ ئمۆیی ژیانی و بخبری سردەمی

 و تاریک ڕابوردووی! دونی ئاگایی ب و ئمۆی زانستی
 نخر نا،! ینووک تکۆشانی و ڕاھاتن و جارانی نووتکی

 ڕەنگ ن ک ،کووتاکن دوو تختی ڕاست دوو دەی ھر
. نایتوە یک دەگڵ پۆیان و کر ن و ڕەگز ن و

ی تکۆشری پشمرگیک سردەم ،مئ "ئژدەر"ی
بیر ل برژەوەندی برزی سرکوتن ماندوونناس و 

خۆی  کرکاری ھاومترزانیبۆ "نینا"،  پیامیدەکاتوە. 
 ،نزرک دابمی جیھانردی بناغب ریکدەبا و خک 

 ری پکسانی مرۆڤی ڕەنجبختیاریی و یوە و بسانح
جگربن و چکی ل الیک  پیامکیدەستبر دەبت. 

گیان بووژن و ژیان بخش؛ بۆ  ل برکی ترەوە
، کی کوشندەی و بۆ چینی چوساوەیچوسنران ژەھر

ئیتر ئژدەر تگیشتووە ک زانیاری و ھتوان. دەرمان و 
و کردن چکی دوژمن کوژە و، پروەردە  ،زانستڕامیاری و 

ھر ڕاھنانیش رش و ڕەگرزی خونمژان ل بن دنت. 
ستاکئیش و کار  ،ئ رچی لگوال ئو کراوە ت الدەس و ب

ھر  ، بم چکی کوشندەی ل باخڵ دای؛ماوەتوە ئنوا
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 ستو بیانئو ب ل ستاکئ ی کونامانی شتو 
دەرمان و ھتوانی دەردی دا حشاری داون،  چاکتکی

. بئاگاھاتنوەی و چوساوەکانھژاران لمژینی 
مرۆڤی چوساوە و ڕەنجبریش دەبت داسی ڕمان و پلو 
پۆی ستمگران دەقرتن. بی ھر ئستاک ئژدەر برەو 
ئاقارک دەچت، ک دوو دوژمنی خون زاد، وات کرکار و 

دژ ب  اوەن سرمای، ل شڕگی شڕی سر و ماڵ دا خ
زانیاری و یکتر ڕاوەستاون. بی ئژدەر بڕوەی و، 

ڕامیاری  و زانستی شۆڕشی چینی کرکار دەکات گۆارەی 
  مژووی سردەم و تکۆشران دەھژن.گوچکی 

     نزڵ لم ی بنزگادا، مڕ ر لکی و گاز ھبازڕ ک 
 سنگی ل ئاگادارییکی بوو، دیار پوە ئھوەنیی و ئارامی

 مرجی بوون، وریا و ژیری. دەڕۆیی و  دەچسپاند دیوار
 دەب و تاقیگیتی یکمین ئوە. سرکوتن سرەکیی

 ب تارمایی چشنی دەب. سرکوێ ڕووسووران تیدا
 ب ڕزگاری دەنگی و بخش پسیوکدا و پنا و شون ھموو
  .ڕابگینت وت خواری و سر گوی

    ری و دەور لل باخی بدا نۆب ک سیانبوو ڕ .ک ل 
 لووس و لک دارچرایکی ڕانکدا س ئو چقی

 دا باخکی دەوری چوار ل بوو بنیاز نۆبل. چقندرابوو
 برەگی و سرەڕێ ڕییانک س. دابمزرنی گازی چرای

 ڕاگوزانی و بردن و ھنان ،و ھندران خکی ھاتووچۆی
 ئم پنا ھربۆیش. بوو مسافیران ئسبابی کرەسو

،دارچرای گای دا، ڕۆژ لج ی و قۆمرغاننگشو 
  برە. و دەور کۆچری خکی و کرکار خی حسانوەی
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ل  چشنک ب دارچرایدا ئو ژر ل ھر ئژدەر،     
و ماندووە  گڕاوەتوە سفر ل تازەتخ بوو، ھر دەتگوت 

 کیشجار جار  .دارچراکی پاکوتووی و بۆ حسانوە
 و ھڵ چاوەڕوانی. ڕادەگرت ھستکی و دەکرد جوویکی

. بوا و بکات میسر خۆی ریکا وبۆی بلوێ  ک درفتک بوو
 دوای و دەرھنا باخڵ ل چسپی قوتیلی ،ڕاگرت ھستکی
وەیکک ئیتاو گالسکپب ردەمیدا بڕی، بپگورج  ت

 ب و ھسووت دارچراک بدەنی ل چسپی و ھستا
 و چین و پداکشا دەستکی. اد پوە پڕکی تڕدەستی

 برەو لووە. ڕۆیی و کرد ڕەھا کاغزەک سر ل چرووکی
 ل زتر لو کارگی دا  چوو. کارگیک ئاسنی دەروازەی

 پڕکی تڕدەستی ب. بوون کار خریکی داتی کرکار بیست
 سرگی ل. داکشا تر کۆنکی بۆ لووە و پوەدا تری

 دیتی ھرک و کرد سر پشتی ل چاوکی ،تازەوە کۆنی
 وەک بیانکن، خوندنوەی سرگرمی کرکار دوو

 ب سووکباتر گلک بابت، بژن ب ختی مزنترین
 ئاخ"مبندی دوو برەو یکسر و ھاتخوار کۆنکدا

 شونکی و ج ھر لووە،. کوتڕی" قرەشار"  و" شار
گای دەیزانی ککارە، کۆمبوونی جک کروەدا دووی و یپ 
 تپڕ کاتژمرک دوو ھشتا ڕۆیشت؛ و ھشت جی و

 سرمایدا جرگی ناو ل ئاگاداری شش ک بوو،وونب
 ب مبندەکانیش، ھشتنی ج و ڕۆیشتن ل. چسپاند
 یک ل کس چند بی وەک دەچوو، و دەھات چشنک

 ،نچوو پ چینواندبت.  چاالکییی ئم دا کات و دەم
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" شیبایۆڤ" مبندی کرکارانی کۆخت و کۆخ ل سری
  .دەرھنا

 ئژدەر ئاشنای لمژ مبندی ،"شیبایۆڤ" مبندی   
 کاری سرەتای. بوو ئرە تنابوو، پی ک جی یکم. بوو

ڵ ئاشنابوون و کارخانکاری دنیای دەگن ھیچ. کرو شو 
 ،لرە. نیناست دەست لپی چشنی نبوو کولن کلن
و گلک بیرئانینی تاڵ  کردبۆوە غوارەیی و غریبی کای

 ئرە ئیتر:... گوتی خۆیوە بالی. و شیرینی ل وەرگرتبوو
 تدا چاالکیی تر شونکی ھر ل و خۆم کۆنچای
 گڕا، مبندەک خواری و سر. نکرا بم دەنونم،

 جگای ئو ھر گیشتوە و پشکنی کۆختکانی یکایکی
کردبوو دەستی کر. پچۆ دەتگوت ھکی و کراوە قتاق 

 کارگ برە و نووساند الدیوارکوە ب پڕکی.  نماوە تدا
   .کوت وەڕێ

 زانی ئودەم کارگ، بردەرگای گیشت ئژدەر کاتک    
 چیی؛ کرکاران گڕەکی مانوەی چۆڵ ھۆکاری و باس چ

 کانگ ل ک کرکاری ھرچی. دەھات ژاوەی کارگ حوشی
 گشتی ،نبوو ئیشکار شبایۆڤ مبندی یکانکارگ و

ڕژابوون وشرایان و حژدەر. بوو ھلی ئھ ت بدەرف 
 خورد لیان و ڕاگرتن ل گوی کوتوە، نزیک لیان و زانی
 پنا ل ئژدەر. پدەدرا جونی و دەکرا کسک باسی. بۆوە

. بوو قسکانیان گوقوغی و ڕاوەستا کسی س پۆلکی
 ک نبوو تدا کیئاشنای کوتوە،بم نزیک لیان

 کرکار ئاپۆڕای ک دەرکوت بۆی. بکات ل پرسیاریکی
 کاری کۆتایی یوزەنگ. کسکن ھاتنی چاوەڕوانی
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 کرتی ئیشکارانی دەبوای و لدرا یکم کرتی ئیشکارانی
 ھنگاوی کار برەو جوووەر بم کات، سر بچن دووەم

و کڕەتک  کارخان بڕوەبریجارک  ،لوالوە. نبزووت
 ھاتن پاراستن بشی دەماستی دواییش و کارگ وەستاکاری

 فرمانی و گوڕەشیکی توند و تیژەوە، ھڕەش دەم ب و
 بای وەک بم ،ب گوێ گیاندن کرکارانیان گڕانوەی

،ب کان قسڕەشرمان و ھیانو ف وا بچوو ھ.   
 ھۆکاری کیئوە بب و کرد خۆش ل مرخی ئژدەر       

 تاوتوی گواگرتن ب ھر بکات، پرسیار کس ل کۆمبوون
 وەرگرتنی ڕۆژی ئمۆ ک بۆوە ڕوون بۆی. دەرھنا کشکی

 پش کرتی کرکارانی و، کرکارە مانگانی مافی و مزە
 حیسابەسیی سردانی دەسەنج وەرگرتنی بۆ نیوەڕۆیان

 لکدەرکردن، و کۆکاری دوای بم. کردووە کارخانیان
 ب نک ھر جریم، زۆریی بھۆی کرکارەکان ل بشک
 پارەیکیش دەبوای بگرە نناسرابوون، ک"کۆپک" مافداری

 ل. کارگ سندووقی بگڕننوە ی ختاکاریتاوان وەک
 دادەگژت" حمعلی" دا، دەستدڕژییش ئم ھمبر

 لالین حمعلی. دەیکوت شۆر خوری و حیسابەس سر
 دەڕژن کرکاران و دەکرێ دەسبسر کارگوە پۆلیسی

    .حوەشوە
     کوششا حیدەککار. نکر ناو ل پۆل پۆل دا ئاپۆڕاک 

 ئاسنایدا، لم ھر. دەدوا جۆرک ب پۆلی ھر و بوون
 ئاپۆڕاک نو ھات کارگ سرکردایتیی بشی ئمربرکی

 نو ب ،ددانوە مبستی ب و چارەسرکردن ھومدی ب و
 کرکارکی کچی کردن، بۆ قسی و ھات دا پۆلکان
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 سری ب و بی دا دەمی ل قسی ، زۆر بورانبساچوو
  :شریخاند دا
 زۆری بتوو بی خاونکت و خان ب بۆ!... بسک ــ   

،شبک ی. دەپسکارە بساردراوەکان کرپھ 
 ل ش"حمعلی" با بی. ئیش سر بگڕنتوە

ندیخانوە بتنەنجی و ماف و بستی دەسمانگان 
... بکاتوە کرکار مستی ل ئاخری ی"کۆپک" ھتا کرکات

 خۆت چیتر و بگین بادەستکت گوی ب ئمانی بۆ
  . نادات گوتان کس... مک ماندوو

 لسای ک بناوبانگ، ی"جغجغ" لودەمدا، ھر    
 پلو سامانداران، برپ ڕامووسینی و سیخوڕی

دەھات و  ئاپۆڕاکدا نو ل بابوو، پ ی"سرکارگر"ییپا
دەچوو. چشنی خولخولۆک ب دەوری خۆی دا ھدەسووڕا، 

ی دەھات بدەنگھتا ئمربری ناوەندی نھاتبوو، ب بم 
 یکسر کوت، ناوەندی ئمربری ب چاوی ھرک و دەچوو.

 و سر بو سولخۆر، سگی چشنی و گیاندێ خۆی
نوە و ڕەزاتاڵ سیمیدگۆشتو چرچ و پووچ دەمی ،ب 
 و باخی کاتژمری ل چاوک و کردەوە ژاکاوی

 و وادە ھاتنی کۆتایی ئاماژەی ب دەستکبرزکردنوەی 
دیاریکراوی، زریکاندی و فرمانی ئمربری دووپات  وەختی

 کلکی جغجغکرەوە. کرکارەکان جوویان تکوت و  
  :زریکاندی ، دیساندا پاشکشی دەمی ل و گرت دەگۆزی

 س بی... سعات چارەک س!... نووسراوە سرتان ل ــ
 ھرکس... نووسراوە سر ل کاریتان کم چارەکسعات
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 ھر دت بسری ئوەی ،یکار و ئیش سر نگڕتوە
  !!ھا نیی دەرمانی خۆکردی کاری... دەیزان خۆی

  :گرماند دا سری ب. دەرھبوو لی بساچوو کرکارکی  
 ئو و دەر بت با بی خاوەنکی ب بۆ ھتیوک ــ     
ۆ تۆ... بکات قسدە دەخۆت بو ھ لی" بعمح "ل 

  !دەربخات زیندان
  جغجغ کش دەم بوەپاشی زریکاندی:  

مان بۆ سیر و ئو!... مکن ھر علی حم باسی ــ    
.. وەکردو سیبریا سقمی و سرما ناو ڕەوانی سیاحت،

  !باشترە ببن خۆتان دەرخمی ئوە
 و گرت سنگی پناوە ل و پش ھات ل کرکارک    

  :گوتی و ھسوڕاند دەورکی
 حمعلی ک بن شوکرانبژر بۆ!... جانوەر بۆ ــ 

 حمعلی خۆزگ بم... بکرگیراوەکی نپیشاندەوە
...بیکردای  

      پای دروشمدانی دەنگی لکیکا، تی کوشح 
. ڕایکرد و نگرت قراری جغجغ. لرزاندەوە کارخانی

 گورجک و زانی دەرفت ب ھکوتووی ھلی ئژدەر
 پڕ. ھویشت خکدا بسر ینووسراوە ل دەستوارک

 ڕاژ ڕاژە ب پاییزی، خزەی چشنی نووسراوەک پری
 نیھشت کرکان مچکی و دەست. خزین خکدا بسر

نووسراوەک وا لوە؛ دا ھتنبم کدا لڕ چاوترووکانپ 
   .قۆزرایوە بڤۆکک پڕی

 ڕووداوی سرخۆشی تامزرۆ، ڕەنجدەری کرکاری     
 ھرک. حپسان دەمک کورت بۆ نکراو، چاوەڕوان
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 ل پڕک دۆزینوەی بۆ داکوت، حپسانکیان
،کڤۆکانچاوی ب ر بیان بڕاند، پم داگر بسنگی س 
کوشمابوو و،  حوە نڕی پرەوەیپوکش بکڤۆکب 

 .کسو چ ک یزانرا کن  
 سر ل نووسراوەکی حاکدا ل ،بساچوو کرکارکی   

  :کرد ھاواری تواناوە ھموو ب ڕاگرتبوو، دەستان
 ببینن و بکن نووسراوەی ئم سیری ئوە!...  ھاوڕیان ــ    

... زەحمتکش ئمی ژانی و برک باسی... دەکات چی باسی
   ... !سرمایداری بمرێ... کرکارڕزگاربوونی  باسی

 ھر و ھان پیریان ھاوڕی دەوری چوار ل کرکارەکان       
 ھات حشیمتک باخڵ ل شنیی ب ئژدەر ئودەم،

   .کوت وەڕی تر شونکی برەو و دەر
 ک بوو، دەرنچوو کارگک حوشی ل ھشتا ،ئژدەر      

خۆی دە ژووری  ھڕەم ب کارگ تکنیکی بشی ئندازیاری
سرکردایتی ھاویشت و خبری بوبوونوەی بیاننامی 

  ب سرۆکی پاراستنیت کارگ ڕاگیاند.
، دوای بج ھشتنی ئاپۆڕای کرکارانی ناو ئژدەر    

 ،وشکی حکی و گرت ئیستچاو ر و دەور لکرد، ب رکھ 
 سرکردایتی مزنی دەروازەی ل بینی، چۆی ب وتی
 و پوەدا ئاگادارییکی چاوترووکانکدا ل و کوتوە نزیک

  .رۆیشت
 سنگ ئژدەر دووکۆناندا جمسری ل جادە، ب نزیک       
سنگ ب ک لبوارنگووت ڕھ .بوارەکی ڕلبوو پ .

 و ئمال چۆکردن، ڕگا مبستی ب ڕبوار و ئژدەر
 چاوکیشیان ماوەیشدا کورت لم و کرد ئوالیکیان
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و ب نیوە ھاوارک  سرسوڕماوان ئژدەر. کرد لیکتر
   گوتی: 

  ...!علی حم ــ
 پلی برچاو، دەھات پرشانحاڵ حمعلی    

 چاوپکوتن و تۆق یکمین ل ھربۆی. بوو دەربازبوونی
 چرک چند ل بمرایوە. نناسبۆ  ، "ئژدەر"یدا

 ئسپایی ب و ناسییوە ئژدەری دا، ڕامانی و ڕاوەستان
  :گوتی

 و جاش ڕەوەدەی!... تر ھدی برا، مک ھاوار ــ    
 چنگیان ل خریکم... دادن شون ب انمچلکاوخۆر
   ...ڕادەکم

 سیری وردی ب و ڕوانی برکی ئو بر ئم ئوسا    
 زەردەیکی ناسییوە، ئژدەری ھرک و کرد ھاودەنگکی

  :گوتی و لوان سر ھات دەوامی کم و کز
  !ئژدەر؟ ئتۆی ئوە ــ   
 ل کی نای پم بۆچ بم! ... علی حم منم بی ــ

  کرای؟ ئازاد بند
  :گوتی و گرت ئژدەری قۆی حمعلی  

 شونکی دەب... سرە قستی لرە ڕاوەستانمان ــ      
 بسرھتکمت و بدۆزینوە دوور ل ئاوەدانی  ئھوەنی

  .بگموە بۆ
 ل و چوون کاولخانووبرەیک برەو دا قۆڵ ل قۆڵ      

  .ڕاوەستان سیلیکدا
 ھاتیت بندیخان ل چۆن... علی حم بی پمی دە ــ 

 و ڕزگاری کردی؟... حم علی گویک ھخ ک دەر؟
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 کردۆت تۆیان ئازادیی ئوان... ببیس کرکارەکان دەنگی
  ...کار سر چوونوەی شرتی پش

 سیری سووک گۆشنیگایکی ب حمعلی       
  :گوتی جحالن و کرد کارگی

 ویستی و خواست و چی مانگرتنی باوکت قوری ل ڕەحمت ــ
فسفسک دەرمانی دەردمان؟... تۆ  ئم وای پت تۆ! چی

ھرای ناو حوشی کارخان، حم علی پت وای ھرا 
 کارخانکرکار،  ئگر وەھی ...ل زیندان ئستاندۆتوە؟!

 پۆلیس چما ھتکاندبا، بناغوە و بن ل کانگاکانیان و
 خۆم ئگر نخر!... دەکردم؟ وا بۆ بندیخانی دەرگای
 زیندانم پۆلیسی و ندابای برخۆم بج بکاتی

شابایکر نو خۆمچۆکی  ژ دان بھیالکم ل ،کردباین 
 من بی!.... دەبووم؟ لرە ئستی ھر وای پت جنابت

 و کرد خون شی پۆلیسم خۆم مستی و دەست ب و خۆم
  ...!دەرەک ب نا، یان دەژی پۆلیس سا ھشت؛ جم

 ناو. ڕووشابوون حمعلی الڕوومتکانی و دەست پشتی   
 ئژدەر. مردبوو ت خونی گوچکیکی قوکی

  .پدا دەسرۆکیکی
  !کرەوە پاک خون ل گوچکت بگرە ھان ــ     

 خاون لبری بم وەرگرت، ل دەسرۆککی حمعلی  
 کاغزکی و نا باخڵ دە دەستی گوچکی، کردنوە

   :گوتی و نا ئژدەری مستی ل و دەرھنا پچراوەی
 ل ئمم من! بیخوینوە !...بوان.. ئژدەر سیرک ــ      
 کاغزەک پشتی ئسرلکی... داگرتووە کارگ دەرگای سر
 ئم. نا جۆڕکم ل و مای دام من ک ،بوو تڕ ھر
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. نووسراوە کرکار ئمی بۆ و شۆڕشگرانی ئاگادارییکی
 دەستی و  و بت خۆش نامیلکی ئم نووسری دەستی

 لووتی دوندی سر ب ڕاست ھر ک ،خۆشتر پوەدەرەکیشی
   .چسپاندبوو یوە"شینایۆڤ"

 ل چاوک و ئژدەر ل چاوک قسکردنوە بدەم      
،ڕەکالپ نی قاقا بکپ.  

 یان دەبینی ــ. گرت ئژدەری بای ــ! دەبینی گیان برا ــ  
 و ئاگاداری. دەجوونوە بنھنی زۆر ھن کسانک!... نا

یاننامچاپ بوی و دەدەن لوە، بنم دەکتۆ و من ب 
 ماسیی ڕیزە تۆ، و من وەکی ھی. ..ماوینتوە گل و کاس

 ھیچبحراواەکان،  و گۆماو ترکی ژر ل و پاشاوانین
 نھنگیان و ماسی مزن چیھا ک نیی ھواکمان

دایت...  
. کردبوو شل حمعلی گوتنی بۆ گوی وردی ب ئژدەر      

 خۆیشی ئو دەکرد ھستی. بوو ورووژا گیانیشی ناخی
 قوترین ل ک نھنگانی و ماسی مزن لو یکک
: دەگوت بخۆی خۆیدا لناو. خبات خریکی دا زڕێ قویی
وانب ...وانژدەر بر مرۆی!... ئکۆشت ی لگشت ڕوانگ 

  !دەنونن بڕز و برز ھژاو کسکوە
   رکلی گوتنی ھعمژدەر ھات، کۆتایی حئ اوانبل 
 و گرت حمعلی ئاکاری ڕەخنی ل ،نرموە زمانی ب و

  :گوتی
 تن ب پنجیک تاق ھیچ ک دەزانی باش خۆت تۆ ــ    

 ھرەوەز برھمک، ھر ھنانی ڕەنو بۆ. نای ل دەنگی
 گگیکی مرۆڤ کۆمگای. پویست گشتی یاریکاریی و
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 ل. دەکرتوە ئاوەدان گشتی گلکۆمی ب و برین و پان
 مشت ب ئویش کسک، تاک سرھدانکانیشدا و شۆڕش

 گوژتنی ،و پۆلیسک و جاش کردنی زامدار و پالق و
 و پکردن سووکایتی. سرناکوت شۆڕش ژەندەرمیک

 خون شتنی و کارگ ڕەسی حیساب شکاندنی گوێ و سر
 منزگی ناگینت ئم بندیخان، پۆلیسی کردنی

  ...سرکوتن
  :بی دا ئژدەر دەمی ل قسی تووڕەیی ب حمعلی    

 کارگ ڕەسی حیساب ئستک ھر ، نگرتبایم دەستیان ــ
ر لک... دەبوو دا خاک ژناتکی و مباسییالوە عب 

 چوار داوی و ندەبوو قایل کسمان ل کس ب مابوو،
 تم نیت کللم چلۆن ئاخر... لدەکردم تری عباسیی

  ؟!ئژدەر نبزوم دەست خۆم مافی وەرگرتنی بۆ چلۆن و
  .گرت باسکی ئژدە  

 ھر. پدەم چیت من بزان بگرە گوێ!...  علی حم ــ    
کستمن ،ئخۆتت و ئ شوبھاند وردەماسی ب ک ل 
 و ھمنی ب ک ئوانی بم گیرساوینتوە، دا پاشاوان

نی بریکی نھکۆشانن، خوەک ت زننگی و ماسی مھن 
 دەچی؛ کوێ برەو تۆ بردن؛ ناوت دەریاکان و شتاو

 شون ب دەزانی ھیچ تۆ! شتاوەکان؟ و زرێ یا زەلکاوەکان
 یک ک بووبی وەڕەز خۆت گیانی ل نکا دادەگڕی؟ چی

نیش و جاش و ژاندارم و پۆلیس دەگژ تتۆ. ڕۆھاتووی ج 
 دەزگای بپانوەی ھرشی باشاری بتاڵ دەستی ب بی

 بزانم، ب پم و بکوە لم بیرک تۆ بنیت؟ دەستدار
 تۆ بچشنی تدەکۆشن، نھنی ب ئوانی ئگر ئاخۆ
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نیدان بریکی و مدان خی بۆ ببن، کوتان و لیانی سبب 
 چرایک ک دەمنتوە ئازاد و سربست تکۆشرک تاق
ک لبازبکا دا ڕک و ھکاروە؟ کرتنست تۆ! بحپ 

کانی وانییم زیندانگای ڕژویشتنیان دەرزی جھ 
 ھۆی دەبت ڕەفتارەکت و ڕەوش دەزانی ھیچ.. بمن؟

  ...شۆڕش کزکردنی
 لدانی و ڕاکردن و زیندان بیری تواوی ب حمعلی    
 ھر ک بوونما ئوەشدا فکری ل تنانت. چوبۆوە بیر

ستک ئچلکاوخۆر و جاش ڕەوەدەی ن بری شودا س 
  :گرماندی دا ئژدەر بسر میدان ب یک ،پ ل. دەگڕن

 ب دەمت قسی وریای!... ئژدەر کت دەگڵ ئوە ــ      
 ب دژ ڕەفتارم و رەوش ک دەکیت تاوانبارم تۆ چلۆن! کوڕە

ریکم و شۆڕشنم شۆڕش قاچی خی!... دەشککن ...!
 تۆ دەزانی... بکیتوە دووپات قسی ئم نکی ئژدەر
  ...بم دەبینی، خراپی گلک بوای، تر کسکی و نبای

 بب و ئستاندەوە حمعلی دەمی ل قسی ئژدەر       
  :گوتی نووشتاندەوە قراخ

 ئاکار سرجم ک دەییموە و دەییم و گوتووم بی ــ     
. شۆڕش ڕبازی سر ل ئاستنگن و کۆسپ ڕەفتارت و ڕەوش و

 منیش ک ، دادەموە چاوت ب ھکانت و ختا بۆی من
 و ماومتوە بکار منیش. ڕەنجڕۆم کرکاڕیکی خۆت وەکی
 کارگ حیسابەسکی ن من. کساسم و برسی ڕۆژە چند

 نرمم پالقدا و مست ژر ل و بگری برۆکم ک کانگم و
 ھی تۆ حمعلی نخر. پۆلیس و ژاندەرم ن و بکیت

 ببەی برای ئژدەر بزان سوور. ھتی و الڕی ڕگاکت و
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 بس دەم من. دەسووت بۆی دڵ ب و حمعلیی پشتی
ی و باھۆ و شان بک ماسوولکچزی و مبایی باسک ھ 

و. ببز ئی و ھستب ش دە کتۆ الری و ل ،ڕۆژی دای 
 پکوە دەب ئژدەر و حمعلی. گرەک خۆی تایبتی
. ھبژرن شوەکار باشترین و ڕگ ترین کورت و دابنیشن

 چارەیکی ڕگا شون ب و دانیشین دەمک با وەرە
نگاو دا زانستییانین ھم و تۆ و من. بنرجس 

 تۆ. ھاودەرمانین و ھاودەرد ،کرکاری ڕیبازی خباتکارانی
  ... منیش و بدۆزەوە دەرمانک

 نرمی ب و بی دا ئژدەر دەمی ل قسی حمعلی    
  :گوتی

 دەرھبووم ک بمبوورە... بمبوورە ئژدەر!... ئژدەر ــ        
 ک دەمبینی خۆت چاوی ب خۆت... کرد ناجایزم و

 جون و سووکایتی خستی جست... بریندارم سروگوالک
 و ماڵ ب... پرشانم برسیم، کۆکوتراوم،... مانبوختان و

 ھسرەیک ئاسمانان حوت ل ...کارم و کس ب و حاڵ
  ...!ئژدەر نابم شک
 ئو داڕنینی دەزانی ھیچ!... حمعلی!... من برای ــ    

 ھیکی لخۆیدا خۆی کارک، دەرگای سر ئاگادارییی
 سر ب ئاگادارییم ئم ھر منیش!... گران و قورس

 دەیانی ، بۆ ئویکھشت جم و خوندموە بینی، دەرگاوە
 کرکار ھزی ک بزانن و بینینن چاو ب خۆت و خۆم وەکی

 ئست. نماوە جاران جاری گالییی ڕەنجبرە پۆل ئو
 و کتب ناو کوتۆت کرکار چینی ڕزگاریی زانستیتیۆری و 

 دەبوای تۆ... پشنگدار الپڕەی سدان و دەفتر
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 حشاردانی بھی؛ جخۆتی  یھاوڕیان بۆ و بیخوینیتوە
  ...دەکاتوە شل ھنگاوک گیرفان، ناو
 من. مکوە بیر ئوتۆ تکای! ... ئژدەر وانیی نء، ــ     
... نکردووە کارەم ئم تکۆشران ھنگاوی کردنوەی شل بۆ
 خۆم دەگڵ و ھگرتووە پشنگدارەم الپڕە ئم من... من

 نموونی وناو" قرەقۆینلو"گوندی. الدێ دەیبموە
 لوندەرێ،. بلنگازیی  و ھژاری و چارەڕەشی

 شتی بشون چاوەان دەرمانی وەک برام ی"حمجعفر"
 من ئیتر. دەبم حمجعفر بۆ ئم من. دادەگڕێ وا

 ل ماوەیک و دێ دەچموە و دەڕۆم... بژیم لرە ناتوانم
 چیم و ڕێ دت مچی بزانم تا دەمنموە، حمجعفر مای

  .التان بموە دەتوانم کنگ و دت بسر
 دوای. ئژدەر دەستی خستناو دەستی حمعلی     

  .بوو ندیو قوڕینکاندا خانوە پسیوی ل کردن، ماوایی
 چقی ل وھتا. بوو گرم چشتنگاوکی برەبری     

 بستوە و تین ھموو ب دا ھ و ھور ب ئاسمانی
 و تۆز برک، ل گرما. دەکرد ئاگرباران مبندەکی

 کۆخت توندی برامی و بۆن و مبند بانی و ڕیگا خۆی
   .بوون پشووکوژ ترەوە، الیکی ل کرکارییکانیش

 تاوک ئژدەر حمعلی، ئاوابوونی و ڕۆیشتن دوای      
ر لری ژبکدا سندی ڕیگای. دانیشت دیواربم 
. بوو بر ل"  سابوونچی" مبندی  دوایش و" سابونچی"

 سفر شمنفر ب دەبوای بوو، درژ و دوور ڕگاکی
         .بکات

****  
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 سد ل زدە. شوابووسیر " باخانی" ڕۆژە، ئو           
 کار خاون زلی ھرە پساوی. کرابوون بکار کار ل کرکار

 ک ،بوو ئابووری کوتوپی قیرانکی کرکار، ترەکردنی بۆ
 خوداوەندانی و نوت چا خاوەنانی گشت بسر گۆیا

کان و کارگھاتبوو دا فابریک .ڕوادەچوو بو 
ب  مای تنگژەی ئاسواری چونک ب، ڕاست پساوەکیان

چا  ل جاران بئارتقای نوت. دەبیندرا چاو
 ل نوتکشکان پاپۆڕە. ھندەھنجرا نوتکانیان

 نوتیش بایخی و نرخ و ندەبیندران دا دەریا کنارەی
  .دابزیبوو بخوازی ھتا
 و ک ساماندارەکان و ئوانی کزل دەومند        

گکان کوتو بوو، ھیچ نو پت یان پشنی باخیان چ
دانی نوتکانیان فۆ ب دەربست ب ھرزانفرۆشی و

 وە، کشتک دەھوتی خۆیان بۆ ڕۆژوان نبوون. ئن
باییکی برز بووبتوە و فرۆشکیان چشنی 
پبارانان، مزرای برژەوەندییکیان ب پارە 

 جۆرەبم  کانەسیاستی ئابووریی دەومندبخمنت.  
 ساز ترخانی خوتوویان پارەی و پووڵک  ،بڕوە چوو

بکن و نوتی تدا ڕابگرن، ک  نوت مزنی تیانی کردنی
 ت و لوت بگرزینی بایی نداب ر بدەم دا، ب کورت ل
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 بمورشدارتر بکات. درژ ماوەش دا، ئاسۆی داھاتوویان 
 ،کانبچووک کگ خاوەن ساماندارانی ورتک دۆخی و بار
دەر لن ڕادەبر  بوو؛ شپرزە و دژوسرەسی گرانیان بھ

 کیارکی ن. شیوابوو لسیر  خمیانداھاتبوو و 
 داھاتوویکی ن و لبکێ نوتیان ک ھبوو دەمودەست

 زل. بکن پاشکوت بۆل نوتی ک دەبرد شک انشیڕوونی
 موسا" ،"مانتاشۆڤ" ،"نۆبل" ،"ڕۆچدا: "وەک خاوەندارانی

 کانگای ک تر، ئوانی و" ئسدویۆڤ شمسی" ،"یۆڤ تقی
 دابوو، دەست ژر ل چاالکیان کارگی و دەومند
 ئوان بم تاساندبوونی، ناکاو و لپ قیرانی ئگرچی
ل یکم . کرد ڕەچاو نویان سیاستکی و تر ڕگایکی
 کردەوە. بتاقی کرکار سر ل اننوی سیاستیھل دا، 
ل سر کار  کرکاریان ،جۆراوجۆر پساوی بئوان، 

 تر یارکککر ب دەرکراویشیان کرکاری جیگای و دەردەکرد
دەکردەوە پبوو ڕۆژ. نن ر  لکداھندبم پۆل 

ئوان ب ترس و تق . ننک ترە کار ل ککرکار
وی لم شژا ب کرکاریش جماوەیکرکاریان دەردەکرد و 

و نیاندەزانی چی بکن و چ  شونکی تر دەچوونشون بۆ 
 ماباتی بسر ئنوایی ب و ھژاری ڕگیک بگرن بر.

 بوو بۆ و ھاوار، ھر  شونکوە ھموو ل و باری دا کرکار
، دەراوکی ھرەس ترسناک  بم ئاکامی ئم .دەھات

ڕوونی بۆ یکگرتوویی کردەوە. ل سرەتا دا، وەک بی 
دەردی نیازمندی گرمای لش و الری یکتر بن و خۆزیای 

 ماکی و ڕەگ دڵ کردن، پۆل پۆل ل یک نزیک دەبوونوە و
 یک دەوری ل کیکار. دەچوو خوقان برەو یکگرتن
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 شون ب وە،دز دۆخ و بار لم خسین بۆ و کۆدەبوونوە
 تدا ھومدکیچخماخی  ک دەگڕان دا مکۆیک

    بدرەوشتوە.
 خۆیدا کارگکی کاری نووسینگی ل، " موختاربگ"       

 ھردەم و گرماند دەی زامدار ورچی چشنی. دەچوو و دەھات
 دەرچوو دەست ل کرداری جوی. دەبرد الیک بۆ شاوی

 ئرکی جارک شتانیوە، پاترانی ھاتران بدەم. بوو
. الدەبردوە کار لسر تری ئوەی دەسپاردو بو تازەی
 کارگری حیسابەسی سرۆک میرزاقاسم، برۆکی دەمک
 دا ئندازیار سرۆک ی"دانیلۆڤ"بسر دوایش و دەگرت

  . شریخاند دەی
 مرۆڤی چشنی کانگ،گشتیی  بڕوەبری ،"ڤرسکی"     

 ھر" موختاربگ. "ڕاوەستابوو دا لگۆشیک ییمقببا
 تنیا نوەدا، لو. ندەگیاند" ڤرسکی"دە خۆی ببا ببای

 و مابۆوە بدوور موختاربگ پالماری پلالرو ل ک کسک
 ،تدەکرد ییکڕوو یوەمیھرەبانیوبارە ل ڕووی جار

   .بوو کوڕی ی"ئسن"
 ھکوتی درشت پیاوکی" دانیلۆڤ پترڤیچ سۆرەن"       

. کردبوون سپی تازە الجانگکانی. بوو برز با و بژن
 دوو بارستایی ب بم نبوو، زۆری تمنکی ئگرچی

 و ڕەوش ل یکک. کردبۆوە کۆ ئزموونی خۆی تمنی
 دەماری دیتنوەی و خک ناسینی، " سۆرەن" یەکانشوەکار
 ڕەشی پی و ھ شون ب وات بوو، کسان نزمینرم و 
 ل ککیکلکی دەگرتن و  خۆیدا ڕۆژی ل و دادەچوو کسان

 ھموو شارەزای و ئاشنا کۆنئو "دانیلۆڤ"ە، . وەردەگرتن
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 دەیزانی و بوو" موختاربگ"ڕەفتاری و ڕەوش و خست
  .ھداوێ چلۆن دی دەماری

 ل ،ھاتووچوونوە بدەم" موختاربگ"    
  :پرسی لی تووڕە و گرژ و چقی دا"دانیلۆڤ"برامبر

 نوتی سرجم... بزانم بی" پترۆڤیچ سۆرەن" ــ      
 بیپم ... بووە چندە دواییمان ڕۆژەی س ئم ھنجراوی

  بزانم!...
" ڤرسکی" سیرکی وەگۆشنیگایک ب" دانیلۆڤ"        

  :دایوە ومی تاوان، ب پاکژی مرۆیکی شوەی ب و کرد
 نوت بایخی دایجیھان بازاڕەکانی ل!... بڕزم ــ       

 بیابان ل زەمبرە و ز ئم ئگر بم زە، ھاوتای
 چلۆن من بکین، دەر ھناردەی بالش نوتی یان ھژین،

 ئگر بم... بکم؟ حیساب بۆ ھنجراوت نوتی ڕادەی
 دەتوانم بکم، حیساب بۆ گۆترە ل ڕەنوھاتووتان نوتی

 ئم کگی ل نوت" پووت"ھزار دوو ب نزیک بم
 نوتی دەرفرتانی ئگر ترەوە، لالیکی. ھنجراوە

 سر بیخین بردەوام، ھر ھستایش ک بیرک، چند
 بم ئمش با. نای قم ل کس بۆ ئوە ئیتر حیساب،

 بۆ وی نغدینمانادر زۆری گوژمیکی ک نیشارموە و
 بداخوە ک کرد، ئاو دە ، بخۆڕایینوت تیانی سازکردنی

       ...تکا ب... نکراون نوت باری نیوەیشیان ھتا
 ژوورەکدا چقی ل شواو، و شکت" موختاربگ"       
. مایوە بدەنگ" موختار"ڕاوەستانی ب دانیلۆڤ. چقی

  :پرسی لی و میرزاقاسم کردە ڕوی" موختاربگ"
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... چندە کارگ چاوەدرانی باجی و خرج بزانم ب ــ    
  کردوون؟ خرج بۆ چندەت

 ورت و بدەم و کردەوە ھنگلی ژر دەفتری قاسم میرزا
 ک بوو، لھدان پڕ خریکی لوانی، ژر ورتی

 تووڕەیی ب و دەرکشا دەست ل دەفترەکی" موختاربگ"
   .دا حوای

پڕ ھدانوە نیی... بی  ب پویست... کرەوە کورتی ــ     
  ...بزانم!
 ترەسان ل. بوون ساختکاری پی میرزاقاسم کزەکانی چاوە

 ل. مایوە بدەنگ و چوونوە ترووسک ل چاوەکانی
 بۆچ کارگی حیسابگریی دەفتری: گوت بخۆی بدەنگیدا

 بۆچ... دای دەفترە لو گارگ باجی و خرج!... دا؟ حوا
  :داوە ومی!... ئادەمک بنی سیر!.. کرد وای

 پنجست چاوەدران باجی و خرج !..می بڕزبگ ــ  
ناترجی دیارە ...موتووی دوو خحیساب ڕابوردووم ح 

  .نکردووە
و مراق  خم. ندەبرد چیتری" موختاربگ"چیکدانی      

 ئوکی ژر ھتا و لکداربوون دا دەروونی لو تووڕەیی 
 ھموو ک ،دەچوو قوماربازک ل" موختار. "ھاتبوو

. دەر ھاتبت مافنگی و دۆڕاندبت شوک ب سامانکی
 وەک و دەدایوە دەنگی دا بنگوی ل میرزاقاسم دەنگی

 کوت" دانیلۆڤ" ب چاوی حادا لو. دەیوشاند ئازارک
کی کندەیزەردەخ ر بوە سوانر. بوو لسنگ ڕاست ھ 
گوتی دانیلۆڤ. ڕاوەستا" دانیلۆڤ" سنگی ب:  
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 ماوەی ل ک... ک چووە بیری میرزاقاسم پموای! گورەم ــ
 ل مناتمان پنجاھزار ل زدە ،دا پشین مانگی دوو

  .خستووە پۆلیس جۆڕکی
. چوو" ئسن"برەو و دانیلۆڤ کردە پشتی" موختار"    

  :گوتی و" ئسن" کردە ڕووی
 بارو بم!... ھاتم ھی ئم تووشی بۆچی تناگم من ــ

بارە دۆخی نال تا مالن تووشی زیان کوتووم و ھکت
 ئم ئاخر"!... ئسن" نبوو زەماوەند دەمی ھاتووم،

  ...تر سی.. دوو مانگک، دەکرا!.. حا؟
  :گوتی باوکی ددانوەی بۆ" ئسن"      

 ل قیران ئم بزانی چ تۆ!.. گیان باوک نبووە تۆ تاوانی ــ
 بانگھشت میوان و ترازاوە کار ل کار ئیتر بم... دای ڕێ

  ...زۆریش خککی ئستا ھر لوانی... کراون
  :گوتی ھیوایی ب ئوپڕی ب" موختاربگ"     

 ماڵ برەو و ھگرین دەست دەب"... ئسن" وای بی ــ
 خایدا ھواری بسر سبی بکا خوا بم... بچینوە

 و بچت با ب ندارمان و دار ھی ترسم... نگڕینوە
وینر بکلی ساجی سم... عن" بسبرت" ئس ب  ...

 بخرھاتن میوانان دەتوان ئو و ماوەی ل" جببار"
  !"ڤرسکی... "بکات
 ڕاست ھر و وەرسووڕایوە" ڤرسکی" برەو" بگ"      

  :گوتی غزریوی ب و ڕاوەستا ڕووبڕووی
 چ ب بی پم... بزانم بژە پ راستم" ڤرسکی" ــ    

  ھاندووە؟ ک کلکی ل کلکت و فرۆشتووم کسکت
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 و کشایوە پاش برەو ھنگاوک چند" ڤرسکی"      
  :گوتی و ڕاوەستا کوڕەگوێ

  ...مبست... تنگیشتم تۆ قسی ل من"! می بڕزبگ" ــ
  :نڕاندی ژوورەک ب یک" موختاربگ"      

 ئگینا ، بژە پ ڕاستم!... باوک گماڵ تدەگی زۆرباش ــ
ک بو یی... شب ک بو یباکۆ شاری ش و خۆت ل 

   .دەکموە پاک تۆرەمت
 حیساب بالی ئویک بۆ بم. شژا سیر" ڤرسکی"      
 ب نمنت، سرشۆڕ کارگ ئندازیاری و ڕەس

  :دایوە وەرامی بورانوە ھوادەنگکی
 گوتن بۆ ک نابم شک قسیک چ من"!.. موختاربگ" ــ     

 ک دۆخی و بار ئم ک دەزانی باش خۆت بم... ببت
  ...تر کسی نک تاوانباری خۆت کوتووی، تی ئستا

. ھگڕا سوور گوچک بنی ھتا" موختاربگ"    
  :کرد ھاواری ھۆڤانوە، بشریخیکی

  !ساختچینفامی  گوجی ب وست ــ   
  :کرد ھاواری ئو، چشنی ب ھر" ڤرسکی"

 ساختچیمدەتوانی ب  کات ئو"!... بگ"بسک ــ      
... ئوە... کردەوەیکی ساختکارانت ل دیتبم  ک ،بزانی
  ...ئوە
 سپیی دەسک دەمانچی بینینی ب" ڤرسکی" زمانی      

 زەرد ڕوخساری ڕەنگی و غدە کوت" ئسن" دەستی
  .ھگڕا

. بزاندبوو تک پشتوە ل دەستی دوو" موختاربگ"   
 ڕووی. دابزی و بۆوە برز پ پنجی سر ل جاران چند
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 پی نیزامی فرمندەرکی چشنی و "ڤرسکی"الی وەکردە
  :گوت

 منت و ھاودەست بوویت ک گڵ ل بابزانم دەسا ــ         
  ...کردووە سودا بچی

 دەمانچی نیگایک ب و" موختاربگ" بچاوک" ڤرسکی"
 تی چشنی دەمی. دەڕوانی ی"ئسالن" پنجی ناو

 دا وشکی دەمی ناو ل تاڵ تامکی. بوو تپی پکدا تقیو
 ناو دەمانچی مانای لوانبوو. خستبوو کار ل زمانی

. یاد خستبتوە تای چیرۆکی گلک" ئسن"پنجی
 ھربۆی شکا، تک سھدان دا یکمین ل" ڤرسکی"

 قرقش لم ک دەگڕا دا ی بخردەروویک بشون
، "موختار" پرسیاری بوونوەی دووپاتبم . ببت دەرباز
 و" بگ" پوەکانی سر کوت یکسر و داخست بڕووی

کی بوەیووزانزەون کقگوتیوە ان:  
 قیرانی. تاوانم ب من ،ڕەسوڵ ب و بخودا! گورەم ــ     

ھرەس و پتا و  نھاتووە؛ دا ئم بسر ھر ئابووری
کیموو و بوە جیھانی ھی. گرتۆتوانئ زووتر ک 

 کرد، ساز نوتیان پاشکوتی تیانی و کوتن دەفریا
 و"یۆڤ تقی موسا" ئوەتا. ئمن ل باشتر کمووسکیک

 ساز پشکوتیان تیانی و ئوانی تر، "بدرەدین شمسی"
 جۆرە ئم بیاری... ڕاگیاندی پم ئودەم ھر من... ووەکرد

رکی کارانندازیارە ئیار ،و ئواوکردنیان و تت ملی ل 
  ...ک پگوتی چندجارم من" ... می بڕزبگ... "دای من

 قاچکانی و وەرچرخایوە پاش برەو" موختاربگ"      
زناو دەست و  لمرسکی" ھستاندەوە" ڤرسکی. "ئڤ "
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 ژوورەک ترکی سر ل دەستی لپی دوو. لكرد بدەنگی
 و سرپ ھستا ئارامی ب زۆر. سرچۆک کوت و دانا

  .چقی دا گۆشیک ل وشکدار چشنی
 ل پ سفرەی ک ،برسی کسکی وەک، "موختاربگ"      

 ل جگرەی زینی قودووی تامزرۆیان ،ی دیتبتخواردن
 تازە. وەژرلوان خست جگرەیکی و دەرھنا باخڵ
 فنر چشنی میرزاقاسم ک لوانی، ژر ھاتبوە جگرە
جزی لبرەی و ھداگیراند ی"موختار" جگ.  

  :گوتی ،جگرەوە مژکی گرووگری بدەم" موختاربگ"      
 بڕوەبرایتیی ئستکوە، ل ھر" پترڤیچ سۆرەن" ــ

 و بکرەوە چاوەکانت... ئوە ئستۆی دەخرت ئم کانگی
،گینا ھوشیاربکی ئچییوەکی ساخت می ــ ئنجبۆ پ 

 نستی و ھست سرپاکی ،ڕۆژ یک ب ھرـ  ڕاداشت ڤرسکی
مئ مستی ل تگران و چت ڕش و سووچ و دەنکتاوان 

م ملی دەخاتکی و ئوترەوە ئ.  
       گ" دا، گوتنیش دەمی لب"، ک بشنیری  چس

یکی پۆخی سر بوانتکرد، وەک ئوەی " ڤرسکی"
  :گوتی تووڕەیی ب. ڕبازان سرپیسی 
 و کلیل لویک بر بم !..ب گوم چاوم لبر بۆ ــ      

 بتوو ،کردبت" سۆرەن" ڕادەستی بردەستت کرەسی
خانی"لدەر،" باتکی چووبیتورەی لشت، گت لجکگو 

دەب.  
 دا" ئسن" و" موختاربگ" برامبر ل" ڤرسکی"       

 بم تپڕی، بردن کنۆش ب و چماندەوە خۆی بژنی
رکھ وت، وەدەر دەرگا لر  وەک قۆز، و قیت کسبای ب ن
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،ر باران خووساببل ت و نر دەری ڕیگای داھاتببگرت 
  .ڕۆییشت و

 حوادا پنجرەوە ل جگرەکی قونچک" موختاربگ"    
. دەرھنا گیرفان ل کارەباییکی درشت دەنک تسبیح و

 دا تووڕە ی"بگ" نسرەوتکانی پنج ناو ل تسبیح
 تسبیحکی نخایاند، زۆری. بوو تۆقیان و تق وجر  جیە

ر ھاویشتی سزەکدەم و مکی و ھات بھاوار، ک ل 
  :گوتی دەبیسرا، دەریش

 ش"ڤرسکی" وەدەرنانی ب ک بجرگم داخ ھی ــ    
  !نای چارەی گرانم دەردی

  :گوتی لسرخۆ و ھدی" ئسالن"
 لوانی ئگینا بخوندرت، ئاخری فاتیحای پویست ــ     

  .بکات ترمان تگرەیکی و ئاستنگ تووشی
 پشت ی"ئسن" قسی سر، ڕاوەشاندنی ب" موختار"     

 ل کسکیان ک ببزوت، دەم ویستی و کردەوە ڕاست
  .کوت وەژوور

 ڕەش کوە حورمت، و ڕز نیشاندانی ب نوێ میوانی       
 دا"ئسن" برامبر ل و داگرت سر ل ئاوریشمینکی

 و دەست گرمی ب" ئسن" دەگڵ. چماندەوە بژنی
  :ناساند باوکی ب میوانکی" ئسن. "کرد موشتاقی

   ە...! "شنتۆکۆڤ"جنابیگیان، ئم  باوک ــ   
  رکگ" ھنتۆکۆڤ" ناوی" ببزە، دەم بیست، ی"شب ب 

 و چاک و دانوە دەست دەگڵ. چوو بۆالی گشوە ڕوویکی
  :گوتی چۆنی،
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 ناوبانگم!... جناب دخۆشم ئاشنایتیت گل ل ــ    
 ،ناوە ئم مزنی ساماندارانی ل لکگ دەزانم و بیستووی

 ئوەتا. حساونتوە دا ھژا ئوەی زانستی لسای
 ی"موساخان حاجی" و" مانتاشۆڤ" ،"ڕۆچلد" ،"نۆبل"

 بختیان دا زانا ئوەی بلیمتی سایی لژر ،خۆشمان
 سر ل ،ساکار کاسبکارکی وەک منم ھر ئوە... یارە

. بستراوە ل پشوەچوونم ڕگای و ماومتوە دا خۆم جگای
 پسپۆڕی و پیتۆڵ سبری لژر منیش خۆزگست  و بریا
 منیش. کرابایوە بۆ بخرم دەروویکی دا ئاسایی خۆت

 بختیاران ک ، بووم دانیشتنک ئارەزوومندی ەلمژ
  .دی موھنابۆ  ئاواتی ئم کوڕم ی"ئسن"

 ندەترووکاندن" بگ" ل زیتکانی چاوە" شنتۆکۆڤ "     
 و نرم قژی ب دەستکی. قسکانی دابووی گوی وردی ب و

  :دایوە وەرامی ھدیان و داھنا سری چوری
 ئاماژەی دەست ب ـ براکانم و من" ! موختاربگ"جنابی ــ   

 براکانیشی ک نواندی و، کرد نووسینگکی دەرەوەی
ژوور یچاوەڕو رمانی ھاتنک و کات گشت ــ نئیزن و فسات 

ت لوە خزموڵ. داین ئکۆشانی و ھت مئ تی لخزم 
 ئم ئزموونی و زانست. دای کار خاون برژەوەندییکانی

 کیکاری و خاوەنکار نوان پتوی پردكی سازکردنی بۆ
 تاقیکردنوەی و کراوەتوە بتاقی جار جارانی دەستمۆ،

 ی"موختاربگ"خزمت ل ماناوە تواو ب ئم. پناوێ
   .دەبین دا بڕز
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 ئاوپژن" شنتۆکۆڤ" وتکانی ب" موختاربگ" دی       
 قاقا ب و کردەوە دەمی. نما تدا پشینی خفتی و کرا

  :گوتی و ڕاگرت بۆ جگرەی قودووی نوە،پکنی
ھموو الیک و بۆ  بتاقیکراوەوەی ی،ڕەخت پردە ئم ــ    

 مگایئج  ل نیام، کو پردە دوەندە لدە. من ئھوم
 بمکاتی بسر دا ڕۆیشتنی دا ترس و دڕاوکم نامنت. 

 ئم ک بزان ئم دەب ئازیزیش ی"شنتۆکۆڤ"جنابی
 ب ک نادا ئم بواری دم. شژاوە سیر دووالوە ل پردە

 بنم؛ وەژان مبارەکتانی سری ،خۆم گرفتکانی یگانوە
 و خنکاوین دا نوت ناو ل ک ،دەم تیربکو تن ھر

 شون ب زیان و نیی کیاری نوت ...کسادە بازاڕەکی
 بشک ،ناچاریمان ڕووی ل. دادەبارت سرمان ب یکدا

کانمان بیرە لوتن نتۆ بری. داپۆشیوە چیمگم ئئ 
ترسییم ندەمانتاس شت و بیست کساڵ ھ مرلب ،

 ببارت، دا ئمیش سر ب... داباری" میرزایۆڤ" بسر چی
  ...بتوە ڕەش ڕۆژگارمان

 کارتکریی پلی بزان ئوەی بۆ" موختاربگ"     
 ڕاما تاوک خمباران چۆن،" شنتۆکۆڤ" سر ل قسکانی

  .مایوە بدەنگ و
 و کرگ ئندازیاری. ڕامابوو تی" شنتۆکۆڤ"     

 وەک میرزاقاسم. بوون ڕاوەستا گوێ سراپا یش"ئسن"
 پکنین زەردەی ب، بینان و کین گلک شارەزای بی

وە، بوانیرلقاند بۆ ملی بار جارو سدەل.  
 کشایوە یان"موختار" گوگران، سرنجدانی و بدەنگی     

  :پکردەوە دەستی دیسان و قس ناو



227 
 

 ل ک بوو کس یکم" میرزایۆڤ" ،1869 سای ــ     
 کندنیھ چاو مکینی یکم دا"باخانی"مبندی

 ،سردم ئو ی"باخانی. "گیشت نوت ب و خست وەکار
 ،یھقندبا قوکیکت قوینگ ب نبوو؛ ئمۆ وەکی

 الیکوە ھموو ل ،"میرزایۆڤ. "ھدەقوی ل نوتی
وتر کوەشانی بارانی بوت زی و نستا پھ .   
 ب میرزایۆڤ نوتکانی بیرە ل یکک ،1873 سای       
 تۆن ھزار سی ک ،چشنک ب دەرفرتاند، نوتی لووزەو
. نای ھژمار ل پوانی برمیل ب... ڕۆژکدا و شو ل نوت
 و عمبار و تیان ھرچی. برپاکرد قیامتی ،نوتک بیرە
 نوت... نوت تۆن ھزار 250... تکرا نوتی بوو گۆم و گۆل
کانی داتیان و چاڵ ل گونجارەو و نقام بو چۆل و ش 

 و" باخانی" ڕگای مودا. بست لووزەوی ھۆالنیش
 و ست نبوو، مایک ھیچ. ڕاوەستا تدا نوتی" سابونچی"

سینن و قاپ و منجی موت پکا نخی. نبای 
 برمیلی ھر ک ،دابزی بڕادەیک" میرزایۆڤ"نوتی
 سری قازانج. گڕاندەوە بۆ ی"کۆپک" چارک س تنیا

 کوت حسەتان و داخ ل" میرزایۆڤ" خواردو مایی
رجی ،و سمرد پ.  

 سربردەی و خۆی مراقی و دەرد بر ل" موختاربگ"       
 قۆی. بووبوو پژارە دارمای دی ،"میرزایۆڤ" تای

 و دانا بۆ کورسییکی دانیشتن، بۆ و گرت ی"شنتۆکۆڤ"
  .دانیشت ئو الشانی ل خۆیشی

 نزیک ڕەش ڕۆژە لو برەبرە ئمیش!.. بڕزم ـ     
 لو و ماوینتوە پردەک برەی لم ئم... دەبینوە
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 ب دیان دەی ھر. نای ھاوارمانوە ب کس دا بریش
 ھروەک... دەکرتوە ئممانان دەسبتایی و ھژاری

 وەک یشئوان و، نبووبت کارخاندارک و خاوەنکار قت
 گزەریشمان و توور ب نبووبن، ئم کرکاری قت

 ئم گوزەرانی و حاڵ ئمی... دانانن
 ئیتر ت،کوب لکار مککارگبتوو  "!...شنتۆکۆڤ"جنابی
 ل، وە ماوە من بالی انوردەحیسابکی! بۆچیی؟ کرکارم
 کس؛ ل کسمان و لدەکم ماواییان و دەنم مستیان

 بین و نبن ڕازی بمش ک ھی ئمش ترسی
  !بکووژی خۆت و ھوەسی خۆت تۆ دەب" موختاربگ"

 یش"دانیلۆڤ" و"ئسن. "پكنی بقاقا" موختاربگ"     
 یش"شنتۆکۆڤ. "پکنین خۆیان ئرکی بگورەی
زداراننی ڕکداوە وەرامی و پ:  

 دۆپک داڕژانی بواری من دی"! موختاربگ"جنابی ــ     
 و دەکینوە کۆ کیکارەکان ئم. نادات ئوە لووتی خونی

 شون ب ئم. دەخونین دا بگوێ پویستیان ئامۆژگاریی
 تدا کشی ھرجیک و دەگڕین ئارامیدا و ئھوەنی

 تکایکمان ئمش بم. دەکینوە ھوری ئم بت،
   .ھی دا بڕیز ی"بگ" لخزمت

  :گوتی و کرد" ئسن" ل چاوکی" موختاربگ"    
 ئمر ھر ئوە"! شنتۆکۆڤ"جنابی ناکا تکا ب حوج ــ
 سر ل ئو ڕابگینن ی"ئسن" ب ھب، فرمانکتان و

 چند ... بکم باسی ، کبیرچوو ئمشم... دادەن چاوانی
 ملوانکیکی ک بووم"پتروسبۆرگ" ل ئستا، پش ڕۆژ

 ڕەوانی بچکۆن دیارییکی وەک و کوت دەست نایابم



229 
 

 خزمتی شایانی ئگرچی کرد؛ م"تریناک"یای خزمت
 دیان ب ئاخۆ زانمب ویستم ھ بم نبوو، خزانت خانمی

  !خر یان بووە
 پردە ئم چاوەڕوانی" شنتۆکۆڤ"    

 سر  ئاماژەی ب ندەکرد؛ ی"موختاربگی"ھدانوەی
  :گوتی و دایوە ومی

 خانمم و خۆم سپاسی خۆیدا شونی ل بم سبارەت ــ   
 نونری وەک من ،دەمدا لم  و لرە بم ڕادەگینم،

  خریکی ،خاوەنکار وەک یش"بگ"جنابی و کرکاران
 کیشیش بم سبارەت و ئاؤزین گریکی ڕەرواندنوەی

 بچووکتان تکایکی کرکارانوە زمانی ل دەخوازم ئز
  .لبکم

 وتی ب س، و سرک تۆڕی ئسپی چشنی" بگ"     
   :گوتی و ڕاوەستا قوت گوێ" شنتۆکۆڤ" ئمجارەی

  .تنگیشتم باش من فرموون... فرموون ب ــ    
  :داوە وەرامی ھدیان گلک ،فباز ی"شنتۆکۆڤ"

 ڕۆژک چند بس... ڕۆژک چند ک ئمی تکامان ــ    
کار ھارووژاندنی و دەرکردن لڕاگرن دەست کر .موایپ 

 مانگرتنکی ھر. نیی گران کارکی دەکرێ؛ بۆ ئمتان
 "بگ" ل ترمان تکای. نیی خاونکار قازانجی ب تکایی
یمئ، بارەت کس ب وی جکار ختی و کری یارمما 

  و ... کرکار پشۆری و سابوون کرینی و
 دەم ل قسی. دەرھبوو لپر" موختاربگ"     

 تووڕە نیوە گازەندەیکی ب و ئستاندەوە" شنتۆکۆڤ"
  :گوتی
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 نخر"... شنتۆکۆڤ"جنابی نیی برایتی ئم ئیتر ــ   
مبوو ئچلۆن جا... ن مڕەوای ئ قھ، م ئا من کل 

نگج سامانکار بۆ شان ،دانابنم کروو و دانئ ر بس 
... !؟بکات ساز بستان دا سرم بانی ل و ھچت دا شانم
و جم دابین بۆ یخمام پارەی و بکن و حوەی خاوکردن 
م... بدەم پلکی ھنات دوو کم.. مدا بۆینات دوو لم ..

  !منات چوار فرۆشت دانم
 ھستا و کوەکی دا دەستی ھمنی ب زۆر" شنتۆکۆڤ"     
 و کرد" بگ" دە دەمی ڕووی" ئسن" تامانکی دوای پ؛
  :وتی
 کرکار مافی دەستبرکردنی بۆ ک ئوەندەی ــ    

 وەرناگرم؛ قازانجک و بھرە دەکم، شل خۆم چناگی
مئ ت لری و خسوھگ مئ بین ناتوانین و دایوان .

 کس سر ل منت و دەتونینوە ئامانجمان بۆ خۆمان
 و خۆمی ئازیزی دۆستی باوکی بڕزیش ئوەی. دانانین

 ک بزان ئمش. بەنجت من ل دت ناخوازم قت
" مانتاشۆڤ" و" نۆبل" بڕیوەبرایتیی

  .نکردم تاڵ زاریان و دەم تامی" موختاربگ"چشنی
بجۆرێ  چوو؛ بۆی و ھستال سر جگا " موختاربگ"     

 مابوو چیبۆی چوو، کورگی ن نتۆکۆڤ"ورگی لبدات" ش 
  :پرسی لی ،

 دەستبرای ئوەندە کوڕم ی"ئسن" دەگڵ ک ئست ــ    
 و" نۆبل" ک بی پمی دەکرێ برنادەی، ئم النی و
  بووە؟ چی ومیان کرکار ویستی یتئاس ل" مانتاشۆڤ"



231 
 

 دەم ب و کشایوە ل کمیکی" شنتۆکۆڤ"     
  :داوە ومی زەردەخندەیک

 کرکار، سفرەی سر نخن نانکیش ئوان ئگر ــ       
 ھورکردنوەی بۆ ھی کردەوەیان ب بنکی نب ھیچ

  .کرکار
 قاقا ب ،"شنتۆکۆڤ" وەرامدانوەی ل" موختاربگ"     

  :گوتی ڕکدەخستن، دەستی لپی دوو حاکدا ل و پکنی
 و ئوان دینی سر دم منیش...  نمرێ مردووت دەک ــ     
 ب کابرایک: دەن. دەدەم کرکار ب بن ئو

 س و بدەی قرز ب مناتم س: " دە مالنسرەدین
 حز چندەی مۆت بۆ: دە مال. دانوەی بۆ مۆت مانگ

 ل تۆیش!" مک دراو باسی بم سرپشکی، خۆت دەکی
 و بن و سۆز ھرچ و موختاری و سردار منوە الین

یمانشیان ،پشکپ واو و بکت!  
 شتک ھیچ ئوە بب" شنتۆکۆڤ. "پکنین بتکا      

،دی بوت ئارام و ھوەدەرک.  
  رکنتۆکۆڤ" ھن" کردە ڕووی" موختار" ڕۆیی،" شسئ "
  :وتی و

 و ڕۆیشت بدەنگ ئوتۆ بۆچ"!... ئسن" بچی مانای ــ     
 ئم دەن بۆی... ڕۆیی نکرد ماواییشی!... ھشتین؟ جی
  !دەدەن پوە بدەنگی ب و مارن چشنی برای چند

 شک پیوەندییدا لم گریک ھیچ وەگ" ئسن"     
  :داوە وەمی نبات،

 ژەھری ددانی لمژە من!... گیان باوک دەراوژە دی ل ــ    
 و قورس من پارەی ب گیرفانی و جۆڕک. کشاوە مارەم ئم
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 کابرای ئو ک بیم ئمش. ناچ تر الیکی ھیچ بۆ
 سر بکوت پتی ناھ قت و لخۆی ئاگا زۆر یکجار

 ئاگایکی قسکردن، خریکی چواردیوارەدا لم ئگر. ئاو
ر و دەور لرەش دەروەی و بئ یدەزانی خۆت ئاخر. ھ 

ماستی ئکارە دەمت و کرک ھیچ ناخوازێ قسک 
 ئمی. بزان خاوەنکار و ئو دەستبرایتی و پیوەندی

ت، ئاشکرا لدر ببت قوتبی و قننام.  
 زیندوو ی"موختاربگ" ،"ئسن"زانیارییی ئم      

 بودمی شنی . قسی دەمی کوڕ بۆ باوەک، چشنیکردەوە
. کرد ئاوپژنباوکی  دی گودانی گوی بھار، بیانانی

 کردە ڕووی ؛ ی ناو ژوورن و چوونھات چندجار دوای
  :گوتی و" دانیلۆڤ"

 بارەگای بگینیت خۆت،  مۆت ڕۆژکت"!  سۆرەن" ــ     
 بالوە کامیانت ؛"ڕۆچلد" یان" نۆبل"بڕیوەبرایتیی

 کرد، پشنیاریان ئوان ک بایخکی و نرخ ھر ب، باش
 و زیان پشی دەموێ. نوت یتنفرۆش بۆ ئمی نونری تۆ

... بمنموە زەبوون ئوەندە نھم و بگرم متداچوون
  :پدا درژی و ڕاوەستا تۆزک

 ...کچکم زەماوەندی شوی. ئمی میوانی شو ــ     
 یان" نۆبل"کانگکانی بڕیوەبری دەتوانی ،کرا بۆت ئگر

 دەتوانی لوندەرێ. بنی خۆت دەگڵ یش"مانتاشۆڤ" 
 کردە ڕووی ــ. بن پکھر لوێ  و بکی دەگڵ قسیان

  .وەرە تۆیش.. ھوەھا تۆیش ــ میرزاقاسم
 بردن کرنۆش ب و چماندەوە بژنی" دانیلۆڤ"         

   :گوت ی"ئسن" ب" موختابگ. "ڕابرد
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  .بۆین با ئامادەک گالسکک ــ     
                      

  
****  
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13  
  
  
".  باخانی" وەگیشت انتاوپڕان برەبری ئژدەر،         

ل پی  بھزی و شکتی. نمابوو دا دەبر ھناسی
 و" سابونچی"نوان قاقی و وشک چۆلگی. خستبوو

 ھتاوی بر سوورەوەبووی چوی و زیخ ل جگ، "باخانی"
 یان تدائیستک ڕبواری ماندوو ک نبوو چیتری گرم،
 بۆبناچاری، . تدابحستوە تاوکیان و بگرت

 دانیشت تپۆکیک قوچکی لسر کاتی، حسانوەیکی
 بچشنی خۆڕ لووە،. ڕوانی داژرووی  دەشتایی بسر و

. دەکرد زەوی دەگڵئاخری  باوباونی بوو، سوورەوە ساجکی
 دەم و نوتی بورجکی پشتی دەکوت جارک ھندە ھتاو،
 بورج. دەدا نیشان خۆی تریانوە ئوی پشتی ل شدەمکی

 قوغا مشنکی چشنی دا تم و تۆز ل ،نوتکان
رچاو دەھاتنوالتری .بئ کان بورجوتبۆغ"چیای ،ن 

بۆغ"، ردەوام کرماوکی بقوڕینی گ ن لی، داودەقوھ 
 و" زابت" ئاوایی ڕۆژھتوە، باکووری لبری. دەبیندرا

شی لوە باشووری بتشنی" ڕامانا" گوندی ،خۆرھدوو چ 
تپڕ  ئوارەیان لمزار، باوەشی قتیسماوی کیدوورگی
 و"شور بویوک"قۆپی ،"باخانی"باکووری لوپڕیدەکرد. 

  .بوون دیار" ھور قوشان" گۆالوی سورە ترەوە لالیکی
 دا گردەک ب ئژدەر کورت، حسانوەیکی دوای     

گای و کشاھمین ڕکنی یری  کۆبنگی تکئاوایی 
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ر گرتم. بکی و ھوھا ک ژەی لن دە دا ڕۆژ درما  
بۆرە فنکاییکیان  ز تھدەچۆوە و بر ئست گڕابوو،

 ،حسارکیشوە حوشو ھندە لھست پدەکرا. تدا 
 و سردەمانک و سر. بۆوەکرد برز سریان نوتی بورجی

 ژر سرووی چینکانی ل نوت ڕەگی کوا دەمی ئو
 خۆی توانای پی ب ماک خاوەن ھر دەدۆزرانوە، دا زەوی

 بورجی و ترومپا ،نوت ھنجانی بۆ و لدەدا یکبیر
   .دەکرد ساز لسر

 وات دەکرد، نوتکیان بیرە قویی تماشای بورجکان    
 نوت، ھنجانی بۆ بوای، قوترچا نوتک  ھرچی
 ھنجانی ترومپای و بورج. سر دەخست برزتریان بورجی

  . نبوون برز گلکی حوشکان، نوت
 نوت کارگی ل تازە ئژدەر ک دەمی ئو      

 قووڵ چندە نوتچای : "گوتبوو پی کرکارک وەرگیرابوو،
،وەی بشی کری ترومپاکرز ساز  بان سوندە بئ

  ."دەکرت 
      کنن بوونی چۆڵ. بوو چۆڵ کۆو کۆب بوو ماناین 

یژمارەی  کجم انینیشتک ندەش وەکی . ببم مئ
ھموو مبندەکانی کرکاری، حشیمتکی زۆری تدا 
 ،ک یمی ئشیمبوونی حدیارەوە نم ھۆی بدەژی. ب

 ئواران و بیانان تن ھر کرکارانی ژیان جگی
ل ماڵ دت دەر و  بیاناندیارە. کرکار،  پوە حشیمتی

 ک مبندانی لو .دوای کار، ئواران دەگڕتوە
 برەو پیاو و شونک برەو ژن بیانان دەژی، تدا کرکاری

 ئم ژیانی شریکی دوو. دەڕۆن و دەردەکون ماڵ ل الیک
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خستی کار  جست دا ڕۆژ درژەی ل ،تپیوان تک ھۆدە
 ماڵ برەو  ش ب شکتیئواران وو کورەوەرین 

 ،بۆگنان کۆخت ئم ناو ژیانی شریکی دوو .دەگڕنوە
 و ڕۆژگار ڕەنجی ک نابن شک جستدا ل توانایک ھیچ

 ،ئوارێ سری ھر. بگنوە یکتر بۆ ستمکاران ستمی
 برەو ماندوویان چاوی وەنوز دانکوتووە، ھتاو ھستا

 چۆڵ ،دا ڕۆژ درژایی ب ئگر کۆنقورس دەبات.  خوکی
  .ئمی ھۆیکی ھامووشۆی، ب و
        ن ،دا ساڵ لدەگموێ بدەکک ھکارکر 

 کارگی لم ؛بمنتوە ماک و مبندک نیشتجی
 دەپڕت و دەب بارکردن ب ناچار و دەردەکرێ

 بقرارترینی ،کرکار. تر ماکی و تر مبندکی
 ،ڕگاوە دەم ب ئژدەر. گوزەرانن و گاز ئم نیشتجیانی

   .دەکردەوە بقراریی و گڕۆکی لم بیری
    وە لکک. دەھات دەنگ مادەنگ ر بکی ستر دەنگ 
ماڵ  کوڕی دەنگی. دەپاڕایوە بۆی تر ئوی و دەھاتوە دا

یزمانی  بوو کیکوڕبوو  باوک دەنگی. کردبۆوە سکاەک 
    دەالواندەوە.

  :ڕاداشت گوی و گرت ئیستکی ئژدەر  
 وەکی منیش... کم؟ و چیم من!... نان پم بۆچ ئاخر...  ــ     

 و دەم و گوێ و چاو و پ و پل و دەست بختوەران کوڕی
بۆیان  ئوان. ماندووترم و بکارتر لوان من. ھی زارم

 لھی ل ھموو خۆشی و حسانوەیک بچژن و من 
ھرچی خۆشیی ب بریم. ب سۆغرەم دەگرن و ب دار و 
بردم دا دەدەن... نیوەی ماف و مزەی دەستەنم ل دەخۆن... 
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دەرم دەکن و ب سگیشم نازانن... ماندووم... شکتم ... 
شواوە حام... ئی ھاورار من کم و بۆچی ھاتوومت سر 

 ...!م دنیایئ  
 خوداوە گایدەر ب چاوت. ب سبرت !... کوڕم م ...ڕۆ ــ   

خودا... ب ریمک!  
 ب کۆن سرگی پژی نان کوا!.. ھگرە دەست باوک ــ  

 کسان ئو بۆ خودا... دەدا؟ من ب نان خۆڕایی قسی
ریمک  ،ن من نانی کدەب...!  

 ل". موختاربگ" نووسینگکی نزیک گیشت ئژدەر       
 خرای ھنگاوی. بینی زۆری حشیمتکی دوورەوە

 پۆل ھر. چوو ئاپۆڕاک پۆلی یکمین وبرە و ھنایوە
زمانی  دا ل ناو خۆیانەی ل شونک کۆببوونوە و کرکار

ھرەسی باسی  نان، باسی ماف، باسیسکایان کردبۆوە. 
  دەدوان. پرشانی و جگایی ب ل بکاری، وەدەرنان و

 تنپڕیل ھاتنی ئژدەر  سعاتک چارگھشتا         
 سیر: ھستا ھاوار حشیمتک برەوەی ل ک ،بوو

 بم کرکارەکان پۆلی. ھات "ڤرسکی"سیرکن... کن
،دەنگ دەنگوە بمان .  

   :گرماندی حشیمت لبرەوەی کرکارک  
... خون دمان ئوە دەست ل ڤرسکی جنابی ــ    

یشتووینی چیدی ئیتر. گیاندانان حاندی گرگم بئ 
  ...ناگرین پرشانیی و نھامتی

 بر پلیکانکانی ل ڤرسکی    
 ل.  بوو کرکاران تکی ەوە"موختاربگ"نووسینگی

 تاوک. ڕاوەستا کرکارەکاندا پۆلی یکمین برەوەی
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 دەنگکی ب و کردەوە برز دەستی ئوسا و مایوە بدەنگ
  :گرماندی برز

... دەبژن ڕاست ئوە.. برھقن ئوە ھاوڕیان بی ــ   
 ئوەی نک ھر ک ،نشارموە لتان و بم پتان دەبا

 ناموبارەک دۆخ و بار ئم برگی خۆیشم من بگرە کرکار،
 مکارییی ئمان دەیکن،ست گشت ئم داخی ل من. ناگرم
 دەستم و دەرھاویشتووە خۆم ئستاک ھر بی... ئستا ھر

موو لکانی ھیوەندییم پئ وە دەزگایشاوەتمن... ک 
 جنابی دا من جگای ل... نابم دەگڵ و نیم دەگڵ

  .بداخوەم گلک بم سبارەت من... داندراوە "دانیلۆڤ"
  :گوتی ئازەری زمانی ب کرکارک  
  !چاو کوتین و ھاتیندەرێ چاڵ ل ــ

 وابوو پی. نبوو ئازەری زمانی شارەزای ڤرسکی       
 گشتی ب و خرۆشیون ەوەئو دەنگی ب ەکانکرکار

 برز دەستی شادمانییوە ب ھربۆی ئون، ھواخوای
 نیشان ی"موختاربگ" بارەگای ،دەست ئاماژەی ب و کردەوە

  :نڕاندی و گرت
 برزتر برزتان دەنگی. ئوەن برھق و مافەوا ــ   
. ببیسن دەنگتان دیوارەوە و پنجرە پشتی ل با ،کنوەب

  .دەلرزن ئوان پشتی برزتان دەنگی دنیابن
     وە دەست کاتی لرزکردننیش و بنجکردنی انپ 

 ئلماسی نقیم ئنگوستیلی دا،"موختاربگ"کۆشکی
   .ھات تروسکی  ڤرسکی دەستی
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 برزەدەماغان و ھات دا کرکار ئاپۆرای نو ب ڤرسکی   
 بوو، تپڕبوون خریکی ڤرسکی ک دەمی ئو. تپڕی

  :گوتی و ڕھاند پالرکی توسوە ب کرکارک
 یان کشاوەتوە خۆتت ئاخۆ نتگوت تۆ فنی ئرێ ــ  

    ؟پساردووی ھیان
  :گوتی تریان ئوی  
 دەزانم و دەناسم باش دەفترخانی ئم ئندەروونی من ــ  
ندەرێ لر وھ ری و مرۆڤدانیلۆڤ... دەخوا مرۆڤ س 

 سری. دانیلۆڤ دادەما کرکار پشتی ل ژۆچرم
  !دەخوا؟ دانیلۆڤ سری ک داخوا... خوارد "ڤرسکی"یشی

 ک بچتدەر، کرکار پۆلی ئاخر نو ل دەھات ڤرسکی     
  :ھنا ل دەنگی باخڵ، لژر بوخچ کرکارکی

 ئو جی دانیلۆڤ و الدبرت ڤرسکی!... ھاوڕان ــ     
ئوەی ... ناکرێ دەرمانبم  ئم دەردی گرتوە،دە

 ھر دەستی دەرکراوی من!. ببینن منسیرکی من بکن و 
 ل گوم ختی" دانیلۆڤ"ک  مشدنیا و یم"ڤرسکی" ئم

 ل... ڕەزاترە ب لم ئو دەزانم. نادا سینگ
 بربوون یکتر دەگیانی ئست ھر ،دا"موختاربگ"کۆشکی

کوڵ کردنی یکترن.  خریکی برسی گورگی چشنی و
 ئم دەردی دەرمانی دۆزینوەی بۆ ئمان کشی گمو

یان... نییشک دووی ل مڕێ ئدەگ، یان کھو ک 
  دەپۆست.دامان  بزەییانتر ب کامیان

 ل ک ،تواو سای حوت دەبت ئوا.. .!ھڤان     
 ڕۆژ س. گیاندانم خریکی دا"باخانی"کانگکانی
 ل دەرکردنیان فرمانی چاوترووکانکدا لماوەی لموبر،
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 حیسابەسی ک پارەیی بە ئو. کردم دەریان و نا مستم
کارگ ی نام، مستی لرگژیانی بژیوی ڕۆژەی دوو ب 

 سادات" ل ڕۆژە دوو. برسین و ڕووت مندام. نگرتین
... فرۆشتم ئیمۆ و بفرۆشم ماڵ حاجتی خریکم دا" بازاڕی

 زانیم و کرد تپڕ" بازاڕی سادات" ل تمنم ڕۆژی دوو
 و بوانن ئوە. کیار نک فرۆشرە دای، بازاڕە لو ئوەی

 و ھاتن ڕۆژ دوو دوای!.. ببینن من بای ژر بوخچی ئم
 ئم و بفرۆشم ماڵ حاجتی توانیم ڕاوەستان، و چوون

موسکک داویستیینیازم... بکرم پمی بمندا پ پۆشت 
   .بکم

 لم ،خاوەنکارەوە چاویبر ل کرکار ئمی! ھڤان    
 چقاوە، حوشی ئم نوەڕاستی ل ک تلگافی دار
 دارە، ئم فردانی و دەرکشان و ھقندن بۆ. باییترین کم
 پویست ،کی ب توانابدەست پمڕە و پاچ چند نب ھیچ

 ئاماژەیک تنیا ،کرکار ئمی ھقندنی ڕەگز بۆ بم
سژای. بھ ئاماژەی نی  ،کمکلیلی نان دئ گشت 

 مستی و دەست دە سرگردانن، دا حوش لم کرکارەی
 سرپڕی ئوان دەی ھر. دای ەکان"موختاربگ"
. نابن تڕ ئاوک بھیچ ون "سۆن"

 و کارگ خاوەنی ئستا ک ئفندییی"موختاربگ"ھرئم
،یر کانگک و سردمکی سفرۆشکوتا 

 دا "شاری ئیچری" ل. بوو" شاری ئیچری"الپرەسنی
 ڕەبقی خوداوەندی ئمۆک و بوو گڕۆک کوتافرؤشیکی

 نماوە بیابانک و دەشت و چۆلگ ھیچ. سرمان توقی بان
 بۆیان و دانگرتب بسر دەستیان نڕەزاتا ڕەگزە ئم
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تبووبی نگوت کی و نڕەشی ز وە لگرننھ .
 لشاو ب ،کوڕی" ئسن" و" شاری ئیچری موختاربگی"

 و پۆلیس. دەکن خۆیان مزنایتیی سرفی پوڵ و پارە
 پلی و دەست و چاوسووریانن جیش و جاش و ژاندارم
 کوڕی ئفندی" ئسن. "دەکن کلپچ پ ئمیان

 ب الوازی کوڕکی منــ کوڕی ئمش و ی"گبموختار"ئم
    :گوتی  ـ دا نیشان پتی پ ڕەجی

 ھیچ تامی ،بستزمان ئمل دونی شوەوە،  ــ   
   نچوشتووە.ی خواردنک

، لم بسرھات تا شرم گرتبوونی کرکار جماوەری    
 ستپ م ژیننن و چیتر ناچاری ئمزیان دەکرد نو ح

. ئارەزوومنی ئم بوون بزانن ئم نایکسانیی ل نبن
  کووە ھاتووە و چلۆن دەکرێ ل چنگی ڕزگار ببن...

   کارەککر ر لردام گوتن سوە بگوتی و مای:  
 برکی و ژان... نین من تایبتی ژانی ،گوتم ئمانی ــ     

، بی  مینتان و دەرد و ئازار ئم گلۆ بم... ئمن
   !؟ھب دەرمانکیان و چارە

  :بۆوە برز کرکاران ئاپۆرای ناو ل ھاوارک    
 و نیی بدەرمان دەردی ئم ئازاری... ھیتی بی ــ

   !ھی ھتوانی
     پری لت سشیمرەو حوە دەنگ بو وەرسووڕای 

"ئژدەر"یش . کرانوە دا" پیۆتر" ڕووی ب چاو جووت دەیان
 ئاپۆڕاکناو جرگی  ل دەنگل ناو ئاپۆڕاک دابوو. 

 ب بوو و گرت خرۆشی شپۆڵ شپۆڵ، ب بوو دەنگ. ھستا
  :کرد ھاواریان سدا یک و یکدەنگ. تۆفان
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...  ھببە دەنگ پتیا! ... دەی" پتیا"!... "پتیا" ــ         
  ! دەی
 ب برەگی ،باھۆ و سنگ و ئانیشک و قوڵ ب ئژدەر     
 چاوی" پیۆتر" ھرک. چوو" پیۆتر" برەو و دادڕی خک نو
ژدەر بوت، ئک کی بھۆی ھاتن و  واتادارەوە ئاماژەی

 بۆچی کبشدار بوونی ب ئژدەر گوت و پ ڕاگیاند 
  . ھاتووە

     "چاویان ب کژاوی ناو گۆڕەپانماوەری ھەوە "پیۆترج
و پیوتر  مان بدەنگ جماوەر و ھبی دەستیپیوتر   بوو.

  دەمی کردەوە:
 کرکار چینی لمژینی ئازاری و دەرد بی ــ       

 ھر مای ل ئو دەرمان .ھی ھرزانی گلک ھتوانکی
 دا زەحمتکشک ھر مای سفرەی سر ل کرکارک،

 شت؛ دوو ککار ئازارەکانی ھموو دەرمانی. دەکوێ دەست
  .یکگرتن و  زانین

 ھموو بارستایی ب ی کرکارئم ھژماری! ھاوڕیان     
لگکان کوتییم و نرجس و کانگ کان و کارگفابریکات 

کار و چاالکی  توانایی. ەزۆرتر و زیاتر و پبایخ تر
نیازی مرۆڤی سر زەویی و ل  بڕادەیبرھمھنانمان 

ڕاستی دا ئوە ئمین ک بژیوی ژیان بۆ ئم جیھان پان و 
برین ڕەنو دنین. بم ئمی کرکار، ب ھموو زۆری و 

خۆمانوە، ئوەتا لرە، لم زەبنی و  توانایی و کارچاکی 
گۆڕەپان دا کۆبووینتوە و دەنگی ھاورمان ب گوی 
ھیچکس دا ناچت. سامانداران ئگرچی ل باری ژمارەی 
خۆیان و ماباتکانیان، زۆر ب زەحمت  دەگڵ دانیشتوانی 
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تاخکی کرکاری سر ب سر دنوە، بم ھر یک 
ان دەچوسنتوە. ئوان ب رلوان، دەیان و سدان کرکا

 ریان لدارایی و ماڵ و سامان س من و بژمار کھ
ئاسمانان و خاوەنی ڕەبقی گیان و مای ئمن... بی 
دەردی ھژاری ئم، ل چوسانوە و ڕووتاندنوەی 
 ،یمئ ،موان و ئوان ئنیا جیاوازیی نت .وەیوانئ

تاندنوەی ئم، پکوەن و ک ئوان بۆ چسانوە و ڕوو
دەگڵ ھزی حکومت یک و یکدەستن، بم ئمی 

 ئازاری و دەرد کرکار ھتا ئستا یکگرتوو نبووین. بی
کرکار، ئم پڕتوازەیی و  چینی لمژینی

  مان. نایکگرتوویی
ھاوڕیان، بانگوای تڤگڕەکمان یکگرتوویی و    

ھاوخباتیی. دەرمانی دەردی ئمی کرکار، ل ناو دەست 
و مستی خۆی دای. ئودەمی ک ھزی بربرینی کرکار، 
ل ژر ئای خباتی سوور دا، خۆی برەو وەرگرتنی 

 دەورودەستی سیاسی دەکش، ئیتر ھر نک 
 دەتوان سربسری بگرە ەکان،"بگموختار"دوکانی

   برتئاوگۆڕ  برەو زەوی گۆی
 ،یکگرتووماندا خباتی گۆڕەپانی ل!... ھاوڕیان     

 ب چونک نامنت، کاریگری یشدوژمن تیری شست گوللی
 ئم، خۆڕاگریی و سرتانسری مانگرتنی و ڕابوون یک

 دەزگا و تزار. دەوەستت کار ل کانگکان و کارگ چرخی
رەکرکوتکییشس ک ر بری و زخاوەن زەمب و کارگ 

 کارگ ب وەستان و کوتنی ،ندەچرخ فابریککان و کانگا
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دەمنتوە و برگی  مایپووچئویش  کانگکان، و
  ھمتکی شرانمان ناگرت. 

 و کانگاکان و کارگ نوتکان، کگ!... ھڤان    
 ئمی مکی و ماڵ گشتیان ئوان... فابریکاتکان

 ،ئامانمان ب شگیرانی بھمتی با نوەر... کرکارن
  ...داماین پلمان و دەست ل زەنجیر

 برە برە تاسان و ترسان  ل ناو ئاپۆڕای کرکاران دا،    
. دەبۆوە برز پرسیار شون ب پرسیار و دەپڕی ڕەنگی

  :کرد ھاواری باخڵ ل پرسک کرکاری
 چلۆن و بکین چی ئم بزانین بی... دەب" پتیا" ــ        

  چیی؟ ڕیچارەمان!... دەربرین
و  تین ی تر،کس دوو ھاتنی ،ئاسنایدا لم ھر       
 نووسینگی ل. بخشی میتینگک ب تری کیتوژم

 ڕەشی کوکی سیما، و سر ب پیاوکی ،ەوە"موختاربگ"
 دەر ھات ،نیشتوو سر ل زەردە دەمی ب سر،ل ئاوریشمین

  :پرسی کرکاریکیبۆرە ل. ڕاوەستا ئژدەر نزیک ل و
  دەکا؟ قس کی ــ

. ە"چۆنیاتۆڤ پیۆتر" ئم" شنتۆکۆڤ"جنابی ــ       
 دابنی، دەست لسر دەست. داوە تین سیر حشیمتی
نوت ... دەیشکباش بوو ھاتی. ھاتنکی بکات بج 

، لیان ھست  تۆ. پرسیارکردنن خریکی کرکار ئوا... بوو
  .بدەرەوە پرسیارەکان وەمی پیۆتر لبریسر پ و 

      کی لرتری ب ،کو گۆڕەپانی لنشو ک 
 و بورج الشانی ل تاکک نبوو، پوە حشیمتی
درەنگ  ھتاوی شبقی. ڕاوەستابوو نوتی ترومپایکی
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 ل  داکشابوو؛ کابرا سر ب بورجکی سبری ،ئوارەێ
 ئژدەر. ندەناسرا و ندەدا دیاری ڕواتی و سر دا سبر

نی للر ککوتی و سوە ستشیمیری ،حو کرد س ب 
 بۆی ئژدەر. ناسییوە کابرای با، و بژن نیگای یکمی

 ئگینا داڕژراوە، بۆ برنامی کۆمبوون ئم ک دەرکوت
 لم و درەنگ کات بم" ملیکیانتس ملیک" و چۆنیاتۆڤ

نن؟ چی دا شودەک  
 حشیمت کردە ڕوی ومدانوە، مبستی ب چۆنیاتۆڤ     
  :گوتی و
 ترمان ھاوڕی.. چیی؟ ڕچارەمان ک دەپرس ھاوڕییک ــ

 و برسیایتی چنگ ل چلۆن ماباتمان و ماڵ ک دەپرست
  .بستنینوە ھناسساردی و نخۆشی
 مانھژاری یو دەرمانی دەرد ڕچارە تنیا!... ھڤان
تنیا دەستکی ک  ...بربرەکانیی و ھاوخباتی و یکگرن

ل توانای دای دەرد و ئازارمان دەرمان بکات، ئوە ھر 
 دەرمانی مان،بربرەکانییکگرتنمان و ... خۆمانین
دەردمان ...  

 سدایکی و دەنگ ب و ھبی دەستی" شنتۆکۆڤ"      
،کرد ھاواری ک:  

 من. بووین سرکوتوو تیدا کردو بربرەکانیمان بی ــ
  ...پدەم پیرۆزباییتان ،ھژای سرکوتن ئم ببۆنی

 ھنگاوک چند ،شانۆگرانوە خۆڕانانکی ب ئوسا    
  :گوتی و کردەوە برز سری ڕاوەستا، چوو؛ ھاتو

" باخانی"مبندی خاوەنکارەکانی ھموو دەگڵ من ــ    
  ...داوە کللیان ل کللم سعات ب و دانیشتووم
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      ری بس نجی و شووش پککی باریکئاماژەی ب 
 ل گۆیا ک رایگیاند و کرد" موختار" کاری نووسینگی
 ل تازەی و تڕ ژیانکی گرەوی ،دا"بگ"ژووری زۆرانبازیی

  :گوتی. بردۆتوە" بگ"
 تیدا و تازەی شوەیکی ئم، بربرەکانی شوەی  ــ       

  ھاوڕیان؟ چیی ئوە ڕای. سرکوتووین
 ئوەیک بب" شنتۆکۆڤ" بم. نھات کس ل سریوە    

  :گوتی بدۆڕنی، خۆی
 کرکار گرفتی و کش توانیم و کرد بربرەکانیم ــ          

 وەرگرتووە خاوەنکار ل بنیم... بکم چارەسر خاوەنکار و
 دەرکراو کرکاری دواییدا، ڕۆژەی چند لم ھر و

 کری ئم، سرەڕای... وکار ئیش سر دەگڕنوە
 گشت بۆ پشۆریشم و سابوون پارەی و ماڵ مانگانی
  ...کردووە دەستبر کرکارک

 ئوەی ک گوتیان و داھاتنوە دەمی ب چندک      
 ھر ئم... درۆن سرپاکی و نیی ڕاست تاقی چ دەیبژی

 یان داوەکردەوە ب بنی جار جارانی نیی، یکم جاری
   !پناکین باوەڕتان... دەرچووە پووچمای و

 زەردەی ک بوو، ومدانوە بنیازی" شنتۆکۆڤ"       
 "ملیکیانتس ملیک"و الدا بورجکی ، سبری پناھتاو

. ورووژا" ملیک"دیتنی  ب حشیمت. ناسرایوە خک بۆ
 بورجک پنا تختبندی برەو خرا ئژدەر و" پیوتر"

 دەمی ل. ڕاوەستان" ملیک" شانی ب شان وڕۆیشتن 
 ھر. ھات بۆ سالمی و پیام دەیان دا،" پیۆتر" ھکشانی

 پتیا:... "ندەدا انتینی چشنک ب کرکارەکان ل یک



247 
 

 زی... ببزوێ دەم مدە ڕێ... ببست گما ئم دەمی
 و مکن پل... بوا و دەرچت لرە با بکش ل کوانی

بورکانی دەنگی  ک بیر بتوە پشووتان جاری... ڕابگرن گوێ
 بی... بردا؟ ستمگران مای دە ئاگرکی چ" دەدۆشکا"

م ھاوڕێ، بیرمانی نازانم بو ک نگزۆردار دەستی ک 
وکمان لشل ئ ڕۆژ ...دەب ی لنو نی وب ب 

  ...تواوە کاریان ئمجارە نخر... نوی ل کردەوەیان
 شوە و بۆچوون چشن برکوە ل ھرکس     

 وەدەنگ پشوو بدەنگی ئاپۆڕای. ھبوو ھچوونکی
 سرەی ھر ل و ئاوازک دەنگی ھر ل بم ھاتبوو،

 و کردەوە برز دلری دەنگی" ملیک" لپ،. سودایک
  .کرد ڕبری ڕیک برەو دەنگکانی ھموو

 ب سۆزی و پووچ قسی ب نکن ھاوڕیان، ئی ــ     
 پیاوخاسان ڕزەی و ڕەدە ل ئم! ھختن ئم مایی

ر و نییس یارانی بن یمئ .کانی و وادە و وتنب 
 دەمکی و کاتی دەرمانکی نین؛ ئم دەردی چارەسازی

وادە و بن  ناب؛ ساڕژ پپی و زامی ئمی 
 گیانی و جست ژانی... کردنمان دەخوبۆ پووچکانی 

 کورت بۆ کاردارە، چشن ئم دەستی دەرمانی ب ڕەنجبر
 دەبت دا ڕۆژگار درژەی ل بم ،دەب ئھوەن دەمک

  .و برەو پاشمان دەگلنتوە.. مژوویی ئازارکی
 بشون جوابجنگی مبستی ب" شنتۆکۆڤ"      

 پلیکانکانی برەو پاش پاشو. گڕا دا شیاو جگایکی
 ب لووە و ھکشا" موختاربگ"کاری دەفتری بردەرگای

  :کرد ھاواری ەوەبرز دەنگکی
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... نیی درۆ پشۆر پارەی و خو ج بۆ مای یارمتی ــ     
 بسر بختیاری پبارانی و ڕەحمت ب ھورکی

 ب تری ھۆمیدی و دادەڕژێ دۆپ دۆپ... دادڕژنیت کرکار
    ...دت دا دوا
  :گرماندی و ستاندوە لدەم قسی تووڕەیی ب" ملیک" 
ئیش و کار  سر ل کرکارک بی تۆ!... کرکار کام ــ    

باسی تۆ... ؟تماب و جی؟ خۆ تۆ! دەکو ب وی جخ 
 و یکم ئم اسی ج خو بک!ب ئودەم و ببین کیکار

ئم  یگو ب پیمان و سۆز ئم ،ک نیی جار ئاخر
 بینکانی و ئوە لمژە باکۆیی کرکاری. دادەخوندرت

 چۆڵ کانگاکان و کارگ... ب تاقی کردۆتوە ئوەی
 بسر ڕەحمت بارانی پ ئم بی دەکرێ. ماونتوە

دادەبارێ؟ ک    
  :داوە ومی پشوو ل تووڕەتر" شنتۆکۆڤ"    

 چی ئیتر دەبنوە؛ بکارت دەس دەرکراوەکان کرکارە ــ 
... وەردەگرن پشۆر پارەی و مای یارمتی کرکارەکان ماوە؟

 کارگر سر ب ک  نیی بختیاری پبارانی ئمئدی 
  گرەک؟ ترت چی تۆ ئی.. دەڕژت؟ دا
 وەرامی بدون، لۆتیخان قشمرکی وەک" ملیک"   

  :داوە
 ئم" شنتۆکۆڤ" جنابی ک بزانن دەب ھڤان بی ــ    

 و سامان خوداوەندانی زۆربی ژووری دەرگای سروبندە
 کردووە ناچار زلدەومندەکانی. تقاندۆتوە سرمایی

ر بکانیان سرژەوەندییدا ب راننگاو کون ھو بن ب 
 سبارەت. بنووقنن چاو شتان زۆر ل کرکار چینی قازانجی
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 کرکار چینی زمانی ،" شنتۆکۆڤ" جنابی ئازایتییی بم
کورت...   

 ئۆقرەی جدا ل بریندار ورچی چشنی ،"شنتۆکۆڤ"    
 سر دەکوتوە و ھدەستا پ پنجی سر ل. نبوو
 جواب بنیازی و برزکرەوە دەستی دیسان. پ پانی

 و پندا ڕی" ملیک" کچی ، کردەوە دەمی جنگی
  :گرماندی

 پتان و گرتووە کم دەستی ب کرکارتان چینی ئوە ــ    
ڵ وایک دەگمژە کۆمزان و کاس و گن  نر. دراوسخن 

 نادا کس ب ڕێ و ھاتۆتوە بئاگا کرکار چینی جناب؛
لم ب وردی  تۆ. بکات قس خاوەنکار دەگڵ ،ئو لبری

 کۆبوونتوە، لرە ئمانی، ک  ببین و بوانتجماوەرە 
 ترە کار ل و ن"مانتاشۆڤ" کانگکانی کرکارانی بشکیان

 ی ئم شارە. ئوان و گلک کرکاری دوور و نزیککراون
تیشتوونرە گکاران  ئو داوای مافی ڕەوای گشت کر

 تدەکۆشی ک بۆ و دەدوی چی ل و لکوی تۆ. دەکن
 ، ھیچداکردنسو و سات و درۆکردن ؟"شنتۆکۆڤ"جنابی

  .ناسیوە باش نیارمان دەستی و نماوە کیڕووی و ڕەنگ
 ناو جماوەری نی دەنگی "ملیک"،بزو شپۆی       

 دەرکراوی کرکارانی.  دەماند گۆڕەپانکی
 کانگاکانی کرکارانی پیلی برەو"موختاربگ"کانگای

 و ئق ڕی ل حشیمت. ھان تک و بزووتن" مانتاشۆڤ"
 بۆ و کرد بدی دا خۆ ناو ل خۆیان ڕزانی و ڕبر فاموە

 خرمانی ناو کوتن چۆنیاتۆڤ و" ملیک. "چوون الیان
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.  داھات گرم کۆموە ب پشتیان و، تووڕە ئاپۆڕایکی
  :گوتی و ھبی دەنگی چۆنیاتۆڤ پیۆتر
 ویستی و خواست"!... شنتۆکۆڤ" جنابی نخر نا ــ     

 مافکی نیی؛ سدەق و سواڵ و خوازەۆکی کیکار چینی
 چینی کۆمگا، ڕەسنی مافەوای .مژوویی و سروشتی
 دەسەنجی برزکردنوەی بۆ کرکار ڕابوونی. کرکارە
شۆر پارەی و مانگانو پ و ج؛ خنان وەدەست نییو ھ 

  .کرکارە سیاسیی حاکمییتی دەستبرکردنی
 دا گران و قورس تاتی دوو ناو ل" شنتۆکۆڤ"        

 ھر سیری. بنرێ پیامک دەگڕا ھلک ل. گیرسابۆوە
 خۆی ھر ئو و بوون پکوە ھمووی ھر دەکرد، الیکی

  .کوتبۆوە تاق ب بوو
 دەستی و نواڕی دا حشیمت سر ب چۆنیاتۆڤ     

  :پکردەوە
 و سۆز و وادە ب چیتر و ئاگان ب و مزن ئوە!... ھڤان ــ

ئوە ب الڕێ دا ، دەروای خاونی مشووری  ئمان بنی
 ، ھیچ پیرۆزی و باوەڕمندییکی نیی؛کاپیتالیزم کل ناکات.

 دا ئم ڕیبازی سر ل و فرتنی و ف ب و لووس زمان
 گلک بنیان و وادە زمانی. دەنتوە داو و ت گلک
. ماورانکرەی و بتاڵ و دەب بم دگرە، و شیرین

 جاری کزۆی پیت ئو ڕاپڕیو کرکاری دەستی مشخی
 پۆلیس و ژەندەرم دەمی فووی ب ک نماوە جاران

 ل ،یکگرتوو کرکاری چینی ویستی و خواست. بکۆژتوە
 دا خۆی پۆیینی پنجی الناو و دای پالتفۆڕمک

  ...ڕایگرتووە
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 ھات حشیمت ناو ل و زانی دەرفتی ب ھلی ئژدەر    
 بپپیلک. چوو نوتی برزی بورجکی برەو و دەر

 کوت وەسر دا نوتی بورجی ترومپای و پۆمپ چورەکانی
 و گۆڕەپان سیرکی لووە و بورجک ناوبندی گیشت و

  .کرد حشیمتکی
 دوورەوە ئاسۆی ل ھتاو قاشتیشکی ئاخرین      

 نوتکان بورج. دەچوو بوون ئاوا برەودەستانوە، 
 نرکی. بوو تنی وتیان قوغا مشنکی چشنی

  دلری دەنگی زایی و دەگڕا دا وت ب پیۆتر شرانی
کانی و دەرک بنی دالالنگ" ھدا" موختارب 

  :دەسووڕایوە
 بۆ ئم خباتی!... ڕەنجبران و کرکار! ھاوڕیانــ ...      

 داھاتووی ک پۆیین، پتوی بناغیکی دامزراندنی
 کانگ و کارگ سرجمی. ی ل سر بونیاد بنینمژووییمان

 الری و لش توژمی و تین و چاو سۆمایی ل فابریکاتکان و
 و بورج ھرچی. وەرگرتووە ماییان ئم باپیرانی و باب

 ڕگ ھموو ب ، کارخانی و کانگ و کارگ و نوت بیری
  و کار برھمی ،ئاوەدانییکانیشیانوە و ئاو و بان و

 و دەوت ھموو ڕاستقینی خاوەنانی. ئمن دەسەنجی
 بگی. بستندرتوە دەب و ئمین وت، ئم داھاتی

 وەک نیی بۆیان تپلۆس، کارنکری سرمایداری و یاغی
ی کایر کلن دەستی بمان ،منداکای ن پبک .

 بمرێ... ئمی ھی ڕزگاری و دەبێ کرکار ب سرکوتن
  ...تزاری دیکتاتۆڕییتی ب خاشب و بوخ... کاپیتالیزم
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 دەستوارکی ،نوتوە بورجی بان ل ، ئژدەر        
یاننامر بسک بویشت دا خڕەی. ھالپ 

 کوتن ئارام ئارام سپی، کۆترانی چشنی بیاننامکان
 ناو ل بیاننامک. ڕاپڕیو کرکارانی دەستی سر

 و گڕان دەست ب دەست مبندەکاندا سرجم
   .خوندرانوە

  
****  
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 شاری تری برکی ل ڤرا ڕۆژ، ھمان ھر              
 بلوێ، بۆی و بکرێ ئگر بوو بنیاز. دابوو چاالکی ل باکۆوە
 و کنداو ل بیاننامکان و بچت" بائیل"مبندی برەو
 دا پاپۆڕەکان کرکارانی و گموانان ناو ل دەریا، ڕۆخی

 مزنی پاپۆڕی سرەڕای دا، مابندە لو. بکاتوە بو
 گشتی و سیران بلمی و ڕاوەماسی گمی و سفرکران

 گمی کردنوە نوژەن کارخانی کارگو گلک دەریا،
 بوو، حشیمت پ و کرکاری مبندکی. کرابوو ساز تدا
ک وان لقامی نو" نابراژنایا"ش ندیخاندا " بائیل"ب

  .ھکوتبوو
 ھبوو؛ تواوی شارەزایتییکی دا مبندەک ل ڤرا      

 کارگکان ناوەوەی بشی ھیبوو، ئو ک گرفتکی تنیا
   .بووگڕان دا پیان قت ک ،بوو

 و دەریا برەو ڕاستوخۆ دەرکوت، ماڵ ل ک کاتک       
 ئیچری"ڕگای ل بک نچوو،" بائیل" گڕەکی کنداوی

 شقامی دا"قیزقسی" الشانی ب یوە،"شاری
   .گرتبر ی"نابراژنایا"
     دا زرێ ڕۆخی ل وانمکان گنریکی تورکمخ 

 ھیچب ھۆی کاری گرانیان،  و بوون گرانباران دابزاندنی
 و گم. بکن بریان و دەور سیری ان نبوویکدەرفت

 بشک چشنی شپۆن، و شن توژمی ب بلمکان
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 نرم ڕاخوشینی ب دەریا ھراوی سنگی. دەھات ڕاژەیان
  .دەکوت سربکفی شپۆی وردە با،
 برگی و جلک. خوار دەھات دا دەریا لوارەی ب ڤرا      

، ب ڕەشی سرپچیکلکی . بوو نیمداشت و ڕەش بری
 زەمبیلۆکیکی نرم شنی قراغ ئاوان دەسكایوە. 

یشقشپیالن وە بم. بوو دەستئ شنچ زمبیلۆکان، 
تایبتی ن، ک لەواریی توودڕکی کۆکردنوەی تایبتی
 پی ڤرا دەستی زەمبیلۆکی بم .انکالدی کیژەدەستی 

ی و ل ژرەوەی نان و سوزییکانیشی دا، سوزی و نان
    .تدا حشآر داوە. گرانباری چاپمنیی برھمی "نینا"ی

 نخشی و دەور و سیاسی کاری خمی و چم ب ڤرا ئیتر    
 ،ڤرا دەستی زەمبیلۆکی  ناو سوزیی و نانخۆی ڕاھاتبوو. 

 شۆڕشگران بیاننامی دەستواری سر ب بوو ڕووکشیک
 و نان ژر ل شوەیک ب بیاننامکانی. کشرابوو دا

 بتوان دا یبوکردنوە کاتی ل ک ،بۆواد ج دا سوزی
 ترکی ژر بیاننامکانی. بکاتوە بویان چاالک و گورج
 بوون سرەتایی زانستی و ئامۆژیاریی ڤرا، سوزیی و نان
 دووەمین ئم. کرکار چینی یکتیی ڕکخستنی بۆ

 ھی دا حیزبایتی ڕبازی ک بوو ڤرا چاالکیی ھنگاوی
  .دەگرت

 برەو یکاست بوو،دانا وای دەر، ھات ماڵ ل کاتک     
 بۆی ی"بائیل"بندیخانی. بچت" بائیل" بندیخانی

 پۆلیس پرسیاری تووشی ھکوت ب ئگر ک ھبژارد،
 ب بتوان ت نمن و گورج دەچ، کۆێ بۆ ک ھات

 بۆ من و زیندانیی دا بائیل بندیخانی ل کسکمان
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 ک ھر بم دەبم. بۆنان و خوانی  و و دەچم ئ دیداری
یشتستی کرد  و زرێ ڕوخی گکردەوە، ھ کی بیر لمک

دایموکوڕی تی ککخۆی .پالنوە" گوت بو ھات ئ 
 خزمیتیتان کیو زیندانیت خزمی گوتی و گرتی پۆلیس
،؟ جوابت چییت! چییتایبب کان کندیخانب ل 

و  کسزیندانی و  دیداریترخانی  ڕۆژکتنیا  ھفتدا،
 بندیخان گورەی دەرگای بدەر، ڕۆژە لو وکاریان دەکن 

سرەڕای ئم ھی، تۆ بی . بستی دا خک بڕووی
ل بندیخانی "بائیل"دا بشی زیندانی سیاسی ھب؟ 

مانک و ئلم تری پرسیاری گنگاوی جۆرە، لشل انھ 
   .کردەوە

 شل ھنگاوی ،دا برنام و بیار ل ھ دۆزینوەی     
 ،بیارە ئم سر ھات. پش گرت تری ڕگایکی و کردەوە

ودا کک میبائیل" جادەی یڕ" ر  تاقیبگوە و ئبکات
 بو ھرل باری کردارییوە بی مترسی بوو، باش؛ ئگینا 

خۆی بۆ ئم ئگرەش  .بگڕتوە پیداھاتبوو، ک شونی
ر ئامادە کرد کگئ  یی پرسی کتووشی پۆلیس ھات و ل

 گشتی و پیاس و سیران ھاتوومتو بۆ کوێ دەچت، بی  
 باخی ھتا تازەی، نخش ئم پی ب. ئاوەکان کنار

 الشانی ب. ھکشا دا چپ بالی لووە و ھات فرمانداری
 دا ژەنگاوی تکشکاوی گمی و بلم پی لنگرگیکی

  . تپڕی
 ل ،باکۆ شاری فرمانداری سرسرای و کۆشک       

 بری دەورو. بوو کرا ساز دەریا ب ڕوو گورەی گۆڕەپانکی
 و خف و پاسوان و ھسھس دەیان ی،فرماندار کۆشکی
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 ل فرماندار کۆشکی. دەچوون و دەھاتن پدا  چاەدری
   .کرابوو نودر" خودا" کۆشکی ب دا باکۆ زاراوەی

 دەست بب و تپڕی دا" خودا" مای تنیشت ب ڤرا    
 وەی ب و ساخ خوداوەندی، بارەگای کانی"فرشت"وەشاندنی

 دنیایی ب. بوو کمتر ترس و خم ئیتر لووە. تپڕی
 تالن و شاخ داونی ل ،"بائیل. "بر گرت ی"بائیل" ڕیگای

 شن ڕەوتی ،دا تالن و دەریا نوانی ل لرە،. بوو کرا ساز دا
 کۆن قشی و درز ل با، ھاژەی دەنگی. بوو خراتر

 دوورە ل. دەداوە دەنگی وەدەریا دەم پاپۆڕەکانی
  .ھنا دەی با ،پاپۆڕەھمینیک فیکی دەستانیشوە

 تووشی لپ ھات، دا دەریا قراخ ب مودایک ڤرا      
 ڕگایان ویستی. دەھاتن ڕووی برەو ک ھات گموان چوار

ت لخۆیان و بگوڕ کرا بۆی بکات، کل لر. نچواریان ھ 
 و دابشوە ل ڕاویان نجیرڤانان وەکی و گرت دەوریان

 پلوەری وەکی دا ڤرا سنگی ل دڵ. لگرت برەگیان
 جگای ڕابکا، دەستیان ل ویستی. بوو باتپی بریندار

 چ. نبوو دیار کس بکا، یاریکارک ھاواری ویستی. نبوو
 یکم ئم: گوت بخۆی و خۆ ھاتوە لپ بکا؟

تی...تاقیگکنی خۆت نبدۆڕ !ی ڕی دەبری و دەرکف 
 ل خۆی، ددانوەی و داواندن خۆ بدەم! ببیت دەربازبوون
 گموان. ڕاوەستا بوران دا برامبری ل و ڕاما یکمیان
 قاقای دەم ب و کرد ڤرای دەستی زەمبیلی سیرکی

  :گوتی پکنینوە
!... گیاندنک؟ چ بم گیاندی، خودا کوڕین ــ     

 خوان؛ و نان پی دەستی ب زەمبیل نشمیالنی کیژۆکی
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 بخۆرەوە بخۆ،!...گرەک؟ چیترت ،چاونزر گموانی دەی
  !بک کیف و
     کوانمگ ب رمانش را لرا بۆوە، نزیک ڤند ڤچ 

 تریان ئوی ل بم داکشا، پاش برەو ھنگاوک
 بشریخاندی  و وەرسووڕایوە پتاو ب و ھنگووت

  :سریاندا
  !شرەفین ب شرمی ب لمگڕن ــ      

 چاوەڕوانی ھیچ. حپسان تۆزک گموانکان دوو  
 پیان. ندەکرد ل جوندانیان و تووڕەبوون و ھبزینوە

 دەگی تاوک دەکرێ و باوەش فرە دەستمۆی ژنکی وابوو
   .ڕابورن

 قاقا ب پشتر تاوک ک ،برامبری گموانی     
 و داگڕا چاو ب خونی ڤرا ھوستی بم پدەکنی،

  :شریخاند دا سری ب غزریوی ب و کرۆشت لوی
  !شرەف؟ ب و شرم ب گوتت ــ    

  :گوتی تووڕەیی ئوپڕی ب ڤرا
 کچک ب ڕێ کوا کڕامت و شرەف خاوەن پیاوی ــ    

  دەبات؟ لدرا و برسی بندییکی بۆ نان ک دەگرێ
 چندە قسکی نبوو ڕوون لی بم گوت، ئمی ڤرا    

 ب نکا ک دابوو دڵ ل ئمی ترسی. دەب کاریگر
 دیتی ک بم. بکن درژ بۆ دەستی و بزانن بکسی

 دەکن، سیری چاو ب تنیا و کوتوون کوڵ ل گموانکان
 ک ،بسچووتر گموانکی. ج ھاتوە کمووسکیک

  :گوتی کپ دەنگکی ب ڕاوستابوو، لوالترەوە
  !الدەن لی!... ھگرن دەست ــ   
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. کشانوە لی ئو فرمانی ب گوێ تر گموانی دوو
وانمچوو گسبگوتی ەک:  

! بی دماند لمان و بگری دی ب نکا ،خۆم کچی ــ    
 کورەوەری و کار ل ھر پشکووتووە چاومان لوەتی
 خۆشمان ڕووی و گش ڕەنگی... دوور خک ل و دابووین

 ل و بدوورین ژن ھمزی و ژن ل. بینیوە چاو ب کمتر
 خۆ دا لوە ھر شرمیمان ب و دڕی و ش. زویرین ژیان

 چاو ب وەک ئوسا! خۆم کچی بوورە بمان... دەبینتوە
 ڕووی ئوسا. کردن سیرکی بکات، خۆی ھاوڕییانی لۆمی
  :پرسی لی و کرد ڤرا ل دەمی

  کچم؟ زیندانیی دا بندیخان ل کتان ــ   
 کرکاری!.. بڕزم زیندانیی خاۆم ــ    

 کوتۆت مانگرتن تاوانی ب ک بوو" شیبایۆڤ"کانگاکانی
 ب دا پاییز پار خۆپشاندانی ل باوکیشم... وەزیندان
  ...کرا شھید حکومت ب سر کازاککانی دەستی

    کوانمیانی کردە ڕووی گو ھاوڕ ژارەوە بگوتی پ:  
 سنگ زەحمتکشان ڕزگاری بۆ کسانک لوالوە ــ       

ر دەدەنب ،یش گوللمئ پشوودانمان دەمی ل ردەبینب 
 نزم ، خۆماندمان ئارەزووی سوکنایی بۆ و شقامان و کۆن

 زگمان مشکی ھتا  و میکدە دەچین... دەکین نوی و
  .دەخۆینوە دەیبات،

  :گوتی و ڤرا کردەوە ڕووی  
 بم... نب درەنگ ل ڕۆژەکت با بۆ خۆم کچی ــ     

 برمان و دەور ل گورگ گل چونک ب، خۆت وریای کمک
  . گلکن
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 و چماندەوە بژنی دا گموانک برامبری ل ڤرا    
 سوزی و نان کمک و وەرچرخایوە بم لکرد، ماوایی

ر لک سڕەیالپ یاننامگوتی و دانا ب:  
   .ب برسیتان نکا وەرگرن من ل کم ئم فرموون ــ
  :گوتی و گایوە ڤرای دەستی گموان  
 ھمووشتک شار ل. بڕوەین شار برەو ئم کچم نء ــ

 پویست ئو بۆ و خاۆتان بشی ئم. دەکوت دەست
... شت گشت سرووی ئازادی ئازادین؛ ئم نب ھیچ... ترە

مپشکی ئ ۆتکچم خا!  
 ک لکرد داوای و پاڕایوە لبری ڕجاوە ب ڤرا     

 الپڕەک سر ل سوزییکی و نان. لوەرگرت نانکی
 کرد درژ دەستی گموان. کرد پشکشی دەستی دوو و دانا

 لک و ماوایی دوای. لوەرگرت سوزییکی و نان و
 چ ئم ک گوت بخۆی و لکردەوە بیری ڤرا ھبرانیان،

 س دەگڵ بھکوت تۆقیکی! کردم بوو کارک
 بکات؟ دەگدا کارەیان ئم دەبوو ئم بۆ ئرێ نناسراو،

 ک گیشت. تپڕی تیژ و کرد ترخۆش ھنگاوی باوی. ترسا
 کلن ب و ڕاوەستا تاوک بردەک پشتی ل و بردک

  بوون، لی ک شونی لو ھر ئوان. لکردن چاوی
 ،ئوان. بوون بیاننامک خوندنوەی خریکی و چقیبوون

 دەربازبوونی و ڕۆیشتن ک بوون، خوندنوە خریکی وەھا
 سیری نیگایک دزە ب ک جار ئاخر بۆ. بیرکردبوو ئویان
. بۆوە گش ڤرا. ڕۆیشتبوون و نمابوون گموانکان کردن،

 یکمینل سای  و کردەوە ڕک سوزییکی و نان
   ، دخۆش.سرکوتن
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       ر بڕژینی بی پوشکدا حڕی ماپو. تدیوی ل 
 ڕاوەستانی لنگری ،گورە پاپۆڕیکی ماکوە حوشی

 دابزاندنی خریکی کرکارک سد دەوری. گرتبوو
 دادەبزاند دارەکانیان لوان بشک. بوون" تاوەرس"داری

 کرکارەکان. دەچنی ھیان دا حوشک ل بشکیشیان و
ستی برمی خرگکیش و بوون کار سررکارگوە سک 

ب  و داکشابوو لووتی سر ھتا" بوخارایی" کوینیکی
 ن ،ھیچکامیانەوە کرکارەکانی تین دەدا. ھاوارھات و 

 و دەور سیرکردنی و ڕوانین وازی سرکارگر، ن و کرکار
 ،شارەزایان بردکی و دەست ب "،ڤرا". نبوو بریان

 زۆر. دەرچوو بۆی و چسپاند دەرگاکوە ب ئاگادارییکی
ل . دەھاتنپۆلیس ڕوو ب ڕووی  دوو ل ک نڕۆیشتبوو، دوور

ھر  و گرتوە خۆی زوو زۆر بم خج، کمکدا  سرەتا
. تپڕی دا بردەمیان بھیچ کسی نبینی بت،  وەک

 برەو ڕک ک ،ڕییک کورە گیشت ڕۆیشت، مودایک
 ڕیگا دەبوای ،لرەوە. دەچوو دەریا کنار کرکارانی کۆخی

ی چۆڵ ب ڕیک کورە بم بچت،" بائیل" برەو و بگۆڕت
و خوارەک کچستی و ترس بۆنی بوو. پترسی ھم ل 

 و بر گرت ڕووتنی شاخکی داونی ڕگای ھربۆی دەکرا،
 و لژ ڕگاک. داکشا" نیکۆالیۆڤسکی" شقامی برەو لووە
 باخی پنا گیشت ھرک بۆی بوو، تقتق و ڕووتن
 ژر ل تاوک. بووووب شکت تواوک فرمانداری، ساوای

 دوای. حسایوە تۆزک و دانیشتدرەختکاندا  سبری
. ھکشا دا"نیکۆالیۆڤسکی" شقامی ب دەرکردن، شکتی

. سر دەھاتوە وردەشقامی و کۆن گلک ،شقام ئو
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 سرە ڕی ک شونک بم ھات، دا کۆنک ھندە ب ڤرا
 بکرت، ل کیخوندنوەی ھومدی و ب خک ھاتووچۆی

ھاترچاوی. نرەو ،ناچار بوە ماڵ بڕایشتا. گدایکی ھ 
 کرد تاقت حوشدا سووچی ل زەمبیلۆککی. نھاتبۆوە

 برەو ڕۆژ. دانیشت مادا دارەکی تاک سیبری ژر ل و
 توندتر و توندتر برەبرە ،گژەبا توژمی. دەچوو ئوارە
 خریکی" خزەری"بای دەگڵ" گلوەر"بای. دەبوو

گۆڕکزەری"بای. بوون جکی" خی بیرەوەرییتا زەینی ب 
 ل گڕانوەیان ،و باوک لدەستدانی ڕۆژی. ھنا دا ڤرا

زەری بای ،ماڵ بو گۆڕخانیر  خڵ سی دەگناسھ 
 و ناینی خۆی و ئاخ! بوو ھاوشوە و جووتئو دا  ساردی
 ب خزەوەریان دوو شینی،  خزەری سەبای و دایکی

   داوەرینی و ئازیزک مرگی دەموە بوو؛
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دا باکۆ ل ک ھرمین، بای دوو ،"خزەری" و" گیلوەر
 و گرم نرمبایکی گیلوەر بم ناوە بناوبانگن؛

 زریانی و شماڵ چشنی ساردە سەبایکی خزەری
  .موکوریان ناوچی

  
  

 ڤرای برینی کۆن خزەری بای. پاییزیخزەوەری 
    .یادی دەخستوە ماتمینی ڕۆژی و دەکردەوە

 ئرک نیتوانیوە بۆچی ک کرددە سرکۆن خۆی ڤرا       
 ب کردبوو، دیاری بۆی" الدۆ" ھڤاڵ ک ئسپاردەیکی و

 نیی خم چدەیگوت، ھی خۆیوە بالی. بگینت ئنجامی
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 ئرککم و دەچم مبست شونی برەو بیانی سبی و
جنم بیک. دەگو دانیشت تاو ل گوتی، پ ر بۆ باشھ 

کستبزووم ئم و نم؟ کارە ئکن !ڕان الی بتاوپ 
 باشتر کار دا تاریکی ل و دەچین تاریکی برەو ،باشترە
 بو دا کاریگر شونی ل دەب بنرخان الپڕە ئم. دەڕوا

 شایانی جگایک گشت و ھرجیک. بکرنوە
 بۆی و ھستت ک کردەوە ساغ خۆی. نیی بوکردنوەیانی

  .ببزوت
 بوونی تاریکتر بۆ ، بمدەچوو ئاوابوون برەو ھتاو      

 وردەکارییوە ب خۆی و ھوەژارد وتی کمک ھوا،
 خۆی ڕۆیشتن بۆ و ھات خۆیدا ب و خوراد نانی. خافند

 لک مڕ و گورگ لھات وای ئوارێ تاریکای. تکنا
 و چ بۆ وێشا دەمک. دەکرد گژەوە ،گژەبا. نکرنوە

 و دەدا خولی و گژ جاریش جار و دەبرد درەخت و دار پۆپی
 خزەی و خۆڵ و خاک ،گردەلوول. دەکرد ساز گردەلوولی

ر بب کی دا  دیواران و دەرک و بناچار  دەماشت و خ
  ب پناگرتن دەکرد.

 ژنان دا تاقت کرد جلکی توی ل ئاگادارییکانی ڤرا     
. ھاتدەر ماڵ ل. کردن دابین بۆ جگای زەمبلۆککی ل و

یاندا، لکنکۆ جگ س خۆی، لدەرەوە کبوو دیار بن .
وە لنقام بۆ کۆو، ش  قامیلیەوە "ئازیزتسکی"شپ 

قامی نایر". بازارنی"شک لکانی دوو  ھری تمسج
 پشانگیکی الشانی ب بیاننامیکیدا  شقامی ناوبراو
باش  بۆ کرد ناچاری با توژمی چسپاند؛ کوتافرۆشییوە

 دەکار بۆ زیاتری چرشی ،بیاننامک پڕیچسپینی 
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نم. بستا بنگاو دوو ھوتبۆوە دوور ھکن، ک ل 
 چونک نبوو، بدڵ شۆنکی. بۆوە پاشگز پوەدانکی

 برلوەی و دت کوتافرۆشک زوو، بیانی بری دەیزانی
 و دەدڕتپڕەک دا ماڵ، و سر ترسی ل بکاتوە، دوکان

 ب. کردەوە لی و گڕایوە بۆی. بیبینت کسی ناھی
 و گۆڕەپانک". قوبا" گۆڕەپانی گیشت و ھکشا شقامدا

 پشانگکان و دوکان. بوون چۆڵ بریشی و دەور کۆنکانی
 دیوار و دار دەگڵ گردەلوول. تختکرابوو ڕۆژان ل زووتر

 دەوری ب ک بوو ڤرا تن ھر. بوو سرەسوونی
کڕا دا گۆڕەپاندەگ .نی دوو لرچاو شودوو دا ب 
 ل. ڕیانک س گیشت و گوزەرا لوێ. پوەدا بیاننامی

 پوەدا دانیکی ڕیانکش س خوار تلگرافی دارتلی
 جمسری ل. چوو"  باخانسکی" شقامی بۆ برەوسر، و

 ڤرا. ڕاوەستابوون شوگڕ پۆلیسی دوو ،شقامکدا دوو
ویستی . ڕۆیشت شقامک ئوبری برەو خرا و کرد توندی

 کچی پ ھنتوە و خۆ ل پۆلیسکان گوم بکات،
 ب ڤرا. فیکدا ل بۆیان و پیکوت چاویان پۆلیسکان

 گیشت. ڕۆیشت پتر توندە و ڕانوەستا پۆلیس فیکی
 دەخۆی پالنی و پ ھزی مووھ ب و" ڤرۆنیسکی" شقامی

 دا بدوای و ھگرت شونیان پۆلیسکان. ڕایکرد و نووسا
 ،پۆلیسکان جزمی ناچی تۆقی و تق دەنگی. چوون

 ڤڕا. دەگیشت ڤرا گوی ب ئسپ چوانای چشنی
 و" بازاڕنی"شقامی دوو چوارڕیانی گیشت و کرد توندتری

 ماکیان تاریکی پنجرەی و بردەگا". سپانسکی"
، تووشی ڤرا .نگڕاوەتوە ھشتا دایکی ک دەیگیاند
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 یان ماڵ ەبچتو ڕاڕایی ھات و ترس دایگرت ک چی بکات.
 ڕەتاوی باڕەکوی چشنی و دەیکوتا دی؟  بگوڕت کۆن
 دەنگی. دەگڕا دا حشارگیک بشون پڕکوورک، چنگی

 ساغ خۆی دەبوای. ببۆوەوە نزیک پۆلیسکان پی تقوتۆقی
 ترووکانک چاو. ببۆوەوە برتنگ ی لدەرەتان. بکاتوە

 بچتوە. دەکرد مزنی خسارکی ، تووشیکمترخمی
. ئیتر دەپشکنت ماکیان بدوای دا دت و پۆلیس ماڵ،

 دە کسیش زۆر و وەدەردەکوت ل شتکی ھموو ئودەم
 ک ،بوو ئستمدا و تنگ دۆخ و بار لم. دەخات داو

 چرای. ڕووبڕوویان مای پنجرەی سر کوت چاوی لپا
 مای. ماوەن ل بوو دیار و دەئاییسان ژوورەکانیان

ی... !ئامیند مایکردە ئیتر. ھیوا و ھۆمن خۆی دوو، و س 
ب وشی دوو و کرد دا حک کردە پو ی کان بدا پلیکان 

 ھستی و دا دەرگاکیانی ل ئاسپایی ب. کوت وەسر
 کۆنوە ل پۆلیسکان بپلی ھنگاونانی دەنگی. ڕاگرت

یشتی دەگی. گود دەتگوت دەکوتا، وەھای دا سنگی ناو ل 
 چند دیسان. دەفێ و دەگرت باڵ تر تاوکی ھا ئستا ھا

  :بوو ئامین دەنگی. دا دەرگاکی ل جارک
  کی؟... کی ــ    

  !بکرەوە لم ئامین م"ڤرا... "منم ئامین ــ
   رکرا دەنگی ھڤ ی بگو یشت، ئامیندەنگی گ  

 نکردبۆوە دەرگاکای ھستا. داگڕا وت ب پکنینکی
  :کرد بانگی

  .بۆین و بین ساز ئمیش با ھات ڤرا ئوە دای ــ    
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 ل و گرت ھمز ل ڤرای. کرانوە پکوە باوەشی و دەرگا
ننیوە دا کند دا تاریکسوڕاند خولی چر. ھو ھل 

  :گوتی گازەندەوە ب گوراخانم دا دەمش
ی تۆ ڕەچاو دەمک ئم.. کوی؟ ل ئوە گیان ڤرا ــ    

  .دانیشتووین
 پشینی، خجنی و ترس و کوت د حشاردانی بۆ ڤرا
. مایوە بدەنگ و سرلوان خست بزەیکی زەحمت ب زۆر

ئامین ئاگا ب را، دژواری دۆخی لڤ ب ڕەمدەستی ھ 
 و جلک سندووقی سر بردیان گوراخانم دەگڵ و گرت

 و دەگرت بای و بژن ب شتکی لوان یک ھر و لیباسان
 ب گۆراخانم ئازەربایجانیی جلکی. ڕادەمان تی

 پچین، سوزی سایی و کراس و نئاوریشمی ئاواکراسی
 سوورە ھردەتگوت دەھاتنوە، ڤرا قامتی ب وەھا

 پشتیندەیکی. ڕەزاسووک و نخشین و ڕازاوە بووکكی
 مرواریشیان ملوانکیکی و ھاند کمری ل گۆیداریان

یار و ساز دوای. کرد ملی لکردنی، ت مینئ ک لو الی 
 بردیان پیلکش و گرت دەستیان ،برک ل گوراخانم
  :گوتی ئامین. میرزاحسن ژوورەکی

 ھوای و ھاتووە کی نخشین بووک ئم باوکگیان ــ    
  دەپرست؟ تۆ
 ئامین و شانۆی ئم وانبوو پی سرەتادا ل میرزاحسن 

 وردی ب و چاو کردە چاویلککی ھرک بم دەیگیت،
 بر دای بپی تا سر وردی ب و پ سر ھستا ،تی ڕاما

  :گوتی و چاو
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 ڕاستی ب!... خۆم کچی بی بدوور پیس چاوی ل ئی ــ    
پککی چگو باوەڕم...  ھاوتای ب پ تم بکن 

  ...ناسییوە
  :گوتی ھدیان و داخست سری شرموە ب ڤرا  
 زەماوەندم و شایی بیری ببا ببای ھر بک پ باوەڕم ــ  

 گوتم ؛نبوو وەما ل دایکم ھاتموە، ک... نمابوو دا لبیر
 و بووک ناسیاوی من ئاخر.. .بکم ئامین سردانکی با

  ! ناکرێ... نیم بنماکیان
 بسری دەستكی ،ڤرا ددانوەی بۆ میرزاحسن    

 ،ڤرا چاوی ب حسن میرزا لوی سر زەردەی. داھنا
 خزەی بسرک  بوو پاییز خۆری تیشکی ئاخرین چشنی

 ڤرا دیدەی لبر پیر مامۆستای. وەریبت دا زەرد
. دلۆڤانی و ڕز ل بوو پ ک ،دەنواند ئفسانیی ڕواتکی

  :گوتی و کشرا دا ڤرا سر ب باوکان میرزاحسین دەستی
 بۆ بجی ھلكی زەماوەند چوونی!  خۆم کچی ــ   

 زۆر. دتنگی و کساسی ل بوون دەرباز و دەرچوون
 بووک ب ئمشو ک کیژەی ئو ک ئودەم... لمژە

 ئودەم. بوو سان ھشت ـ حوت کچۆیکی دەناسرت،
یان دەچوومو ما دا لدەگوت دەرسم ماکی. پیکیژۆ 

 زۆر. نبوو خوندن ل حز زۆری. بوو گلۆک ساکاری الساری
ت بلف توانیم زەحمرەتایی بای و ئر سم فو من. بکل 

 ن. بووم ناسیاوک دوورە بنماکیان دەگڵ دەموە
و ئامین را، نی و بووک ھیچیان گوکماناناسن بن .

 حپڕوتی و گلی و نزانی ک دەبینن ئودەم و بچن ئوە
 و دراوە حشار دا انزەمبر و زرخرمانی  ژر ل چلۆن
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 سامان و دەوت ،تر کمایسیی گلک و ئمان. دەدرت
 ئم گندەی دەسکردی و کردە ئم... شارتوەان دەی

من سیستپچ.  
   پرا لکردە روی ڤ ی و ئامینگوت پ:  
  .دەبت چاوەڕانم دایکم ئاخر ــ

  :گوتی ئامین لبری میرزاحسن
  !کچم دنیاب تۆ... ڕادەگینم" اسیلۆڤیناریا وما" ب من ــ   
 ک ،بوون قسان سرگرمی میرزاحسن و ڤرا      

 دەستی ڕۆیشتن بۆ و ژوور ھات تیار و ساز گۆراخانم
 بیاننامکانی  ڤرا ک بوو دا ھل لم ھر. گرت ی"ڤرا"

 ھات میرزاحسین ژووری ل ،حشاردانیان بۆ. بیر کوتوە
 پردەی پشتی ل و چشتخان بردە زەمبیلۆککی و دەر
 چارشو ڤرا و دایکی و ئامین. کرد تاقتی دا کخانتشۆر
ر بس، ماڵ ل ن. دەر ھاتنواو و نیوەتاریک کۆچۆل ت 
. دەگڕا دا پۆلیسکان دوای ب ڤرا بیری دا ڕۆیشتن ل. بوو
 ئاسواریان و ڕۆیشتوون ناھومدی ب پۆلیسکان وابوو پی

 دوو ھاتنخوار، کۆنکوە لژایی ل ھرک کچی نماوە،
 دیواری بری لو تریان ئوی و برە لم یکیان ڕەشایی،
 گرتی کوت د ڕەشاییکان، ببینینی. ڕاوستابوون ماکدا

 البای دەستان دوو ھر ب بزان، خۆی ئوەیک بب و
 ئامین و گۆراخانم. کشای خۆی الی بۆ و گرت ئامینی

بو ترس ب ،کوتم درا بڤ ڕی بوپو ترس ئ 
 ل یکک. پۆلیسکان دەمی بر گیشتن نیگرانی

 ھاوکارەکی بۆالی بم پش، ھات لیان پۆلیسکان
  :گوتی و بایداوە
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 ل ئوەی!...  مسومانن ئمان خۆ وران ماڵ کوڕە ــ    
 با... نادۆزرتوە فلکیش ب تازە دەرچوو، دەستمان

  !بۆین
 کردە ڕووی پکنیوە ب ئامین و ڕۆیشتن پۆلیسکان    

  :گوت پی و دایکی
 باوەر... دەترست پۆلیس ل ئوەندە ڤرا نمزانی من دای ــ

شنی بکک منداڵ چجۆرچنگی ب داکرد، باسکم ب ک 
م...  

 ئوان. بوو تر بدەنگ لو ڤرا و بدەنگ گوراخانم      
 ل بیری گوراخانم. بوون خیایک و بیر نوقمی یک ھر

 خۆیوە بالی و دەکردەوە ڤرا چارەنووسی
 خۆی باوکی... نترس؟ چلۆن و بکا چی بستزمان:"دەیگوت

. باوکتی مرگی بکری پۆلیس دەزان و بینیوە چشن بو
   ."دەڕەونوە و دەترسن سپی و ڕەش پتی ل مارانگازان

 بوو ئم پرشانی و، پژیوان خۆی کردەوەی ل ڤرا       
یتوانی بۆچی کددان ن رگ بت جخۆی و دابگر 

 ل ترس. بوو دزو پ خۆی ڕەفتارەکی و ڕەوش. ندۆڕنت
 جرگ و دڵ ب جۆرە بو و بوات چشن بم ئگر... چی؟

. تدەگری برگ ڕەش ڕۆژی بۆ و ئاستم کاری بۆ کوا ،بی
 ئم بۆ لرزین پ و دەست و دۆڕاندن خۆ و ترس نخر
 و پیس نخۆشینکی ،دلرزە و ترس. ناب دژوارە ڕبازە

 دەب یان. نیی خباتکاران و تکۆشر شیاوی و بدفڕە
 بکات، یکجارەکی ماوایی باوکی پیرۆزی ڕبازی دەگڵ

 قسی. نھژت بایان سووک ب و بت دەریا دی یان
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 و دەیگوت بردەوام و ھمیش ک یاد ھاتوە باوکی
  :دەیگوتوە

 ماوەی و دنیای ئم سر دەنت پ جارک تنیا مرۆڤ "
 کورت تمن ئم بۆچ کوای دەوام؛ کم و کورت ژیانیشی

 بژی بورانر!... سر برین کوت د و ترس ب ،تیژتپڕە و
  !بمرە بوران و
  
  
  

****  
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             ژەی لگای دردا،" سابونچی ـ باالخانی" ڕ 
یک وشش  تنانت، کوڕی ی"ئسن" و موختاربگ

" موختاربگ. "بوون بدەنگ و کپ تواو و ندواند یکتریان
 بم دەچوو، بیرکردنوە الی بۆ بدەگمن عادەت، ب ھر

 بدا،  ئاستنگ و کۆسپ گشت ئو داگژانی ھۆی ب ئمۆ
 داڕژا سری ب ک نھامتییی ئو. بوو تکچوو تواوی

 گران قورسککی دەتگوت دا، ئو چیکدانی ئاست ل بوو،
 ھکشک  الواز؛ بچووکی ترزاوویکی سر خراوەت و

 و تکچوون برەو . بم ھرەسوە،ندەکرا بۆ داکیشی
  .دەچوو ھوەشان

 ئیمۆکی بم. بوو مادا ل دەم لم زووتر ،تر ڕۆژانی    
 بۆ شاوی خۆیدا نووسینگی ل. نبوو تر ڕۆژانی وەکی

 ئو ج ل" شنتۆکۆڤ"و ڕادا" ڤرسکی."برد الیک ھموو
  . دانا دا

ئم ھرەسی بسر دانھاتبای، ب خۆی بوای و       
 زووتردەبوای ی لرنامرەو، ڕۆژانیتر بوە.  ماڵ بتبب

خۆیتی و میوانی بۆ ھرچی ب، شایی و زەماوەندی کچی 
 نانیان لرھخبۆ ب شت کردووە و دەبوایبانگھ

ی تکای دەنگی بردەستان دابت. بم ھچوونی کرکار و
 کردەوە سارد مای چوونوەی ھنگاویو یکگرتووییکیان، 
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 تکچوونکی ھوساری ھموو کارکی ل پسا. تووڕەیی و و
 و کاتئیشتو گقینەیحاندی ت، وە،  کوشح ل

کرکارانی ڕوو ب  ک گیشت گوێ ب ی"شنتۆکۆڤ"دەنگی
 ،ی دەرکراوکركار گڕاندنوەی سڕای :"...دەیگوتڕاپڕیو، 

 دەستبر بۆ خویشیان ج بۆ مای یارمتی و پشۆر پارەی
  "دەکرت

. موختاربگ لوی و دەم سر کوت تاڵ زەردەیکی       
 ناشیرینی ئاوگۆڕکی دا پکنین دەمی ل سیماکی و سر

 بری و دەور و دەمی لغاوەی ال دوو چروکی و چین. دەگرت
. دەبوون شقار شقار، شۆرەکات زەوی وەک ،توی و چاوی

 ئھوەن بۆ" شنتۆکۆڤ"بنی و گفت ل چندە مختار
 دەنگی ل ئوەندە ھزار بزرا، کرکار کردنوەی

. نما پ ھیچی و خزی ئایینی و دین ،کرکار دروشمدانی
  :گوتی و کرد" ئسن" ل دەمی ڕوی موختاربگ

 ب و ھن سربسری ی شنتکۆڤ،ژن ئو کاری ــ     
... مب تخونی زوو زوو ئسن... دەبن تواو ئم زیانی

  ...بچ بۆت سوی لبگڕێ
 و کردەوە شۆر سری شرموە ب و ھگڕا سوور ئسن  

دەنگک . بۆوە برز دەرەوە ل بھز دەنگکی. ما بدەنگ
ز بوو، کھندە بر ھگ ھنی و موختاربسر  ئس ل

 گۆڕەپانک دەیگوڕاند و ب یک دەنگ. کرد وشکجگا 
 ئم قسی ب نکن کرکار ھڤانی:" دەیگوت

     ."ھختن
 دەنگ ئم بیستنی ب موختاربگ سروسیمای       

 ک کرد ھستی ئسن. ھگیرا ل قراری  و تکچژا
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 فرمانی ھربۆی نیی، ژیران کارکی باوکی چووندەری
 ب ،ماڵ ڕۆیشتنوەی بۆ گالسک ئامادەکردنی لمڕ باوکی
  .لکرد بدەنگی و نزانی جایز

  :پرسی خفتباران موختاربگ  
 دەنگ ئم یکمجار ئوە من.. ئسن؟ دەکا قس کی ــ    

  .دەبیسم
 ب پنجرەوە ل و برد باخڵ بۆ دەستی پتاو ب" ئسن"

 بۆ بردن باخڵ بۆ دەست. ڕوانی دا حشیمتک سر
 گرفتی و کش چارەسرکردنی ڕگای تنیا وەک ئسن

بردن بۆ  دەست ،تگیرسانکدا و گرفت ھر ل. لھاتبوو
 ڵ و دەمانچببوە عادەتباخ شانی لگ. دەرکموختارب، 

کدا لی حارەو گوڕاگرتبوو، دەر ب و میرزاقاسم ل 
ی پیلوو ژر ل چاوەکانی و دەلرزی لوی. ڕامابوو دانیلۆڤ
 سرمابردووی کسکی دەتگوت. دەرپڕیبوون زەق چاو دا،

 و ھدەلرزی ڕاگیراوە؛ زستان چلووی سایقی بر ل و
  .ھدەچۆقا

       لیکیانتس و چۆنیاتۆڤ دەنگی خرۆشی و نرکم 
 گیانی و لش. دەبۆوە ل ئاورینگی چاالک، گکانی چشنی

 کی سر چزیلکی وەک گکان ئو بسی ب موختاربگ
  .دەچوو توانوە برەو ،ئاگر

  :گوتی و کرد ئسن ل دەمی ڕووی سرلنوێ بگ 
 ل وەرە... کی؟ سربزوە پۆل ئم قسکری گوتم ــ    

  !وەرە... بوان پنجرەوە شووشی پشتی
 سیری کلن ب پنجرەوە سووچکی ل ئسن      

  :گوتی و کرد حشیمتکی



273 
 

 دەوریان ،و ڕاوەستاون حشیمت ناوەوەی ل کس دوو ــ
 من. ڕیشدارە پیاوکی تریان ئوی و گنج یکیان ،گیراو

... ورووژان حشیمت ئوا باوک ئھا... ناناسم ھیچیان
 نوتوە تروومپای سر بورجی بان ل کسک ئوە... ئوەتا

 ئم ئیتر... دا حوا خکدا سر ب بیاننامی
 فیشکک تاق ب باوە... بینم دەی دیمن سامناکترین

  ...بکیت پ بوەیان دەکرێ
 دەمانچی و برد باخڵ بۆ دەستی دیسان ئسن    

 ئسنی جومگی تووڕەیی ب موختاربگ بم دەرھنا،
  : سریدا ب گرماندی و گرت
... مھارووژن ل گشتم ئم!... ئسن؟ چدەکی ــ     
 پیان و دەگم خزمتیان ب دان ب دان و یک یک

 ئو و کارانی جۆرە ئم لزانی وەستای میرزاقاسم. دەڕژم
ن دەبی شوم پم  دوو ئسبگرێ بۆکوەرە ...ھ 

 سبرەکیان ،بم پت با بم... بوان لرەوە میرزاقاسم
 کوێ بۆ. ببیتوە جیا لیان ناب تۆ ببتوە، جیا لیان

 شو و ھدەگری پیان شون.. دەبن ک دەگڵ دەچن،
" پاروشین"جنابی ب ڕاپۆڕەتکی و ئم مای دیتوە

 و بزم ل شو" پاروشین" جنابی. دەگینییت
  !بوو؟ ل گوت... دەگمان اھنگئشو
 کارەکیان دەفتری ل بگ فرمانی ب میرزاقاسم    

 ھاوارکی نرم بدەر، چاو وا ھر ئسن. کوت وەدەر
ستاو لگوتی ھ:  

  !دەڕۆن... کرد بوەیان ئوا ــ 
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      رکگ ھموختارب وەکردنیان و ڕۆیشتن لنیابوو، بد 
ری بی سنجپ پ رەی لنجنزیک خۆی کاری ژووری پ 

 زەردەیکی. بینی بوەکردنیانی ،دزەنیگایک ب و بۆوە
ر ھاتوان سل .وەکردنیان و ڕۆیشتن بو بزووت بزەی ب 
  :گوتی
 لبگڕی دەچن؛" مانتاشۆڤ" کانگاکانی برەو وادیارە ــ     

 دا چاوترووکانک ل و نھنگ" مانتاشۆڤ. "بچن با
 لم!... بوان لم تۆ بم. دەکات قرخبیان

!... ماکر پشت شری سنگ... بوان قزەی ە"شنتۆکۆڤ"
 و دادەچۆڕن گوچککانی ،نکین چور سمنی ڕۆژک
  ...ھناوەرت دەست ل ھیچی

 تک کمری پشت ل دەستکانی حایکدا ل بگ       
 چوو، و ھات دا ژوورەک درژایی ل جاران چند بزاندبوون،

  :گوتی سرەنجام
 و پکراوە میرزاقاسم. لداھات شومان بۆین، با ئیتر ــ      

موو دەتوان ت ماست لشرچی و دەربکھ یبۆمان ھ 
  .بنتوە

 وت سر ب بای وەیشووم ب بدەنگییکی و منگ       
 پیکرە چشنی" پترۆڤیچ سۆرەن. "کردبۆوە دا

 ئوەی. بوو چقی ج سر ل ڕەق و وشک بردینیک،
و مرق جوو ی ،بدەھات لو. نباشتر ئ ر لس ھک 

 چیھا ،و گران و قورس چند ئابووری قیرانی ک دەیزانی
 گلک" سۆرەن. "دەب مینتبار چقاس و درژە بروبوو

 دا قیران لم" موختاربگ" کاری ئاخرک  دەیزانی باش
گ. "دەگات کوێ بستی خۆیشی"موختاربھ نگژە بت 
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 پل نبوو، ئابووری زانستی شارەزای چونک بم کردبوو،
 و کار باری ل" بگ. "دەکرد کارەساتانی سیری ساکارتر و

 نوت برمیل ھزار دەیزانی تن ھر مای، و دراوی باری
 پنجاو دەکات کۆپک، پنج پنجاو ب برمیل ھر لبری
 ل ئو، وەک کسانی و دانیلۆڤ بم. کۆپک ھزار پنج
 دەیانزانی بوون، زانا و شارەزا ئابووری خمی و چم گشت

 دواتری پشتی حوت و بووە چۆن دراو و بازاڕ پشتی حوت
  .دەب چلۆن

 بدەم ی"بابۆین:"وشی موختاربگ ک ئوەی دوای        
" سابوونچی"  ھتا" باخانی" ڕیگای درژەی ل ئیتر داھات،

  .ھنپچی دەمی وشش یک بۆ تنانت
 سر ل" موختاربگ" تازەسازکراوی تالری و کۆشک       

 و کوشک ئو ک دەمی ئو. چاکرابوو دەریا لوارەی
رایرسر کرا، ساز سک خاوەن ھوەندەی سامانئ ل 

 ب و دەکرد ساز سازکراویان ھرزان خانووی بووی، دا توانای
 قوڕ دە پارەی ک ساماندارک تنیا. دەیانفرۆشتوە گران

 ئم ھر دانکشا، خانووسازکردن الی بۆ و نکرد
 ساماندارانی ڕەدەی ل موختاربگ. بوو ە"موختاربگ"

. بوو تازەپداکوتوو نوکیسی کسکی دا خۆی سردەمی
 سرای،سر و کۆشک ئم ی سازکردنیپشتر ساڵ چند

 بچووکی دوکانۆچکیکی، " بازاڕنی"شقامی ل موختار
 بڕوەچوونکی بشی داھاتکی. ھبوو فرۆشتنی کووتاڵ

 کم پاشکوتی پارەی پسماندە و و دەکرد ھاکزایی
 وانبوو پی قت دا، کوتافرۆشی تمنی درژی ل. ھبوو

 ل و دوکان سر ل. بتدە سری ھتا کاری ،پیشی ئم
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 سر ب خیای و بیر بردەوام دا کوتافرۆشتنیش دەمی
وت چاوت بازەرگانیی و نڕا دا نوان زۆر. دەگش 

 بیری و زەین دا ڕۆژ ل و دەبینی چانوتانوە ب خونی
 بازی ڕۆژان ل ڕۆژک سرەنجام. دەدا فرۆشی نوت دادەی

 ڕاگیشت پی. نیشت مایان سربانی ل و ھات بختوەری
ک کشب یارەکانی لندی ببخانی" مبا "ر ھاتۆتس 

 و کوتاڵ و دوکان ،موختار دوو، و یک بی ھر. فرۆشتن
 ل قرز دەس پارەیکی برە دەگڵ و فرۆشت مای

 مبندی بیارەکانی ب خۆی برای، ژن ی"جبباربگ"
  .وەدەرخست ل نوتی و داکرد" باخانی"

 ماوەی ل و گیشت لمژینی ئاواتی ب" موختاربگ"      
 شاری سامانداری پنجمین سکۆی سر ل ،دا چوارسان

 ی"موختار" کۆمیتیی پایی و پل نوت. دانیشت باکۆ
 پارەی. حساندییوە و" موختاربگ" گیاندە کۆتافرۆشی

 گۆڕا لخۆی ک کرد،ت یبا چشنک ب ی،برز پلی و زۆر
  .بگزادەی و زاوە دایک ل ی"بگ"ب وابوو پ و
 نوت ب دەستی لودەموە ک موختاربگ        

. بووبوو ئاشنا سودایکیش و سات ھندە ب ڕاگیشتبوو،
 بۆ دەسمایی دەب ئوە بۆ و نرمان زەوی کام دەیزانی

 ،تر ودەومند و برین نوتییکانی کگ. بخات وەگڕ
  تر و پ کیارتر بوون. کار پ نوتکانی بیرە

 ڕگر جیھانیی نھامتییقیران و  ئم ئگر       
 برزترین ڕزەی دەگیشت موختاربگ ی،نانبوا

 دوای ب تگرە ماوەیک بم ،ییباکۆ ساماندارانی
 دابزینی الیک ل.  دەبت سوز ڕگای سر ل ئاستنگ
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 ئاژاوەی و سربزوی ترەوە برکی ل و نوت بایی
 چاوی ل خویان و کردووە زەوت ل حجمانیان ،انکرکار

 بدەستی و بدەنگ کرکارە ئو ئیتر کرکار،. تاراندووە
 ب دژ و دەدات دنیان نادیار دەستکی. نماوە جاران جاری

 بینینی ب ک کرکارەی ئو. دەخنت ھیان خاوەنکار
 موختاربگ ئستاک دەلرزین، چۆکی موختاربگ

  .دەلرزت لبریان
 دەرگای بر گیشتنوە ک نیشتبوو وت ل تاریکایی        

 دا گالسکوان سر ب  بردەوام ڕگادا درژەی ل. ماڵ
 ئسپ چوارەی ھموو ب بم بوا، تووندتر ک نقاندبووی

 کاتی ب ک نکوتن ئوە فریای گالسکوان، ھیھای و
جوە بنکان ،و ماڵ بگرھاتن میوانخن ببک .  

     قی" دیارە چی برال" و" یۆڤ ترماندار ژەنھاتبن" ف 
. ننیشتبت دڵ ل غوریشیان ئودا نبوونی ل و

کشتا فایتوونھ واوی بت ر لستا دەرگا بوبوو ن، ک 
 دوای ب کوڕیشی ی"ئسن" و دابزی پتاو ب موختاربگ

  :گوتی و ئسن کردە ڕووی موختاربگ. ئودا
 سر ل وەرە و بگۆڕە جلککانت بۆ ب بردت و دەست ــ    

 ب ڕزلنان نیشانی ب دەستکانت. بوست پلیکانکان
  ...بن بخر میوانان کنۆش ب و بگرە سنگتوە

      رککردەوە، دەرگایان ھ وانی پیرەپیاوی لدەرک 
  :پرسی

  !ھاتووە ک بزانم ب پم کربالیی ــ
  :گوتی و چماندەوە خۆیبژنی  کربالیی       
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 ئوانی نھاتوون، کس گورەکان گورە ل م"بگ" ــ 
  .ھاتوون سروپچککانن و وردیل گشتیان ھاتوون

  ! نین گرەک گچکم و سروپچک ــ    
 ب و کوت وەسر پلیکانکان ل ئارام و ھدی ئوسا 

 ن کردن، سیرکی ن بوو؛ تپڕ میوانکاندا بردەمی
 ھند ب کسیشی کنۆشی ن و دایوە کسی سوی وەرامی

  .چوو خۆی تایبتی ژووری بۆ یکسر  .گرت
 ڕۆژھتی میعماریی شوەی ب موختاربگ کۆشکی      

 گڕەنگاوڕەن پپی و سس دەیان ب ھۆدەکانی. سازکرابوو
 گۆشی و پنجرە سرتاقی و کنارە. ڕازنرابوونوە

تنانت . کرابوون گوکاری و کچکاری ،ھۆدەکان دیواری
 .ھلکندرابوو ل گویان پنجرەکانیش چوارچوەی

 سر ل نیچرگیکی چیرۆکی ھۆدەک، برکی دیواریال
 سۆپیکی ژوورەکدا نوەڕاستی ل. کرابوو گچکاری

 ئایاتی ب ،سۆپک قبرغی چوار ک ،دانرابوو ل شانزی
. چوو تر ژووری بۆ ژوور لم بگ. ننخشندرابوو قورئان
 ڕیش پیاوکی ی ناوماوە،ژوور نای پی ھرک بم

 ڕووی سرسووڕماوان موختار ھستا، پی لبر چرموو
  :گوتی و تکرد
 دانیشتووی؟ دا ژوور ل بۆچی تۆ جببار!... جببار ــ     

  !بنیت؟ بخر میوانان نبوو قرار مگر
  :دایوە وەرامی وازی ب ب زۆر" جبباربگ"     

 میوانکانت ب خریکی!... فای ب حاڵ چ ل تۆ !...موختار ــ
 من دی ل خم میوانداری و میوان بکیت؟ دگرمم

 و بریندار و نین باش گوندەکانم دۆخی و بار. دەرناکات
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 تۆ بۆ ھانام و شار ھاتوومت بۆی من... دھاتم کۆواری
 دراوپارە و  ب.. بکیت دەرمان دەردم تۆ ک ،ھناوە

 ب من دی کوا براگیان ئاخر... بتا کیسم و ماومتوە
  ...دھات ل دم و لرم خۆم.. دەکرتوە زەماوەند و میوان

  :داوە وەرامی پەوە دی ب" موختاربگ" 
و ھر کسی ل  نیی کس دەردیل  یئاگا کس ــ    

ینوە. دەردی خۆی دەنامنم ئ م دەبمن ب م چ لو حا 
  !فای چ ب  تۆ

 سیرکی و الدا پنجرەی پردەی سووچکی موختار    
 بۆ ک نبینی تدا وای کسی. کرد میوانانی جماعتی

 دەرگای ئوسا. داداوە پردەکی بش؛ بخرھنان
  :کرد قاوی و کردەوە ژوورەکی

  !ب ئرە ھتا بژن سکینخان ب! منداڵ ئۆھۆی ــ   
  :گوتی و کرد" جبباربگ" دە ڕوی موختار

 منیش بای و دەست ک دەزانی باشتر لمن تۆ خۆ ــ      
دەستم و کورت ک ھیچ بیوت بایی. ڕاناگا جن ب 

برز  چشنک ب مقۆ و قرز و دابزیوە ڕادەیک
 تۆ ل من. نای ل نووزەم ک گوشیوم یانڕکبوونوە، 

 زەماوەندی با لبگڕی بم! جببار کۆکوتراوترم
  . دەب چلۆن بزانم ئودەم ب، کۆتایی کچکم

. نسلماند ی"موختار" قسکانی" جبباربگ"     
 زەرد جغارە دووکی ب ک داھنا سمنی بو دەستکی

  :گوتی و ھگڕابوون
 بیر بتوە سردەمت ئو و بکوە بیر تۆزک موختار ــ   
ک قامی لکی دا"بازاڕنی"شیفرۆشیت دوکانۆچککوتا 
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 پارەی ک. ژربارت خست شانی و گرتی دەستی ک. ھبوو
شاوی بل ر خستو دەستت ب ل ز و دوکانۆککوتاڵ و گ 

... خستی؟ دا بدوا ی"بگ" پاشناوی و دەر ھنای پوانی
 تۆ و بیوە تۆ دە ھیوام چاوی و کوتووم من ئستا ئوە جا

م دەبنیت ھستوەھ ...رزم و ققۆ وتۆترشان کس 
 بچت، سر ب قرزەکانم مۆتی و کات. بیدەموە نیم و

 بدوای وشکسای یسا دوو. دەستنن ل دھاتکم
، خوداش لم  ئیتر. نھشتم پ خرمانی و خل ،یکدا

 بارم بتوو نابوورن؛ لم ەییشار خۆری سلمببوورت، 
وە، ڕاستیتکنیا نگ"پاشناوی توە بۆ م"بتنو دەم 

  .دەمنموە مافنگی و دەسبتاڵ
 برھم ڕەعییتکانت ل بۆچی تۆ" جببار" ــ     

  !بک سووک پ قۆی و قرز و بستن لوان... ناستن؟
 کوێ ل ئوە"! .. موختار" بیتوە بخر خۆت بۆ ــ     

 من نماوە پوە چرمی ژۆ گوندی پشتی!... برخم دەڕۆی
 و ھناوە ڕەنویان ھرچی. دانمایبت لبرم

 چنگم ل و پداگرتووە قپم من دروویانتوە، ھرچندەی
 ختای! موختارناکن  و باشارم بش ئوان. دەرھناون

 زۆرم پارەیکی گوژم ناموبارەکدا ھل لم ک ،بوو خۆم
مخۆری للند و وەرگرت شار سچ زەویم پ ین؛ پک 

 بوون تواو قرزەکان مۆتی ک ،بوو دانچاند زەویم ھستا
... بکم چور انسلمخۆر سمی دەب ھفتی ئم ھر و

 دەست زەماوەندەکتان کۆتایی ھتا ناتوانم من موختار
 با بدەرێ ھندکم ئستاک ھر ،ب چاک پیاوی ڕابگرم،
  ...ئگینا بکم دەرمان دەردکم سبی
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 ھۆدەک دەرگای ک دابوو، دەم ل قسی"جبباربگ''    
 وەژوور مرخش مرخش ب" موختار"ژنکی و کرایوە

. دراوە فوو دەتگوت ی ژنی موختاربگ،"سکینخانم. "کوت
رد بو ب رازوو بنج ،تش ـ پز پوت شوری و بچ ب 

 دەتگوت دا ڕۆیشتن ل. بوو ھوەسرا بژنییوە و بر
 ھووزەی و ھازە و خینخین. بوو الری الرە ھر و تانکشکاوە

 و تار دەتگوت ،قسکردندا و ڕۆیشتن دەمی ل سنگی
   .سنتوورە

 ڕزگاری" جببار"گازەندەی و گل ل ک" موختاربگ"      
  :پرسی خزانی ل ،کردنوەیک تازە پشوو دوای ھاتبوو،

 ک ھاتووە، ک پش؟ دەچت چلۆن کارەکانتان سکین ــ    
  نھاتووە؟

. ھندەگرت" جببار"براکی سر ل چاوی سکینخانم
  :گوتی

 ھنگوستیلیکی" یۆڤ میرزاتقی" خانمی" سۆنا" ــ    
  ...ناردووە
  :پرسی ، ئستاندەوە سکین دەمی ل قسی موختار

  !نھاوردووە؟ تشریفی خۆی ــ     
... ناردووین بۆ دیاری کسکدا ب... نھاتووە نخر ــ

  ...نھاتووە خۆی... برلیان نقیم ھنگوستیلیکی
   :گوتی ناقایلی ب موختاربگ

  :گوتی و کرد براکی ژن دە ڕووی!... بس سکین ــ   
. نی" حاجی" تۆ، و من بدی بختی ل لوانی! جببار ــ

 لرە و ب ئو ک بوو ئوە زەماوەندە بم من ھیوای ھموو
 ڕۆژی دۆستی" یۆڤ تقی زەینلعابدین حاجی. "بیبینم



282 
 

ینگانو. تئ ،رە ھاتبایری لم سکیش دەکرد؛ شل پ 
... ڕادەگیشت تۆ ب ھمیش و دەھات منوە ھانای ب ھم

  !داخ جی نھاتنی
   کینخانم س گوتی ئارامی ب:  
  ...ناردووە گو چپک فرماندار جنابی ــ

  :گوتی و کرایوە دی قسی بم موختاربگ
 گوی چپک سکین... فرماندار جنابی بۆ سپاس ــ    

 گوکانی پاڵ ل و سرێ قاتی دەبیت فرماندار جنابی
  .بینخشن دا تر

 ک بوو، نوێ ڕاپۆڕتی ڕاگیاندنی نیازی ب سکینخانم     
  :گوتی دەرگاوە کلنی ل پل ب زۆر" ئسن"

" پارووشین" سرھنگ جنابی وەرە ، خراک باوک ــ   
   !ھات

 و دەست، " پاروشین"ھاتنی بیستنی ب موختاربگ      
 ب خۆش، ھوای ل شاگشک و ھا تک ل پلی

  .ڕۆیشت، ژن و ژن برای جھشت  پلپووزە
  

 ک بوو، بینی ئودەم بوکیان ئامین، و گوراخانم          
 ڕاھنانی و پدان دەرس بۆ حسن میرزا ئودەم،. بوو منداڵ

 مای ھاتوچۆی چوارساک ئو کیژە دەومندە، 
 کۆتایی ڕاھنانكی دوای. و دەرسی دادا کرد ی"موختاربگ"

 کوتبۆوە دوور" بگ" مای ل میرزاحسن ئیتر سرەتایی،
 زەماوەند بانگھشتی ڕۆژک ندەھات دا خیایشی ب و

 نک زەماوەند، بۆ میرزاحسن مای بانگھشتنی. بکرن
خۆ  بۆ ، بکبنما دوو دیوناسیی و خزمایتی بالنی
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 و زر و خش و دیوەخان و کۆشکو نواندنی  ڕانان
  .بوو زەمبرەکانیان

 ژان و ژن نو ب. بوو برزەدەماخ ژنکی سکینخانم      
 ،ڕازاوەکانیان ھۆدە نیشاندانی و خۆڕانان ب و دەگڕا دا

 ڕەبی:  دەیگوت پیتاش پیتا و ڕادەکشا میوانانی سرنجی
زان زمانی و پیس چاوی لدوورە ناحیاخوا بین ب.  
 چشنک ب میوانکان دانیشتنی برنامی ڕۆژە، ئو      

 و ژوورک ل دەومندەکان و دارا ژن ک ،ڕیکخرابوو
 جیان بۆ ترخان کرابوو. دا تر ھۆدەیکی ل تر ئوانی

 و تۆق ب گوچککانیان و گردەن و سر کوا ئوانی
ک و دەرزیلگوارەی و کرم و ڕازابۆوە زیو و ز و ملوانک 

کانیان و بازننگوستیلئ ر لی دا چرا شۆقی بترووسک 
 ورت ورت. دانیشتبوون دا مزن تاالری سرووی ل دەھات،

 و ز و پۆشین خارا و دارا باسی ھر ژنانیان زەنازەنای و
 بشی ل یش"مگوراخان" ھاوتیپی ژنانی. بوو انزەمبر

 دا خواروو پلی میوانانی دەگڵو  دیوەخانک خوارتری
 کسیش ن و کردن بخرھاتنی کس ن .بوو لژ جگایان

  .گیشتنڕا پیان
 تاس قم حوت ک ،ژنکی تاقم دەگڵ سکینخانم    
 ،ڤرا. بوو گات و گپ و جفنگ خریکی ،نکرابوو لووس و

ژەی لموو درنی ھمم دا تئ نی دیمناشیرین چاو ب 
 دەگڕا دا ھژاران مای ب خیاڵ، و بیر دەم ب. بوو نبینی

 یک ل چندە ڕادەگرت؛ یک بر ل ژیانی دوو ئم و
   !کتب ئم الپڕەی دوو بوون دوور
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 ل دیتنی برایی زپۆشان گشت ئم دیتنی ل چاو       
 ب کوتای و خش ھر  ھۆکوە سرووی الی ل. دەبا
 شڕە ھۆک ناو چلچرای شۆقی دەگڵ بوو چندرا زریوە

 سپی بازنکان، ب باسک تڕپۆش ژن. بوو ترووسکانوەیان
 خۆماییکان ژن بم. ھراش دەم و بوون گۆشتن و سۆڵ و

ب شی ڕەنگ و مات و ورشمبوون خۆ .چینی دوو ھۆدەک 
   .کۆکرابۆوە تدا یکی ب دژ
 مسومان ژنی چند. ھاتن چاوەشکان پچوو، ماوەیک     

 برز دەنگکی ب ژنک ک ،بپۆشن دا ڕوو و سر ویستیان
  :کرد ھاواری

 ڕووتان و سر... نین مسومان چاوەشکان! ژنکان ــ    
  !دامپۆشن

 دەف و دەست ب کمانچ و تارژەن ھونرمندەکان       
 ژن. دانیشتن دا ژنکان نو ل و ھاتن بوون، لشانک

 پیاوی ل داپۆشینک ڕوو و سر بب مسومانکان
. پکردەوە دەست پکنینکیان و گات و گوتن ھرمنی،

 دەستیان و سردەست گرت سازەکانیان ھونرمندەکان
 دوو دوو و یک یک کیژۆکانیش ساز، بزمی دەگڵ. پکرد

 ب دا، سماکردنیان دەمی ل. کرد سمایان و ھستان
 جۆرک ب گۆبرۆک و گوارە و ملوانک ،مۆسیقا ھوای

 چشنک ب ملوانک و برموور و پاوان و دەلرینوە
، ک دەتکوت بووم لرزە دە بازاڕی دەھات دەنگیان

 و برموور خرینکی موسیقاو دەنگی. کوتووەزینگران 
 غریبیان ھستکی کیژۆن، برۆکی و سنگ سر ئاتونی

را بخشی ڤرا. بوو بڤ، می لعال یاوەخ زمیب 
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 پکوەی و ھژاران ساردی مای پنای دەبردەوە زەماوەندی
 دوو ئو بوون نامۆ و دوور یک ل چیھا ھدەسنگاند؛

ی و دەست. دنیاینجۆداری پکار ژنی دی و کرنجۆپ 
 ئوان ڕادەگرتن؛ یک بر ل سماکرانی باریکی و ناسک
 تاو ندیتووی سرما ئمان و تاون لش ئیشی سواوی

 کیژۆ. بوون ی پرداخکراوی دەیان پۆدڕ و دەرماننگزیوو
 پارەیان و کران زروەشان الیکوە ھموو ل سماکرەکان

ر برا.  نبارانددا  سی خۆیدا  ڤیامی خعال نوقومیل 
 بادانی دەم ب سماکر کیژۆیکی ک ،بوو بیرکردنوە

 ب و داھاتوە ڤرا بۆ ممک، و سینگ لراندەوەی و کمر
 لی ڤرا. کرد بانگ سماکردنی بۆ چاو ئاماژەی

. ندەبوو دەسبرداری کچۆکش بم تنگیشت،
. ھدەگڕایوە دیسان و دەخوارد خولی بردەوام کرسما
 ی"نایم و ــ برە" درژەکشانی. ھگڕابوو سوور ڤرا

 ل یکک و تگیاند بری و دەور ژنانی ،ڤرا و سماکر
  :کرد بانگی و ڤرا کردە دەمی ڕووی ژنکان

 نۆرە ب کچکان... ناوێ پ نازی... ب برزەوە کچ ــ   
ما دەبن سبک!  

  :گوتی و جواب ھات ناچاری ب گوراخانم
  .نازان ئم سمای و نیی ئازەری کچ ئم ببوورن ــ   

          رککان ھم ژنیان ئگوێ قس نیگای  بوو، ل
 بیر سمایان وچاوی گشتیان برەو ڤڕا وەرچرخایوە 

 و بۆوە نزیک ڤرا ل و ھستا ج ل سکینخانم. چۆوە
 تنگژەیکی ل ڤرا. کرد خت پ سرلوانی زەردەیکی
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 کردە ڕووی ژنگل، سرنجی الدانی بۆ. گیرسابۆوە دا سیر
  :گوتی ئاسپا ب و ئامین و گوراخانم

. کسم چ و کم نزانن با من ناونیشانم تکای ــ        
 ڕۆژک چند. ی"ڤالنتینا" ناوم و نازانم تورکی زمانی

م یاریکاری و ڕوسیم زمانی مامۆستای و باکۆ ھاتوومئامین 
دا روسی زمانی ل.   

 و بۆوە تقی دا دۆڵ ل تۆپ ئیتر بم       
 ژای و ژن نو ل ڕوسی زمانی مامۆستای ی"ڤالنتینا"ناوی
   .بۆوە بو دا دیوان ئو دیو ئم

 ،پیاوان مزن دانیشتنی شونی وات مزن، ھۆی       
 دا، مجلیس سرەوەی ل. بوو تر کشم پ و ڕازاوتر

 برزان لووت شخسی، جلکی ب" پاروشین"سرھنگ
 ر،دا کۆتڕەی چشنی نووک، تا ھاتنی لدەمی. دانیشتبوو

گا لقی جی و بوو چدەھات جموزە چاوە. نس 
 چشنی ، چاوی تیژایی. دەگا خکدا نو ب ڕیزەکانی

  .دەچقی خک جستی ل دەرزی سرە
      کی لری بزن ھۆداندرابوو کورسی دا م .ری لب 

 چاوەشکان. دەبیندرا پشتی و نرم دۆشگی ،خوارەوەش
. خوار ھاتن دا" سگا" ئھنگی ب و گۆڕی ھوایان

 ھوایکی دا" ژر" پرەدەی ل ورینگ نرم ب دەنگبژک
 و بوون وتووژ سرگرمی ،ھۆک دانیشتوانی. دەگوتوە

   .خوند دەی ھوایک ل پۆلی ھر
 بڕوەبری شانی ب شان" دانیلۆڤ"      

 کوچکی ب حاکدا ل. دانیشتبوو" مانتاشۆڤ"کانگی
  :سریواند دا گوی ب سرتی نم ب دەدا، لک چایی زوین
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 ب کۆپک!... وەھی بیست نوتک برمیل ھر باییــ      
الش ...ڕاستی ب الشمن... ب موایت پی ئاغاکڕازی پ 
یدەی  تۆ ... دەبچی؟ دە  
 ئربابکی ئاگات ل حاڵ و وەزعی تۆ ،براگیان کوڕە ــ     
 خمی چلۆن و دای ھوایک و حاڵ چ ل نازانینیی و  من
واوە لش .ک لرڕی کدەگ کی ناوە شکاوپ تۆ... ب 

  ...دات دەت نرخ بو ھر وەرە دەوێ، نوت چندەت
 تیانی و حوز ئوە... ب کۆپک ھژدە با باش ــ      

. بکن لمان ،نچووە دەست ل ھتا وەرن زۆرە؛ بتاتان
 ئم. تھدەچتوە نوت بایی. ناب کساد ھروا بازاڕ
 ھرزان ناچارین بۆیو  نیی کردنمان پاشکوت تیانی

  .بکین فرۆشی
  :گوتی پکنینوە ب" مانتاشۆڤ" کانگی بڕیوبری      

  !"سۆرەن" ناسرف نخر ــ
 ھوای چاوەشکان و ھات کۆتایی" سگا" ھوای     

 ج ل سماکردن بۆ کس بم پکردەوە، دەست سمایان
 ل چاویان گورە ھۆی دانیشتووانی. نجوویوە

  .بوو" پاروشین" سرھنگ
 دەرگا بر ل ،ئسن و جببار و موختاربگ     

 بگ، ھر موختار چاوی سرنجی ھموو بم ڕاوەستابوون.
ر بڕا"پاروشین"سندە. دا دەگک ھکی جاریسرت ب 

 ئاگاداری و دەچرپاند دا چشتکرەکان و کاردار گوێ
ھر ب  و بن" پاروشین" خزمتگوزاریبس  ک دەکردنوە

   ڕابگن.ئو 
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 ھوای. کردبوو گرم پنجیان ھونرمندەکان      
 الی ل. پکردبوو دەست بزونیان یکجار سمایکی
  :درا دەنگ گورەوە ھۆی سرەوەی

 برای!... ؟ ھناستت سما بۆ کسک بۆچ ئوە دەی ــ     
  !بزانین ھست بووک

 بم نیکرد، و ڕاوەستا ناز ب کمک" ئسن"
  :سرەواند دا گوی ب موختاربگ

 دەور دا سرھنگ بردەمی ل دەتوانی ئوەندەی... بۆ ــ
  !بگرە
  ! سرچاو ب ــ     

 ل و داکشا بۆ سر ھتا تیسکنکی کوە ئسن  
 ب" پاروشین" بردەمی ل. چوو سر بۆ سما ب خوارەوە
 دەوری نازەوە و خمزە ب و خوارد خولی لرینوە و خۆبادان

 و" ئسن" سمای ب چاوی ورد ورد" پاروشین. "گا
 و گیرفانی خست دەستی. دەگا دا ئو ئندامی لرینوەی
 دە پارەی" ئسن. "ڕاداشت بۆ دەمناتی پارەیکی
و ب  پنج سری ب ی"پاروشین سرھنگ" مناتیی

 باخڵ بۆ دەستیان خکانیش. دەگا دا خکبرچاوی 
" ئسن. "نا سماکر مستی ل پارەیکی کس ھر و برد

  .ڕشت ھی چاوەشکاندا بردەمی ل و کۆکردەوە پرەی
 موختابگی ،"ئسن" سمای بۆ خک چپی      

 دا موختاربگ بای پنا ل تازە میرزاقاسم. ژیاندەوە
  :پرسی ل موختار ک بوو، ھقوی

 بۆ ئیمۆکم بسرھاتی من... ڕوی؟ یان شری ــ      
. کرد بۆ تۆشم باسی و گایوە" پاروشین" جنابی
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 وەدەستت تۆ ک زانیارییانی ئو تامزرۆی زۆر سرھنگ
 بۆ ازپی ھتا سیر ل، ھاتووە ئوە کاتی ئستا. ھناوە

 دەماریان ئویش و بگیتوە ی"پاروشین" جنابی
  .دەربنت

 پشت دەوران ب ئاماژەیکی بدەنگی ب میرزاقاسم       
 تگییشت موختاربگ. لوان سر کوت زەردەیکی و کرد

  :گوتی و
  .دادم دوات ب منیش ، من ژوورەکی بچۆرە ــ      

 و دەور و کرد ملقوتیکی موختاربگ و ڕۆیشت میرزاقاسم
 کورسییکی ھرک. کردەوە تاقی ب ی"پاروشین" بری

. چوو بۆی گورجک بینی، سرھنگ بای پانا ل بتای
 پیامکی ئاسپا ب و سرھنگ گوچکی ژر بردە دەمی
کیان. دایوسا و گرت ئیستستان ئوە و ھکپ ۆن لسا 

دەر چوون.  
 لو. چوو تر ژووری برەو سماکردن ب" ئسن"        
 خکی، کرد سمایدا  کسک دەمی بر ل دا ژوورە

ئسن ب خۆبادان و کمر . بوو" شاری ئیچری"گڕەکی
 ئیچری"چرخاندن، کابرای بۆ سماکردن برز کردەوە. 

، سماکری خۆیان زوەشان کرد و پارەیان یکان"شاری
و  ھستا سما بۆ" باییرشاری" تاخی الوکی ئو، دوای پدا.

کی خۆ بۆ ھاوگڕي شاباشیان یکان"شاری باییری"
 تنانت یکان"شاری ئیچری" بم ،ھویشت

  .نکرد سیریشیان
 بب" مانتاشۆڤ"کانگی بڕوەبری و"دانیلۆڤ"        
 ئیچری"دووبرەکییتیی و ناتبایی ل ئاوڕک ک ئوەی
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 بینی و کین سرگرمی بدەنوە،" باییرشاری" و" شاری
 کوتوونت دووکیان ھر بوو دیار ئاکامدا ل. بوون خۆیان

 بڕوەبری. ھاتوون پک و دگوشا بستنکی
  :گوتی" مانتاشۆڤ"کانگی

 ک ڕەدای، دم دەگت شرتک ب من! برادەر ــ       
  ل قراری نوتم ل کیبی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=  شاری باییری*     شار ناوەندی=  شاری ئیچری  * 

    شار دەرەوەی
  
  
 سات بننامی ل دەب بم کۆپک، دە ھر برمیلو 
 پانزدە ینوت برمیل ھر بنووسین دا سوداکمان و

    .پدراوە کۆپکی
  : پکنی" دانیلۆڤ"      

 کوێ بۆ وتر چی ل بسر دت  یککۆپک پنج ئدی ــ 
  دەڕوات؟

 من کوچكکانی کچڵ ب ،کۆپک پنج ئو ــ       
  !  دەبت

  :سریواند دا گوچکی ب یش"دانیلۆڤ"
. ببموە دەگڵ خۆمت شرتی دوو منیش با وای ئگر ــ    

 دەسنووسک و بننام ھیچ ک یکم  !گیان برادەر
   جۆرە کاران ئم بۆ بگنام ڕاگرتنی ؛نانووسین

 دە نوت، برمیلک ھر بۆ منیش ، دووھم.. نازانم بباش
 موختاربگ ب کۆپک پنج بم ، وەردەگرم ل کۆپکت
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 منیش ھن، کوچت و کچڵ تۆ ک ئوجۆرەی ھر. دەگات
  .زۆرن ھتیوم

  :پرسی" مانتاشۆڤ" نونری. پکنین ھردووکیان 
 ھزار چند بزانم بی پم... دەب؟ چندک نوتکتان ــ

  دەفرۆشن؟ پ نوتمان برمیل
. چندە نازانین و نین ڕوون" ڤرسکی" ڕاپۆڕتکانی ــ      
 با لبگڕی چل. دەکموە ڕوون بۆت بیانی سبی بم

 بگ موختار ب ساتوسودای ئم خۆشی خبری من
 ھر فرۆشی ک دەردەکوت بۆت ئودەم جا ڕابگینم،
 ئمش. دەکات شاگشکی چلۆن کۆپک، پنج ب برمیلی

 کۆپکشی پنج ئم دا،"ڤرسکی" سردەمی ل ک بیم
دەھاتدەست ن.     

 خبرپدانی، و موختاربگ بینینی بۆ" دانیلۆڤ"        
 ترگوڕ و گرم ژنان بزمی لرە،. مزن ساۆنی کردە ڕووی

 و موسیقا و دەکرد سمایان س س ،و دوو دوو کیژگڵ. بوو
 ڕووی و چاو ش"ڤرا.  "کردبوو پ ژوورەکی ،چپلدان

 و کوڕ چاوی بوو؛ ھاتوچۆی دا ژان و ژن نو ب کرابۆوە
 باوکی و" ئسن" بتایبت دەخشان، دا دوا ب کانیشی

  ف و ف بساکار و  ،ڤرا بم. ندەترووکاند ل چاویان
 ڤرا. ندیترایوە بۆی بم دەگڕا، دا بووک شون ب. بوو

 ک دەرکوت بۆی و پرسی کچیک چند ل بووکی سۆراغی
 ژوورکی ل و دەھت ج خک ھالندا لم بووک

 و ڕاز خریکی انیچيند دەستخوشک دەگڵ ،دا دەرگاداخراو
 ئامین دامنی و دەست بووک، دیتنی بۆ ،ڤرا. دەبن نیازان

 میسر بۆ دیدارەی ئم ب، ھرچۆنک لکرد داوای و بوو
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 ک ،بوون ژوورەکان پشکنینی گرمی ڤرا و ئامین. بکات
 و سکینخانم کردە ڕووی ڤرا. ھاتن سکینخانم تووشی

گوتی رووسی زمانی ب:  
 ل بی پمان دەکرێ... ببینین کیژەکتان گرەکمان ــ     

  !کوی؟
  :گوتی و کرد ئامینی بانگی سکینخانم

  !چی دە ئم بزان کچی وەرە دا ــ      
     ی ئامینرا" قسی"ڤ وە تورکی بایوەرگ .کینس 

  :گوتی و دان نیشان درژی و دوور دانکی
 نازانم من. وەیبینن دەتوان دا دان ئم ھۆدەیکی ل ــ      

دان کامیان ل.  
 ژوورەکان. گڕان ھۆدەکاندا یکی یک ب ئامین و ڤرا
 و فرش پ و ڕازاوەتر و گورەتر تریان ئوی ل یک

 پردەیان زۆریان ھر زۆربی. بوون مافوورەتر
پی  مانگ ب، ک  دەیگوت برامکیان و بۆن. دادرابوونوە

   ؟!ک بۆ انەخدیو و ژوور گشت ئم نچووە؛ ت کسیان
       ک دەرگای یپشت لکی ژی دەنگی ،ھۆدەکان لوتوو 

 ھستکیان ڤرا و ئامین. دەگیشت گوێ ب پیاوک چند
 سر ب تووڕە دەنگکی ھوا ب کسک. ڕاوەستان و گرت

  :دەیگوڕاند دا تر کسکی
 کۆبوونوەی دەماستی و سرکردە! میرزاقاسم بژە دە ــ      

 جنابی!... بوون کسانک چ و ک کرکاران ئیمۆی
و چ  ک بیاننامکان... گرەک پتری زانیاری" پاروشین"

 تۆ بک، قس ڕووسی زمانی ب ...وەنکرد بویکسک 
  !دەی بزانم بی.. دەزانی باش ڕووسی زمانی
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. کردبوو شل وتووژەک بۆ گوچکی تامزرۆیی ب ڤرا     
بوو و ل ڕگای چاوانوە داوای ڕاوەستان گرت ئامنی دەستی

  لدەکرد.  و بدەنگبوونی 
  :گوتی. دەلرزی دەنگی دا گوتن ل قاسم میرزا   

 و دەترسم ل زۆری... موختار دەترسم سرھنگ ل ــ     
  .نیی قسکردنم توانای
 وەرەیکی میرزاقاسم موختاربگ، بوونی تووڕە دەگڵ
  :کرد قس ب دەستی و بزووت

 کار دەفتری ل موختاربگ، دەستووری ب ــ     
 برەو کرکارەکان ئاپۆڕای ب تکڵ و وەدەرکوتم
 کوڕکی ،پشوە سفی ل. چووم" شیبایۆڤ" کانگاکانی

 بگی کۆرپیی ڕدن پیاوکی و ڕووس کوڕکی و ئاسۆڕی
کرنامبوون ب...  

  :پرسی ل وشک تووڕی دەنگکی ب" پاروشین"     
  ئاسۆڕیی؟ تریان ئمی و ڕووس ئو زانی چلۆنت تۆ ــ

پشنگ  دووە ئو. زانیم دەمیانوە زاراوەی ل قوربان ــ      
 پشوە، سفی کرکارەکانیو پشەوی کرکاران بوون. 

ی ئو دوو دەور ب انکیبازنی و بزاندبوو تک دەستیان
سدابوو.  دا کموولوی ھو پش ری بن دە ،ئاژاوەکو سئ 
 دەھشت، بانگیان" پتیا" ب ئوەی بتایبت. دابوو دووە
  .مارەکی سری ئو
  :سریدا ب نڕاندی سرھنگ    

   ...نازناویان و ناو ــ
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" باخانی" ل" پتیا" دەزانم بم... قوربان نازانم ــ     
 بو بیاننام و بڤۆک ،ئوە ھر دەیانگوت. دەکا ئیش

  .دەکاتوە
 ل. دەکرد قسی ئاسپا ب بم بوو، موختاربگ دەنگی     

  :داوە ومی برز دەنگکی ب پاروشین دا ئو ومی
 بم بدەین، ڕەپچکی دەتوانین بخوازین کاتیک ھر ــ      

رکردنی بسک، دەسبتاک کبزاڤ وتناف .ران دەبس 
 ن،بکی یاندەسبسر یکج و بدۆزرنوە بگانیان و

  .دەکرت وشک ڕەگزیان و ڕیش ئودەم
     وانی لنگ و موختار نرھک دا سخورت و سرت ماوەی 

  :دا فرمانی سرھنگ لپا. کرا
  !ناسین ل دیکت کسکی چ بزانم بدە پ درژەی ــ    
 تاقمکی دا" شینایۆڤ" کانگاکانی نزیک ل قوربان ــ     

   .کردن بۆ قسی" پتیا" لوش ھر. بوو تکڵ دیکیان
  !دەگوت؟ چی ــ     

 دووپات ئو قسی ناجایزە من بۆ ، بمبوورە گورەم ــ 
 بۆ من زمانی... دت ل خونی بۆنی ئو قسی... بکموە

   ... ال قسان ئو
  !دەگوت چی گوتم ــ   
... دەیگوت و دەیگوڕاند گۆڕەپانک ب پ ئوناپاک گورەم ــ

 قسی سرھنگ جنابی... دەر نایت زمانم ل گورەم
  ...دەدا حکومتی دەزگای و تزار ب جونی... دەکرد ناجایزی

  چوون؟ کوێ بۆ کرا؟ چی!... چی دوای ــ   
 ل. دت پۆلیس پدان خبری کسک پاشان ــ

 گا، چاوم ھرچی. شاردەوە یان"پتیا" دا چاوترووکانک
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 ل. بوو ون برچاوان ل دابت، قوتی زەوی وەک
 برەو دیتن ئازەرییکم کوڕە و" پتیا" دا انشبوەکردنی

ی بیاننام ئو ئمش فرموون... ھدەکشان" سابونچی"
، و ککوڕە ئ ئازەریی رزایی لوە بورجی بوەتر نسب 

    . باراندنی دا خک
       پل سی وەک ژوورەکدا کت ،مابدەنگ و کپ نب 

 خوندنوەی خریکی سرھنگ دەردەکوت وا. مایوە
کیاننامت بب .بری ئامینس ابوو لب .قورچیک بن 

 بم. ڕاگیاند ڤرا ب خۆی تاقتیی ب چاو، ئاماژەیکی و
 و دەیکوتا دی. داکوتبوو زانیاری کۆگایک سر ب ڤرا

 و شایی لم وانبوو پی قت. داھاتبوو گرم مشکی
 بکوت، دا بنرخان زانیاریی ئم سر ب دا زەماوەندە
ربۆیھ، یی بشین ی بگوت ئامین:  

... سنج جی زۆر... خوشک ب سبرت تۆزک ــ      
  !ئامین ب حجمینت کمك

 مسی ،و تاریکانی کشای خۆیان تۆزکاک ھردووکیان  
 ھراسان دەنگکی ژوورەوە لو ،دەمدا لم ھر. بوون دیوار
  :گوتی

 پ سامناکمان گلک ھواکی دەر وەرە باب ــ    
  ...گیشت

 دەبینی... وتووژم خریکی بینی دەم!... ئسن ب وست ــ
  ..."پاروشین" جنابی

... ترسنرە و گرینگ گلک ھواک باب ــ    
 ھات خبر ئستاک ھر! تبردراوە ئاگریان کانگاکانمان

رەکانی!... بابچاوەد ،انی کانگیان بگکسوتمان 
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 پیالنک دارژەرەی" ڤرسکی"  دەردەکوت... گرتووە
  ...بتبوو

" پاروشین" بۆ ڕووداوەکی خبری موختاربگ        
  :پرسی سرسووڕماوان پاروشین. گرایوە

  کی؟ ڤرسکی!... ڤرسکی ــ      
 ھر. بوو خۆم کانگکانی پشووی بڕیوەبری ڤرسکی ــ

  .م البردکار ل ئمۆ
 دەسبسرکردنی فرمانی  ئمۆ ھر منیش ــ       

 بمنت خۆماندا لناو ھر ئم بم. دەردەکم" ڤرسکی"
 تبردانک ئاگر تاوانی دەتوانن ئوە... نزان پی کس و

ژنستۆی باوند ئکی چکارو کرربزین... سدوای ب 
 بڕوە پیالنیان ئم ،ئمۆ میتینگی ھاتنی کۆتایی
  ! تگیشتن... بردووە

 ھر ئسن... تگیشتم بی... بڕزم گورەی بی ــ
ستاکند ئک چڵ پیاودەگری خۆت دەگو ھ دەچیت 

 ئاگر و زووە ھتا. دم دا توا شون ب منیش ،"باالخانی"
 ئاگرە دەب چاالککانمان، چاوە سر نکردۆت تشنای

  . دابمرکتوە
. دەرچوون شون لو دوو و یک بی ھر ئامین و ڤرا   

 شو میوانکان ل بشک. شوابوون تاالرەکان و ساۆن
 و ئامین و گوراخانم. بووھشت ج زەماوەندیان نخواردوو

 ب کس ئوەی ب ب و دادا بسر چارشیوەکانیان ڤرا
   .کوتن وەدەر بووک مای ل بزانت، ڕۆیشتنیان

        ژەی لگادا، دررا ڕش ڤگو دل گشت زانیاریی 
 وتووژەکانی بندی ب بند ھنابوو، وەدەستی بککی
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شکی لند ناوەکانی و دەکردەوە دووپات خۆیدا مجار چ 
 مقاشی و دەستیار دەب ب؟ ک دەب میرزاقاسم. دەگوتوە

 یان پتکوشران شونی و ب بگ موختار دەستی
 ،"چۆنیاتۆڤ" نزیکوە ل" میرزاقاسم"بی. ھدەگرێ

 فلی بی. ناستوە یانەد بینیوەو ی"ئژدەر" و"ملیک"
 و چۆنیاتۆڤ" پتیا" ە،"ملکییانتس ملیک"کۆرپیی ڕدن
  .خۆیتی ەکی"ئژدەر" ئازەرییکش کوڕە

       ژەی لگادا، درڕ ئامین ما زەماوەندو لکۆشک و س 
 و میرزاقاسم و ئسن و پاروشین ش"ڤرا" و دەدوا تالر و

  .دادەگڕا مشک ب پیالنکانی و موختاربگ
 زەمبیلکی و گۆڕی جلککانی ڤرا. ماڵ گیشتنوە      

" اسیلۆڤیناماریا و. "کردن ل ماواییسپاس و  و دای دەست
 ڤرا ھاتنوەی ڕیی ل چاو ،نخوتوو دیدە ھروا

 دایکی بۆ بیستبووی، چی و دیبووی چی ڤرا. دانیشتبوو
 خواوو، و شکت باس، و قس گانوەی دوای. گرایوە

 سرجم و زیندووە ھر باوکی ک دەکردەوە لوە بیری
 ھموو چشنی ؛، بشی باوکیشی تدای چاالکییکانی

 شۆڕشگرانی بزووتنوەی ل ،زیندووەکان تکۆشرە
  .زیندووە دا کرکاری

  
****  
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16  
             

  
  

            کچاپخان، ژایی بو ڕۆژ در ب وەستان، ب ب 
 دەیان وەختیش درەنگ ئوەرانی. دابوو کار ل ڕکوپکی

 ژووری. و بری بیان ل خو خبریان دەکردەوە خواند
کچاپخان، وان لقامان دوو نوتبوو دا شکباخی. ھ 

 ھمز ل شقامکیان دوو ،"قوبا"گۆڕەپانی و" پاراپت"
 ب و کرابوون سنگفڕش شقامکان دووی ھر. گرتبوو

 چرخی ھووشی و ھاش و ئسپ سمی دەنگی ،ڕۆژ درژایی
 ندەکوت دەنگ ل دەنگ. بوو سریانوە ب گالسک و گارێ

. ندەبیست چاپخانیمکینی  تۆپی گڕانی دەنگی کس و
 خترە ئم ئگری دا وەختی درەنگ ئوەارەی ل بم
 و بگات گویک ب دەنگک دیوارەوە پشتی ل ک ھبوو

 چاپخانک ،تاوپڕان الی ئوارانی. بکات ساز ئاستنگک
 بیانان بری و دەخوت شقام سر دەنگی خوتنی دەگڵ
   .دەھات دەنگی شقام دەنگی دەگڵ

 وەختان و کات گشت ،"الدۆکتسخۆلی" وات ،"نینا" باوکی     
 سیسی شۆقی بر ل نمداردە، و تاریک و تنگ ھۆدە لم

 ھوی زۆربی. بوو کار خریکی دا نمرەیی حوت چرایکی
. بوو"ئیسکرا" ڕۆژنامی چاپکردەوەی سرلنوێ الدۆ،

 بو و چاپ ڕوسیی دەرەوەی ل لنینی ی"ئیسکرا" ڕۆژنامی
 بۆ ئوروپا ل ئیسکرا ڕۆژنامی ھناردەکردنی. دەکرایوە

کی ،ڕوسییکار ترسی پبوو. م ربۆیو ھ ی بپ 
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 ل ئامادەکراو ی*"ماتریس" لنین، ئیلیچ ژیرانی ڕینموونی
 ککی ماتریسان لو الدۆ، و، دەناردرا" نینا" بۆ دەورە

  ناردنی. دەداوە چاپ ل بارە دوو ئیسکرای و وەردەگرت
 وە)نمسا(ئوتریش پتختی ی"ڤینا" ل ماتریسکانیش

ز دەھاتنبروە و تول  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کار ل چاپ ئامادەی الپڕەی ی)گراوەر(قالب=  ماتریس     
  دا. چاپمنی و چاپ باری و
 ناوەوەی بۆ ماتریس ناردنی. دەکران ڕەوان باکۆ شاری بۆ 

کی ڕووسیکار ترسی پبوو م .ربۆیکان ھماتریس ل 
 دەکران سازی ج دا بازەرگانی شتومکی کارتۆنی و سندوق

   .دەپارزران مترسی ل و
 بۆ ش"نینا" برھمی ئیسکرای ڕۆژنامی ناردنی       

 ل بوکردنوەیان و ڕووسی باکووری شارەکانی
. بوو دا ڕیگا ل ئاستنگیان دا کرکارنشین مبندەکانی

 لالین بوون، بش ئم بکاری مۆرەی ک ڤرا، و ئژدەر
 پ تایبتیان فرە ئامۆژگاریی  وە"الدۆ" و" چۆنیاتۆڤ"

  .گیشتبوو
       وە لوەی و چاپدانوکردنئیسکرا ب ندە لبم 

. کردبۆوە خۆی جگای کمتاکورتک کرکارییکان
 دیارە و شار ڕەوانی کسانکدا ئادرەسی ب ڕۆژنامکان

. بوو ئاگادار لیان" نینا" ھر ک دەکران، کاندەستدوورە
 و کرکاری بزاڤی ناوەندکیب  بوو باکۆ شاری ،برەبرە

 ھرە ئرکی. گرت وەئستۆ لنینی ئیسکرای بوکردنوەی
  .بوو" نینا" ئستۆی ل ناوەندەش ئم ھستیاری و گران
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     نی ناو لڤاتیدا ھرکردایر ،سگک ئسک 
 چی ل نینا ئرێ: گوتبایی و پرسیبای ی"نینا"ھواکی

؟ و دایوە وەرامی چۆندەدرای ری و ساغ زۆر" نینا" کس 
ی و حارقاس بیری. چاالکییس بدەھات دا کنک ، 

 کرکاری بزووتنوەی و بت نھنی چاپخانیکی" نینا"
 بردەوام وت دەرەوەی ل لنین ھڤاڵ. بکات ڕبری

 بایخداری پشنیاری و ڕنونی و دەپرسی ی"نینا"خبری
   .دەکردەوە ڕەوان بۆ
 ڤرا ڕاپۆرتکانی بیستنی دوای الدۆ، و چۆنیاتۆڤ      

 بکار دەست گورج پاروشین، و موختار وتووژی ب سبارەت
 و دا چاپ ل بیاننامیکیان پشخری، دەست بۆ و بوون

 لو. ھگرت موختار و سرھنگ پیالنی سر ل پردەیان
، موختاربگ کانگی سووتمانی پیالنی، بیاننامیدا

 کرکارانی تاوانیی ب و ڤرسکی بسرھاتی ھروەھا
 بوبوونوەی. کرایوە ڕوون جماوەران بۆ خباتکاریش

 و ھنایوە ئاگا ب کرکارانی لالیک تازە، نامی بیان
ی ئوان پشتیوانی ھزی و خاوەنکارەکان تریشوە لبرکی

  .لرزاندەوە
 ئوسر ھراوی گۆڕەپانکی نابووی پی ڤرا ئیتر       
 و کار خمی و چم ل. دەکرد ملوانی تیدا و نادیار

  .ڕاھاتبوو کمتاکورتک دوژمن، ب دژ پچکرداری
 ئو. نبوو ئزموون ب و سپیلک پ و دەست جاران وەک

 دەستیوە دا زەماوەند بزمی ل ئو ک زانیارییانی
 نووسرا؛ سر ل شۆڕشگرانی بیاننامیکی ،ھنابوون
   تۆقاند. زۆردارازنی و بۆوە ڕوون پ کرکاری
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 خۆی لھاتوویی سایی ل. بوو ریا و ژیر کیژکی ڤرا       
 ئوەندە دە ،نیشداکامامۆستا ڕاھنانی و پروەردەکردن و

 ل. نمابوو جارانی شژانی و تاسان. وەرگرتبوو لھاتوویی
 ل ھندەجارک. ببوو شارەزا دا گانیش دەور و شانۆگری

دەگۆڕی  خۆی چشنک ب دا شۆر جلک ژنی دەوری و نخش
 لک بۆی نناسک ندیو ھیچ کو دەبوو ب جلک شۆر، 

 شنگ و شۆخ و چاک جوان ی"ڤرا" ئم ، کندەکرایوە
 دا ڕەنگیلی حوت ژاکتی و چین چین کراسی لژ و

 برگی ڕۆژان، گلک. داوە حشار بیاننامی دەستوارک
دکار ژنشانی و کتکر زەحمو دەکرد دەب ی بھانب 

 ھدەھنایوە کانگکان و کارگ ل سری کار، دۆزینوەی
 ھندەجارک. دەڕۆییشت و برنامی خۆی بڕوە دەبرد و

 سردانی ،گووە ل پ باوەشی ب و گوفرۆش کچ ب دەبوو
ندەکانی بنکرەومڵ دەکرد؛ خخۆش وەدار دەرد دەگو ن 
 ھلی ل و دەیالواندنوە و دەکرد قسی پککوتکان و پیر

 ھر بۆ. دەگیاند بج خۆی ئرکی دا بجش
 نخشی و دەور زانایان ئوەندە ھر دەچوو، برنامیک

 خۆی برەو دڕدۆنگک شکی بوو زەحمت زۆر دەگا،
 کم ھکاری دا، مانگانی تکۆشانی بیالنی ل. ڕابکشت

 ئم سیر. دەبوو الوازتر مترسیش پلی و دەبۆوە کمتر و
 زیت چاالکانی ل بوو نموونیک و ونا یش"ئژدەر" ک ،بوو

 پلوەرکی بای دوو ڤرا دەگڵ و تکۆشان بواری زانای و
 بوون نینا بکاری ھرە بای ڤرا و ئژدەر. بوون تکۆشر

 دەستی سر ل نینا، برھمکانی زۆری ھرە بشی و
 بوکردنوەی سرەڕای. دەکرایوە بو ئوانوە
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 دایرەی ل ەکانیش"ماتریس" وەرگرتنی نینا، برھمکانی
ر ،باکۆ یپۆستخانھ ستۆی لواندا ئک. بوو ئلجاران گ 

 بۆ دار، نرمبەی و پوشاڵ وردە دەگڵ ماتریسکان
 دەکران ژینوەر، و ڕووەک ڕەنگیی ئابۆمی پاراستنی
 ج دا کارتۆنکان و مجری و ئابۆم نوانی ل و نوئاخن

 ب کڕەتک ھر ھناردەکان ،گوتن شایانی. دەکران سازی
 نۆرە، ب بم دەکران، ڕوسی ڕەوانی کسک ناونیشانی

 وەرگری وەک ،ڤرا جارجاریش و، ئژدەر جارک
   .دابوودا  مست ل پوستییان پسوولی ئابۆمکان،

  
****  

  :گوتی و ھبزییوە کچ چشنی ژاندارم کاربدەستی   
 دەست کوت ل...  داوە؟ چاپی ل ک!.... چیی؟ ئم ــ

  !کوتووە؟
 ل چاوک سرسووڕمانوە ب ژردەست ژاندارمی

  :داوە ومی ،ڕۆژنامکوە سر ب نیگایک و کاربدەست
 لناو بم... گورەم نازانم لچاپدانی سرچاوەی من ــ     

 بزم ئم"  نینا" بناوی کچک دەین و قاوە کۆمگادا
  .دەبات بڕوە

  :نڕاندی ژوور ب پ پشوو، ل تووڕەتر کاربدەست    
 جاوی ئم ئیمۆ، تا دونوە ل... نینا"... نینا" دیسان ــ

م ناوی دووەمئ م... دەبیسم نینایی پنینا بزانم ب یک 
  ؟نکرد دەسبسرت بۆچی و

 من...  بکم؟ دەسبسری و بیگرم کوێ ل گورەم ــ      
 شقامانوە سر خکی دەستی ب مالپڕەی ئم دەیم
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 دەست ب دەست ،دەگرن وەری خک... ئستاندۆتوە
درتوە و دواییش دەبت دۆپ ئاوک خوندە دەگڕت...

  ب زەوی دا ڕۆ دەچت و تواو!...
 ئو بنمایی نازناوی و باوک ناوی بۆ خیرا ھست ــ    

  !بن بۆ نینایم
 دوای و خست پاکت ل کی"ئیسکرا" ژاندارم، کاربدەستی

 ھرک. کرد حوا سرکردەی ژووری بۆ مۆرکردنی، و الک
 و دایرە سرجم بینی، ی"ئیسکرا" ،ژاندەرم سرکردی

  .شژان ژاندەرم بشکانی
  

****  
 ،1901 سای دەسامبری مانگی ڕۆژی دواھمین           

 ھوروژمی سیر باکوتیکی و بفر و کوە. دەبوو تپڕ
 و کۆن دیواری و دار زریان، شیتانی توژمی. ھنابوو

. لووس کردبوو سیخوار و زوقم و بفر ب شقامکانی
   .نھشتبوو ھردەوە سر ب ڕەشی شونکی بستک

       ری لمسقامی دوو جو" ماالیاموسکایا" ش 
 درژ کۆنپاتۆیکی ناو ل خۆی ڕیبوارک ،"سوراخانسکی"

. دەچوو دارتاشک دوکانی برەو ھدی ھدی و خزاندبوو
 دوکانکی دەرگای و کرد بری و دەور سیرکی ڕبوار
 و شان سر بفری کۆنکوەکی ب ئوەیک دوای.  کردەوە
   .بۆوە نزیک دارتاش وەستای ل تکاند، یشپیلک

 ڕیشی و سر. بوو دەنوەچوو پیاوکی دارتاش وەستای     
 و ھگرت کار سر ل سری وەستا. ووبووب بۆز تواوک

 الیک ل ڕەندەکی و چیوەسان. کرد میوانکی سیرکی
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 منقکی ئاگری ب و نا یداردەمن ل جغارەی. دانا
 ئو پرسیاری چاوەڕانی موشتری، ب ڕوو ئوسا. اندسدایگیر

   .ڕاوەستا
  :پرسی و کردەوە سر ل تلیساوەکی و تڕ کوە ئژدەر    
 ...کوتب دەستال  ل دارت تش ! بیگیان وەستا ــ  

 خکان ل و دابنی بۆ مایمان دەب بم!... کمدە لت
 ل و وردن منداکانمان... بکیت حیساب بۆ ھرزانترمان

  .بوون کسیرە سرما
 بم... دەتدەم بتوێ چندی و زۆرە تشدارم بی ــ   
وە دەی چی بیت؟ گاریت... ماڵ؟ بیپ!  

 بۆمئگر ... نیم من و گرەک دراوی گارێ!... نخر ــ      
... دەیبموەھیدەگرم و  کۆڵ ب خۆم ،یتبک تلیس دە

  !دەستنی ل چندەم نتگوت بم
 مخۆ خم... نیی زەمبر و زر تشدار خۆ براکم ــ    

 و دەنونیت دن سر ل گنجکی ڕوات ب... دین پک
یوانر پارەت لھ نم لستالش و نشتی بشکم پبک.  

 و ئژدەر ڕۆژانی برنامی و کار زۆربی      
. نبڕوەدەچوو نزان کس ڕەمزی زمانی ب ھاوخباتانی

 دەگڵ ،بایی و نرخ و تش و دار باسی قسو دوای
 چۆنی و چاک نای ملیان و دانیشتتن یکتر ب ڕوو وەستاکار،

  :گوتی ئژدەر. ڕۆژ باسیگانوەی  و
 بۆ من و بالوەی جوانتان و نخشین خورجنکی گۆیا ــ   

ئمش بزان، بۆی لت ... التان ھاتووم وەرگرتنی
!ویستیمانوە، پوەردەگرین  
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 و ھگرتن بم جوان، گلک خورجنک بی ــ   
 لوانی و قورس زۆر... ناکرت تاکک ب ڕاگوزانی

  .نشکت پی تاقتت
 دوو جمسری ھتا دەتوانم و دەشک پی تاقتم بی ــ   

 گالسک ب لووە ان ھی دەگرم والشان ب شقامان
  .ڕایدەگوازم

  .ڕاگوزیت دەتوانی چوارانیش گالسک ب!... تواو ــ   
  ! چوار نک ھی، خورجنمان یک چل ــ

 ل مژکی قسگانوە، و پکنین بدەم وەستا    
 دیوار پنا ل نیوەکاری دەرگایکی تاک و دا جغارەکی

 دەرکشا خورجنکی تشدار، کۆگایک ژر ل و البرد
  .ھنا منقکیان ب نزیک ھتا قۆی دوو ب و
 تاوک و کرد دوکانکی پنجری سیرکی ئژدەر    

  :گوتی و تگیشت ئژدەر مبستی ل دارتاشک. ڕاوەستا
 کس و دایگرتووە سھۆڵ و بفر پنجرەک شووشی ــ    

 ب کس کم و ڕەش ڕۆژکی. نیی خبردار لمان
دەرەوەی.  

 و کردەوە بتاقی خورجنکی سنگی و کش ئژدەر     
  :گوتی پکنینوە، بدەم

 پنجا ــ چل ە،بۆر خورجنئم  کشی دەم، گۆترە ل ــ
  .دەب کیلۆیک

 ئاسایی خۆت گنجکی بۆ بم دەب، بی ــ    
کپووشلتوو و پی بی، ڕۆ تتا بری ھوسشار ئ 

   .دەیفنیت
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      تیی بی دارتاش، وەستای یارمکنخورج ر خستس 
 دوای و ھکشا پاتۆکی یخی پشوو وەک ھر و شان

 کشانی پشوو ،سرما سۆزی. دەر ھات دووکان ل ،ماوایی
 دەھات زریان دەگڵ سرمابردوو کڕەسیسی. کردبوو گران
 ل بفر ئاخۆ ندەکرایوە لک. وەتھدەچوون و خوار

 سر برەو زەوی ل یان خوار، دت ئاسمانوە
 و بوو شڕی گژەبا ب دژ الیک ل ،ئژدەر. تھلدەچتوە

کی لرترەوە، ب قورسایی ب کنم. داھاتبوو خورجب 
 پتاو ب و کرد تپڕ شقامکی پچی بوو، ھرچۆنک

 پشدا ل .داپۆشراو سر گالسکیکی گیاندە خۆی
کنکان. بوو سوار خۆی دواییش و خورجسپئ ر لب 

 بان ل قامچی گالسکچی ھرک و بونووب ک سرما سۆزی
 ب و دەرپڕین سرما باوەش ل ھسووڕاندن، سری

 ب ڕۆیشتن، چندک. خوار چوون دا"تلفونی"شقامی
 دوکانی برامبر ل فایتوونک ئژدەر، ئاماژەی

 ل کسک چاوترووکانکدا ل و ڕاوەستا دا پودروویک
کدوکان سترۆڤا انۆو" تازە، مسافری. بوو سوار و دەر ھات "

 خورجنکی سیرکی چۆنییوە، و چاک دەم ب انۆو. بوو
  : گوتی و کرد

  !ئژدەر گران بارمان دیارە وا ــ
  :داوە ومی سرلوانوە زەردەی ب ئژدەر   
 ئگر بزانم!... بترسی خورجنک قورسایی ل نکی ــ

  .دم دەگتا تفلیس ھتا ناشک، پی تاقتت
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... دەیبم خۆم و دەردم ژری ل من گیان باوان.. نا.. نا ــ    
 لرە تۆ... ترە پویست جار سد باکۆ شاری ل ئژدەر بوونی
  .شتک ھموو ئم بۆ بمنی

     کگالسک تاو برەو پب ستگی وگرتبوو با .رکھ 
 وردی چاوکی ئژدەر ڕاوستان، وستک نزیک ل ئسپکان

ر و دەور لزین ئامادەی و کرد بر. بوو دابودەم ھانۆو ئ 
  :گوتی و گوشی دەستی

 بووین تازە و بینیومی ڕۆژە دوو ئگرچی!  گیان باوان ــ    
 ھاوڕازی و ھاودەم سا سایانی دەی ھر بم ،ناسیاو
 تکۆشرکی و خباتکار دەگڵ خۆشحام... بووین  یکتر
 پۆلیسی دەن ب، خوت وریای ھر... بووم ئاشنا تۆ وەک

  .دەکن خۆت وەک نچیری گۆشتی ب حز گلک باکۆیی
 ب نین نچیران لو ئم ھژا، ھڤالی دنیاب ــ   
  .سگساران داوی بکوین سانیھا
 و گالسکچی کردە ڕووی انۆو و دابزی گورجی ب ئژدەر   

  :گوتی
  !وستگ بر
 و کرد ئژدەر ل قسی ڕووی و بادا ملکی فایتونوان   

  :گوتی
  دەیدات؟ ک ئم کری ئدی!... کاک؟ کوێ بۆ ــ

  :گوتی ئژدەر
 لو کوتووە، پاڵ دا گالسککت ل ئربابی ئو ــ   

نوم کارداری من. بستی و جۆڕک دەزانی خۆت و ئباخ 
  ...دەستنی لو خۆت کری... بتا کاردار
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 س.. پدای ل کورستان س کری ئوە!... برا بگرە گوێ ــ   
 ئمی حیسبی ل. پداوم ڕاگرتنتان فرمانی جارانتان

 ئم... کورسک دەبت ڕاگرتنک ھر دا گالسکچی
  دەزانی؟

 ئرباب بای ل تۆ کورسی کری و بار کری دەم من ــ    
دای ...ی لستگو بیگرە تفلیس و ل نبست!  
 وەلنیشتووی زوقم سکوتی و سر ب گالسکچی     

 وستگ برەو و خوڕیڕا ئسپکانی دە و بادا سرکی
وتژدەریش. ڕێ کئ چرای تیرەگی شانی ال ل کقامش 

  .ڕاوەستا" قونقا" ھاتنی چاوەڕانیدا 
 کسی خۆی ل جگ و ڕوانی خۆی پشتکی دەوران ئژدەر     

  قونقا وستگی ل تری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ــــــ
 ب بووە، سووک بچووک شمنفرکی چشن=  قونقا
  .ڕاکشراوە ئسپ ھزی ب و ڕۆیشتووە دا ئاسن ھی سر

  
  
  
 داپۆشیبوو قونقاکانی ئاسنی ھی سھۆبندان. نبینی دا 
 پنای ب و دەھاتن ڕیبوارەکان. کوتبوون کار ل قونقاکان و

 دوو. دەکرد سیریان سیرەوە چاوکی ب و دەبوون تپڕ دا
 ب لوان یکک و تپڕین دا پانای ب جح کوڕە

  :گوتی توسوە
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 گوڵ و نی بھار ھتا خواردووە سوندی و، خۆرە سوند ــ 
ر لی ژت، پڕور نم ژئ ر تیرەگدا بن.  
  :چرپاند دا گوی ب و ھات ئژدەر الی بۆ تریان ئوی  

 مگر بۆچ ؛کردووە قتیس خۆت لرە بۆچ گیان باوان ــ    
 برز" دۆما" بۆ سکایان و گرتووە مانیان ئسپکان نازانی

و جۆ  ڕانگن پیان تسلی ب ھتا گوتوویان و کردۆتوە
 ھیچ کوەی ژر نادەنوە خۆیان ،خۆریان نکن

  سرما دەت با. مویست لرە من بابی... قونقایک
 ھر و نگرت ھند ب الوەکانی التاوی و قس ئژدەر    

 کۆن و داکشا لووتی پشتی سر ھتا کوەکی. ڕاوەستا
 چاوەڕوانی ک ئوەی وەک و پچا خۆیوە دە پاتۆکی

قونقای ،ڕاوەستاب یری وردی بچی سی پکقامش 
 پیدا ستیک شقامکوە بری لو سرەنجام. دەکرد

 پیادەڕۆی ب و بی شقامی و کۆکردەوە خۆی ئژدەر. بوو
کقامکشا دا شو. ھئاقارەی ئ ژدە کدەچوو، بۆی ئ 

 ج ل دەھات بوو، ڕادەیک ب ،با توژمی. بوو با ب پشت
ژدەر. گریتیھئ زۆر دا ڕۆیشتن ل دەڕۆیشت وەریایی ب 

 ئوی بۆ شقام لم. ڕاگرتبوو دەست ب پاتۆکی شاقلی و
 و گرت کۆنکی دەریا، قراغ نزیک ل سرەنجام چوو، تر
ی لرگس کنخایاند زۆری. ڕاوەستا دا کۆن کتس 

 پۆش خۆش بابرزی خانمکی ستک. ھات کۆن برەو
 خۆش خانمی. دابوو دەبر ڕەشی ماھووتی پاتۆیکی. بوو

 سر ل زەردە دەمی ب ڤرا. بوو ڤرا بابرز، پۆشی
  :گوتی نیشتووی

  ئژدەر؟ گرتبوو بات بۆ ئوە ــ    
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 با ڕەش... گیان ڤرا نبوو خۆم ھی ڕۆیشتنکم تووند ــ
  . دەیفاندم

 کۆنان و شقام کوتۆت ماخولیا تۆفانی... ڕاست ب ــ   
  .ڕایدەمات دای بردەمی ل ھرچی و
 چشنک ب ڤرای سرگۆنای سرما، سۆزی     

 ئاونگی و نوبھارە گوی برگی دەتگوت ھر خمندبوو،
 و بسک سھۆڵ جغتی توژایک. کوتووە لسر

 بش لم کوانیشی برۆیئ جووت داگرتبوو، ئگریجکی
  .بوو پدرا خیاویان نمایکی و نبووبوون ببش

 ل دارماڵ دکی ب و ڕز ل پ چاوکی ب ئژدەر    
 جوانی ل سیمای و سر و با و قد سیری ئڤینوە
 سیرانی حیرانی کورت دەمکی. دەکرد ی"ڤرا" خوتووی

 پدەکنت، بۆچی بزان خۆی ئوەی بب پ ل بوو؛ ڤرا
 گوڵ ل پ ساوی و تاو ب بھارکی ل بی وەک. پکنی

 سقمی و سرما گوزارە، گوی جوانتری سیری خریکی دا
 ک ،کرابۆوە دا بھارک رووی ب دی دەروازەی. کردبوو بیر

 دەستیان دوو. ندەکرد دەرگای ئو داخستنی ب حزی قت
ک دەستی ناو لدا، چاو دە چاو. بوو دا ی ب درایموو قھ 

 پک دا چرکیک ل دیان نیازی ڕازو ،زەمان تمنی
 گران و گورە گلک ئسپارەدەکانیان و ئرک. گیاند

 ل. بوو ھومد و ھیوا پی داھاتوویان ڕبازی و ڕێ. بوون
 بگردتر و پاک ک ڕاوەستابوو، کیژۆیک دا برامبری

یان، ئاونگی لربزنتر بم تاوی لپنجی ئاسمان، ھ 
 ئو جوابگۆی پکنین، ئو. دابوو گرێئو  دی ل ئڤینی
 دا دەمی بر ل ئست ھر ک ،بوو خزان ب بھارە
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 چ. پدەکات ھست ھناسکی گرمای و ڕاوەستاوە
 بھشت پارچ لم باخک چ و جوانتر لم بھارک

 ک دەب گرمتر و گش لم ژیانک چ ئاخر تر؟ەڕازاو
 ھاوپیمان و ھاوخبات دگر، و ئاگا و ژیر دلبرکی دەگڵ

 ب گوزارکی ب ئگر پیرۆزە ڕبازە ئم پیاسی پی بی؟
ر دا دڕک و چقپت ،ند ببند و خۆش چم. ئازیزە چب 

 و دزو زستانیکی دەستی قتیسی بھارە ئم ک حیف
 و لدەکات گوڕەی بستک و بست ھزاران ،و بدفڕە

ندەیترس .ر لڕیک ھترسی، دەیان دا بم ر لھ 
 سدان و ھی شاراوە ئاستنگی و کۆسپ سدان ڕیکدا

 جوانمرگ بیری. ھدەپرونت پشکووتوو تازە گوی سوورە
 تپڕی دا ئژدەر بیری ب ھنستانوەی و کوتن و بوون

 و دا ئازاری ،ھبان لک و جودایی بیری. تزاندی و
 تامزرۆیان ھناوی، ب پ و برد لو بۆ ڤرای دەستکانی

  :گوتی و ڕایمووسی
  ...دەترسم!... ەکی من ئازیز ب گیانت وریای گیان ڤرا ــ   
 تۆ زاری و دەم شیاوی ترس وشی!... ک بس ئژدەر ــ    

م تۆ... نییت ئیوش ناوە؟ کوێ لھ  
 ل دنیای ئم من و منی دنیاکی ھموو تۆ!...  ڤرا ــ    
  ...مگرە لم ڤرا... دەبینم دا تاریک خرمانیکی ناو
 دا چاوی و دەم و سر ب و ھنا بفری گژەوەی گژەبا   

 شاڵ ب ڤرا. با دەمدا ل قسی ئژدەر. پژاندن
 خۆی و کردەوە پاک بفر ل چاوی و دەم و سر گردنکی

شایک کسیوپرسی و پ:  
  ڕۆیشت؟ انۆو ــ  
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 ڤرا بم... کرد بڕم خۆشحاڵ و ساغ و ڕۆیشت بی ــ
مان نابککات ین زایم... بکی پبزانم ب کوێ ل 

  گومرگات؟ دایرەی دەچیت تنیا...  ببم؟ چاوەڕت
 ئو بۆ تنیا ب منی زاخارڤیچ ڤالدیمیر بی ــ  

بژاردووە ڕاسپاردەیشوو جاری. ھتۆی پبژارد ئو ھ 
  .من نۆرەی ئمجارەش

 ددانسازیشت دوکتوری خانم مۆرکراوی بگی ــ   
  وەرگرتووە؟

 دەوتیشوە کاربدەستی الین ل و وەرمگرتووە بی ــ
 کویتوە، دوور زۆر ناب ئتۆش ئژدەر بم... کراوە واژۆ

تی چونکمانمان ئمجارەکئ و قورس یوانل 
 گوتی، زاخارڤیچ وەکی... نب سووک من بۆ ھگرتنی
 کایکلی کلوپلی سرەڕای ئمجارەمان ئمانتی

 ل. تدای چاپیشی فۆڕمی چند و" ماتریس" نۆزدە مندان،
 و زۆرن شتکان... پداوین زانیارییانیان ئم دەرەوە
  ...ناشکت پیان تاقتم

 دەرگا ل ھرک و دەبم چاوڕت برە و دەور لم ھر من ــ   
  .دەتگم من ھاتیتدەر،

 ل ئژدەریش و ڕۆیشت پل ب و خرا ڤرا    
    .ڕاوەستا دا پسیوگیک

  
  
  
  

****  
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17  
    
  
  

یچ یگۆرۆڤ" ، کارمندە پیر و ڤ"نۆگرۆڤکارلو            
دزوەکی دایرەی گومرگات، ب قژی چور و سمی تنک 
و کم موویوە، ل پشتی مزی کار دانیشتبوو. سری ب سر 
دەفتری ئستوور و پ پڕی سر مزەکدا، چ داگرتبوو. 
بب ئوەیک سر ل سر دەفتر و چاو ل سر حیسابات 

کی کپ گوتی:ھدەنگ ت، ببگر  
  ــ وەرە ژوور!    

ڤرا، بھمنی پی نای ژوورەک. ھۆدەک گرم و پ ھم 
و ھاو بوو؛ دەتگوت حمام. بھاتن ژووری ڤرا،"یگرۆڤ" 
یش ل ج بزووت، بم بب ئوەیک سیری ئو بکات و 

ا، جا بزان کی، دوو لق داری خست ناو سۆپک و نی د
ر تا بس کی لرزکردەوە و چاوری بو جار سرا  ئپای ڤ

  کرد و گوتی:
  ــ فرموو خاتوون!   

دەم و لوی ڤرا ب سۆزی سرما س ببوو. شای سر و 
گردەنی کردەوە و بۆ گرم بوونوە دەست و پلی ڕک 

  کوشین و ب زەردەیکی زۆرەملیی سر لوانوە گوتی:
! ل دەرەوەی وت ھنارەدەیک ب ناونیشانی ــ بڕزم     
  م ھاتووە و من بۆ وەرگرتنوەی ھاتووم التان.ەپوور
"یگۆرۆڤ" بۆ تاوکیش چاوی ل سر و ڕوخساری ڤرا      

 وسا بوانی. ئدەی زرۆیانوردی و تام دەگرت و بنھ
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دەم زەردەیکی ناشیرین، ک سد جار ناشیرین تری کرد، 
  گوتی:
ــ دە وەرە پشتر کیژۆ نشمیالنک... وەرە با بزانم       

ھناردەک ل کووە ھاتووە و بناوی کی و چی ل باران 
...شتر با بزانم چ باسوەرە پ ...دای  

ڤرا لی نزیکتر بۆوە و برگی مۆرکراوی ل سر      
مزەکی دانا. "یگۆرۆڤ" ب نیشانی ڕزلنان لج برز 
بۆوە و ب وردی برگکی خوندەوە. سری برز کردەوە و 
ب دوو چاوی زیتی، وردتر تی ڕاما  و ڕوو ب ھۆدەکی تر 

  دەمی کردەوە و بانگی کرد:
  ــ بلینۆڤ!    
دەرگای ھۆدەک کرایوە و کارمندک ب جلک و کوی     

  ی سرسنووران ھات ژوور و گوتی:انتایبتی چاوەدر
  گورەم فرمانکتان ھبوو؟ــ بی 

یگۆرۆڤ بر لوەی ومی ئو بداتوە، ڕووی دەمی      
  کردە ژوورەکی تر و ھاواری کرد:

ــ کوڕین دەست ل کارتکان ندەن و کشی قومارەکم     
  ل نشیونن... ھر ئستاک دم!

دیار  و..." دەھات. گورج ب... زوو ک "لو ژوورەوە دەنگی     
بوو چندک ل پشتی مزی قومار دانیشتوون و خریکی 

  قوماری پڕەخانن.
  یگۆرۆڤ برگی مۆر کراوی ل مستی بلینۆڤ نا و گوتی:  

  بدۆزەوە و گورج بیھن! 147ــ ھناردەی ژمارە 
بلینۆڤ ڕۆیشت و یگۆرۆڤ کورسی دانیشتنی بۆ ڤرا دانا      

  و لی پرسی:
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  ددانسازە؟ــ پوورەتان پزیشکی 
  ــ ب بڕزم.   

ــ دوکتۆری پیشیکی گلک باش خاتوونی من!... وا دیارە 
  پوورەتان مندای بچووکی زۆرن...

   !ر نینی ھورەم... پوورم مندار گخــ ن  
یگۆرۆڤ ب نیشانی سرسووڕمان، جووتی ئبرۆکانی تیژ 

  کردن و پرسی:
نی بۆ چیی ک ل ــ ئدی ئامری کایکلی مندا    

  دەرەوەی وت دەیکت؟!
  ڤرا ب شنیی جوابی داوە:

ــ گورەم! زۆربی ھرە زۆری موشترییکانی پوورەم،     
ن و ئوە خۆشتان دەزانن ک مندای انبچک دەومند

السار، دەب ب شتک دەستمۆ بکرن. بچککان دەمیان 
ت... ئم وردە کلوپلی ناکنوە ھتا پوورەم ژیریان نکا

بۆ ئو کارە پویست... کلوپلکش نک بی ھرزان و 
 مجۆرەیی پوورەشم بردەن پیشم چ کھا بن، بم بک

  و ناچارە ...
  یگۆرۆڤ قسی ل دەمی ڤرا ئستاندەوە و گوتی:    

ــ بی تگیشتم و زانیم ک پوورەی ئوە خاتوونکی 
  بختوەرە.

  ب پکنینوە گوتی: ڤڕا
ــ بختوەرە، چونکئامرازی کایی مندان ل دەرەوەی      

  وت دەکرت؟
ــ نء... نخر، چونک پوورەت خوارزایکی وەک تۆ        

نشمیالنی ھی... کیژە جوانک! من سرگردی 



316 
 

دیدەمستانی لبارم... ئوەتا ناونیشانی پوورە 
وسم با ھر بالموە بمنت. سرم بختوەرەکرتان دەنو

سووک ببت، سرکی ل ھدنموە و سوی تۆش 
  دەگینم...

قسی ل دەم یگۆرۆڤ دا  ،ھر لم دەمدا ڕووداوک    
 زاندەوە.  بلینۆڤ لبی ھر جس ل ک جی و یب
حاکدا سندوقکی گروە و قورسی ب باوەشوە بوو، 

ر مس کیشی بوەک چاون زی قوماری ژووری ترەوە بوو ک
 وەردەن. بلینۆڤ لو دەست تکانی ئڕەخایان پھاوڕ
ھاتن ژوور دا سیری برپی خوی نکرد ک ژردەرانی 

قایمگیر ،دەرگاک کی بۆ کراوەتئاسن وی  .باریکنووکی پ
.  خستیبلینۆڤ ل باریک ئاسنک گیری کرد و برەو ڕوو 

خۆگرتنوە، سندووقی قورس و گرانی ل باوەش  بلینۆڤ بۆ
دەرپڕی و کوت دیوی "یگۆرۆڤ"ەوە. سندووق لبر یک 
بو بوو و ئامرازی کایکلی مندان ب پانتایی ژوورەک دا 
 ،کوبوونی سندووقک بوتن و لدەنگی ک وە. بو بوونب

 ل ژوورەکانی دەور و بریش دەرپڕین وکارمندەکان 
خریکی برزکردنوەی  ،ھرای ل ساز بوو. یگۆرۆڤ

 ب کجی کان بوو، کللوپوەی کبلینۆڤ و کۆکردن
 ک بوە و یبوون کان چاوەکانی خبینینی ماتریس
ژوورەک ھاواری کرد و گوتی: بیگرن! ، بم ھرک شونی 

بینی، ب پشۆکاوی فرمانی  یچۆب دانیشتنی ڤڕایان 
  و گوتی:دەرکرد 

  ــ نھن دەربچت... بیگرن!...     
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ب فرمانی یگۆرۆڤ، فرمانبرکی گورج و گۆی بشی  
پاراستن، چشنی تیری ترازاو ل کوان ب شون ڤرا دا 

  فی. 
  یگۆرۆڤ گوتی:  

      س بۆی نییری ژاندارم، ھیچ کنتا ھاتنی نوــ ھ
  دەست لم کلوپل بدات. 

موو تین و توانای خۆیوە لینگی دەدا و ڕایدەکرد. ڤرا ب ھ
 ژدەر  چاوی بئ رکرا"ھرا بۆی "ڤوت، خشان کری پ

  ، پرسی:وەبزووت ب دەم ڕاکردن
  ــ ڤرا چ باس؟.. چ قوماوە؟

ڤرا  پای دای دیوار و ئیستک ڕاوەستا. دڵ ل سنگی      
دا بچشنک دەیکوتا، دەتگوت نیازی ھفینی ھی. زۆر 

  ب زەحمت زمانی گڕا و گوتی:
ــ ئژدەر چی نمابوو تدا بچین... سندووقک شکا و      

  ماتریسکان ل ژوور دا بو بوونوە...
... ڕاک ڤرا... خرا ببزوو، جی ــ ئوە دەی چی ڤرا؟   

ڕاوەستان نیی!...  
ڤرا پشوویکی ھنا بر خۆی و شاکی ل سر و گوالک 
ھاند و خراتر ل پشوو ڕایکرد و ئژدەریش ب شونی دا. 

  ب دەم ڕاکردن، ئژدەر گوتی:
ــ ڤرا ڕاکردنمان پکوە باش نیی. تۆ ڕگایک بگرە و    

تر. من خبری کارەساتک ب الدۆ من ڕگایکی 
گیان ب سری من تۆ وریای خۆت "ڤرا"دەگینم... بم 

...ب  
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ل سرپچی کۆنکوە، ڤرا شانی ڕاستی گرت و      
یش ب الی ڕاست دا برەو سر ڕۆیشت. فرمانبری "ئژدەر"

 ت یان برا بگرنی ڤما؛ شوک تدەم پاراستن، بۆ کورت
  ژدەر دا بوا!دوای ئ

     ترس ل بکراو، بکی چاوەڕوان نراییخ را بڤ
خزین و خلیسکان، ب ھداوان تینی پدا بوو. 
فرمانبریش ب شونی دا ڕەوتی ل خۆش کردبوو، بم 

 بستک ئاستنگ بوون و شون، کیوە و باکوتی بفر و
سکیکی ب دژواری ھدەگیرا. ھر جار ک قاچیکی خلی

  دەکرد، بۆ خۆ گرتنوە، چند چرکیکی ل کیس دەچوو.
     رکو ھ وە چاپخانیشتژدەر گرمی "الدۆ"ئرگی س

 ندامی الدۆ ئارەقی لی ئپ ر تا بکار بینی، بۆی چوو. س
دەتکایوە. دەستواری کاغزی چاپ کراو، وای نیشان دەدا، 

  !دووەک "الدۆ" چی کردووە و چندەی کار کر
الدۆ ببینینی ئژدەر، ل سر کورسی دانیشت و سیرکی    

  سر و ڕوخساری ئژدەری کرد و گوتی :
ـ ئژدەر چیی؟... چ بووە و چی قوماوە؟... دەبینم چژاوی     ـ

  و دە خۆت دا نماوی!
ئژدەر، کورتیکی بسرھاتکی بۆ گراوە و بدەنگ ما. 

  الدو گوتی:
ۆ دنیای کسکت ب شون خۆت دا ــ ئژدەر ت    

  نکشاوەت ئرە؟!
ــ نخر!... من ھتا خۆم گیاندۆت ئرە، دەیان شونم 
 موە... لتاقی کردۆت ریشم بگۆڕیوە و ڕیگای پشت س
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دنیام الدۆ !.. ڤراش ھر بم جۆرە خۆی دەرباز کردووە و 
  کس نیتوانیوە شون پمان ھبگرتوە...

  ۆ پشوویکی خواردەوە و گوتی:الد    
ــ ب باش... ئم ڕووداوە کۆسپکی چاوەڕوان نکراو      

 ب مکۆشانمان... ئنگی تئاست تبب م ناببوو، ب
ڕیکی تر دا دەڕۆین و ڕچکیکی تر ھدەبژرین... 
بدەم قسکرندەوە، چاکتکی کردە بر و دوای ئیستک 

  پدا:بدەنگی، درژەی 
      ،م ھۆدەیچاپ دراوی ناو ئرچی نووسراوەی لــ ھ

تنیا نوسخی ئافیشی تیاترۆ و ڕاگیاندنی تجاڕەتی 
بمننوە و ئوانی تر ڕادەگوزین. ئگر ھاتوو سریان 
لداین، با زەحمتکانمان نبت دەسکوتی ئوان. باش 

توە... بوو ئم گشت ئافیش بازرگانییم لرەدا کۆ کردۆ
تماشاخان و لبگڕی با وابزانن ئرە ئافیشخانی 

  و بازەرگانیی. کدەھونر
  پاش تاوک بدەنگی پرسی:   
  ــ "وانۆ"ت بڕی کرد؟   

ــ بی بڕیم کرد... من ھتا وستگی شمنفر دەگی 
  بووم، لووە ل ئستۆی ڤرا دا بوو...

ـ باش ئژدەر، ھتا من ئم      گشت چاپکراوان ل کارتۆن ـ
دەکم، تۆ دەست و بردک بک و گارییکم بۆ بدۆزەوە... 
بم بوست ئژدەر!... پم بی بزنم، ھتا ناردنیان بۆ 
ھندەران، ل کویان وەشیرین... جگایکی ئھوەنت پشک 

  دێ ئژدەر!
  ــ ژوورەکی من چۆن؟   
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تۆ جگایکی ئھوەن  ــ نء... نا نخیر ئژدەر، ماکی
نیی... مای غومت پ چۆن جگایک؟... بی مای غوم 
نزیک و مترسیشی بسرەوە نیی... ئتۆ بۆ و گاڕیکم 
بۆ بن، بم کمک دوورتر ل چاپخان ڕایگرە... ھوڵ 
بدە برە بری تاریکبوونی ھوا بیھنی... باش ئتۆ بۆ 

  ئژدەر!
شت و ھارتر ل  ،وەدەر کوت. کیوە و ڕەشبائژدە     

 دەدیت و پشوو بچ و خولیان بوو. چاو چاوی نشوو پپ
دژواری دەکشرا. ئژدەر ڕی مای غوالمی گرت بر و دوای 
دانیشتن و حسانوە، بسرھاتکی بۆ غوالم گرایوە. 

ی کرد و ب قسکردن کاتکی بردە سر. ھوا ئژدەر سبر
دوای ماوایی ل غوم، ل  ، ل ج ھستا و تاریک بووبوو

گڕەکی ئیچری شاری، گاریکی دۆزییوە و ب سواری 
ن الدۆ دا چوو.  داشقشو و خۆی ب وە نزیک چاپخانڕایگ

ب دوو قۆی، کارتۆنکانیان ھنایدەر و پشکی کارتۆنی 
 ،بست. سرمازل و قبب و، دواییش وردە کارتۆنکانیان دا

ھرد و بوومی ھدەگوشی. تزووی سرما، بارگینی 
داشقکی مات کردبوو.  گاریوانک ڕووی کردە ئژدەر و 

  گوتی: 
ت گڕم کوڕم، ئگر دەست و بردک سر ــ دەسر    

نکی، لوانی ئم ئسپ دارینیم سرما بی 
 ،ک خزانئنگوت و لم بتۆپت... ئم نان بدەی کۆش

  کوڕی خۆم!
ــ ھر ئست تواو دەبین باوکگیان... شتکی ئوتۆمان     

  نماوە...
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ــ ئم کارتۆنان بوچ ئوەندە قورسن کوڕم؟... ئوە بچی 
  ئاخندراون ھر دەی ئاسنوایان تدای؟

  ــ گشتی کتبن باوک گیان!  
یڕیش م مامر ئگرە؟! ،ــ بۆچ منووس  

ر کتبفرۆش. کتبفرۆشییکی برامبر ب ـ نخ
"پاراپت"ە. دەگڵ خاوەن ماکی لیان بۆت قە و خاوەن 
  ماڵ جوابی کردووە و ھر ئست دەگوزتوە شونکی تر.

گاریوانک پاتۆ کوینکی داکند و ب سر پشتی      
ئسپکی ھکشا و خۆیشی ب دەست و باسک ھماین، 

  ستی ب ھاتن و چوون کرد.دە
باریان لنا و وەڕێ کوتن. ل بر دەرگای مای غوم      

خستیان و دوای ماوایی دەگڵ داشقچی، کارتۆنکانیان 
بۆ پستووی ژووری تاریک و نمداری غوم ڕاگواست و دوای 
کۆتایی کار، ھاتن دیوەخانکی غوالم. ئکبر ب گورجی 

و دۆش رپستا سر ھس سک و باریکی لکی تیگ
ھرزاڵ ھگرت و بۆ"الدۆ"ی دانا. ئژدەر ل الشانک و 

  دانیشتن.دا یش ل الشانی تری الدۆ "غوالم"
ل نوەڕاستی ژوورەک دا چرایکی نوتی ڕۆندرابوو.    

سیس شۆقی چراک، ھر ئوەندە بوو ک ژر پی و دەور و 
ب دار سۆپک دا وشک  بری خۆی ڕووناک بکات. ل ناو

. دەشکاندقرچ قرچ دەسووتا و تشقی سرمای ھۆدەکی 
 ر چۆک دانیشتبوو و چاوی لس نای باوکی، لپ ر لکبئ
جستی درشت ھکوتی الدۆ ڕاندەگواست. پوورەنیسا 
لو دیوی ترەوە جار جار ئکبری بانگ دەھشت و چایی بۆ 

  میوانان دەنارد. 
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ل جاران الوازتر و شکاوەوەتر دەھات بر چاو.  غوم   
بوو. دەھات و دەستبرداری ندەپسا پسا  ،نرم کۆکی

بم ب ھموو ناسازی و ھناسسواریشییوە، ھوی دەدا 
ئارام و ھدی بنونت. کۆڕەکیان، ئگرچی ل ڕوانگی 

دارانی دەدا، بوبونشینیی شوە، شیوەی شنیاخم ب
مدەنگ بوو. دانیشتةیک بوو، ل ڕاستیدا دانیشتنکی کپ و ک

  تدا دەکرا. گرفتی کردن و توانوەی کش و چارەسرباسی 
الدۆ، ئگرچی ب جست ل ناو کۆڕەکیان دابوو، بم     

ی ل دەور و بری شاری کنیوەی ھست و بیر و ڕامان
ا دەگڕا. بیری "تفلیس" و خباتگرانی ھاوڕەزمی "باکۆ" د

ل کۆم مارکسیکان دەکردەوە ک "سوسو" بڕیوەی 
دەبردن. تڤگڕی نھنیی شاری تفلیس، پشتیوان و 

  چاوسووری شۆڕشگرانی شاری باکۆ بوو.
خسینی ئدەبییاتی نھنی و پاراستنیان ل ڕووداوی     

پ مترسیی ئمۆ دا، "ئژدەر"ی گشاندبۆوە. بم 
یر و فکری ھر بالی "ڤڕا"وە بوو. بردەوام ب ششدانگی ب

مشکی دادەھات ک ھیاران بی ڤڕا خۆی ل قیران 
دەباز کردب؟ ... دەب ھر ئستاک ل کوێ ب و چی بکات؟ 

، دا ل دەمی ڕاکردن و جیا کردنوەی ڕیی دەربازبوون
انینکی "ڤڕا"ی ل بر چاو بوو. ڕوانینی چاوی ڕو

کارمامزی سرک و س، چاوگلی چشنی  "ڤڕا"،نیگرانی 
بیر و ھست و ترووسکی ترس و تاسانی تدا دەگڕا. 

ئارەزووکانی ئژدەر، ب شون "ڤڕا" دا خولی دەخواردەوە 
  ندەپسایوە...و 
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، بیری ل داھاتووی نادیاری ئکبر دەکردەوە "غوالم"یش     
ک ئاخۆ بی مرگ مودا بدات ھتا گورەبوون و ل خم 
خسینی تاقان کوڕەکی، زیندوو بمنت؟ ئرێ بی 
 ک ک شاد بژیان ڕۆ، بکاری ڕەنجت و کرک دابڕۆژ
تیدا لش بباری و ب ئنوایی بۆ ھتا ھتای گۆڕ 

خر خۆ ئازار و الدەسی و پژارەی چینی کرکار، کرابت؟ ئا
کراسک نیی ب بژنی ئو چین چوساوەی بابت... 

  تا کنگ؟...ھکی؟.. 
الدۆ ب وردی سیری غوالمی دەکرد و ھر وەک قوویی     

  بیر و خمی ئوی 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوسو= ناوی نھنیی ژۆزەف ستالین بوو ل ڕکخراوەی 
  حیزبیدا.

:سار شانی و گوت کی خستوە، دەستتندبخو  
ــ ھیچ بیری ل مکرەوە ھاوڕێ!.. خۆر ھتا سر ل ژر     

دەردەکوت و ئمش ھور دا نامنت و سرەنجام تیشکی 
دەبووژنتوە... بی ڕگای دوورمان بوە و ل بووکی 

ب خم و مراقان ب ئاوات نزیک کوتووینتوە... 
بوالوە!... ڕۆژی خاشبکردنی چینی ستمگر نزیک و 
ڕۆژی گشمان ل پش دای... ــ دەستکی ب سر سری 

  ئکبر داھنا و درژەی پدا:
ئکبر و ھموو زار و زیچی کرکار، ڕچکی ئم ــ    

تڤگڕە دەگرن بر و ب ئاکام دەگن. ئوان 
  دامزرنرانی سۆسیالیزمن غوالم!
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ـ  خۆزگی من    ئو ئاقارەم دەکشت، ک ڕگیک ، برەو ـ
بدۆزینوە و زووتر ب ئاکام و ئنجامی سرکوتن شاد ببین 

  ھاوڕێ الدۆ؟
مدانوە، الدۆ ژمارەی دووەم و سیمی ل بری و     

"بردزوال"ی ل باخل دەرھنا و گوتی: وەرامی پرسیاری 
غوالم ل ئامۆژگارییکانی مارکس و ئینگس دا دەست 
دەکون. پشوایانی مزنی ئم دەن، ک سربستی و 
کامیاریی چینی کرکار، ھر ب دەست و مستی خۆی 

  دەستندرت...  
دەر ب خرۆشوە گوتی: وتی ژیران ب ئم دەن... ئژ   

...مبازی ئڕ یمئ  
الدۆ درژەی پدا: ... ڕزگاربوون ل زەنجیری دیلی و      

ژردەستیی و سرکوتن بسر مزنیخوازان و الینگرانی 
نیشتمانی یکدەست، تنیا ب یکگرتوویی ھزی کرکار 

اتی یکدەنگ و یکەنگی دەستبر دەکرت. تنیا خب
  کرکارە پشتی ھژاری و ب بشیمان تک دەشکنت...

شبقی گە سوورەی ناو سۆپک، جارجار تروسکیکی      
دەخست سر سیمای الدۆ. سر و سیمای الدۆ ب دەم 
خوندنوە وانی پروەردەکردنی کرکار، دەگڵ شبقی 

  گە سوورە تکڵ دەبوو.
درەنگ وەختانک دانیشتن و خوندیانوە و باسیان ھتا      

لسر کرد. ل دەرەوە، نووزەی با سرەوتبۆوە و ھیچ دەنگک 
ندەبیسترا. ب ھستانی الدۆ، ئوانیش ھستان و ل ژوور 
 و، لشی مانگوتبووە. تریفوتن. با و باھۆز خدەرک
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باخڵ ھورەوە، دەمک خۆی دەنواند و جارکیش ندیو 
  ەبۆوە.د

غوالم گوتی: جلکی بری ھواڵ الدۆ زۆر تنک و       
 مالی ئب بکات؛ وا باشرما کاری تس یوانل

  بمنتوە. بیانی زوو خبرت دەکموە.
  الدۆ گوتی:    
ــ سپاس ھاوڕێ، من دەب ل کیس چوونی "ماتریس"ەکان      

امیک بۆ ابگینم. دەب چند نب ھڤاڵ لنین و سوسو ڕ
ان بنووسم و ڕچارەیان ل بخوازم. خۆتان دەزانن ک ھاوڕی

پۆلیس ھار و یانیگرتر ل جاران دت  ،لموە دوا
 کانمان دەست پپشکنینی ما یوانمان. لستج
بکنوە و ڕاوەدونانی کرکاریش نوێ بتوە. بم ئتۆ 

 بۆ ڤڕائژدەر! تۆ ب ھر چۆنکی بۆت دەگونجت، خبر 
، ک ھتا ماوەیک بۆالی چاپخان نیت... ئو بنرە

پاوان خۆیشت دەگرتوە ئژدەر!... تۆیش چاوەڕانی 
پیامی ئم دەبی بۆ گڕانوەت... بدەم قسکردن، لبر 

  شۆقی مانگشو دا سیرکی کاتژمرکی کرد و گوتی:
نونت؛ ی شو دە12ــ ھڤان! کاژرەکم ب کم و زیاد   

 مان نایشت و پھ ی کۆنمان جسا ستاکر ئئیتر ھ
ی زایینی. سای نوتان ساکی پ دەسکوت ب 1902سای 

 ر بژین بوتوو بن. ھرکرک و کردەوەکانتان دا سئ و ل
  شادی و سرفرازی... شوتان شاد!

           ری شاری" چۆڵ و کپ و بکانی"ئیچنو کۆ کووچ
ۆکر بوو. نیشتجیانی مبندی ھژارانی شاری ھاتوچ

باکۆ، وات ئیچری شاری، سای ڕابوردوو چلۆن بوون، ئم 
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باری  ،ساڵ و سانی تریش ھر بمجۆرە دەژین. سای پشین
ژیانی ھژارنشینانی شاری باکۆ چلۆن بوو، ئمسایش ھر 

؛ ئی کوای تپڕ بوونی سای کۆن و داھاتنی سای یوەلۆ
    تازە، چ جیاوازییکی ھی بۆیان؟!

دار و دیوار، سربان و حوش و حساری گڕەکی        
کساسی و ھژاری لوە دت.  "ئیچری شاری" بۆنی

توانی گڕەک خی خوتبوون و کس ل دەر دیار دانش
زە، مۆمک داگیرسن و نبوو ک ب شادیمانیی سای تا

تۆقتۆقیک بتقنت. کس ب دەرەوە نبوو و سرپاکیان 
  سای کۆنیان بڕێ دەکرد.  وەل ژر پخفکانیان

رچ "ماتریس"ی ڕۆژنامی "ئیسکرا"ی ژر چنگی نۆ پا        
ئو ڕۆژنامانی دەخست ژر دەزگای چاپ، ک ، پۆلیس 

نۆڤمبر و دەسامبر دا  دەبوای ل س مانگی ئۆکتۆبر،
بو بکرنوە. ئم خسارە مزن، تمی خفتی ب سر 
ئندامانی کۆمیتی باکۆ دا باراند. ڤالدیمیر ئیلیچ لنین، 
ل دەرەوەی وت، ھومدکی مزنی ب تکۆشانی ئندامانی 
باکۆ و چاپخانی"نینا" و بڤۆکی ئیسکرا بستبوو. 

 ،وەندەی بۆی کراباییام، ئامۆژیاری بۆ ئو پ نام ب
 سن دەکرد. لکانیانی پتمی زەحمرھدەناردن و ب
نامیکی سرتای مانگی ئووت دا نووسیبووی: " ئاخۆ 
چاپوان و پیتچن و  پسپۆڕکی شارەزاتان بۆ دۆزراوەتوە 
ک ھم "ماتریس"ەکان ب پوخت و پاراوی ڕەنو بنت و 

سووکتر بکاتوە؟ ئگر بکرێ ھمیش ئرکی سرشانی ئوە 
کتانم بۆ بنرن، خانکشم و ماڕک و مۆدلی دەزگای چاپ

بتوانم بشک ل زەحمتکانتان سووک  وەلوانی من لرە
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بکموە. من ڕۆژنامکانی ئوەم نبینیوە و نازانم دەگڵ 
ن ھی یان چشنی یکن. زۆر باش یابڤۆکی ئرە جیاواز
، تا ارەیکی ئیسکرای خۆتانم بۆ بنرندەب ئگر تک ژم
  ن. بزانم کامیان پسندتر

ئندامانی تکۆشری کۆمیتی باکۆ، دەستیان            
نخست سر دەست و ب خم دا نچوون خوار؛ زۆری 
نخایاند پیتچن و چاپوانی شارەزایان بۆ دۆزرایوە و 

یسکرا، چاپی ئیسکرایان دەست پکردەوە. ھر دەگڵ چاپی ئ
گلک ئاگاداری و بیان و بڤۆکی تریشیان ل چاپ دا و 

سرەڕای ل نو کۆمگای کرکاری دا بویان کردەوە. 
،مانکانی مارکس، ئڕتووک و نامیلکی پنینا"، زۆرب"

  ئنگس و لنینی ل چاپ دایوە و بوی کردنوە. 
      م ئاوە ھئ نگتا کی؟... ئاخر ھتاکھ و جۆیر ب

ر ب و چوساوە نوقمی دا ڕاببرت و ھر زۆردار ل س
بت؟ نخر!... ئیتر کاتی ئمش ھاتووە ک، چارەڕەشی 

شونخوونانكی کوا لش و گیان بۆ بئاگاھنانوەی 
ڕەنجبران دەتاوننوە، ئوانی کوا پشتیان دە ھموو 

ر چینی خر و خۆشی و حسانوەیک کردووە و خۆیان دەب
چوساوە مراندووە، دەسکوتکیان ھب و بر و برھمک 
ل ڕەنجی خۆیان ب چاو ببینن. "نینا" و برھمکانی نینا، 
ھر ئو بر و بارە گرانبارەی ک تکۆشرانی 

دەستیان کوتووە و ھر ب چشنی  ،شونوخونکش
  بیلبیلی چاو دەیپارزن. 

وو. ژوورەک سارد و س و بدەنگ شو ل نیوە تپڕیب       
 س بنۆنیانتس بی دەربم چۆنیاتۆڤ  و الدۆ و کبوو، ب
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ساردی و سقمی و تزووی سرما، دانیشتبوون و خریکی 
لکدانوە و شیکاریی ئو ھلومرج بوون، ک ب تازەگی 

وان ل ناو ئو ل کۆمگای شاری باکۆی سری ھدابوو. ئ
ک سیستمی پۆلیسی ل شاری باکۆ دا   جل داوانی

 وە و پالن داڕشتن بوون. دەبوایریکی داودۆزینچنیبووی، خ
ڕژم ب یک تیر چند ئامانجان بپکن و دەزگای پاراستنی 

دا دە داو بخن. شوەکاری نوێ ل ناو جل داوەکانی خۆیان
بی  و پۆژەی تازەیان بۆ مبندەکانی "باخانی" ، "بی

ت"، "قاراشارھڕەیبک تاخ و گلکانی " ، "ئاخ شار" و گک
دڕشت. کاتک ک یکم کازیوەی بربیان ا کرکاری د

ئنگووت و ل درزی پنجرەوە پیامی کۆتایی شوی 
ڕاگیاند، ئوانیش ھۆدە تاریک و ساردەکیان ج ھشت و 

  ڕۆیشتن.
  

****  
وویکوەی. بڕاستی ژیانی مرۆڤ بست ب تام       

ھر ھنووک ل سر پیانی و سربست و ئازاد خریکی 
گوتن و بیستن و کنین و گریانی، بم تاوکی تر، ساتکی 

دوو ڕۆژ بر تر و مانگکی تر نازانی چیت بسر دت. ھر 
 ،مل رەی گومرگات، خۆی بدەستی دایگۆرۆڤ"ی کاربی"

جیھان  سرتۆپی ھموو بختیارانی سر ئم
  لپ لی قوما و قپ بۆوە. بم ندەگۆرییوە، 

      ختیار بوو، کرزی ببکی پایدەستگۆرۆڤ"، کاربی"
، داھاتی نغدین و ڕگای گوبی دەکردئارەزووی ئوەندەی 

و گندەکاریی ل بر دەست دابوو. سندووقی مای و پارەی 
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پیاوانی پلی برز و حکومت ل ژر چۆکی خۆی دابوو. 
 رتل و سمب دستی خۆیشی، بتدارانی بادەس
چورکردن دەستمۆ کردبوو. ئیتر ھیچ لمپر و ئاستنگ و 
چق و چپرکی ل بر پ دا نبوو، ک سی لبکات و 
لی بترس. بم داخ ب جرگی، ک ژیانکی ب بایک 

ردێ و لیدا و، بند بوو. لپ بای بیبختی ھی ک
 یان لو کچوە. ھاتبا و ئگرتگۆرۆڤ" خزی و خۆی نی"
ژوورەکدا بگرتبای، ئوەندەی بختوەر بوو، دەیان 
دەرگای بختیاری تری ب ڕوو دا دەکرایوە. بم ئو کیژە 

شنی  ،چاوجوانرزەکی بانان بۆی دەرچوو؛ چشنی بچ
ارووی دەستی پیاوکی دۆپ ئاو نوقمی زەوی بوو... لگون پ

  برسی، ب ئوک دا ڕۆچوو.
کاربدەستکی لڕ و الوازی تووڕە، ل پشتی مزەکی       

خریکی نووسین بوو. "یگۆڕۆڤ" چشنی وشک داری سر 
بستوو، ل بر دەرگا ڕاوەستابوو. چند جاران دەخۆی نووسا 
و ویستی لی نزیک ببتوە و خۆی پ بناسنت، بم 

موودی کاربدەستی پشتی مز ھر ھندە تووڕە و تۆسن ن
دەھات بر چاو، ک "یگۆرۆڤ" یارای جووی نبوو. بالی 

گڕی بۆخۆی بت دەنگ، نوەک بگژم بل ،خۆیوە گوتی
دابتوە. لپ دەنگی زیژنی زەنگی سرمزەک بدەنگیی 

. ھستا سر پ ،ژوورەکی ھوەژارد و کاربدەستی دزو
 دەباری. لندامیشی توندی و تیژی لی ئڕاوەستان و جوو
  پشتی مز ھات دەر و ب ئاماژەی سر ب شوین خۆیدا بردی.

"خودای!... خوداوەندا خۆت بگی ب ھاوارم!... ئی         
 رزە و دللنگ م دەبا؟" ببۆ کو زەبم میرغھاوار ئ
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کی گنی دا چوو. ژوورشو ب ،پکی تینو ورە، ک
گورەکراوەوەی تواو بژنی تزاری ب دیوارەوە 
ھواسراوبوو، سد ئوەندە بسامتر ل کاربدەست گرژ و 
مۆنک بوو. ھرک "یگۆرۆڤ" چاوی ب تابۆی سر دیوار 

ب کنۆش داھاتوە.  ،کوت، کوکی داگرت و تواو بژن
  لپ یکک گرماندی:

     ش بزانم!ــ وەرە پ  
"یگۆرۆڤ" جرگ و ھناوی پکوە بربۆونوە. کنۆشی 
  لبیر کرد و قیت ڕاوەستا و سیری دەعبای برامبری کرد. 

سرھنگ "پاروشین" ل پشتی مزکی گورە، ل سر     
سییکی عنتیک پای دابۆوە. دیتنی سرھنگ رکو

و بو  پاروشین بو ھموو قۆپچ زەردانی یخ و برۆکی
 ر بی، ھکتی چاکرشان و البای سڵ دایڕای گشت
جارک "یگۆرۆڤ"ی تک شکاند. "یگۆرۆڤ" دەیزانی ک ئو 
سرھنگ چندی بەزا و سیانیی. ھر چۆنک بوو چند 
 نگ "پاروشین"، لرھوە و ڕاوەستا. سوتنگاو نزیک کھ

چند جاران ل  ن ،ھات دەر و دەست ل ناو گیرفاپشتی مز 
ژوور دا ھات و چوو. ئوسا ھات و ل برامبر "یگۆڕۆڤ" 

  دا ڕاوەستا و ب ھمنی گوتی:
     وەی "ماتریس"ەکان ھاتبۆ وەرگرتن ی کنیشکو کـ ئ ـ

  دایرەکی تۆ، کوا؟!
ک "یگۆرۆڤ" گیانی ل جست دا وشک ھت. ئوەی     

ۆکی دا نما. دەمی وشکی ھز و وزە ب ، ل سبندە و چ
تامی تای پدا گڕا. کمک دەم پکدا تپاند و 

  نووزەیکی لھات و گوتی:
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        ژام... بورەی ھورەم!... دەمبووری گــ ڕایکرد گ
  شونی دا چووین، بم گورەم...

  !ی!... الڵ بی خووجگ دەنگ بــ ب  
      نگ، "یرھی سدەنگی شریخ ال بگۆڕۆڤ" دەھات ب

 تپ ،ی قسبم لبکات، ب ت. دەمی کردەوە قسودا بک
پتکی کرد و دەمی تک تپی. سرە خول دایگرت و ھموو 

  دار و دیواری ژوورەکی ب دەوران دەوەی دا  سووڕا.
سرھنگ، ورد سرکی سر و سیمای "یگۆرۆڤ"ی       
  دانیشتوە.  ی لی کشایوە ل پشتی مزەک کرد و

، لسر ج یکبردین "یگۆرۆڤ" چشنی پیکرە      
چقیبوو. ئوەی ک نیشانی زیندوو بوون بت، ب ڕوویوە 
نمابوو. سرھنگ ب سری پنج، زەنگی زوینی 

پاسوانک ھات ژوور.  ،بردەمی داگرت. بی یک و دوو
یشان دا و سرھنگ ب ئاماژەی پنج، "یگۆرۆڤ"ی ن

  گوتی:
      کنیشکتا کوە و ھنکاد نبخ مــ ئ

  دەرگای بۆ مکنوە. ،ندۆزرتوە
بامجۆرە، ھسرەی بختی کاربدەستی پایبرزی 

برەو ومرگات، وات "یگۆرۆڤ"ی داماو، دایرەی گ
و ھرگیز تریفی متکی تاریکی ئنگوستچاو داکشانھا

  خۆیوە ندیت.  بدروەشانوەیکی تری 
دوای ڕەکش کردنی"یگۆرۆڤ" بۆ زیندان، سرھنگ     

پاروشین ل درژەی ژوورەکدا ھات و چوو. ل ھژمتان 
دەستکانی ڕک دەگوشین و ل ژر لوانوە خۆی دەدواند: 
چی بکم  و ڕوو دە کوێ کم؟ ئم سربزوییی ک ل شاری 
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رە دا ڕبری ناکرت... باکۆ دا سری ھداوە، بشک لم شا
وەبڕشکی بی مڕي،بڤگم تکی  ریی ئنشو ل دەب

تر دا خۆیان مس داب، بم سازمانکارانی برنامی 
گرەشونی و ئاژاوەنانوەیان، لرە ل باکۆ نیشتجن... 
 م لب ،شاری باکۆ دای ل یو چاپخانمن دەزانم ئ
شاری "تفلیس"ەوە فرمان وەردەگرێ. ھر ئو ڕاپۆرتانی 

ئم پشت ڕاست دەکنوە... کوا ل بر دەستی ئم دان، 
بی ک تفلیس ئاگری ژر کای و، ل گۆڕی ئوەوە ئاگر دە 
 یم چاپخانئ ...چاپخان ...!ت... چاپخانر دەدرب مئ
دەب ل کام گڕەکی شاری باکۆ دا خۆی حشار دابت؟... 
ئو خانم دوکتۆرەی کوا سندووقی ماتریسکان ب ناو 

وون، ھر ئستا ل بندیخان دای، نیشانی ئو دا ھاتب
بم ھر ل یکم سرخوندنوەی دا دەرکوت ک ئو، 
لم ھل و خت دا نیی و لی بخبرە... یاڕەب دەب ئو 
 کردەوە و ماڵ ب؟... ورد ورد بیری لو چکارە ب ب کیژە ک
مای شاری باکۆی ھنای برچاو و پشکنینی، بم چی 

ر دەست نی خۆی. ھوە ناو ژووری کارەکڕایوە و گک
لودەم دا ئمربرک ھات ژوور و گوتی ک ژەنڕال 

ل ساۆنی کۆڕی ک فرماندار پیامی ڕاگیاندووە 
چاوەڕوانتان و دەب بچین دیداریان. دا کۆمیتی 

سرھنگ پاروشین ب بیستنی ئم پیام، ل چقی 
. "یگۆرۆڤ" ل ژردەستی دا چلۆن ژوورەکی دا وشک ھت

تاسا. لو وشک ھت، ئو خۆی بم پیام سد جار پتر 
ئوەندە ترسا، ک ئمربرەک دەمک بوو ڕۆیشتبوو، بم 
ئو ھر لو شونی لی چقیبوو، جووی ل بابوو. 



333 
 

تۆزکاک وەخۆ ھاتوە و ب لوە لرزە بخۆی گوت:... 
گووە یبیشتۆتداستانی ماتریس و کچ و گ ی دەبب ...

ڕاکردن و دەستوەستانی ئویش ب گوی ژەنڕاڵ 
فرماندار گیشتبتوە... چندە زووی پ گیشتوە... 
جماعت چشنی گورگن، ھر ئو بۆ ئم تدەچنت و ھر 
ئم سری ئو دەخوات. ب و نب کار، کاری "لی لی یۆڤ"ی 

بدایم چشنی گمای  ،ر ئوەجگری فرماندارە. ھ
برسی، خریکی مومۆی و بۆ ئم و ئو لدەدات... ئدی 
سرۆکی پۆلیسی شارەکمان بۆ نای؟ ئاخر ئویش 
بردەوام دەستی لم کک و کوکان دا دەگڕت!... 
باش ئدی منی گمژەی چمن چکارەم... بۆچی من خۆم ئم 

رماندار نبرد؟... گوجتی خبرەم بۆ جنابی ژەنڕاڵ ف
  خۆم بوو... بی نفامی و گمژەی خۆم بوو...

سرھنگ پاروشین ل ژوورەکی دا ھرچی جون و       
تووک و نفرین بو ب خۆی گیاند و دوای گادانی 
 وت. لوەدەر ک ڕەمھ ی، بزی کارەکی مجگمچ

ەوەکانی تاالرەکن و ڕدەیدا بنۆش دا، بک ست برب
و قوربان قوربان گوتنی کسانی چاوەڕوانی نۆرەی زیارەت، 
ب گورجی برەو گالسک تایبتییکی خۆی لینگی دا و 
  ھاودەم دەگڵ لوور بوونی ژوورۆچکک، ب تووڕەیی گوتی: 

  ــ لخوڕە برەو ھۆی کۆڕ و کۆبوونوەی کۆمیتی.    
ن ب لرزە لرزی سو و "یگۆرۆڤ"ی ماڵ کاول چلۆ       

دەست و قاچی، پی دە ھۆی سرھنگ پارووشین نا، ئو 
 نگ پاروشین برھبوو. س شنم چر بخۆیشی ھ
 رماندار" ئۆدینتسۆڤ" لڕال فوت. ژەنسپایی وەژوور کئ
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تاالری ئاونبند، ل بر پنجرەوە سیری دیمنی 
ژەنراڵ "  دەرەوەی دەکرد. سرھنگ ل بردەرگا و

ئۆدینتسۆڤ" ل بر پنجرە، ماوەیک مانوە.  ژەنڕال 
ھر لبر پنجرە و پشت ب سرھنگ، شانکی 

  ھتکاند و تیژ و تووڕە، بم ل ژر لوانوە گوتی:
     گام لی کۆمنگامرای شار و ھھ کــ زۆر دەم

  توە سرھنگ!! یدەشار
نۆی چوو. چلۆن "یگۆرۆڤ"ی سرھنگ پاروشین ئاوی ئژ

داماو ل بر دەمی ئو دا دەھات دەبوورەوە بچت، ئویش 
دەھات پ ڕابت و ب دەم دا بکوت. بم دەخۆی نووسا 

  و ب ئسپایی گوتی:
شیاوی مک خریکی تۆکمکردنی ڕاپۆڕتکی ــ من دە     

، بم سرقای و گیروگرفت ڕی پ تانم پشکش کردن
  وم ل کاتی بج دا پشکشی بڕیزتانی بکم و...ندا
ژەنرال بۆالی ھات و سنگ ب سنگ، ڕووبڕووی ڕاوەستا       

و ب ھوادەنگکی ئاماڵ سرسووڕماوان لی پرسی: 
 ژە دەستی ڕاپۆرت و ناممل وایڕاپۆرت؟!... ک

  نووسینیشتان چاالک کردۆتوە!
      ویست خۆی بداتری و  پاروشین دەیبخالنی ب

برگری لخۆی بکات، بم ژەنرال ب چشنک وشی 
ی خست گومانوە، "پاروشین""نام"ی ل ناو دەمدا جووت، 

ک ھیاران لوانی ژەنرال ل ناردنی نامی نھنی بۆ 
"پترزبۆرگ" خبردار بووبت. ویستی دەم بکاتوە و 

وی بی و درژەی قسیک بکات، بم ژەنراڵ چاوی دە چا
  پدا:
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ــ ئوان شونام بودەکنوە... ڕۆژنام ل چاپ      
 تی تۆ دا "ئیسکرا" لتری دەسر چژ ر لدەدەن... ھ
 یان خستۆتکتچاپ دەدەن... دروشمی دژی تزار و حکوم
سر دەم و زاری خک ـــ ب دەم قسکردن، سری برەو 

رچرخاندەوە و ب چشنی تابۆی تواو بژنی تزار وە
بۆی داھاتوە و سرھنگیش ب السایی  ،سنم پرەستک

ل فرماندار وەرچرخایوە و کنۆشی برد. ژەنڕاڵ 
  تووڕەتر ل پشوو گرماندی ب سریدا و گوتی:

ــ تۆی سرھنگ، ئوەندت مشوور نیی گومرگات و          
ی شارەکر چاوپۆستخانژ وردی ل دا ڕابگری. ت، ب 

 وە بتدەرەوەی و ک"ماتریس" لی سندووقک پیکچۆ
سم ت دەژشی وکاتنت دا ڕەک  نابت لو ج
م شانۆی، کرمی !... سرھنگ دەزانی ئبخبری

... گومانم ل دڕدۆنگی و گومانی خستۆت ناو مشکموە؟!
كی تۆی... گومانم ل دار و دیوارە سرھنگ!... ــ کم

تریشی ل نزیک بۆوە و چاوە پخونکانی دە چاوی 
  سرھنگ بی و ل ئو پڕی غزریوی دا گوتی:

... بۆنی ئوەت لدەکام سرھنگ! ــ من بۆنت لدەکم     
  دەستی تۆیش ل ناو ئم قیران و ئاۆزیی دا بگڕت...

      ن لخو ،یڕەشم ھبیستنی ئ نگ برھس
 ،ا ھرشی بۆ مشكی برد. بۆ برگری ل خۆیدەمارانی د

سری برز کردەوە، بم ھرک دوو پیای پ ل خونی 
دوو چاوی ژەنڕای بینی، ب یکجاری ئاوی ئژنۆی چوو. 

  فرماندار دیسان دووپاتی کردەوە و گوتی:
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ــ گومانم لت و، پم وای تۆیش یکک لوانی... من       
ک شارکی  ،دە گژ و گمژە و ماوران بیبوا ناکم ئون

وەک "باکۆ"ت پ بڕوە نچت؛ بۆی پم وای، یان یکک 
 كی چلمن نابسرزە بۆ کب و پای م پلوانی، یان ئل
و، دەب ڕچارەیکی بۆ بدۆزرتوە... تگیشتی جنابی 

  سرھنگ؟!
       کرد و لپشتی ت ،تییم سووکایڕاڵ دوای ئژەن

 ی عادەت، لپڕاڵ بدا ھات و چوو. ژەنکژایی ھۆدر
ھر شونک ئاونیکی دیبای، لبرامبری دا ڕادەوستا 
و ب وردی، ب بژن و با و قفتی ب شان و شوکتی 

ل ھۆی خۆی دا دەھات و تی ڕادەما و ھی دەسنگاند. 
مزن دا، ئگرچی چندین ئاونی بانونی تدا 
جدرابوو، بم ل ھژمتان و ل چنگ پاروشین، وازی 
سیری ئاون و بینینی قد و گیپای خۆی نبوو. بدەم 
ھاتن و چوونوە، جگرەیکی ل قوتیلی زئاژنی سر 
مزەک ھگرت، بم بب داگیران، ل ناو 

دانکدا وردی کرد. لپ ڕگای کل کرد و دیسان سووتک
  لبرامبر سرھنگ دا چقی. بھمنی لی پرسی:

  ــ داخوا "الورۆڤ" ھاتووە؟    
پاروشین، وەک خوتوویکی باوەشی خستخوکی        

قورس، بم دەنگ ڕاچکی. خۆیکی ڕەپ و ڕاست کرد و 
  گوتی:

ـ نخر ھشتا ن       ورەی بڕز... دەب ھر ئمھاتووە گـ
  سروبندە وەدیار کوێ.
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ــ ھاتنی "الورۆڤ"یش دەستوەستانی ئوە دەگینت...    
خۆ ئگر ئوە کاری بوانای و بشتی کارتان ھبوای، ئرێ 

ل ھندەرانوە کارزان و پسپۆڕی وەک پویست بوای بی 
دەستی ئوە ؟!... نخر ئم کممان دەسر بکن"الورۆڤ"

دەگینت، بۆی دەب پسپۆڕی چشنی"شرلۆک 
  ھۆلمز"تان بدیاری بۆ بنن.

  پاروشین زۆر ب سختی دەمی کردەوە و گوتی:     
ــ گورەم!... ئم ڕاوکری زۆر شارەزامان ھی... ھر ئم 

  "الورۆڤ"ە ل شاری تفلیس دا نوبانگی دەرچووە...
رک ناوی "تفلیس"ی ب گوێ ژەنڕال فرماندار ھ     

 ک لنگاوند ھقی و چحرایی تشنی تۆپی سیشت، چگ
سرھنگ دوور کوتوە. دوو دەستی ل پشت سبندەیوە 

  قایم کرد و ب ھموو توانایوە گرماندی:
ــ تۆ چلۆن بالی منوە باسی تفلیس دەکیت... تفلیس،    

  بۆت کۆگایکی یکجار   
مقزنی تمانگرتنی م کا لوە... ننرایقنی و ھاکا ت

  کارگی پودروونی 
 ی ئاسن بگکارانی ڕچوونی کرعادلخانۆڤ"... ھ"
ئاگابی سرھنگ!... مانگی پشتریش ل شاری "باتۆم" ، پتر 
ل شش ھزار کس ڕژان شقامکان و ھرای لس ساز 

ن، دایرەی بوو... بندیخان نماوە کرکاری ت نخزن
پۆلیس نیی کرکاری ل دارکاری نکرێ، بم کۆت و بند 

  و ئازار و ئزییت برگ ناگرت و
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ھر ل زدەمیی دای... تۆپ و تفنگ و شر و تیریش 
باشاری ئمان ناکا سرھنگ!... ژەنڕاڵ پشوویکی 

  خواردەوە و ب گاتجاڕی پی گوت:
 باکۆ، شاری بۆ" الورۆڤ" انھزار ھاتنی خوای ب ــ     

  ئم تۆفانی ڕاگرتنی توانای
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ک ،یی پۆلیسیییابی داستانی خز = کترلۆک ھۆلمش
شارەزا و ھستیارە و قت قت تاوانبار ل  تیاندا پۆلیس

دەستی دەرناچت. تیاندا پۆلیس ھمیش سرکوتووە و 
  ھرگیز ھ ناکات.

      
  نیی جنابی سرھنگ!

پاروشین مرتقی لوە نھات. ئو دەیزانی لم ھل و        
کاتاندا بدەنگ مانوە گلک باشترە و وردە شتان 
 نگی و دەم بجو دەیزانی جوابمیسان ئت. ھدادەپۆش
دم دەگڵ ئودا، دەبت تۆماری تاوان و بب ھیچ ئای و 
ئۆیک، ل ئستۆی ئوی دەکات. ھر بۆی ل ماوەی 

  ھچوونی فرماندار دا، کش و بدەنگ مایوە.
فرماندار دیسان دەستی ب ھاتن و چوون کردەوە و دوای      

  چند خولکک، ھات و ل بر دەمی سرھنگ دا ڕاوەستا.
ـ جنابی پاروشین! چاکتکت داکن و سیرکی پشتی     ـ

ت دا ، نبا نتزانیبتت لدەمی ھاتنخۆت بک
  "شۆڕشگرەکان" شونامیکیان بۆ پوە دابیت!

پاروشین ھر وەک بای ب، گوی ندای و چاوەڕانی      
  دوایین قسی فرماندار ڕاوەستا.
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ـــ دەبژە بزانم جنابی پاروشین، ئو خانم دوکتۆرەی      
کوا سندووقی ماتریسکان ب ناو نیشان ئوەوە ھاتبوون، 

  چی ل بسرھات؟
دەستبسرە جنابی ژەنڕاڵ، بم وەئستۆی ناگرێ  ــ   

  و دە من لی بخبرم!
ــ ئدی ئو کیژۆی ک گۆیا خوارزای خانم دوکتۆرە و     

  بۆ وەرگرتنوەی ھاوردەک ھاتبوو، ئو چی لھات؟
ـ گورەم! ب شونی دا چوو بوون، بم ل ناو گژەوەی        ـ

  گوم بووبوو. بفر و بۆران دا لیان
ـــ ئای سرھنگ!... وەی ل تۆ!... ماوەی ساک... بی      

ماوی ساک ئو کیژە ل شارەکی تۆ دا دەژی. دەگڵ "جۆگا 
شڤیلی" پیوەندیی ڕاستوخۆی ھی. ل شاری باکۆدا 
سۆسیال دیموکاتکان ڕکخراوەیان ھی و ل کۆبوونوەی 

ونوەیکیش دا بیاری بج بردەوام دان و ل ھر کۆبو
بۆ چاالکی و تکۆشانی خۆیان دەگرن. "دەدۆشکا" کی؟ 
"کنونیانتس" ل کون ئیش دەکات؟... "الدۆکتسخۆلی" و 
"مونتاین" ب چ البارەناوک خریکی تکۆشانن؟... مشکی 
 نگ، کرھس نمزشم م پرسیارانمی ئخۆت بۆ و

ا تووشی وڕن دەبی!... بم دنیام ل وەمدانوەیان د
ھر ئم کسانی ناوم بردن و ئوانی تر و چاالکیی 
شلگیرانیان، سرەنجام سدارەمان بۆ دەچقنن و 

!... جناب بکین پتکی دەب خۆمان ل ئستۆی خۆمانی
   !سرھنگ؟ تدەگی
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 و دەھات بوو، با پاروشین بۆ فرماندار ژەنڕاڵ قسی       
. چقیبوو ج سر ل جوو ب و بدەنگ ھروا. ڕادەبورد

  ھوای نوەک ک ،بوو ئمش دڕاوکی بم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جۆگا شڤیلی= ژۆزەف جۆگاشڤیلی ستالین
وتمانکی "باخانی"  ب گوێ گیشتبت و سرھدانی سو

کرکاران و وتاردانی "الدۆ" یشیان پ گوتبت؛ ئگر 
، ئوانی بیستبیتوە، ئیتر کار تواوە. بم بخت ھات و

، ل چنگ فرماندار ڕزگای ھات. ب ھاتنی ئمربرک
ئمربرکی گنجی الوچاک دەرگای کردەوە و لبرامبر 

  ژەنڕاڵ دا بژنی چماندەوە و ھدیان گوتی:
ــ گورەی بڕز، سما دەستی پکردووە و یکمین      

برنام، سمای "واس"ە.  ئوە بنیتان ب خاتوونی 
ھژاتان دابوو ک ل گڕی یکم دا، پکوە شرەف و 

  شانازی ب کۆڕی سماکارانی ناو ھۆی مزن ببخشن.
سۆڤ" تنیا ب بیستنی ئم پیام تۆزکاک "ئۆدینت     

کرایوە و ل برامبر ئاون بانون دا دەستکی ب قژی 
  دە پاروشین کرد و گوتی: . ھات  و ڕویی دەمیداھنا

ــ خاتوونی ئوەش "نینا"خانم، ل گژەوە بفر و باران دا     
ون... بۆ بیدۆزەوە و ل سماگی خۆتان دا گڕکی 

ھ.نسووڕ  
       ک کوتان و بکانی تی جزمبرغپاروشین دوو الق

سوکی نیزامی و بژن چماندەوەیک ، پاشوپاش کشایوە 
                             و ل ژوور دەرکوت.

****  
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 ڕاونان دا باکۆ شاری ل دواتر، ڕۆژی برەبیانی             
کسکی دەکوت دەستیان و  ھر. پکرد دەستی بگر بگر و

،ندیخانب نگ دەخرایرھک پاروشین سیپل یژەی بپ 
   .سردەکوت دا سرکوتن

 نگرێ و نبا ھمت ئگر ژاندەرم دایرەی ئدی         
   دت؟ چی ککی ب نکووژت، و
 ھموو تۆی ک کردەوە ساخ خۆی پاروشین ڕۆژە، ئو        

 پی فرماندارەوە ژەنڕاڵ الین ل ک سوکایتییکانی
 فرمانکی بپی و ھربۆی. بستنتوە خکی ل کرابوو،

ی کئۆرگانی با وە لژاندەرم ل بفرەزە و پم 
ئوەی بۆنی  بگیک، ھیچ بب گیشتبوو، ژاندارمکان

 ڕادەستی و پچرا سربزوی لھاتبای، تکوە
 و دەھات جمیان بندیخانکان. دەکردن بندیخانکانیان

مابوو جسی نن تری کبک تیی. تساینگ کرھس 
 خودی تنانت ک کرابوو، خاش و ورد ھندە ھر پاروشین

خۆدی  ھر  پرسیارەوە. ژر دەخست بندکراوەکانی خۆی
کانی سنگ تاوان و سووچ ب ب بوونی دادوەر، ،سرھنگ

کش دەکردن و ب پی ترازووی کین و بوغزی دەروونی و 
 ئو، فرمانی ب ھر خۆی، پسوولی زیندانی بۆ دەنووسین.

 ب دەشی زیندانوانانی ئازاری ژر ندەکوت بندکراو
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 و ھرا. و زمانی گوتنی زۆرەملییان پ دەکردنوە بزەیی
 بندیخانی دیواری ،ئشکنجکراوەکان ھاواری

و. رزاندەوەدەلنی و زیندان ننی بۆنی زیندان داوە خول 
 ل ،دامادراو پشت و ڕووشاو سنگ شکاو، گوێ و سر. دەھات
ناران و گۆشوتبوون کو ک م چنگ لو حاڵ ئ گوزەران 
  .ناند دەیان
         رەتا لی پاروشین ،دا سم وابوو پمکاری بو ست 
ساڕژ  نائارامی ڕوحی برینکانی ،ئازارە و ئزییت و لدان

 چند بوونی تپڕ دوای کچی دت، پ سوکناییدەبن و 
 بڤۆکی و شونام ڕژەی و ڕادە بینی ھرک ڕۆژک،

 ژر ئمربرانی نیی ڕۆژ و دای بوون زدە ل کرکاری
 پشکشی و داندڕن دیواران ل الپڕە دەیان ئو، فرمانی
. بینی بسوود ڕاگرتنی و لدان و گرتن ئیتر نکن، خزمتی
 و ھۆڵ دەزگای ئم ژرخانی ک دەکرد، پ ھستی

کک ھاکا و ڕووخپی تئارامی و ئۆقرە. ت گیرابوو لھ .
 مبندەکانی تواو نخشی. تکچووبوو ل خۆراکی و خو

. ڕاخستبوو پان ھۆدەکی کاری مزی سر ل باکۆی شاری
 کوێ ل ھنابوو، بۆیان ک بڤۆکانی و شونام و پڕ  ئو

 مبند کام و کۆن کھ الدیواری ل و دۆزرابوونوە
 دەستنیشانیل سر نخشی شاری باکۆ  کوتبوون، دەست
 نخشی سر دەسنیشانکراوەکانی خا بپی. ندەکرد
 انشون و کۆن لو بڤۆک، زۆری ھرە زۆرایتیی شار،

 شونیکرکار، یان  حوانوە جی ک ،دۆزرابوونوە
 قرخبکردن و گمارۆدان بۆ ،پاروشینەکیان. کار

 خۆشبزی ھزی کاراترین کرکاری، بڤۆکی سرچاوی
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 کسک چ و ک. کردن جگیر دا مبندان لو نھنی
 تایبتی ژووری دەخرای گیرابای، ل ڕۆژنامیکی الپڕە
 و شونام بم دەخوندەوە، سریان وردی ب و زیندان

 بو زیاتر قات س و قات دوو ب کرکاری بڤۆکی
، " نینا" ک بوو یقین لی پاروشین سرھنگ. دەکرایوە

 یدەربازدا  گومرگات دایرەی کارەساتی ل کیژەی ئو ھر
 و لدەکردەوە بیری دا ڕازانیش و ڕۆیشتن و دانیشتن ل. ببوو

 باوکک چ کچی دەب ی"نینا" ئم: دەیگوت خۆیوە بالی
 ،ناوە ئم دیارە بچی بم ب؟ ک دەب باوکی و بت

 و دەم سر نخرابت شونونک بۆ و نبت البارەناو
 و بگر و برپرس دەب بشک کسک، چ و کی!... زاران

 بپی"!... تفلیس" بم... بت ھسوورانک موتوڕی
 یژاندارم و پۆلیس دایرەی الین ل ک ڕاپۆڕتگلک

نیشانیان دەدا ، ک،  یشتندەگ دەستی ب ەوە"تفلیس"شاری
 شاری ل و درتدە چاپ ل باکۆ شاری ل "بردزۆ" ڕۆژنامی

   .کرتوەدە بو تفلیس
 و پۆلیس دەزگای ھسووڕانی و ھوڵ ششدانگی      

" دۆزینوەی و ناسینی بشون ،تفلیس شاری ژاندارمی
 ،ھاتبوو ئواندا نھنیی بشی ل. دەگڕان دا"  کتسخوڤلی

تسخوڤلی" کک "الدۆ"ناوی البارە  ب "کاران ناو لدا کر 
 ئو تفلیس، شاری پۆلیسی زانیاریی بگورەی. دەناسرت

سو ە"ستالین"ڕاستی دەستی وەک ،ک دا باکۆ شاری ل 
 ل تنانت. کرکارە تیژکردنوەی و سازمانکاری خریکی

 کس ئو ھر ئوە دا، ش"باخانی" کرکارانی مانگرتنی
 ھاتبوو، ئو بۆ تفلیسوە ل ڕاپۆرت ئم. بووە سازمانکار
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 بوای، ئاگا ب ڕاپۆڕت لم فرماندار ژەنڕاڵ ئگر بم
  .دەئاخنی سری پستی دە کای بشک

 پی شون کردنوەی گرد و وردبوونوە دوای ،سرھنگ   
 و دۆزیوەتوە چاپخانکی مکۆی وابوو پی بڤۆککان،

دەب ت بۆی وردی بموو. بچھتواناوە ب و کۆشادە ت 
ی کۆی دەکردنوە، ل پالنی ھمت بردن دا، زانست ھرچی

  لبر چاوی دەگرتن. 
 پتر و چتر ڕۆژ دەگڵ ڕۆژ مزەکی سر نخشی      

 سر ل دەدۆزرایوە، شونک ھر ل الپڕيیک ھر. دەبوو
 چشنی خاکان. دادەنا بۆ شینی خاكی دا شار نخشی

 و دەکرد تشنایان بردەوام ئو، تداری جستی پتای
 شونک ھر ماوەیدا، لم. دەکرد داگیر مبندەکانیا

 چند و بۆخۆی سرھنگ برکوتبای، زیاتری شینی خای
. ڕادەگرت ھستیان و دەھاتن دا شونان بو پسپۆڕ کسی

خانی" لیت بی بی" ،"سورەخانی"  ،" بایبشار ئاخ" ،"ھ "
 انڕۆژنامی و شونام الپڕە سدان و دەیان دا" قاراشار" و

م گیرابوو، لب م ی باکۆ دا،شار ناوەندی لو زۆرک ب 
 ب پاروشین سرھنگ. دۆزرابۆوە تدا وای شتی دەگمن

 برھمی" نینا" ک دەرکوت بۆی تکایی، لکدانوەیکی
 کوات ناکاتوە؛ بودا  خۆی دەرگای بر ل خۆی

   .دابت شار ناوەندی ل دەب نینا چاپخانی
 مبندکی ،دا تازەی پالنی ل پاروشین سرھنگ       

ر خستری، ژچاوەد ک ندی لبژاران متاخی و ھ 
 بیگرە شمندۆفرەوە وستگی ل. بوو بدوور کرکاران

 و خزەر دەریای ئاوی کنارەی و" داغلی"گڕەکی ھتا
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 داکی پاروشین پالن لم، " شماخی" جادەی سرتانسری
 سدان و دەیان بریندا، و پان ھرم لو ھر. گونجابوون

 ،کس گل. کرد جگیر بکرگیراوی و یساوڵ و ئمربر
ی لرگن سری و کۆمسقام جی و شو ڕاگوزەرگئ 

. دەگڕانوە و دەڕۆیشتن و ڕادەوستان و دەھاتن ھرمدا
 ئم دەگڵ شڕەچق ،ترووکاندن توو ب ئاسایی کسی زۆر

وردەوا فرۆشتن، بکرگیراوی  ساتوسوداکردن، ،ئو و
 چوار دەکردە چاوکیان. ڕادەگرت ھستیانپاروشین بوون و 

 کسانی. ڕادەگرت دا چاو لبر خکیان وردی ب و چاو
 بوودە و چرووک کرگاری و کار ب خۆیان ،الپرسن و گڕۆک

 ڕەوەی. بوون زیندوو چاو و ھستیار بم دەخافند،
 زۆرجاران ک بوون، زۆر دەھن ھر ،پاروشین جگیرکراوی

وتنر دەکو پۆلیس شکی ب ک دەدران کۆگا بچڕەپ ، 
 گۆڕەپان ڕەوانی ساکار، سرخوندنوەیکی دوای بم

   .دەکرانوە
 تاموویکوە ب جارە جار مرۆڤ ژیانی ک ،ڕاستی      

 و لبندی پ دا گرتووخانیک سووچی ل ئیمۆک بندە؛
 ژر دەچیت ئڕی دت؛ بسر چیت نازانی تر تاوکی بۆ

 دا ڕوو ب ڕزگاربوونت دەرگای یان سدارە، پتی
  .نازان کس!... دەکرتوە

 کار ژووری مزی پشتی ل پاروشین سرھنگ        
 ،فیکری و بیر بم ،ی کار بوومز پشتی ل خۆی. دانیشتووە

 گیرۆدەی ،تۆفانی دەریایکی سر بلمكی چشنی
 یبیر و قرقش لم یبیری تۆڤان بوو. درشت و ورد شپۆلی

نینا!... نینا... دەکردەوە کی خۆیتاری داھاتووی ل ... !پل 
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 سردوو دەستی خست  و ھبزی ج سر ل ناکاوک و
 ب یی"نینا" ئم ک!... نینا بی... ڕاما تاوێ و مزەکی

 ک ەی"یگۆرۆڤ" ئو ھر بی... یگۆرۆڤ بینوە، چاو
... بوو گۆمرکات ئیدارەی پایبرزی کاربدەستی سردەمک

تۆقی دەگڵ "نینا" کردووە، ھر  ک کسکی تنیا بی
 یگۆرۆڤ مئوە لم ھل دا ب کاری دۆزینوەی دێ. ب

ل یوە؟ چلۆنی و کوتکی بدۆزمکردەوە بیر کگورج و ل 
 چشنی دا، ژوورە لو ھر یگۆڕۆڤ ک یبیر ھاتوە

... دەربچت گیانی و بتپت یکدا سر ب دەھات شلھویر
ندیخانی!... بگۆرۆڤ بی ل گرتووخان ،م دایب 

ھرچی بیری لکردەوە، ب ... کراوە؟ بند لسرچی و بۆچی
 ئم خۆ! دەدات ڕوو وا شتیچ وەمیک نگیشت. گوتی، 

ی گشتتشیمح تودەک ،ندیخانرپاکی بتاوانبار س 
   ...!نین
 دا یگۆرۆڤ شون ب ئمربرکی گورجی ب پاروشین    

 نامی ل الپڕەیک ئویک بب و کرد زیندان ڕەوانی
 ھیچ سپردرا پی و کرا ئازاد بند ل بخوندرتوە، کرداری

 خواری و سر. نبت پوانی پوانی و سووان دەرخمی
  .بدۆزتوە نینا و بگڕت باکۆ شاری کۆنی و کوچ و شقام

 پلبرزەی کاربدەست ئو ،"یگۆرۆڤ" بمجۆرە،   
 سیخوڕی وەک و کرا ئازاد بند ل ،گومرگات دایرەی
  .کرا ئازاد دنیای ڕەوانی گڕۆک،

  
  

****  
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و  باکۆ شاری کۆمیتی ڕاسپاردەی بگورەی      
 نھنیکاریی و وریاکاری ش"الدۆ" ئیتر ،ئاگاکردنوەی "الدۆ"

 چاپخان ل ڕۆژانی و شو کاتی زۆربی. کرد ڕەچاو زیاتری
 دەیزانی ،"الدۆ. "بوو کار سرگرمی و تپڕ دەکرد دا

 نمان ئگری و دای گۆڕێ ل "نینا" قستسری ختری
ل ردەمدایب .ربۆیھ دا چاالکیش و کار دەمی ل ل 

 یەپنجرب  بی بر ل کواژنانی،  چترکی سیلی
 ھستیاران، ک دەبینی یکڕبواران داندرابوو، کار ژووری

. چاو بر دەخن خک ورد ورد و دەخفتن لوێ و لرە
یانی لی ھاوڕنیا باکۆ، شاری کۆمیتن دوو تبۆیان پیتچ 

 ببای ھر ڤڕا و ئژدەر. بکن چاپخان ھاموشۆی ھبوو
 دوو. ببن تپڕ دا گوزەرە و گاز بو نبوو بۆیان ببا

 شون ب ھفت دوو ماوەی ب ناجار جار پیتچنکانیش
" الدۆ" تن و دەکران شار دەرەوەی ڕەوانی دا تایبت کاری

" چونیاتۆڤ پیوتر. "چاپخان کاری و دەمایوە
 .دەکرد دابین ی"الدۆ" ڕۆژانی پداویستییکانی

 فیڤریی مانگی ڕۆژەکانی ل یکک بیرەوەریی    
  . خمبارانی ھمیش و ھرمان ئژدەر بۆ،  1903سای



348 
 

 لبر پینکراوی باتۆیکی کۆن ئژدەر ،ڕۆژە [ ئو      
 شقامک سربرەژووی ل. دەر ھات ماڵ ل و کرد
 ساردە لرە،. داردانیل گڕەکی گیشت و سرکوتوە

 ھر ب. دەکرد کاری مرۆڤ مشکی ل پیاوتزن بایکی
 ل ئژدەر بوو، ھگوشینک پل و دەست و چرمسری

 و داکشا شار ناوەندی شقامکی برەو تپۆکک لژایی
. ڕاوەستا دا باپسیو پنایکی ل و کۆنک بردە ھانای

 دە برسیایتی دەدا، یئازارسقم  و سرمائوەندەی 
، جگ ل ئژدەر بوو ڕۆژ س ئوەلپ خستبوو.  ئوەندەی

 کوێ بۆ نیدەزانی. نکردبوو خواردنک ھیچ ل چژی ئاو،
 دوورەدەست شونکی ل" غوالم. "بکات کوێ ل ڕوو و بچیت

 بم نبوو، دوور غوالم مای. کوتبوو دەست کارکی
 دەروون و دڵ ژیری خانمکی غوالم خزانی ی"نیسا"پوورە

 میوانکیان دەیزانی دا دیدار یکم ل. بوو کراوەوە
و برسیی ک دەبشت بھ ر لدەمی ب را. "دابنش"ڤ 

 چی ئدی ؛ کرابوو شونک ڕەوانی کارک ئنجامی بۆ
 برگی ناکرێ خورن ھناوی ب دەربرێ؟ چلۆن و بکات
 کارگی ل یش"ملیکیانتس ملیک. "بگرێ سرمایش ئم

یرا وەرگ ڕۆژان مزەی ب و کاتی ئیشکی دا"بائیل"کارەبای
، بم ئژدەر نیدەزانی ئاخۆ دەستی بکار کردووە یان ووب

 کاتی ب ئوارە نب ھیچ ئگر دەستی بکار کردب، نا؛
 دەکرێ و وەدەگرت مزە ک"کۆپک" چند ئیش، تواوبوونی

 و بیرکردنوە بدەمبکرێ.  ل نانکی پارۆ ھۆمدی
. چوو" سادۆ" برەو" نیکۆالیۆڤیسکی"شقامی ل خۆدواندن،

ل ڕۆخی زرێ دا، . بوات دا دەریا لواری ب دەبوای لرەوە،
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 گیانداری شوە چشنی و دەتزاند دەماری سرما سۆزی
 خۆی ،بوو چرمسرەیک ھر ب ئژدەر. ھدەگوشی

 ھرک. پداکرد خۆی ھڕەم ب و کارەبا کارگی گیاندە
 گیانکی ژوورەک نوەڕاستی سۆپی تینی کوت، وەژوور
 ،دیوناس کرکارکی. چوو سۆپک بۆ گورجی ب و پدا تازەی

نا لپ کسۆپ، ر لک سیریکی کورسیلچایی خ 
 :کرد بانگی کوت، ئژدەر ب چاوی ھرک. بوو خواردنوە

 کسیرەی سرما دیارە وا ھاوڕێ، دانیش وەرە ــ    
 !بزانم دانیش ورە... کردووی

 ل جوویان لوی و دەم. نبوو ومدانوە توانای ئژدەر  
ی دە ھمز گرت و سنگ سۆپک لوولپ ب باوەش، . بابوو

 دا لووت ب گرمی ھوای. کردەوە گرما بۆ و برۆکی
و مژیھ و دەری دا دەم برم وردە وردە. ەدایو بۆوە گ 

 :گوتی و کرد ھاوڕی دە دەمی ڕووی بر. ھاتوە گیانكی
 پ نمابوو چی... ببوو جمام دا ڕەگۆنم ل خون ــ   

 .ڕابم
کارەککی کرچایی ردەمی لگوتی و نا دا ب: 

 .بتوە گرم ھناویشت با پداک چایی ئم بگرە ــ    
. حساندەوە ماندوویان لشی سۆپک تینی و داغ چایی  

 :گوتی و داوە گینکی
 گرمای و چایی بۆنی و تام بڕاستی ھاوڕێ، بی ڕاوەستاو

 . بووژاندیانموە کتواو سۆپکت
 ! تکم بۆ تریشت گینیکی با ڕاوەست ــ
 !ب شیرین دەمت... بسم گیان، برا بی خۆش ــ  
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 تر ئاو ب کوا برسی پیاوی: " گوتی خۆیوە بالی ئژدەر  
ی کردە ڕوی!". دەبی و ھاوڕپرسی ل: 

 ؟ ببینم" دەدۆشکا" دەکرێ چلۆن ــ
    رکھ کارەکی"دەدۆشکا"ناوی کر ژدەر دەمی لئ 

 :پرسی سرسووڕماوان و گۆڕدرا گوتنی شوەی بیست،
 ... ناناسم" دەدۆشکا"بناوی کسک من لرە... کی؟ ئو ــ
 !لرەی ب ــ

 بی !...لکردووی کاریان سۆ و سرما دیارە وا ــ    
 لرە ک نزانم من... نیناسم؟ من و بکات ئیش لرە کسک

 !نیی؟ سیر ئم!! بیزانی تۆ و دەکات ئیش
 گورەی باوە نزانم من بی کاک؟ سیرە پت بۆچ ــ     
 دەکات؟ ئیش کوێ ل من

 قسکت ئمجار بی!... ئوێ؟ کوڕەزای تۆ وات!.. چی؟ ــ
 سرلوان زەردەی دەم ب ــ کاک لرەی بی... جدای دە
 :گوت پی ئسپایی ب پنج، ئاماژەی و
 بگرە ڕاست الی کارگ، حوشی چوویت ژوورە لم ھرک ــ
 دا لوێ خۆت باوەگروەی ،بکیتوە برامبرت دەرگای و

 .دەبینی
 ھر ،کردن ماوایی دوای و ھستا سپاسوە ب ئژدەر     
 سۆ و سرما. گوتبووی ئو ک بر گرت ڕگایی ئو

. بارین بفر ھوای بوو دیار و ببۆوە ئھوەن تۆزکاک
 ڕک و گوشی خۆیوە ب باتۆکی کۆن و داکشا کوکی

 نیوە ،ھۆدەک کورتدیواری. چوو برامبری دەرگای برەو
 ھندەی ھر ھۆدەک دەرگای. بوو پردوو و دار نیوە و برد

 ب. نبوو دیار الوالوەی بری و دەسگرە گرتبوو، سھۆڵ
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 پاش. ڕاوەستا ،و دەرگاک کوتای جارانی چند پنج سری
 بابرزکی و کرایوە دا بڕوو دەرگای ڕاوەستان، ئیستک

 :گوتی دەرگاکوە بر ل پان ڕیش
 باوککم؟ گرەک کتان ــ     
      ش پشتی و تاریک ژوورەکوەندە دەرگاکڕووناک ئ 

 ڕش کابرای دەنگی بم ببینت، کابرا ڕوخساری ک ،نبوو
 باتۆکی یخی ئژدەر. بوو ئاشنا ئژدەر گوی ب پان

. بۆوە نزیک دەرگاک ل و الدا کمک کوەکیشی و داکشا
 و گرت ئژدەری شانی و کشا دەستی ،دەرگا پشتی کابرای
 :گوتی و کشای خۆی برەو

 !ژوور وردە... بزانم وەرە... تۆی؟ ئوە ئژدەر ــ    
 تۆم ڕیشتوە و سر بم بمبوورە کنونیانتس ھڤاڵ ــ

 . نناسیوە
 ژوورەک. ژوور چوون و دایوە گا دەرگاکیان     

 نوەڕاسی بچووکی مزکی پنا ل. بوو سارد و نیوەتاریک
س دوو دا ژوورەککیان دانیشتبوون، کلیکیانتس"یو" م 

 نزیکتر ئژدەر ھرک. بوو" کتسخۆلی الدۆ" تریان ئوی
 ،ئازیز برایکی وەک و ڕابوو جگا سر ل" الدۆ" بۆوە،

 . ڕاما تی وردی ب و گرت دەباوەش ی"ئژدەر"
 لک لمژە زۆر من، باشی دەستبرای!... ئژدەر ــ    

 ئوەندە بۆچ نای پم ئدی. کردبوو تاستم تواو. دوورین
 بوویت؟ الواز و لڕ و کز

 بووم، دیدارت ئارەزووی ب منیش الدۆ، ھڤاڵ بڕیز ــ    
 نک ھر چیی؟ تۆ الوازی ھۆیبۆچ پم نای  ئدی بم

 . نماوە جاران وەک یش"بوگدان"ھڤاڵ ئوەتا تۆ، و من
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    وە، زەردەی بنینکژدەری دەستی" الدۆ"پو گرت ئ ل 
 .دانیشتن و دانا بۆ کورسی خۆیدا پنا

 دیارە و بسوودە الوازی و لڕ و کزی ل کردن باس ــ       
 ڕۆژی ھیوابخش، و گش و ڕوون ک ئوەی بم چیی، ھۆی

 نزیک ل برە برە ک ،گیشتنمان ئاوات ب و سرکوتن
 ئم ماوەیدا لم بزان ،ئژدەر بگرە گوێ بم. دەبینوە

 ل چاوکی ــ چیی چاالکیمان برھمی و کردووە چیمان
 لباخی گیرفانکانی، پشکنینی دوای و کرد ھاوڕییان
 ڕۆژنامک. دەرھنا ڕۆژنامیکی چاکتکیوە برەوەی

 چاوپداخشاندنکی دوای. بوو ئیسکا نوی ژمارەی ،
 :گوتی شادمانییوە ب" الدۆ" تکایی،

 ل و ھدەچت پ تمن ، ببرە برە" نینا" ئوا ــ    
 بڤۆکی و برھم. دەر دت کرچتی و کاڵ و خاوی

 و دەدا چاپ ل" ئیسکا" نین؛ دوو و یک کمان"نینا"
 شونامش و ئاگاداری نامیلک، پرتووک، بردزۆال،

 بزانن و کن سیری و بروانن" ئیسکا" ل ئوە... دەکاتردە
 و ڕند گلک انچاپخانکم!... کراوە چاپ بڕوج چندە

خشمبرھم. بنیا بکی تگرفت ت، کیبی ھرەسک 
مان درەنگ دەگات دەست. "ماتریس"ەکانیش ب کاتی خاو

 درەنگ بھۆی جاران گلکبج ناگن دەستمان. 
 پویست، کلوپل نکوینی دەست و ماتریس مانوەی

 چاپ ل خوندنگکان وانی کتبی دەب ناچار" نینا"
 .بداتوە

 و ئژدەر شانی سر خست دەستکی" زاخارڤیچ"      
 :پرسی لی خۆشویستانی
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 ھاوڕێ؟  بی خمناک و کیل زۆر" نینا" بۆ لوانی ــ
 ئم بم بۆی، بپرۆشم دڵ و خمناک و کیل ــ     

 شاد پی و ناخاینت زۆر دەزانم و دت دوایی پاوانکردنش
 حز و دەکورکنت بۆی دم جارەش جار بی... دەبموە

 پاراستنی پاوانکردنش ئم دەزانم بم بیبینم، دەکم
 .بشکنم پیمان ناب و دەکات دەستبر" نینا"

 :گوتی لباوان الدۆ   
 ئڤیداریت و ئۆگری ڕادەی منیش!... ئژدەر ڕاست ــ     

 چندە. و چۆن" نینا" بۆ تۆ خۆزیای و حز تدەگم و دەزانم
 ڕەچاوی دەب و ئمی یاسای تباجوونوە، و ڕک بم

 ، دەھنگوستیل نقیمی چشنی" نینا" ب. بکین
 بخونی چنگ سدان پاروشین. ەکوتوو نیاران گمارۆی

 و ساختچی و چت و دز دەیان. خستووین وەگڕ بۆ
 بمان گورچک گورزی ،بنیازە و گرتووە بکرێ پۆخپیاوی

تنت لرچاوی و بوەشیان سکانمان و بڤۆکب ل 
 و بسرەوەی مترسی گلک" نینا" ب. بستنت
 .بیپارزین دەب ئمیش

. دەگیشت گوێ ب دەگاکوە کلن ل با نووزەی       
وەندە ژوورەکبوو، سارد ئ می دەست کدەگرت قن .

 بای و دەست. ھکروژمابوو سرما چۆقی لبر" الدۆ"
 ئژدەر کردە ڕووی" الدۆ. "دەدا با ملی و شان و ھدەگۆفی

 :پرسی لی و
. ب لی ئاگاتان ئژدەر؟ حالدای چ لچۆن و  "ڤرا" ــ

کرا و ساردە زستانزۆر ڤ ؛ و گۆشت بربن گیانبۆ ڕاسپ 
 .ب خۆی ل ئاگای و نچت دوور شونی
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 ب. بیبوو" الدۆ" دەمی ل چاوی مات و بدەنگ ئژدەر  
 و" الدۆ" لوی سر کوت زەردەی ئژدەر، مانوەی بدەنگ
 :دا قس ب درژەی

 ڤرا، و ئتۆ ک بدەم ئمشت مزگنی با ئژدەر ــ     
. دەبنوە کار ب دەس و چاپخان دەگڕینوە زووان بم

 چۆڵ برە برە چاپخانکمان بری و دەور شقامکانی
 حوا تر شونکی بۆ ھزەکی پاروشین دیارە وا ،و دەبن

 ئاگادارتان" چۆنیاتۆڤ" ھاوڕێ گڕانوەتان، بۆ. کردبت
 .دەکاتوە

 بۆوە، زبر ڕۆیشتن بنیازی ئژدەر گوتوبژە، ئم دوای     
 :وتی و داناوە خۆی جی سر ل و گرت بای ژر" الدۆ" بم
 نیی توانایکت و ھز ھیچ تۆ! دانیش ھاوڕێ دانیش ــ     

 تدەگم ڕوخسارتوە ل من دەچی؟ کوێ بۆ... ڕۆیشتن بۆ
 .ڕەجی ب و برسی

 :گوتی شرموە ب ئژدەر
 !ناخۆم و نیم برسی نخر!... ءن ــ    

 بکات، شل ئژدەر قسی بۆ گوێ ک ئوەی بب" الدۆ"
 کموسک و تیکنان چند و کردەوە مزەکی چکمجی

 :گوتی و دانا ئژدەری بردەمی ل و دەرھنا پنیرکی
 و ئاۆز چاوی ل برسی پیاوی! فرموو... ھاوڕێ فرموو ــ     
 ژیاندا بم چاوم لوەتی. دەناسرتوە سۆیوە کم

 و ھاونشین ھر دا ژیانم قۆناخکانی ھموو ل کردۆتوە،
 لوان یکک خۆیشم من و، بووم برسی مرۆڤی ھاوڕی و یار

 ب دەق بم کۆتایی دەب و دیارە ڕگامان. ھم و بووم
 و تر داھاتوویکی دەب. بنین خۆمان داھاتووی ڕەونقی
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 بکین دەستبر ژرستم چینی بۆ وەی ب و ساخ و تسل
 کس ھیچ ھی و خۆت بشی... مک شرم و بخۆ... ھاوڕێ

نیی. 
 خۆی بشی ئژدەر. بوو بسوود گرانوە دەست      

 :گوتی و خست پاتۆکی باخی گیرفانی ل و پجایوە
 ئمشوم بشی ئمش! "ڤالدیمیر" بی خۆش بۆم ــ      

 .بۆم دەموێ ،ب سر ل ڕەزاتان ئگر دەکات...
 ب ئسپایی ب و بۆوە برز جگا سر ل ملیک ــ     

 :سریواندی دا گویچکی
 ئیشکی دەدەم ھوڵ. بک سردانم وەرە بیانی سبی ــ

 بزانین ھتا باش ھر... وەربگرم بۆ ڕۆژان مزەی ب کاتیت
 !وەرە سبی... دەب چۆن سبی

 ئوارە ب برسیایتی ب زۆری ڕۆژگارانکی ئژدەر     
 ئنوایی ب و ناشکوایی چشن بم قت بم بوو، گیاند
 دەفتری ل نالبارە ھل و چل ئم بۆی ھر. بوو نبینی
 ھرگیز ک کردبۆوە پ خمباران زۆر جگایکی دا ژیانی

دەچوو یادی لدەرن[. 
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 1902 ساڵ فیڤرییی و ژانڤیی مانگی چشن، بم           
 بگربگر، ڕاونان،ڕەشتری ڕۆژگاریان تپڕ کرد.  و تپڕین

 و برسیایتی و ئاتاجی سخت، و سرما ڕەشکوژی،
 کرکار شوە، چشنی ،تر البالی قۆرتی و برک و ژان سدان

 ڤرا گوزەرانی و حاڵ دا، لوناوە. ھگوشی ڕەنجبران و
 لو ب ناچاری  ئوارێ ھتا ڕۆژان،. بوو کۆوارتر گلک

 پساوک ب شوک ھر شوانیش، گلک و دەمایوە ماڵ
ی لن ماالی ، میرزاحسب وە ئامینوی و دەمایش ڕۆژ ب 

 ئاوگۆڕ برگی و جلک زۆرجاران ونک، شون بۆ. دەگیاند
 ب. دادنا جۆرک ب بسککی و قژ دەم ھر و دەکرد
 دیمن و ڕەنگ یک سر ل ئوارە ھتا کمتر ،کورتی

 .دەمایوە
ی گرمایک شپۆل  ناکاو و لپ و داھات مارس مانگی      

 وەال زستانی پاتۆی و گرم جلکی ک گڕا، دا وت ب سیر
 .نرا
 ڕۆژبوری چاپخان بۆ ئژدەر ڕۆژانی ھاموشۆی    

. بوو کار سرگرمی و سرقاڵ بردەوام و تندەکوت
 ئژدەر. دابوو ھکشان ل کرکاری بزووتنوەی ڕەوتی
 ب ڕۆژک. دەخوندەوە دا" الدۆ" کوتی و ھس ل ئمی

 :گوت ی"ئژدەر" ب شادمانییوە و خۆشی ئوپڕی
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 گلک ەوە"باتووم" شاری ل ھڤان! ئژدەر ــ      
 ک نووسیووین بۆیان وندەرێ ل. پداوین خۆشیان خبری

 دروشمگل و خستووە وەڕێ مزنیان خۆپیشاندانکی
 مۆستراسیۆندا،ەد لم ھر. کردۆتوە برز گونجاویان

. شیواوە ل خمیان سامانکان خاوەن زل و بووە ساز بگربگر
 باتووم، شاری مزنی چاالکیی بم سبارەت ئمیش

 ئم! بوان ئوەتا،... داوە چاپ ل تایبتمان ئاگادارییکی
ڕەیر الپھ دەب ۆکئیم توردەستی بککارانی بکر 
  ل سوورە باکۆ شاری کۆمیتی. باکۆیی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .باکوورە ئازەربایجانی شارەکانی ل یکک=  باتووم  
 زۆۆری ھرە بشی دەب پداگرە و بوکردنوەی سر 

 .بکرنوە ئاگادار چاالکیی لم کرکار
" الدۆ" دەست ل تازەچاپکراوەکی ئاگاداریی ئژدەر     

 الدۆ ک ،نکرد خوندنوەی دەرفتی بم وەرگرت،
 :گوتی و ڕاداشت بۆ تری الپڕەیکی

 ب ئیار مانگی یکمی ڕۆژی بۆ و یتازە یانئمش ــ     
 ،پیرۆزەدا ڕۆژە لو ارەبی .نووسراوە زمانان چند

 ھموو ب نامی ئم و ڕکبخین مزن خۆپیشاندانکی
 سووچکی ل قسانوە دەم ب الدۆ ــ بگات کرکارک
 دای دەست خنجیالنی و ڕەنگ خۆش خورجنکی ھۆدەکدا

 الدیانی کوینیکی کوە و داکرد ئژدەری الشانی ب و
ر لو کرد یس ئاماژەی ب ،نجگای پنیشان دەرەوەی ڕ 
 :گوتی و دا
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 ببزون کرکار ھزی و کارگکان و کانگا برەو ڕکوە ــ     
 !بۆ انداودۆز و زیت و وریایکجار زۆر  بم!... ھڤاڵ

 وستگی ل پکوە ڤرا و ئژدەر ژە،ڕۆ ئو ھر       
ئژدەر زۆر  قراری یکتر بینینان ھبوو.  دا" کۆکۆشکا"

 ئرک و بینی یکتریان دەگڵ"ڤرا"یچاوەڕان نمایوە و 
  . گیاند بجپکوە  یانڕاسپاردەکان و

    رک  ،دا مارس مانگی نیوەی ماوەی لوەندەیان ئر ئھ
 و دانیشتن دەرفتی تنانت کو فرمان پ ئسپردرا، 

و  سازدان .ندەکوت دەست کورتیشیان پشوودانکی
 و ئامۆژگاری وتاردان، مانگرتن، خۆپیشاندان، یسازمانکاری

 مافی وەرگرتنوەی بۆ بشمینتان ھخاندنی
 پ مارسی مانگی نیوەی ژەکانیڕۆ ھموو پشلکراو،

 ب ،باکۆ شاری کۆمیتی کیھاوڕی پۆل ھر. نوەکرد
انیک ناردران و ھندەر برەو ڕاسپادەیک و ئرک شون

 ئرکی پویستان پ سپردرا. 
 ل لپ ک ،بوون چاپخان ل الدۆ و ئژدەر ڕۆژە، ئو       

 دەرگا برەو ھمنی ب"  زاخارڤیچ ڤالدیمیر. "اد یاندەگا
 :گوتی ھدیان و ڕاوەستا تاوک. چوو

 کی؟ ــ  
 :بوو ڤڕا دەنگی

 !بتبینم ھاتووم... خوشکت... منم بیکرەوە براگیان ــ    
داکرد.  ژوور ب خۆی گورجک ڤرا و کردەوە دەرگای الدۆ

 دەھات پشۆکاو گلک و دەلرزین پلی و دەست "ڤڕا"
 ی"ڤرا" دەستی بینی، دۆخی و بار ئم الدۆ ھرک. برچاو

 :گوتی و دانا کورسی سر ل میھرەبانی ب و گرت
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 چ و چیی بزانم بی و ب ھدی... خۆم کچی ب ئھوەن ــ    
 باس؟

 و پشۆکاوی و داھات بخۆی بوو، ھرچۆنک ڤڕا  
 :گوتیو کردەوە کمتر خجنکی

 کرکارە و پكردووە دەستی بگربگر شوەوە دون ل ــ     
 بیست ب نزیک ئستا، ھتا ...دەدەن ڕەپچک ناسراوەکان

 ھر وھستایش کردووە دەسبسر کسیان پنج و
ردەوامندە پۆلیس. ببکانی مکارنشینمارۆ کرگ 

 ھتا ،وەدانیشتن ژووری ترکی ل... دەپشکنن مان... داوە
 مانیان تاقی و ڕف و میچ ژر و دیوار قشی

 تۆ سۆراغی پرسیار یکم ،دەگرن ھرکس... ھتکاندووە
 ... دەون ل تۆیان شونی و دەگرن

 پساپسا و نڕادەمای کانیدەست. بوو تووڕە الدۆ      
 :گوتی و ڕاوەستا تاوک. دەچوو و دەھات

 قیدی ھیچ بم... پکردووە دەست ھرشیان کوای ــ      
یش و نییمیار ھوروژم بۆ خۆمان ئین تم ...دەکرا بڤ 

 بوان سبارەت خبر؟ چ" پیوتر" و" بوگدان"لبكی بزانم 
 وەرگرتووە؟ ھواکت ھیچ
 ھر بم بدوورن، پالمارە لم ئوان نخرــ       

 ھوای ،کراوە دەگدا لپرسینوەی ک دەسبسرکراوکی
 دەگڵ تنانت. دەپرسن" چوانیاتۆڤ" و" بوگدان" و تۆ

 ک دادەنن بۆ شرتشیان پش ئم ،سرخوندنوەیان
 دەرگای ،شونکانیان بن و بناسیت کس س ئم ئگر

 ...دەکرتوە بۆ یانئازادبوون
 :گوتی پل ب الدۆ    
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 بۆ کسیان بزانی وەکی... بووە؟ چی ئاکامکی ــ
 ھختاوە؟

. نکراوەتوە شرمزاریی ئم بۆ دەمی کس! نخر ــ    
 بۆ ک ،بکات نوی و نزم خۆی ئوەندە کس ناکم بوا

 ...بکات ڕووڕەش خۆی کاتی دەرگاکردنوەیکی
 دا کرکاران ڕزەی ل! مبن باوەڕ خۆش و ساکار ــ    

" بریقدارەکانی بن و وادە ب ک ھن زۆرکس
 خۆیان ل گلک ئوان. ھختاون" ئکۆنۆمیستکان

ی حکومت ل ،ئاشکرا و ئازاد مارکسیستی وەک ک ممنوونن
. کنب انسرمایدار و دیکتاتوڕ خزمتگوزاری ،تزاری دا
" تورکیستکان پان" ،"داشناگکان"لگوی ئق نۆکرانی

 و دژان سرپاکیان و نین کم یش"ئیسالمیستکان پان" و
 بدەم الدۆ ــ کرکارن چینی ڕاستینی تکۆشرانی دوژمنانی

 ھیچ وەک و چاپخانی ژووری کردە ڕووی بۆ قسکردنوە
 دەزگای الشانی تۆپی جاران چند نداب، ڕووی تنگژەیک

  کراوی چاپ تازەی الپاڕەی چند و ھسووڕاند چاپخانکی
ر لی سزەکگوتی و دانان م: 

 برەو و لووس لژاییکی ،ساکاربوون و خۆشباوەڕی ــ     
 و بین چاوکراوە و وریا دەب. دەخلیسکنت ھدرمان

 ماوەیکی ھتا ئتۆش ڤڕا. بکینوە لک مڕ و گورک
 چاپخان ل خۆت و ڕامبرە دا ەو بر دەوەر بم دیاریکراو

 .ڕابگرە دوور
 بم ئپریل سرەتای و مارس مانگی دوورمی نیوەی      

شنڕی چپس. ترکھ وتردەستی دەکپۆلیس، ب 
 ھر بردن و گرتن و ڕاوەدوونان. دەکرا بندیخان ڕەوانی
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 ل و شار ناوەندی ل بگرە ،ییکانکرکار مبندە ل نک
 بوو، تیژی و توندی ھرچی. بوو ببەو شاریش دەرەوەی

  .نکرد سووک لدانی دەستی و نواندی پۆلیس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ڕەگزپرستانی سیاسیی ڕکخراوی=  داشناگ
  ئرمنکان.

 کۆمیتی گردبوونوەی پۆلیسیش، زەنگی و زەبر دەگڵ
 ،ڕۆژ قالبی ب پ بیاراتی دەرکردنی و باکۆ شاری ناوەندیی

ردەوامی لدابوو ب .ر لرامبر بھ کی و فیکت 
 ئم. دەکرایوە بو شیاو شونامی و نام بیان ، پۆلیس

رکبی و کنگییججواب ی کیکرد،دە باکۆ شاری کۆمیت 
 . بووکرد دەستوەستان پۆلیسی دەزگای

       ک لکی رەتای ڕۆژەکانی لپریل مانگی سدا،  ئ
. بکات چاپخان سردانی ک گیشت ئژدەر ب پیام

رکژدەر ھی ئپ ژووری نای ،یانی چاپخانمات ھاوڕ 
 پچوانی ب، ک  الدۆ بتایبت بینی، بدەنگ

 نزیک ئژدەر. دابوو تووڕەیی ئوپڕی ل ،تر ھمووکاتانی
 و کرد ئژدەری سیرکی الدۆ. ڕاوەستا بذەنگ و کوتوە

 :گوتی
 وە"کرۆپۆسکایا نادژانا" لالین ئمۆ ئژدەر ــ      

 ڕای لنین ھڤاڵ ھاتووە تیدا ک گیشتووە پ نامیکمان
 شارکی برەو چاپخانکمان دەزگای و مکین ئسپاردووە

 یاریکاریی ب دەبینی ئوا... ڕاگوازین ڕوسیا ناوەندی
 داوە بیارمان و کۆکردۆتوە کلوپلمان ھوانمان
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ی وندەرێ ڕەوان بنر و بارگ دەگڵ" زاخارڤیچ ڤالدیمیر"
 . بکین

 ب وت. کرد ژوورەکی دەواندەوری سیری ئژدەر     
 دەیگوت چاپ پیتی بتای قوتیلی. بوو ردراھوەژ تواوی

یان ککچاپخان کی بۆ دەبنادیار ماوەی چاالکی ل 
 .بکوت

 :گوتی و کردەوە گورەی سندووقکی سری الدۆ  
 با بدەنی دەستکم ،مکینک ھوەشاندنی بۆ ئوە ــ     

 . ڕایپڕنین زووتر
 جیاکردنوەی و ھوەشاندن ب کرد دەستیان بتکا

 جیا مکینک ل ک بشکیان ھر. مکینک وردەئجزای
 دا سندووقکیان ناو نرمی جیکی ل دەکردەوە،
. دەخزاندن پاڵ ل کاغزیان ورتک و پووشاڵ و ڕادەخست

 :گوتی الدۆ
 بستبندی دا بست نۆ ل پیتچاپییکانمان ــ    

 ی"باکرادازە"مای بۆ چواربستیانب نیازیز  ک کردوون،
 بستی پنج و بنین شمندۆفریان مکینوانی جگری
 بیارە وا. ڕەوان بکین دا تر کسکی ناونیشانی ب تریان

 موودراوە ککان ھستب ک لرەو دا ڕۆژ یب 
 .  بچن" ھشترخان"
 :دەیگوت سندووقکانوە کردنی پچ شرت بدەم الدۆ     
 دەزگای تیژی و توند چاوەدریی ژر کوتۆت باکۆ ــ

. دای ختر پ ئگری ژ ل چاپخانکمان و سرکوتکر
ڕ سیخوڕی دەیان ڕۆژنییدفم ببرن دا گوزەرە و گاز بڕان 
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 ئیتر. نکن ل دۆزینوەمان مومۆیملقوت و  و
  .بکات ماوایی باکۆ شاری دەگڵ دەب چاپخانکمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــ

 ھاوخباتی و ھاوسر= کروپۆسکایا کۆنستانیتنونا نادژانا
 .لنین

 برەو چاپخانکی بنی و بارگ ئژدەر ڕۆژە، ئو ھر   
 کلوپلی بناوی و برد مرکۆری ــ کاوکازیا شارەدەریای

 شریکی یساوی ژووری تسلیمی ،کۆچرک مای
 .کرد  گموانیی

 یکک ل ڤرا و ئژدەر داھاتوو، ڕۆژی بیانی سبی      
کانی لستگنای وڕێ یان"الدۆ" باکۆ، شاری پالدۆ. کرد ب 

 تنانت ئگر ک گوڕیبوو، چشنک ب خۆی ڕووی و سر
 دتنیان یکتر قراری پشکی ، ئگرش"ڤرا" و ئژدە

 الدۆ ترتیب، بم. نیناسنوە بوو لوان نبوای، دەگی
  .برد ڕوسیا ناوەندی شارکی برەو چاپی مکینی دەزگای

  
 
 
 
 

****  
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21  
  

  
 ،1902 سای ئیاری یکمی جژنی ڕۆژی           

 باخی ل کارگکان و کانگ کرکارانیبرەبیانی زوو، 
 ی دەگرتوە،شقامان ڕاست ھشت جمسری ک ،"پاراپت"

 نوان ھکوتی ھۆی ب پاراپت باخی. بوونوە گرد
 گیشتن و تک لکانیان پکبۆ  کانگاکان، و کارگ زۆربی
 .بوو ھاسانتر

 ژاندارمی و پۆلیس ھزەکانی ڕۆژەش، ئو ھر       
 تنانت و" بائیل" ،" سوراخانی ،"باخانی" مبندەکانی

، ل  یش"ڕازین" کوستانی بری و دەور دھاتی ژاندارمی
 ئوەی. تنیبوو مۆگیان دەور و بری باغی پاراپت دا

 سرکوتکری سیستمی و ئولکاری دەزگای ب، ڕاستی
 ئو دا کرکار جژنی ڕۆژی ل وانبوو پیان قت ،ڕژم
کارە گشتکر وە کۆ دا شار ناوەندی لببن . 

 ئمنییتی دەزگای دا پاراپت باغی ل کرکاران ئاپۆڕای    
 و ژاندارم ھزی ل جگ ،بۆی ھر کرد، سرسام ڕژمی

 بدەستیشیان چۆماخ دڕی و ش مرۆڤی ڕەوە دەیان پۆلیس،
 .پاراپت باخی گۆڕەپانی بوویکشا

 ل ک کۆبوونوەک، شونی نگیشتبوویئژدەر  ھشتا    
 و سیخوڕ دەیان دا پاراپت باخی پشتی ڕگوزەرگکانی

 باخ، ناو گیشت ھرک بم. پکوت چاو بکرگیراوی
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 ل پاراپت باخی. ما سووڕ سری ،ڕوانی و کرد سیری
 ندەکوت ھویشتبای، دەرزیت. دەھات ژاوەی حشیمت

 جگای شونکدا ل مبندک ھر کرکاری. زەوی سر
 زاکوونكی و نزم و خاون بجلگی کرکارەکان. گرتبوو

  .تابوونسڕاوە جژن پیرۆزکردنی چاوەڕوانی فرەتایبت،
 وردی ب کرکاران دا دەھات و پۆلی ، ب برئژدەر       

 ب چاوی دا، سیری ھموو الیوکی دەکرد. ل ناو پۆلک
 و شان و برز بای ب حمیارۆڤ. کوت" حمیارڤ"

 سر سری، التیالکی کوی و بادراو سمی و ڕەخت باھۆی
 و حمیارۆڤھکشابوو.  ھاوڕیانی ل برزتر گردنک و

 جستیلبر  بم ،نبوو گوتوبژ خریکی ھاوڕیکی
دیار  ھاودەمی ھاوڕی ،حمیارۆڤ ھکوتی درشت

 .کسو چ ک بوو کژدەرنرە ئیارۆڤ بمچوو ح .
رکی ھوە، نزیک انلوتلگۆنۆڤ" ،"فیۆلتۆڤ انیاو" کش"، 

 دەوری بک  تری بینی، ھاوڕی چند و"قاسمۆڤ میربشیر"
 ھتا دا، ڕگا دڕژەی ل. ڕاوەستابوون ەوە"حمیارڤ"

یشتیارۆڤ" الی گمیانی، و"حر ھاوڕس ھچاوی ک ب 
 چاکوچۆنی بگرمی و دەگرت ئامزی دە دەکوت، ئژدەر
 ڕگای کورت لم. کرد ماچ ئوالیان و ئمال دەکردو دەگڵ

 بم ئژدەر. ھاتن بۆی پۆل ب و گرتیانڕا جار، چندھا دا،
 بدەر ڕادە ل ھیبوو، ھاوڕیانوە بالی ک قوتبی و قدر

 پی دا دەروون ل و دەکرد سربرزی ب ھستی
 سای ل ی،ھاوڕیان حورمتی و ڕز ئم. دەگشایوە

 ب بوارکوە ھموو ل ئژدەر ک بوو تکۆشانک و خزمت
 دەگڕا لی ئژدەرکسی ک  ئو بم. دەکرد ھاوکارانی
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 بیری. بوو غوالم ھاوڕێ ،بۆی بوو چاوی چاوە دنیگرانی ب و
 شت دوو غوالم، دەسبسرکردنی و گیران ئگری و نساخی

 پۆلی. خستبوو کلکل وە ئژدەریان دی ک بوون
 و کردبۆوە ئژدەر بۆ باوەشیان ھاوڕیانی و حمیارۆڤ

 دەس و ڕۆژباش دوای ئژدەر. ڕاوەستابوون ھاتنی چاوەڕانی
 و قس ئاستنگی نبت ئوەی بۆ کردنک، لمالن

 حمیارۆڤ بم ڕاوەستا، ئوەالتر کمک گوفتوگۆیان،
 : گوتی" فیۆلتۆڤ"ب ڕوو و بوو دەستومالنی و گرت قۆی

 بور ھاوڕی ئژدەر... ب ئاشنا ئژدەر دەگڵ "انیا"و وەرە ــ
 پ خۆتی وەرە... پیرۆزمان ڕبازی گیانبختکری و

نبناس! 
 :گوتی و ھامز گرت ئژدەری" فیۆلتۆڤ"    

 چاوەڕانی ڕبازە ئم تازەکاری الوانی ل گلک و من ــ
 .بووین ئژدەر ناسینی

 بدەم و ئژدەر سرشانی خست دەستی حمیارۆڤ
 :گوتی پکنیوە

 ئاو ل یکیان ک ،بوون برال دوو جاران جاری  ــ      
 ھیچکامیان ھنووک بم... ئاگر ل تریان ئوی و دەترسا

ن ن ئاو لو دەترس ن ئاگر ل... 
 :وتی و گوتا ڤحمیارۆ پشتی ل دەستکی" فیولتۆڤ"

 ساڵ دوو ئیاری یکمی باسی حمیارۆڤ دەی ــ     
 !حم بدە پ درژەی!... دەکرین بۆ لموبرت
 :گوتی پکنینوە ب و کرد ئژدەر ل چاوکی حمیارۆڤ

 باسی بووم خریک ،تۆ ھاتنی ل بر! ئژدەر ــ      
 ھاوڕیان بۆ م1900 سای ئیاری یکی کۆبوونوەی
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 ئودەم،. نبووی باکۆ شاری ل تۆ ،ئوسردەم. دەگایوە
" ڕازین" کوی داونی ل م،ڕزدار ھاوڕی چند و من

 سیخوڕ چاوی خاپاندنی و ونک شون بۆ. گرتوە یکترمان
 شووش و خواردەمنی کمووسکیک بدکاران، و

 گرمی ئم. ەوەناو خۆمان دا پان کرد ل  ئارەقکمان
 بۆ وبووین  ستمکاران ستمی ڕژەی و ڕادە ژماردنی

 دامزراندی و دانان خریکی ،دەربازبوون ڕگای دۆزینوەی
 ،کسی س ئمی بم. بووین نھنی کاری پالتفۆرمکی

 و نزم سیاسیمان زانستی و بووین کرچ و کاڵ بوارەدا لم
 الدۆ" ھاوڕێ ،ھکوت بو  ڕۆژە ئو ھر. بوو ھژار

. ناسینی الدۆ کۆڕەکمان میوانی ب بووھات و " کتسخۆلی
و حز و خۆزیای خۆمان، بۆمان بوو ب ماڵ. زۆری نخایاند 

خریکی شانیکی سیاسی بچکۆنمان ساز کرد و 
، وەک ھاوڕێ الدۆ سرەتایی ترین کاری سیاسی بووین. 

ئامۆژیارکی تکۆشری سیاسی، پشتی گرتین و پروەردەی 
 ژمارەی دا 1901 سای ئیاری یکمی لکرین. 

 ل بم کس، سی و سد گیشت بشداریکرانمان
 دەریا ئم سیرکی... بوان انئمسام کۆبوونوەی

ن خرۆشانستا ببینن و بکندین ئچ...! 
 گوتی، و ھاوڕیانی و حمیارۆڤ کردە ڕووی ئژدەر    

دەست دەب ین پبک! 
 :پرسی ل و" فیولۆڤ" کردە ڕووی حمیارۆڤ

 چندە؟ ەکتمژتکا" انیاو" ــ
 !دەوێ خولکی پنج دوانزدە بۆ ــ
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 دوازدە، ریمژتکا سر ل ڕک و بۆ تۆ کوایدەی  ــ       
کک موشیبا ،بدە ئاگر شیت ڕاخوشینی ب کموش ،شیت 

 دەسپکردنی ئاگاداری گۆڕەپان ئم ھاوڕیانی ھموو
 ل بینی، موشکمان ڕاخوشینی ھرک. ببن برنامکیان

 برەو  سر، بۆ یوە،"نیکۆالیوڤسکی" شقامی ڕگای
 ..ھدەکشین دەوتی ی"دۆما"

 ون چاو بر ل دا حشیمتک ناو ل گورج فیولتۆڤ     
" ئلگینسکی" شقامی برەو ئژدەر و حمیارۆڤ. بوو

 .کوتن وەڕی
     قامی للگینسکی" شکی دا" ئتشیمپۆنگی زۆر ح 

 دا جماوەرەک سرووی ھرە بشی ل. خواردبۆوە
 کنونیانتس" و قاسمۆڤ میربشیر و" شلکۆنۆڤ" و" چونیاتۆڤ"
 سر، ئاماژەی ب ئژدەر. بوون ڕاوەستا ھاوڕی پۆلک و

 ب چاوی قاسمۆڤ ھرک. چوون بۆالیان حمیارۆڤ دەگڵ
 :پرسی لی کوت، حمیارۆڤ

 ک بن، ئاک گورج و ھینوە پ یارۆڤ حم ــ     
 ! ب گورج دەی... ھاتووە ئاکمان ھدانی وەختی

 ب چونیاتۆڤ. چوو دا ئا شون ب حمیارۆڤ      
 :خوندی دا ئژدەر گوی ب ئسپایی

 و ئاھگرە ئژدەر باکۆ، کۆمیتی بیاری سر ل ــ       
رەوەی لماوەری بزارانی جش  ھرەو پدەڕوادا ب ...

 ئاگردانی فرمانی" فیولتۆڤ" دوازدە، سعاتی سری
کموش تو دەردەگات ش رککمان ڕاخوشینی ھموش ب 

 ئمیش و ی پشنگ وەپش دەکوی تۆ بینی، ئاسمانوە
ن بین دا تۆ شود. 
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      م بیستنی بیارە ئی شکۆدارە، بی خانژدەر دئ 
 ل پ چاوی و سرلوان زەردەی. تگڕا سیری ھژینکی
 سرچاوەی پخرۆشی دی ل ک بوو داستانک ئسرینی،

 دڕژ داردەستکی حمیارۆڤ نخایاند، زۆری. گرتبوو
کوتاڵ و  کۆن ،دارەک چک. سویانھات  ،بدەستوە

 و ئژدەر کردە ڕووی حمیارۆڤپوە بسترا بوو.  پتکی
 :گوتی
 و ھبدەی ئاک ویستت ھرک!... ئژدەر سیرک ــ      

ویترەوەی بکماوەر، بکی جشڕۆیشتن،  پ ر لو ب
ویستم پودا ئھ نشی بو بک کم  ئای ئناو د ل

 کشانی کاتی ل ئژدەر بمکۆن کووتا ئازاد بکی. 
 نھات دارەک قدی ل پتک وریابی دەب پت، ئم
 ناو ل ھرا ک قساندابوون لم ــ تنکوت گری یان

کتشیمستا حھ: 
 ب چلۆن بکن شیت موشک سیری!... کن سیری ــ       

 بکن کلکی سووری ئاگرە سیری!... دەخوشت دا ئاسمان
 !جوان چندە
 ھی ھرک و کرد ئاسمانی سیرکی ئژدەر         

 پتکی تڕدەست و وریا بینی، موشکشتی ئاگرینی
 ل و داکوت چکدارەک ل کوتاک کۆن. کشا

. شکایوە باوە شن بدەم سوور ئای ئودا باوەشی
 ھموو ب و ڕاوەستا حشیمت برەوەی ل حمیارۆڤ

 :گرماندی توانایوە
 ب خاشب!... سرمایدار بمرێ!... ئیار یکی بژی ــ      

 !تزاری دیکتاتۆڕی ڕژمی
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 ھاوار، یک و یکدەنگ حمیارۆڤ، دروشمی دوابدوای  
!... بمرێ!... بژی: .... دەنگ ل بوو پ پاراپت باخی گۆڕەپانی
 !...بوخت

 سوور ئای خرۆشان، حشیمتی برەوەی ل ئژدەر        
کی و دەست ناو لچزی مھنگاوی ئارام ئارام ،دا بھ 

. دەڕۆیشتن دا ئاوان و ئا بشون کیکاران کۆمی و دەنا
 سروودکی سربندی کسک ،دا ئاپۆڕاک لناو

 دەگوتوە؛ بۆیان ئاپۆڕاک و دەخوند شۆڕشگرانی
وازی سروودەکباتی بانگکاری چینی ڕزگاریخوازیی خکر 

موو بک و سوێ ھیاند سوقاقدەگ. 
 کرکارانوە سری بان ل سووری یئا ئژدەر      

 ،پۆیین شۆرەیکی چشنی کرکاریش ھزی و دەشکاندەوە
ن بری شووان سزی. دەڕۆیشتن دا ئاکاری ھباکۆیی، کر 

 یان"نیکۆالیۆڤسکی" و" ئولگینسکی"شقامی دوو بمجۆرە،
 ببینینی شقامکان، بری دوو سیرکرانی. کرد تپڕ
 برەبرە و ببۆوە برز ورەیان کرکار، یکگرتووی ھزی

 ژن و کارگکان و کانگا خاوەن. دەبوون ڕپوانک ب تکڵ
 سیرکردنیان و بینین یارای ،زۆرداران بچکی و ژاڵ و

 .نبوو
 و کۆن سرگی ل سوارکارەکان کازاک و پۆلیس       

 ئم تاساوی و ترساو سیرکرکی دا مان پشتی
دانرھوەیان نزیک ورەی و بوون سبوو، بوونم نب ل 

 شالغ ب تماشاکرانیان ،شقامکانوە پیادەڕی کنار
 دەکوتا و بوەیان پدەکردن.  تفنگ قۆنداخی و
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 سرکوتکری ھزی گمارۆی ل شقامکان ئگرچی        
ب  ،ھزی ڕەنجبر درژی و دوور سرەی بم دابوون، ڕژم

و نمنت  بمرێ:  وەک دروشمگلیگوتنوەی 
 سووری ئای ب بڕیز و برز... دیکتاتۆڕییتی تزاری

 سرانی کۆشکی برەو سۆسیالیزم، ب سقامگیر... کرکاری
 سروودی ئمجاربڕوە بوون. ب دوای دروشم،  دەستدار

رانست و شۆڕشگبخشانی و ھن پکرد بزودەستی پ .
 دا حشیمت ناو ب خۆیان سوارکارەکان کازاک لرەوە،

 باخی برەو پاشکش، تاکتیکی ب کرکارەکانیش و کشا
 و سروود و گرتوە یکتریان وەلو و داکشان یفرماندار

 ئژدەر لرەشوە،.  خوندەوە ھمتبریان و توند دروشمی
 بری دوو ل چۆنیاتۆڤ و" بۆگدان" و برەوە ل ،ئابدەست

 :گوت پی و چۆنیاتۆڤ کردە ڕووی بۆگدان. دەڕۆیشتن ئاوان
 میتینگک ئتۆ و تۆی نۆرەی ئمجارە" پتیا"ــ         

برنامی دیاریکراومان خاڵ ب خاڵ  پویست. بڕوە بری
 ئمن تۆ، دوایل ھیچ بندکی الندەین. بڕوە برین و 

 ــ دەگات ئژدەر نۆرەی غوالم دوای و غوالم منیش، دوای و
پک چۆنیاتۆڤ لکی چاو دوای و ڕاوەستا ئیستو دەور چاو 
... نیی دیار چبۆ... کوی؟ ل غوم ئدی: گوتی بر،

 لکوی؟
 :وتی بوگدان      

 برزی زدە یاوتیکی... ناسازە زۆر یکجار غواالم ــ
یی... ھتکاول نۆبما ی و خستووە زمانی لناسھ 
نای ...ماڵ ل ب رین و جوتووە سک... 
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 و ئژدەر کردە ڕووی زۆرەوە پژارەیکی ب کنونیانتس      
 :گوتی

 .دەگات تۆ نۆرەی ، من دوای... بک ئامادە خۆت ئژدەر ــ
 ...بم ئامادەم، ، ئامادەبوونم بۆ بی ــ

 :تگرت پرسیاری کنونیانتس     
 بی؟ چی دەتھویست!.. ئژدەر؟ چیی ــ

 جماوەری برامب ل ئستا تا من... من ئاخر ــ        
 ...دەترسم...  نکردووە قسمدا  ئوتۆیی

 و ھاوڕێ ، بینی دەی دا گۆڕيپان لم ئوەی ئژدەر ــ       
... کردوون بۆ قست سدجار سدجار و خۆتن ھاوکاری
 !ئژدەر چی ترسی و چی شرمی

 ھر دەیکوتا، چشنک ب دا ئژدەر سنگی لناو دڵ       
 ئاخر خریکی و سرھپساوە پلوەری دەتگوت

یپتژدەر. تیباژاری داستانی ئو ھ نوایی بخۆی ئ 
 وردەکاریی و خبات شوەی دەزانی؛ ھاوکارانی و

 جووت ھزاران برامبر ل بم بوو،ووب ف سیاستیش
 ...دا برامبری چاوی
. نما بۆ بیرکردنوەی میدانی و ماوە ئژدەر ئیرە      

 :گوتی و تکوتا نقورچکی کنونیانتس
 خریک ئوا ...بک پیوتر سیری... ئژدەر سیرک ـــ     

ر باخ دیواری لت وەسووین با وەرە... دەکب! 
 باخی سربانکی ل چونیاتۆڤ پیوتر       

. دەینواری دا حشیمت سر ب بدەنگ فرماندارییوە
 بزواندبت، خکی چاوانوە ڕگای ل چۆنیاتۆڤ بی وەک

موو لوە ھکستا ھاوار الیچۆنیاتۆڤ!... اتۆڤیچۆن: ھ !
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 ئمجار بۆوە، نزمتر و نزم ئاپۆڕاک تکای دەنگی کاتک
 :گرماندی دلری دەنگی ب ۆڤچۆنیات

! باکۆ شاری شۆڕشگری پۆلیتاریای!... ھاوڕیان ــ     
 ڕۆژی ئمۆ، !...پیرۆز ئیارتانمانگی  یمیک جژنی

تیمانکتیی و یکی موەی خوازیاری ئمافی وەرگرتن 
لکراومانشکتر و کاتیناسین ڕۆژی... پدەست ی ی ناو ل 

کدەستی. دەستانمانک و یوایی ینگاوییھاو و بھ ،مئ 
 پ سرمایداران و ئم نوانی قووی زەندۆ ئو

 . دەبات سرکوتنمان برەو و دەکاتوە
 ک دەرکوتووە نیارانمان کردەوەی ل ئیتر! ھاوڕیان     

وە ھاواری و دەنگ ئاستی لمی ،ئبیستنیان لۆکن ل 
چکھاواری بیستی گوێ و ئاخنیوە گو مچ... نابن ئ 
 سر ل دەست ،ڕەنجبر ئمی ئرێ!... ھاوڕیان؟ کردەن

 خۆمان نابسامانی ژیانی خۆمان چاوی ب و دابنین دەست
 ب و ڕۆبین زۆرداران دەگژ یان ،ببینین خۆمان زیچی و زار و

 ھمت و ڕاپڕین... بستنین؟ یانخۆمان مافی زۆر دەستی
 ئی ئمی ڕزگاریی ڕیگای تنیا ،بوونوە برەنگار و بردن
 یخسیری نیری و بنین دەست ناو ل دەست با دەسا!... یاران

 دەبا. بپسنین دا خبات گۆڕەپانی ل کۆیالیتییمان و
 بئاگا و بکنوە گوچککانیان ،لخۆبایی زۆردارانی

 ڕژم ئم تکدانی سر ل سوورین ئم ک بنوە
نقامگیر... تزار بمرێ... دیکتاتۆر بمرێ... بۆگس ب 

 !...سۆسیالیزم و سربستی
 کانگایکی چشنی ،چۆنیاتۆڤ زمانی و زار سر وتی     

 بوو جماوەر مشووری و ھست ھرچی مگناتیسی، مزنی
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 دابووی گوی وردی ب ئژدەر. بووڕاکشا خۆی برەو
 پ خۆی و ھدەگرتوە لی وان ب وان و ھاوڕیی گوتاری
 و ندەکوت دەنگ ل ئاپۆڕاک دەنگی بم. ڕادنا

... ب سقامگیر... بمرێ... بژی ھر: ھاواری بردەوام
 لوالشوە. پ ل جماوەری ھژاندبوو گۆڕەپانی

 کنارەن و گۆش ل ،ژاندارم و پۆلیس و کازاک سوارەنیزامی
 .    دەدا گمارۆ فرماندارییان باخی و دەگرتوە یکتریان

 ب پکیان ن ک کرابوونوە، تیژ ئوندە کرکارەکان      
 نیراسوارکا ھوھوی ن و دەکوت چک پ ژاندارمی

 دا وتاری کۆتایی ل چۆنیاتۆڤ ھرک. دەیترساندن کازاک
 دەیوت ھواکیان ک ڕایگیاند جماوەر ب ڕوو

 .ڕاوەستان چاوەڕان تامزرۆیان کرکاران بدوێ، دەگیان
 جماوەر ب ڕوو ،وە بانیژەک لسر ئژدەرک  کاتک    

 و خجن ،و بت تکڵی ل پ و دەست دەھات ڕاوەستا،
ی گوتن و گوتاری بگرێ، بم ڕ دتپ و ترس و شرم

دەنگی بژی... بژی و چپی تکایی کرکاران گیانکی 
 رەتا دا بس ژدەر لی دا ژیاندەوە. ئستج زی لبن
دەنگکی ئارام ب پیرۆزبایی جژن دا ھات و لپ، ب ھموو 

  تواناوە دەستی پکرد و گرماندی: 
 ل کرکار چینی وەیحسان و سربستی! ھاوڕیان ــ     
 ب ڕووس ،کرکار. دای خودی ڕەنجبر مستی و دەست ناو
 ھر تاتار، و گورجی یان  جوو ب یان فل ئازەری، یان

 ھر. ڕەنگ یکھر ل  سریان بان ئاسمانی و کرکارە
 چشنی و دەڕووتتوە خۆمای بورژوازی الین ل یکیان

 نتوەکانی گشت کرکارانی کوای. دەچوسنوە یکتر
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دەب  و کنانزۆردار دەستی کوژراوی ،جیھان ئم سر
 چینی پیرۆزی ڕبازی. ب دەرمان یک دەردیشیان دەرمانی

 ڕەو یک ب دەب ،دا شۆڕشگرانی تکۆشانی ل کرکار
 ...ببت تپڕ دا
 السر ل گرانی و قورس شتکی کرد ھستی لپ ئژدەر     

 ک دیتی چاوەکانییوە ڕگای ل. با ل وتنی توانایی. درا
 و گۆڕەپانک ناو کوتوونت بتکا نیزامی ھزی

 دیمنی. دەبینی ھاوکارانیشی کوتنی تنانت
 دیدەکانی بر ھات ڕەشایی و نبوو لتر و ل برچاوەکانی

 تی کسک کرد ھستی حادا لو ھر. داھات بال و
 و کی نیزانی دەیبات؛ ڕەکش ڕەکش خریک و ڕۆھاتووە

 خۆی و پیان سر بخات خۆی دا ھوڵ زۆری. دەبات یکو بۆ
 ھۆش ل و نیتوانی بم بوات، دا ڕێ ب خۆی پی ب و

 چاوەکانی توانی زەحمت ب زۆر پچوو، ماوەیک. چوو
 نیگا یکمین ل. بکات تماشا خۆی بری دەور و ھبنت

. ڕشتبوو دا بسر سبری ک بینی دارکی پۆی و لک دا
 ک بینی سوزی چاوی جوتک کرد، سیری وردتر

ویستانیری خۆشژدەر. دەکرد سزۆر ئ کرد بانگی کزی ب: 
 کوم؟ ل من ڤرا ــ   
 ئرەمان ھتا چرمسری ھزار ب!... ب ئھوەن ئژدەر ــ

. فرمانداریی باخی خوار دارستانی ناو ئرە... ھناوی
 زۆرە؟ ژانت چۆنن؟ زامکانت

 !زامکانم؟ ــ    
 ک ،برد جگای ئو برەو دەستی. ھبوو ژانی السری   
زووی و چدا ژانی تڕا، پم دەگری بوو دیار بالس ب 
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 داگڕاند، السری پڕۆی بژر دەستکی. بسترابوو پڕۆ
پڕۆی السری دا دت ب ژ  لیچقایک دەستی ھستی کرد

   دەر.
 بووم؟ زامدار بچی و چلۆن من ڤرا ــ    

 بوو ک مڕا" ئی "ڤوموو ھژارەھمی و پخۆی خ ل 
 :وەدا وەرامی ئسپایی ب بشارتوە، ئژدەر

 سوارکارەکان کازاک... ئنگاوت ئتۆیان کس یکم ــ      
 و گرتووی السری یکیان فیشک، دوو. کردی ل تقیان

 ...زۆرە؟ ژانت ئژدەر؟ چۆنی... سنگت تریان ئوی
 :گوتی سرلوانوە، کزی زەردەیکی ب ئژدەر

 چ... نیم نساخ من... ھستم با بدەی دەستکم ڤرا ــ     
را نییڤ  !رۆش بپ بم  ...ستم دەتوانم منگیانو ھ 

 ژانی دەرخمی ئوەی ب قسانوە، دەم ب ــ دانیشم
 وە پای و کردەوە برز پشتی بت، الچاوی و سنگسر

 ڕوخساری سیرکی. دانیشت و دا سری پشت دارەکی
 :پرسی لی و کرد ڤرای خمناکانی

 بکیت؟ ڕەکش ئرەم ھتا توانیت لۆنچ ڤرا بی پم ــ   
 ئرەمان ھتا بۆگدان و من نبووم؛ تنیا من ئژدەر ــ

 نازانی تۆ. چووە دا دروشک ھنانی بشون بوگدان ھناوی؛
 بزەییان ب چندە جانوەرات ئم ... نازانی کئژدەر

 داوە بیاری باکۆ کۆمیتی. ھناین بۆ ھرشیان
 منیش و بنت پک غوم مای ل بپل کۆبوونوەیکی

. بگینم ھڤان ب کۆبوونوەی ئم پیامی ڕاسپردراوم
کی بوگدان خۆزگیدەست دروشک وتبایزووترمان و ک 

یاندبایی گدایکم خۆمان؛ ما دەتوان وە بدیارت 



377 
 

 گیانکی ڕاکش تۆ... بکات دەرمان برینکانت و دانیشت
 !ڕاکش... من
 دا کۆبوونوەک ل و ماڵ ناچموە من ڤرا نخر ــ  

 کارکم لوانی بم، دەب منیش... دەکم بشداری
 ڕیش دارکی چشنی و با دەم ل قسی ــ...  ب لدەست

 .چوو ھۆش ل و بالداھات ھقرتاو،
 تمننا پ چاوی ب و کردەوە برز ئژدەری سری ڤڕا   
 ژرلوانوە لەوە، دەوران پشتی خۆی ڕوانی و ھۆمد و

 :گوتی
 ئویش بی!... لھات؟ چی بوگدان ئدی ھاوار ئی ـــ       

 ژاندارمیش و پۆلیس ترسی... نھاتبت؟ کارەساتک تووشی
گۆڕی ل و دای نرمان بگس، ر چیمان دەبست؟ بب 
       ک و چرکساڵ وەک خۆل منی بو دەڕۆیشتن ھ 
 و گالسک گیشتنی ھیوای ب پشۆکاو، و نیگران "یڤرا"

 شقام ل سرەنجام. بوو دووی و یک ،ئژدەر راگواستنی
 و ھات ڕووی برەو فایتوونک فمانداری، باخی باریککی

وە نزیک لوانبوگدانی .ڕاوەستا ئ زی لکردە ڕووی و داب 
 :گوتی و ڤرا
 لرە زووتر با ب بردت و دەست... خۆم کچی ب گورج ــ    

 بت دوکتۆری خرا دەب و نیی ساز زۆر ئژدەر. ڕایگوازین
 . سری
 ناو ل ول سر دەستان دانا  یان"ئژدەر" پکوە       

کشا ڕایان دا دروشکرا. کڤ ری ژوور لدوای و دانیشت س 
 سر، ئاماژەی ب بوگدان پشت، دەوران یکردنک سیر

 .کوتن وڕی و ئاژونت بی ک تگیاند فایتوونوانکی
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    کندین فایتوونقامی چڕ شپو کرد ت ک بلگ  
 ھاموشۆکر ب و چۆڵ کۆنکان و شقام. ڕابرد دا کۆنان

. ترە وەی ب مادا گۆشی ل مانوە ،دا ڕەش ڕۆژی ل. بوون
  شقام و کۆن پی چک بدستی ب ویژدانن. 
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22  
  
  
  
            ودا لم وان یڕرمانداری باخی نتا فھ 

 بوودە ناچار جاران زۆر ڤرا ماڵ، بردەرگای گیشتنوە
 سرسنگ زامکانی. بکات گالسکک ڕاگرتنی ئیستک داوای

 دەچۆڕایوە ل خونیاندەمیان کردبۆوە و  ،ئژدەر السری و
 یالسر دەسرۆکی.  بوو خووسا؛ کراسکی دە خون دا 

. ھگرابوو زەرد روخساریشی ڕەنگی ، خون شتنی
 فایتوونکی ڕاگرتنی داوای ڤرا ک کڕەتکیش ھموو
 ھۆکاری کئوەی بب ،ڕووگرژ یخنوک فایتونوانی دەکرد،
. ڕادەگرت فایتوونکی السرسنگی ب زۆر بزانت، ڕاگرتن
 ئژدەر. خۆیان مای کۆنی وەبگن مابوو چندکی ھشتا

 دەسرۆکی ڤرا. ی بینی؛ خون سری کردبووحا بب زۆر
 ل تیتۆکی بوو ھرچۆنک و دامای السریسر برینی 

 بۆ برینکی دیسان و دادڕی ئژدەر کراسکی خوار
 سرسنگی یکزام گالسکک، ڕاتکانی بدەم. بستوە

 بسر سری ڤرا. دەھات ل خونی و کردبۆوە زارکی
 بم کرد، بانگ جارانی چند و کردەوە الر دا ئژدەر
 و ڕاندەوستا خون. بوو خۆست و ھست ب ئژدەر

 ڤرا. دەخووسا دا خون ل کراسکی ، ھمووبرەبرە
 ئمجارە ئیتر. کرد گالسککی ڕاگرتنی داوای دیسان

کوانگالسک زی تووڕەەیی بو و دابری لن بکۆ پاڵ ل 
 کراسی دادرینی ھوی ل ڤرا. ڕاوستا بدەنگ دا دیوارک
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 دوو ل خوناوییکی کراس بوو دیار بم بوو، دا ئژدەر
 داکندنی و ننووساو القبرغکانیوە ب ،الیانوە
کری ی،کراسگوەی ئرسنگی زامی کوالنزیاتر  س
 بانگی تووڕەیی ب و لھنا وازی ھربۆیدەکات؛ 

  :کرد گالسکوانکی
 گنج ئم نابینی مگر... بۆین با ب گورج وەرە ــ      

کی بار چ ل؟ دژوار دۆخوەندە بۆچ دایمساردی ئخ 
  ...ئتۆ؟
 نازانی مگر!... خاتوون مکوە برز دەنگت ــ      

کنبواری کۆدا ڕڕ پپت ر و دەبگدەنگت ئ ب 
  ئودەم ئیتر و ڕابگات پۆلیس ب لوانی ڕابگات، گویک
  تۆ؟ بۆ ھزاراە ب گچڵ

  !مڕۆ لسر چیتری و بۆین با وەرە باش ــ      
 ل بکاتوە، جیا دیوار ل شان یکئوە ب ب ،فایتونچی

  :بماندی ژرلوانوە
 نابینی مگر خاتوون، مدوە م پڕۆیشتن فرمانی ــ      

 فرمانی ئوەندی... نیی ڕۆیشتنیان وازی بارگینکانم
 وەڕیدیسان  و ڕاوەستان. ڕاوەستاوم پداوم، ڕاگرتنت

 نرخ کورسک ھر و کورس دوو دەبت ،فایتوون کوتنوەی
 و سرت کوتۆت باج چندین ئستا ھتا ھی؛ باجکی و

 و دەچقنن پ بارگینکانم نستنم، ل باجکانت ھتا
  ...نیی من تاوانی ئم... نادەنوە جوابم

 و مناتی یک پارەیکی و نا باخڵ ل دەستی ڤرا      
  :گوتی و ڕاگرت بۆ پوی وردە مستک
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... بت تۆ بۆ با و من دارایی ھموو ئم فرموو ــ          
  کوە!  وەڕی بم خا

 کوت گورج و وەرگرت ڤرا دەست ل پارەی گالسکچی   
 کانیبارگین سری بان ل قامچی و کورسی سر

جووی توندی فایتوون و ب ھۆی بردەن  د. بھسووڕان
 ،کنرسنگی زامیبوونی کۆژدەر" سواوی " ئت دەمی ب

 ش،ڕاتکانکی ب ھر تنانتو خونی لھات.  ەوە کرد
ب ھر  ،ڤرا. ھاتدا دەئژدەر نایکی نرم ب دەمی 

 بوو؛تگر" توند ڕائژدەر" ژرسری ،دەستکانی لپیدوو 
  خون ل ژر پنجکانی "ڤڕا"ش دا دەتکایوە.  چۆڕاوگی

 یادی کوتومت ،کاتدا لم ،ئژدەر بسرھاتی ئم      
 ھر باوکیشی ی"ئیڤان". کردبۆوە زیندوو ڤرا بۆ ی"ئیڤان"

 و خون شی ئویش. ڕادەستی ماڵ کرایوە چشن بم
ر بوە ماڵ  زمان و سس و،ھاتوە دەنگی کبیست لن .

. بوو بژان چندە ک ھاتوە بیر ڕۆژەیشی ئو شینگریی
پک لموچوڕک شی بو داھات ل ی بوە خورپمخ 

 دەب ھر ،ئو چارەنووسکی کتبی ئاخۆ. ڕاچکی
 ،ئو ئۆگرانی و ئڤینداران دەب بۆچ بنووسرت؟ بخون

 گری بگوزن؟ خون ل و بکرن دەستچن چشن بم
 کوی. تکانوە دا بچاوەکانی ئسرین و گوشی دی خم

  تینی بۆ ھنا و نرم گریان بوو ب گرم شن.  گریانی
      کفایتوون ر لوان و ڕایگرت دەرگا بفایتوون ل 

ی دەست بۆبۆ فایتوونکی بوونی بخوناوی دا حایک
 سرە، قستی ختری لم ڕزگاربوون زووتر بۆ بم ،پکرد

 ھتا و گرت وەخۆ ئژدەری ھناندەری زەحمتی
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 بمجۆرە،. داینا دەرگا لبر و ھنا حوشکی بردەرگای
 ب دا ئژدەر سری پاڵ ل ڤرا کۆندا ل و دەگا لبر
 تنیایی ب ئژدەر! ؟و داد بۆ ک برێ بکا چ. مایوە تنیا

ت جو بھ ن بت؟ پزیشک شودی... دابچرکی ئئ 
 بکات؟ ل چیھاوڕیانی  کۆبوونوە پیامی ڕاگیاندنی

 تنیای خۆی... پویست پزیشکی و زمان و سر ب ئژدەر
 سر کوت بیری لپ کردەن؟ چ... نای دەست ل چی و

ن و ئامینراخانمی و میرزاحسوان. جیرانیان گونیا ئت 
 برت ئوان بۆ ھانا... تنگانیانن ڕۆژی یاوەری و یار

 و سر کردە چارشوی دوو، و یک بیی ھر. کارە باشترین
وت ماڵ لدەرک .لینگدان بیاندە خۆی ھردەرگای گب 

    . دا دەرگای ل ساوساو بب و ئامین مای
زیاتر  چرکیکی چند کردنوەیان دەرگا ئگرچی      

م خایاند،نی برا دڤ ژدەر الی بی دا ئم و دەدا لئ 
ی کورتدەم بووووب ل ساڵ ب.   

 وەک ئامین. کوت وەردەر ل ئامینی و کرایوە دەرگا      
 بوو ئامبازی و کردەوە ڤرا بۆ ھمزی پکنینوە ب جاران

 کرد، ڤرای سیری وردی ب ھرک بم. گرت باوەشی دە و
 سیرکی سرسووڕماوی ب و بوونوە سارد دەمی و دەست

  :پرسی و کرد
  !ڤرا؟ قوماوە چی... چیی؟ ڤرا ــ      
  :گوتی نووزە نیوە دەنگکی ب ڤرا

  ماوەی؟ ل باوکت ئامین ــ       
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 ڕووی چی بی پم زوو بم ماوەی، ل بی... ئا... ئا ــ
 و باسک و دەست ب چیی خوڕە و خون ئم... داوە؟

  بووی؟ زامدار... چیی... داونتوە
!... ئژدەر!... نیی چیم من نخر... ئامین نء ــ       

 بر ل ئوە... پرشان گلک حای و زامدارە ئژدەر
و دەرگای نیایی تۆ... تب ن میرزا بوحسم ئشکب ، 

گامان و فریام بگاتڕ ند بۆ بدات پکمژتکا چ 
ی ڕایگوازموە مائ ئامین!  

 ــ بیری کوتوە لپ ــ... ؟ کی ئژدەر!... ئژدەر؟ ــ     
 ھر!... ڕۆژە؟ ئو ئازەرییکی گنج کوڕە ئو... ئا... ئا

کسترا ئڤ...  
       ئامین ووزە بپللینگدان و پھ کان لپلیکان 
 باینی سر گڕایوە ھڕەم ب ڤراش و  کوت وەسر
 ڕوخساری ڕەنگی. مابۆوە بدەنگ و حاڵ ب ئژدەر.  ئژدەر

 و بزمانی لم ڤرا. دەنواند کمەنگی کای زەردکی
ژدەر زەردەی ڕەنگری .ترسا ئس ر خستی و ڕانی سگو 

وە بیناسکانی. نا ھناسژدەر ھکجار ئو کز زۆر ی 
  .دەر دەھاتن ھواش

 و خاک ل زامدار مرۆڤی!... کچم؟ کردووت کارە ئم ــ      
  دەخونی؟ دا خۆڵ

 میرزاحسن ب چاوی ھرک و کردەوە برز سری ڤرا  
 پشت ب ھستی و گڕایوە دا دی ب ھومد کوت،

  :گوتی و ھستا ج ل. کرد ئستووری
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 شک دەرگایکم بر و ڕیگا ھیچ و نیی ماڵ ل دایکم ــ     
 ھنا ئوە بۆ ھاوارم بۆی برم بۆ ھانای ندەبرد

  ...میرزاحسن
 سیرکی زۆرەوە حسەتکی و خم ب میرزاحسن     

  :گوتی لوانوە ژر ل و کرد ئژدەر
 ئویش بۆ و سخت ھگرتنی باوەش و دەست ب ــ      

... دەکا پرشانتر حای و دەکولنوە برینکانی... زیانبارە
دەب تر بخرس ختکردە ڕوی ــ... ت گوتی و ئامین  :

راکخ ئامین ...ی لوشوەمان حک پشتالدەرگای یھ 
   .بیھنین و بچین با

 سپاسوە و ڕز چاوی ب ڤرا و ڕۆیشتن کچ و باوک        
ن و دەھات ھدی و کز ئژدەر ھناسکانی. کردن بڕی

 خوتنوەی و ھستانئاھنگی  ئارامی ب سنگی و دەچوون
ی. بووھن چۆڕاوگکانی یردەو و وەستابۆوە خوزام 

 ،میرزاحسن و ئامین ،نخایاند زۆری. بستبوو قتماخی
 ئامین  و ھنا دەستان سر ل پانیان دەرگایکی تاکی

 سرینکی و ڕاخست پان تختک سر ل پشتماکی
 کم کم و بوون کار گرمی ئوان. دانا بچووکیشی

 چارشو ژنی دوو. دەبۆوە کۆ  و بر دا دەور ل ڕبواریشیان
 گیان باوان نء: ... دەیگوت یکیان. دەدوان پکوە بسر
ین... وانییژاندەرم و کازاک و پۆلیس دە باخی ل 

 خونیان گۆمی و کردووە خک ل تقیان فرمانداری
  ...پکاوە لوێ ھر ئمش... کردووە جاڕێ

   بوار ھاتنی بی ژاڵ، و ژن کۆمبوونی و ڕڕاوکد 
 ئم نیگرانی ،خۆیوە بالی. دەبوو زیاتر و زتر ش"ڤرا"
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 ،ئژدەر. برن ئژدەر و بن و بگات پۆلیس ب خبر بوو
 و بن برگی بکوت، پۆلیس چنگ ل بحای حا بم

 بکوت ئژدەریش. دەدات گیانل ڕگا دا  و ناگرت برە
 ک ئودەم ئی دەدەن، ڕەپچک خۆیشی پۆلیس، دەستی
 کۆبوونوەکیان شونی و کات و برت ھاوڕیان بۆ خبر

ت؟ پنیم گیرۆدەی ڕابگبیرە ئ نش ،و تاوەک ئامین 
 ب، ماڵ کاری خریکیدا  خۆیانمای  دیوەخانی ل بی
 سرینی و ھدەکشا ئژدەر بای ل بتانی نرم نرم
  :گوتی ڤرا ک ،دەکرد پاست و ڕاست سری ژر
  !ب زوو... ب دەستوبردت ئامین ــ    

 ھاتن و ڕاوەستانی ڕبوارانی، ل ک ،حسن میرزا      
 و ڤرا کردە ڕووی ،دیار بوو ڕوویوە ب ترسی نیشانی

  :گوتی
 با برزبکوە دەستانت دوو ھر ب ئژدەر سری ئتۆ ــ     
 ژر بخزنین سرەوە ژر ل تختکی ئامینش و من

  .جستیوە
     س سیان ،ککختت ر خستی ژستژدەر، جئ 

 پیرەپیاوک و کچ دوو توانای ل ڕاگوزانی و ھگرتن بم
 کوڕە دوو کردە یاریکاریی ڕووی میرزاحسن. نبوو دا

  :گوتی و گنجکان
 ئم با بدەن دەگڵ دەستکمان و بکن کڕەم ــ      

خۆشن الیلک چیت دەست لن.  
 ل و برناداتوە دەست قت ،ھست خاوەن مرۆڤی       

 کات و ھل لم نخوازا ؛ناکاتوە پشت یاریکاری
 تی برکدا ل یک ھر گنجکان، کوڕە دوو. ناسکاندا
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 میرزاحسن ژوورەکی ھتا نخۆشیان و تخت و ڕۆھاتن
 دوای و دانا نخۆشیان و تختڕانگرت. کوڕە گنجکان، 

 بۆ بانیان و جگا ،ئامین و ڤرا. ڕۆیشتن کردن ماوایی
 دەستی نزمی و دڵ ترپی میرزاحسنخواندین.  و ڕاخست

  :گوتی بدەنگی، تاوک دوای. گرت ی"ئژدەر"
 پزیشک پویست و چووە لبر زۆری خونکی ــ        

 ھتووی ڕەق خونی گرم ئاوی و لۆک ب ئوە. بیبینت
 پزیشک شون ب منیش با بکنوە خاون زامکانی دەوری

  .بچم دا
 و دەرد چلۆن و بکا چی نیدەزانی. مابۆوە بچارە ،ڤرا     

 لالیک. بکات باس خۆی کاری برنامی و ئرک و خم
 ئژدەر ھنانی برک ل و ھاوڕیان بۆ بوگدان ڕاسپاردەی

 لسرکارل ھمووی ناخۆشتر،  و میرزاحسن مای بۆ
. کردبوو نیگرانی و ترس و شرم تووشی ،ئوان دانانی

دەکرا ئژدەر ب ئامین بسپرت و خۆی ب شون برنامی 
خۆی دا بوات، بم ب الی میرزا حسن، چلۆن سر 

 و ب چیھنت و ب چ ڕوویکوە سپاسی ل بکات. 
 بۆ میرزاحسن ک ئودەمی ھر بم برێ؟ردە چلۆن

 نزیک لی ڤرا بوو، دەری چوون ئاھنگی پزیشک ھنانی
  :گوتی و بۆوە
 بم من... من... لدەکم لبوردنتان داوای میرزاحسن ــ      

 ئزییت و ئازار تووشی ئوەم بنمای و ئوە کارەموە
  ...نازانم... نازانم. ھاویشتوون مترسیم ل و کردووە

  گوتی میرزاحسن  
  ؟ مترسی کھ!... مترسی؟گوتت  ــ
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 دیواریش و دار ل بی وەک ھوایک، و دەنگ ب ڤرا    
وتی کات،ب س:  

 گوللی ب ڕژم دژی دەمۆستراسیۆنکی ل ئژدەر ئاخر ــ
  .کراوە زامدار کانکازاک
 ل سرلوانوە، کای زەردەیکی ب میرزاحسن     

  :گوتی دەکرد، دەپ پوەکانی حاکدا
 ڕۆژی ل یان لووت، و الت شڕی ل ئژدەر ئگر ــ     

 لکردبایم، یاریکاریت داوای تۆ و کرابا زامدار دا" عاشوڕا"
 بم. خۆم کچی ندەدایی ھاریکاریم دەستی من بشک

  ...ئاوای ھمیش دا، تۆ وەک کسانی ڕووی ب من دەرگای
  ...بم پتی ماوە تریشم قسیکی من بڕیزم ــ     

 ئو زووتر و پزیشک بگینم خۆم با لمگرێ خۆم کچی ــ
نجگ چاالک رگ دەستی لنم موەبست ...رۆ کات بافب 
  ...ندەین

 دوو ھر ب و چقی دا دەرگا برامبر ل ڤرا       
  :گرت حسنی میرزا باسکی ،دەستانی

 تواو ب ئوە... پویست پزیشکی ئژدەر دەزانم من ــ      
 ئستا ھر دەب من بم نواندووە، گورەییتان ماناوە

 پ دەب و بدەستوەی گرنگم زۆر یکجار کارکی... بۆم
  ...گوم پشت بخم ناب کارەکم... ڕابگم

  :گوتی ئوسا و ڕاوەستا چرکیک چند میرزاحسن     
 دەتبینم ک دەگشیموە من بڕاستی. خۆم کچی بۆ تۆ ــ

 نبی خمکت ھیچ تۆ... بڕزی چندە و برزی چندە
 دایکیشی گورای...  دسۆزەی چاوەدرکی ئامین... کچم
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!... بۆ و ب خم ب... ناکن چۆڵ دەوری پکوە و دتوە
  !...پزیشک... بنم پزیشک دەب من
 کراس ڤرا. ڕۆییشت و وەردەکوت میرزاحسن     

 دوای. بر کردە ئامینی کراسکی و داکند خوناوییکی
 پچا گوالکییوە و سر دە شاکی شوردنک، ڕوو و دەست

  :گوت ئامینی بو ئسپایی ب و
 مای ل الوەی شنگ ئو کچی، نچی بیرت ئامین ــ      

 دکم... من زامداری ھناوی و جرگ و دڵ خوتووە، دا تۆ
تۆوە الی ب تباشی و ئامان پ ڕابگ ئامین!  
. گۆنای سر کوت گوی و ھگڕا سوور وتی بم      

 و کئر برەو بوا سر ل و چاالکدوای ماوایی، 
  .ڕۆیشت ئسپاردەکانی
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 سیمای و سر ب پیاوکی ،"ئۆڤ ئۆسیپ" دوکتۆر            
ئو کسانی ک . بوو ڕۆژگاردیدە چشتووی گرم و سارد

 ئو قدەمی و پ ک دەیانگوت ناسی، دەیان ئاشنای بوون و
 ھر مای بکات ڕوو و پوەی ودمی پیرۆزیی دوکتۆرە
 دەردی چاری دەرمان و داو بب دەردەدارک، و نخۆش

 ھر دەرگای ک بیسترا بوو، کسانیشوە زۆر دەمی ل. دت
 نخۆشی ژوور سرینی شپۆڕی و شین بکاتوە، ماک

 خۆی دا لم باوەڕەش ئم ھۆکاری. لو بزەی دەبت کلال،
 ھژاران مای ، خاتری"ئۆڤ ئۆسیپ" ک دوکتۆر دەدیتوە،

 خۆی گیرفانی ل پویستیشیان دەرمانی تنانت و دەگرت
 دا، ئنوایان ب و ھژاران ناو ل ھربۆی. دەکرد دابین
 دەرمان چشنی ئو ئامۆژگارییکانی. بوو ڕا و پرس جی

  .دەکران دەکار
 ،"ئۆڤ ئۆسیپ" دلۆڤانییکانی ئمجارەکش، ئوا      

وتر کش سژدەر الری و لکانی و ئر زامو الس 
 ھندە ب ئاماژە و ماوایی کاتی. کرد دەرمان سرسنگی

 ڕەد میرزاحسنی گیرفانی دەستی پویست، زانیارییکی
 دوکتۆر، ڕۆیشتنی دوای ھر. نویست ل پارەی و کردەوە
. داگا بر و دەور ب چاوی و کردنوە چاوەکانی ئژدەر
 ھۆی بم ھی، ژانیان سرسنگی و السری کرد، ھستی
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 ویستی و قایمگیر کردە دەستی دوو. ندەزانی ژانی ئم
 دەستکانی دوو بم بکاتوە، بان و جگا ل پشت

 بڕوە مشکی فرمانی ک نمابوو تدا ھز ئوەندەیان
 جگاوبان، سر ل کۆلکدار دوو چشنی و برن؛ نیتوانی

ب وە جووکردەوە و . مانفکری لوتمن  بیر، ناو ک
 چاوکی دیسان چیم؟... بۆچ ناتوانم پشتم ڕاست بکموە؟ 

، دا جگا یک ل و کردەوە بری و دەور سیری و ھنا
ئامین و لوێ  ڕەشی چاوی دوو چاوەکانی کوتن سر 

 بینی، ئژدەری ئاگاھاتنوەی ب ئامین ھرک. جمان
 کردەوە دەمی ئژدەر. دا ھلینگی دا باوکی شون ب بپتاو
م بکات، بانگ ئامیننووزەی ب، وی لورازتر لچوو ھن.   

 سری بان ھاتن باوکی و ئامین ،نخایاند چی      
 ب ھیچکامیان بم ڕاما، انتی وردی ب ئژدەر. ئژدەر
  :گوتی ،ھزییوە ب ئوپڕی ب. دەرنچوون ئاشنا

  کوم؟ ل من... کوی؟ ئوە ــ
 وەرامی ،نیشتوویوە سر ل زەردە دەمی ب میرزاحسن    

  : دایوە
  ...کوڕم خۆتی دۆستانی مای ل ــ
  !قوون؟ زامکانم!... بوە؟ کومی گولل بن پم دەکرێ ــ

 زۆرت خونکی... بکی شلوێ خۆت ناب تۆ چل کوڕم ــ     
ر لک و ڕۆیشتووە بلگ زی بکانت... ھی برینج 

 تریان ئوی و خشاوە دا الچاوت ب گوللیک. نین مترسی
 و کردووی دەرمان زامکانی پزیشک،. گرتووی پیلی ژر

. نیی مترسی جگای و ڕاوەستاوە خونکت. بستوونی
 ساڕژ برینکانت و ناخاین زۆر وای پی دوکتور
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 دەبیتوە ساغ ھتا و وەی ب جگاکت دنیاب... دەبنوە
  .دەبی ئم بالی

 میرزاحسن دە چاوی سرنجوە و وردی ب ئژدەر      
. نناسرایوە بۆی بم دەدا، بۆ ناسینوەی ھوی. بیبوو

 دیسان و بوون قورستر و قورس چاوەکانی برەبرە
 الوازیی تووشی ئژدەر زانی ،میرزاحسن. بوورایوە
. ھی خواردنوە و خواردن ب پویستی و بووە جستیی

  :گوتی و ئامین کردە ڕوی
 دەرمان شون ب منیش و بک ساز بۆ چایی بۆ تۆ ئامین ــ    
. ھی خواردنوە و خواردن ب نیازی و یاوتیتی. دەچم دا

 چایی ،کوچک ب تۆ کرد، ئاوی داوای و کردەوە چاوی ئگر
  ...بک دا دەم ب شیرینی

  !باوک چاو بسر ــ   
 گوێ خانمی گورا دەنگی ک ،دابوو ڕۆیشتن ل میرزاحسن 

بوو ل.   
      ی لمان بنیشنی و یاریکاریدا،  میرزاحساگپ 

 نریت، بپی. لھاتبوو نریتی و باو وەک یارمتیخوازان
 الر ھۆی ئمجار و دەکردەوە ڕاست الریان باری پشکی

   .دەکرد پرسیار انبارەکی بوونی
 ل دەرمانی نوسخی و ژوور ھات ھرک گوراخانم     

 بستراوی گوێ و سر تازەالوکی و بینی دا شووەکی مستی
گاوبان ناو لن کردە ڕووی دیت، دا جو میرزاحس ب و گل 

  :گوتی گازەنوە
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 ب دەکرا کوم، ل من دەتزانی ئتۆ خۆ میرزاحسن ــ     
 باشتر بکرت کسان چنددەستی  ب ،کار... نریداب شونم

  ...بڕوەدەچت
 نۆرەی ئمجار و کردوومان ئامین و من ئستا ھتا ــ        

زۆر... تۆی کی بکات جوە برا ھاتیتگو ...چایی ئامین 
 چایی کوچک ب ھۆش، ھاتوەک ئژدەر  ھر و کردووە ساز

.. مھن جی تنیا... کبدا دەمی ب لیمۆی ئاوی و شیرین
  .دەگڕموە زوو و ناچت پ زۆرم من

 دابوو، ڕووی ھرچی میرزاحسن، ڕۆیشتنی دەگڵ       
وە دایکی بۆ ئامینایراخانم. گگو، ک لرژدەرببۆ ئ ، 
 ھی ترس تریشوە لبرکی دایگرت؛ خم و تزی جرگی

 و داباراند بسر تمی ،ئژدەر حایی ب و زامداری. گرت
رانی ترس لمگمیش ستوە وەک ،ڕژی شکوشی ھ .

 میرزا الیکوە ھموو ل ،سروبندە ئم ھر بتایبت
 و حکومت کاربدەستانی شاوی بر کوتۆت حسن

   .بیوە مامۆستایتی پشی و کار ل دەستیان
 کاری میرزاحسن ک قوتابخانانی و فرگ ئو       

 پیشیکی تنیا. داخستبوو دا ڕووی ب دەرگایان لدەکردن،
وە دەرس مابۆوە، بۆی کگوتن ند لکی چژار ماو ھ 

 خۆبخشان ئویش ک بوو، باکۆ کرکارانی گڕەکی نداری
 ئم بتوو. نگرتبوو وەئستۆی مافک و مزە ھیچ بب و

 سرکوتکر دەزگای بگوی دادەدانش ئم و ڕووداوە
  ... واوەیالی بگاتوە،

 و بیر. دانیشتبوو کنپیک سر ل گۆالراخانم        
 ئارەقیان و تدەپڕین دا بیردانی ب دزو و ڕەش خیاتی
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... :"دەیگوت و دەدایوە دداری خۆی جارجارەش. پدەڕشت
 نین، خاو خشیمکی ئوەندە دەزگایش دامو ئم! نخر
 دوکتۆرکردنی و دەرمان و ئژدەر ھاتنی خبرداری و ھاتبا

 علی ساجی سر دەیان خستن بوو لمژ زۆر بوانای، ئو
 دەستیان بم زانیبیتیان، لوانش... دەدان ببا مایان و

و ڕاگرتب ر لری ژدا ڕایان گرتبن...  چاوەد  
 داپلۆسنری دامودەزگای باسی زۆرجاران میرزاحسن      
 سرھدانی باسی و شۆڕش بسی خبات، باسی. کردبوو بۆ
 دگری و نرم دەنگی کارکردی ژر ل ،گوراخانم. کردبوو بۆ

 کرابۆوە، دا شۆڕش ڕووی ب دی دەروازەی ،دا میرزاحسن
 و کاربدەستان ویژدانیی ب و بزەیی ب ل بم

 حسن میرزا ، گوراخانم یدنیا. دەترسا ڕژیمیش سیخوڕانی
 ندەما ئو ،بوانای بیک تووشی ئوان بوون؛ ئامین و
 و ک شۆڕش ،بوو خوازئاوات گوراخانم. دەمرد و

ب و ل چاو ترووکانک دا ، ل یک زەمان  سرھدان
ئیتر کوشتن و بندیخان و ئازار و  و گیشتبایسرکوتن 

زۆرجاران میرزا حسن پ . نبوایئشکنج ل گۆڕێ دا 
  .ناھنت پووشک ژرستمی و دیلی ژیانیگوتبوو: گورا! 

 ل ئوەندەی جۆراوجۆر، بیری دەستیخی گوراخانم     
 بۆ و ئژدەر بۆ ،بوون ماندوو و وەستان بب ،یدابوو توانای
ل  بجدا کاتی ل دەرمانکانی و دەوا. کرد کاردە یشۆڕش
 دوو دوای. اپد ڕکوپک خواردنوەکانیشی و خواردنکرد. 

 پل 5/39 سر ھات پلوە 5/40 ل پتاکی ڕادەی ڕۆژان،
 ئندامی س چاوەدریی ژر ل ئژدەر دیاربوو و،
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توە سر پ و کودە شۆڕش بۆ ،دا ئازەری بنمایکی
 .ۆ دەچفی کی دوژمن بفیش  
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 ڕۆژەدا ئو بشون و، ئیار یکی خۆپیشاندانی              
 بازاڕە لو. ھژاند باکۆیان شاری ،ڕەشبگیری و بگر بگر

 دەوری باکۆ شاری بدەستی چۆماخ لووتی و الت دا ئاۆزەش
 تکۆشراندا کردنی بردەست و ڕاونان ل و گاباش  خۆیان

ژ دەمامک  رانیجیرەخۆ. بوون پۆلیس چاالکی یاریکارکی
 مبند شار، خکی ئاسایی برگی و جلک ب و پۆشتکراو

 خکیانب مبند دەگڕان ب پاساوی پشکنین، 
  .دەڕووتاندەوە

 ک ،گومرگات دایرەی کاربدەستکی ،"یگۆرۆڤ"         
را، ڕاکردنی و ەکان"ماتریس" ئاشکرابوونی دوای بماوەی ڤ 

 دا زیندان سووچی ل سرخوندنوە بب ،مانگک
 ب ،و پاپتی رانیجیرەخۆ نو کوت کرابوو، دەسبسر

 سرەتای ل. دەگڕا دا خک نو ب شخسی برگی و جلک
 ھر وەستان، بب و ڕۆژ درژایی ب ژانڤییوە، مانگی

 وردی ب و ھدەگرت شونی ،دەھات تووشی ک کچۆیکی
بژن و با و ڕەنگ و ڕواتی کچکانی، . دەکرد سیری
 ک ،ھدەسنگاند نیگارە و ڕەنگ و با و بژن ئو دەگڵ

کار ژووری لر. بووی بینی دا یەکخش و سیما و سو ن 
 دەگڵ ھسنگاندن ل و مابۆوە چاو لبر ی"ڤرا" نیگاری
 بدی تدا ھاوبشی خاکی ھیچ،  داڕگوزار  کچانی

 دا شقامان ب و کۆن ب ڕۆژک ھموو. ندەکردن
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 بنکی بۆ یکسر ئوارانیش ،و دەکرد سیری و دەڕۆیشت
 نبوو ئوارەیکیش ھیچ.  دەچوو" الورۆڤ" دیداری و ژاندارم
، " الورۆڤ". وەرنگرت سووکایتی و جون یک و ھزار

پرسکی خیانتی بۆ ھدەبست و  و لدەکرد ھڕەشی
دەگڵ سربزوانی کرکاری، ب ھاودەستی دەزانی. 

 ت و نیشانی بح دەنگاوت، کر "نینا" زۆرجاران خگئ
   .ھدەدرت سیبریای وتی بۆ ندۆزتوە

 انی شاری باکۆ،کچ و ژن دەستی ل" یگۆرۆڤ"         
 گۆڕینی ب ،کچ و ژن. بتقت و ھنت وەرھم بوو خریک
 و جلک و پو ھاکزایی ئاوگۆڕکی ب و، سر مۆدەی
شون ھگرتنی . دەشواند زانا ھزاران ل یانسر لیباس،

ژن و کچ و سیری بژن و با و تەانینی وردی خت و 
و  شان کسریخایان، برە برە بۆ "یگۆرۆڤ" وەک 

لھاتبوو. گلک جاران ژن و کچ بۆی دەگڕانوە سووکایتی 
و جونیان پ دەدا و تفیان ل دەکرد. زۆرجاران ل ناخی 

 شون پیاوان دا دوە خۆزگی دەخواست، ک سد بریا ب
 ناسینوەی بوای، پیاو گومبووەکی ئگروكیان کردبای؛ 

  .خواردنوەی ئاو پیاو،
      ت دا، ڕابوردوو لیدای و شستان دیدە شچاو و م 

وەک  و نماوە چژەی و تام ئو ئمۆ بم. بوو خوماران
، وات ئودەم انی جارجار. داھاتووە یمل ب و سۆغرەکاری

 ماگدە و سیکم و ملھوڕ بوو، زۆر جار ل ڵ پباخ ک
 و تنگ کمر و برز بژن ،و دەنیشتدا تایبتییاکاندا

 بم .ڕادەبوردن دا دەمی بر ب و دەھاتن خۆیان لبارەکان
ستاک؛ وا ئنیی ر دەبکەی ڕۆژ ھشنر چو کات دەب 
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 سیپ دا شارد شونکی ل و بکات شان الیک بۆ سری قژی
  .ڕابوەستت بۆسگیر و بنتوە

 دەھات دا شقامک ب ی تر،ڕۆژان وەکی ،ڕۆژەش ئو        
 ، زووتر دەست ب کار بوو بوون وھاوکاری رانیجیرەخۆ. خوار

 چی ب چی خۆی ئو بم دابوو، تۆڕ ل نچیر یانگلک
 و سر ک ،بوو ئم ڕۆژەی ئو کاری برنامی. نکردبوو

 دا دەست ب زەمبیل کچۆیکی شون ب ی شقام،خوار
 ک کچکی ھر ،نگبتی بختی ل بم. بتقنتوە

 خورجن ژنکی یان بوو، تۆزاوی کرکارکی یان ھات، تووشی
ی لی کۆن پاشماکی. مایزەمبیل ناسکی کچۆ ب 

  .بوو قات ،دا کی ئوشقام ل ،شان
      ل قامژەکان و دوور شکی ھیچ دا دروتبوو دەسکن .
ک بقامشدا ڕاست و خوار ھات یشتگ 

 و دەرگا و الدیوار ھرچی لرەوە،". قوشق"دەروازەی
 تراکتی و ئافیش و بیان جۆرە ھم ب بوو، بتاڵ شونی

 وازی ب ب ،ماندوو ی"یگۆرۆڤ. "بوون خم بازەرگانی
 یانڕەنگاوڕەنگ بانگاش و ڕاگیاندن گشت ئو سیری
" شاری ئیچری" گڕەکی برەو، ژر برە سر و دەکرد

 سرل. دەلرزت چۆکی وە بھزدەکرد  ھستی. دادەگڕا
 تری شتکی ھیچ ئارەق، بچووکی پیای دوو جگ بیانوە،

وک بچوو دا ئری. بوو ڕۆنر. دەکرد ژانی سگئ 
 پیای دوو یک دەکرد حزی بوانای، یاریکار گیرفانکانی

 بتای ورگی ل گیرفانکانی و جۆڕک بم پداکات، تر
   .بوون تر پووچ
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 پی بم دەکرد، قورسایی ملی سر ل سری    
 ب. بدۆزتوە کنیشک ئو و بگیت چاو دەب سپردرابوو
 ل. ڕیانک چوار گیشت و ھات دا تنگبر شقامکی
 ک ،ھنگوت کیژۆیک ل دا چوارڕیانک جمسری

موو بوە یاتوان ھیپ ب ڕەمی ورد. دەڕۆییشت ھڕاما ت 
 ئوبری پیادەڕی برەو گورجبۆنی ئاشنایی لکرد.  و

وە. چوو قامشول ی وردی بنگاند ھڵ و سو دەگئ 
 دنییاییوەکای بارەگای مشکی، ھی سنگاند.  کیژە
 ئگر تنانت بدەم، کیسی ل نابی. خۆیتی:  گوتی

 سیری ورد. نانووقنم ل چاوی بگات، مردنیشم ئاویلکی
 و ھسوکوتکی ھسنگاند. گوتی خۆیتی، بم کرد
   دابت؟ سر ژر ل چی دەب دەڕوات؟ پل ب وا بۆچ

. دەڕۆیی غوالم مای برەو بپل زۆر ڤرا          
 ھاوڕیان زۆربی ب ی"بۆگدانھڤاڵ " یکپیام

 پلی بۆگدان، ھڤاڵ ب خبردان و گیشتن بۆ. گیاندبوو
 دەور سیری ەکانی،چاو سیلی ب ،دا ڕگا درژەی ل. بوو

 سیری ک. دەکرد ئاژن دەرزی ڕبوارانی و دەکرد بری و
 ل. ھدەگرت شونی ک و دەڕوا بشانی شان ک و دەکا
 چاکت زڕتبۆرکی یوە"شاری ئیچری" ڕیانکی چوا

 کیاران زۆر ک بینی چاو بگۆشی درژی زەڕنقوتی
ی و بۆ چاوبرسی یکپیاوپی وابوو  بم دەکات، سیری

 غوالم، مای برامبر گیشت  کاتک ڕاوە ژن دەگڕێ. 
 ئرخیانی ب و کرد پشتی دەوران سیرکی و گرت ئیستکی

  .کوت وەژوور
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. ڕاوەستا حپساوی ب دەمک کورت بۆ" یگۆرۆڤ"        
 ب، چاوەڕانی و بوەستت دەرگای ئم لبر ھر بکات؟ چ

 پاش ڕیانک؟ چوار بگڕتوە گرتنوەر ھیمداد بۆ یان
 ھنانی بۆ و کردەوە ساغ خۆی ئودەست، دەست ئم تاوک
 تی ژاندەرم بنکی برەو یکسر ،تکروسرک ھزی

  .تقاند
. چوویوە بپیل بینی، ی"ڤرا" ھرک ،نیسا پوورە       

 یکتریان و ھمز گرت پورەنیسای دلۆڤانی ب ڤرا
 دیار ڕوویوە ب ماتمینی خرمانی نیسا پوورە. ڕامووسی

 چاوەکانی. کوتبوو وەدەر ل داکوتیی و شکاوەوە. بوو
 چۆنی، و چاک دوای. گڕابوونھ سوور خون گۆم چشنی

  :پرسی لی ڤڕا
  چۆن؟ دای، حاڵ چ ل غوالم ، ھاوڕێگیان نیسا پوورە ــ     
 ڕۆژە، چند. ئیشتیھای ب و نفس تنگ و تدار ــ     
جگ تری ھیچی ئاو ل وک بدا ئ چۆتخوار ن.   
 ئکبر ب چاوی دا نیگا یکم ل و کوت وەژوور ڤرا      
 ل. بوو ماوژھکور دا ژوورەکیان قوژبنكی ل ک ،کوت

 بەنگی و زەرد سیمای و غوالم بانی و جگا ترەوە، برکی
   .بینی غوالمی

  :کرد بانگی غوالم    
  !بدەرێ ئاو قومکم نیسا ــ 

      غوالم یتڕووم واوی بچاوەکانی و ڕۆچووبوون ت ل 
 بوای،ن کیسواری پشووی ھاژینی ئگر. وونکوتب سۆ

  .ندەکرایوە لک گیان ب ترمی دەگڵ
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 غوالم. کرد دا دەمی ب قورتمکی و ھنا ئاوی پوورنیسا   
 بان و جگا ل جستی و قایمگیر کردە ئانیشکی دوو

 چاو ب ی"ڤرا" دانیشت، ک ئودەم. دانیشت و ئستاندەوە
 کپ دەنگکی ب و لوان سر کوت کزی زەردەیکی و بینی
  :گوتی
 بشداری... کرد؟ پیرۆز چلۆن ئیارتان یکی ڕۆژی ــ       

  بوو؟ چلۆن کرکار
. کرا برپا برنامداڕژراو و بڕیوج زۆر یکجار ــ   

 و سوارکار کازاکی ھزی بم ھاتبوون، باش جماوەرکی
. کرد تقیان و داڕژان خک بسر ژاندارم و پۆلیس

سرکردایتی . ھی برینداریشمان و گیران زۆر ژمارەیکی
 بڕوە ئوە مای لئاوارت  کۆبوونوەیکی ی دابیار
 یکتر لرە و قرارە ڕاگیاندووە ھڤانم ب من. بچت

  .بگرنوە
  :پرسی ل و کرد نیسای پوورە سیرکی غوالم     

  دابننیت؟ میوانانی دەمی بر ل ھی شتکمان چ ــ
. مایوە گبدەن و لقاند بۆ سرکی تنیا پوورەنیسا     
 ھات ڤرا جرگی ومدانوەی، چشن بم و پرسیارە بم
  :گوتی ،پژار و خم خنکاو ل دەنگکی ب ڤرا. ژان

... نین غریب سوت، دن ئوانی غوالم ھاوڕی ــ      
ئوانی دن ئرە، . خۆتن ھاوڕیی و ھاوخبات ھموویان

  !ی خۆتنھاوڕییان  ، نین میوان
 لرخ، و قرخ ب کۆخیکی نرم چند دوای ،غوالم 

  :گوتی ھناسسواری پڕی ئو ب و کردەوە تازە پشوویکی
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 چشن بم سر ھتا ،کرکار ماباتی ڕەشی چارەی ــ    
 دەب و بمجۆرەین چل بم. دای گۆڕان ل دەور و نابت

 الی بنریت ئکبر دەکرێ ئگر نیسا... تپڕی بکین
 و قند ھندە بشکوو کۆن، سرگی دوکاندارەکی

 بۆی ،بوومان ئگر... بگرت دەست چاییکمان
  ...دابنرت دەم بر ل چاییکمان نب ھیچ... دەنرینوە

 قورسککی چشنی خمبارە، دۆخ و بار ئم بینینی      
 بۆ و ناچاری ڕووی ل.  ڤرا دی سر کوت گران زدە

  :وتی غوالم ددانوەی
 بۆ ھاوڕییانت! مدە ئازار ھندە خۆت غوالم ھاوڕێ ــ      
 بۆ ،ئوان. سردانت ناین سرخۆشی بۆ و گم و گپ

 دەس. کۆدەبنوە لرە کرکار بختیاریی دەرگای کردنوەی
 ی ئمی...ھموو مای خاننشینی ئنوایی ب و تنگی

  !ھاوڕێ نیت تۆ تن ھر
 بنن، چایی ل واز ک ،پداگرت زۆری ڤرا ئگرچی      

 باسی ڤرا. نارد دا چایی شون ب ئکبری پوورەنیسا بم
 ھزی ھرشی و خۆپیشاندان و دروشمدان و ئیار یکی ڕۆژی

 و ئژدەر برینداربوونی بم. گایوە غوالم بۆ ،حکومتی
   اوە ھشتوە.شار ئوەی ڕاگوزانی

 چاوە پیلووی ڤرا، ئاھنگینی دەنگی دەگڵ      
 خو و یک سر کوتن ھدی ھدی غوالمیش شکتکانی

 کردەوە خاون میوانیان ژووری ،ڤرا و نیسا پوورە. بردییوە
 ب ھشتا. داھنا 'شغوالم" ژوورەکی ب دەستکیشیان و

 دەسبتای ب ئکبر ک ،نبووبوون تواو کاری ل تواوی
  :پرسی لی نیسا پوورە. گڕایوە
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  !نیدایت؟... بوو؟ چی ئکبر ــ    
  :گوتی ئارامی ب بم. چاو بر دەھات پشۆکاو ئکبر

    ...گڕاموە وەڕگا نیوەی ل من گیان دای نخر ــ
  ؟قوماوە چیچیی؟... ... ؟کوڕم بۆچی ئاخر ــ

 بری و دەور ل نناسراوم قوتی مرۆڤگلی من دای ــ      
 و سرت پکوە و دەچوون و دەھاتن... دیت دا خۆمان مای

 چند و کزاک سوارکارە ،والتریشوەل... بوو خورتیان
 و گرتم پشیانپکوتن... ل ھاتنوم دا،  چاو پۆلیسکیشم

 و ھاتم دا پشتوە کۆنکی ب منیش بموە. ھشت نیان
چوومدا  دیوار بیاندەوە خۆم و ھوە الی گزۆرن... ئ دای !

  ...داخستوە دەرگاکم
 و ھستا، جگا سر ل یکج و ھنا چاوی غوالم    

  :وتی و کرد نیسای پوورە سیرکی. دانیشت
 مای ب ڤرا... دەر برە پیژەک خرا!... نیسا ــ     

ی دا دراوسو ڕەوانن دیوی ئکۆ گورج.. دەی دەی... بک 
  .ناکات باسمان و خاس پیاوکی دراوسکمان! 
  :گوتی و ڤرا کردە ڕووی ئوسا  

 ھوان ب زووتر ھرچی ، دەکرێ پت ئوەندەی ــ      
نیڕابگم ، کبرن دا گوزەرە و گاز بڕان ...کی لنشو 

 زووب دەی... بکنوە ئاگادار من دواییش و ببینن یکتر تر
  !ڤڕا
 ب و دەرپڕی ژوور ل ڤرا دوو، و یک بی ھر      

یژەکربان دا پوت وەسی پوورەنیسا تازە. ککردیوانن 
شابوویژوور، ناو ک یان دەرگای کوشيکح وتر کب 
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 ب نیسا پوورە. ھتکنن یکی لبر نما چی ،و پالقی
ڕەمھ یان فریای بییشت دەرگاکو گ گوت:  

 دەرگاکی ... بوستن با دەرگاک بکموە!  ــ ! کی ــ
  .کردەوە

     رکوە، دەرگا ھند کرایک چکی و پۆلیسپیاو 
 پۆلیسکانی ل یکک و حوش ڕژان ،بدگووز ڕەزاتای

گوتی تووڕيیی ب:  
بک با بت  قاو بۆ کنیشکمان ئو !...پیرەژن خراب ــ    

  دەر!
 کچمان... ھی کوڕیکمان تنیا ئم!... کنیشک؟ کھــ 

نیی...  
   کپۆلیس پ ب کوشح ری بگوتی و شریخاند دا س:  
... دەی... دەر بت با بک بانگ... کمتیار پیرە دەکیت درۆ ــ

  !زوو
  !نیی کچمان... نیمان... نیی ــ    

   : گرماندی پۆلیس
  !حوش بیخن دای ماڵ ک. بپشکنن ژوور و دەر ــ    
ل وشکرد دەستیان  وەحکانیان ژوورە. پپشکنی تاریک .

 و ڕاخر ژر و دەستنون ناو و دۆپچ و ھرزاڵ ژر
 و سنگ وتیان چشنک ب. ھتکاند پخفکانیان

  .بووە گوم ل درومانیان دەرزی ب وەک ھر کرد، سووژن
 مانگی ساردی سەبای و ھشتبۆوە وا ژووریان دەرگای       
   .دەگڕا دا ژوورەکان ب ئیار
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      وە لنکۆ می و پسپی حیلکان سوارکارە ئکازاک 
 وت ب سگک چقولووری دراوس حوشی دیوەی لو و

  .دەگڕا دا
 ب ،وەپواوە و تنک دەرپیکی و کراس تای ب غوالم      

 دا حوش ل ،خزەری ساردی کژەبای ب دەربست
 خولی دا تاڵ گریمانی دوو شون ب غوالم بیری. ڕاوەستابوو

 ئو ندیوبوونی و ڤرا دەربازبوونی دەخواردەوە؛
. تدای شونامی و بیان الپڕە چند کوا مجریلکیی

 شوی یادگاری ک شونامانی و بیان الپڕە چند ئو
خۆی  بالی ،بوون چاپی کرەسی و چاپخان ڕاگوزانی

 ل پ ئگرە دوو بم سبارەت ،غوالمھشتنوونیوە. 
رانییواو ،نیگکچوو تبوو ت.   

 ورد ،خوانینان ڕاوی توی و تاژی چشنی پۆلیسکان      
 بوون خاپوور و ورانی دەرخمی. پشکنی الیکیان ھموو ورد
 بستیان ب بست دەچوون، بۆی شونک ھر. نبوون دا

 و کردەوەدە بو دا وت ب دەستنونیان. دەپشکنی
 زەبری ب و کشادەدەردا  بان و نون توی ل مجریلکیان

نگان قونداختف یان پارچنکرددە پارچ .سکخرت و پر 
 ژر ل. انەدھد تووڕیان و دۆزییوەدە تدا ژنانیان پرتی و

 دیتوە. تدا ڕۆژنامیکیان بست دا مجرییک ترکی
  :کرد قاوی پۆلیسک

  ...کرد کشف شونام بستیکمان گورەم ــ   
  :کردن ھاواری پۆلیسکان سردەستی

  .دەگڕین دا ئمان شون ب ئمیش!... بنرخ ــ     
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  رکباسی ھ ونامی ڕاوەستانی غوالم ئیتر کرا، شوشح 
 بانکی و جگا سر ل چوو یکسر و نزانی بپویست

 سیری ،توورەیی و ترس ل پ چاوی ب ئکبر. ڕاکشا
  :گوتی و کرد بانگی باوکی دەکرد، پۆلیسی ئاکاری

 خریک ھبکشوە، سر ب لفکم وەرە خۆم کوڕی ــ    
  !دەبموە ڕەق
 باوکی سر ب لفی بوو خریک ئکبر ک ئودەمی   
  :گوت پی و گرت باسکی غوالم ھکشیتوە، دا

  !بشمزیت و بگرت ھت ترس نکی خۆم کوڕی ــ    
 دۆپ چند و کرد باوکی شکاوی ڕوخساری سیرکی ئکبر

 ل و پش کشا کورسیلیکی. ھوەراند زوی فرمسکی
  :یگوت. دانیشت باوکی پنای
 لم قت ،باوک دنیاب!... ناترسم گیان باوک ــ      

وەراتناترسم... ناترسم جان باب!  
 نعرەتی ب ک بوو، ئکبر ددانوە بنیازی غوالم     

  .بوو وشک دا دەم ل قسی پۆلیس سامناکی
  !چین؟ ئمان ــ   
  .شۆڕشگرانن بیاننامی ــ

  :گوتی و ڕاداشت بۆ الپڕەیکی دەست سرۆکی   
 بزانم بیخونوە نووسراوە، ئازەری زمانی ب ئم!... بگرە ــ

چیی!  
  :گوڕاندی ب، دا الونی تافی ھڕەتی ل وەک ھر غوالم   
 بۆ شۆڕش ب سرکوتوو. تزاری دیکتاتۆڕییتی بوخ ــ

  !یکسانی
ککی پۆلیسڕيیدا نیشان تری الپ:  
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  ! ئم ئدی ــ   
 بزرابت، ئوەی وەک دوای. لکرد بدەنگی تاوک غوالم

  :گوتی و ئوال کرد ڕوو
 ئوە فوتانی و نمان باسی الپڕەکان سرپاکی ــ     

 و ھاوخباتی بۆ دەکات کرکار ھزی بانگی و دەکات
 لموەبر و من پیامی ئاخرین ئم ئیتر ــ. بربرەکانی

 قپاتن و قف لوەکانم دوو ئیتر. نابیسن ل پرسیارکم ھیچ
 و وەرسووڕایوە وتی، ئم دوای.  دەر نایت ل ھیچیان و

  :گرت ھمز ل ئکبری
 و دەکا بانگم مرگ!... من برخکی... شیرینم کوڕی ــ      

وە باوەشی بدەچم بۆی ئاوا ...گای تۆ من پاش لج 
  ...دەگریتوە خۆت باوکی
      رەو پاشان لوە پوورەنیسا بپوورەنیسا. وەرسووڕای 
  .بوون خون گۆمی چاوەکانی دوو
  !گیان نیسا ماوا ــ    
. ھشت نیان بم ڕابکشیتوە، جگا سر ل ویستی    

 برەو ڕەکش ڕەکش ب و کردەوە دەبر جلککانیان
  برد. یاندەرگا

 داڕنینی برۆک و سنگ و ئکبر شپۆڕی و شین     
 پوورەنیسا، غوالمی غوالم و ئکبر بابی باب... پوورەنیسا

   .دەبرژاند جرگانی خاوەن جرگی
 و وادە سر ل غوالم. برد بندیخان برەو یان"غوالم"     

ئوان ھرچی ب دمیان دا ھات  .ڕاوەستا خۆی یکبن
دەگیان  یان گوت و چی ل دەست و کوتکیان ھوەرپی

 پدا وشیشی یک تنانت غوالم لوەکانی دوو بم کرد،



407 
 

 ئازاری برگی غوالم بم دا، ئازار زۆریان. نھات
 و دا گیان دا"بائیل" بندیخانی ل و نگرت لڕادەبدەری

  .مرد
  
  

  
****  
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25  
  
  
 و تاریک دومانکی و مژ. انتاوپڕان برەبری             

 و شکت ڤرا. داپۆشیوە باکۆی شاری ئاسمانی انخمبار
 گورا و ئامین. میرزاحسن مای ۆتوەگیشت شیواوەحاڵ

ب . ھاتووچۆیان دا ئژدەر دەوری ب دایکی خانمی
 زەردەی و دەکرتوە دیان کچ و دایک ،ڤرا ھاتنوەی

 ل دارماڵ دی ل ئوان لوان؛ سر کوتدە پکنینیان
  .بخبرن غوالم مای کارەساتی و ڤرا خمی

 و مرزاحسن ل ڤرا پایانی ب سپاسی و چاکوچۆنی   
 و گورەیی باسی بردەوام و ندەبایوە بنماکی
 و خم ل پ چاوە. دەھات دا زمان ب ئوان مرۆڤدۆستی

 یانانخمبار حکایتکی ،ڤرا خواوەکانی
 ل ک تاونی گیان خسارە و خمئو . لدەخوندرایوە

. دەکا تمنی ئاخر ھتا بشی ،دیتبووی دا غوم مای
 چندە و گورە چندە ئنوا، ب چند ھژار، چندە

 ،چاوگش ی"ئکبر". بنمای ئو شۆڕشگرن
 دیدەی بر ل ؛قارەمان ی"غوالم" و دلۆڤان پوورەنیسای

 سر ھتا شانۆیکی چاالکی ئکتری ،دا"ڤڕا" خیای
و سرتانسری  دیرۆکی مرۆڤ ب جوەھری ئو  نزیندوو

 ب حورمتی ب ،پۆلیس ھوروژمی. ئو کتب دەنووسرتوە
 و تنگ ماکی ل ئوان ناشیرینی کرداری ،منداڵ و ژن

 دەب... دەبخشت؟ مانایک چ ،دا ڕووت و ڕەش ی،تاریک
 ھرش ئاکامی ل بوون بخبر... ھاتبت؟ بسر چی غوالم
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 ھموو سرباری دەردی حکومت، کاربدەستانی پالماری و
  "ڤڕا"ی.  دەردانی

 سنگی ب نردیوانکی ،پوورەنیسا ک ئودەم      
پی ھچوو. ب  پرکوورک "ڤڕا"چشنی ،نا دیوارەوە

 قاچی ھستا دراوس. حوشی خست خۆیسر بانیژەکدا 
یشتبوویگناو ن وشحک، کی کگستووری مل سئ 

 و ئمال و الواندنوە و پژە چنگ ب. ھنا بۆ شاوی تیسکن
 سگک بم .بۆوە نزیک حوشک دەرگای ل کردن، ئوال

 دەستی جووت. دەگرت ل بردەرگای و وەدادە ل  پشبەی
 دەدا نیشان ددانی و کپ و ڕاگرتبوو ڕەپ ،ئستوندەک وەک

   .ماند دەی و
 ندەترسا، گماک لووری و چق ل ئوەندە ،ڤرا     

 سگی حپی حپ نوەک ک ،بوو مئ گورەی ترسی
 بکشت ژاندارم سرەی و ببزونت پۆلیس ھستی تووڕە،

 بساچوو ژنکی ،کرد و یاریکاری بخت بم. دیوەش ئم
ژوور ل دەر ھات . کگس ی دیتنی بکدەنگ خاوەنب 

  :پرسی ژنک. بوو
  چیدەکی؟ لرە... باس چ... چیی ــ
  :گوتی ڕووسی زمانی ب ڤرا   

 خۆتان یارمتی ب دەکرێ... گیان دای لگۆڕاوە ڕیگام ــ     
  !بکیتوە؟ بۆ دەرگاکم

  کر ھیچ پیرەژنکی وسدەر کانی لرا گوتکرد ڤن .
 ڕگای ھرک و کردەوە بانگ چوارپیکی ھوری ب بم

 بستنی ب ماسی چشنی کرایوە، ڤرا بۆ دەربازبوون
   .بر ھاتوە ھناسیکی و خزی دا کۆن ڕیگای
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 ڤرا.  بوو ھامووشۆکر ب و چۆڵ تنگبری کۆنکی    
 و گرت یککۆن ، ڕگایوریایی ب بم چاالک، و ستچو

 بم بوو، ناناسراو تواو ڤرا بۆ ،کۆنک. خوار ھات پیدا
 ئاوەکانی قراخھات خاور و گیشت  گرێ ب و ڕاست

ب  تکڵ ،لووە ھر. "شاری ئیچری" گڕەکی
" نابراژنی" شقامی ڕاست ل و بوو قرەبالخ حشیمتکی

  .داگڕا خوار و برە
 ل بیری بم بوو، ئژدەرەوە سر ب چاوەکانی      

 ھر ئاۆزی، بیری بدەم. بوو فین خریکی ترەوە شونکی
می بوە ددەکرای، م توانیبووی کل شرقخۆی ق 

 چۆن دەب کارەکی ئاخری و غوالم چارەنووسی. بکا دەرباز
  ، نیدەزانی. بت

 و پ توانای بھموو حوشک، ل ڕزگاربوون دوای     
 دا غوالم مای ل بوو بیار ک ،ھڤانک شون ب پالنی

 ل بوو باش. دابوو دۆزینوەیان و چوون و ھاتن ل کۆببنوە،
 پوخت ڕستی چند ل و گیشت چۆنیاتۆڤ ب خۆی بختی

  . گایوە بۆ تاکی بسرھات دا پاراو و
 گمارۆی و ھرش دوای ک یش،"چۆنیاتۆڤ"      

 ل دەردیسر سد ب ،فرمانداری باخی خۆپیشاندەرانی
 ھموو ب ،بووبوو دەرباز چاوتیژەکان سیخوڕە و پۆلیس چنگ

 غوالم مای چوونی بۆ خۆی ،مترسی گیانیشی و ماندووبوون
، دەھات برەو مای غوالم وەڕی . چۆنیاتۆڤکردبوو تیار

 تواوی ب ،کارەساتک خبری و ڤرا ھاتنی کبکوێ، 
ڕەوانی  کسکیب گورجی  چۆنیاتۆڤ. کردەوە ساردی

کرد، ک خبر " شاری ئیچری ـ قوش"دەروازەی
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کارەساتک ب سرجم ھاوڕیان بگینت و پیامی 
 کردە ی"ڤرا" ،دواییشڕاگرتنی کۆبوونوەکشیان پ بدات. 

 کۆمیتی سرکردایتیی ھاوڕیانی  دانیپ خبر بۆ تتر
  .باکۆ

. بوو شقا تووڕە زری چشنی باکۆ شاری ڕۆژە، ئو       
ر لکدا و گاز ھبازڕ، ر بیست و دە بریکی چاوەدچاو خ 

 باتری قات دە ب ڕۆژە ئو مترسیی. نبوو لوەڕاندن
 داڵ چنگوڕکی ل تازە ک ڤرا، بۆ بتایبت. بوو تر ڕۆژانی
 بۆ خبری زانا، و زیت تترکی چشنی ڤرا. بوو دەرچوو

 ھڤای ب گیشتن بۆ دەبرد، ی سرکردایتیھاوڕیک ھر
 ڕەتاوی کروشکی ب چشنی ھر. دەگۆڕی یکڕگا  ،تر

 کاتدە ھزارە دا نشکاو بفری ناو لچلۆن  ،دەستی ڕاوچی
دەھ ج نجن پویش ،و دەیان شوی ئچپچۆ ب 

. دەشواند ھگر شون ل سری ،و دا دەھات ڕگا
 گیشتوە وەختی درەنگ ئوارەیکی دەمی، سرەنجام

 چشنی ب پوەکانی. ی خۆیانما ب نزیک شقامکی
 و تشک و سکوت و سر. داقیشابوو لغاوەیان ماسی زارە

 شکتی و پژارە ھموو ب ،ڤرا. دەتکا ل تۆزیان داونی
. الندەچوو خیاڵ دیدەی بر ل ئژدەری وە،دڕاوکش و

 بینینیبۆ  ھنگاوی باوی تۆزاوی، و شکت ش،ئستاک ھر
 و تۆزاوی ئاۆزکاوی قژی ب بم ئژدەر، خاتر کردبوو.

 ماڵ بچتوە باش وا دژونی، و خۆوی پالوە و جلک بم
 ھرک و گرتبر مای ڕیگای بنت؛ دا خۆی ب دەستک و

 یکمجار بۆ کوت، دایکی ب چاوی و کردەوە مای دەرگای
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 بکاتی بۆچی ک ،کردەوە دایک ب ڕوو لۆمی زمانی
  .نبووە ماوە ل، ئژدەر ھنانوەی

 ڤرا، پرشانی حای ببینینی" اسیلیوڤیناو ماریا"     
 و کرد ساز بۆ شوی گورجی ب زۆر بم نکرد، دەنگی ھیچ

 ب دەستکی خوردن، نان دوای ڤرا. دانا بۆ خاونی جلکی
 دایکی دەگڵ ئمجار. گۆڕین پوی و جلک و داھنا خۆی

  .کوتن وەڕی میرزاحسن مای برەو ئژدەر دیتنی بۆ
     وانی لتا ماڵ ڕیگای نر ھی دەرگای بما ،دڵ ئامین 
را سنگی لشنی دا ڤلی چی ناو منجی ،باز پپتبا 

 پ ڕۆژە ئو دڕژایی ب ئاخۆ ،بوو پرسیار جگای. بوو
ژدەر  چلۆن ،کارەساتئ ی دوور بوون لرگتوانیبووی ب

  بگرت؟
 خوتبوو، تیدا ئژدەر ک ،ژوورەی لو ھر میرزاحسن      

 بدەستوە، کتبک ئانیشکدار، نرمی کاناپیکی لسر
 وشیکی ن بم بوو، کتبکوە سر ب چاوی. دانیشتبوو

 مامۆستای. ھدەدایوە ل پڕکیشی ن و لدەخوندەوە
 ھی خیاڵ ئستک ھر مندان، فرگی بساچووی

 بی تۆدت و دەچت.  دا نادیار ترسکی باوەش ل و گرتووە
 ل ئژدەر ئاخر... ھبگرن؟ ل دەستی ،ڕووداوە ئم دوای

 ھزی گوللتفنگی ب و ڕژم ب دژ خباتی گۆڕەپانی
 ئم ڕاگوزراوەت ڕووناک بڕۆژی و بووە بریندار دەوت

ی تۆ!... کراوە دەرمان و دیوەخانو بل چاوەی گشت ک ،
خاوەنی جووت  بشداری ھنان و بردنی ئژدەر بوون، 

 سردەمک، ،ئاخرچاوک خبر بۆ نیار نباتوە؟ 
 دوژمنی ،کۆنپرست و ھلپرست. ھلپرستان بازگی
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 بروسکیدا  شونک ھر ل و تکۆشرانن یسر قستی
 دەگن تزاری بارەگای مومۆکرانی بت، تریشقی ڕزگاری

 بر ڕزگاری ڕیگای باشن، ئوانی. دەکن خامۆشی و یسر
 شانی بۆی ،باشانی لو یکک خۆیشی ئو ئاخر نادەن؛
ر داوەتی بختکی تک. شۆڕشگۆڕەپانی  زامدارماوەی ،

 دەم ھر و سربزو مرۆڤی لیستی ناو کوتۆت ناویئویش 
وە بکساون بانگی پری و دەکوە سنندەخو.      

 و ڕاھنان وەزاڕەتی برپرسی ی"مجیدئۆڤ"        
ھاودەستی پاراستن و ب دایم خریکی  ڕژم، پروەردەی

 ئو شونی و بادەدات قف قف یکانسمی. مومۆ
ن. ل ژ سمکانییوە ب گوچکی ئازادیخواز یکسان

   پۆلیس ڕادەگینت.
 ئارەزووی ب دا، وەیگوتن دەرس دەمی ل میرزاحسن       

 و ڕووس مزنی وژەوانانی و نووسران باسی دڵ
بۆ پشت ڕاستکردنوەی گل . ی دەکردتر نتوەکانی

 ون" پوشکین" ھبستکانی لبابتی کۆمیتی، 
 ،" گۆگۆڵ" ،" لۆرمانتۆڤ" نووسراوەکانی و دنتوە

. ەخونتوەبۆ خوندکاران د" تۆستۆی" و" شچدەرین"
 و ئوان شیواوی ژیانی دەخونتوە، برھمکانیان

  بۆ قوتابییان دەتوە.  پسانوەیان ب خباتی
 ل کۆپل چند خوندنوەی گرمی ڕۆژک       

 بب ،"مجیدئۆڤ" ک بوو،" تۆلستۆی" نووسراوەکانی
 کۆننریتی بپی. کوت وەژوور یکج ئاگادارکردنوە،

 پۆلک ل" مجیدئۆڤ" ھرک ڕژم، ب سر ماستاوکرانی
 بژنی ،پۆلک مامۆستای دەبوای کوتبای، وەژوور
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 و ھستن لبری پ یک خوندکارەکان و چماندبایوە
 بم. بگن ئاھنگ و بخوننوە سروود تنانت

 گوی و دەزانی شوورەیی ب بزمی ئم میرزاحسن
دەداین.   

 بم ڕاوەستابوو، دا ژوورەک ل بوو تاوک ،مجیدئۆڤ      
 خوندکارەکان بۆ پخشانکی ،ڕاوەستان بب میرزاحسن

 انیستمکار یستم باسی پخشانک. دەکردەوە شی
 ستمکارانیشی الوازیبازنی  باسی ،کاتدا ھمان ل دەکردو
 ،مجیدئۆڤ. ، ک شکانیان ھاسان و دەکرێ بشکندرندەکرد

ش ککی و دەروڤینداربوو، یتزار بارەگای تۆخی ئ 
. کوت وەدەر سووک و نگرت بانگوازەی ئم برگی

 بۆ شکایتی ھاواری و وەدەرکوت کپۆل ل ،مجیدئۆڤ
ل کن سرۆکی  توانی، ھتا ،ئۆڤ مجید. برد پاراستن
 بوو، گوتن بۆ ھرچی و چاند ت میرزاحسنی بۆ پاراستن،

 دەگڵ نھنی گوفتگۆیکی و پرس دوای بم. گوتی
 مجیدئۆڤ ڕاپۆڕتی ک دەرکوت پۆلک، خوندکارانی

ستبھو ی ب .بناغ  
 ل ھدادانی ئۆڤ مجید چوو، ڕۆژ و ھات ڕۆژ      

 ل میرزاحسن جومگی توانی ئاخرسر بم بوو.ھگیرا
  .بکات ساز لسر ھی و بگرت دا مزن ھیکی

 فرگی ل میرزاحسن. بوو بارانی ب ڕۆژکی ساردە     
 کاری مامۆستا وەک ،تاتار ــ ڕوس نتوەی دوو تکوی

، سرکالس زەنگی چاوەڕوانی مامۆستایاندا ژووری ل. دەکرد
. کوت وەژوور مجیدئۆڤ و کرایوە دەرگا لپ. دانیشتبوو

 مامۆستایان، ژووری ھاتۆت کسک کرد ھستی میرزاحسن
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 ب خۆی ھستی بب ئاوا کسک چ و کی نیزانی بم
 بئاگا تووڕە دەنگکی ب لپ. کرد دا مامۆستایان ژووری

، بوو ئۆڤ مجید. کی بزان وەرچرخاند سری و ھاتوە
ک ڕی بوپڕاندی تووڕەیی ئن:  
  !نزاکت ب ب برزەوە ــ    
 بۆ سرکی ،ھمنی ب زۆر ھمیش،  وەک میرزاحسن    
 ،دا میرزاحسن چاوی نیگای ل. برێ ت چاوی وەرد و بادا

 من ،ھژگیکی چ تۆ: " ک دەخوندرایوە مجیدئۆڤ ومی
ر لت بڕاببم پ!"  
  !گمژە گژی داگرە کوەکت ــ   

  : ھات وەدەنگ لی میرزاحسن
 نکراوە ساز بۆی کو ئاخر!... داگرم؟ کوم ــ    

   ؟!بیکیتسر
ل  سووکایتیخاکی ڕەشی  وەک مجیدئۆڤ      

 سردیوار تابۆی ب ئاماژەی ،پنج سری ب ،دۆزیبتوە 
 ل. چماندەوە دا تابۆی تزار لبرامبر خۆی بژنی و کرد

 انیبلبۆقک چاوەدوو  ل ئاگر ،دا کردنوەی ڕاست بژن
. کرد دیوار سر تابۆی ب ئاماژەی یشانسدی ن.باریدا

 سیری ،متانتوە و ھوری ئوپڕی ب میرزاحسن
 خۆی ل پچکردارکی ھیچ و کرد مجیدئۆڤی شانۆگانی

 و بدەنگی ، ل ئاست ئو ئۆڤ مجید. دان نیشان
بز  چاوەکانی. بتقت دەھاتدا،  میرزاحسن یئھوەنیی

 دەور یک سربازخان، سربازی بچشنی ھرداپچین و 
ر و سووڕا دا خۆی دەوری بکسرەو یدەرگا. چوو دەرەگا ب 

   .بوو زەرب یک ب پکدادانی دەرگا و کردنوەی
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 لندرابوو، فرگ ئاخری زەنگی ھشتا ڕۆژە، ئو ھر       
ن چارەنووسی کسووڕا میرزاحس .تی لوت مامۆستایو ک 

   .کووژاندەوە ناویان و نا بای ژر ل کتبیان و دەفتر
 ماوا!.. ڕاھنان و پروەردەکردن فرگی ماوا ــ     

  !ھژاکانم خوندکارە ماوا!... ھاوکارەکانم
 قوتابییکان دەفتری کۆن چند ،میرزاحسنک  کاتک     

ل  ماوایی ئاخر ،و باخڵ ژر خست خۆی کتبکی و
 قوپی ژر دایان تکا ب خوندکارەکان ،منداکان کرد

 فرگ، دەرگای بر ھتا ،فرمسکوە ب چاو و گریان
  .کرد بڕێ دلۆڤانیان مامۆستای

 سایوە دەوت دەفتری ل ناوی میرزاحسن ،ئیتر        
 ژیانی بژیوی دەرھنانی بۆ. کرا خاننشین ،ماف و مزە ب و

 دا ڕۆیشتوو دەست و دارا بنمای چند ل ماباتی، و خۆی
وەی بگوتن نانی و وانکانیان ڕاھر ڕۆژگاری منداسب 

خۆی و خزانکی،  بابتانیشوە، و بار زۆر ل. دەبرد
و جوابی ویستی ھنا ویست و ئارەزوویک  ھندە ل وازیان

یان نوەدبۆ ؛دای نو، ند لیان ژووری چکدا ما، 
 تریان ژوورەکانی و وەکردە ئاوەدان ژووریان دوو تنیا

 کتبخانش، کتبی و خش و کۆتاڵ و جلک ل. داخستن
 ل و دەرھنا درژاییان ل کورتی ب. فرۆشت بشکیان
   .کردەوە کورتیان پاناییش

 بان یەختر و مترسی ھموو ب ئوا         
 ماڵ ل و دەرمانکردن و ئژدەر بوونی سریشیانوە،

 ڕگاک ئبت. ترە خترکی ئگری بۆخۆی ،ڕاگرتنیشی
 و ترسان و ەختر ھموو ب بم خترە، پ و ئستم
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 ژیانکی دنت؛ دنیا ھموو ک تدای شتکی ،تۆقانیشییوە
رانبوون دوور و ش وتی لی و چپژیانی خۆش چ مئ ،

 ژیان ئم، خۆ  ئاخر. ئاژۆی و ئوانی تر، پووچ و ب ماین
نناھ کۆشان دەستی کند بۆ تکی و پووڵ چپارەی 
 دوور ھوست قرەی ل خۆت و باخڵ ژر بخینت چرووک

 چ ەکان"مجیدئۆڤ" دەگڵ تۆ ئدی .بخیتوە
 و بخۆیت و دابخیت سر ئگر ،دەب جیاوازییکت

 ئو،  دەرمانکردنی و ئژدەر ڕاگرتنی! نخر... بخویت؟
 بۆ ڕزگاری، خبات سووری ئای برزکردنوەی دەگڵ

 لم. بزووتنوەن پنای و پشت و خزم ،و ەیکانگیر
یگر داڕگنم، ئشمرز نربئاسوودەخاترم و س .مب 

  .سرفرازم پی و دەگشیموە
 و دسۆزان ،دەروونوە ھچوونی بدەم ،میرزاحسن      

،ویستانشنی خۆشکی چرسۆزە باوکیری جگژدەر سئ 
 ڤرا ،ئیمۆک ھر ک دەیزانی میرزاحسن. دەکرد ڤرای و

 دەیزانی. ڕاپڕاندووە گران کاری چیھای و تکۆشاوە چندە
 دەیزانی ...دەکات سربرزی ب ھست دا دەروون ل ڤرا
 بم لدەبارێ، شکتی و دەرد و ژان ،ڤرا الری و لش
 ئم خۆش چندە ئی ئاسوودەی؛ ویژدانی و خۆش دی

جیھان، یدا کتی تر یوەجاخ مرۆڤایکو جیھانی... نیی 
ئازادی و  ،و خباتکارە الوی و گنج پی ،ئم برەی

  .دت اندەنگی دوورەوە ل ،ڕزگاری سربستی و
  

  
****  
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           ڕۆژان، س نۆرە ب ری ژوور لژدەر سدا ئ 
ی زمان و سر ب ئژدەر ڕۆژەدا، س لم. دانیشتن چاوەدر

، ھر دەکردنوە چاوەکانی بدەگمن ل حای خۆیدا بوو.
 بری و دەور کزی سیركی جارکیش ک چاوی ھدەھنا،

 وڕنی جارجارە. دەخوتوە حای بب دیسان و دەکرد
 ھیچ.  دەبایوە و دەگوت شتگلکی لوانوە ژر ل و دەکرد

 دەسرۆکی ب ڤرا. لندەکرا بوونوەی زیندوو ھومدکی
 لشی تی و یاو و دەکردەوە سارد توی پسا پسا تڕ،

 ب و دەگوشین پنجدا لناو دەستکانی. دەکردەوە ئھوەن
ھستانی  ھۆمدیدا دەگوت و  گویبن لو، شتکی ب سرتی

 .پدەدایوە
گۆڕەپان و  وەک ،ئژدەر جستی و الر و لش      

 گرم تیدا نمان و مان ک لھاتبوو،شڕی  شڕگیکی
 مھرەبانییکانی و پزیشک و دەرمان و داو. بوو شڕیان
داڕشتی  ترەوە لبرکی و، لالیک میرزاحسن ماباتی
 سرووی لو،  ئندامکانیبوونی  پتو وبھز 

 ،ھیواگیشتن ب ئاواتی و سرکوتن ھومدی شوە،ئوانی
 ئو برامبری ل. بوون ئژدەر فریاڕەسی دا شڕگی لم

گشت مردن النی ،ی باس کران فریاڕەسان ل کڕگدا ش 
 چاوەکانی چوارەم ڕۆژی بۆ ئژدەر لئاکامدا و ھنا شکستی
 .کردەوە
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 و کردەوە چاوەکانی ئژدەر ک بوو زوو برەبیانکی      
 ماریا" دا چاو یکم ل. کرد بری و دەور وردی سیرکی

 سروگوالک کورسییکی سر ل ک بینی، ی"واسیلۆڤینا
 کرد، بانگی. بردبوویوە خو دانیشتنوە ب ھوەشاو،

 گوی بگات نبوو بھز ئوەندە بانگکی دەنگی بم
 ل ئوەندەی و گرت ئیستکی ئژدەر".  ماریا" خوتووی

 ھموو لو ئژدەر. کرد بانگی دیسان دابوو، توانای
 .گرتی پکنین خۆی بھزیی

      ی بژدەر، چرپواسیلۆڤینا ماریا ئ و لڕی خو ڕاپ 
ژدەر بۆ گورجی ببزووت ئ. 

 ج؟ ھاتوویتوە ئوە ئازیزم کوڕی!... ئژدەر ــ     
 بوو ھتوانک ،ماریا خۆشویستیی ل پ الونری دەنگی

 وەمی ھدی. گڕاندەوە دا ئژدەر لشی ب توانای و تین
 :داوە
 زامکانم دەکم ھست... باشترم من ماریا پوورە بی ــ    

 .گیان پوورە ھزم ب کمک بم کمترە، ژانیان
 پنجرەی و کوژاندەوە خوەکی چرای واسیلۆڤینا ماریا     

 ڕوناکیی پنجرە، کرانوەی دەگڵ. کرد وا ھۆدەکی
 .گڕا دا ژوور ب بیان بر کازیوەی یکم

 :پرسی ئژدەر   
 لرە من ڕۆژە چند... مانگ؟ چندی ئمۆ ماریا پوورە ــ

 خوتووم؟
 زامداربوونت ل ڕۆژ چوار ،و ئیارە مانگی چوارەمی ـــ      

 بۆ سپاس بم ئژدەر، ترساند زۆر ئمت... تدەپڕت
 و حسن میرزا ئگر بزان بم. گڕایتوە بۆمان خودا
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 ل خراپمان گلک نبوانای، فریاڕەسمان ماباتکی
 ئم بوو دوور ب ڤرا و من مستی و دەست ل... دەبووری

ت گشتیشتناگپ . 
 برز خۆی سی تۆزکاک ڕاستی ئانیشکی ب ئژدەر     

 :پرسی و کردەوە
 !؟پوورە گیان کوی ل ڤرا ئدی ــ
 :داوە وەمی و سری ژر خست سرینکی ماریا 

 ل ھر درەنگانک، ھتا دون ڕۆژی سرتانسری ــ     
 تۆبزی ب بوولن برەبری. بووە سرت ژوور

واندووموتووە... خخ:. 
 دتوە زەحمت ب زۆر خۆم دایکی من! ماریا پوورە ــ      

 گیان بۆنی و تام. کراوم گورە ھتیوباری ب بم دەکرێ. یاد
 دایکی تۆ...  کردووە چژ تۆ دەستی ل ماندایک بالونی

 ...منی
 زەردی گی بچشنی ئژدەر سیمای و سر     

 ،لوەکانی و سرگۆنا. بوو بەنگ و کاڵ و زەرد خزەوەران،
ر لب نی، بر  خوس شییان لمی خۆکی کاڕەنگ

 دەستی ئژدەر، ئارامکردنوەی بۆ ماریاکوتبوو. 
 گرت ماریای دەستکانی ئژدەر. داھنا سر ب الواندنوەی

 وەمی و لوانی سر کوت زەرەیکی ماریا. ڕایمووسین و
 :داوە
 ئاسایی خۆت کوڕکی دایکی! گیان ئژدەر وەیش ــ     

 !گیان ،بختوەرە چندە
 پنجی سری ب و بھمنی گوراخانم و کرایوە گاردە
پ ژوور ھات .رکژدەر دیتی ھوە چاوەکانی ئو کردۆت 
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 گوتی و ماریا کردە ڕووی سرسووڕماوی ب وتوبژە، گرمی
: 

 !کردووینتوە؟ بۆ چاوەکانی ئژدەر ئوە!... ماریا ــ    
 سردەم ئم الوی و گنج کرداری و کار ــ      

 کچی تاساندووە، ھموومانی ڕۆژە چوار. سرسووڕھنرە
ستاکک ھیچ وەک ھئازار ،زتبیگرم نم گوڕ و گدەگ 
 .دەدوت

 ژوور ل پدان مزگنی بۆ و لکرد بدەنگی گوراخانم      
 ک ،نخایاند ئوەندەی گوراخانم چووندەری. وەدەرکوت

ری ئامینس ب کی و داکرد ژوورەکیرژدەری سکرد؛ ئ 
ژدەری کئ وە بری بینی، دانیشتنسووڕما س .ل 

 ددارەکت ک لکوی ڤرا!... وەی وەی:" گوتی ژرلوانوە
 بۆ مزگنی و بچم با دەسا... دانیشتووە دا تۆ ڕی ل چاو

 !"برم
 دیسانک. ھژاند ماکی،  ئژدەر بئاگاھاتنوەی      

 ژوورەکان ب ئامین. گڕا دا وت ب ئامین قاقای قاسپی
 کودا ل خۆی سرەسۆدرەی ئم نازانم: دیگوت و دەگڕا دا

 دا شونت ب ئژدەر چاوی! ڤرا؟ کوی ل!... داوە حشار
ر و وگی ئیت ،نل دەڕەنج! 
 ستحی سری ڤرا نھاتنی ل" واسیلۆڤینا ماریا"      
 زۆری. چوو دا شونی ب و ھستا لج بناچار. مابوو

 الی گڕاوە ،بدەستوە کاغزک پڕە ماریا نخایاند
 ل ، کڕاگرت ئژدەر چاوی بر ل کاغزەکی. ئژدەر
 ماڵ ل بخبر بمبوورە گیان دای: " نووسرابوو سری
 بگینم خۆم زوو بیانی بوو پویست کوتووم؛ وەدەر
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 بۆ میوە ھندک و دەوەرە ئم گوندی میوەفرۆشانی بازاڕی
 گورج ببموە، میوە فرۆشتنی لھرک  بکم؛ فرۆشتن

 منیش جیاتی ل! مب من نیگرانی. التان دەگڕموە
 ڕۆژباشی ھاتوە، بئاگا ئگر و بب ئژدەر ل ئاگایکت

 .ڤرا" بن خۆش بۆ ئوەم ئیتر. بگین پ منی
 جگای ئوەی بم گڕا، دەست ب دەست ڤرا نامی     

 میوە کینی و گوند بۆ ڤرا چوونی بوو، گشتی سرسووڕمانی
 میوەی ڤرا ک ،ب گوند کھ بی. بوو فرۆشتنکی و

 پیشی کردۆت ڕووی ڤرا کنگ و کی... لدەکرت؟
 میوەفرۆشتن؟

 دی بۆ بوو پژارەیک ،بر و دەور پرسیاری ل پ چاوی     
 دایکی نام، ب ڤرا بوو جار یکمین ئوە. دایکک
 سوور ل ئژدەر. بوو مراق لوی لوان ماریا دی. دەدواند

 بم چووە،دا  حیزبی ڕاسپاردەیکی شون ب ڤرا ک بوو
 دنیا ڤرا ل ئژدەر. بوو نادیار چوونکی مکۆی و شون
 وەکک شاری باکۆ تی کوتووە،  ڕۆژانی ئم بم بوو،

 دابوو، ڕگا ل مترسی یک جاران ئگر. نیی جاران
کستئ ب و دەیان  .دانسیوانرا لڤ توانن ل 

 تووشی ئژدەر دەر؛ برت سمت ب سر ختر خانی
ڕاوکھات د . 

 زۆر، لبرچوونکی خون و وزمانی سر ب ڕۆژ چوار        
 خمی. نھشتبوو ئژدەر ب جارانی توانایی و ھز ئو

 ساردی ئارەقی و کرد کزتر کزی ورەی دا دەم لم ڤرا
 کرد ھستی. تکانوە دا نوشانی و سنگ سر ب کمھزی
 ژانی. دەسووتنوە و پدادەگڕت ژانیان ورتی زامکانی
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 و کردەوە بۆ چوونیان لھۆش ڕیگای ،دەروون ئازاری ،و لش
 ب درەنگ، چشنگاوکی برەبری. چوو بوورەوە دەدیسان 
 و ھاتوە بئاگا میرزاحسن ھنگاوی خشپی دەنگی

 کزی زەردەیکی دەم ب میرزاحسن. ھنان چاوەکانی
 :پرسی و ڕاما ت خمناکانوە

 !کوڕم؟ چۆنی ــ    
 ن،ک من سیری... میرزاحسن ھزی دەکم  کمھست ب  ــ

 منیان دەردی مراقی تازە ئاشنا، بنمایکی چلۆن
 !بیوە خۆیان ل ئارامیان و ھگرتووە

 :پرسی لی سرسووڕماوی ب میرزاحسن    
تازە ئاشنای چی !... ؟تازەئاشنا بنمایکی گوتت ــ

 یکم ئم و نبووین دیوناست ئم ڕاستئژدەر!... 
 و ڕەوشت بم ،دامان مزراندووە ئاشناییمان بناغی
 ئاشنای کۆن ئاسایی، خۆت گیانفیدای الوانی کرداری

 وەک الوی ک کۆمنی و کۆڕ ئو تنانت. منن لمژینی
 ... دەکن پروەردە خۆت

 ژەمخۆراکی ، گوتنی باوکی ڕاگرت. ئامینئامینھاتنی     
 ناو مزەی و تامبم . دانا دەمی بر ل و ھنا ئژدەر بۆ

ھیچ میلی  ، کبوو تاڵتفت و  و وشکئوەندە  ئژدەر دەمی
 کمتری و ببۆوە کور ئیشتیھایب خواردن ندەکرد؛ 

 دەرخوارد کوچککی چن تۆپزی ب میرزاحسن. دەخوارد
 چند. چوو خۆ ل و وەداھات بسر بخودی دیسان بم دا،

 چاوەکانی کاتک و مایوە حادا لو ھر ماوەیک
. دانیشتووە  سری ژوور ل میرزاحسن کرد سیری کردنوە،

 :وتی و تکرد ڕووی میرزاحسن



424 
 

 بکیت، نامۆیی دا من مای ل نکی! خۆم کوڕی ــ     
 ھمیش دا تکۆشر مرۆڤی ڕووی ب من مای دەرگای
بۆ بوون و مانی تۆ، و کراوەی مگای ئج م تۆ. ھیوایل 
 ئامینش و تی خۆدایک گورا وەبزان و بشی خاوەن مادا

 یاسای و ڕەسم ب خۆم خزانکی و خاو ،من. خوشکت
 من. ڕانھناوە وشک دەمار ئاییندارانی کرمڕزکراوی

 م"دۆبرەلیۆڤ" و" چرنیشفیسکی" و" تۆستۆی"بیری ئڤینداری
 باران نوور منیان تاریکی ڕگای ئوان بۆچوونی و بیر .

 کردە ئاماژەی پنج، سری ب میرزاحسن ــ.  کردووە
 ب ،چرموو رش پیرەپیاوکی. برامبریان تابۆی

 کلک ب دەست پتی، یپاب  ،و بژندرژ کراسکی
 .  بوو ڕاوەستا

 :پرسی ئژدەر     
 !زیندووە؟ تۆلستۆی ــ

 وە"ناسنایاپۆلیانا" ل ئو!... کوڕم زیندووە ب ــ      
. دەدات ھان چوسنران دژی ل جیھان ڕەنجبرانی
 ھر ،"ژینوە" و" ئاناکانینا" ،"ئاشتی و شڕ" کتبکانی

 ھستیتوە، نخۆشی ل. تکۆشان ل جیھانکن یک
ویستوە پنیتبی. بیخوردەنی چ" کتی"ک 

 ی،نووسران ئو کتبی. بخونوە ش"چرنیشفیسکی"
 کی بانگوازەکیان. ھژاندووە سردەمیان ئم جیھانی
 !خۆم کوڕێ ،دەکن خۆش یشئوە تکۆشانی گکانی

 و بوون تازە تواو پیامکی ،میرزاحسن وتکانی     
 یان تدا بوو.نو جیھانکی چژی خۆش و بتام نۆبرەی
گوی بۆ گوتنی میرزاحسن کردبۆوە و ل یک کات  ئژدەر



425 
 

 لمو زەمان دا دوو دنیای ب مشکی ماندووی دا دەھنا. 
یکانی میرزا ،دا چرکقس وە بکالی ن لحس

دەگشایوە، ک ھانی خوندنوەی کتب نایابکانی دەدا، 
 ن لمیرزاحس م دایدەگرت ککی ترەوە خرب م لب

ردەمی مندای و نوجوانییکی خبردار ڕابوردی س
، ک چندە ب ناکامی تپڕیوە. و نیدەزانی نبوو

بنماکی ئوەندە قورس و  نھامتییکانی و بچارەگی
 رە بوون، کرانکویماچوونی ڕ گندنی و فڕوو  خو ب

ھتا پی ننای ناو  ؛ ب چشنک، ککردبوو قپات دا
 .  ندەکردەوە جیا سپی ل ، ڕەشیەوەیڤان"بنمای "ئ

 ب نیازی و شکت ئژدەر کرد ھستی میرزاحسن    
. وەدەرکوت ئسپایی ب بۆی ھی، پشوودان و حسانوە
 ئاؤزی بیری ل ھودایک نیتوانی ،میرزاحسن ڕۆیشتنی

 ئو دیداری ئارەزووی و ڤرا بیری. ڕەھا بکات ئژدەر
ل کنی  ڤرا ئگر. دیوە سر ب بوو قورس گریکی
 ھژاری دەردی ل کمک نبا ھیچ بوای، بالیوەبوای و 

 ل ڤرا ک ئاخ دەکرد؛ باس بۆ نخوندەوارییکی و
 چۆل دنیا دوورە، ئژدەر ل ڤراک  یدەمان ئو!... ؟کوی

 !ژینوەرە ب و ژین ب بیانانکی و
 ب دا دەروونی توی ل بک زمان، ب نک ئژدەر    

 !ناتبینم بۆچ کوی ل ڤرا!... ڤرا: دەکرد ھاواری دڵ زمانی
 دوور گلک باکۆ شاری ل ،ڤرا دەمدا، لو ھر      

 کوت، وەدەر شار ل شوەکی بوو سپردرا پی. کوتبۆوە
سری شو دی نھات ئم ب الی دایکییوە  بم

 و سفر باسی دەیزانی نبوو؛ دنیا بدرکنت. لی
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 ئگر و لدەکۆتوە ھرھندەی بکات، ڕاسپاردەکی
دەکات  زیاتر دی خورپی ک دادەتاشت، بۆ وەھای یمگر

 بالی بوو، شق شو ھتا ،بۆی و زیاتری دەڕەنجنت؛ ھر
 یک سر ل چاو یکئوە بب و، دانیشت ئژدەرەوە

 چند ڕامووسینی دوای و ھستا شوکینخوت.  دابنت،
ب  خۆی و کردەوە خبر دایکی ئژدەر، الی و ئوال جارانی

 خوتن، لبریبیانووی خوتن برەو ژووری تر چوو، بم 
 نامیکی و پچایوە جانتاکی ھمنی ب و بنھنی زۆر
  . کوت وەدەر ماڵ ل و نووسی دایکی بۆ
 قات دەیان ب دەبوای ڤرا سفرەدا، کاروان لم     

چونک ئمی دەزانی . بت بپارز و وریا لجاران زیاتر
 یکفتشتر، ھر دوو پکۆشت زانی دەمی لڕاگو 

ھزی  داوی کوتبوون ،بۆ "نینا" شۆڕشگران ئدەبییاتی
 یان لکدوو ھاوڕێ و بار و بن ی کگایو ڕپاراستن . ئ

دەیان خف و پیاوی پاراستنی ت خزابوو. گیرابوو، 
، "نینا" کوربوونوەی ڕگای ڕاگوزانی گرانبار بۆ

. کارکردکی نالباری پکھانی و "نینا"ی ل کار خست
 و ھنان. کوتبوو یوەدرەنگ ئیسکرا نوی ژمارەیدەرچوونی 
 ل ژرزەمینی تری چاپمنیی و ڕۆژنام ڕاگوزانی

 پۆلیسی. بوو گرەک ھیھاتی ەوە"زتبر ـ ڤیینا"ڕگای
  و چوت کارکی ھیچ ل حکومتی، گویانی و چاو و نھنی
 تنانت و ندەگایوە دەستیان ،شرمن و چپڵ

 و ژیری ،دا ناسک ھل لم. دەپشکنی ژنانیشیان ژرکراسی
، ک ئم ئرک گرنگ بوو پویست ڕادەبدەری ل کیوریایی

  "ڤڕا" بۆ ئم ئرک گرنگ ھبژردرا.ڕاپڕنت. 
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 و زیتی ھموو ک ئسپاردبوو پی چۆنیاتۆڤ پیوتر      
 گمارۆ ئم و بنت دەکار خۆی کارامییکانی و زانایی

 سری ک گوتبوو پی. بشکنت حکومت ئاسنینی
 و کاس ی تزاریبلوەز دەزگای تۆرەکانی و سۆرە ،سرجم

 .بگینت باکۆ شاری ب ئیسکرا ڕۆژنامی و بکات گژ
 ئوارەیکی ھتا الدییانوە کیژە برگی و جلک ب ڤرا     

 داشچییکانی و گاریوان کاروانی دەگڵ وەختی درەنگ
 ،دەستوە دوورە زۆر وستگیکی ل. بوو ھاوسرفر گوندی

ری بفنمگای ،تفلیس ــ باکۆ شری ڕفس ر گرتب .
ریش بوونی سوار لندۆفمرزانترین دا، شکرێ واگنی ھب 

 نو خزاندە خۆی ،دا چووک یتاریکنیوە  ژوورکی ل و گرت
 ب خواو و شکت ،ڤرا. کۆچر ڕووتی ڕەشوو جماوەری

 ھیھاتی ئم زانی زوو زۆر بم گڕا، دا خو ج شون
رەکو گ و جوە ختنادۆزر . 

       رکر ھندۆفمش وتقوتۆق ڕێ، کە و تجی جی، 
 شووتی و کاک چشنی و زرینگاندەوە سفرکرانی گوی

کی بریرا. خستن دا سک و ڤلگ ران لرکفس ل 
رپوە ست و مابووننانگای تجانتاشیان دانانی ج 
 .    ندەکوت دەست

 ئاگای ب توند ڕاتکانکی لپ چوو، پ ماوەیک      
 و وەستاوە وستگیکدا ل بوو دیار. ھنانوە

 بر یساویھاواری  دەنگی. دەکا سوار تر سفرکرانی
کستگدەھات و، م: دەیگوت کئ ی واگۆنانپ کو خ 

 !پش بچن تکای... نماوە ھویشتنیان دەرزی جگای



428 
 

 مرخش ب و دەپاڕانوە بکۆوە ماڵ حشیمتی       
 دژوار پشووکشان ک تخزا، ئوەندەی. تادەکرد خۆیان

 تکشا خۆیان چندک بم کوت، وەڕێ شمنفر. بوو
 یساوڵ. کرد ڕەکش خۆیاندا شون ب بارگنیان و

: کرد ھاواری کسک. دەکووزایوە خک و دەپاڕایوە
یتی من کاکب کم دەرەجوە یرە چلۆن کگام لج 

 کرد چۆڵ بۆ ڕگای بڕزەوە کۆپک ناو چاوەدی نادەن؟
 بیتاق کابرای ھرک. کردەوە بۆ جگای فرموو فرموو ب و

 و ڕاما تی چاو سیلی ب ڤرا ژوور، ھات بدەست
 ل ک بوو، "موختاربگ"برای ژن  ی"جباربگ" .ناسییوە

 . بووی بینی ڤرا ،دا موختار مای زەماوەندەکی
 و کۆنیاک شووشی. بوو مست ئاماڵ"  جباربگ"     

 سر ب. دەرخستبوو گیرفانی ل سریان شوکت کاغزی
 :نڕاندی دا خک
 لرە بۆچ مات و مڕ گشت ئم!... حاک چ ئم ــ      

 !بن گورج... یا دەی... دەرەوە بۆ یا... خزاون؟
 دا خکک سر ب توندتر لو، الینگری ب چاوەدر       

 :قیاندی
 ئرە... قدەخی لرە ڕاوەستان!... دەرەوە بۆ یا ــ  

 !بن زوو دەی!... نیی ڕاوەستان جگای
 کۆپکیان دا یکتر شون ب پاپستۆ ب گوندییکان    

 ،جباربگ. مابۆوە دا کۆپک ل تن ب ڤرا. کرد چۆڵ
چاوی وردی ب ی تری و بس و کردەوە نزیک ل گوت: 
 قیەی مگر نچوویتدەر؟ بۆچ تۆ ئدی کیژەگیان      

 فرمانک لوانش نگییشت؟ گوێ ب یساوکتان
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 لرە ھر خۆش پت خۆت چونک توە،نگرتب ئتۆی
 !بمنیتوە؟

 :گوتی و کردەوە برز سری ڤرا  
 سرپ ل ،و لرە خکی ئم بم لبوو، گوم بی ــ    

 دی ئوانی و من. بوو سند بیتاقیان گشتیان بوون، ڕاوەستا
 لبۆی  خکئم . بمنینوە پ سر ل بووین ناچار

رپبووڵ ڕاوەستانیش سن قر ،دەکوە بۆ ھئ ج 
 خک... نیی بج کارکی خک ئم دەرکردنی. نمنن

 دانیشتن جگای تۆ و من وەک ھی بۆی و سندووە بیتاقی
 بیتاقش با ،نیی جگایان. ھب پشوودانیان و خوتن و

 ھیچ ،ھی بۆیان و داوە پارەیان خکش ئم. نفرۆشن
بن ل رپر سفن سبک... 

 چاوە ب و کردەوە کووڕ دا سرب خۆی زۆرتر جباربگ     
ستزراوەکانی میری ورد ورد ھو کرد س ستانگوتی م: 

 !"خان لنتیناڤ"بخر دیمانت ــ    
 ڕایان گران و قورس خستخوکی ل کوتووپ وەک ڤرا

،کاندبت نی" ڤاالنینا" ناوی بیستنی لت. ڕاچی قپ 
 زەماوەندی شوی ناوەکی البارە ە"بگ جبار" ئم وانبوو

 و کارک ئیتر بم. مابت دا یاد ل موختاربگی مای
ش ھاتۆتپ .دەب ک بم جۆررە لتت دەرباز خبب .

 دەب و ھی دەربازبوونی ڕیگایکیت و داوک،  ھر
گاکوە ڕتبدۆز .دیانمی ھداوە وە: 

 کچۆیکی دەگژ دوورە ب ئوە برزی پلی ل گورەم ــ    
 دەناسم ئوە ن من. بکن ھرا تووشی خۆتان و ڕۆبن تنیا
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 شون و ھگرە من ل دەست تکای... ش"ڤلنتینا" ن و
 !کوە خۆت کاری

. ڕاگرتبوو ئوان وتووژی بۆ گوی شمنفر یساوی      
 قاقای ب ڤرا، ل چاوک و یساوڵ سیرکی جباربگ

 :گوتی مستانیوە برزی
 شوی... خانمان؟ خانمی بکی پ گاتم خریکی ــ      

زەماوەندەک عات بوە چاوم سرتسمن ئاخر... بوو ب 
 دەگڵ وای پت تۆ. شتانم عنتیک کیاری شیداو و شت
ک یت قسر تۆ... دەکو ھوا کیژەی ئوی کش 

زەماوەندەک، یارەوە چاوی بیرم کم. دەکردی سم بپ 
 پم دە... پۆشیوە؟  الدیانت کیژە جلکی چی ھۆی بزانم بی
م وەرە... دەچی؟ کوێ بو!!... دەیبزانم  بوە دەگبا ک 

مرەباخ" بتبم" ... قئ ق واگۆنە و شش پ و زب زا 
 .خوانینان واگۆنی بتبم با بدەی دەستم... نیی تۆ جگای

 جباربگ و ڤرا بردەی و بگرە و چق شڕە     
 وستگی ل دابزین ھرای ھرک. خایاند ماوەیکی

 ھڕەم ب و ماوایی بب جباربگ ھات، دەنگی" یۆالخ"
 ڤرا نوێ، سفرکری ھاتنی و ئو ڕۆیشتنی ب. دابزی

 وستگ ئاخر دابزینی بۆ خۆی و بر ھاتوە پشوویکی
 .کرد ئامادە

 ل وەختی، درەنگ ئوارەیکی کاتی ب ڕۆژ       
. دابزی شمنفر ل تفلیس شاری ب نزیک وستگیکی

. دەنواند تاریکتری دا ھ و ھور ب بووملکی ل وت
 بر دەور .دەباری دا زەوی سر ب خوناوکباران نمی نم

 الدیانی ساکاری جلکی ب ڤرا. بوو ھاموشۆکر ب و چۆڵ
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 ڕەش چمدان پنا ل ،داپچراوی سروگوالکی و
 ئوەی بۆ. بوو ڕاوەستا گاری ھاتنی چاوەڕوانی بتاکیدا

 دەمووچاویشی و سر نگرێ، پ بربینگی تر کی"جبار"
ی بکگردنچا شاداپ . 

. ێکرد ھی کوستانان بای و کوت باران نبرد، زۆری       
 سرما. بوو پوە ساردی تزوویکی بارانان پاش بایسارد

ک لتی و الیکووییش و شواخ کی لربۆ ، ترەوە ب 
 . دەکرد بانگیان قورس خوتنکی و ڕازان

      ستگری و دەور و وپووی بدا پند تشۆقی. دەخو 
 زارکی ل وستگ، یساوی ژووری چرای سۆی کم و سیس

 ھ سر دەخست ڕوناکاییکی بۆرە پنجرۆکیوە،
 بس ھر دا، شو سری تاریکانی ئوکی ل. ئاسنکان

ھ کی بوون دیدەکان باران ئاسنیمیان تروسکوە کپ 
 . بوو دیار

 بژنی ل چرایکی وستگکش ھیوانی بر دارچرای     
 سمای نرم دا شو سری بای نرم دەم ب ک درابوو،

 ڤرا. بوو باپسیوتر ،وستگک ھیوانی ژر. بوو
 خۆی کاتی، بوونوەی گرم بۆ و دای دەست چمدانکی

نای دایپ کیوانخایاند زۆری. وەھن ری لرە بکو 
 گاجووتان ملی بر زەنگوی دەنگی ،وەوستگک شانی ڕی

 بر ڕوناکایی کوت گارێ. ھات گارێ ڕۆینی ترپی و
کستگر و ووێ ھوان. ڕایگرت لی گارردیوانن خست 

 وستگ الی بۆ و دانا داردەستکی و گارێ ئامووری ژر
 لی. بینی ڤرای ھرک و کرد پشتی دەوران سیرکی. ھات

 :گوتی و بۆوە نزیک
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 ئتۆیش دەب ھاتووم؛ ەوە"فیودرۆڤیچ ئیڤان" الی ل من ــ    
 !بی ئو یکخوارزا

 !ھاتووە من لبۆ گاری ئم کوات. منم ڕاست بی ــ
 ڕگای خۆی گاری ئم نخر. ب ل گوت و بزان ــ     

 ھاتووە تۆ بۆ نازانم من دووھمیش. ھناوم من و دانگرتووە
" فیودرۆڤیچ ئیڤان" دەزانم ئوەندە ھر تر، کسکی یان

 .ب سواری ئو دەب و خوشکزاکی بۆ ناردوویتی
 !خۆمم ی تۆ لی دەگڕی، ئوەکس ئو دەسا ــ    
 !چیی؟ ناوت بزانم ب پمدە خۆتی، ئتۆ ھرک باش ــ   
 دەتوانی تۆیش و د بانگ م"وردیالن" ب ھر خاۆم ــ

 .بکیت بانگم ناوە بم ھر
 ھاوڕمانی، خوارزای و وردیالنی ئگر باش دەی ــ     

 .بکوین وەڕی با فرموو. چاومان دوو بان ل پالوت
     کوانکی گارپیاوی خۆش دەستوتکخۆش ھ 

دەسگرەی  خرا. بوو ڕووس ڕەچک ب. بوو سوحبت
 ویستی شتومک، پی یخیا ب و گرت چمدانکای

و پووکیی چمدان،  یسووک لبر کچی بکاتوە، برزی
 . بفت دەستی ل بووچی نما

 ھگبی!... ھیچ ل پە چمدانکی خۆ خۆم کچی ــ      
 !دەبیت؟ خۆت خاۆی بۆ بتاڵ

 ھرچی! گیان؟ مام برم بۆی ھی چیم من ئاخر ــ    
 .بایوە و خواردمان و فرۆشتمان بوومان

   رپیلی سواربووندا لوە و گرت ژکشان پ کتر شانی بی 
 :دا گایانی جووتی دەنگی و ھسووڕاند قامچی. دانیشتن

 !دەی دەی... من پاوانکانی کون وەڕی ــ   
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 دەمی ڕووی و وەرسووڕاندەوە دێ ڕیگای برەو گایانی سری 
 :گوتی و ڤرا کردە
 دوو!  وردیالن لۆکۆمۆتیڤ... گاری ئم وانب پت ــ    

 .دادەبزیت خاۆت مای دەرگای بر ل ناگرێ کاتژمران
 و گارێ تۆپی خرمی دەنگی .دەڕۆیشت نرم نرم گارێ      

 چشنی ،نرم و زەنگوی بر ملی گاجووتکان ڕاژانی
 کرد قورس یان"ڤرا" چاوەکانی مندای، سردەمی بشکی

 و بڕیوە گارێ. بردییوە خو گارێ وشکگیای سر ل و
 دێ سگی لووری و چق ھتا و ڕۆیشتن دا خو ل ڤرا

 جادەی. ھنان چاوەکانی. ندا بری خو ،نھات
 یکم ،ئستوور مل سگی دوو و دێ الشانی نودارستانی

 ،تووڕە زۆر سگکان. ڕاگیاند پ گیشتنیان شاباشی
 مترک سد چند. بوو دابزیان ھبز و ناھد شاویان
 شووسی پشتی ل. دەبیندرا ماک ڕەشایی ،ئوالتر

 یایتاریک ل ،چرا تیشکی زمانی پنجرەکانییوە
 گازی و بۆوە برز گاروان و ڕۆیشتن کمک. ھچقیبوون

 :کرد
 !ھناوی بۆ دیاریم ... وەرەدەر وەردە ئیڤان ــ  

 و ھگرت ڤرای چمدانی و دەر ھات ماک ل کسک
 :گوتی

 !وردیالن وەرە دا شونم ب ــ    
 ڕوو ب ژوورەکی ایگدەر ھرک و ڕۆیشت دا شونی ب ڤرا

 خاۆی ب چاوی یکمجار بۆ ،چرا شۆقی بر ل کرایوە، دا
 با و بژن ب پیاوکی ،"فیودرۆڤیچ ئیڤان.  "کوت

 ئیڤان ب ڕوو ڤرا. بوو داگۆشت و باریک و کگت
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 ب ئیڤان. مانوە دا چاو دە چاو دەمک بۆ و ڕاوەستا
 :گوتی و کردەوە بۆ ھمزی خۆش، و گش ڕوویکی

 و پست ب پ ناوەکت!...  خۆم کچی ھاتی بخر ــ    
 ناسکی بم و کم تمن بم. ژیری و خورت وردیالنیکی

 تۆ. ڕزی جگای بی، تکۆشر ئاوا جحلییوە، و جوانی و
 دانیش ورە... ھومدی ج و لەواری سختداری نمامی

 .خۆم کچی
 کچکانی شش و خزان خانمی ،ئیڤان. دانیشت ڤرا     

 .ناساندن یکی ب یک و کرد بانگ
 و شیرین ھدی و ژیر خانمکی ،ئیڤان منداکانی دایکی    

 پکوە سانک وەک ،دا کم ماوەیکی ل. بوو گرم خون
ر لک میچی ژژیانیان دا ما تر، بردبکتر ئۆگری سی 

 بچووکتر تریان ئمی ل یک و سروپچک کچکان. بوون
 و ئرک و ھاتن ھۆی ھیچکامیان منداڵ، ن دایک، ن. بوو

 .نکرد پاردەکانی "ڤڕا"یانئس
 ئسپاردەکانی بیانی سبی بۆ ھر وابوو پی ڤرا      

 ھموو کچی. دەبتوە ماڵ برەو نیوڕۆ بۆ و ڕادەگینت
 بتاڵ دەست بیانی و دەڕۆیشت شوەکی ،ئیڤان ڕۆژک

: دەیگوت دا ڕست یک ل جارکیش ھموو. دەگڕایوە
"بین چاوەڕێ دەب "! 
        گوندەک نی لکی داوری نشیون خۆش زنوساز دیم 

 ،ڤرا. بوو دا چاو بر ل سوز سر مرگجاڕکی. کرابوو
 و دەشکاند گیا کژو و گوڵ سیری و گڕان ب خۆی وەڕەزیی
 ماباتی. دەکرد گڕانوەیشی خۆشی خبری چاوەڕی

 ب ک بووبوون، ڤرا ھۆگری چشنک ب برەبرە ،ئیڤان



435 
 

 دا گوندەکیان ل و بنت شار ل واز بوو خۆش پیان دڵ
 ل و گورەکان یاریکاری مزرادا و ماڵ لکاری. بمنتوە

کان ھاودەمی دا وازی و کایرچی. بوو بچکۆگئ ڕۆژدا ل، 
 بم دابوو، کار ل بردەوام و ندەسرەوت یکدەم قت

 بۆالی باکۆ، برەو و دەگرت بای زوو ب زوو خیای ملی
 . دەفی ئازیزی ی"ئژدەر"
 ھفت ئاخری و ڕابووری مانوەی ل ھفتیک     

 .کرد ئیڤان ل پلکردنی داوای بناچاری
 :گوتی ئیڤان   

 ک کردەن چ بم خۆم، کچی تاووکترم ب تۆ ل من ــ     
 و" باتۆم"شاری دوو ل نازانی  تۆ. ئاۆزە دۆخک بارو

 و شقام ل ئستا ھر نازانی! ھنگامیک چ دا" تفلیس"
 و مانگرتن. ڕادەبرت چ شارە دوو ئو کۆنکانی

 ژاندارم و پۆلیس و ھژاندووە شاریان خۆپیشاندانکان
 ب ڕۆژ. دەبن شاو الیاک ھموو بۆ یانیگر سگی چشنی

 ل خمی کرکاران سرھدانی. دەب ھارتر ڕژم ،ڕۆژ دوای
 کوتوونت تزاری بارەگای بکرگیراوانی و شیواندوون
پرچجاتی بۆ و چنگنا خۆیان نموو بۆ پڵ ھژگو ھ 
 و کردووە سیریان گلکۆمیکی. دەبن پووشایک

 ھڤانی. گرتوون بکریان ،پیاوگوژە دڕی و ش ھرچی
می دەزانن خۆیان ،ئو ک نگنی کمبۆ و ڕاگوازن چاپ 

 باکۆی مک؛ پل... خۆم کچی نب پلت... بنرن ئمی
 مرگزاری و شینک ن و لدەڕوت درەختی و دار ن ئوە
یتۆ. لیری ئم سی ئشتھب مئ بک ندە بزانچ 

 !شیرین چندە و ڕەنگین
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 و دەگڕن ئھوەن ھلکی ل ھڤان دنیابوو ڤرا    
رکو ھئ لت، ھەخسشی گرانباری بش"باکۆ" ب 
دەگات بری. جڵ و گرت سزانی خانمی و کچان دەگخ 
 ب ھستی ک ھردەمکیش. سر بردە ڕۆژیان ئیڤان

 دەگڵ و ڕەنگین مزرای دەکردە ڕووی دەکرد، دتنگی
 .دەکرد نیازی و ڕاز ،ئژدەر
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 دابزی،" یۆالخ" وستگی ل جباربگ کاتک          
. دابوو ھڵ سری ڕۆژھتوە ئاسۆی ل بربیان کازیوی

 دار چلووکی و گ سر ب ئاونگ. بگات بڕۆژ دەھات شو
 گردەنی ژر زوینی قتارەی دەتگوت وەاندرەخت و

 . دەدا ترووسکی کچۆن و
      نلۆ" گوندی لرەقۆیخا وە،"قیان کوگوندەک 

 ل سرخۆش ی"بگ جبار" ھرک. ھاتبوو برەوپیلی
بردن  کرنۆش ب تڕدەستان کوخا دابزی، شمنفر

 . وەرگرت ئاغا دەست ل چمدانکانی و ھات بۆی
 خۆی کۆنیاک ب ،سفردا درژەی ل جباربک    

مست  و سرخۆشیل بر ھندە  چاوەکانی. حواندبۆوە
 :گوتی و کرد کوخای سیرکی. دەڕشانوەبوونی 

 شمنفر وستگی و چی تۆ!... خرە؟ کوخا ھۆی ــ      
 ج؟ دەگاتوە تشریفمان ئیمۆ پدای خبری ک چی؟
 ل ڕۆژک گشت دەب ھفتیک ئوا! گورەم ــ      

 گڕانوەی خبری   ئاغاژنکان. داین چاوەڕانیتان
 و وستگ گیاندۆت خۆم شوەکی منیش و پداوم ئیمۆیان
 .ھنانوەتم تشریف چاوڕی

 ل شانیش ل ھگب کوخای و برەوە ل جباربگ       
 ،وستگ ھۆی. داکرد وستگ ژووری ب خۆیان ،دواوە
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 و مش. بوو زاڵ و زب پی ،پاتاڵ مۆگی چشنی
 دا سفربران دەمووچاوی و سر دەوری ب زۆر مگسکی

 چاوەڕێ سفربرانی خی. بوو ڤیزەیان و ھازە
 و دانیشتن ب دا، ساۆنک بری چوار ل ،شمندۆفر

وە تخو بوونوە ختیییرمیواندا و بردبوونیی شو م 
 و مش ھوروژمی ل جباربگ انیان دەکرد. مگس

 و باڵ و دەسرۆک و دەست ب. بابوو ل ئۆقرەی ،مشکورە
 لوانوە ژر ل و دەپاراست ئامان ب ھرشی ل خۆی ،شان

 سرپ ل بتاڵ، دەستی ب. دەنارد نفرینی و جون
 ب قورسدا، باری ژ ل کوخا بم ندەکرا، بۆ ڕاوەستانی

 سمای نرم تریان ئوی سر ل و پ ئم سر ل نۆرە
 :ڕاخوڕی کوخا دە جباربگ. ندەھات لوە متقی و دەکرد

 و دەست! نھات؟ بۆچ... گالسکک کوی ل کوا کوخا ــ     
 ... دەمخۆن مگس و مش ئگینا ب بردت

 وستگ بری لو گالسککتان ئوا گورەم ــ    
تانچاوەڕ. 

 بوو، سوتانک نیمچ ،ئاغا دوای ئگرچی دێ کوخای  
. بوو ژاتر نۆکر ل دا ئاغاژنان و ئاغا دەستی بر ل بم

 ک ڕاھاتبوو، نۆکری ب بچشنک جباربگ کوخای
 بگان ژن و بگ ژردەستی ل چشن بو نۆکرک ھیچ

 . نبوو زەلیل دا
 ل زستان تووشیی و تڕی و بفر بوو ماوەیک درژ     

 وەرزی ئگرچی. ھاتبوو کۆتایی دا" یۆالخ"مبندی
 زاری و زەوی سر ب بارانک دۆپ بم بوو، پبارانان

 شون و قوک و ئاودڕگ ل تن ھر. بوو نڕژا دا تینوو
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 ی کۆنلیت قوڕو دا دروشک تگری جی و پاتاڵ پخوستی
 مکۆی بر، و دەور زەلی ل پ ئاودڕگی و قوک. بۆوەما

 الیک ھموو برەو و بوون دەوەرە ئو تپۆی و مشکورە
 . دەبرد ھوروژمیان

 ساۆنی بر لیتی و قوڕ ب دەربست ب جباربگ      
،کستگو تاو بپ دەرگای ل ستگڕی وو دەرپ ب 
 دانیشت، ھرک. بوو سوار و گالسک گیاندە خۆی ھداوان

 :کرد کوخای بانگی
 مشکورە ئگینا ...ک تاقت جانتاکان زووب کوخا ــ    

 بادادەنن... دەست و برک بک  ل چاو و دەممان دا گرا
 ... ب نجاتیمان بووە کاول لم
 کوخا دەگڵ و ھستا چ ل فایتوونچی    

 سوار و دابست فایتوونک پاشکۆی ل چمدانکانیان
 :دا بسریان شاندی جبار. بوون
 !دەی بزانم لخوڕە دە... نبوون؟ تواو!... بوو؟ چ ــ    
 و ھسووڕاند ئسپان سری بان ل قامچی فایتونوان   

 تین گالسکیان ،تکان یک ب ئسپان جووتی. دان دەنگی
 نخایاند زۆری. بر گرت گوندیان ڕگای ترەختن ب و پدا

. " بردەع" جارەی سر کوتن و جھشت یان"یۆالخ"
 ،فنک شنیکی. کردبوو پ دەشتاودەشتی خۆرەتاو لرەوە،
 و ڕادەبرد دا مزرا سر ب کوستانان مژی ساردە دەگڵ

 .ەنوودەبو کمتر و کم تپۆ و مش و تۆز و تپ برەبرە
 پدەشتکی و شیو و کرد تپڕ جادە ل پچکیان چند      

 ھوای. کوت وەدەر ل شینکیان و گوڵ ل پ زنوری
. دەتاراند شکت پیاوی جستی ل شکتی بگرد،
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 لسر دا فایتونکی نرمانی جگی ل ،جباربگ
 ھر بوو قرار. گرتبوو ھی بیر. بووبوو تخ لی السمتک

 پانزدە کچی بمنتوە، باکۆ لشاری ھفتیک تنی
 بس ھر دا ژیانی ل ک جباربگ، بۆ. چووبوو پ ڕۆژی

 پانزدە بک نا، ڕۆژ پانزدە ژیابوو، گز خوار و گز بۆ
 چی ماوەیکل ببختی خۆیوە،  بم. بوو کم مانگیش

 بسری بلشاو نھامتیی ھرچی و نای بۆ چاکی
 دا منجی ترکی ب نداری کوگیری. دادەبارت

 . بکوت بوو و دەست ل دێ و دەخشت
 ژر کوتن گوندەکانی پانزدە ل گوند دوو پار، سای     

 ندایوە، قرزی دیاریکراو کاتی ب چونک و، قرز بارمتی
گ. چوون دەستی لباربوە ج13 ژمارەی دەترسا ل 

 سزدەی مرەدی ب ییشتر گوندەی سزدە و ب بدفڕ
 بسر کردن خودایی و دەست ڕاگرتنی بۆ. بچت بدفڕ

 دراوی و پارە بۆنی ھرجگایک ،دا ھژار الدیانی
،ھاتبایل ومۆ بخزمی نزیکترین. دەچوو بۆی م 

 دەیانگوت ک ،بوو زاوای موختاربگی جبار، دەومندی
 ھرچی دا پانزدەڕۆژ لماوەی بم. دەخوت پارە لسر
 ل بادا، مختاربگی داونی و کوزایوە خوشکی لالی
 ب منات ھزار پنج. ندرای زیاتری مانت ھزار پنج
. ندەھات پ دەردی چارەی و ڕاندەگیشت الیکی ھیچ

نرتزار بیست ھنات ھم ر لگی"باری  ژبوی"ع 
 بسرھات؟ ل وای بۆچی جبار بم.  دابوو کوتافرۆش

 زەلکاوی و با ل تڕایی داھاتی کانگای بوو چی ھۆی
 لقیران بیر ڕانھاتبوو جباربگ کشا؟ یبسر نداری
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 ب بیری لوەتی. بدۆزتو کوتن ھۆکاری و بکاتوە
 .  داوە ببای ھر ئویش و داڕژاوە بسری ھر دەکات،

 خۆی ھاوتای خانمکی دەگڵ ،لموبر پانزدەساڵ      
 دا"شووشا"شاری شونی  دگرترین ل کردو ھاوسرگیری

 ماوەی ب. کرد ساز بۆ دگری و برز سرسرایکی و کۆشک
 وەرسووڕا ت سیم سای تازە. بوو مندایان دوو سان، دوو

. کرد ھوسار مندانی دایکی و خواست تری ژنکی ک بۆوە،
 مندای چند و ھوێ دوو شڕگیکی وەک ماکی ئیتر
 داخی ل یک ، ما ژنی دوو. لھات دایکانی برە دوو

 کلوپل زایکردنی و کردن پخشان تخشان ب تر، ئوی
 ک دۆژەخک کردە مای بوغزن، یکتر شڕەدەندووکی و
 ساز تر ماکی تازەی ژنی بۆ کرد ناچار ی"جبباربگ"

 و، ڕاوەست الیک ل مابات دوو بخوکردنی. بکات
 و سماگ و قومارگ ل خۆی سنووری ب خرجی

 ب ھگبیان زارکی ترەوە، برکی ل کدەکانیشمی
 دارایی سرچاوەی نخایاند زۆری ک کردبۆوە، پ چشنک

 الیکی ل و برک ل ئمان. ھات وشکاوی سامانکی و
 و الدیکان سربزوی و کوول ھرشی و وشکسای ،ترەوە

 گورزکی یک ھر داھات، و دەغ کمبوونوەی
 چنگی ل خسین بۆ جبباربگ ک بوون دەمارتزن

،نگانچاو ت گ" دەستی لبودەست و فرۆش کوتاڵ ی"ع 
نی بنئ" داوبولحس"مخۆر یلس ب. 
 دتزنی خبرکی نبوو ڕۆژ بندە، و سر ئو ھر     

گات پک. نر دەمبھاتدە خ ن کقاتی تووشی گوند ف 
 سحرایی کوولل ھوروژمی وەبر تریان ئوی و ھاتووە قی و
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 دا، ئاوایی فن ل... چووە با ب دانی و دەغل و کوتووە
 ریش ل حاست و ھپروکاندووە وتی ئاوی ب و گرما

 دووی و دە و ڕاپڕیون گوند فن یالدیکان... فوتاوە دا
 ھاسان الدیکان سربزوی خواندنوەی... نداوە ئاغایان

 ژاندارمیش. بوو پویست ژاندارمی زەختی بم بوو،
 بوون، نشین دێ ڕەنجبری کوشتی باب دوژمنی ئگرچی

 ڕاگرتنی. ندەکرد شان دە چکیان ،خۆشانتدەس بب بم
 سگوان و میتر ڕاویش، تووی و تاژی و گالسک و ئسپ

 چار پارە ب ئمانش گشتی دەویست؛ کارداری و غوالم و
 .دەکران

     نج لنات پزارمرزی دەست ھگ، قدوو موختارب 
 ھاتبای. کردبوو خۆر شین سفرەدا کورت لو ھر ھزاری

 مافنگی و ندەما پ مناتی ئاخر نگڕابایوە، زوو و
دەر دەھات. 

 ل ،وابوو پی بکات، باکۆ سفری لوەی بر     
 دت لشاو ب پارە ئاو، جی ل دا باکۆ شاری قناوەکانی

 پارە باران، جی ل دا، باکۆ ل: دەیگوت بخیاڵ. خوار
 و دابدەیت چۆک ئوەندەی ھر زەحمتکی و دەبارت

 ل زاوای، موختاربگی ئوەوە، بالی. بکیتوە کۆ پارە
 شامپاین حوز تیانی ل و دەخوێ لیرە و خش نونی سر

 ل موختاربگی ،دا زیندەخوەکانی ل. دەکات مل دا
 ل خشتک باخانکی ک دەبینی، دا تالرک و کوشک

 موختاربگی و ھچندراوە گوھر ل تری ئوەی و زر
: دەیگوت. دەکات با ب دراوان خرمان ،دا ھیوان لبر

 پارە ب ھر ھزاران ست و ھزار ،زاوام موختاربگی
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 دراو پی ھگبکانم بخوازم، ل پارەی ھرک و دانانت
 دەرگای دەگکوو و باکۆ شاری گیشت ھرک بم. دەکات
 نخشی چشنی زینکانی خون کردەوە، زاواکی مای
 ل شار ک دەرکوت بۆی زوو زۆر. چوون دا ئاو ب ئاو، سر
. ترە ماڵ وران خۆی خودی ل ساماندار و ەشقاوتر گوند

 کنۆشی شو نانی بۆ دون ھتا ک کرکارەی ئو کرکار،
 ل و بوون یک یکانگیری ئمۆ. کار خاوەن بر دەبردە

 خبر ڕژم ب دژ ئاشکرا ب دا گۆڕەپانانکان و سشقام
 زەماوەندی ک شوەی ئو ھر شوە، ئو.  دەکنوە بو

 چشنی ب ھر، برزەدەماغ بوو،موختاربگی خوشکزاکی
 سووتمانی ھوای. دەچوو و دەھات پرسداران مردە، ئازیز

 میوان ب دەربست ب و پگیشت شوە ئو ھر کانگاکی
 بۆی کون سخت ل ترازاو تیری چشنی میوانداری، و

 کانگای دیار ب ،شو نیوەی ھتا شوە، ئو ھر. دەرچوو
 سدان سووتنی ی،سر چاوی دوو ب و خوالیوە دا سووتاوی

 تتنان سبین بۆ و، بینی خۆی سامانی منات ھزار
 مختاربگ کانگی سووتمانی تاوانی ب کرکاریشیان یک

خستن ندیخانیر. برسووڕمان و سر سھ مدابوو ل 
کی کژی وتوونی و خۆمانھ دەرگا چواردیواری ل 

 پاروشین سرھنگ دەگڵ ک موختاربگ، مای داخراوی
 الپڕەیکی توی کوت بیانی سبی بۆ ،بوو چوو بڕوە

 شوە، ئو. ھاتبوو تیدا گوترابوو، ھرچی و چاپکراو
 بناوی کسک و پاروشین سرھنگ و موختاربگ
 لالین گوتبوویان، ھرچی دا ژوورک ل میرزاقاسم

. ڕاگیشت کس ھموو ب ،باکۆوە شاری کرکارانی کۆمتی
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 بیستبوو، موختاربگوە دەمی ل ئمانی خۆی خودی ئو،
 بر کوت چاپکراوی ب قاوەتوونان دەمی سبی ھر بم

 ل سرپۆش، ژر ل ڕازە ئم دەب یاڕەب. خک دەستی
چ کسانکن ... ؟وەڕاگیشتبت کۆمیت ب قناتکوە چ

 دەب کسانک چ ی ھدەسووڕنن؟...کرکار کۆمیتی
 ھرچی... کون؟ ب سر و بنئم بزم و ھرای  بگی
 ھر گۆیا و دەکات" نینا"باسی دەگڕت، دا دەم ل زمانی

 سری و دەگڕت دا چاپ ل دەستی یی"نینا" ئو
 ئفسوونکارە" نینا" ئم... کردووە گژ ڕژمی کاربدەستانی

ند دەبو دەست خاوەن ەچ تبدەس ،ب ک ژووری ل 
 و وەلۆی شار... دەردنت؟ خبر داخراویشدا دەرگا

 ئاژاوە. خیاترە و خم ب الدێ بم بمجۆرەی، دھاتیش
 ب دەکرێ و دت ئرەجی گوندەکان و الدێ سربزویی و

 و بزم و "نینا" ئم نیی بس. بچارین دەگیان بارک
رایرە ھل س و ناوە بک  !ردار نییبیان خل 

 سری خیاتوە ئم دەم ب ماوەیک جباربگ     
 ڕاژی ڕاژە و وەنوزدان کوت ھدی ھدی. بوو گرم

.  سپاند دا سر ب خوی بشک چشنی گالسککش
گالسک و ئاغا و دەڕۆیشت دا جادە بوە، خبردبووی پل 

ئاغا!... ئاغا: دەنگی ب و لڕی خو کردەوە چاوی. ڕاپ ل 
. بینی تری کسکی و ژاندەرم دوو و دێ کوخا دا جادە کنار

وە برسووڕانکرد ھاواری س: 
..  کردموە؟ خبرتان خو ل بۆ... باس؟ چ... چیی ــ    

 کن؟ ئمانی
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 و ترس ب دابوو، ژاندارمکان دوو نوان ل کسی ئو
 :ڕاخوڕی ت جباربگ بم پش، ھات بگ ل تاسانوە

!... نیت؟" قرەقوینلۆ"گوندی زەمیندارەکی تۆ کوڕە ــ   
،تۆچی چییرەت و ئم!.. چی؟ ئت ئبۆ ژاندەرمان 

 دەگن؟
 و لق مل ب و کردەوە کووڕ بۆ بژنی زەمیندار     

 :گوتی و کرد نووزەیکی سرەلرزەوە
 بی... ییم"قرەقۆینلۆ" و خۆتم یکڕەعییت من بی ــ    

 ...ناسیموە باشتان گورەم
 :داشریخاند بسری جباربگ     

 باس؟ چ بزانم بی مک زۆربلی!... بس ــ
 :گوتی لرز لرزە ب و سنگوە ب دەست زەمیندار    

 من و ژاندەرم دوو ئم شون ب چووم من گورەم ــ
... دراوە لک برد و دار و شواوە گوندەکمان... ھاوردوومن

  باب و ل ھر یی"قرەقۆینلۆ" ک دەزانی خۆت... خۆت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ک گوتراوە کسانک ب= مزرا و مووچ خاوەن= زەمیندار
 زەمیندار. کینبت ئاغادێ ل مزرایان و مووچ چند

  .بوون گوندییکان ل تر سربست
...  من... بوون پرچی و ھرچی و تکدەر و شڕانی بابوە

... کین ل مزرام و ھختام ئوان لووسی زمانی ب من
 ... نمزانی من...  من

 ل و دەرپڕی فایتوون ل غزریوی ب جباربگ     
 و سریاندا ب شریخاندی و ڕاوەستا دا زەمیندار برامبر

 :گوتی ژاندارمکان ب ڕوو
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 و شت گشتی ی"قرەقۆینلۆ" خکی ھرچی ــ    
 چی بن ئوە. لوان یکک لرزەش سر ئم... خوودارن

 !باس چ و بووە
 ل و وەرسووڕاند ئسپکانیان سری ژاندارمکان    

 چکی ژاندەرمکانیکک ل  .پش چوون جباربگ
 :داوە وەمی و کرد شان ئو شان ئو الشانی

. شواوە تواوی ب قرەقۆینلۆ گوندی بی ــ     
 سایان باجی دەن و یک کردۆت دەنگیان گوندییکان

 برای و" یۆالخ" ھاتبوە پدانتان خبر بۆ دێ کوخای. نادەن
 خکی بم دەر، دت خک کردنوەی ئھوەن بۆ کوخا
 بمش گوندییکان. دەخن زمانی ل و دەکن بیرازی تووڕە

ب سر  و دەبن تان ب دەغلدانکت دەغی و ناسکنن
 ...دەکن بشیدا داخۆیان

 دەرپڕین چاو قوکی ل زیتکانی چاوە دوو جباربگ     
 :قیاندی دا زەمیندار بسر ھزەوە ھموو ب و

 !من دەغی!... بردووە؟ تان ب منیان دەغی کوات ــ      
 :گوتی سرەلرزە و لق مل ب زەمیندار

 من... نیم قرەقۆینلۆیی و م"ئاران" خکی من گورەم ــ      
 زەوی ئم ک خوارد شۆڤارکم و شیتان کھ فریوی نازانم

 ...و کی زارەم و
 پم... برد؟ تان ب منیان دەغی دەیم من ھتیوک ــ      
 زمانت ،سرەلرزەت ئم لبری دە!... ڕاست؟ بزانم بی

نڕدەی... بزانم بگ! 
 :گوتی و گڕا زمانی زەحمت ب زۆر زەمیندار
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 تانیان ساف ل ساف... بردیان گورەم بی... ب ــ      
بۆ نھشتوویتتوە  بنتۆمیشیان تنانت... بردیان و کرد
 ...یانبرد... 

 ئو ھر دەرپڕیبوو، فایتوونکی ل چلۆن جباربگ     
 :قیاندی و گالسک ناو خستوە خۆی جۆرەش

 بنکی بۆ پشدا... خرا... قرەقۆینلۆ برەو گورج ــ     
... برین خۆمان دەگڵ ژاندەرم سرپلی با ژاندەرم
 !لخوڕە

       کانیشی دەست، ئاماژەی بژاندەرم ن بخۆیدا شو 
 ھووت و ھیت لم سری سین، ب دەست زەمیندار.  برد

 و ڕۆیشت غار ب دا فایتوون شون ب چندک. مابوو سووڕ
 :کرد ھاواری

 .جماوم من ڕایگرە... جمام من بگ!... بگ ئۆھۆی ــ      
 و تق و ئسپ خرمی دەگڵ زەمیندار ھاواری دەنگی  

 .نگیی کس گوی ب و بوو تکڵ فایتوون تۆقی
 تپۆککانی و گرد بناری گوندکی قرەقۆینلۆ      

بوو.  برەکت و بپیت گوندکی ،"قفقاز"بچووکی ڕزەچیای
 و مزرا. دەناسرا ھرم ئو دی گورە بقرەقۆینلۆ، 

 ،ھربۆی. بوو ئاو کم بم خاک، خۆش زارەکانی و زەوی
. دەھاتن ڕەنو ب دمکاری مزراکانی زۆربی

 سان گلک و نبوو متمان جگای بختبارانکان
، ک  ندەکوت دەست ئوەندە حاست بارژنی، کم بھۆی

 کم سرەڕاییش بداتوە. داچیندراو بنتوویتنانت 
 سرباری خۆریش ڕووەک ئافاتی جۆرە دەیان ئاوی،

 خرمان دەمی ل زۆرجارانیش. بوون الدیان بچارەگیی
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 ئمربرە ، وەکالوەکی میوانی دەیان ،دا سووربوونیشیان
مال، سید، کور، شل و شتی تریان  ، ڕژم مفتخۆرەکانی

 بوان خرمان زۆری ھرە بشی و وەردبوون سریانب
 ل. ندەمایوە زیاتر کویژک چند ڕەنجبر بۆ و دەبا

 بری ل ڕژم ئمربرانی دا، حاست ھگرتنوەی جنگی
 دووی و دە سرەڕای جباربگ. دەبرد دەغیان باج،

 بنمای ئندامانی ژمارەی بپی ،خۆی بگرانی
 سیر قانوونی. دەستاندن ل سرانشی جووتبندەکان،

مبوو ئ، ندە کجوتب ری لرز سر کرابوو فند ھچ 
  مزرای کرابوو دیاری لپشدا کبای، ک ھکتارکی

 دەنکک حاست جا دەدات؛ حاس کیلۆ ئوەندە کدراو
ت یان بوایغار، سر توەرز دەبوای ب درایبایی ق 

 ژ دەکوت ئگینا بکات، بگ گزیری دەستی دە ،دیاریکراو
. دەستندرا ل برھمی ، تواوتر سا بۆ و قرز

 ییشت،گڕاندە الیک ھیچ ب ھاواری گوندی ڕەنجبری
گ چاوسۆری و الگر زەوی و ئاسمان یاسای چونکو بوون ب 

 یکانگوندی جاران گلک. دەناسرا بتاوانکار ڕەنجبر
 و مال ڕەوەدەی ک نھاتبوو، ڕزگاری بگ چنگی ل ھشتا
. وەردەبوو سر ب ڕژمی نۆکری ورتک و شخ و سید

 شون ب شارنشینیش دوکاندارەکانی و بازەرگان
 ھناسسارد وەرزری میوانی دا خۆیان قرزی وەرگرتنوەی

 دەمی ل. ندەبرد بتان دەسەنجیان ل بشک و بووندە
 دەستی لدان و شڕ زۆرجاران ،دا ھگرتنوە خرمان
 گوندییانی شڕ، خواندنوەی بۆ ژاندەرم و پدەکرد
 بب ئاوایی، خکی تۆقاندنی بۆ و دەکرد بنک ڕەکشی
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 یان"سیبریا" ساردی وتی ڕەھندەی ،تاوانک و سووچ ھیچ
 . دەکردن

 بان ھوری دا، پبارانان جنگی ل ڕابوردوو، سای      
 و مانوە نزۆک قرەقۆینلۆ گوندی مزراکانی سری

 و شینک. نباراند دا زەوی سر ب باران دۆپکیان
 ھرچی و ھقرچان ھتاو تینی ب ەکن،بھار ڕەپستی

 وەرزی بنتۆوی کۆکردنوەی بۆ بوو، قرەقۆینلۆ جووتبندەی
 و بوون بر و دەور گوندەکانی و شار ھوەدای داھاتوو،

 . گڕان دەرگا ب دەرگا
. نبوو قرەقۆینلۆ ششدانگی خاوەنی جباربگ،      

 ئو بشکی خاوەنداری ورتک وەک تریش زەمینداری چند
 و جباربگ تنیا ئوسا، پاییزی. دەناسران گوندە

 پاییزەگگکان توانیبوویان دەومندەکان زەمیندارە
 بھۆی کورتکان دەس الدیی. بکن پوەر توویان و بکن

 و بوون ھندەران ڕەھندەی دا زستان چلی ل نداریی،
 و کۆچ ئم. بر گرت شونکیان ڕگای بنمایک ھر
 و بگلر زمانی و زار ل ھژار، خکی ناچارییی ڕەوە

 و چنسووک" قرەقۆینلۆیی: "دەگوترا دا شار بازارییکانی
 لیان نیی ساڵ بۆی ڕووداماون، و سواکر و دەمھراش
 .نشوت

 قرەقۆینلۆ ھژاری خکی دۆخی و بار پار، سای بھاری   
 ئگرچی ئوان. بوو خاکساری و ھژاری ل ژاتر

 ملیان گاجووتان جی ل خۆیان بم نبوو، گاجووتیان
ر خستی ژموەردیان و ئاموران نیرو چی شو زەوی. ب 
 نبوو بنتۆمیان بم ک، باھۆیان و شان ھزی ب زاریان
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کانی بگن کسیش و وەربکگرتن دەستی کھاری. نب 
،ری پارەکژان و شاخ کردە ڕوویان برسی، ڕەنجبو ک ب 

 .کرد تر برسییان زگی بندەنان گیای و گژ
*** 

 
 پاش و پۆلیس چنگی ل دەربازبوون دوای ،"حمعلی"       

ژ و تۆقڵ وتووژدەر، دەگباکۆی ئ شت جرەو و ھب 
 مای بر بردە ھانای و گڕایوە قرەقۆینلۆ

 . برای ی"حمجعفر"
 گورەتر" حمعلی" ل ساک پنج" حمجعفر"      

. بوو باھۆ و بشان بابرزی بخۆوەی پیاوکی. بوو
 لش کاری ژر ل تمنی زۆری ھرە بشی ،حمجعفر

 ل شکاوەتر سیماکی و سر بۆی کردبوو، خرج دا تاون
 ھکوتی درشت الری و لش بم. بوو دیار تمنی
 دا ھسووڕان و کار ل و زۆر توانایکی و ھز خاوەنی
 ھاوشوەی حمجعفریش. بوو چاالک و چوست گلک

 داری بارە. بوو ک زەوی شان و مل ب قرەقۆینلۆ، گوندیانی
 وەک ئویش. بوو کشا شان و پشت ب لەواری

. ھنابوو کمی ھمیش دا خواردن ل کانی،ھاودی
 ل بم ھاتبوو، نھامتی ھزاران تووشی حمجعفر

 خۆی ،ئازایتییوە و خاونی دەروون و دڵ و کڕامت سای
 و برت سرب ژیان سربرزی ب تدەکۆشا. ندۆڕاندبوو

 باری کوڕییکانی و کم بھموو. نکات نزم خۆی
 ڕەش و ببت نووسین و خوندنوە فری توانیبووی گوزەرانی،

وە جیا سپی لبکات . 
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 ب خزمت سای ل و پیاوچاکی لبر حمجعفر       
 ل بگرە قرەقۆینلۆ، گوندی ل نک ھر ئاوایی، خکی
 ڕەنجبران ڕزی جی و خۆشویست بریش و دەور دھاتی

 . بوو
 برا دوو کاکی، مای ھاتبۆوە حمعلی لوەتی       

 و سۆپ کۆلکداری و لەوار دەچوون زوو بیانان پکوە
 بنیاز ئوان. دێ ھناوە دەیان کۆڵ ب و دەبێ تندوریان

 دارەکان فرۆشتنی ل و داگرن وشکڵ گاڕێ چند باری بوون
 ڕۆژک چند. کۆبکنوە حمعلی گڕانوە بۆ پارەیک

نی لشم دا، دووەرەدەست دەوەنی و دار پ وشک 
 گوندەکانی ببۆ فرۆشتن،  و کردەوە کۆ داریان

 وشک گارێ دوو فرۆشنی ل. گایان دا" ئاران"مبندی
 قرەقۆینلۆ برەو و کوت دەست پارەیکیان دار،

 . داگڕانوە
 تنیا گارێ، تختبندی و پچک جیەی دەنگی      

. کرد قسیان کمتر دا ڕگا ل برا دوو. دەھات بوو دەنگک
وەی چونکگوتن بۆ ئ ،بوای و ماوەی لند ئڕۆژەدا چ 

 توەزەلی و تپلۆس گوشتنی گای جووت. گوتبوویان
 میلی و نایوەھھد پیان ھوا یک سر ل ،گاریکان

 قرەقۆینلۆ، ب نزیک. نبوو ڕۆیان و ڕەوت گۆڕینی
 :گوتی حمعلی

 کاک؟ ڕێ بکوم ئمۆ وای پت ــ    
 دوای بووب، دا قووڵ بیرکی ھمزی ل وەک حمجعفر

 :داوە وەمی ئیستک
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... باشترە باکۆ، بگڕیتوە زووتر ھتا بی... بی ــ     
 ...بنوە بۆ خبر زووترمان دەکرێ بۆت ئوەندەی و بۆ زوو

 .ناکشت مانگک گڕانوەم و چوون، کاک دنیاب ــ  
 زەردەیکی. ڕامابوو حمعلی دە ورد ورد حمجعفر   

وان ھاترلگوتی و س: 
 ھیچمان تۆ، ن و من ن! براگیان... حمعلی ــ       

 .دەخاینت چندک و مانگک... ھفتیک نازانین
تۆپ و تگرەکانی  ڕووشنی مشک و وشک جرەی   

،کک گارییواوکردبوون جاڕسی ت .جووتب گارێ ل 
 .ھاتن دا کان جووتگا تپی ھنگاوی شون ب و دابزین

 ، ئمدی لم لرە... نب پلت ھیچ حمعلی ــ     
 برەو ک تۆ. ڕاناگا الیک ھیچ ب دەنگمان و کورت دەستمان

 تسلی و خۆشی و خر گشت وابوو پت وە،ھاتیت دێ
م. میوانمانم دۆخی و بار خۆت بئ کنگازەت خلب 

 و چیی دەردمان دەزانی ئیتر تۆ. بینی سر بچاوی
 دێ ئودەم ھر الدیی ک بینیت خۆت. چیی دەرمانکی

 ل و دێ بگی ل و پیاخ دەدات دەست  ،دەربچت گانی
 مای تانی تۆسندنوەکمانھموو . ڕادەست ژاندەرم

. بشۆ دەستان و بن ئاوێ و کمژاندەر گوژتنی یان بگ،
 و شارەزاتر و وریاتر ئم ل گلک گلک ،کرکار بم

 چی ناوی ئرێ... دەتگوت... دەتوت تۆ!... براگیان ڕیزانترە
 !بوو؟ چی ناوی گوتت گنجی کورە ئو...بوو؟
 !کاک بوو ئژدەر... ئژدەر ــ     

 کردەوەکانی و کار ل ک ئژدەری ئو ھر...  ئژدەر ب ــ
 حیسابەسکی لخۆت  ئتۆ. ڕاست ئو بووە، ناڕازی تۆ
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پ کارگو چ ی چیدەستی و دەک نی لژدەر و دەوەشئ 
! حمعلی ڕاست ئو دەکات؛ حیساب ھ ب کردەوەکت

 ڕەوشی ب ئتۆ بم خۆت، ھاوکاری و کرکارە ئویش
 بووی بایی باھۆت و باسک بھزی! بابم جووویتوە الدیان

 گرتبایانی و ھتبا ناوی، ڕاوی پۆلیس و وەشاندووە دەستت و
 تکۆشانت و دەپستاوتی ڕەشیان کون دە ماوەیک بۆ

ر دەھاتربینگیان جار جارانی ،ژاندەرم. سیفر سب 
 ،لدانیش دوای. ھداوین تیان و داوین لیان و گرتووین

 ژاندەرمک ل دەستک کس ھر ک گوتووین پیان
... دەکین دەسبسری قانوون پی ب ئم ھببت،

 !براگیان؟ چی دەم تدەگی
. ڕاگرتبوو کاکی بۆ گوی ورد ورد حمعلی     

 :پدا درژەی خمناکان دەنگکی ھوا ب حمجعفر
 و ئاغا ستمی دەستی ل من گنجتیم سردەمی ــ       

 گوندکی بردە پنام و کرد ڕام گوندە لم ژاندارم ھرشی
 بوو مانگک چند باوکمان ئودەم. تفلیس شاری دەوەری
" شوشا" شارۆچکی ل دایکمان. کردبوو ئاخرینی کۆچی

 ئتۆش دەکرد؛ پیدا نانکی و دەکرد ماباتانی خزمتی
 کارداری و سپانی دا گوندە لو من. بووی دایکمانوە بالی
 ھر ڕوس سربازکی ک ،بوو یار بختکم. دەکرد مانم

 ھۆزانکی سربازەک .دەکرد سربازی خزمتی دا گوندە لو
 کتبی خزمت، تواوبوونی دوای ڕۆژان،. بوو بلیمت
و دەست دەگرت ی لباخچۆ کی دا گوندەکنھوەنی شوئ 

 ،سرەتا من. دەخوندەوە کتبی درەنگانک ھتا و دۆزیبۆوە
ر ئاماژەی بستی دەست و سبی خۆم میر. دەکرد حاس 
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 ئیتر. بوو فر ئازەری زمانی نخایاند زۆری ، ئوبوو ئوە
 یکتر ب و گوڕ و گرم زۆر برادەرکی بووین ئو و من

 و کرکار باسی ئوەوە زمانی ل یکمجار. دەگشاینوە
 ئو. گییشت گوێ ب کرکارم چینی شۆڕشگریی ڕادەی

 منداڵ باوە دا ئوە دھاتی ل ک جۆرەی ئو ھر،  دەیگوت
ن بر دەڕۆن، دا باوکیان شوو ھری جۆرەش ئڕەنجب 

 ب و ھبگرن ھنگاو کرکار پی ب پ دەب گوندەکان
 منی چاویک  بوو ئازیزە دۆست ئو. بۆن دا کرکار شون

دنیای ب قینندن و کردەوە دا ڕاستر نووسینی و خوف 
 . کردم

. خشاند دا بر و دەور مزرای ب چاوکی حمجعفر      
 بک  بوون کس دوو تنیائوان، . نبوو جادەوە ب کس

. براکی و خۆی دەڕۆیشتن؛ دا قوک و کند ل پ جادەی
 و دەرھنا شمزاوی کاغزکی پڕە و برد باخڵ بۆ دەستی

 :گوتی
 دیواری سر ل تۆ ک نامی بیان ئو ھر ئم ــ       

 کاری الپڕەی ئم! براگیان سیریک. مایوە دات کارگک
 تنیا تۆ، کوتانی و لدان. دەکات تۆ پالقی و مست ھزاران
... دەبت لڕ پ ڕژمی الپڕەی ئم بم دەخات، کسک

... حمعلی پالقی و مست ب نک دەمرێ، بم ڕژم
 ل تواوی بــ ... باکۆ بچۆوە!... براگیان تدەگی

  : چرپاند دا گوچکی ب و بۆوە نزیک حمعلی
 ھاوکارانی ب ب... ئمی گیانی کولکی ،باکۆــ     

 ئم بدەنوە، ل ئاوڕکمان تۆزکا ئگر ک ت،کرکار
 بر و باکۆ بچۆوە... دنین بگلران دەخوی سو تا لرە
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ک لرشتو ھئ نینا" خوشک"ڕەوشی بدۆزەوەو ی 
 بلنگازی حای با ڕابگین پ ئمی خمناکانی

 ئاگادار ل خکانمان و بنووست خۆیدا الپڕەی دە ئمش
 بۆالمان "وەنینا" چاپمنیی پی باوەشی ب بۆ... بکات

 .وەرەوە
. بگین پ منی سالمی و بدۆزەوە ئژدەر! براکم       

 گوندییانی سرپاکی ھژاندنی و یکگرتوویی ب پی
 ئم ھاواری ب پی... من ئستۆی ل" قرەباخ"مبندی

 ئرمنی و گورجی و ڕووس ھاوخباتانی بگوی
 ب. بن خبردار ئم دەردی ل ئوانیش ، باڕابگینت

ژدەر بیارانی و ئ، نیا کڕزگاریی ڕیگای ت ،مباتی ئخ 
کدارییمان. چکوچۆرن، بۆ چبن مرەباخ چیاکانی ئق 
 ...دەھژنین

       وە نزیک گوند لک. ببوونسپیدارەکانی و پ 
 سپیداری ڕیزە سبری ژر ل. وەدەرکوتبوو ل دبرانیان

 و کۆببوونوە حشامتک دا دێ خوار کانییکانی دوو
 و ھنا قس ب دوایی حمجعفر. بوون بژ گوتو خریکی
 حشیمتکی ورد و چاوانی سایبانی کردە دەستکی

 :گوتی سرسوڕماوی ب. ڕوانی
 حشامت گشت ئم!... ب؟ باس چ دەب حمعلی ــ    
وە؟ چی لتر... کۆبوونب؟ خچیی 
 وردی ب و کندک سر کوتن و ڕاگرت گارییکیان   

 خککش ، ککرد ھستیان. کرد ئاپۆڕاکیان سیری
 برەو سریان و تکوت جوویان چونک بینیوە، ئوانیان

 :کرد ھاواریان و ڕاتکاند دەستیان. وەرچرخانوە ئوان
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 !...حمجعفر!... حمجعفر ــ     
 یکپرز نو ب و بوون گارێ سواری برایان جوتی  

 و ھرا. چوون بۆیان و دا ب ڕیگایان دا تازەکدراو
 ڕووداوکیان باسی بردەوام و ندەسرەوت خک زەنازەنای

 گازی حمجعفر و بۆوە نزیک حشیمت ل گارێ. دەکرد
 :کرد
 داوە؟ ڕووی چ... باس؟ چ خکین ــ     

 :بوو شت یک تنیا گشتیان وەمی 
 !...جباربگ ــ      

 ... و سریان ھاتوون ژاندەرمان دەگڵ جباربگ ــ
 ...و ھۆکارە زەمیندار ــ   

 :کرد ھاواری و کردەوە برز دەستی حمجعفر
... تناگم ھاوارتان و ھات ل من... برادەرین ڕاوەستن ــ     

ک تکایسک ت جیاتی لشیمح رھاتسبک 
 ...ھاوار دەیان ئویش و ھی گوچکم دوو من...بگتوە
 :گوتی شنیی ب بساچوو وەرزرکی

 دارفرۆشتن بۆ ئوە! حمجعفر بگرە گوێ ــ      
 چیمان ببینن ک ،نبوون دا دێ ل و ڕۆیشتبوون

 مای دەغدانی دەرگای کسک ،دین شوی. بسرھاتووە
 ئم جیرانی زەمینداری. دزیوە بنتووی و شکاندووە ئاغای

 و ژاندارم بنکی بۆ ھاواری جباربگ، گوی و چاو و
 ب ی"جباربگ". تچاندووین بۆی و بردووە جباربگ

 بگژ. نبوو ستانیەورا ک کردووینتوە، تیژ ل چشنک
 چند. ندەپاراست کسی و دادەھات الیک ھموو

 ڕایان دا نشین بگ ل و کردووین دەسبسر ل کسکیان
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 ئتۆ... قوڕپوانن خریکی گیراوەکان وخزانی خاو. گرتوون
. ملعونک چ دەزانی و بگی بەزاییک  شارەزای خۆت بۆ

 ساغی ب نابکارە ئو دەستی لژر کس ئستا ھتا
 حمجعفر؟ چارەمان ب چی ئم ئستا... نھاتۆتدەر

 :گوتی حمجعفر   
 بگان ئو گورزی لمژە الدیی ئمی! برادەرین ــ       

، بۆیش ھر دەکین. لبیری ڕۆژک چند دوای و دەخۆین
 ک. ژرستم و بندەوارین ھر ئمش و یئاغا ھر ئو
و ب زانر ،نگژارین و برسی ئدار، و ھو برسی ن 

 ئمی یکایکی. بگلرانین دەستی نداری و ھژار
دا لیان داوین و  مانکجیران چاوی بر ل گوندی

 ل یچاو کماندراوس کردووین، بم پ انسووکایتیی
 قپات رماناھاو بیستنی ل گوچک و نووقاندەوە لدانمان

 نین، ڕا یک و یکدەست ئم دەزانن بگرەکان. کردووە
 دەمان ،دەکن بیرازمان ڕاوک د و ترس بب بۆی ھر

 ھر دەوەرن. دادەنن علیمان ساجی سر ل و وەڕووتنن
ستاکوە با ئکشان و پ کتر شانی بۆین یو ب رسنگب 

نین ئاغا لرکراوەکانمان و بستسین ڕزگار دەسبدەی. بک 
 !من دەستی بدەن دەست و بن بور

 کۆتایی دوای ھر دوو، و س نیکردە حمجعفر       
 شونی ب سر حشامتیش و برەوە ل خۆی فرمانکی،

 . ڕۆیشتن دا
 ڕەوی لندی و کند بسر کانییکان جوت ئاوی       

 ژاتر، کمک. بوو ھچوونی و ھستان قبزەی داژروو
لووزەوە ب ی ناو دەڕژایروو ئاشی کۆرەگژ .ھاڕيی و گرم 
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. دەدایوە دەنگی دا دۆڵ ل ،ئاش کۆرەگی ناو ئاوی
 دوور ئاو خوڕەی ل و دەڕۆیشتن بدەنگی ب حشیمت

 دەنگی ھوا تووڕە، ئاوی دەنگی برەبرە. دەکوتنوە
 ئازیز ترمی دەوری ب ک ،گرتبوو ئازیزمردەی دەستژنکی

 .بگن گرمشین دا
 زینی پشنگی دەمک دەم ساو، و ھور گوند ئاسمانی       

 و دەکشا دا بر و دەور دەشتاودەشتی بسر خۆرەتاو
 ل ڕوخساری و ڕوی شرمن، کیژۆیکی چشنی جارجاریش

 سر ب ھورەکان سبری. دەدا حشار دا ھور پچی ژر
 ،ڕەش و شین گردەی دەسرۆکی چشنی ب دا زەوی

 ڕەنگی تاوک ،و کوەیی ڕەنگی دەمک بوو؛ جگۆڕکییان
 .کمەنگ کای

. دەبوونوە نزیک ئاغا دیوەخانی و کۆشک ل برەبرە      
 بگ دیاربوو. دەگیی بگویان بگ ھاواری و ھرا دەنگی

 و داوە دەست ل فامی ھوساری ک تووڕەی، ئوەندە ھر
 و تووک و جون ل. ناکاتوە دووپاتی دەیبژت، ھرچی

 ئجدادیش و ئاب ب سووکایتی دەگات ھتا بیگرە نزاوە
 دەخواتوە خول ،ماخولیا و ھار و شت چشنی. ڕاناوەستت

 حوشی سووچکی ل. ڕادەگا دا چوارال ھر ب دەنگی و
 ڕاوەستاون سین ب دەست تاساو، ژنی چند ،دا بگ مای

 .گیراوەکانیان ڕزگاریی ڕی ل بگن فرمانی چاوەڕانی و
 مای دەرگای دا جماور پشوەی ل حمجعفر      

. کوت وەژوور تق و ترس بب و کردەوە جباربگی
 سر ئاماژەی ب و کرد گوندییانی سیرکی حمجعفر

 قامچی و ھمایبوون ل قۆی جباربگ. کردن بانگی
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 ل. ھدەسووڕاند سر بانی ل بادراوی قف قف
 ژاندەرم دوو نوانی ل الدی پنج حوشکدا، نوەڕاستی

 قامچی جباربگ. ڕاگیرابوون دا سرکردەکیان و
 :سریاندا ب دەیشریخاند حوش ب یک و ھدەسووڕاند

 ک ک نیی بمنوە پیوەندییکی ھیچ ئوە...  ــ       
 بردووم؛ بتان دەغی ک و شکاندووم دەغدانی دەرگای
 من نگاتوە، پ دزراوم دەغی ئاخری دەنکی ھتا ئگر

 ...و انگوژمدەت... دەگوژم ئوە
 پشت حشامتی و حمجعفر ھرک جباربگ     

 و بۆوە سارد شالقی و دەست بینی، حمجعفری سری
 حمجعفرڕاوەستا.  نکراو بانھشت میوانانی ب ڕوو

 بب وئمجارەش بووبوو جباربگ ئامبازی جارک چند
 :کرد بانگی تق، و ترس
 ...ڕادرە ئم بۆ گوچکیک جارک تۆیش بگ ــ     
 خۆی حوشکیناو  ل گوندی حشامتی بینینی ب بگ

 :نڕاندی بریندار ورچی چشنی ،دا
 ل پ و بقشنوە من دەرگای داوە ئوە ب ڕی ک ــ     

 !بنن؟ من حوشی
 شنیی ب زۆر جباربگ، پچوانی ب حمجعفر

 :داوە وەمی
 بوونی لوور ئیجازە و ئیزن بب و سربخۆ ئم ــ        
 !جبار بووین فر تۆ ل خک مای

 بۆ کارەبا، تزووی وەک حمجعفر وەمی       
 ھاتوە وەخۆ زوو زۆر بم. گرت جباربگی کورتماوەیک

 .  چوو حمجعفر برەو و ھسوڕاند شالقی و
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 داربڕووی بچشنی بگ، چاوی دە چاو حمجعفر     
 سیرکی. وەستا دا برامبری ل لەواری کۆنسای

 :گوتی و کرد دەسبسرکراوەکانی
. دەمرێ خۆی ئجلی دەگڵ گیاندارک ھر: دەن ــ     

 الم دەبم، دەگوژم زمانت کالمی و دەم ڕاوژی ک تۆیش
مردەی وایم پئ کگوژتنیان و مراندن بۆ و بی خ 

 پمردەی ک دەردەکوت ئاکارت ل و گوتار ل... سازکرابی
 وەلۆی... خکی کشانی گیان خریکی و خکی ئم

 !جباربگ؟
 :داوە وەمی غزریوی ب جباربگ  

 و دەست ل ئوە گیانی و ئوەم پمردەی من بی ــ     
 دەستی و برد حمجعفر بۆ شاوی ــ دای من مستی

 کردەوە، برز جعفر داپۆسینی بۆ قورسی و ئستوور
 و گرت جباری مچکی کاکی، بری ل حمعلی ،کچی
 داھات گندەدار چشنی جباربگ.  کشای خۆی برەو

 چپاو و قوڕ ناو گلۆری السی شپقی و کوت دا ڕوو ب و
 .بوو
 بم جباربگ. قوما دا چاوترووکانک ل ڕووداوە ئم      

وتنداک واوی بکچوو تستا. تر ھس و پ ری چوار بب 
کوشسووڕا دا حر و ھسرۆک و ژاندەرم بدا س 
 :شریخاندی

 تقیان... وڕماوە واقتان بۆچ... ڕاوەستاون؟ بۆچی ــ      
 ک بوون ھار چلۆن سگان ئم نابینن مگر!... لبکن

 ئوە ئدەی!... ھدننوە بگیش منی ل دەست تنانت
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 تقیان... شان کردۆت ڕۆژک چ بۆ کۆوەژانتان ئم
 !...دەی لبکن

 الکلک دەمانچی بۆ دەستی ژاندەرمکان سرۆکی      
 بم سردەستان، خست شان ل چکیان ژاندەرمکان و برد
 ل جگ چونک نکرد، جوویان و مانوە حادا لو ھر

 . نما دا حوش ل کس خۆیان،
        کی تاریکوررەقۆینلۆی گوندی ئاسمانی ،ڕەش ھق 
 ندیو و نوقم دا ھور ڕەشی جندەکی لژر ھتاو. داگرت

 شنی دەم ب دبران نمامی پۆپی چو و گ شلک. بوو
ما ،کوتوپوتن وەسکی ناخۆش وەک. کوەرسروشتی خ 
 دەرگایان بر سگی قرەقۆینلۆوە، گوندی کردبت ڕووی
 ژر ل جباربگ. پکرد دەست نادیاریان لوورکی و چق

 ل و گڕا دا مان ب دا ژاندەرمان تفنگیدەست و  سایی
 ،پخف و ڕاخر ،سوسیپاڵ ،بتانچووی گنمی جیاتی

ی و بوخچسکانئاوایی ژنانی پر ن لشا مادەرک .ل 
 چیا و چۆڵ ب یک دا، مانیش چۆکراوی دەرگای بر

 :دەیگرماند
 ئم ھتا و نکن بردەست بۆ برایانم جووتی ــ     

وارەین،  ئکرپاکیڕادستم نی سئاوایی ما 
 !بیستتان ئوەیش و گوتم من... دەسووتنم

      ری لرتانسنی سمم تت گوندەدا، ئڕووی ق 
 برز بگ ل دەست دا حشیمت لناو کسک ندابوو
 برایانشیان دوو بگیانی ترمی ئگر بۆی ھر. بکاتوە
 بگی گگرتووی مشکی ھشتا بکردای، بگ مای ڕەکشی

  .    ندەبۆوە فنک ،توورە
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     نی لر کۆی بر ماعفجمرمانی و ڕاوەستا دا حف 
 گریان بینینی بۆ تنانت. ڕاگیاند جعفری مای تانی

 بر ل ھات ، جعفر مندای و ژن کووزانوەی و
 .چقی دەرگاکیاندا

 چاالک و گورج بابرزی ژنکی حمجعفر، خزانی       
 ھند ب ماکیان تانی فرمانی و جباربگ ھاتنی. بوو

 فرمانی دەم ب جباربگ. ڕاوەستا ب لبر و نگرت
 ک بوو ئاگرک دامرکاندنوەی ھوی ل بجاری، جار

 بم. بردابوو تی حشیمت چاوی لبر حمعلی
 چشنی ڕووبندەوە و پچ درزی ل حمجعفر، ژنکی

. ڕۆیشت و کرد جباربگ ل چاوکی برزەف، توارکی
 گوی بن ھات گوند کوخای و ڕۆیشت حمجعفر خانمی

 :گوت پی ئسپا ب و بگ
 لتک تنانت حمجعفر نومای گورەم ــ      

 . ڕاگواستووە مایان نماوە؛ تدا جلووککیشی
... ڕاگواستووە؟ چلۆنیان. دەرھبوو خبرە لم بگ     
دی ڕاگواستوون؟ بۆی ککانیان؟ ئگوندی! مندال 

 مندای و کلوپل دۆزینوەی و شاردەیک قرەقۆینلۆش
 سانی ئوەندە دا ھزارەش ب ھزار لم حمجعفر

کی و نییت زۆر کاتدەگررمانی. ھدەرکرد ف ماڵ ک ب 
 ڕی جعفری زارۆکی مایک ھر و بگڕن گوند مای

 و گڕان ماڵ ب ماڵ. بکن داگیر ل حای و ماڵ دابت،
. گڕانوە بتاڵ دەست بم پشکنی، ژربانیان و سربان
 مای کردنی خاپوور فرمانی ،داخان ل جبار

 دەگڵ و تپاند تک کاولیان مای. دەرکرد حمجعفری
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 جعفر، مای کاولکردنی پاش. کرد یکسانیان خاک
 ئستۆی دە دەسبسرکردنی و دۆزینوە جباربگ

 ڕگای ،گوندییکان ترسی ل خۆی و پستاوت ژاندەرمکان
 .ڕۆیی و بر گرت ی"شووشا" قی

 جادەی ل بتواوی ھستا جباربگ گالسکی       
 ژر ل کس دوو ڕەشایی ک نبووبوو، ئاوا قرەقۆینلۆ
 جادە سر خزین دا دبران سپیدارەکانی و پک مشنی

 ل. بوون حمعلی و حمجعفر ڕۆیشتن؛ دێ برەو و
 دوای و گرت ھمز ل براکی حمجعفر جادە، سر

 دەستی ماوایی بۆ حمعلی بخرھنان، و ڕاموسان
 :گوتی حمجعفر و گوشی براگورەکی

 ھڤانی ئو ببین، شوڕشگرمان ھڤانی باکۆ ل ــ     
کیان کزموون جیھانزانست و ئ ڵ لباخ ۆ...دایالیان ب 
 وەربگرە شۆڕشگری وانیدا،  ئوان فرگی ل وردی ب و
 بووی، بئزموون و زانا ئوان چشنی ک کاتی ئو و

 گوزاندنی خۆڵ دە جباربگ. المان بگڕیوە ئوکات
 شون ب دوایینی خفتباری و تاڵ کارەساتی تۆ، ئمۆی
 مشکت بۆ... دەکات چارەڕەشتر گوندییکان و دادت

 گڕایوە، ک کات! ڕەفیق بو!... بک پروەردە
 .دەبینی دەگڵ یکگرتووم یکەنگی جماوەرکی

 :داوە وەمی لباوان حمعلی   
 من! کاک ڕاست سربسر دەیبژی، تۆ ھرچی ــ    

 لدەنم پی. ڕامانم و ئق پش کوت دەستم ئمۆکش
دەخاک و ڕەس حساب میرزاقاسمی بیرازکردنی ک 
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 نزم ئم دەب. نیی دەردمان دەرمانی بگکان گوزاندنی
 !کاک یڕاست تۆ... بکرت وشک ڕیشوە و ڕەگ ل میزان و

 زەردەی براکی پداھنانی دان لم حمجعفر     
 :گوتی و سرلوانی کوت خۆشویستی و خۆشی

 ل... دەربچت سمت ب بی لم سرمان ئگر ــ    
 خاشب بۆ ک ڕابگین ھڤانت ب باکۆ ل... وندەرێ

 پنجی الدیی ئمی بۆگن، میزان و نزم ئم کردنی
زینبئاسنمان کوتکی و ھ مست ل وان... دایوە بۆ ئشپ 
... سرکوتن ھتا دەچین دا شونیان ب سر ئمیش و

مزی و ھیمداد ئرین پشت ھشنی و سھی چالفاوین و ل. 
 کردن، ماویی پاش و دا پک دەستیان دووبرا      

 ب دا دووکانیان ڕاستی بشانی ،"یۆالخ"برەو حمعلی
 ڕۆیشت، ک چندک. ڕۆیشت دا تازەکدراو مزرای نو

 قاچاخ پیاو پداڕۆیشتنی بۆ نرمان ھردی ک کوتوە بیری
 .ھکشا دا داونان قدی ڕیگایکی باریک ب نیی؛ باش

 کۆرەگی ناو دەڕژای لووزەوە ب کانیاوان دوو ئاوی     
 و دار پ زەندۆی ل لوورڤی و فک و قوول دۆی ئاشی
 ھۆدەی دەتگوت جارجارە دەدایوە؛ دەنگی دا دەوەن

 .تپنت دەی زۆردار دەستی الدیان ڕووخکی
 
 
 

**** 
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 خاو بالی و کرد سبری تریش ھفتیکی ڤرا،            
 بربیانکی سرەنجام بم مایوە، دا ئیڤان خزانی و

  :گوتی ئسپایی ب ئیڤان .کردەوە خبر خویان ل ،زوو
 ھڤانمان پیامی... بۆین با کوەکۆ  تخۆ خۆم کچی ــ     

  .گییشت
 کمک. حوش ھات و کردەبر بری و برگ گورج، ڤرا

 ڕەخت ئسپی دوو دا، دێ دبری پرژینی پنا ل ئوالتر،
 نیشتوو لسر ئاونگ شینکی لوەڕی خریکی،کراو زین و

 و حیل و دەکردەوە برز سریان ێجارجار. بوون
  .دەبوونوە خریک و دەکرد پمیکیان

 و سر ل خزانی پشمینی گردەنکی شاڵ ئیڤان      
  :وتی و ھاند ڤرا گوالکی

 تووشی لوانی و ساردە کوستان بیانانی ھوای ــ 
  .کات ھمتت

 خۆی بچکۆنکی کچ دەگڵ چلۆن ئیڤان       
 دەھات دا ڤرا دەوری ب ئوتۆش ھر دەکرد، ھسوکوتی

 پیلی ژر و گرت ئسپکانی ل یکک ھوساری. دەچوو و
 ئوە. دایمزراند زین خانیی سر ل و گرت ڤرای

 بوو، سوار ترسوە ب. بوو ڤرا سوارکاریی نۆبرەی یکمین
 چسپاند ئسپکوە قبرغی ب توند توند بلکی و ڕان

 زۆر دەستجوکشی. کرد خۆش دا ئاوزەنگی ل پی ج و
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ناشارەزایان ک لچند موەی دوای. ھائ ئیڤان ک 
 ورد ورد کرد، قایم دا خۆی پاشکۆی ل ڤرای چمدانکی

 ،دەنگدانی و ئسپ ڕاگرتنی و لغاوگرتنوە و دانیشتن شوەی
 وەڕێ دا شونی ب ش"ڤرا" و لپشوە خۆی و کرد فر

   .کوتن
. ئنگاوتبوو سرچیاکانی تروپکی تازە بیان کازیوەی     

 یک بننوە، ئاگا ب خوتوو خکی وەک گوند، کشری
 بووی تخ گۆلی و گا. قووالندان دەی دا ترا ئوی بسر

 بر ل. دابوون کاوژ ل الشویلکانیان قرمی ب برمان
. نبوودیار  بدەرەوە کس دا دێ کۆنکانیل  و دەرگا

 قدی برەو ،دا کاروانڕێ تیژەڕیکی ب ئوانیش
  .دوچوون سر برەو شاخکان

 قدان، ڕژدە گوەی و الپاڵ چند تپڕکردنی پاش      
 کوت، وەدەر ل کوستانکانیان شکۆمندی دیمنگایکی

 نبینی چاو ب ئمی قت ڤرا ک ،نگایکدیم و دمن
 چشنی سوز، داون سربرزی شاخی کۆم. بوو

 ھمز ل یکتریان ،ھاوڕەنگ و ھاودەنگ دەستبرای
 باوەشی نو ل لووتکیک چند شووشی گردنی. گرتبوو

 یکمین و تھچووبوونوە برز دا کۆمشاخکان
 الشانی ل. وەرگرتبوو خۆریان نادیاری تیشکی

 سوزی الپای برەو  ھتاو تیشکی قاش ،لووتککانوە
 ل ،ھور سپیلککۆمک . کردبوو دزەی پدەشتکان

یان نیگارک و خشن خۆش دا کوستانکان شینی ئاسمانی
 و گوڵ و گیا و گژ برامی و بۆن لرەوە، ب ئاسۆ دابوو.
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 ناو دەخست تازەیان گیانی و بوونووب یک تکوی دەوەن
  .شکت ڕبواری الشی

 کوتن و تپڕین ڕەوەزک گوەی ل سوارکارەکان     
 ییانردالجیوە شینی زریکی و دەوەرە ئو بانووی برزترین

وت وەدەر لو زرێ، شینی ئاوی. کئاسۆ و دۆڵ دۆ ئاسۆی ب 
 و ڕژد ب. کردبوو پ کوستانکانی باوەشی نو قوویی

 ڕۆخی بردکی تاورە تنیشت ل و خوار ھاتن دا لژان
. دابزاند ئسپ پاشکۆی ل مچکدانکی ئیڤان ، زرێ

 گرت ئیستکیبۆ سارد بوونوەی ئارەقی ئسپکان،  ،ئیڤان
 ھوساری و ھگرتن پشت سر ل ڕەختی و زین ئوجار و

 لسر ئاونگ شنکی نو ل و بست مچکیان ل ملیانی
 خورجنی و بڕەئیڤان، نمد و . ھدان بری نیشتوو،
دا  بردەک تات لسرھنا و  ئسپکانی یسرپشت

 زۆر سر ل ،ڤرا و ئیڤان. دانیشتن پکوە و نخستیڕا
 گوێ یکتریان بۆچوونی و بیر و کرد قسیان بابتانوە

کیش. دایندریکی چم بوون، خواردن نان خوەی بئ 
کرا باس کمی و پرسیار و نوە نایھگۆڕێ، ن مبوو ئ 
وان کبۆچی ئ تم ھاتوونئ نشو یو الڕ چاوەڕانی ل 
 یش"ئیڤان" و نکرد پرسیاری ڤرا دان؛ کسانک چ

   .نکرد پ ئاماژەیکی
 و نم بۆنی وت و دەھات سر برەو خۆر ،برە برە      

. پدادەگڕا شینکی و گوڵ برامی و ئاو بۆنی و ھتا بۆنی
بنت پرسیارک  دەھاتبرە برە سبری ل دەبا  ،ڤرا

 سریان تاورەبردەک پشت ل سوارکار دوو لپ ک پش،
. چوو بۆیان ئاواوە باوەشی ب و ھستا ئیڤان. وەدەرنا
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 ھروەک. بوون ئیڤان دەستمالنی و دابزین سوارکارەکان
 میھرەبانی ب زۆر بن، یکتر کسوکاری و برازا و باب

 دەست ب ئیڤان چاکوچۆنیی، دوای و الواندەوە یکتریان
  :گوتی و کرد ڤرای ئاماژەی

 تاقان ئم!... ببینن من وردیالنی ئم وەرن کوڕین ــ     
 وەرن... کیکاران ڕاستی دەستی و باکۆی شاری ھلکوتی

   ...!بیناسن
 کرد چاکوچۆنیان ڤرا دەگڵ بگرمی و ھاتن سوارکارەکان

  :گوتی لوان یکک و
 جگایان زۆر ل ئوە، الی گیشتتوین ھتا ئم ــ       

 دەست ل چرمسرە ھزار ب و ھاتووین ئاستنگ تووشی
 بی، ڕاستی ئوەی. ھاتووە ڕزگاریمان خرتالن و داڵ

 و، ڕژم کوی خستۆت ترسی گوندەکان و شار ڤگڕیت
 انشقام و کۆن ڕژاندوویت دای مستی ل ھرچی ئویش

 خۆمان زەحمت ب زۆر. گرتووە دزەڕیانیشی و شاڕگ و،
 و ڕێ بخین وردیالن زووتر ئمیش با... کردووە دەرباز

  .بکین ئاوگۆڕ مچکدانکانمان
 ب و، بوو چاوکاڵ و قژکاڵ ک الوەکان، دوو ل یکک      

  :گوت خۆی ھاوڕی ب ،دەکرد قسی گورجی شوەزاری
  ! بگۆڕەوە باکۆ گرانباری دەگڵ خۆمان یکبارگن ــ    
 ترکی پاش ل خۆیانی چمدانکی تریان ھاوڕی   

 کوڕە. دانا ی"ڤرا" دەمی بر ل و کردەوە ئسپکی
کدەمی ڕووی گورجیی را لگوتی و کرد ڤ:  

 سیخم و دەرپ و کراس چندین ئم مچکدانکی ــ     
 وریایان دەب دا بانان و ڕگا ل. تدای ژنانی گۆری و
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 دەگیتوە ھتا لوانی ،شەخۆر ژاندەرمی ئگینا بی،
  .بری دۆستانی بۆ دیاری ب ک نھن پ وات شتکی ماڵ،

 سوار ماوایی، دوای و ھگرت یان"ڤرا" چمدانی      
 ڕگایی بو ھر سواران جووتی. ڕۆیشتن و بوون

  :وتی و ئیڤان کردە ڕووی ،ڤرا. گڕانوە پیداھاتبوون،
 جلکی کۆنک مچکدانکیان!... ئیڤان تناگم ــ      

  !تدای؟ ژنانی
 ب چاوی وردی ب. ڕاوەستابوو تاشبردەک سر ل،  ئیڤان
. بوو زرێ ڕۆخی ڕگاکی کورە وی دا سوارەکان دوای

 ل ھتاو. برد دەی و دەھنا سری قژی کوستانی شنبای
 سرب سووری شبقی و ببۆوە نزیکئاواوە ڕۆژ بری

 خونینی سووری ھکی ڕۆژئاوا، ئاسۆی بری ل تاوپڕان
 تارمایان برەبرە شاخکان دەرەی و دۆڵ. کردبوو نخش

 سران برەو خۆی بحراوان سر مژی زمانی و تدەکوت
 نمی تکی الپان شینکی و گوڵ برامی. ھدەکشا

 ئم سای ل ئسپکان و دەکردن خۆش ھناسی زرێ،
وە فینکاییشابوونگ .ب ی و حیلمجاریان جار پب 
   .دەکرد سمکۆیان ڕۆیشتن بۆ و دەدواند یکتریان

 ل پرسیارەکی کرد ناچار ڤرای ئیڤان، بدەنگیی     
  :بکاتوە دووپات

" نینا" ماتریای وەرگرتنی بۆ من ...نای پم بۆچ!... ئیفان ــ
جلکی  مچکدان ئمھاتبووم ؛ ب گوتی ھارڕیان، 

  ژنانی تدای!... جلکی ژنان بۆ ک برم؟
  :گوتی ھدیان و ڕاما تی ئیڤان   
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 مچکدان لم و بکی شلوێ خۆت ناکا پویست ھیچ ــ       
پ ل ییی کۆنکگل نیات. بی بم ددەک، ک رکھ 

 ل ھرنک ھدەنوە، سری و بگات پ مچکدانیان
 شانازیشت دەستی بک نابن، تووڕە ژنان برگی و جلک

ر بنن سداد . ،تاسوار بتاومان ھھ دیو لبووە نن ،
  .باس چ دنیا دەکم باس بۆتماڵ. ل ماڵ  بگیینوە ب با

 سوار. باس چ دنیا زانی و وەرگرتوە خۆی وەمی ڤرا      
 و بیر دەگڵ ڤرا ڕگادا، درژەی ل. کوتن وەڕی و بوون

 سیری ورد ورد ،ئیڤان بم بوو، سرگرم خۆی خیای
   .بوو وە"ڤرا" سر ب ھر چاوکیشی و دەکرد الیکی ھموو

 ل ماوایی دوای ،و ئیڤان مای دەگای بر گیشتنوە      
 بوو گاریی ئو ھر سواری دیسان ئیڤان، کیژەکانی و خانم

ی کھاتبوو پ .م لکچی یر یش"یۆالخ" جادەی پو ھئ 
 شمنفری وستگی ل ک بوو، چاوەڕێ گاروانیان

 دوایی جاری بۆ و دابزی ئیڤان. ھاتبوو دەگی ەوە"یۆالخ"
  :گوت پی ڤرا. کرد ماوایی ڤرا دەگڵ

 مالخزان و  تکوی چشنک ب کورتدا ماوە لم ــ      
 بنمام ئندامکی منیش بی وەک ھر بووم، مندانت و
 نیانیی و نرم و دلۆڤانی. میوان نک مام خانخوی و

 و مندی و ڕەندی! ئیڤان ناچت لبیر قت تۆیشم باوکانی
 ئوم وای پم و شھیدم باوکی وەکی ناوەکشت و ڕازداری

   .بۆتوە زیندوو بۆ
 باوەشی و لوان سر کوت خمبارانی زەردەیکی ئیڤان

  :وتی و کردەوە بۆ
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و ب  کۆمگایم ئو تاککی منیش! ئازیزم کچی ــ     
تۆم. ئوەندەی ک  پیرۆزەی ڕبازە ئوشانازییوە ڕیبواری 

کار، خبات ینازدار و ناسک تۆیدم بم ڕبازەوە گرم بوو، 
ی ڕەندی و مندی و ڕازداری. ھومدەوار کردمسد ئوەندەت 

  من، نیشانیکی حاشاھنگرە ل باوەڕمندیم. 
 ھمز گرتوە یکتریان ڕۆ، و باوک چشنی ب ھر      
 چاوانی بر ل ڤرای نرمی بسکی ئیڤان دۆداری دەستی و

 نارمانی سر ل و گرت ژربای دا گارێ سواربوونی ل و الدا
 و ڕی کوت گارێ.  دایمزراند گارێ پشوەی وشکگیای
   برەبرە
 ھتا. بوو ندیو ل گوندەکی نمای و دبر و دارستان
یشتنر گکۆی بی سستگر، وفنمژدەر بیری شو ئ 

 ب بوو باش.  کرد سرگرمیان ،دایکی و میرزاحسن مای
 ل ماوایی و سپاس دوای وستگ، گیشتن بج کاتی

کوانر ،گارک ھی گورجتی سواربوونی پسوار و ک 
 ژماری ،ئمجارە پشینی، سفری بپچوانی. بوو

 تنیا کوت، ڤرا بر ک واگۆنکی. بوو کمتر سفرکران
 و دانیشت پنجرە بر ل ڤرا. بوو تدا کسی چند

 خست قاچکانی و دانا خۆی پی بر ل مچکدانکی
 یادی پنجرە، پشتی چیای و چۆڵ ڕوانینی دەم ب. سری

 دیمنگای و خزانکی و خاو و ئیڤان میھرەبانییکانی
 ،ئوانوە ادەوەرییی ل. یاد کوتوە الدێ سرسوزی

 ب چۆن حای دەب. ئژدەر یادی سر کوتوە و خزیدا
 دەب!... دایکی... ھستابتوە؟ ناسازی نونی ل بی... ؟
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 بخبرییی و ڕۆیشتن لم و بکاتوە ل بیر چلۆنی دایکی
  ھب؟ حاکی چ

. بووندە زۆرتر و زۆر حشیمتی سفرکر، برەبرە      
 ب و ھندەگرت چمدانکی لسر قاچی ڤرا

 ستیکی ھاتووەکان، تازە ل. دابۆوە پای ئرخیانی
 بۆی و گرتوە جیکی ڤرا برامبری ل و ھات ،شکت

 ج ناڕکی تختی و قتار دابزی ھبز بم. ڕاکشا
وکشت  ،یخیاندەھونخ ت.  چاوانی بستا ناچاربھ 

 کرد ی"ڤرا" ریسی وردی ب دا، دانیشتنیش ل. دانیشت و
  :پرسی لی ئسپایی ب و

   !ی؟" نیکۆالیۆڤیچ ئیڤان" کچی ئتۆ!...  دادە ــ     
 کسکی شوەی دیبتی، وەک. ڕاما تی وردی ب ڤرا  

 بینوە؛ کوی ل نبۆوە ساخ بۆی کس، چ و کی بم دەدا،
یوانودەم لئ کارگاکان ک ل ردانی کدەکرد، باوکی س 

 مگران و ئگر ب پشت ناکرێ خۆ بملوێ دیبتی. 
 ڤرای من بی ببۆی بسلمن و  لوانی. ببستت

 قرەی ل خۆ واچاک ؛ بتب درژدادڕی تووشی ئوم، کچی
  :گوتی. ندات ناسیاویی ئم

 ناسیاوی ک نیم ئاغای ئو کچی من بڕزم نخر ــ      
نابتانج.  

  .لکرد بدەنگی وەرگرتبتوە، وەمکی کابرا وەک  
 باکۆ وستگی ل شمنفرەک ک بوو شو سری       

 و گیشتۆتوە وەی ب ک بوو ئوە دخۆشی ڤڕا. ڕایگرت
 ھات واگۆنک دەرگای ل. نبووە مترسییک ھیچ تووشی
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 سر بنت پ شمنفرەک دەرگای ل ویستی و دەر
  :دا دەنگی تووڕەیی ب زۆر کسک لپ وستگک، سکۆی

  ! بزانم ئرە وەرە کچی ھۆی ــ      
 دەمکی کمدا، کورت بۆ. بوو وشک ج سر ل ڤرا  

 نھات دا مشکی ب فرمانک ھیچ و ڕاوەستا دەستوەستان
وەی کڕت برم. بدەیزانی باش ب ستگدەورو و و 

 ڕاکردن و دای حکومتی جیشی و جاش ئابۆقی ل بری
 ڕاوەستا ڕاوەستابوو، لی جگایی لو ھر. نیی کردن کاری

 تواو چلۆن و ڕادەبرت چی بزان بوو دەرفتک چاوەڕانی و
موو دەرگای. دەبکان ھوە کرا کۆپس وبوونبوو بۆی کن 

پ تەوی بنڕ کندرا دەنگ دیسان.  دا:  
  .دابزت پیاوە ھرچی ــ    

 ب چمدان ،ڤڕا. ڕۆیشتن و ھاتندەر ھڕەم ب پیاوەکان
 چند. دەکرد دەرەوەی سیری وردی ب و ڕاوەستا ،دەستوە

 برگکان و جلک و بکاتوە مچکدانک ویستی جاران
 ،دا ماوەی کورت لو. کرد سبری و ورا نی بم ببینت،

 ھمووشیان بۆ و دادەھات مشکی ب جۆراوجۆر فکری دەیان
 کردنی چۆل دوای ئاخرسر. دەدۆزییوە دەربازبوونکی ڕی

  :قیاندی دەنگ ئو ھر ، واگۆنکان سرجم
 و پشوە بنت ھنگاوک ی،"نینا" ناوی کس ھر ــ      

 ک خانم س. ڕاوەستن دیوار پنا ل خت ب دیک ئوانی
 ب ک دزو، ژنکی. پش ھاتن کھنگاو بوو، نینا ناویان

 ژنکانی ورد ورد بارگین، دەتگووت ھر ڕوخسار و سر
. پشکنی پرسککانیانی و ھگبکیش، ژاندەرم و پشکنی
سانک ل بر ک یکجار زۆری خایاند. ژنکان یپشکنین
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 ک ڕادەوستان و نۆرەیان بسار قاچ نۆرە ل تی، بکش
 دادەنیشتن، شکتی لبر زۆریان قاچ و ڕاوەستان دەکرد.

 ،کان"نینا". نبوو ئۆیکی و ئای دەربینی وزەی کس بم
 بارگین بم بووبوون، تواو دۆزین و پشکنین ل ئگرچی

  :گوتی و شریخاندی ،ڕوخسار
  !دەمننوە لرە دوایی، بیاری ھتا ئوە ــ    
 کان"نینا نا" لکۆینوەی و سرخوندنوە نۆرەی ئمجارە  

 بوو دیار بم دادەگڕن، چی شون ب نبوو ڕوون. ھات
 ڕاگیرکراوەکانیان یکی ب یک. کردبوو شتک ب ھستیان

 سعاتکیان وابوو ھی نیوسعات، ،وابوو ژنی. پشکنی
 نۆرەی کاتک کرد، وژیان و گژ پرسیاران ب و دەپشکنی

 دەرگای کلنی ل. ھاتبوو کۆتایی شو ھات، ڤرا
 و پۆلیس ھاموشۆی و بربیان ڕوناکایی وەشمنفرە

 و گرت ی"ڤرا" البای ،ژنپۆلیسک. دەبیندرا ژاندارم
 جغارە گرگن ،کیژاندەرم. ڕایگرت دا گلۆپک شۆقی لبر

وە ال بوانییی لل ش ھاتریدا قیژاندی و پسب:  
 کڕ خۆت یان گران، گوچکت مگر بزانم بی ــ     

 کس!... نھاتی؟ و کرد کانمان"نینا" بانگی ک دەکی
،تناسسی چ و چکارەی دەزانم و دەناسم باشت زۆر من نک.  

 ئوپڕی ب و نترسا ژاندەرمک بافیشی ل ،ڤرا     
  :گوتی خمساردی،

 ناوم من ،یکم! دەناسی من ئتۆ کوا ،پل خاوەن گورەی ــ
 خکی ،دووەم. لناوم ی"ڤاسیلیسا" ناوی دایکم و نیی "نینا"

  ...ئوە یەکشار دەنم پ جارە یکم ئم و الدم
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      کژاندەرم کی بیسامتر شریخی بقس دەمدا ل 
    :گوت شوەکی بارگین ژن ب و بی
... بیگڕێ دەکیت، برخۆ سیری دەی بۆچ ئوە ــ     
 ھر ئم بۆ ،ڤاسیلیسا یان ی"نینا"... پشکن بی ورد ورد

کدەستیان... ی دایت...  
       ژن، را لڤ ش ھاتو پ وە قژی لرییدا سھات پ 

 دەستی جیکی ھر. گا دا ئندامی ھموو ب دەستی و
 ئندامی ب کارەبا چشنی کیتزووی و  موچوڕک پدادنا،

 و گۆرێ و ژرکراس و کراس چینی و قش درزو. دەھات دا
 ئوەندە ژن. نکوت دەست چی و پشکنی کوشکانیشی

رمی و وردی بگ را بڕا، ڤدادەگ ئارەق ک کی لقو 
 ،دەسرۆکیک ب ژن. دەتکانوە دا لووتی سر ب چاوی

  :گوتی و ژاندەرم کردە ڕووی و کردەوە وشک ئارەقی
 چمدانکیشی ھی بۆم! و ھیچی پ نیی خاون ــ    

  بگڕم؟
 ڕوی ــ ئمی ئستۆی ل مچکدانک پشکنینی!... نخر ــ

 فرمانی سر، ئاماژی ب و دەستی ژر ژاندەرمی کردە
  .دا پ چمدانکی کردنوەی

 ل دڵ و سرلووتی ھات ڤرا گیانی ،ئمجارەک ئیتر   
 بچکۆنکی د. دەیکوتا گرمکی س دا سینی مبندی

 ،ژاندەرمک. بوو باتپی سرھپساو ملی چشنی
 وەربگرت، کلیلکی ئوەی بب و وەرگرت چمدانکی

 بادانی، جار یک ب  و پنج ناو گرت قفکی ملی
 و پرت و خرت. ھشت چمدانکی و شکاند قفکی

 کراس یکۆگا دیمنی. بوون وەر وت ب ژنان یباسیل و جک
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 چاوی ک بوو، ڕاکش سرنج ئوەندە ھر ڤرا بۆ ،دەرپ و
ق برا. وەستا مۆلوە چاوەڕانی ڤی بوو ئمان: بپرسن لئ 

 بم... و دەبی کیان بۆ... ھناون؟ کوت ل... چین؟
کژاندەرم ی تووڕیی بگوتی پ:  

  !تر ئوانی سر بخرە سیپان کۆنک ئم ــ    
   کدانمدەست چ ڕا، دەست بم گخاوی بۆ ب جلک 

   .نبیندرایوە ل تری ھیچی نب، کۆنکان
، دەستدار دەزگای تری نۆکرانی و پۆلیس و ژاندەرم    

 بتای دەست و ھیچیان چنگ نکوت. لم ب بازاڕی
 جلک ب دیسان تکایان ب ک بوون، تووڕە ئوەندە  ،خۆیان

ەکان دا ھاتنوە و یک یکیان ھژاو کۆنکی و
یشیان کردەوە مچکدانکان و توورەک و ھگبھتکاند. 

 ل حشیمت. بووبوو ڕووناک تواو وت.  و سیریان کردن
. دەڕۆیشتن خۆیان یکسب و کار برەو ،وستگ بری و دەور

 دەتگوت ، شون شون وتیان تڕ کردبوو؛بربیانان ئاونگی
دی دەم ک خوناوکی و ژن. باریوە باراننی ناو ژادا 

رەکفنمر شس. بوونڕاگیر کرا وا ھوەی یارای کئ 
 ئوە ب و بپرست چرمسری گشت ئم ھۆکاری نبوو

ن؟ حاڵ چ لفاب  
      بانی لوە بننک ،دااندی پۆلیسدان دەنگی و قی ک 

 ب ڤرا. بۆن و ھگرن ھگبکانیان و چمدان و جانتا
 کۆتری چشنی و دای دەست مچکدانکی گورجی

. ڕۆییشت و بر گرت شقامی ڕگای ھۆ، چنگی ڕەھابووی
کان، جلک کۆن. بووبوو سووک تواو چمدانکی
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 نوئاخنی شاراوەی گرانباری کی باشیبگەوەی
کدانمبوون.  چ  

 دوکان ھندە ل و ھات دا شقامکان ب چندک ڤرا      
. خافند خۆیکی و کرد ڕاوەستیکی دا پیشانگایک و

رککتر دیاریکراوی کاتی ھکانی یی بینینباکۆ کۆمیت 
 ڕەمزی ب .نھنیی منزگی گیاندە خۆی ڤرا گییشت،

 ب دەرگای و کرد دەرگاک ل ترپیکی چند نزان کس
   .کرایوە دا ڕوو

     ی ژوورە لکی نیوەتاریکرا ،دا چۆنیاتۆڤ نووسینگڤ 
کانی سای لتوە خۆی زەحمسایرکی. حرتژ کۆن 

 تش ب دا ژرەوەی بشی ل. ھوەشاند چمدانکایان
 ھر ل. کرابوو دابش خان خان ناسک، و تنک زۆر داری

 الپڕەی سر ل ک ،"ئیسکرا" نوی ژمارەی دا خانیک
 و وەستایان زۆر ، کرابوو چاپ جگرە کاغزی ل ناسکتر
 ئم سر ب. درابوون ج دا خانکان ل شارەزایان گلک

 ب چمدانکی ڕەگزی ل ڕووکشک دا، دەسکردەش
کوتاکی تنک و  ئویشوە، سر ل. کشرابوو دا سر

 کاتک. درابوو چرش وە،چمدانک ھموو سر ب ناسک،
ی چۆنیاتۆڤ ککدانمچ ر لک بدەوەشاند، یھ ب 

   :وتی پکنیوە دەم
 وامان و ترسنت دەمان بار و جار ڤرا ئگرچی ــ     

 ج دنتوە دمان زوو زۆر بم بشۆین، ل دەستی لدەکا
سیری  ،ئستاھانمان دەدات بۆ تکۆشانی شلگیرانتر.  و

یان ب لشم دا تازە گیانکی دەی ھر کمن بکن، 
 ھاتۆتوە بر.  تازەم یکگیانبم ،  ھی بۆمبی کشاوە. 



478 
 

 ھناوین، بۆی دا چمدان لم ڤرا ک ئاگرەی پشکۆ ئم
وەھا دادەگیرنت، ک  گەئاگرکی بیانی سبی بۆ

 بم شمنفرئیتر، ... بکرگیراوانی ڕژم دەسوتنت
ت، دا باکۆیڕناپر تگپشکنن دەجاری ئک. نخ ل 

ھاتوون و ئمش خۆی ل خۆیدا  وەتنگ پشکنیان ئم چنگ
.کرزەیلم، بوومرزاندنی ڕژبۆ ل  

 یک سر ل و کردنوە پان دەم ب کنۆنیانتس بوگدان      
  :گوتی، " ئیسکرا" تنککانی الپڕە دانانی

 شون ب عوداڵ داماو، ژاندەرمی و سیخوڕ و پۆلیس ــ     
 و شواوە ل خمیان. نایدۆزنوە و دادەگڕن ی"نینا" ئم
 ب ،دەبن تووشی ژنکی ھر. نینا بۆت ل ریاناودی و دار

 نچیرەکیان کات بم ھدەگرن، شونی" نینا" گریمانی
ت نینا برچی ، دەرناچبۆ ،دەیزانن نزای و تووک ھ 
 کیژانی و ژن ک ،زۆرجاران. دەکن حوائمی  ی"کنینا"

 ک: " دەن و شمنفرەکان دانی ڕادەدەن کۆپکان
 و پش دەدات سنگ خانم، "نینا" وای پیان"  ی؟"نینا"

   ."!بمگرن فرموونو  م"نینا" من بی ،دەی
 گشابۆوەو  ھڤانی ستایشانی و پسن بم ڤرا     

 ل پکنین. کردبوو لبیر ترسی ترسی و سفر ڕەنجی
  .پدەکنی قاقا ب جار جار و ندەکوت دەمی

 دا ڤرا خاوەکی و نرم بسک سر ب دەستکی بوگدان
  :گوتی و ھنا
 جاران دوو نبووی، ماڵ ل تۆ ڕۆژانی چند لم  ــ     

تردانی چوومرانی زۆر. دایکت سداریم من. بوو نیگد 
 ھمیش و دایک بم. ئمن جگاکئ ک کرد دنیام و داوە
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پم وای یکسر ھاتوویت . دەگڕت مندای سر ل گیانی
  !نکردووە دایکت سردانی ئرە و 

 ھات، نجاتیم ڕژم چتی چنگ ل ھرک!... نخر ــ    
  .ئرە ھاتوومت یکسر

 و ڕاموەست... ماڵ بچۆوە یکسر و ھست کوای ــ      
 یشم"ئژدەر" سردانی ،بم چوو یادم ل!... ماڵ بۆ یکسر
 ئویش... تۆی دەرخمی زۆر یش"ئژدەر|. کردووە

تچاوەڕ...  
 کردن ماوایی دوای. داخست سری و گرتی شرم ڤرا        

نی، لڤارەو ھماڵ ب وتڕێ ک.  
  
  

****  
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ڤڕا، "ئژدەر"ی ب ناسازی و ب سر و زمانی            
 ستا کن ڕۆیشت. ئژخایکی دررفشت و بۆ سھج

ل  ئژدەرگڕاوەتوە و دەبین مترسی کمرشکاوە و 
ختر خالسی بووە، نازان ب چ زمانک پسن و سنای 

پشک و بشی ھرە زۆری میرزاحسن و ماباتکی بتوە. 
زیندووبوونوەی ئژدەر، ل سای کڕامتی "میرزاحسن"ە، 
ک ئم کڕامتش ل بیر و باوەڕی برزی ئو پیاوە 

  تکۆشرەوە سرچاوە دەگرت. 
     لپ وەی باوەشی یارانی بڕانژدەر بۆ ڕۆیشتن و گئ

بوو. بم ھتا تقی زامی سینگ و الملی ب دەستی 
ی نبوو ماڵ ج بھت و خۆ ب پزیشک دەرنکشرابان، بۆ

   چاالکی دابداتوە. 
 و سردانی ھات دۆکتور و گیشت خۆی ڕۆژی سرەنجام    

 ک ،بوو ئوە خۆشتر. ھگرت مل و شان ل الپچی و تقڵ
ژایی برا" ڕۆژ دربوو ھاونشینی و ھاودەم "ڤ . 
 میرزاحسن، مای ڕاگوزرای ئژدەر ک ڕۆژەوە لو       

. بوون دیارییوە ب ھمیش ئامین و گوراخانم و ماریا
 ئزموونی و دەکرد بۆ قسی و الی دەھات حسن میرزا

 وەک ھموویان ڕاستیدا، ل. دەگوتوە بۆ زانایانی
  لھاتبوو. ھاوڕەنگیان و ھاودەنگ یکبووی بنمایکی

      ن کاری ژووری لژدەر دا، میرزاحسرا و ئوە ڤکپ 
 ئوسر خیایکی گیژاوە نوقمی ھرتکیان. دانیشتبوون
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 و دەکردەوە خۆی ڕابوردووی ل بیری ئژدەر. بوون نادیار
 ھر ، ماباتکی بوبوونی لک دوای ک بیری دەھاتوە

 بۆ ھاودەم گرمای تامی. ژیابوو تنیا ب و تن خۆی
 مای لک  مانگی یک ئو. بوو نامۆخولیایکی  ،ئژدەر

ژیا  دا دلۆڤان گۆڕی و گرم خزانکی ناو ل و میرزاحسن
قورس و  ،تنیایی. دەھنا پشینی تمنی ھموو ھر ،بوو

. ھدەگیرت کس کم ب ک ھیوایی ب سامناکترین
 چلۆن لزەت پ چژە و تام ئم بکا؟ چی دوا لمو ئدەی
 دیسان میرزاحسن، مای ل دەرچوون دوای بکات؟ لبیر

 :ھات وەدەنگ لپ... بکسی و تنیایی
 ھشتنی ج و ڕۆیشتن. دەڕۆم و دەھم ج ئرە ئمۆ ــ     
 و گرمی ئم ئیتر. بۆم دەب و نیی خۆم دەستی ب ئرە

 ل کم دەبتوە... تۆم شیرینی دیدارە ئم و میھرەبانی
 ماوەی ئم. گیان ڤرادم ھی ناگرێ دوور بوون ل تۆ، 

 ...بدوا لمو بم ، بووین یکوە بالی ھر
 :داوە وەمی نرمکی دەنگ ب ڤرا   

 ھناو ل بۆسۆم ئاگرە ئم گی ب منیش ئژدەر  ــ        
دەستمنیش. ھ یل دووریت لمناکم و کخ  .ک لالی 

 ل دەزانم و شادە ھستانوەت ب و ساخبوونوەت ب دم
 ئم خمی بم پویست، بوونت دا خبات گۆڕەپانی
 ب ھکوت ب مگر لمودوا ک ،بارە دڵ ل دەردەشم
 گوشین خۆشویستان ی"ئژدەر" دەستکانی ــ بگم دیدارت

 دەستی ماریا، ھاتنی ب. کردن ماچی و بردن لوی برەو و
 ،ماریا بم. داخست سری شرموە ب و بردا ی"ئژدەر"
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 ڕوویکی ب ماریا. نبینیوە ھیچی ک نواندنی بجۆرک
 :گوتی لوانوە سر زەردەی ب و کراوە
. دەتویست تۆ ک خۆشانی ڕۆژە لو ئیمۆ! ئژدەر ــ      
 بانگھشتت چشتک ب و خۆمان مای دەچینوە ئیمۆ

... ئژدەر؟ بیرت... بوو لی حزی دل ب ئیڤان ک ،دەکم
... پداھدەگوت گلکیشت و بوو لی حزت ھر تۆیش

 بیرت؟
 ل ھربۆی بوو، تر خیاکی و خون گیرۆدەی، ئژدەر    

 :داوە وەمی خۆوە
 !لبیرم بی ــ

 و ھستا ج ل گورج دا، وەمکی دوای ب ئژدەر   
 .گرت ھمزی دە و گرتوە بۆ باوەشی

 :گوتی خۆشویستان و کرد ئژدەری سیرکی ماریا   
 ڕەوا منوە ب گرمت ھمزە ئم بوو چلۆن ئوە ئژدەر ــ

 !بینی؟
 و بکموە بۆ دمت پرسکی دەموێ ماریا، پوورە ــ    

 تووشی تاوک ئژدەر ـ... ک  بدرکنم الوە ب ڕاستیت
 زۆر بم مایوە، بدەنگ دەمک کورت بۆ و ھات سرسامی

 خۆش یکترمان ئم... ئم: گوتی و گرتوە خۆی زوو
 ل بتوو...  مردن... دەردە دووریمان و ھبان لک... دەوێ
 و نھشت پ قسی، شرم ئیدی ــ... بین توەال یک

 و داخست سری خراپتر، لو ڤراش. مایوە بدەنگ
 .شاردەوە دا دەستی لپی دوو ناو ل دەموچاوی

 زوی دۆپی ڤرا، ل یکک و ئژدەر ل چاوک ماریا     
 و کردەوە ئژدەر بۆ باوەشی. ڕوومتی سر ڕژان فرمسک
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ویستانوچاوانی خۆشمجار. کرد ماچ نالی بۆ دەستی ئ 
 :گوت و باوەش گرت ئویشی و کشا ڤرا

 ک بوو ئیڤان ئاواتی ئوە... ئازیزانم بن بختوەر ــ    
 ئژدەر! ماریا: دەگوتم پی جاران گلک. دت وەدی ئستا

 منیش ئوە. خولقاون یکتر بۆ و تیپن ھاو جووتی دوو ڤرا و
 شکوای و شرم ھیچ و منن د ئازیزانی ئوە ک دەم پتان

پیرۆزتان. ناوێ پ و بئ ویستییردە و پاک خۆشگب. 
 س چشنی و وەراند یک دەبر باوەشیان سکیان ھر  

  .ھنا بخر پیرۆزیان پیامی دا جست یک دە ،دڵ
 

*** 
  دروومانی تقی وردی ب" ئۆڤ ئۆسیپ" دوکتور        
ژ برینژدەر" بووەکانی ساڕپاچین ی"ئک و ھک یی 
 تنیا ھر و ببوونوە کور بتواوی زامکان. کشان دەری

  ی زامی دیار بوو. ج ئژدەر الچاوی بچووکی شونکی
 ک شوەکار، ھونرمندکی بچشنی ھر ،دوکتور    

تر دەڕوانکی سۆیواو تابدەستی بووی ت ژ، ب 
 ب. دەکرد خۆی کاری برھمی سیری سرنجوە
 :وتی پکنیوە

 گڕایتوە و کرد دنیات ئو سفرکی بگوترێ دەکرێ ــ     
 دیارە!... گڕایتوە؟ و نمایتوە لوێ بوو چ ھۆی ئژدەر،

 دەم ب دوکتور ــ مایتوە بالمانوە بۆی خۆشترە ئرە
 کرد ی"میرزاحسن" سیرکی لدانوە جفنگ و پکنین

 .پرسی ئوی ڕای و
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 وتی سرلوانوە زەردەیکی ب تنیا میرزاحسن       
 و مات میرزاحسن. نگوت ھیچی و سلماند دوکتوری
 و قورس خمکی ل بدەنگییش و مات ئم. بوو بدەنگ
 ،مندان خۆشویستی مامۆستای. وەردەگرت مایی گرانوە

م دەست بوە دەردە ئگران دەنگی بند بر و دەیناھ 
 . برچاو دەھات جاران ل شکاوەتر بۆیش

 و چۆوە دا برینکان ج ب سرلنوێ ئۆسیپۆڤ دوکتور    
 دخۆشییوە ب ئوجار و گرت دەستیشی نزمی و دڵ ترپی

 :وتی
 دەست. بگرەوە تکۆشانکت و سرپ ھست! کوڕم ــ     

و ساخ جاران ل سای ساخ دیارە. تری وەی ب وەت لبوون 
 دا یکم ھنگاوی ل بکوو نبوو، من دەرمانی و مرھم

 خزمتکارییان ئو دا ەمدوو پلی ل و خۆت تاقتی و تین، 
 و کرد ی"میرزاحسن" سیرکی ــ بوون فریاڕەست ک بوون
، دە باوە دا ئرمن ئمی نتوایتی کۆلتوری ل: گوتی

 : ل  ڕینی ناسازی و لپوەی ساخ دەمیدوای تبوون 
 بکات؛ شیرین دۆستانی زاری و دەم دەب نخۆش ، دا نخۆش
ستژدەر ئم ئرزەی ئق رە لو س دەمی دەب مئ 
 .بکات شیرین

 :وتی حسن میرزا  
 بندەی ئم ئازەریش نتوەی کۆلتوری... ب ـــ     

دایو ت و لیش نمباوە دا ئ. 
 :گوتی دوکتور

 خزمایتییکی جیرانکان نتوە کۆلتوری ب ــ     
 دا بۆن و ڕەسم گلک ل و ھی حاشاھنگریان
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 شیرینی باسی و بنین واز قسان لم با بم ھاوبشن،
 ...بکین خواردنکمان

 تۆ چاکی ل قت ئژدەر ک ،دوکتور دنیاب ــ     
 ھل لم ، ئویشئوە ھاتنی بدەنگوە ئم و دەرناچت

تدا ناسکبیر ، قناکات ل. 
 گوچکی ب ڕۆیشتنی، و کردن ماوایی دوای دوکتور   

 :چرپاندی دا میرزاحسن
 دەزگات سامانیی و سر ب ل و ناھنن واز ژاپۆنکان ــ      
 تۆیش... دەکنوە چتر ھرشکانیان بۆی ، ئاگادارن تزار
 !میرزاحسن؟ نیی وا پت
 شرکی تزار دیکتاتۆڕیی ک دەزانن ئوانیش بی ــ     
 ب... نیی پداگرتنی قپ توانانی و نماوە ددانی و پیرە

 !دوکتور نماوە زۆری منیش باوەڕی
 ئم... دانیی نوان ل الوەکیمان کسی و خۆمانین ــ     

زمت زۆر ،بنزی. ناخایی نیزامیی ھکتو مئ ل 
 ورە ب دا، دەوت دەستانی خاوەن گندەکاریی سای
 ڕووت و ڕاو. نیی درژخاینیان شڕی یارای و توەنماوە

 خزنی ل وای تزار بری و دەور کسانی بستنی و بدە و
 جستی ھر مایپووچ، یڤمرۆ چشنی ک ،کردووە وت
 !میرزاحسن نماوە زۆری... نماوە دا دەبر ڕوحی و ماوە

 وەدەر خۆیان سرتی بدەم دوکتور، و حسن میرزا      
 چوون ئامین و گوراخانم ئوان، ڕۆیشتنی دەگڵ. کوتن

 بیستنی و ئژدەر ڕووی و ڕەنگ بینینی ب. ئژدەر سردانی
 ب گرمیان ھندە ھر پیرۆزباییکی دوکتور، بۆچوونکانی
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 ئازیزی ئندامکی ئژدەر دەتگوت ک گوت، ئژدەر
یانمابن . 

دڵ و دەروونی  یگرمای و پاگیشتن و خزمت      
برزتر ل  ئوەندە ،ئژدەر بۆ ناسیاو تازە بنمایکی

ھیچ ڕست و دەستواژەیکی ک بکرێ  کمرۆڤایتی بوو، 
وەمدەر ب و ھستی دەروونی بنونت، نیبوو و 

 ب و میرزاحسین بنمای ھومدبخشینینیدەزانی. 
 لرە، ون؟بو نامۆ و دوور یک ل چندە کۆمگاکی بزەیی

 شڕ گۆڕەپانی ل ک بریندارکی گیانی نجاتی بۆ
 پداوە؟ گیانیان و ڕەحمت فرشتی بوون بۆی داکوتبوو،

 ب کس دەیان نیی ڕۆژ ماوە، ئم دیواری دیوی لو
 شڕ. نکرت گوم و شرت لوێ، و لرە جۆراوجۆر، شوەگلی
 نھنن ھژار خکی بسر چ ،سیاست و ئایین فرۆشانی

ک!... باشی ن بژار یمژتن خۆھ تزن دەبمیر و م،  
چشنی کۆیل  ،و بند دەکون ی تکۆشرھقخواز ھزاران

 ھسوکوتیان دەگڵ دا دەکن. 
 وەدەرکوت، ماڵ ل دوکتور کردنی بڕێ بۆ میرزاحسن     

 لو. چاو بر دەھات تووڕە و دژ و گرژ و واز ب و ماتبم 
 و وازی ب و دەکوت دا بارە بم میرزاحسن ک ھالنی
 ئوەی بب ئامین و گوراخانم دەبوو، دیار پوە تووڕەیی

ھۆکاری ک ی لکژاندەنگ بپرسن، شوە بدەمان .
زۆر کم و  بوو. دلۆڤان خاونکی دەروون و دڵ میرزاحسن
 ە،جارجار. ڕادەگرت دا دڵ ل کسانی ڕقی و کینب دەگمن 

 بدەنگ و مات ماوەیک دەھات، دا بسر خمکی ئگر
 سفرەی ،دەمژمرک چند تپڕینی دوای بم دەمایوە،
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 بۆی ھبوو چی و دەکردەوە دا گوراخانم بالی دی
  . دەگایوە

 ج، ھاتبۆوە حای تواوی ب ئژدەر ک ڕۆژکی ینئاخر    
ن میرزا کاری ژووری لڕوو ،حس کتر دانیشتبوون.  بڕووی ی

ویستی دەگڵ سپاس و پزانین، کمكی ببزوی . ڕووی 
 :گوتیتکرد و 

 ئستۆ وە گرانتان و قورس ئرککی ئوە!... میرزاحسن ـــ    
دەفریا خستم و  دەرمانتان و دوکتور و بنما و خۆت. گرت

ستاند تانمردن چنگ لوەمئ ...نازانم... نازانم من چ ب 
 ...بکم ئوە سپاسی زمانک

 دەم ب میرزاحسن ــ گیان برا نیی گرک سپاسی ــ   
 ب ھدی ھدی و ئسپایی ب و ھستا جگا ل قسانوە
 خۆم شانی ئۆبای ئم ــ چوو و ھات دا ژوورەک درژایی

 ئیتر من... کردم بوو خۆم خواستی و ویست... برد بڕیوەم بوو
... ناگڕموە و دەگرم رگای ئم و دیتۆتوە خۆم ڕیگای
 ڕگایی ئو ترخانی من ماوەتوە، بۆمل تمن  ئوەی
 منیش. کردووە پروەردە خۆتی وەک کسایتیی ک دەکم
 سنوور ب چوسانوەی و ستمگری ب ھستم خۆت وەکی

 چی و خبات گۆڕەپانی ناو دم... ڕادەوستم دژی و کردووە
ت، دەستم لم بدەیک... ڕاست ن بمورازم، تم ھب 
. دت فکم و تازەالوکم دەی ھر پیرۆزە ڕبازە ئم بۆ

 ئو و دای گ ژر ل سودا ب سری ک دەرکوتووە بۆم
 ژوورەک ناو ڕۆیشتنی ل ــ زیندووە ئو تدەکۆش، کسی

 دەخرۆشت ناوەوە ل بوو دیار و گۆڕدرا ھنگاوی ھوای دا،
 ڕوو کورسیلیکی سر ل ھات و ڕاوەستا لپ.  دەجۆشت و
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ژدەر بی تۆ دەزانم من ئیتر: گوتی و دانیشت ئکارە چ و ک 
... سردانت ھات کسک پش، ڕۆژ چند... کسی چ و

 دون من... دەکرد بانگت" پتیا" یناو ب تۆ!... لبیرت؟
 قوتبت و قدر ئو، ناسینی ب... کی ی"پتیا" ئو زانیم
 ...بوویوە برز ئوەندە سد منوە، بالی بوو ەچند

 ی"میرزاحسن" سیری بس بدەنگ، و کپ ئژدە      
بوو  ھنگاوک ئو، قسکانی ل وشیک ھر بم. دەکرد

  برەو مای دی ھدەگرت. 
 : گوتی ئسپا  زۆر و بۆوە نزیک لی میرزاحسن     

 ک ،بناوبانگی شۆڕشگرە ئو ھر" پتیا"ــ         
قینی ڕاستە"چۆنیاتۆڤ پیوتر"ناوەک . 

 : گوتی و ڕاپڕی یکج سرسووڕماوی ب ئژدەر    
 گوتی؟ پ ک!... میرزا؟ چی دەی ئوە ــ

 و ھشتم بانگیان ژاندەرم بنکی پاراستنی بشی ل ــ    
 ...گوتم پیان لوێ ھر

 !!ژاندەرم؟ پاراستنی بشی ل ــ
 دوو ئیمۆ، ھتا دون ل... وندەرێ ل ب ــ     

 ل" چۆنیاتۆڤ" ک گوتم پیان و ھشتووم بانگ جارانیان
 و داوە برپرچ ئوانم گوتی من... دەکات چ دا تۆ مای
... بینیوە نم و ناناسم کس ئو من ببا ببای ک گوتم

سر و بنی قس و  ... نزانیوە تۆیان بوونی ب ئوان دیارە
 تنانت... دەپرسیم ل یانئو ڕگای و جگافرمانیان، 

 ئشکنجش و ئازار و زیندان و بند ک لکردم گوڕەشیان
 یوە دەم بۆھم...کردن  
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 ترووسکی چاوەکانی و دەلرزین شویلککانی      
 :گوتی و ھستا جگا ل ئژدەر. بوو دیار پوە ییانتووڕە
... بدۆزموە تر شونکی و بھم ج ئرە من واباش ــ     

 بدۆزنوە، لرە من... لوانی ب سر ماکتان دا بدەن
ندەبوای برەو  یش"چۆنیاتۆڤ... "دەب تواو گران ئوە بۆ

 .بوو یکی گورەھئرە ب... ھاتنی ئو بۆ ئرە، 
 تۆ، سردانی بۆ چۆنیاتۆڤ ھاتنی... کوڕم وامی نا ــ     

بووە، ھم نو بئ کوێ ل بزان کی کگیراوکرب 
... دەگڕێ دا سرم شون ب سبر چشنی مجیدئۆڤ، وەک

 بک نابت، تواو گران من بۆ بدۆزنوە، مندا مای ل تۆ
موومان بۆ تۆ دانی دەست لواو گران ھت م من. دەبک 

 ھیچ شۆڕش بچم، لناو من دم؟ چی ککی ب... خۆم؟ کوڕی
 ئژدەر چوونی کیس ل تناکوت... تگرەیکی

 وەەکان"ئژدەر" ب ،شۆڕش... دەب مزن پ خسارکی
 ... بمنن دەب "ئژدەر"ەکان و دەگڕتگرم 

 دەم ل قسی میرزاحسن بم بکات، قس ویستی ئژدە     
 :پدا درژەی و ئستاندەوە

. دەھژت ناخوە ل خرۆشان، دەریایکی چشنی دم ــ     
 و قانوون ل. دوورە من ل دان دەستوە ب خۆ و بردان ورە

 ل و بۆ ئتۆ. دەوەستم دژی و بزراوم یاسا و ڕساکانیان
 من ب بواتان ئگر و، ھم من. ب سوور سوداکت سر
و ب کی بم، شۆڕش کم و کار برنامن بۆ بتاقیم و دابن 

 و حسن ک ،ب چۆنیاتۆڤ ھاوڕێ ب منوە ل تۆ... کنوە
... ڕیبازەی ئم سفربری و ئامادە مشککی و قم

 ...اوەڕتچ سرکوتن بۆ
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 وەبر دەسرۆکی و کوی دی مندان، وانی مامۆستای      
 .نبیندرت چاو ب ئسرین ک گرت، چاوانی

 .سردەکوین ئم ،ب ئرخیان! ھژا مامۆستای ــ     
 :گرت دەباوەشی و ئژدەر دەستی ناو نای دەستی

 ل توانیوم ، کشادە مدئم ... بۆتوە گش دم ــ     
 دیاری خۆم ڕامیاریی شونی و ڕێ دا تمنم ئۆخرتی و ئاخر

. خۆم کوڕی پیرۆزتانم ڕبازی ڕبوارکی و دەگتانم. دەکم
 نسندووم، لم و سربستییکیان ئازاد ڕۆژەی ئو ھتا

 خک وەیو بئاگاھناب ڕوونکردن ل. دەگتانم من
 مای ل زانیاری چرای ،دای توانام ل ئوەندەی و دانامنم

 .دادەگرسنم ھژاراندا
 شل مامۆستا بۆ گوچکی خوندکارک وەک ئژدەر     

 کف مامۆستا، بینکانی و وت دەیزانی ،ئژدەر. کردبوو
 سر دت ئوەی و نیی ھرزەکاری ھچوونی کوی و

 ئژدەر. مامۆستای خاون باوەڕی بیرو زمانحای زمانی،
 و باوک وەک ھر ،و بۆوە مامۆستاکی دەستمالنی دیسان
،ڕۆ ویستانکتریان خۆشژدەر. ڕامووسی یدوای ،ئ 

 دەگڵ ئامین، و گوراخانم ل پزانین و سپاس دەربینی
 مانگی یک بماوەی ک ،کرد ماوایی ماباتک و ماڵ

 پ چاوی ب. کشاندبوو سر ب دبالونیان سبری ڕەبق
وە لسرینباتی و ماڵ ئدلۆڤانی ما شت جڕۆیشت و ھ.  
 

*** 
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 نووسینگی نوەڕاستی گورەکی مزە سر        
. بۆوەڕازندرا  میوە چشن ھم ب ،پاروشین سرھنگ

 پگیشتنی وەرزی دا باکۆ شاری ل ،سپتامبر مانگی
 خواردنوە ل پارۆشین سرھنگ حزی. ی ترێ و ھنجیر

 . ھنجیرە مزەی ب کۆنیاک دا،
 فرەنجی ،سرھنگ. کرابۆوە تواو ژوورەک پنجرەی     

ر بوە سشان، ب رمنگاو نتا. دەچوو و دەھات ھھ 
یشتر دەگرە، بنجکی پیو دەکرد ڕاوەست رەو دوایب 

 ل بچکۆنکی فینجان. دەکردەوە الری میوە ل پ مزی
 ل دەستوە، ب شیلداریش ھنجرکی و دەکرد پ کۆنیاک

 . دەنارد دا دوا ب ھنجیری و دەکرد پیدا پنجرە بر
 و ڕاوەستان و چوون و ھاتن جار چند دوای سرھنگ     

 ل بر. داھات گرم مشکی کم کم کردن، پدا
ۆرتکان، بۆوە. ڕاپ خوند ڕاپۆرتی وردە یانەد ب خواردنوە،

. نووسرابوو تدا یان"نینا" چاالکیی و کرکار سربزوی باسی
 و دەبردەوە لبیر ڕاپۆڕتی ورتک برەبرە ،کۆنیاک گرمای
 و الوی سردەمی یادی بیردانی؛ناو  خزاندە یتر بیرکی

 و لوان سر ھات زەردەیکی ،بیرەوە بم. ھرزەکاری
 سر چوارچوەگیراوی ل ونی سیری و وەرچرخایوە

.  بووخۆی  گنجتی سردەمی ونی کرد؛ مزەکی پشتی
 ب و گرتیڕا ونک ب ڕووتکرد و  کۆنیاک پی فینجانکی

بیر و  دیسان. پیداکرد ، یک زەربسردەم ئو خۆشی
 ھنووکیی جنجای ناو کوتوەفکری ئاۆز ھی قند و 

  ... پڕی سری لو سرخۆشی  مستی و
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      کرجلومواو ھک ھیچ. سووڕاوە تشت ر لس 
 ئمربرە ،دا ئوتل مانگی  .نماوە دا خۆی جگای

 شاری ل" الدۆکتسخۆلی" ک پدا خبریان نھنییکانی
 ب" الدۆ" گڕانوەی خبری ئگر خۆ. بیندراوە دا باکۆ

 گڕانوەی تاوانی گیشتبایوە، فرماندار ژەنڕال گوی
 تاڵ ل خوی و خورد و دەبینی دا ئو چاوی ل ی"الدۆ"

. جارانی دەناسی باش فرمانداری ژەنڕال ،خۆی ئو. دەکرد
. کردبۆوە بتاقی بوونکی دەھری و بوون تووڕەجار 

، تنیا بگر بگر دەزان و پ وای گرتنی  فرماندار ژەنڕال
 ڕال نازانژەن .وەیو" الدۆ""الدۆ" ئاو خواردندوو ل 

یانپ سووک و سانی  نیی ت داو دەبوزۆرجاران. بک 
بۆ شو  و کارگی" الدۆ"تاک، ھر ئس  ک داوە ڕاپۆرتیان

وێ. ماڵ فیسار لدەخ موو بزەوە ھم ، چوون بۆی ھب 
 و دەرزی دەبت... گڕاەونتوە دەسبتاڵ جارک ھموو

توترین دەکم... دەریا قومن ب بۆی زووتر دەب 
 دەست. نبت دەرچوونی ک ،بچنم بۆ داوکی و بجووموە

 زۆر پاییکی و پل دەبت من بۆ، " الدۆ" کردنی بسر
زنترم ڕال لرماندار ژەنت، بۆ م"الدۆ" من.  فکاری بگیر 

 . بسانیی ش"نینا" گرتنی
 کچکی سرھنگ کرابای،" نینا" ل باسک ھتا     

 مانگی دوو ل بۆیش ھر. چاو بر دەھات چاالکی و چوست
 ھر ب ژن ،و تبووب ی تداژن شونک ھر دا، ڕابوردوو

. خوندۆتوە سریان ورد ورد ،تبووب تپڕ دا جگایک
 پرسیار مندایشیان و مرد ،و کار شونی و ماڵ تنانت
 . دەسکوت ب بم کردووە،
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 و دا کزی ل سرخۆشییکی و مستی سرھنگ     
 ل. کرد گڕان ب دەستی دا ژوورەک درژایی ب دیسان
 ئاجوودان ی"ڤالتر میستر ڕووت" ک ،بوو چووندا و ھاتن
 بر ل ڕەق و شق نیزامی، سوی دوای و کوت وەژوور لی

 خیات ل سرھنگ ،"ڤاتر" ھاتنی ب. چقی دا دەرگا
 :وتی" ڤاتر. "ڕوانی تی و دابزی

... ھاتووم دا نابج کاتکی ل بوورنمب گورەم ــ      
 .بم بووم ناچار و پی پلم ب پیامکی
 :گوتی سرخۆشی ھوای ب سرھنگ

 پیای وەرە... لم بوە نزیک ...پش وەرە" ڤاتر" ــ     
کوە با تکین نۆشی پبک...  

... بدەم می ل دەم ناکرێ دا دەم لم گورەم ــ   
 نوچوانی سرھنگ.    پل ب و پی گرنگم پیامکی

گوتی و کرد گرژ ل: 
 دەکیت دەستچن نیم بۆ ک پایامانی و ھواڵ ئو ــ        

 تۆ... ناکن من دەردی چارەی دانیکیشیان دنی، بۆمی و
 .بن بۆ م"نینا" دۆزینوەی پیامی ئازای ئگر

 و بوخچ و بر بم نخر،" نینا" خودی بڕیزم ــ    
 .دۆزراوەتوە" نینا" پرسکی

 و ھنجیر و پیا و بوونوە بز چاوی پارووشین سرھنگ
 بگرت باڵ نمابوو چی. چوونوە بیر سرخۆشی و کۆنیاک

 قۆپچی دا ترووکانک چاو ل. بفرت دا ژوور ب و
 کوت دا چاوترووکان یک ل و داخستن فرەنجییکی

 . خستن وەکار کاغزی و قم و کار مزی پشتی
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... ب پم پی چیت بزانم وەرە... ڤاتر پش وەرە ــ  
 ! زوو وەرە!... دەی

 ک ڕاگیندراوە پمان ەوە"قابول ئاخچ" ل! گورەم ــ
 لکومۆتیڤ، شۆفری جگری ک ،"دزە باکرا" ناوی ب پیاوک

زانی کاتی لی دوو ڕاگومجریلک پ بۆ چاپی پیتی ل 
 ...ئم ئمربرەکانی داوی دەکوت لۆکۆمۆتیڤ، ژووری

 :کرد ھاواری پاروشین    
 ڕووداوەکم... مھ ج ھیچی... بگەوە بۆم وردی ب ــ

واوی بەوە بۆ تدەی... بگ! 
 بر ئاسنکانی ھ سر ب دەب نیاز ب"  دزە باکرا" ــ    

ستگت دا وڕاببر قاچی ک شی لوان قدوو ن ی ھ
 ئم ئمربری. دادەکوت ڕوو ب و دەکات گیر دا ئاسن

ونری دەکری دەست و سسن بخوش. دەک وەیئ، ک 
. دەخوننوە یکتر" نینا"بڤۆککانی  دەگڵ پیتکان

 و" قابول ئاخچ" لقی بندیخانی ل ئست ھر دزەباکرا
ر لریی ژخۆمان توندی چاوەد ریک زۆری. دایبوون خ 
ک ،نم بیدرکتا بم ھئ وە دەمی کاتکردۆتو ن 

 بدواداچوونکی و سرخوندنوە ل. نگوتووە ھیچی
 ئم ھر ک دەرکوتووە بۆ شمانئم ،دا نھنی
 ئیجارە دا باکۆ شاری ل خانووبرەیکی ،دزەیباکرا

 . کردووە
 ل و کرد دابزکی ھبز جیر تۆپی چشنی پاروشین     

 دا ڕووی ل پشۆکاوی و زەردەخندە و تووڕەیی ،دا حاک
 :گوتی بوو، دیار
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 نھنییکانمان پیاوە و سیخوڕ و یساوڵ،  بدە خبر ــ     
و بچنچاوی و دەوەرە ئ نن لترووکش با... نمبچین ئ 

 با لبگڕێ... دەکوت دەست چیمان بزانین و بخفتین و
 ک ئودەمی بخاینت، ساکیش" نینا" مای گرمارۆی

 لیان کات ئو بھزم، پنجی ناو دەکوت ملیان ریسی
... ... کس چ و کی پاروشین سرھنگ ک دەکم حای
 !بچین و بکین وەڕی با چلی

  .ڕۆیشتن و وەدەرکوتن پلپووزە ب" ڤاتر" و پارۆشین   
 

*** 
 شقامی برەژوورەکی سر ل کس دوو          
 خواری و سر. دەڕۆیشتن ،سرتکردن دەم ب" چادروویی"

 تنک کۆن بوو؛ داگڕا زاڵ و زب ب" چادروویی" شقامی
. دەبیندران الیوە ھموو ب کوتاڵ تیتۆ و ڕۆژنام کوت و

 و چاڵ و کند. ندەکرانوە لک بیابان دەگڵ شقامکش
 دەرەی و دۆڵ ناو ئاودڕگی و سوگ ل شقام، قوکی

 ک ،ئم بوو سیرەکی. نبوو تر ساف تالنان و شاخ
 و ناترز چشنک ب شقامکش بری دوو خانوبرەی

 و ماڵ دەتگووت ک کرابوون، ساز خیس و خوار و ناڕک
 .نامۆن و زور یک ل ماباتکان

 و قوک نوان ب و زب کۆگا قراخ ب ڕیبوارەک دو        
 ئم دەگڵ. بوو پچکیان و خوارەک دا ئاودڕگکان

 دیار و دەدواند یکتریان بردەوام ،دا ڕۆیشتنشیان زیگزاگ
 یکیان دووەکان،. یدا دەم ل گرنگیان شتکی باسی بوو
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 زاخارڤیچ ڤالدیمیر تریان ئوی و ملیکیانتس ملیک
 .بوو کتسخۆلی

 :دەیگوت الدۆ   
 ڕادەیکی گیشتۆت کرکاری تڤگڕی دا ڕوسیی ل ــ    

 بوونت ژاندەرم و ئمن و پۆلیس دەزگای ک برز، ئتۆ
موو بۆ ھوروژم و ھارە داشک ھن الیر. دەبم ھند لچ 

 پنجی دا) کردەن چ( پتووکی ل لنین دا، پشین ڕۆژەی
 ک دەکاتوە ئاگاداریان و ڕادەدرت ئیکۆنۆمیستکان برەو
 فلسفی و ئایدیۆلۆژیا نیشاندانی ئاوەژوو ب نکا

 کرکاری بزووتنوەی ل زەرب بتوانن واب پیان ،یمارکس
 ئیکۆنۆمیستکان دەستی ،پرتووکدا لو لنین. بدەن

 نیشان جنگاوەر ھزی ب بوودەیان ناوەرۆکی و دەکاتوە
 ب دەرسکی ،لنین ی)کردەن چ( بوونوەی بو. دەدات

 ناویب دەستییوە دەنانن.  ئیتر ک داوە، ئیکۆنۆمیستان
 دا ڕەنجبر جماوەری ناو ل ئوان ھوستی و ئوان

 با بم... بو بۆتوە خۆبدەستوەدان ھاوتای
؛  بکم باس بۆت نوەڕاست ڕوسییی لکموسکیکیشت 

ی وئشت بژاوتر یشوکانی تر شنشو شیت و . ەل
و شرت و گوم کردنکانیشی  ڕەشکوژیھاربوونی ڕژم و 

 بگم من ک لوەی بر. لکۆینوەی و باس جگای
 کۆنستانینۆڤا نادەژدانا" لالین ،"یۆڤ کی""سامارا" و 

ی ئسپاردبووم و خستبوویانم الیک ھموو ب" کروپسکایا
یکی ھم الین. ھر ک گیشتم پاڕزگاری چتری ژر

 وندەرێ، بۆ چاپخان ڕاگوزانی کروسیی، بۆم دەرکوت 
 و چاپخانکمان و ناخاینت زۆر و مزن ھیکی
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 ئوە. ترە ھمن و ھور گلک باکۆ. دەکوین داو دە گشتمان
 دەزگای لوانی و خوتووە" نینا" ، کڕەبق مانگی پنج

 ئیتر و ھناوە وازی یکجاری ب" نینا" واب پی دەستدار
 نینا ک ،ئوەی ھلی پموای من بۆی. ھناداتوە سر
 دەگڵ بم سبارەت من. بنونتوە خۆ و ھبت سر

 ک بووینتوە ساخ پکوە کردووە و قسم یش"چۆنیاتۆڤ"
 ماکی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Nadezjda Konstantinovnaلنین ھاوخباتی و ھاوسر 

Krupskaja* 
 ب جار چند "مانجبرەییل". بگرین بکرێ"جبرەییل"

 و قورس پیاوکی ، کدەرکوتووە بۆمان و توەکردۆ تاقی
بم ھتا بخوازی  ،ناکات باسمان کسوە بالی و ڕازدارە
 بۆ پیتکانمان ل بشک و چاپ دەزگای. پارەی مردووی

 برەبرە تریش ئوانی و ڕاگوازتووە جبرەییل مای
  .دنینوە

 !نھاتوونتوە پیتکان ھموو وادیارە ــ     
 پشکنینی لترسی ھۆیکشی نھاتوونتوە؛ نخر ــ

 وەرگرینوە تر مجریلکیکی ئیمۆ ھر بیارە. ەبوو پۆلیس
 ئستا ھر لوانی بی ــ کرد کاتژمرەکی سیرکی ــ

 ل دوورەوە ــ... چاوەڕی وستگ ل ئژدەر. گیشتبتوە
 لینگی ئوان برەو کۆنکوە ل ک یان بینی،ستیک

 . مانوە بدەنگ ھردووک دەدا،
 .دت المان بۆ ئژدەرە ئوە!... سیرک!... بوان ـــ  
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... دت؟ بۆالمان ڕاکردن ب بۆچی بم... خۆیتی بی ــ
ک دەبت شتومابق. 

 دەرگای دەست ئاماژەی ب و گرت ی"ملیک" بای الدۆ   
 :گوتی و دا نیشان برینی حوشیکی کراوەوەی

 ،وەحوشکی پڕی لو دەزانم و شارەزام ماڵ لم من ــ    
 پیدا من. دەکرتوە دا ترئوال شقامی ڕووی ب دەرگایک
 وەرن، پکوە ئوەیش گیشت، ئژدەر ھرک و دەردەکوم

 یان"ئژدەر" شونیئرخیان بی، ک  پشکیدەب  بم
 .ھنگرتبت

 :پرسی لی ملیک ئژدەر، ھاتنی دوای و ڕۆیشت الدۆ   
 چۆدا کۆن لم ڕاکردنت... ئژدەر؟ باس چ... چیی؟ ــ   

 !... بزون ھست
 :گوتی ھناسبکوە دەم ب ئژدەر  
 ...جبرەییل ماکی... ھاتووم دا ئوە شون ب من ــ   
 چی جبرەییل ماکی بزانم بی پم... ئژدەر؟ چیی ــ

 !بسرھاتووە؟
گیرا...  دا"قابوڵ حاجی" وستگی ل باقرەدزەیان ــ  

 ...گرتیان!
 !ئژدەر؟ بیستووە ک ل ئمت!... ئژدەر نی کوڕە ــ

 ت، ئودەکا ئیش وستگدا ل ک ھاوڕمان کاردارکی ــ   
 .پداین خبی
 روخساری سر ب گرژیپرشانی دایگرت. . تکچوو ملیک
 :گوتی نیگرانییوە دڵ و پرۆشی پڕی ئو ب . داکشا

 بکوتمانیان تازە مای شونی بتوو!... ئژدەر ــ     
 گوازتووە ڕامان ھرچی و دەڕوا تدا مامان و سر دەست،
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ت کیسمان لالم... دەچژدەر بتا ئردار  ژاندەرم ھبخ 
 ھاوڕیانمان تۆ. بین دەستپشخر ئم دەب نکراوە،

 ل ھر.  ڕادەگینم جبرەییل ب منیش بک خبردار
 دوژمن و بگۆڕین خباتمان و کار شوەی دەب ئستاکوە

 تۆیش و دەڕۆم من! ئژدەر ڕاوەست بم... بکین مات و کش
 . وەرە دا من شون ب ،ماوەیک دوای

 دا ئو سری شون ب ئژدە و کوت وەڕی ملیک       
 کۆنک ل و ڕۆیشت دا شقام ب ژر، برەو ملیک. ڕۆیشت

 بری لو ئژدەر. بایداوە" باکرادزە" مای برەو دا
 مای دەرگای دا دیوارک سووچی ل و شقاموە

. دەخوند تدا پپووی کۆن. چاو ژر خست ی"باکرادزە"
 جار و دەفرۆشت برژاوی بڕووی دا کۆنک ل کوڕیژگیک

 ملیک. دەمایوە بدەنگ و دەکرد ارانیکی بانگکی جار
یشتر گی دەرگای بوت وەژوور و باکرادزە ماک .

 وەک و ھات دا کۆن ب ئاسایی، ڕیبوارکی وەک ئژدەریش
 ،لپ. ڕاوەستا کوڕیژگکوە بی برژاو، بڕووی کیاری

 دیار ک کوتن وەدەر کسک چند کۆنکوە سری لو
 و ئوان بینینی ب ئژدەر. دەگڕن دا مایک بشون بوو

 وەرگرت، دنیایی ماکان، پالکی سیری و چاو چاوە شوەی
ی کباکرادزە ما ری لم پاراستنی دەفتناوی دا ڕژ 

 بزون شک دا کۆن لو مانوەی و ڕاوەستان ئیتر. دەرچووە
 دوای و کری کوڕیژگک ل برژاو بڕووی کمکی خرا. بوو

 نبرژاویی باش بیانووی ب دەنکک، چند خواردنی
 ب و کین ئم. دایوە دا کوڕیژگکی سر ب بڕووەکان،

ب  زەالمکان. گرت خولککی پنج دادانوەی سر
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کنرە و دەھاتن دا کۆرەبب ی لنزیک باکرادزە ما 
 الی ب. نبوو سۆراخکی و سر ھیچ" الدۆ" بم دەبوونوە،

 ئو و من ساوەی ساوە ئم: گوتی خۆیوە
 خسارکی و دەست دەدات کارکمان ،"الدۆ"بخبرییی

 و بچم دا الدۆ شون ب من باشا وا دەب؛ ساز ل مزنی
من ب قسی ... بگینم پ ماکیی گمارۆدانی ھوای

 ئوە!... چی؟ بوونی چاوەڕێ!... ی ناکمچاوەڕناکم و لرە 
 نزیک مترسی و ھاتوون کۆن نیوەی ھتا زەالمکان
 بم چوو، باکرادزە مای دەرگای الی بۆ گورج... دەبتوە

 ب زۆر ئسپ، دوو رازاوەی فایتوونکی دا کات لم ھر
 دا باکرادزە مای دەرگای بر ل و کۆنک ناو ھاتن پتاو

 .دابزین ئاجوودانکی و پاروشین سرھنگ. ڕاوەستا
    س دا باکۆ شاری لبوو کنگ نرھپاروشین س 

 و ئاجودانکی و سرھنگ بینینی ب ئژدەر. نناست
 چاوی ب کارەساتکی الکلکیان، دەمانچی ھکشانی

 ل ئوەندەی ھر ئژدەر. نکرا پ ھیچی و دیت خۆی
. باکرادزە جیرانی مای حوشی بخات خۆی ک ،ھات دەست

ککراو و داڕووخاو ،مابوو چۆ .وشی و حسارەکح 
 سووچکی ل ئژدەر. بوون بالداھاتوو دیوارەکانی و شپرزە
 .  ڕاوەستا چاوەڕوان و دا پنا خۆی دا دیوار

 کۆن. گرت ھتاوی بری تاریک و تخ ڕەشھورکی      
 حوشی دیوەی لو تاریک، ئاسمان بدەنگ،

 دەیزانی ئژدەر. ندەھات دەنگک ھیچ شوە"اکرادزە"ب
 و پی دەمانچیکی خۆپاراستن، و ختر کاتی بۆ الدۆ

 ککی بگرێ، پ دەرگای بری مترسی ئگر
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 تقی و ھرایک و ھاوار دەنگی ئدی بم... لوەردەگرێ
 سووڕ سری بدەنگیی لم ئژدەر!  نای؟ بۆچی چکک

 .مابوو
 مای دەرگاکی بر ل ڕبوارک چند پچوو، تاوک       

 ئوانی دیوارەوە قشی ل ئژدەر. ڕاوەستان دا باکرادزە
 و چرک. نما سبری ئژدەر و ڕاوەستان ئوان. دەبینی
 دەب. گرتبوو درژەیان زەمان ھموو بارستایی ب خولک

 وا ھر ئژدەر بگات؟ کوێ ب کار ئاکامی و بدات ڕوو چی
 ل الدۆ و کرایوە دەرگا ک بوو ئندش و بیر گیرۆدەی
 لم سری ئژدەر. دەر ھاتن ژاندەرم خک گمارۆی

 وەژوور کنگ و کی ،ژاندەرم گشت ئم ک ما سووڕ
 سرەگی کسانک ،کۆنکشوە سری لو. کوتوون
 چوار ھر ل. کسانی ئوانیش بوو دیار. بستبوو کۆنیان
 یان"زاخارڤیچ ڤالدیمیر" شانی و پشت و قۆڵ ژاندەرم الیانوە
 بوو، چشنک ب جندرم و پۆلیس گمارۆی شوە. گرتبوو

ر ککی دەتگوت ھدەفر خی پنتیکیان بایئ پ 
 جووت دەیان تداچوونی، و شکان ترسی ل و سپردراوە

 یکا و گرت سبری ئژدەر. دراوە گرێ ل باھۆی و دەست
 بم. کردن سیر ژاندەرمکانیشی و پۆلیس یکی

 ھیچ و بوون بتاڵ دەست ڕژم پیاوانی سرجمی
 چاپ کرەستی الدۆ بوو دیار. نخستبوو گیر دەسکوتکیان

 ھیچ دەستی ک داوە، حشار جۆرک ب پویستی شمکی و
 .نگاتڕا پ نیارکی

 تپڕبوونی ھتا ئاجودانکی و پاروشین سرھنگ   
 دەگڵ و ڕاوەستاندا  کۆنک ل پۆلیس، و ژاندەرم خی
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 گالسک سواری ئاجودانیش و سرھنگ ئوان، تپڕینی
 کووچ. ھشت ج دا ئژدەر بسر چۆیان کۆنی بوون
 فرۆشکش بڕوو کوڕە تنانت بوو، بدەنگ و کپ و چۆڵ

ک ترسی لچ نی ،شانان بکۆ شتبوو جھ. 
 ڕگای و دەر ھات ماک کاول دیواری پشت ل ئژدەر      

 پیان دوو سر ل ڕوات ب. ڕۆیی و بر گرت شقامی
 ب ھاوارکی و ھرا بم دەھات، جووی و دەڕۆیشت

 دوە ناخی ب گرانی وەھا قورسککی و دەھات دا مشک
 ئژنۆی. ڕۆژ یان شوە نیدەزانی ک بوو، ھوەسرا

. نیشتبوو ل کارەبایی زەردکی ڕوخساری ڕەنگی و رزیندەل
 ڕزگاری بتوانین بکوو:" دەیگوتوە و گوتی وەخۆی بالی
 خۆی ومیدا  کات ھمان ھر بم..." و بکین
 ھیھاتی بوونی ڕزگار ڕژم چنگ ل مزن الدۆی:"دەداوە

رەکداریش... گزی بافرینی ھھ نیی ری بدا س   ...
 " . پۆی بندیخانکی شوورەی

 چۆنیاتۆڤ ئاگادارکردنوە بو گۆڕی ھنگاوی باوی ئژدەر   
 .بۆوە شۆڕ دا شقامک ب پل ب زۆر تر، ھوانی و

*** 
  
  

 ھژدەھمی ڕۆژی کارەسات، ئم دوای ڕۆژ پازدە          
 پشتی ل سرکز، و مات، پاروشین سرھنگ سپتامبر،

 ڕاپۆڕتک نووسینی خریکی دا نووسینگکی ژووری مزی
 بندیخان ڕەوشی چۆنییتی ل دپارتمان دەبوای .بوو

 الدۆ ک ،ھاتبوو دا ڕاپۆڕتک ل. بکاتوە ئاگادار
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 ل و ناکاتوە دەم چشنک ھیچ ب ،کتسخۆلی
 و دادەنت تاوانبار ب خۆی تنیا دا سرخوندنوەکی

 زۆری. ڕاگوازتووە شون ئو بۆ شون لم چاپخانی ک دەی
 دەمی بم بکات، باس شون دوو ئو ک دراوە دەگڵ ھوڵ

و قف پاتنووزەی و ق ل نای .رچی کورتی، بھ دەست ل 
 ئم، بۆ ئو وەمی بم ھناوە، دەکارمان دای مستمان و

دەنگییب . 
 و داوخستن دە بوو، پاروشین ئاواتی ک ئوەی      

 دا دوای ب دائاسمانان ل. بوو الدۆ دەستبسرکردنی
 پی. دای خۆی فرمانی و دەست بر ل ئست ھر دەگڕا،

 سربزویی و سرھدان بدۆزرتوە، الدۆ وابوو
 کرا، دەسبسر الدۆ ک دەم ئو. دەخوتوە یشانکرکار

 دابوو، جانتایان ل ک ئازاری و ئشکنج زانستی ھرچی
ر لیان"الدۆ" س م کردەوە، تاقی بکی بنی بئادەم س 
 سوکایتییان دا، لیان. نچوو دەر دەم ل ھیچی ،بردین و

 ڕایان دا تاریک و شدار شونی ل و ئاوەسی پکرد،ھیان
 دەست ل پاروشین. نازانم گوتی پرسی، لیان چی ھر گرت،

 دڵ ل زۆرجاران. بشتوە زووخاو دەھات ،السارە پیاوە ئو
 !نمدیتبای ھر خۆزگ سد ئی: دەیگوت دا
 کراندی، و کردی ھرچی ڕاگرتبوو، کاغز لسر قمی     

 بنووست؟ چ. ننووسرا بۆ ڕاپۆڕت ڕستشی یک تنانت
من بنووس ری لرامبو بپیاوە ئ یدا پۆ مشک ل 
 بادەستکی بۆ کار ڕاپۆرتی دەب ناچارەو بم کمترم؟

 خست وەگڕ یقمک ،واز ب و مۆن و گرژ. بنرت خۆی
 :نووسی و
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 وەم ئو ــ کوی؟ ل" نینا" مای دەپرسین لی"...        
 باری ل" نینا"پشووی شونی ک ئوە بھۆی: دەداتوە

 شونکمان نبوو، متمان ب جگیکی ئولکارییوە
 ــ بوو؟ کوێ ل پشووی شونی: دەپرسین لی ــ گواستوە

 دەم ــ وە؟ڕاگوازتو کوتان بۆ دەپرسین لی ــ. ناداتوە وەم
 ...ناکاتوە

 دەم" و" ناداتوە وەم" نووسینی ل پاروشین       
 کار مزی پشتی ل و غزری. نما پ ئیمانی"  ناکاتوە

رەو و دەر ھاترە بنجویستی. چوو پ ڕوانینی ب 
 وش ،و بخافنت خۆی پنجرە پشتی دیمنگای

 ڕگای ل. نکرا بۆی بم برێ، لبیر الدۆ ناشیرینکانی
بر نیگای  ل. دەکرد شاری دیمنگای سیری چاوانوە

 ھتاو تیشکی ژر شان، ل ب شان باخانیسرھنگ دا، 
 ل سرھنگکی تکشکان دەردیدا گرم داھاتبوون. 

 بر بفری وەک گرمتر، خۆرەتاو ل بردەستی، دیلکی
 ھیچ و بای خۆی ھر ئو ئگر. دەیتواندەوە ھتاو

 دەکرا ، نبوای سرەوە ب تری سرکارکی سردارو
 ژەنڕال بم بچارێ، نھامتیی ئم دەگڵ ببارک

 فرمانداریش جگری ی"یۆڤ لی لی"و الیک ل فرماندار
کی لررداری ،ترەوە بدەبوون دەستبراڵ. نژەن 

 ، ڕادەسا لی دەگوڕاند، دا سری ب جاران زۆر فرماندار
  ک دەیزانی. لدەکرد توندی ھڕەشی و پدەکرد سووکایتی

 ە"یۆڤ لی لی" فرماندار، ژەنرال تووڕەیی خۆشکری ئاگر
 ب برووسکی ڕاوەستن، برک ل یۆڤ لی لی و فرماندار. 

 پسا نامی و پیام و" تفلیس" ل پاراستن بشی پسانوەی
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 ل ئۆقرەیان و ھدادان ،یشوە"پترزبۆرگ" شاری ل پسا
 قورسی تاتبردی چند نوان ل پاروشین. بوو سند

 ھیچ و بوای بمجۆرە ھر و ھاتبا. کردبوو گیری سامناکوە
 و پای و پل ندابای، سربزوان ل کاری زەربیکی

 . پرسیارەوە ژر دەکوت کسایتییکی
      زۆر ناچاری، ڕووی ل ب وازی ب زی پشت لکار م 

 و" تفلیس" بۆ ڕاپۆرتک نووسین؛ ب کرد دەستی و دانیشتوە
 و پردە ب دا نووسراوەکانی ل". پیترزبۆرگ" بۆ تر یکی

 ل" الدۆ" سروشتیی جوھری ک نووسی بوران زۆر
... دانای لکی زووان بم ک ،دای برز ھندە ھر ئاستکی

... دەکۆتوە لت ئو دا لکۆین ل... فزان و وریا زۆر
 سر جاران زۆر... ناکات ئاشکرا سرپۆش ژر ل ڕازکی ھیچ

کاران لنجشکنیت ئوو دەش... 
 نان نابن بۆی ڕاپۆرتان چشن ئم دەیزانی پاروشین       

 .تدای کوتنیشی ئاو و نان ل ئگری و، ئاو و
      ندیخانباکۆ شاری ب، ر لریی ژدان چاوەدس 

 و خف. دابوو جیش و جاش و سیخووڕ و پۆلیس و ژاندەرم
 و دان و کۆریدۆر ل ئاساییوە جلکی ب یاساوڵ

 و ڕادەگرت دا چاو ژر ل یانانخک دا برھیوانکان
 بۆ پاروشین سردانی. دابوو مست ل ژرانیان و سر نزمی
 چاو نکا ک ان،کزیندانوان بۆ تیژ و توند ئمری و زیندان
ن خافالدۆ" و بک "ت. کیسیان لدەربچ  

ل بندیخانی ژرچاودەریی " الدۆ" بوونی     
، گلک کاربدەستی شارەزای بۆ ڕژم کاربدەستانی

 ئارامی خویشدا ل تنانت پاروشینکشرابووی زیندان. 
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 دە ئازار وەک ،"الدۆ" دزینوەی یان ڕاکردن، ترسی. نبوو
 و پاروشین پشنیاری پی ب ھربۆی. کوتبوو گیانی

 سپتامبر مانگی ڕۆژەکانی ل یکک ل ژەنڕاڵ، بیاری
 و ھات زیندانی بۆ باکۆ بندی ل" کتسخۆلی الدۆ" ،دا

  .ڕاگوزرا تفلیس ی"متخ"نھاتی
 دا، شو ئاخری تاریکانی ل شوەکی، ،ڕۆژە ئو    

 کۆ دا باکۆ زیندانی بردەرگای ل کرکاران نونرانی
 پۆلیسی بای و دەست ژر ل" الدۆ" ک کاتک. بوونوە
 ب سنگ بم چوون، بۆی کرکارەکان دەر، ھات دا پاراستن

 ژر ل ،الدۆ. کشانوە پاش برەو تایبت پۆلیسی سنگی
 یکم. بردرا وستگ برەو تایبت پۆلیسی چاوەدریی
 ل الدۆ ک ھنگاوتبوو، سرانی تازە ھتاو قاشتیشکی

 دەم ئو ھر و کوت وەسر ەکمنفرس پلیکانی یکم
 :گرماندی تواناوە ھموو ب وەسووڕایوە

 بژی!... تزاری چوسانوەی سیستمی ب خاشب ــ     
 !سربستی

 بم درا، چخماخی ل بندەوانکان سردەستی چکی  
 ب پۆلیس تفنگی چخماخی دەنگی ئوەی بب" الدۆ"

 چاوی بر ل سربرزی ب و کردەوە برز سری بگرێ، ھند
 . بوو ندیو یارانی

     متسخۆلی" دیداری ئاخر ئڵ بوو" الدۆکدەگ 
 .باکۆیی کرکارانی

   
 

****  
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30 
  

 و سارد تۆزی و تپ ب پاییزکی وشک، و گرم ھاوینی      
 باکۆیی شارەزای شارۆمندکی ل ئگر. داھات دوا ب سی

 ،بکرت پرسیار باکۆ شاری ھوای و ئاو سروشتی ب سبارەت
باکۆ زستانیئاخۆ  ک نگدەکات، دەست کشک پم بوە 

 کردێ، ھی خزەری ڕەشبای ھرک: دە و دەداتوە
 .بڕیوەی باکۆ زستانی

 خزەری ڕەشبای ھفتیکی ڕەبق، ک ئوا         
تانرشس وە خول دا شار لخاک و خۆڵ و دەخوات ت بو 

 برزاییکانوە ل لوور لوورە ب ،گردەلوول. دەپژنت دا
 دا ھوا ب خاک و گرد و دت وەدەشتکان و دەریا برەو
 . دەدات
 ڕۆشنایی بری ، ھر یک بجۆرکتۆز و تپ و ھ و ھور

 دی و یتۆزاوی زەوی تاریک، ئاسمان. گرتووە ھتاوی
 تریک دن ل خۆشی و شایی. خمبارە و خمین خکیش

 . تاراوە لوان سر ل زەردە و
 ھموو ب و دۆزیوەتوە خۆیان ڕگای چوساوەکان        

ھیوا  ترووسکیکی جارە جار سروشت، ئاۆزیی و گرژی
ان پ و ھومدکی دەکات ماکیان کونجیسردانی 
.خشژدەر دەبشنی ،ئی چو زامداری ،دیدەئاود پۆ 

 ڕیگای و کردۆتوە بتاقی ئشکنجی و گرتن و ھژاری
 متمانی ب داھاتوویکی بۆ ئو،. کردووە بدی ڕزگاری

 و داوە شتک خۆی لڕۆژی ڕوونی  ھومدی بندەست، چینی
 برخۆدانی دەماری" کتسخۆلی الدۆ" گیرانی. دەیکت
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 ک دەزان باشئژدەر . کردووە قایمتر قات ست ی"ئژدەر"
 ھمووی و ھمووی ، یکان"کتسخۆلی الدۆ"گشت و خۆی ئو

 و سوورە ئاسۆ. ھژارانن پڕینوەی ڕگای بازانی بردە
 ھژاری و بری داری دەبت پشەوان خونی و ڕەنج
 .دەحستوە دا سبری ژر ل ،ندار

 بندی بردینی دیواری پشتی ل زانا و ژیر الدۆی ،"الدۆ"     
 دەباوەشی شدار و تاریک ژوورۆچکیکی دا" متخ"قی

 دا، زیندانیش بردینی شۆڕەی دەوری دەوران ل. گرتووە
   و ھس ھس ڕۆژب  و شو ب چکدار، مزنی ھزکی
 مافی دا الدۆ بندی سر ب باداڕ. ڕاوەستاون پاسوان

 توند پارزگاریی و کشان ئشک ھموو ب بم. نیی فینی
 الدۆ، ڕزگارکردنی بیری دا زیندان دەرەوەی ل دا، تیژیش و

 . خولقابوو بۆ لیژنیکی
 دەست باکۆ شاری لبندیخانی الدۆ ک ئودەم ھر      

 کۆبوونوەیکی ل ئژدەر و بۆگدان پیوتر، بوو، بسر
 ی ،دائاوارتیان"الدۆ" ڕفاندنی گ نووسی.  دا ڕۆژەڤ ل 

 بکرت، کارە ئمدا " الدۆ" ڕاگوزانی دەمی ل ،بوو بیار
ی ل ڕادە بدەر چاوڕاونکراو ھزکی داگژانی ھۆی ب بم

 . گرت سبریان و نھاتن دەڕوەستی ،زۆر
 ڕاگوزن، الدۆ بدەنگی ب دەھاتن ک ڕۆژەی ئو       

" باییل"مبندی کۆنی و کووچ و گڕەک و شقام شوکی
ب کار پۆلالدۆ. داگیرابوو کر، مارۆی لکی گزھ ب 

 دەور ل. چوون دا شونیان ب کرکار، و دەر ھات ھژمار
 زۆری بر ل ھویشتبای، دەرزیت ئاسندا وستگی وبری

 ژمارەیک. زەوی سر دەکوت ن نیزامی ھزی زەبنی و
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رانی لنکاری نوکر گای لوەی ڕوە پشتستگخۆیان و 
 بڕێ یان"الدۆ" لووە و وستگ بر سکۆی حاندی گیاندە

 ئژدەر گوی ل ھستایش الدۆ، دلری دەنگی زایی. کرد
 .دەداتوە دەنگ دا
       بای دەرەوە لرشیت ڕەشنی، سم دەلوورب 

. ھست ب و منگ و کپ" ڤاسیلیڤینا ماریا" ژوورەکی
 ڤرا. سووپ ڕاندنیوھق خریکی و دانیشتووە ئژدەر

 ئژدەر الشانی ل ماریا و تدەدا وتوو ل کراس لوالترەوە
 و بیوتی ماریا پوورە ئژدەر، بری یککراس. دانیشتووە
 و دەگرێ ی"ئژدەر" بژنی ب ڤرا و دروویتی

ویستانی خۆشت نکراس. ڕادەم پ باھۆی و شان ب 
 . دێ لی و دورواوە ئژدەر
 ل زۆرتر و دەزگیران بوونت چندکی ئژدەر و ڤرا       
 ل و نیی بدەر و بکس ئژدەر ئیتر. دەبینن یکتر جاران

 زەنگین گلک ک بووژاوەتوە دا ماباتک گرمی ھمزی
 زنجکی کونجی ل ک سردەمی ئو ئیتر. ڕەنگینن زدە و

 ل و دەگیاند ڕۆژ ب شوی ی تنیایی داسارد و تاریک
یوە و تپڕ دەخوارد، وشکی نانکی جارک دا ژەمان چند

 دەکن، کار تکایان کسن؛ س ئوان. ناگڕتوە
 ماڵ گرمای و ماڵ زادی و ماڵ چرای ن ویکتر ھاودەستی

 .ماڵ دننوە
 ئژدەر. نوردەد جلک جیرانان و دەر بۆ دایکی و ڤرا       
کی لیریکی کارەبا کارگوان. کارە خئ می داھاتی لک 

 پیان بردەوام و ناکن لبیر غوالم مای بشی خۆیان،
 ب باش و بر ھاتۆت نویان جلکی ئژدەر و ڤرا. ڕادەگن
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 پوورە دەسکردی و کر ئژدەر، بری کراسی. ڕادەگن خۆیان
ی. ماریایککراس ل را چاوی و جوانڤ ر بینینی لت 

ناب. 
 ڤرا و دەکات تیار خۆی دەر چوون نیازی ب ئژدەر      

 :دەپرس لی. دەچ دەگی دەرگا بر ھتا
 دەگڕیتوە؟ زوو ــ    
 خۆم دەڕۆم، گرنگدا کارکی شون ب... گیان نازانم ــ    

 .دەگڕموە کنگ نازانم
 !ڕابگین پم بوو، گرەک انمنت ئگر ــ

 !ژیانکم ڕادەگینم پت... گیان ئازیز دنیاب ــ    
. ھدەقن ج ل برھستان ،س و سارد گژەبای     

 و" سباسکی" و" چادروی"شقامی دوو چوارڕیانی ل ئژدەر
 ل چۆنیاتۆڤ. ڕاوەستا دا" چۆنیاتۆڤ"دیداری بۆ دیتن و

 :گوتی پکنینوە ب و دەر ھات الدیوارک سووچی
 سدجار کاول ماڵ زریانی سۆزەی! ھاوڕێ ب گورج ــ   

 تۆ... کردەوە زیندووی و گوشت چاوم لبر باوکمی سدجار
 ئژدەر؟ چۆنی

 ئتۆ؟ ئدی ھاوڕێ، باشم ــ    
 . باشم منیش ــ
 و سر پاش خست شقامیان ڕاستی وتووژانوە بدەم  
ک چوار لیانلیک   تووشی ڕلکیانتس ملیک. ھاتن مم، 

بوەی بکیان ئیدا تۆقر بکات، دەگبرەی لنجپ 
 بوون، تپڕ ئوان ھرک و خافند خۆی دا نیشانگیک

 . چوو دا دوایان ب و ھگرتن شونی ئویش
 :گوتی چۆنیاتۆڤ   
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 دەب"... جبرەییل" سر بۆ پالمارە ئاخر ئمۆ ــ     
 چنگ ل چاپییکانی پیت و کرەست و چاپ مکینی

 ...کوتووە وەدرەنگی زۆر کارەکانمان... بستنینوە
 و ڕەدای بت دەگمان دەب ئمۆ... ڕاست ب ــ      

 !بسازێ پمان
  ورازی بقامی ھکشان و دا"چادروی" شھ یشتنگ 

 پاک ماکی دەرگای بر ل ،کۆنکپڕی سر ل .کۆنک
ھتا ملیک ملکیانتس گیشت، . ڕاوەستان دا خاون و

 .کوتن وەژوور پکوە و ئوان سبریان گرت
    کوشن و بچووک حبوو خاو .رکدەرگایان ھ پشت ل 

 ھات لیان سای پنجا تمن ب پیاوکی ،داخست سر
 دەب دەیگوت دەستی گسکی و بری جلکی. پش

 و ڕاوەستا دا بردەمیان لکابرا . ب ماک خزمتکاری
 :گوتی

 !بوو؟ ک ب ئیشتان گورەکنم ــ   
 ئازەری ب ئتۆ ،گوت پی و ئژدەر کردە ڕووی چۆنیاتۆڤ

 . ببینین "جبرەییل" ھاتووین بی پی
. نامنموە ڕووسیش زمانی ل و م"جبرەییل" من ـــ  

 !گرەک چیتان بزانم فرموون
 :گوتی ھدیان و بۆوە نزیک لی چۆنیاتۆڤ

 .ھاتووین دا ئسبابکانمان شون ب ئم ــ    
 گورەم؟ چی ئسبابی ــ

 :گوتی ھدیان ئژدەر   
... وەرگرینوە ل سندووقکانت ھاتووین گیان مام ــ

 .بوو ئسپارد ئوەی ب ئم ھاوڕیکی
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 :گوتی دا ئژدەر قسی شون ب چۆنیاتۆڤ   
 قاتی بوو بنیاز کمانھوا ک ،نیشان بو نیشانمان ــ

 تدەگی؟... بگرت بکرێ ل سرووتان
 . چوو دەرگا برەو و کردەوە برز گسککی جبرەییل  
 ئیخم ل... خۆشتان ن و دەناسم ئوە ھاوڕی ن من ــ       

...  بکموە خاونی دەب و شپرزەی حوشکم... ببنوە
 .ئاۆزە گلک سرم... بۆن وەرن فرموون

 سر ل و داگرت الشانی ب پی ک،دەرگا بر ل ملیک    
 . چقاندی خۆی جی

 !بم پت با بوست !...مامۆ ــ  
 پ ل ک دابوو، ملیک پنجی ناو ل جبرەییل قۆی     

رخایسکی و وەوەرچی  گو دا ف گوتی توندی ب: 
 !کن؟ ئوە بزانم... لدەکن؟ ھڕەشم ــ   

 نرمی ب چۆنیاتۆڤ ئمجار و کردەوە شل دەستی ملیک
 :گوت پی
 ئم قسی و کار... گیان؟ مام چی ھڕەشی ــ    

 بالتوە تاوک با. گیان برا نیی پویست ھڕەشی
 ...یکتر بدەین گوێ و دانیشین

 :گوتن پ لباوان و کردن سیرکی جبرەییل  
 ھس، خبرتان بینک و کین ل ئوەیش ک ئستاک ــ

 کابرای... ڕەدای بم دەگتان ڕاست و ڕەپ دەموێ
 ل بینی و ئسپاردووە من ب کلوپلكی گورجی

 من... نکم کس ب متمان نب، خۆی ک وەرگرتووم،
 ئوە... دای نوان ل قرارکمان و قول و پداوە بنم

 !باریکترە موو ل ملم من بنن، ئو بچن
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... دای سفر ل ئم دەستبرایی ئو گیان مام ــ     
پلوکانت ل  کلوسپاردووە  ئمیب  و ڕۆیشتووە

 دەزانین و پی کلوپلکانمان نیشانی ناو... وەرگرینوە
 ...چین

 دەم ب و دانا سنگ سر ل دەستی دوو جبرەییل     
 :گوتی و چماندەوە بژنی پکنینوە

 بچین با فرموون. منیش دەستبرای ئوە، دەستبرای ــ    
 بم ، وەرگرنل چاییمان فینجانک نب ھیچ ژوورەوە،
 باشترە، بکین ل بدەنگی ئسبابکان، ب سبارەت

چونک سی بندم... منادە کن؟... خواردووە بۆ سودەگت! 
... نیی خواردنوەمان چایی کاتی ئست براگیان ــ   

مانلو پ ۆین دەبب...  
... نیی قیدی ھیچ پلتان، ک ئست باش، زۆر!... ئ ــ  
ی لچایی مندا ما میشوا... سازە ھی ــ مامو گوت ئ 

 .دەر ڕۆیشت حوش ل و دای دەست گسککی
 :گوتی و ڕاوەستا تاوک ملیک   
 لوێ .دەگرینوە یکتر" باییل"ل تر سعاتکی. بۆین با ــ

... بکین چی بابای ئم دەگڵ ک دەکینوە ساخ خۆمان
لر چس ھک کالیوا دا بب! 

 زرێ ڕۆخی برەو دا بچووک شقامکی ب ئژدەر      
وتبا. ڕی کرەش وەژم لوتبوو تژدەر. کم ئری لس ،

وایالی. بووما سووڕ ھوە بو ئاو سروشتی: گوتی خۆی 
 بورۆکاتکان ڕەوشتی و سروشت دەگڵ باکۆ شاری ھوای
 ھیچ ل نیشتنوەیان و ھچوون. دەخوننوە یکتر

 و بوو چۆن ھوا بیان ئم ھر. ناگونجت دا قامووسک
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ست؟ ئم چۆنچ ئی و پخول با لڕەش ،ری دایس ب 
 ل نیازکی چ ئستکی سوکناییی ئم و بندە کووە
 پشت؟

 ئاخری گیشت. لدەکردەوە بیری و دەڕۆیشت ئژدەر      
 داچۆڕاو ئاۆزکاوی تیسکنی چکنی پیاوکی تووشی و شقام

. ھات ئژدەر سنگی ب سنگ و ڕاست ڕاستو کابرا. ھات
 کابرا بم تپڕت، ئو ک کردەوە بۆ ڕگای ئژدەر

 ب و ڕاما تی وردی ب و گرت ئژدەر ل برسنگی
 :کرد قاوی گروویوە ناو خنکاوی ھاوارکی

 میلی زوو وا ھر... نامناسیتوە؟ چلۆن! ... ئژدەر ــ     
 !دەنیت؟ یارانت
 ڕی ل و کرد سیری وردتر و وردتر. سووڕما سری ئژدەر

 :یادی ھاتوە چاوانوە
 بۆچ... علی حم چیی!... حمعلی؟ تۆی ئوەی ــ      
 نخۆش... زیندان؟ کوتوویت!... گیان برا لھاتووە وات

 ...بووی؟
ملی حژدەری دەستی عگوتی و گرت ئ: 

 با وەرە... دەگموە بۆ بسرھاتکمت ئستک ھر ــ    
 گانوەی ھتا منیش دەچی کوێ بۆ... بۆین

 .دم دەگت بسرھاتکم
 ڕگاش ل. خوار چوون دا چۆڵ و تنگبر بکۆنکی      
 ل حمعلی. دەکرد حمعلی سیری حیران و مات دا

 ھکوت ب ھنگاوی کفتکار یکپیر چشنی دا ڕۆیشتن
و ھانک ھانک و  الوازییکی و لڕی .ھدەھنایوە

 و کراس. کردبوو وڕ و کاس ئژدەری سریخنخنی سینگی، 
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 ک کرابوو، پین سر ل پین ئوەندە ھر ،بری دوولینگی
دیار نبوو چیی و چ  تختکیان ڕاست سۆراغی و سر

 .ریڕەنگکان سمڕیبوون زۆپ و زەق کوو دەرپ 
 تک وەھا ڕیشی و سر تیسکی. بوون ڕۆچوو الگۆپکانی
 چاوەکانی قوکی و لووت سرپشتی تن ھر ک بزیبوون،
 .مابوونوە بدەرەوە

 :گوتی علی حم ڕۆیشتن، ک چندک   
 ھیچ. گڕام دا تۆ شون ب مانگک ل زدە ئوە ــ       
ک و کارگیماوە کانگر نری و سم ژڕگند. نچ 

 باسی. نوەرگرت تۆم ھوای و بینی قدیمیم ھاوڕیکی
 ژر ل نادیار شونکی ل گوتیان و کرد بوونتیان بریندار
 سیرکی. ڕاوەستا ئیستک و گرت سبکی ــ دای دەرمان

 ھیچ دا پکنینکیشی ل بم پکنی، و کرد ئژدەری
 ڕوخسار ڕەنگی ل. ندەکرا بدی توانایک و ھز و ڕەمق

 سری برسیایتی ب ندکچ بوو دیار ھنگاونانی شیوەی و
 ب دەرگا سواکران وەک ھر ــ: پدا درژەی. کردۆتوە

 و ڕۆژ چیھا. ڕاگرتووە نان بۆ پانم دەستی و گڕاوم دەرگا
 و ھستاومسرم کردۆتوە و  نان بب ،شو چندەھا

 و دابنیشین ژرە لو با لبگڕی. خوتووموە
 .بگموە بۆ بسرھاتکمت

برەو سر  دا دەریا بکنارەی و نتڕۆیش ژر برەو     
. تپڕین دا پاپۆڕان لنگرگیکی تنیشتی بچوون. 

 ئمباری ل کشمیشیان فردە لنگرگک، کۆھگرەکانی
 خۆ کۆوە، ب کشمش فردە. دەردەکشا بارکش گمیکی

ڵ و خۆ بکتر دەگی قڕەچبوو ھاواریان و ھات و ش .
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 الشانی ڕیگایکی باریک ب حمعلی و ئژدەر
لرگنگو ڕابردن دا ل ر لکی سردبختزرێ، ڕۆخی ت 

 دەریا سرکشی شپۆی لرەوە،. دانیشتن دەریا ب ڕوو
 ل شپۆکان. بوو سرەسوونی قراغکان دەگڵ

 ھتا و دەھاتن دا یکتر شون ب جیاجیا، سفی ل دوورەوە،
نارەکان لوە، نزیکتر کزنتر دەبوونت و مرشو تر س 

 ل دەدا؛ دا قراغکان لندی و کند ب خۆیان بھزتر
 تکڵ ،سر پاش قبزی دەگڵ دیسان دا گڕانوەش

 بسر کقورینگ ڕزە دوورتر، کمک. دەبوونوەیکتر
 ب جارجار و دەھاتن نرم نرم دا دەریا شینی باوەشی

 شینی ئاوی. دەبوون ئاو ژر نوقومی دا لئاوەک ملوە و سر
 وا بحراوان ملی پۆل بۆ باوەشی نیان و نرم دەریا،
 دلۆڤان دایکی باوەشی بۆ برزاییوە ل باندەکان. ەکردبوو

. دەخوشین دا ئاو سر ب سنگخزە ب و دەبوونوە نزم
 کۆھگرەکان ھاواری و ھات و باندە زریوە و قریوە دەنگی

 ئوارەدەمان ھتاوی زەردەی. دەگایوە یکتریان بۆ
 دەریا، لوی ب لو ئاو، تینووی شکتیپیاوی  چشنی
 خریکی دەریاک ئاوی سر گمی و مل و شپۆل دەگڵ
مبوو اننیاز و ڕاز و گ . 

 بر دیمنگای سیری. دابوو پشوویکی حمعلی    
 دەستی ھگرت، ئاو ل چاو ک ئوەی بب. دەکرد دەمی
 :پکرد

 جاران جاری یی"حمعلی" ئو من ئیتر! ئژدەر ــ   
 ل بر مستی و دەست ک نماوم ی"حمعلی" ئو... نیم

 و ھرزەکاری ب من. پدەکرد قسی و کار دەخست مشکی
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 چندە دەزانم باش و گیشتووم جارانم سرشتیکی
 چیم و لھات چیم ناپرسی لم بۆچ بم... بووم ھکار

 ئاخر دوای و ھبان لک پاش!... ئژدەر؟ ھات بسر
 الدیکان. گوندەکمان گڕاموە ڕاست یک ماواییمان،

کردم داوایان و دیدەنیم ھاتنوە بۆ شاریان باسی لمبگ .
. گوتن بۆ ھمووم ھر بیستبووم، ئوەی و بووم بینی ھرچی

 بۆ ڕاکردنم و سرشکاندن و لدان و بازی پاوان باسی
 بتکایی چیرۆککم، کۆتایی دوای وابوو پم من. گرانوە
 دەستم الوکۆکان، و بیت پاوانی وەک و لدەدەن بۆ بالۆرەم

 و ھدەن باسکم و دەست ب و دەنین گوچک دەبن بۆ
 ...وانبوو بم پدەن، ئافرینم

 پیاوکی کاکم. ناوە حمجعفری گورم برای! ئژدەر     
 پت. وەرگرتووە ژیان ل بنرخی ئزموونی و لھاتووە ژیرو
ر وایعفجمچی ح ژدەر؟ گوتم پم برا...  !ئورەکگ 

خبر و باسکی شیاوی  ھیچ ک گوتم پی و کردم سرکۆنی
 مستت لشار ئتۆ ئگر گوتی!... براکم نیی پ گوتنت

 ئمیش کردووە، خون پل دەمت و کوتاوە پۆلیس لدەمی
 بگلریشمان تنانت و دێ کوخا و ژاندەرم جار جارانی

 شتی ئگر... نین تازە شتی گوتت، ئمانی. کردووە بیراز
 پ ئافرینت ھتا کوە ڕوون پ دمانی و چاو پی، تازت
 الپڕە ئو خرا بیست، ئمم ک ھر ئژدەر... بین

 کارگی دەرگای سر ب خۆت وا ک بیاننامی
 دەمم بر ل و دەرکشا باخم ل دابوو، توە"شیبایۆڤ"

 ...دانا



518 
 

 و ئستاندەوە حمعلی دەمی ل قسی ئژدەر     
اوانبگوتی ل: 

 سر بیاننامی چسپاندنی!... نیی وا حمعلی ــ
   ، کاری من" شیبایۆڤ" دەرگای
 !حمعلی نبووە

 بگرێ، بھند ئژدەر قسی ئوەیک بب حمعلی  
 :پدا درژەی

 تر یکی و نبووە تۆ کاری وای دادەنین ئژدەر، باش ــ   
 بیاننامک. ناکا دەرمان دەردکمان ئم ؛بوویچسپاند

 بۆی کاکم، دەستی کوتوە کاتک و گڕا دەست ب دەست
 :گوتی و کوتا پشتم ل دەستکی کاکم. خوندنوە

 کاری ئم، وشیکی ھر. شت دەم بم و ئمی ــ   
 ...دن پق و شق ھزار

 پی و فرۆشتم بۆ لەواری دارکی بارە سبین، بۆ ھر   
 :گوتم
 خکی ل و منوە ل. شار دەگڕیتوە ئستاک ھر ــ     

 دەکیت ی"نینا" خوشک لو سو گلک ئاواییکمانوە
 باسی ھندکیش بیاننامکانیدا ل ک دەی پی و

 ئمیشو ببشیی  ھژاریی و، ژاندەرم و بگلر ستمی
 ب دا گڕانوەم ل ک کردم ڕاسپاردەی کاکم. بنووست
 .  بچموە بۆیان بیاننام پ باوەشی

 لش ب تازەی گیانکی وەک دا قسکردن ل حمعلی    
 دەگڵ بای و دەست و پدەکنی جار جار گڕابتوە، دا

 . ڕادەوەشاند گوتن
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 ،ڕۆژ یکم ل شار؛ گڕابووموە دەبوو حوتوویک ـــ     
 دراوی. بوو" نا" وەمم بم خوالموە، دا ئیش بشون
 ل. نما پ ھیچم ئیتر لھات وای و دا تنکی ل گیرفانم
 پ ڕۆژکی چند و فرۆشت خۆم ژرەوەی برگی ناچاری

 جلکی ئاخرسر و کشا درژەی کاریم ب یرڕۆژگا. ژیام
 دراوک سووک ب جلکانم کۆن ئم و فرۆشت سرەوەیشم

 کۆن چند سری جارانیش دوو یک. کین پ نانم و کین
. بردە سر منژیا ئوان پارەی ب و کردەوە چاک ھاوڕیکم

وانش ربانی لی نزمی سژاران ماوتووم ھئیتر و خ 
 گڕانوەی پی. بادەموە بۆالی نماوە کسم ڕووی

 و ھناوەتوە بگ ل دەستم چونک نیی، گوندیشم
 کردنی وران من، گوجکاری. دەگڕێ دا شونم ب ژاندەرم

 ئویشم و دواداھات ب برایمیشی حمجعفری مای
 چ نازانی ئژدەر... کرد" قرەباخ" چیاکانی ڕەھندەی

 ئاسمانانم سری تۆ، دیتنوەیئیستک پش  ھر!... دەکشم
رێ... داھاتبوو تاریک لوە تۆم ئدیتبایچی دەبوو ،ن 

: گوتی لپ و مایوە بدەنگ دەمک ــ!... ئژدەر؟ بکم
 ھیوای ب دیتنوەتم ھاواری نکیتوە بیر وا ئژدەر

 دەستی ب ناخوازم من! نخر... دت دا گروو ب بڕچوونم
 ڕی ل چاو ئوان... بگڕیموە حمجعفر الی بۆ ،بتاڵ

 دەستی ب ناموێ... نپ ھگبیدەستی پ و  گڕانوەی
 !...ئژدەر؟ تدەگی... الدێ بچموە بتاڵ

 ئم... کی؟ نینا!... براکم بن واز علی حم ــ    
ونامو ش یاننامانب ن چاپ کوێ لو چلۆن و دەکرب 
 ئوەی بم. دەبم پدا ڕی ن و دەیزانم من ن دەبنوە،
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ک یشتووی من بم من و گدا و بار لیشتووم،  دۆختۆ گ ب
 خۆت ھی من گیرفانی و من مای. جیام تۆ ل من وانب پت

 ھر تۆیش وەرگرم، ل ککیان دەتوانم منئوەندەی  و
 لوێ و دەدەم پ خۆمت ماکی کلیلی من. ئوەندە
 دەبر من جلکی و بدە حوا جلکان کۆن ئم دەتوانی

ر. یتبکھ کستئ ن الی دەچیتم و تاش ڕدتووک و  ئ
. دەشۆی پاک پاک خۆت و گرماو دەچیت و دەتاشی تیسکت
 ڕەحتی ب شو و بکە پویست شتی و پخۆر و نان دواییش

 .دەکین قس وردی ب و الت دموە دوایی من. بخوەلی 
 ھرچی و ماکی کلیلی. نا گیرفان ل دەستی ئژدەر      

 . کرد حمعلی مستی دە دابوو جۆڕکی ل دراوی
 نخت من... بیک گوتی پم ھرچی بۆ و بگرە ھا ــ     

 . بچم دا شونیان ب دەب و ھی کارکم
 ،دەمک کورت بۆ. وەرگرت دراوەکانی و کلیل حمعلی   

 دوە ناخ ل کرایوە، زمانی ھرک. کوت گوتن ل زمانی
 :گوتی

 و بتوە ڕۆژم بکم!... براکم بمنی بۆمن ھی ــ   
 ...بکموە بۆ تۆت و ھبنموە سرک

   کتر لان یبر و ھک ھک بۆ یچوو الی. 
      

*** 
 و حمعلی. بوو بڕیوە" باییل" تاخی برەو ئژدەر       

ڕەشانی خۆی  ڕۆژە ئو یکانی ئو، پرشانیڕۆژی ڕەش و 
 گڕەکی برەو دا جادەی بم ھرک  ،خستوە  بیری

 ڕۆژ دوو. بوو پرشان و دەسبتاڵ و برسی. دەچوو" باییل"
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چلۆن . بوو نچوو دا ئوک ب ھیچی بوالوە، ئاو ل بوو
حمعلی پنای بۆ ھنا، ھر ئوجۆرەش خۆی پنای بۆ 

زیندووی کردەوە و " الدۆ" ،ڕۆژە ئوبرد. " الدۆ"
 .ژیاندەوە حمعلیی ئو ،ئیمۆکیش ...بووژاندییوە

      ک دەوری لزدەدۆشکا" و" چۆنیاتۆڤ" دا م "
ل . دەچوو و دەھات نائارام" کنونیانتس" ، بم دانیشتبوون
 تقی سریان ل بوو ئاسنین مستکی ،"الدۆ" دەست دانی

قورساییکی ل  ،"الدۆ" دانی دەست ل مراقی. درابوو
دڵ و دەروونی یکایکی  سر خستبووی ڕادەبدەری 

 چشنی" ملیک"ڕیشی و سر انی کۆمتی باکۆ. ئندام
 چشنی دوورەوە ل تکچژاوی برۆی. دەچۆوە بۆز خۆمش

ل  داکوتتر و الوازتر" کنونیانتس. "دەھات تروسک زو
 شۆڕشگری دا مزەکش بری لو. دەنواند یجاران

 . دانیشتبوو ییکچوارپا سر ل" سیلۆسترۆڤ" بناوبانگ،
 لوتی. بوو بدەنگ و ھدی پیاوکی" سیلۆستۆڤ"    
 ئژدەر ک بوو سیم جاری ئم سندرابوو، ل یان"الدۆ"

وەی لو کۆبوونشدار دا ئر. دەبوو ببۆ ،سیلۆست 
 . کوتبوو ڕەگیان" نینا"ھستانوە و چاالکبوونوەی 

. پکرد دەست کۆبوونوەکیان و دا گا دەرگاکیان      
 ماکی ک ڕاگیاندن پی ،سیلۆستر دانیشتندا، لو ھر
یان بتمانم ڕەکی لوە" نینا" بۆ" تازاپیر" گو دۆزیوەت 

ویستپ کین ،کات زووترین بم ی ورەسچاپ ک خان
  ڕاگوزن و دەست پ بکنوە. 

 :گوتی سیلۆستر
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بکوت بر  جبرەییل مایبھز ھی ک  یکئگر ــ   
 رش و دەبھمر دەست ئشخساوە ساوی بین پ ...

 ئم دوای ھر پویست نیی و ب بوای من، 
 مای سردانی ،ئژدەر و پیوتر و من کۆبوونوەیمان،

ی ل خۆمان شمکی، دوو و س ب و بکین جبرییل
 ملیک؟ چۆن تۆ ڕای... گوزینیان ڕا بستنیوە و

 :گوتی ملیک 
 ب خۆی جبرەییل ک ،دەرکوتووە بۆمان ئم  ــ     

دەزانت و پپی ئمی  قرار و قول خۆش پیاوکی
،بینتا "الدۆ" نس نادات. گرتووە، ھک ل بلوپگۆیا  ک

و سری تدا بچت، قول  پیمان و بن مردووی کوشتو
 شرتیان گورجی کابرای دەگڵ دەی. و قرار ناشکنت

 من. وانیی بم دەرناچت، پیمان ژر ل و بستووە
موایر پگبری ئکی و چاپ دەزگای لنی، شممچاپ 

 حپلووشی بوو لمژ ای،وب بالوە برنجی و شکر و ڕۆن
 دەترست؛ چاپمنی کلوپلی و مکین ل بم. کردبوو

ت بۆی نو دەفرۆشر ن الی دەتوانوە بباسی پۆلیس 
 چاوی ب خو دەستانی ل و ڕمان داسی بۆت لی. بکات

برەییل. دانایج، وان لکی دوو نیاندا سامناک زۆر ڕ 
 دنیام بدەین، نیشان دراوکی سووچی ئگر و کردووە گیری

 ئم ، کدەب سپاسگوزارمان زۆریش و دەکا حز گلک
 وتوە. ک دوور ل مترسییی

 ئوارە دا بنیان ،و کرا پسند ملیک بۆچوونکانی      
 دوای. بکنوە یکال دەگی و بچن بۆی ،خۆرپڕان بکاتی
 گڕانوەی باسی سر ھات ئژدەر وتووژ، ھاتنی کۆتایی
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ئژدەر . گانوە بۆی ،گوتبووی ئو کئوەی ،و حمعلی
 ب ئاماژەیباسی گوند و حمجعفری برای و 

 ئژدەر کرد "شحمعلی" بیروباوەڕی وەرچرخانی
   ب ئندام وەرگرنیشی بۆ کرد.  پشنیاری

 :گوتی خبرە، لم خوشحای وای چۆنیاتۆڤ     
 ئاوگۆڕی و گڕانوە ب سبارەت ھڤانم بیروڕای ــ

 شوەی و دخۆشم پی من خۆی، بجی حمعلی کرداریی
 ل ،ڕەفتارە شوە ئم. دەکم پسند یش"ئژدەر" ڕەفتاری

 ئرکی و سرمشق دا ئم ڕبازی تکۆشرانی
رشانمانر ئینسانی الری باری سکۆشوە ڕاست تینبک .

 ھناوین، بۆی دھاتوە ل حمعلی ک پیامی ئو
 ھستای، ک ھستایش ،ڕاست ب. سرنج جگای

 ئینسان و ئاژەڵ و زەوی دا گوندەکانمان ل سرڤاژ سیستمی
ر ڕەوای مافی بگلخانزادەکان و خان و ب ر.  دەزانگلب 
 تنگکی ژاندەرم، ئستووری پشت ب یانگزیرەکان و خان و

 جی ک ھچنیوە، گوندەکان ڕەنجبری ب ئوتۆیان
 و وزە سازمانکاری، و ڕنموونی ب و بگرین پشتیان خۆیتی

 گلک ئم. بلکنین کرکاری بزوتنوەی ب ئوانیش ھزی
 و زار حای و سرڤاژ سیستمی ،نووسینوە ڕیگای ل جاران

 تزاری  بم گیاندووە، کۆمڵ ب گوندییکانمان پرشانی
 دەی دا ئم وەمی ل ڕووداماوان، کۆنساختچی،

 ئژدەر پشتی من بی. ھگیراوە لمژە ،سرڤ سیستمی
 ب گوندەکان دەروازەی زیاتر ھرچی دەدەم ھانی و دەگرم
 ئرکی ،باکۆ یرشا پۆلیتاریای. بکاتوە دا شارەکان ڕووی
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 لم و بکوێ الدیی ڕەنجبری دەفریای خۆیتی سرشانی
ساترگتبکا انڕزگای م . 

 چۆنیاتۆڤ وتکانی ڕاستکردنوەی پشت بۆ" کنونیانیس"    
 :گوتی

 و ڕازداری ئمی، ڕەزامندی جگای ئوەیک ــ    
گڕانوە و وەرچخانی  ئاست ل ە"ئژدەر" ژیربژیی

 ل و کرداری علی حم ک ڕاست بی. حمعلی
 لھبژاردووە و خۆی  ژیرانی ڕیگای دا عمل میدانی

وە.ھم کاری دوورخستۆتی دیسانیش ،بی پو دەو 
ویستپ وە زۆر لروەردە بارانت پلی. بکربۆ  چ

 ک زووە. دەبمندام ، کئ لی بعموەرگرتنی ح
پروەردەبکرت. حمعلی دوای پروەدەکردن و تاقیکاری، 

. بتەد الدیکان و" نینا" پیوەندیدەری و تترباشترین 
لشتا چوە بزۆزیی و ساکارە ھو بزۆز یڤمرۆ دیارە؛ پ 
 . توەردەخوند دەستی زوو زۆر ،ساکار

 :گوتی دا کنونیانتس وتی درژەی ل چۆنیاتۆڤ    
 الدۆ"فرگی ل ئژدەر... ھاوڕێ وای بی ــ     

 ل حمعلی ئگر. بووە کار فرە دا" کتسخۆڤلی
 خۆی ئم گڕاوەتوە، ئژدەر دیداری ھومدی ب گوندەوە

دا خۆی ل مت ئنیدەگ ژدەر کلی بۆ ئعمح ل 
 ژر کوتۆت ، حمعلیو ک وایمامۆستای حوکمی

 و برای حمجعفری ئوەتا. خۆی مامۆستای ھیمنی
ھان داوە بتکا "حمعلی"یان  ،گوندییکانیش

و وانی ڕەوش و ڕەفتار لو  ئژدەر بگڕتوە الی
 میوەی یوەک کانییگوندئمش بیم ک . ھگرتوە
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 دەب و ەھاتوو وەرگرتنیان ل کک کاتی ،وان و گیشتوو
 حمعلی دەب ،ئژدەر من، باوەڕی ب. ڕابگین پیان

 و کار شیوەی دەب ئژدەر. بکات یپروەردەڕابنت و 
 ئژدەر. بکات فر انیکگوندیی دەگڵ کوتھسوشوازی 

 ئم ک ،بکنوە دنیا گوندییکان دەتوانن حمعلی و
 خباتمانخباتین و  زەنجیرییک  یو قف قف ،ئوان و

 ل" نینا" لمو دواش، .یک مانیشسرکوتن و یک
خکی الدێ  و سرھدانیب بنرخ ئزموونی دت دەستی

ووست و لناو  دھات دا بویان ن، ل توی بیاننامکان ب
 یمتمان ب پردکی ببت دەتوان علی حمبکاتوە.  

 .الدیی یڕەنجبران و" نینا" ینوان
 :گوتی" سلیۆستر"  

 ڕابت حیزبی ئزموونی ب برادەرەمان ئو ئگر ــ        
 یکمین ،نھنیکاری و ھمنایتی بکات پیشی خۆی و

 دھات ڕنجبرانی پۆلیتاریاو پیوەندیدەری پشمرگی
" قرەباخ" مبندی گوندەکانی دۆخی و بار ل من. دەبت

 تدای ئمیان کارایی و ئامادەگی ئوان دەزانم و شارەزام
شان ک شان ب ن. من دەزانم کنگاو بنھ مڤاڵی ئھ 

 ئرتشی و کرکار چینی ھاوخباتیی ب ئاماژە لنین
ئرکی سر شانی : دەی ئو. کردووە دھاتی ڕەنجبر

 گوند ڕەنجبرانی بزووتنوەی ە، کپشەو کرکاری چینی
 گوندەکانیش ڕەنجبری. بگرت دەستوە ب ئاواییکان و

 جار چندین وەژاندەرم و بگلر الین ل کرکار، چشنی
 .نوەدەچوسندر
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 بحری ل ھناسیوە و ھان و توانا ھموو ب ئژدەر     
 وەک. کوتبوو وەمل دا ھاوڕیانی ئزموونی و زانست

 برەو خۆی و ھدەگرتنوە ل وشی ب وش ،قوتابییک
 . دەکشا سر
 دەرگای. دادەکشا ئاسۆگ برەو خۆر برەبرە       

ژوورەک، کی بوەھات دەنگی ناسراو ڕەمزدەرگایان. ل 
. بوو" ھیبت بی بی"کارگری کۆمیتی ئندامکی کردەوە،

و، ھاتنی بریی مانگرتنی" چۆنیاتۆڤ" ئرانسمانگی س 
 سئو مانگرتن،  یسازمانکار و داڕژەر .کرد ئاشکرا مارسی

. بوون باکۆ شاری کرکاریی کۆمیتی ئندامانی ل کس
 و خوندنوە بۆ چاالکییکانی و کار پستی چۆنیاتۆڤ

 و دەور ب ئاماژەی. ناساندن چاوەدرانیشی و برپرس
و چاالکیی ئندامانی گردراو ب "نینا"ی کرد. " نینا" نخشی

 چارەسکردنی و دامزراندنوە ئرکی"چۆنیاتۆڤ"، 
 .ئژدەر شانی سر خست تواوی ب چاپخانکی

 بابتکوە ھر ل و دانیشتن ھوا بوونی تاریک ھتا    
 ھستا ج ل ئژدەر چۆنیاتۆڤ، ئاماژەی ب. کرد قسیان

 برەو و گرت بکرێ گالسکیکیان. چووندەر پکوە و
 مای ئوالتری کمک. کوتنڕێ" چادرویی"شقامی

 :گوت انفایتوونوانکی ب و گرت ڕایان ،" جبرەییل"
 شمکی تکای لرە چاوەڕوانمان ڕاوەست، کمکمان ــ     

زین. ئگر کمکیشمان گویان ڕا ماڵ ھی و دەخوازین
نیی، ئم ناھن ناھین گلییت درەنگ کرد، ھیچ خم 

!بھ 
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        ژوور چوون .کوشکی تاک. بوو تاریک حچرای 
 دا، دەرگایان ل ئسپایی ب. دەئاییسا جبرەییل ژووری
 دەرگای سای دوانزدە ـ دە کوڕژگیکی نخایاند زۆری

 تدا ناسیاوی ڕاما، تان وردی ب کوڕژگک. لکردنوە
 . ندیتنن

 بوو؟ بک ئیشتان ــ  
 لماوەی؟ باوکت ــ   
 !بی ــ

 .باب بک بانگی بۆ ــ   
 ل ــ... ھکشن فرموون... موستن دا تاریکی ل ــ

 وردەی ب. سریان گیشت جبرەییل ، کدابوون قسکردن
 .کرد ی"چۆنیاتۆڤ" سیری

 !گڕانوە؟ دیسانئی ئی!...  ــ
 !گڕاینوە بی ــ
 توسوە ب چۆنیاتۆڤ. گرتبوو دەرگای بری جبرەییل  

 :گوتی
مان دەکیت و خواردنوە چایی خوقی ڕووناک ڕۆژی ب ــ   

ب شویش ڕگای ھاتن ژوورمان ل دەگری!.. ئم بۆ چایی 
خوردنوە ئستاکمان پ باشتر بوو، بۆی بۆی 
گڕاوینوە... ھیوادارین دەست ب سینگی میوانانوە 

 ننیت و دەگمان باش بی... 
 کرابتوە، خبر خو ل و ماب دەخو وەک جبرەییل   

 برز زۆر دەنگکی ب و لو سر خست ملیزۆرە پکنینکی
 :گوتی

 !دیدەکانم لسر پوتان...  فرموون... فرموون ــ  
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 چند بۆیی ب ھۆدەک دیواری چوار ھر. کوتن وەژوور   
ندرابوو ڕەنگخشن .وروو دیواری لک ،دا سشب ل 

 ڕەسم، ببۆیی چند ڕەنگ " مجنوون و لیال" چیرۆکی
ڕووت و قووت و لڕ و الواز،  داماو، مجنوونی تیدا،. کرابوو

کی باوەش لردل بووبوو.  دا بیابان گابردەتخوھ ل 
 تدا دانابوو. ھلکی وی کردبۆوە ھلالن دا سری قژی ناو
ر لوە چوار ھنارانیشک ، وەری و جیی جانفسانئ 

 مجنوون ئو بشانی شان ھر. دابوو دەوەرەیان
 زەریایکی دەم ل،  قنج کوڕکی و کچ ونی بچارەیش،

 .بوون گوزاران گوی برامی ھمژینی خریکی شین،
     کی لدا، سووچکی ھۆدەکرز، کۆمۆدبند باچرای چ 

 ل یکک المپای شووش ک ڕۆندرابوو لسر نوتی
.   ڕازنرابوویوە ڕەنگاوڕەنگی تاوسی پڕە ب چراکان،

 کارداری برگی و جلک ک ڕۆژ، پچوانی ب جبرەییل
. پۆشیبوو برگی خوانینان وەک ئست دابوو، لبر

 مخمر،  شوکوکی درژو چاکتکی نوێ، دوولنگیکی
 . کردبوو ساز نویان کی"جبرەییل"
 مزکی پشت ل و کورسی لسر چۆنیاتۆڤ و ئژدەر     

 کورسیلیکی سر ل .دانیشتن شین مشمای ب داپۆشراو
 بانگی جبرەییل. دانیشت جبرەییل دا، انشیبرامبری

 :کرد
 !بنن چایی ــ      

 سر ل چایی فینجان س کوڕیژگک نخایاند، زۆری  
. دانا مزەکی سر ل و ھنا دا نتیکئ کشفکی
 :گوتی و دانان بۆ مرەبای و چایی جبرەییل
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 نزانن میوان ب خۆیان ،مادا لم تکای، بڕزانم ل ــ    
 کن کڕەم... ببزوونوە  دەگم خانخو وەک و

 !بکن شیرین مرەبا ب چاییکانتان
 :گوتی و نا وەال چاییکی فینانی چۆنیاتۆڤ  

 مای چایی من ک بم پت ڕاست و ڕەپ منیش با ــ        
 .ناخۆموە خۆت وەک پیاوکی

 بزییی لم بوونوەو خ چاوەکانی جووت جبرەییل     
 ئم ڕووناک ڕۆژی ب ئگر بوو لوان. شژا چۆنیاتۆڤ

 کای قسی ببا ببای بم شیواند، دەی پکردبای، کارەی
 :گوتی ھدیان و نگرت وەخۆی ی"چۆنیاتۆڤ"

 من یوەک پاوکی مای چایی نبوو قرار گرئ ئی ــ    
 منتانپیاوکی وەک  مای دەرگای بۆچ نخۆتوە،

 !قشتۆتوە؟
 .دەزانی ھۆکارەکی ل باشتر خۆت جبرەییل ــ     

 دا خانخو سر ب میوان، دەمی بر ھات ک چایی ــ
 چاییکت فرموو!... نازانی؟ ئم مگر... نادرتوە

 پاشگز و ڕاوەستاوم خۆم بنی سر ل من بم!.. بخۆوە
 برپرج ئوە یداوخوازییک جوابی من... نیی بوونوەم
 و داگرت شوکوەکی قسکردنوە دەم ب ــ دەدەموە

 و دادوەر خۆتان ئوە... نا من: گوتی و ڕۆنا مزەکی لسر
 داناوم پیاوی ب و الم ھاتۆت ڕزدار کابرایکی... بن قازی

 ،تاوانبار من و قازی خۆتان... ئسپاردووم پ ئامانتکی و
 نناس کسکی ب ئامانت مای و بشکنم بن ئگر

 بگرم دمامک و دادەم سر ب ژنان لچکی دەب... بسپرم
 !نایکم... ڕووم
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 :گوتی و کرد توند لی چۆنیاتۆڤ   
! میوانن ساختچیت یجماعتک وانب پت تۆ اللۆ ــ      
 ب ئو ئسپاردووە، تۆ ب شمکی ک بابایی ئو ھر

 !خبردارین؟ کوێ ل ئم ئگینا گوتووە، ئمی
 ڕای ئو و گوتوون پی ئو ئگر باش، ئ ــ       

 بچم من با بدەن ئوم ژیانی شونی و ناونیشان سپاردوون،
 ...الی

 !نماوە شارە لم ئو ــ       
 کوی؟ ل ــ

 .ھندەران ل ــ     
 :گوتی و ئژدەر کردە ڕووی جبرەییل  

 خۆمان ڕسوومی و ڕەسم و مسومانی تۆ خۆ گیان ئامۆزا ــ      
... شکاندن ئیمان ،شکاندن بن ک دەزانی... دەزانی

 !مکن ئوم شرمزاری
 :گوتی ھمنان ئژدەر   

 خۆ! گیان مام ھب ئینسافکت ئتۆش ئاخر دە ــ      
 ئو التان؛ نھاتووین گلالیی و سربخۆ ئمیش

 خۆ ئم... پداوین ئوەی مای ناونیشانی ئو و ناردوونی
 شاراوە شتی و بنووقنین چاو ک نیی پ غیبیمان عیلمی
 .ببینین

 لپدا. لکرد بدەنگی ،و ما دا دەخۆی تاوک جبرەییل  
 :گوتی

 دەداتوە؟ من زیانی و زەرەر تاوانی ک ئدی ــ    
 گیان؟ مام زیانک چ ــ  
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 ھاوڕی ک ژرزەمینی و دیوەخان و ژوور ئو!... چۆن؟ ئی ــ
 ئدەی... ماونتوە چۆڵ ھر و گرتووم بکی لی ئوە

 دەست ئاخر! دەبژن؟ پ چی ئوە ، نب زیانئم  ئگر
 ئوتۆ زیانی برگی ک نیی ئاوا ئوەندە منیش بای و

 !بگرم
 ل بۆ دراوکی ھندە و برد باخڵ بۆ دەستی چۆنیاتۆڤ   

 .دانا مزەک سر
 دوای و پداگرت پی ، دا چاوترووکانک ل جبرەییل

 و گش ڕوویکیب  و نا گیرفانی تنکی ل ژماردن،
 :گوتی پکنینوە دەم ب خۆشوە،

 .بکن گیان نۆشی جاییکتان فرموون ئمجارجا  دە ــ   
 :گوتی جبرەییل دەست، ئاماژەی ب و خواردەوە چاییان  
 .داندراون باخان ل کلوپلکان... ھکشن فرموون ــ

 :گوتی چونیاتۆڤ    
 .حوش بن ناو فایتوونک و بک بردک و دەست ئژدەر ــ
 دەرگا، بر ل و حوش ھنای سندووقکانیان پشکی    

 حوش سووچکی ل جبرەییل سوارکردنیان کردن.ئامادەی 
 ،مکینک سندووقی. دەکرد ڕۆیشتنی و بارکردن چاوەڕانی

ببس دوو دەستی. بوو قورس و قوە و  کرزکردنبۆ ب
ستی نبوو. بانگی دەرو گالسکخستن سر 

یفایتونککرد انوان: 
 ل پ سندووق ئم با بدەی دەستکمان وەرە ئابرا ــ    

 و قببی و قورس... بکینبار  ساخی ب بلوریات و چینی
 .نایگاتوە کس دوو دستی
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       تیی بوان یارمکانیان ،فایتوونو دانا سندووق 
 و ئاوەدانی ماڵ دوای. ھچنین لسر تریان کلوپلی
 لژایی ل. ڕۆیشتن و بوون سوار جبرەییل، ل کردن ماوایی

 پاشکۆی ب خۆی فایتوونوان دا، چادرویی شقامی توندی
 .ھخیسکن ئسپکان نوەک ھواسی فایتوونکوە

 ل بوو نھوومی دوو باخانیکی ،"نینا" نوی مای      
 ژرووی نھوومی. دا  خواردوو ی"تازەپیر" گڕەکی

،کخاندووکانی دوو با م سازکرابوو، لھۆی بژار بھ 
 دەرگای بازاڕ، نبوونی و گڕەک دانیشتووانی بوونی

 ترخانی ژرزەمین جیاتی ل و کرابوون تخت دووکانکان
 .کرابوون شمک دانانی

       ر لر برەی دوو ھنجرووی نھوومی پس 
کخاندا، با وەی بتی، بینای شکۆنی دوو ڕۆژھبۆ با 

" نینا" ترخانی یانسروو ژوورەکانی دوو. کرابوو ساز
. سر بردە پویستان کلوپلی و چاپ مکینی. کردبوو

و ب چشنک  ئاسپایی ب و وریایی زۆر ب مکینکیان،
 یش"ئۆڤ داداش"خاووخزانی تنانت ک سر، بردە

 ھر چاپخانک. نکرد یان"نینا"گیازی ڕاگوزانی ھستی
" زاخارڤیچ ڤالدیمیر" ک دامزرایوە، شوازە ئو لسر

 چوار ھر مکینک، دەنگی خنکاندنی بۆ. دایمزراندبوو
 ئگر ک ،بووکرد نمدپچ چشنک ب ژوورەکیان دیواری

 .ندەچوو دەر بو دەنگ ،وەتقاندبای تدا تیشتۆپ
       جگ ی لتیی دەسترایوەبڕب ،نیا چاپخانت" ،

. بوو خبردار چاپ دەزگای بوونی ل یش"ئۆڤ داداش
ل بوونی چاپخانیکی  "ئۆڤ داداش" خبرداربوونی
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 مجۆرە سازمان درابوو، کخاوەنیشاراوەش ب کچاپخان 
 جوازی وەرگرتنی توانای ،دەرامدی کم و ھژاری بھۆی

 کاغزی و بروشوور و پۆسترتنیا  چاپخانکش. نیی کاری
سات  ک ،ل چاپ دەدات بازەرگانییکان نووسینگ ماڕکداری

. دەکرت قاچاخوە ڕیگای ل و سوداک ب شوەی ڕەش و
 بگرە خاووخزانی، بالت نک ھر" ئۆڤ داداش" بۆی، ھر

 کاتی. نبوو باسکردنی ورەی خۆیشییوە بالی تنانت
 ک ،خوندبوو دا گویان ب باخانکش بکرگرتنی

چاپخان و ئیجاری ماک بم  ئگر دەوتی دەزگای
 دەکوتوە زۆری ھندە ھر مایاتکیواوەیالی و  ،بزانت

 .دەرنای لبنی ک ،سر
 خاوەن بورژوای ورتک توژی سرجم و" ئۆڤ داداش"      

 لو. ناند دەیان دا دەوتی قورسی مایاتی لژر مک،
  بو باخانیک کیچوونی ب دا، ڕەش ڕۆژگارە

 و بنرخ دەسکوتکی خۆیدا ل خۆی قاچاخ، چاپخانیکی
 و خزم ھامووشۆی ،"ئۆڤ داداش" ھربۆی بوو؛ ھژا

 مشکی دەفتری ل چاپخانیشی ناوی و بی کسانیشی
 .ھشتوە قپاتکراوی و قف ب دا خۆی

      ل کخانک" نینا" دا، بادەیکوتا پشوو ی .چوار ب 
 بیاننام، گلک ،ئاسۆڕی و گورجی ڕوسی، ئازاری، زمانی

. کردن چاپ پروتووکی و نامیلک ئامۆژگاری، ڕاپۆڕت،
 جاران ل "،نینا" بڤۆکی کۆمیتی پشووی ئندامانی
 و مکینوان ئوان، سرەڕای. دەکرد خباتیانشارەزاتر 
 زۆربی ش"ڤاۆستر انۆو. "ھاتبوون بۆ لالوە نوشی پیتچنی

 ش،"ڤرا" و ئژدەر. دەکرد تپڕ لوێ ڕۆژانی و شو کاتی
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ک وتنی ماوەی للوول ،دا" نینا" خمبار و مبوون، خ 
نووکھ وەی لوکردنمی برھرە دەوری دا" نینا" بھ 

 .وەوەرگرت چاالکییان
 و ھات بسر" نینا" یو کوتن خوتن دەوری ئیتر     

 ،کاتک. ھات پ کۆتایی ش"ڤرا" پرشانیی و دبخمی
ک رەتای لری مانگی سش دوای ،1902 ئۆکتۆبمانگ ش 

 باخان ل چاپخان برھمی یکمین ،" نینا" خوتنی
ڕا دەر، ھاتژدەر و ڤدەست جارانیان چاالکیی ،ئ 

 .پکردەوە
 برھمی بوکردنوەی کاری دەگڵ ھاودەم ئژدەر     
 ،حمعلی. دەکرد کاری شی"حمعل" دەگڵ ،"نینا"

اوانبر کار و چاالکی  خۆی لب ز و دابوویح و ب
 بۆخۆزیایکی گرم و گوڕەوە برەو پش دەچوو. خۆی 

 ھمووجوابگۆی نیازی  ک دەکرد، ئامادە تکۆشانک
 کاری نۆبرەی یکمینببت.  گوندەکان ڕەنجبرانی
 ،"نینا" بڤۆکی پی ھگبی ب و وەرگرت تشکیالتی

 .کرایوە" قرەباخ" مبندی ڕەوانی
 دیموکراتی سۆسیال حیزبی سرانسریی کۆمیتی      

 کۆنگرەی بڕوەبردنی و سازدان تدارەکی ل ،"کافکازیا"
 بھموو حیزب ناوەندیی ئندامانی. دابوو حیزب دووەمی

 ئامانجکانی شیکردندەوەی. ھدەسووڕان یانوەتوانا
 بدەنی و حیزب پیوەندیدەری ئامرازی نیازمندی ،حیزب

 برپا قیامتکی" نینا" دا ھل لم. بوو خۆی ڕکخراوەی
 ڕوونکاری، شونام،. نب دیار ئوسری ک ،کرد

یاننامکانی و بمی ئاگادارییرھر ،"نینا" بھ ب 
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 دا جماوەر سر ب ، بایانخۆشخبر کۆترانی چشنی
 ،ئژدەر و ڤرا. پیامیان دەکردکردبۆوە و گوبارانی 

 الیک گشت ب، وەستان ببماندوونناسان و 
 ھژا ، دووە ئم چاالکیی ل سای ،باکۆ شاری. ڕادەگیشتن

 .بوو
 وژەییشی و ئدەبی کاری حیزبی، کاری سرەڕای" نینا"     

 ۆنلی" چیرۆککانی وردە ،نۆڤل کورت. گرتبوو وەئستۆ
 کار ستمکاریی و تزاری دیکتاتۆرییتی ک ،"تۆلستۆی

، جار جارانی ھرش، ئامانجی کردبووی ڕژمی بدەستانی
 ،و نھندرا بمشکوتنوە ژ چاپ و بو کرانوە. 

 بو و چاپ یشی"ئیسکرا"ڕۆژنامی ڕەوشنگرانی بابتی
ئستری وشی  ،"نینا"پ خر و برەکتی داونی. کردەوە

ر بماوە سدەباراند دا رج. 
 سۆسیال حیزبی سرتانسریی کۆمیتی       

 .گشابۆوە دا" نینا" بڤۆکی سای ل ،"کافکازیا"دموکاتی
 دموکاتی سۆسیال حیزبی کۆنگرەی یکمین      
" تفلیس" شاری ل دا، 1903 سای سرەتای ل" کافکازیا"

 حیزبی نونرایتیی ب" کنونیانتس بۆگدان. "بوو بسترا
ی بشدار دا کۆنگرەی لو باکۆ، شاری دموکراتی سۆسیال

 و باتووم باکۆ، شاری نونرانی کۆنگرەیدا، لو ھر. کرد
   نوەھبژردرا دووەم کۆنگرەی بۆ تفلیس،

. بڕیوەچوو سرکوتوویی ب حیزب دووەمی کۆنگرەی      
 و بیر پیرۆزبایی، پیامی بندیخانوە ل ،ستالین

 دوای. وەخوندران حیزبی باری و کار لمڕ بۆچوونکانی
 ل ھاوڕیانی و بۆگدان حیزب، دووەمی کۆنگرەی کۆتایی
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 جاران، ل ئستوورتر پشت و باکۆ گڕانوەی تفلیسوە
  .پکردەوە دەست گوندیان و شار نھنیی خباتی
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 ل "حمعلی" ، کبوو فڤریی مانگی سرەتای           
 شاری دا، سا ئوێ زستانی ل. شار گڕاویوە ەوەگوند
 ب وشکسرمای ، بامندیت خۆیوە ب بفری باکۆ

 ، لپچوان "ی تزاند. بباکۆ" شاری بفر، بارژنی
ل گڕانوەی . بوو ئژنۆیان ل بفردا " قرەباخ" مبندی

خۆی . نشکابوو شقی بانان و ڕگا بفری"حمعلی"دا 
ڕچشکن ھر خۆی بوو. بۆ ئوەی  بوو، تاک و تنیا و

 بوو، دەبرکردن بۆ ئوەی سرمای بندەن نی ئنگوت،
   .بوو ھاند لخۆی

 الی گڕایوە خبرەوە پ باوەشی ب حمعلی     
 ئاگری سکی وردە چشنی، "نینا" یکانبرھم. ھاوڕیانی

 گورە گوندی دە ئوتۆی ئاگرکی ،داری وشک کۆگای باخی
. دەسووتان پکوە وشک و تڕ ک بوو، بردا" قرەقۆینلۆ"

. بووبوو لژ پ انجگای ، پکوەبگلر و گزیر و کوخا
منییرباز و ئدەستانی و ست کاربیش،دەو ڕۆژی ل 
 جاران جاری یوەک. دەیترساندن خۆیان سبریل  ڕووناکدا

تراتنیان  دا ئاوەدانی و چۆلگ ب ،ئازاد و سربست
. ندەخوالنوە دا ڕەنجبران مای و مزرا ب وندەکرد 

 ماوایی" نلۆقرەقۆی" دەگڵ منداوە و ماڵ ب ،جباربگ
 ل ،یکگرتوویکدەست و  ،ڕەنجبر و گوندی. کردبوو

  .ھاتبوووەک یک مایان ل دا کاناتدھ
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 خۆی تازە دا ئژدەر ماکی کۆن ل حمعلی      
 بۆ ھواکانی کورتایی و ھاتوە ئژدەر ک کردبۆوە،
 خبری کورت بیستنی و دیدار دوای ئژدەر. گایوە
  .گڕایوە چاپخان برەو ھاوڕی،

 ئوەندە چاپخانیان دەری چوون و ھاتن ڕیگای       
کردبوو، دیاری شارەزایان رنج کن ست؛ شکوەی بئ ب 

 بری دەرگاکی ب ھاتبای، دا شقام ڕووکاری دەرگای
  .دەڕۆیشتدەر دا کۆن

         دا ژووری لککینند ،مک چیدانیشتبوون؛ ھاوڕ 
 ئندامی و" سترۆڤا انۆو" ،" ملیک" ،"بوگدان ،"چۆنیاتۆڤ"

 چند و" کازارینکۆڤ نیکۆ" باکۆ کۆمیتی باناوبانگی
 دا نویان ل نوتی یکرەوە گرم چرایکی. تر ھاوڕیکی

 وتووژ سرگمی چراکوە دەوری ب کۆزیلک ب ئوانیش ،و
. بوون گوگری ئوانیش و دەکردەن بۆ قسی" ملیک. "بوون

کک دەربارەی گوتنستببوو گر، ک دووەمی کۆنگرەی ل 
 ئو. کرابوو پسند" کافکازیا"دموکراتی سۆسیال حیزبی

ستبک باسی شگروە لباتیی و نزیکبوونموو ھاوخھ 
 ملیک، گوتنی کۆتایی دوای. دەکرد ی"کافکازیا" کۆمیتکانی

وی ژدەرئڕانلی گعمح یاندن پری. ڕاگبخ 
. بۆیان بوو گورە موژدەیکی وەک حمعلی گڕانوەی

 ب ملیک ئژدەر، کورتخبرەکانی گانوەی دوای
  :گوتی و داھنا زمانی

 بشون پاراستنوە نھنیی ڕکخراوەی ڕگای ل من ــ     
 داچوونک بدوا. چووم دا براکی و حمعلی

 ب دا قرەباخ مبندی ل برای دوو ئو ک ڕایگیاندووە
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 پروەردە و کاڵ بم ناسراون، تکۆشر و خباتگ دوو
دەب  ئم ئستا نۆرەی ئمی و، ئیتر. ماونتوە نکراو

ل نویاندا کاری پروەردەیی دەست پ بکین و ڕادەی 
زانست و زانیاریی چاالکڤانکانیان برز بکینوە. 

بکین  ڕەنجبران ڕکخراوەی پویست، دەست ب ئافراندنی
   .بکشین دا بسر بایانو 
 ب ،و ئازەری پیتچنی وەستاکاری کردە ڕووی پیوتر      

 چاپکراوە ل الپڕەیکک  گیاند تی دەست ئاماژەی
 لبر و ھگرت الپڕەیکی ،پیتچنک. بن بۆ کانیتازە

 چۆوە دا الپڕەک ب وردی ب ئژدەر. دانا ئژدەری دەمی
 ڕەنجبری ئیتر ئمجار:" ... خوندەوە ل ڕستانی ئم و

ی کرکار مزنی ھزی .نیی ھاوڕێ ب و ھواڵ ب گوندی
 ڕەنجبری و جووتیار ئیتر. پشتییان ببەی و برا شارەکان

 دەزگای درۆیینی برزیی و دنوایی چاوەڕوانی الدێ
. ناخۆن درۆزن ساختچییانی فریوی و دانانیشن دەست
 ی"ئلکساندر"سردەمی ل ھر ک ،نچت لبیرمان

دەرمای  بخشینی و الواندنوە بانگاشی ھمینوە،دوو
 لو کچی دەکرایوە، بوڕەنجبران،  بنمای ب درۆیین

 خر جۆیکی دەنک قدرای ب کس ئستاک، ھتا ساوە
ت دەزگای لدەس یشتووە پگو. نمپارتی ،دوا ل 

 و دەکات درژ الدێ بۆ ھاوخباتی دەستی کرکار، پۆیینی
 دا الیک بھموو ھاوخباتیی و پشتگیری بانگوازی

   .ڕادەگینت
 بۆ ،کرکار بھزی دەستی! ڕەنجبر ھاوڕیانی       

. بڕوەی دێ بۆ شارەوە ل ماندووی ئوەی دەستی گوشینی
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 ئوە ڕۆژی ب خرە و، دەست دەزگای درۆیینی بنی
 شار ڕەنجبر، و کرکار شلگیری خباتی. وەدەکات ڕەشتر

 نستیان و ھست، و گکان دەکات دوژمن ل گوند و
ندەسووت.  

 بمرێ. یکسانی بۆ یکگرتوو خباتکی بۆ ،پشوە بۆ     
 چینی. چینایتی لخۆشبوونکی و ئاشتبوونوە چشن ھر

 دەست دەزگای فریوی و ھستیارە یکگرتوو کرکاری
  .ناخوات

     دا، کۆتایی لوەکر دیسان ،"چۆنیاتۆڤ" کۆبوونسب 
 بسر پنجی چۆوە و، دا مارس مانگی برنامی کارو

ندراوەکانی وردەکارییلمکردن. داگرت سو ڕاوەست 
، ئمیان ل دا تنکانیئاخاڤ ل ،"چۆنیاتۆڤ"پداگریی

 گورەو بسرھاتی ئاوسی مارس مانگی کوەدەر دەکوت، 
 ل نکراوی چاوەڕوان ئگری گلک و دەب گران

   .دەکوەتوە
 نووسراوەی دەستوارکی ئژدەر شوە، ئو ھر    

 باتۆ حمعلی. ماڵ ھنایوە خۆی دەگڵ چاپکراوی
 لی پشت گازەرای سر ل و ھاندبوو خۆی ل کوینکی

 ژر ل نووسراوەکان بوو بنیاز ئژدەر. خوتبوو
 ک بئاخنت، حمعلی سری پشت ڕفی تختپۆشی
 خبری خو ل ،کاغز یخش خش دەنگی ب حمعلی

 کمک دوای. دانیشت کیجگا سر ل و ھستا. بۆوە
 سیرکی درژ، و دوور باوشکی چند و چاو داماینی

 دا شمک سۆی کم ڕوناکایی بر ل کوا کرد ی"ئژدەر"
   .بوو کار خریکی
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 حشار شتک چ نای پم بۆچ... کوڕە؟ دەکی چ ئوە ــ    
  دەدەێ؟

 تری چی دەبم، دەگوژم ل جگ حمعلی جاران، جاری 
داھات، دەم بم دانب نووکرم ھدی و نھ دە :
  ."نای پم بۆچ... بگینی تم... ک حایم"
  :گوتی پکنینوە ب ئژدەر  

 ھندکم... دەکم تاقتیان تۆی شمکی الدی کاکی ــ     
 لم دا" قرەباخ" ل وانیی پم ک کیوی، بۆ کلوپل

 ھم ک شتکن شمک، ئم. بکوت دەست چشنتان
  ...دەبینن ل خری کیار ھمیش و فرۆشیار

 و سرشان خست کوینکی. ھستاپ حمعلی    
  :گوتی و کرد سر ل کوەتیسکنکشی

 ،شمک ئو بزانم ب پم تۆ دە شارەیی کاکی ئرێ ــ     
  پوەی؟ بری و خر ک شتکن چ

  : دەستی دای الپڕەیکی ئژدەر   
  !چۆن بزان بیخونوە فرموو ــ
 سیرکی مۆمک شۆقی بر ل ھات حمعلی   

 ئارەقی دۆپی. کرد چاپکراوی نووسراوەی دەستواری
  :گوتی و ئسترینوە کوکی کۆن ب نوچاوانی

 چی باسی و ھاتووە تدا چی کاغزە ئم بزانم بی پم ــ    
 ئم... چیی؟ بخشین و بزەیی مئ... دەکا؟

... کردووە؟ چی و کی ھاتووە، ناوی ک ەی"ئلکساندر"
 ھدا نخونیتوە، بۆ تسلی ب ڕووپڕەم ئم ھتا
 ل ئاخر... بگرم ڕای دا مشکم ل با بخونوە بۆم. نادەم
 جیا سپی ل ڕەش من چشنی الدی خکی ھشتای سدی
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 و مبست... لکدەوە بۆیشم و بخونوە بۆم... ناکنوە
  !دەی... بۆت گوچکم گیان ب من... بی پ ئامانجکانم

 ئودەم جا بدەم، حشار ئمان من با لبگرە سبرکم ــ    
 ج ل خاکیشی و دین پیدا ورد ورد و دادەنیشین

  ...ناھین
  الدێ؟ بۆ نادەی وەمن ئمان مگر بۆ ــ    

 بیانی بم حمگیان، تۆن بشی ھمووی بی ــ
  ...و دەدۆزموە بۆ ھگبیکت

 ئوە!... مک دەگڵ کارەم ئو شارەیی کاکی نخر ــ    
 پۆتڕاک و سر بم ھات، تووشم وستگ بر پۆلیسی ھاتو

  شانانوە ب مھگب ،ڕیندۆنم جلک و تیسک و کوڵ و
،ی ببینم بل پرستیو: نت ھمئ دزیوە؟ کوێ ل!   

 نووکی ب حمعلی. پکنین پکوە باش دەمکی    
. ھوەشاند کوینکی بری دروومانی تقی چقۆ،

کینوشنی ،کزاری چ ققو کردەوە دەمی ماسین 
  :گوتی حمعلی

 شاری مای و بازاڕ نیوەی بخوای... ئاخن تی بن ــ      
  .دەمنتوە بتاڵ نیوەی ھستایش ئاخنی، ت یشی"باکۆ"
 نوان ل شنیی ب زۆر حمعلی و ھنای ئژدەر      

 ھر نوانی ل و ڕایخستن دا کوینک باتۆ بری و پشت
 دوای. دایبستن ،دروومان تقڵ چند ب دا بشک

  .بوو تخ سری ل و ڕایخست باتۆک، کنارەی دروونوەی
  :گوتی حمعلی  
 خۆ... ئامۆزا؟ چۆن برگدروونم پلی و دەست ــ       

  داب؟ قووت شتکی نیی دیار لی کوینکم



543 
 

 ھر باشتر لم دروومان و تیک... بن خۆش دەستکانت ــ    
ناب شت! نابتۆکبا تۆیگای و باوە منیشی جتدەب.  
 خوندنوەش، دەگڵ. خوندەوە بۆی ئژدەر و دانیشتن      
 بۆ وشکانی. کردەوە شی بۆ بیاننامکی بندی بند

  .گوتوە بۆ کورتی ب مبستکی پوختو لکدایوەو
 بان و جگا ڕاخستنی بنیازی ئژدەر. بووبوو شق شو     
 و دابست خۆی گۆڵ و گورج حمعلی بم بۆوە، زبر

  :گوتی
!... دەڕۆممن . داب ڕێ ل ھر ئشی ڕبوار ئامۆزا ــ     

 وستگ پشت کلی ل ،بیانی گزنگدانی ل بر بنیازم
. شمنفر سکۆی سر بگم بج بکاتی و سرکوم

 ب، شانوە ب پبایخی ەگرانبار کوین ئم پیاو
  .بگموە تاوھتان ل بر دەب. بدات لی ھتاو ناجایزە

 شقام ل و کرد گوڕی و گرم ماواییکی حمعلی   
 برچاوان ل" داغلی"گڕەکی ھستکی ب و تاریک
  .بوو ندیوو
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 ڕۆژیل  ،"تفلیس"شاری نھنیی پۆلیسی سرۆک        
 ی چاوەڕوان نکراوکوتوپ سردانکی ل و  فڤری ششمی

 ب ،پاروشین سرھنگ. باکۆ شاری وستگی گیشت ،دا
 ڕگی ناوەندیی وستگی ل ،نیزامییوە غیرە برگی
 ڕاوەستا پاراستن سرۆکی بخرھنانی و پشواز بۆ دا ئاسن

   .بوو
 گالسکی ب ،و دابزی پۆلیس پاراستنی بشی سرۆکی   

 جگری ،"یۆڤ لی لی" مای برەو روشینپا خوانینانی
  .نکوت وەڕی باکۆ شاری فرمانداری ژەنڕال
رکھ یشتنر گی بر پاروشین ،"یۆڤ لی لی" ماب ل 

 لرە،. کردەوە بۆ گالسکی دەرگای و دابزی پۆلیس سرۆکی
ی برزەدەماخ بدفڕە کاربدەست ئو پاروشین ئیتر

 ،نۆکر باب نۆکرکی چشنی بک نبوو، تینووی خون
 کوتن دەم ل ی"فرموو... فرموو"وشی و کردەوە دەرگای

  و دەست بسین لپشت سری ڕۆیشت.
 میواناندا ڕووی ب، "یۆڤ لی لی"کۆشکی دەرگای      

 و سین ب دەست خزمتکارانی سرەی .کرایوە
 مزن، تاالری ھتا وەدەرگا بر ل ،نۆکر باب کنۆشبرانی

بژنیان چماندبۆوە و ب ڕوح و گیان ڕاوەستابوون. 
 جگایان خۆیان، پایی و پل پی ب یکی ھر میوانکان،

 چاوەڕانی و دانیشتن کرابوو. میوانکان نیشان دەستبۆ 
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 وەژوور" یۆڤ لی لی" نگرت، زۆری. کرد خانخویان ھاتنی
 تووک ب چرمی سر پیاوکی کورت" یۆڤ لی لی. "کوت

 برچی چشنی گردەنی، ژر ببی برخ. بوو
 و برازە مل دەتگوت ملی پشت. داکوتبوو گاپیرەیک

 و شیپ قدەر ل لووتی. بوو زەحمت سووڕانوەی و گڕان
 شووش چاویلکی ک بوو،  بچووک ئوەندە الگووپکانی

  .ڕادەگرت زەحمت ب ئستووری
 ئوەیک بب ،دا تاالر ناو ھاتنی ل ،"یۆڤ لی لی"       

 زۆر و تپڕی دا ئو دەمی بر ب بگرێ، ھند ب پاروشین
رموگوڕی بمالنی گرۆک دەستبوو پۆلیس س .

 ل خۆی ڕادەبدەر ل و کرد بخرھنانی چارەکسعاتک
   .کردەوە نزیک

 سری ل ،"یۆڤ لی لی" چشتخانی سرپرستی    
 ناو مزی مزنترین سر ل. ھدەسووڕا پ پنجی
دەیان ،دا تاالرەک شنراب چی و ساردی و ششترچب 

 ھم ی وەک:جۆراوجۆر خۆراکی و خورد. بوو داندرا بتام
وعنیر نڤیشک و پوری و نی"فارل"ماسیی ، چ 
 چندین دەگڵ کوبوون، ھم تینی ب ک" سڤان"چۆمی

شنمرەبا چ ندین لنی چر شوزەکان سچندرابوون م .
 زگی و برسی چاوی ،تعامات خۆش ڕينگ و بۆن خۆشکان

 ئم دەوری ل گلمیوان، بم دەکرد بانگ برسییکانیان
گشت ر دانیشتبوون شتشتیھایان وەک و ھر ئکو 

. بوون بازی خریکی دا خواردن دەگڵ وازی بب بووبتوە،
 چشن بم ھمیش" یۆڤ لی لی" سفرەی سر و خوان

و. ڕەنگینھلی خۆی ئئ وسنی و، زگس و نی چکبوون 
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 ل گلک و فرماندار ژەنڕاڵ تنانت. مجلیسان نقی
 ل و دەکن پسنی ،ناوچک پلبرزی کاربدەستانی

   .دەیگنوە جگایان
 و کوتن وەدەر تاالر، ل سرئاشپز و نۆکر و کاردار       
 پاراستن پۆلیسی سرۆک. مانوە سرکارەکان و سردار ھر
کی بدەنگ دەستی ک ب کرد قس:  

 برمان و دەور ل گران و گورە کارەساتی ــ       
 کمین ل خفتبارمان و تاڵ ڕۆژگارکی... سرھدەدەن

دای ...کمان دا تفلیس و" باتوم" للگ یاننامو ب 
 فگی ھموویان ک کوتوون دەست چاپی نووسراوەی

 بۆ خۆی کرکار. کرکارن چینی پروەردەکردنی و ڕاھنان
 و برنام دەیان و دەکات ئامادە سرتانسری مانگرتنکی

 سرچاوەی دەزانن ھیچ ئرێ... دەستوەی ب شانۆیان
!... دەکرت؟ چاپ کوێ ل نووسراوەی ئم سرجمی
 کۆن ، پایتخت وئوە ی"باکۆ" شاری بی... ئوە شارەکی

  !بزمی ئم چای
 و وەرچرخاندوە پاروشین بۆالی سری ،"یۆڤ لی لی"      

 دا سیرکردن و ڕوانین لم ،ئو. بی ت چاوی توند و تیژ
 باڵ و پڕ پلوەرکی وەک ی"پاروشین" سرھنگ
 ل نیگای گورج" یۆڤ لی لی. "برچاو ھات بزیو چرووکاوی
  :گوتی ھیدی و نرم دەنگکی ب و ڕاگواست پاروشین

 لسر شتک، لھر بر واباش چل من بوای ب ــ      
 و بکین تر تسل خۆمان خۆراک، و خورد پ خوان ئم

م تاوانی دوایوان و ئرین ئی ــ بژمپیا ڕابی پی شئا 
 پۆلیس سرۆک پیای ل پیای و کردەوە برز گورجستانی
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 خواردنوەکیان و خواردن. کرد پدا پیاکانیان و کوتا
 وەک ،دا سعاتش یک ئم ماوەی ل. خایاند سعاتکی

   ھر نب، دا گۆڕێ ل کۆمیتی گرفتکی و کش ھیچ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  برەمشک ڕۆنی کرە، ڕۆنی= نڤیشک
 و ملق ھلق قسی و نوکت گانوەیحنکبازی و 

؛ ئو دەیگوت و ئم بۆ بوو پکنین و قاقا ھۆڕی و فرق
 خواردن ل دەستی پۆلیس سرۆکی ھرک دەگایوە.
 . کردەوە خاون دەمیان و دەست تریش ئوانی کشایوە،

 بۆ خوارندەوەی چایی و قاوە ساۆنی" یۆڤ لی لی"
 خواردن نان تالری ھشتنی ج کاتی ل .کردن دەستنیشان

 دا ڕۆیشتن ل سرخۆشی سمای نرم پۆلیس سرۆکی دا،
 شڕابی تینی ب ،ڕوخساری زۆی و زەرد ڕەنگی. بوو دیار
 و شپیلک و شان جووی. بوو تگڕا سوورایی ئاڵ،

 بالشی، پکنینی تریقی و باڵ و دەست ڕاوەشاندنی
  .سرۆک سرمستیی ل بون حکایتک

 بوون کوانوویک گرم ،جغارە دووکی و قاوە و چایی      
ڕابیان تامی کرۆک. دەکرد شیرین تر شپۆلیسی س 

 خۆی پشووی وتانی ئو ھر و ھنا ل دەنگی پاراستن
 ل دەمی ڕووی ئوەیک بب" یۆڤ لی لی. "کردەوە دووپات
 و متۆد ب ئنقست ب و بدانست بکات، سرۆک

  :گوتی تیندار و کشدار تایبت، زۆر ملۆدییکی
 لسر گرانبارتان وتی! پل خاوەن جنابی تکای ــ       

 قسی ک لدەکم ڕجاتان بم چاوانمان، لسر و سر
 خۆم، بۆ خود ھر ئوە. دامدەنوە خۆمان بسر خۆمان
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 توی ل ھی، ھرچی و بووە ھرچی ڕابوردوو، ھفتی
 ی"تزار" شکۆ خاوەن جگری پشکشی و نووسیوە دا ڕاپۆڕتک

 ل باتر نوکتیکی و متاح ئگر تکای... کردووە مزنم
  !بیفرموون ،پی بندەتان ڕاپۆڕتی

 سری ب بردەوام ،دا تووڕەبوونی لکاتی ،یۆڤ لی لی     
 دای و ھدەگرت لووتی سر ل چاویلکی ،قامکانی دوو

 درژەی بوو خریک و دایناوە و ھگرت چاویلکی. وەیدەنا
م بدا، پنگ برھی سقس ی دەمدا لگوتی و ب:  
 دا ڕاپۆڕتکتان ل ئوەب ! یۆڤ لی لی جنابی ــ    

 بو دا باکۆ ل ک کردووە بڤۆککان و چاپ ب ئاماژەتان
 لو گۆیا ک ڕاداشتووە تفلیس بۆ پنجتان بم دەبنوە،

 کوانووی ب تان"تفلیس" تنانت دەکرن، چاپ دا شارە
 یان"باکۆ" شاری مۆری بڤۆککان... بردووە ناو سرھلدان
 دەب نکرن، چاپ باکۆ شاری ل کوای ئی بژروەی؛

ن؟ چاپ کوێ لبکر!  
 قازانجی ب دت ەکیترازوو تای کرد ھستی یۆڤ لی لی  

 دە، چی بزانک  ئوەی بب دابشکت، پۆلیس سرۆک
  :گوتی گالیی

  !نین گرنگ ئوان ــ      
 دا جنابتان قامووسی ل شتک چ ئدی جنابــ   

 کۆمیتی ئو ھر ئوە مگر! باکۆ کۆمیتی!... گرنگ؟
نیی، وی کخ رێ تاراندووە؟ چاومان لم بۆچ ئی پنا، 

م کئ یکۆمیت ک چ بوەی ی سیحراوی،زمانتڕووس، ن 
 پکوە تورکیشی نتوەی تنانت... ئرمنی و گورجی

. تۆ بی ب چ زانستک ئو چند نتوەیان وەھا داوە گرێ
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وە لکاندووە، ککند پسو ری بکتر سئاخر!... دەخۆن؟ ی 
 و دانیشتن ئیسالم خۆ بت، ئایینی یاسای و ڕەسم ب ئگر

 کفری ب و کردووە تۆ فلی و گاور و مسومان تکوبوونی
م ئاخر... دەزانئ زمچی ب ر لر ژس و دای چ ب 
دەستی ... دەتاوتوە ئایین زنجیری ک ،دەپیڤت زمانک
 ،ی تک بزاندووە و ئایینزاکان و ئایین و نتوە ھموو

 ئایینکان ھموو مگر... دەدەن؟ دروشم ئم دژی بتکا
 ئدی ؟!"زەوی لسر خودی سبری شا"ک ،دەگوت نیان

 بدەنگ خودا دەنگی بۆچ... یۆڤ؟ لی لی جنابی لھان چی
 جنابتان ئرێ!... بۆتوە؟ کاڵ شریعت ڕەنگی و بووە

کرکاری  زووانی و زار سر دەوشمی ک ،ھی خبرتان
 ئوان... الڵ زمانم... ؟ل دەدات چی بانگیڕاپڕیو، چیی و 

 و نام... دەخوازن مزن تزاری بۆ نمان و مرگ
 ھش بۆ ی تین داوە وگوندەکان و شار خکی بڤۆککانیان

 جگری جنابی چی دەی تۆ... کردوونتوە یتیژھنان 
  فرماندار؟

 قندی ،یۆڤ لی لی فسخواردنی و داکوتن ل پاروشین    
کی تواندبۆوە، دا دڵ لخۆشی ئاھ ناو بڕا دا ھو گ 

 و دای ھی توسوە ب. کردەوە تازە باشی پشوویکی
  :گوتی

 یکمۆر ک بڤۆکانی ئو وای پتان ئوە کوات بڕز، ــ  
 باکۆ شاری ل ھر دراوە، ژر ل یشیان"تفلیس" کۆمیتی

  !دەردەچن؟
 ...وانیی پم و نیم باوەڕە ئو لسر من ، نا!... نخر ــ   

  !...نیی گرنگ ئمش
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 ئاگری ،ندراو سۆپی چشنی" یۆڤ لی لی"        
 پردە ب و ئاشکرا ب و کردەوە برز دەستکی. لدەباری

  :گوڕاندی و قرتاند دا پاراستن پۆلیسی سرۆک دەم ل قسی
 دەکرتوە، بو چلۆن و دەکرێ چاپ کوێ ل بڤۆک ــ     

متی ئت کۆڕی باسی بابسیاس سانی شیاوی و نییک 
یپوختگرنگ. ن وەیئی ، کپ ن لین و بنب ک ن 

مو ئ وە، نکمان ھیچ ئم الیب کۆمیت کارییانکر 
 شار ل ئوان ب. داوە بۆڕ ئمیان ئوان و نوەستاوین

 دەروەستیان ئمیش و دەکن سربزوی دا الدییکان و
  ...نھاتووین

 گرم پشووی" یۆڤ لی لی" دیتی ک ،پۆلیس سرۆک      
 ک ئوەی وەک بنرمی بزاندن، سنوور خریکی و کردووە

  :گوتی بکات، ئامۆژگاریی
 وەمزن تزاری شکۆ خاوەن جگریمن ل الین   ــ     

 ئوە یارمتیی بۆ منی بتایبت خۆیان ئو بی... ھاتووم
 کۆمیتی قیرانکی و ئاۆزە دۆخک و بار. ناردووە

 و بار ئم دەگڵ وەستاکاران زۆر دەب ئم. خوقندراوە
دۆخ ین کایشی. بکوە، شاری پاراستنی بئ ر لژ 

 فرمان ەوە"پیرزبۆرگ"ل ئم و دای ئم فرمانی
  ...دەب خباتمان و کار گرنگی بپی. وەردەگرین

 دانیشتبت، ئاگر ژیلموی سر ل وەک، "یۆڤ لی لی"     
پستا لدەستی و ھ رۆک. کرد چوون و ھاتن بپۆلیس س 
. ڕاوەستا حپساوی ب و کوت گوتن ل دەمی. وڕما واقی

 سروک لبرامبر ھات و قوزتوە دەرفتی" یۆڤ لی لی"
  :داگرت سرۆکی پالران و توس ب و دانیشت
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 و بنازین گرنگکانمان فرمان و کار ب ئگر ــ       
 پنجرەوە، بر ل ــ ئم بۆ بین داڕشتن برنام خریکی

ری بس ،نجر  پئاماژەی کردە سوت چاکانن و، 
 بداخوە بیم دەب ــ دا نیشان کرکارییکانی مبندە

مپاشین ئو ل مانزۆر ئ ل مکشاون نئروازتر ھھ ...
ب داوی ئوانوە  ئمین و دادەننوە بۆ داومان ئوان

 پ ئوەمان دەتویست... کویندە داو دەگیرۆدە دەبین و 
  !جناب؟ بی

ھدی و  ک دەرکوت بۆی پاراستن، پۆلیسی سرۆکی     
ھور جوونوە دەگڵ ئم جانوەرە، دەردی سر زیاتر ساز 
دەکات. الواندنوە و نرم نیان بوون دەگڵ جانوەری کوی، 

 .کی مازنیوەتاھئ کی بیکشچلۆن تاکتیکی، پاش 
ریکوری دەستی خر دە تاوان چم شانی و سک و ئوانئ  

دەسوخاتاکارەھ کی پسموو کھ ،بت و خۆی ن .
 نووسیبوو بۆی دا ڕاپۆرتک ل ەش"پاروشین" ئم ھر ئاخر

کی" یۆڤ لی لی" کھل پیاوھل و ئس ردەوام و نییب ل 
ەوە بۆ ئم و ئو لدەدات و بدایم خریکی چاڵ ژر

نووسیبوو، ک ھمیش دەمی ب ھلقندن. پاروشین بۆی 
 خریکیەوەی و فرماندار ژەنرال گوچککانی ژر

 بچی... دروونی کراسی تاوان بۆ کسانی دەور و بری
 ھموو... تنچاندبت؟ ئوی بۆ فرمانداریش کن ل دیارە

   !فیتنی مای ئم ھدەوەرێ چنگ ل چوتی کارکی
 سرۆک ک ھچتوە، تی دەیویست" یۆڤ لی لی"       
  :خوندوە دا سری ب و پندا ڕی پۆلیس
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 و کار شارەزای ، چاوکراوەی وپاراستن ئۆرگانی ــ        
 ئیشی ب. ڕاناوەست ئو ڕابوەست، ئاو و خۆیتی خباتی

 بم ڕاناوەست، و دەیکات پشوودان ب و شارەزای خۆی
. بت ئم مستی و دەست ل چاوتان ناب ک ئوەن ئوە

 نھنی ،کرکاری کۆمیتیھموو چاالکی و ھسووڕانکانی 
 مان ئوەدا برچاوی لنین، بک زۆربیان ئاشکرا و 

 دیوارەوە و دار ب بوڤۆک... دەبنوە کۆ... دەگرن
  ...و دەچسپنن

 برزتر و ھکشا سرۆک دەنگی دەپاڵ دەنگی یۆڤ لی لی
  :گرماندی لو

 برووسک چشنی کوتوپی پالمارکی تنیا ــ       
ویستقومارکردن... پ ی بک و ڕەق، زەق وشدەوا دەرد 

 ھرشک... بوونک بکار دەست... بزواندنک خۆ... ناکات
ویستنابت! پرمووت جف، ورە کارەساتی کگرانمان و گ 

ر لس یم!... ڕئ کارەساتان ناب؟ بن چی دەبج ...!
ک ،و وا باش ویستر پم ھل ڕوون بۆمان دا دانیشتن 

 سیرکی دا، ڕستی ئم گوتنی کاتی ل ــ! بکیتوە
 ناو ل پڕۆ، شری چشنی پاروشین. کرد ی"پاروشین"

  .ببۆوە پان دا کورسییکی
  !پاروشین؟ جنابی چۆن تۆ ڕای و بیر ــ    
ڕایان  دا قورس خوکی خست ل وەک ھر پاروشین  

کاندبت ،تکواو و شمی شداوە وە:  
 خریکی ،یکرکارنونرانی کۆمیتی  وای پم من ــ       

  تریشقئاسای گشتی...  ڕاسانکیمانکارین بۆ ڕابوون و ساز
  !کنگ بۆ...  کنگ؟ ــ      
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 لی لی بم بداتوە، ومی ویستی جاران چند پاروشین  
  .باراند دا بسر پرسیاری ،باران ڕژنی چشنی یۆڤ

 و سازدەر... کن؟ نونرانیان... کوێ؟ ل... کنگ؟ ــ     
 چ و کارە چ و کن بژی، دەی تۆ ھستانی ئو ڕکخری

  !کسن؟
  :گوتی چاالک و چوست پاروشین

 دا باکۆ شاری ل ،ئم پاراستنی بشی چندک  ــ   
 مانتایبتی فرە برنامی. زانیاریی کۆکردنوەی خریکی

یی ناسینی بۆ ھکاری کۆمیتندامانی و کرری ئکخڕ 
 کارەکانمان برھمی کۆبندیی ئیمشو ھر... ئۆرگان ئو

  .دەست دەکوت شتکمانل دار دەخین و 
  :گوتی تووڕەیی ئوپڕی ب" یۆڤ لی لی"

 لناو یان دەست بکوت کارەکانتان برھمی ــ      
 ھر بی... ئیمشو ھر... ناھنت پووشک بچت،

 مایان دەب... سریان بکین ھش کوتوپ دەب ،ئیمشو
 گورزی پویست... پچین تکییانوە و بدەین گمارۆ

... بچژن ئم مستی و دەست زەبری و بدەین ل کوشندەیان
 مستی و دا خولی جاران چند ،قسکردنوە بدەم ــ

 شل قووچاوی دەستی لپ بم ھسووڕاند، گرکراوی
 یکئاھنگ ب و کرد نرم و کز دەنگیشی ھوای و بوونوە

 نوەوگوتی نزاکاری و پاڕان:  
 و برگر ئمین... ڕووس ئیمپراتوریای ڕاگری ئمین ــ       

 و نزم ئم چارەنووسی... مزن تزاری دوژمنانی الدەری
زاکوون مئردراوە بین و سپمدەبی ئ ن بو خو ب 

... دەقومت؟ چی و رادەبرێ چی بم... پارزین بی گیان
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 و، دەمارن ب و تیژ و توند کرکاری کۆمیتی سربزوانی
 دا جۆی بم ئاوە ئم ئگر ئیتر... نیانین و نرم ئمیش

 تک ئم و ڕاناگیرت پ حکومتمان ببت، تپڕ
 ھرچی و دەکن نترناسیۆنالئ باسی ئوان... دەشکین

 تکیان مزنی، وت ئم داریئایینیڕەگز و  و نتوە
 برچاوی و زەق دروشمی. کردووە دا ئمیان بگژ و لکاندووە

. بوو نتوەکان یکتیی بانگاشی پارەکیان ئیاری یکی
 دروشمی پچوانی تواو دەب ،ئمیش ئمسای درۆشمی

 و بکینوە تیژ ل پرستکانیان نتوە دەب... ب ئوان
 ئاییندارەکان پشتی پویست. بکینوە خاول  ڕیسکیان

 بدەمـ  بشکنین تک ئمان پشتی ئوان، دەستی ب و بگرین
 ،و خۆی یکجگا سر ھاتوە شانۆگرانیوە، وتاردانی

 سرھنگی. وەدانیشت پاراستن پۆلیسی سرۆک ب ڕوو
 و سرت و چاوەبک پاروشین سرھنگ دەگڵ میوان

 ل کرمی ،خورتیان و سرت بم" یۆڤ لی لی. "بوو خورتیان
  :پکردەوە دەستی ھوری ب. بزووت دا مشک
 ئم لسر و ھی خودایکمان برزەوە لو ،ئم ــ        
ش خاکزن تزاری ،دا پاکمانم ر و سایبسمان .

 پاشای بۆ یان"خودا سبی" پاشکۆناوی ،ئرانییکان
 بۆ خودا سبری پاشکۆناوی. ھبژاردووە خۆیانوە

" قجر حمعلیشای" وەک نزانی و کاس گلپیاوکی
 ئیمپراتورکی سبری لژر ئم... مزن کفرکی

 مزن ئو لسای ئم... دەژین دا ڕەوشت فرشت جوانمری
 پ کوای ئی... دەژین بختیاران و تسل ،مرۆیدا

 پ ی"خودا نونری" پاشکۆناوی ک تی،خۆی بپستی
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 شڕاب و شربت و خۆراک و خورد گشت لم ئوە... بدەین
!... برایان ،ناب ھورازتر لم نیعمت و ناز... بوانن

 و ژن... زەنگین ناوبانگمان و ناو... ڕەنگین سفرەمان
 خزمت ل قرەواشیان و نۆکر و کارەکر دەیان مندامان

ھۆشتان... دای زانی من! بڕب ...ریان دەبب  بگرینپ 
 بۆرە ھوڕ، و گل تتپیاوانی... نھین تۆمیان و توخم و

 و خر ئم سرچاوەی گرەکیان ،پخاوس و چکن کرکاری
 دەست دەزگای دژی... کنوە کور ل خۆشیانمان

 ھژامان پاشای نمانی و مرگ باسی... دەدەن دروشم
 و ناسک ھلک ک ب بیرتان و ھۆش بڕزان... دەکن
کی دەبم چارەیئ یرانین قبک...  

    
  ...یۆڤ لی لی جنابی تیۆرین ئمان ــ
 ، بر ل وەمدانوەی سرۆکی پاراستن،یۆڤ لی لی       
. خواردەوە بینکی و گرت ئیستکی تازەکردنوە پشوو بۆ

 لی لی وەمی دا چاوترووکان لو ویستی پاراستن سرۆکی
 دەستی و ندا پ ڕی یۆڤ لی لی کچی بداتوە، یۆڤ

  :پکردەوە
 دەستی ل ھر کردەوەش و دای ئم مشکی ل تیۆری ــ      

دا دت ،  دوا ب کردەوەی و کار ،ئم تیۆریی ؛دا خۆمان
 وردی ب پاروشین، ناوھنانی دەگڵ ــ! پاروشین جنابی
 دەگڕا دا جانوەرک شون ب دا مشکی ل و کرد سیری

وەی کت پاروشین ھاوشی... بش وەک بت؟ داچن ...
 پارۆشین چاوەی... نیی ڕەنگ لم داش چاوی نخر... نا

   ....قل چاوی چشنی
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 ھر پویست نبووە، درەنگ ھتا وای پم من ــ      
دەب ھرش و گمارۆ و داپۆسین  ، بی ھر ئیمشوئیمشو

 گیل یک کات و ب یک دەم دەکار بکین. ئم 
بڕوە برین و دوای دەست و پڵ شوشتنمان، ئو دەم 

   .بکین خبردار فرماندار ژەنڕال
 و ھستا لج وتی، ئم دوای ھر یۆڤ لی لی      

، "یۆڤ لی لی"ھستانی. برد وەال لووت سر ل چاویلککی
 لی بوو. دانیشتنک کۆتایی ھستانی میوانکان وب واتای 

 یاندەرگا بر ھتا ان،کمیوان کردنی بڕێ بۆ یۆڤ لی
 ڕووی ،پاراستن سرۆکی کردن، ماوایی دوایدەگڵ ھات. 

  :گوتی و پاروشین کردە
 و سیر کابرایکی ە"یۆڤ لی لی" ئم ک ئی ــ      

رەیمس...   
  :پاروشین

  !چپن تاقمی ل ــ     
 و دڵ و پرۆش میوانکانی، کردنی بڕی دوای یۆڤ لی لی  

 خریکی کاردارک. چوو و ھات دا ژوور ل کیل، دەروون
 ل لی. بوو سرمزەکان خوانی ھوەژاردنی و کۆکردنوە

 گڕا دا جانوەرک بدوای دا مشک ل و کرد سیرکی یۆڤ
شن کوەی و ھاوچھاوش وە کاردارەکتــ ب ،مئ خوو ل 
 تۆقی کس ھر دەگڵ ک بوو یۆڤ لی لی خدەکانی و

،ک کردبایوەی گورجوە بۆ ھاوشدەدۆزیی  .کاردارەک 
کوت و مت،  ئمیان نخر گوتی پلوەر؛ندەچۆوە سر 

 کلکسووت... خویلک خۆری سول یکسگ چۆتوە سر
  .دەکات نان داوای و دەکا
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 گودان و گوڵ ئوەندەی ھر یۆڤ لی لی مزنی تاالری      
 دارە چند. گوفرۆشان ساۆنیدەتگووت  بوو، تدا گیا و گژ و

 وەیشتر یکبر ل و وەبرک ل" لنگران" لیمۆی
 بلی لی یۆڤ، . بوو ڕاکشا پۆیان و لک ئاڵ، گوژاپۆنیی

دارەگون دا دەھات و یک یکیانی ب چاوی  لکی ژر
 دارەگوڵ، ناسکی لکی بسکۆیکارەوە سیر دەکرد. 

ی وەک خونیان تازەپشکووتوو خونچی و کردبۆوە چۆیان
 چپک سر ل ،یۆڤ لی لی چاوەکانی پیدا شۆڕ بوونوە.

. گڕا چاو ل سوورایی و ڕاوەستا دا سوورەترشی گوکی
  :بزووت دەمی بتوە شیعر وەک و برد گوکان بۆ دەمی

 بخون تنیا... بژە خون... ڕژتن خون!... خون ــ        
 بدەم. بشکندرت تک تڤگڕە ئم پشتی دەکرێ ڕژتن

 ھگرت تلفۆنی. چوو تلفۆن برەو وەخۆدواندنورت ورتی 
 ھزی فرماندەی ئاسا، فرمان دەنگکی ب. لدا زەنگی و

. ڕاوەستا تلفۆنوە ب گوێ تاوک. ویست ی"البین"لشکری
 کرد ئمری. نیی دەستوە ب فرماندە ک ڕاگیاند پیان

 فرمانداری جگری مای بۆ و بیدۆزنوە زووتر ھرچی
ن ڕەوانبک.  

    وە دەم بتیاک ،خندچ چوو و ھات دا ژوور ب .
ی نیشان دەدا. چوار دەمژمرەک کرد؛ کاتژمرەکی سیرکی

 فرماندار ژەنڕاڵ مای لدەبوای  پنج، سعاتی سری
 .نبوایڵ بوو برماندار دەگبارەت فس وەی ببزووتن 

 چند و دانیشتسبری گرت و  بم قس بکن، کرکاران
  .نووسی"  سران" بۆ ڕاپۆرتی
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 سرقای ،پۆلیس سرھنگ و پاروشین ڕۆژەش، ئو ھر    
. بوون خاشبکردن و گمارۆ و ھرش گی داڕشتنی
 ھشتا ک بسترابۆوە، ڕاپۆرتکوە چند ب ئوان گی

یشتبوو دەستیان بگی. ننگان، جووترھس چوار ل 
 چنینی و ڕستن خریکی دا گادراو دەرگا دیوارکی

 گلک ،کرکار ھزی تاکتیکی دەگڵ ک بوون گیک
   .بوو بگان و نامۆ
 وەدەست بنرخی ھل ئو جارک چند پاروشین      

 و دابنیشت فرماندار ژەنڕاڵ جنابی دەگڵ ک ھنابوو
 ڕا و بیر کرکاران سربزویی ئگری ب سبارەت
 ل فرمانداریش ڕنموونی چند تنانت. بگۆڕتوە
 خودای ل پاروشین. گونجاندبوو دا خۆی کاری برنامی

 پنجسری  ئاماژەی ب فرماندار ژەنڕاڵ ک دەویست
 ی"یۆڤ لی لی" بم. بسپرت پ کاری و بکات بانگی

 ب ،یۆڤ لی لی. بوو ڕگای سر برگری و ئاستنگ چپڵ
 دا خۆی تۆڕی ل فرمانداری ژەنرال جۆتن، چشنی
 ل ک ،نھنیی کاری زۆری ھری زۆربی. کردبوو قتیس

 و ڕاوژەر یۆڤ لی لی دەکرا، گ دا ژەنڕال نووسینگی
 و ف ل پاروشین ھمیسان. بوو ژەنڕاڵ دەری خت

 ئو. نبوو بخبر فرمانداریش ژەنڕال فرتنی
 و ھی بکاری مۆرەی دەیان ،ژەنڕا ئو ک دەیزانی
 و کۆدەکنوە بۆی ئوان ،میک دەستی خبری ھرچی

 ژەنڕاڵ قازانجی ب و دەنووسرت سر ل ڕاپۆڕتیان
ویتر دەکی خاوەن چاوی برزی پتی بم. حکومب 

 ک ڕەشیان ل دادەھات، ڕۆژی کات ئو بکاراەکانی مۆرە
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 و کرابای ئامادە درۆیین ڕووداوکی سر ل ڕاپۆڕتک
 و سر دە چوری دەستی ژەنڕاڵ دەرکوتبای؛ مایپووچ
 لی" ب ،پاروشین. دەکردن ڕووڕەشی و ھدەسووت برۆکیان

 چاوسووری و الینگر ژەنڕاڵ چونک ندەوەستا،" یۆڤ لی
 ژەنڕاڵ ئوەیک بب یۆڤ، لی لی ،بوو ئوە ھر سیر. بوو

 ب نامیلکی و ڕاپۆڕت خۆیبۆ ،فرماندار خبردار بکات
 و دەکرد تزاری بارەگای ڕەوانی نزان کس واژۆی  و مۆر

 ،دا ڕاپۆڕتکانی و نام ل. دەکردن ساحب ب ل خۆیشی
 پرسکی وردە تنانت و ندەھات دا کس ب بزەیی
 دا پلبرز شکۆیانی خاوە بالی فرمانداریشی ژەنڕاڵ

  .دەکردەوە
" یۆڤ لی لی" مای قۆییکی س دانیشتن ل پاروشین     

 دەقاودەق دەیزانی چونک. کوتبوو دڵ وە ترسی تواو ،دا
 ئو سری دە مترسیدراە و پیس شانی ھرچی بک نا،
 ژەنڕال بالی تنیا ھر پاشمل،. دەشکندرت دا

 و ناوخۆ باری و کار وەزیری کن ل بک نا، فرماندار
 دەیتوانیدا،  نیزامیش سرانی دیوەخانی و تزار بارەگای

 بو ئوەوە زمانی ل ناجایزی ھبستراوی قسی
   .بکاتوە

 دەیان یۆڤ، لی لی لدانوەی پشبە بۆ پاروشین    
 تنانت. بوو خست وەگڕ خبرچنینوەی قناتی

 ل گومرکاتیشی ئیدارەی پشووی کاربدەستی ی"یگۆرۆڤ"
  . کردبۆوە ناونووس دا ئمربران لیستی

 و غوالم مای ڕاونکی ڕاو دوای ،"یگۆرۆڤ"    
 ئازاری ژر ل غوالم مردنی و" نینا" دەربازبوونی
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 بم .پاروشین چپۆکی ژر کوتوە دیسان زیندانواناندا،
 بدی دا داھاتوو ل ڕوونی یکدەراو ک داماو، ی"پاروشین"

  .بکات درژ ھژگک ھموو بۆ دەست بوو ناچار ندەکرد،
 پاراستن، بشی پۆلیسی سرھنگ و پاروشین ڕۆژە، ئو    

ی لرمی دا خۆی نووسینگگوە سندنڕیس و ڕاست و خو 
 کۆ دا باکۆ شاری ل ک ،بوون خبرات کۆگائو  کردنی

 خبرەکانیان پۆسلی ،میوانکی و پاروشین. کرابوونوە
 شونی ک چنی، بچشنکل سر نخشی شاری باکۆ دا 

ی و چاپخانی ڕچدا ی"نینا"پت تودەرک .ی لخشن 
 و ڕازان ماوەیک دوای" نینا" ک دەردەکوت دا پۆسلکان

. ھداوەتوە سری دیسانک خوتن،
. دەدا دیاری بوران و ژیرەکان زۆر سرھدانوەکیشی

 نبوو بازاڕک و شقام و کۆن و کووچ ھیچ ئگرچی خۆ
ک و بو ش س دەیان ڕۆژ، بس ھری و ھو ژن چاود 

 جدا  شونک ھموو ل نینا بم بت،چوون تدا پیاوی
 نما ھگرتن شون و پشکنین گشت. بوو دیار پنجی
  . ندۆزرایوە" نینا" بم نیکن،

 مستی و دەست ل ،چاالکیی گشت ئو بی ئرێ     
 شون بۆ ، ھر"نینا"ناوی بیتۆ  ھبوەڕت؟ کچۆیک

ونک بدیارە،ن چر کچ دەیان ؟ بو ھناوە ب،  چاالکان
 ب نشواندبت؟ پاراستنیان دەزگای کاربدەستانی سری
 ڕوات ب بم ڕووس، کچۆی چندین ،ڕاپۆڕتکان گوری

 ناو ل. چاالکین خریکی جیا، جیا بای و بژن و
 بوو، وچووتر گشتیان ل" یگۆرۆڤ" ھی دا، ڕاپۆڕتکان

ربۆیوەوە پشتی زۆرتر پاروشین ھستبوو، بب چونک ل 
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 ئو ھر ئوە ماتریسکان، سندووقی بوبوونی لک دەمی
 ھمیسانیش. بوو بینی سر بچاوی ی"نینا"ک بوو یگۆڕۆڤ

ی کارەساتی لن دا" غوالم" ماشوی بچووبوو دا پ .
 ک ،ئازەریش کوڕکی بگرە ،"نینا"ھر نک تنانت

  .بووھات دا یگۆرۆڤ ڕاپۆڕتکانی ل ی،"نینا"ھاوخباتی
    کان لھاتبوو دا ڕاپۆڕت، کوڕە و" نینا" ک کئازەریی، 

ند لنی چوە دا جیا جیا شوکڤۆکیان پب ر بک سخ 
 چند ل ئگرچی ،ئازەرییک کوڕە. کردۆتوە بو دا

 ل. نیی دیار ڕاستقینکی ناوی بم بیندراوە، دا شون
 چاویلک" پیرە، مام ،"کۆلیا" ،"پتیا" ناوی دا ڕاپۆڕتکان

  .نووسراوە جار جارانی ،"ڕیش مام" و" لچاو
 ئم کۆتایی و چارەسری بۆ میوانکی و پاروشین     

،یتا ئاریشک ھریکی درەنگانوە خندنو خو ن بشو 
 بۆ یششو. کرد کاریان و دانیشتن چاالککان مۆرە داچوونی

 پل، ب خوردنکی نان دوای و ماڵ چوونوە شوخوردان
" ڤاتر"گیشتوە، ھرک و نووسینگکی گڕاوە پاروشین

 چاوەڕانی و گراوەتوە" یگۆرۆڤ"ک پدا خبری، 
   .دیدارە

 ک نبوو جاران جاری ی"یگۆرۆڤ" ئو" یگۆرۆڤ" ئیتر     
شنی پاروشین دیتنی بژنی ، داس چوە بتنمو بچ ب 

 سری ب. واق وڕماو ڕابوەستت سرپ ل گیان و ڕوح
 دەستی و گرنگ خبری ک ،گوتبوو ی"ڤاتر" ب زمانان

  .ببینت سرھنگ دەب و پی یکمی
 سرھنگ" گڕانوەی خبری و ھات" ڤاتر" کاتک      

 لبر و سرپ ھستا خوانینان زۆر پدا، ی"پاروشین
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نکی ئاویرکرد خۆی س .خرۆکی و یک بک کرد ڕو پ 
 ل دەستی قامکی دوو. داھنا قیتی سمی ب دەستکی و

ی گیرفانچکۆ کزاند جلیتقو ب کی بستژ 
،ش ناپۆلیۆنانر" وەپتوت" ڤاک.  

 ت"یگۆرۆڤ" ئگر ،ئستاک ل بر ڕۆژ پازدە ھر       
،زەییت بدیبایب ی بش. دادەھات حاو شل الری و ل 
 تنک سمی و ڕیش شمزاو، بری لیباسی و جلک داچۆڕاو،

 زەعفرانی؛ زەردی ڕوویکی و رەنگ و شپرزە کمتووکی و
 ئنوایی، ب لبر و برسان ل.  دەدا دیاری مرگ ب نزیک
 زمانی دا ئاخافتن ل و گوتن ل. نبوو ڕۆیشتنی وزەی

 ب کۆنان سگی چشنی گوزەرانیشی و ندەگڕا
 پاروشین ئمربرانی حادا لم ئا. سمرگی بوو

  .کردەوە یان"پاروشین" بارەگای ڕەکشی و دۆزیانوە
 و دەنیشت و دت کی بختوەری بازی نازانی کس     

نگک وە باڵ زویری بت و دەکاتودەم! دەفئ ک 
 بازی بوو، گومرکات پایبرزی کارمندی" یگۆرۆڤ"

 ب و تسل و دارا. نیشتبووھ مای سر ل بختوەری
 تینھام تووشی و فی باز لپ بم بوو، مراق و خم
 شقام سر ل پاروشین ئمربرانی ک ئودەم. ھات

 کردن تر دوای. مابوو پ کزۆی گیانکی تۆزکا دۆزیانوە،
 پاروشین. پاروشین الی بردیان ،سرداھنانک ب دەست و

 ڕۆژانش، گوزەرانی بۆ و داڕشت بۆ کاری برنامی
   .کردەوە کۆنانی و کوچ ڕەوانی و دای پارەیکی

    ن بر"شوتی دەرگای دا"ڤابۆ ی"پاروشین" نووسینگ 
 بژنی جاران وەک ئوەیک ب و کوت وەژوور. کرایوە



563 
 

 ھر سیر. ڕاوەستا دا دەرگاک شانی ل بچمنتوە،
 ھستا بری ل جاران پچوانی ب پاروشین ک لمدابوو

  :گوتی خۆشوە و گش ڕوویکی ب و
 ــ یگۆرۆڤ جنابی ببنوە نزیکتر فرموون... فرموون ــ    

 خبرات بزانین با فرموون] ... جناب؟ دەبیسم؟ چ ئوە[
ستا ئیتر... چیینابی ئگۆرۆڤ جدی یو نیشتمان ھوم 

  .ڕووسیی ئیمپراتوریای پشتیوانی
 ل ڕووسی ئیمپاتوریای پشتیوانی و نیشتمان ھومدی     

 کورسییکی سر ل و کوتوە نزیک پاروشین کاری مزی
 ب ب و دانیشت. دانیشت مخمری ڕووکش ئانیشکداری

 ب زۆر و ھگرت جغارەیکی و برد دەستی ئیجازە، و پرس
. لداگرووگری  مژکی و داگیراند جگرەی کاوەخۆیی

  :گوتی و لبا سبری پاروشین
  ...!بزانم بکوە زمانت دە ــ    
  :پکرد دەستی و دا جغارەکی ل دیکی مژکی یگۆرۆڤ  

 ئو ھر ،ک بم ھژا ئوەی ب سرھنگ جنابی ــ      
. بووم مانگرتووان ب تکڵ فرمووتان خۆتان جۆرەی

 وتم منیش چکارەی؟ و کی: پرسیم لی سوور قۆڵکرکارکی 
 قسی سر ل و بووم پۆستخان ئیدارەی کاربدەستکی من

. دەخولموە بکار مانگ چوار ئوە و کردم دەریان ھق
... ڕزە جی ئم بۆ ھقخواز پیاوی... ژوور وەرە:  گوتیان

 بۆ دەی گوتیان و حشیمت بردەمی بردیانم و گرتیانم
. بیگەوە ھاتووە، بسرت ئوەی و بک قس خک ئم

  ...گانوە بۆم ھاتبوو بسرم ئوەی منیش
   :گوتی ھدی و ئارام بم ھگڕا، شین و سوور پاروشین
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 بۆ دەسکوتکتم کاکی تکای یگۆرۆڤ جنابی ــ    
  !بگەوە

 تووڕەییشی بم بوو، ھور و نرم ئگرچی پاروشین قسی
  :پدا درژەی و کۆکردەوە خۆی یگۆرۆڤ. بوو دیار تدا
 ب و دیان بر کوتم. گایوە خک بۆ جارانم س ــ    
... بژاردم ھیان مانگرتن کۆمیتی نووسری وەک گشتی ڕای

 منیش ؛ بینووسوە تۆ کرد، قسی ک و دانیش تو گوتیان
  وە...نووسیم من گوتیان، چی و ڕاگرتن بۆ گوم

  :گوتی و بۆوە برز یکجی پاروشین
  ...نماوە گوگرتنم و دانیشتن کاتی من ئیتر یگۆرۆڤ ــ    
... لھات؟ چی یگۆرۆڤ جنابی ئدی گرانم داخی ئای  

 ناب لشکۆی جپ کجی وە بۆچگۆرۆڤ"ئوت و "یداک
 دا سووتکدانک ل جگرەکی مایوە؟ ڕەبن ی"یگۆرۆڤ"

  :گوتی ھناسسوارییوە و ھڕەم ب و ھپرووکاند
 دەسا ڕۆیشتنی، سر ل و نماوە کاتت ئگر گورەم ــ     

 ل منیان... من... ئمۆک ھر. وەگم بۆ کاککتان با
  ...دانیشتم دا گیان دە و ڕیدا دا نھنی لیژنی

 سرسووڕماوانی و پشتر کشای کورسییکی پاروشین   
  :گوتی

 چی بوو؟ چ... دانیشتی؟ دەگیان دا نھنی کۆبوونوەی ل ــ
  کرا؟
 بشدار دا نھنی کۆبوونوەی ل من... بڕیزم بی ــ      
 ب تکا ب ک بوو خانمک لیژنک، بڕیوەبری. بووم

 ئو ناوی ک دەرکوت بۆم من بم دەکرد، بانگ یان"دادە"
لینا" خانمبوو" ی.  
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  نازناوی؟... فامیلی؟ ناوی... چی؟ ی"یلینا" ــ
  !گورەم دەرنکوت بۆم ــ
  ! گوج ــ

ل ژری دا  مخمری ڕووکش ئانیشکداری کورسیی     
 کمی چشنی پشتی دیسان. لوەھات جووی و جرە

 و کردمینگیکی  زمان، پتی پت ب. چمایوە گۆچان
  :گوتی
 بۆم... بکۆموە لی ک نبوو پرسینم وزەی گورەم ــ      
  ...نکرا... نکرا

 نھنی کۆبوونوەی ل یکج ک بوو پت بوایان... ؟نکرا ــ
 تۆ... نبوو پرسیارکت وزەی تۆ بم بدەن، پ ڕت دا

 باسی و دەگیتوە بۆ شوم یک و ھزار چیرۆکی
 ئو بزانم بچی من ئی دەکیت، بۆ م ـ خان"یلینا"
 ھزاران دا شارە لم ھر. کس چ و کی ی"یلینا"
... بگرم؟ کھیان برۆکی و بچم من تدای، ی"یلینا"
 ،و سر ھات یکیشی"یلینا" ئمجار ھبوو، یکمان"نینا"

  دەر برە !... گیان گژاوە لم وەرە سا
  :ئستاندەوە پاروشین دەمی ل قسی" یگۆرۆڤ" کپی دەنگی

 مشک ب باکییم و بژن و شک و سر من گورەم ــ   
 بیبینم، جیک ھر ل و ناچت بیرم... ئسپاردووە
  .دەیناسموە

 مشک ب یشت"نینا" باکی و بژن و شک و سر ــ    
 دایم گوجپیاگی لھات چی! کوا؟ ئدی... ئسپاردبوو
دەگڕیت،  دا شونی ب سا دوو ل زدە ئوە! سرخۆش؟

  !؟ پی تری چی بزانم دەی... ماویتوە دەسبتاڵ بم
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 زەنگ زەنگ چۆکی. چقیبوو پ سر ل یگۆرۆڤ    
 گرووی ب دای ھیبوو، ھناسی و ھان ھرچی. دەلرزین

  :گوتی مینگ مینگ ب و
 و مانگرتن برنامی دا مارس مانگی ل دەیانگوتــ      

 ل ھر و دای برنام ل مزنیان خۆپیشاندانکی
 دا مانگرتن لو... ڕکخستنن و سازدان خریکی ئستاکوە

ینک ھیچ بکاروە کرچیتر ندەیانگوت... کار س...  
 دم تۆ دەیانگوتی دەیانگوت، لم!... ب وست!... کبس ــ

  ...دت تکڵ
 وندەرێ ل... دەگووت نیان!... گورەم چاوم دوو سر ب ــ

 دا مانگ ی28 ڕۆژی ل ،دووسبی نا سبی ک دەگوت نیان
 کۆبوونوەی لو ھر... دەخن ڕک مزن کۆبوونوەیکی

  ...لدەکرت باسی نیی و ھی ھرچی دا
  کۆدەبنوە؟ کوێ ل ــ  
 ...ی"شاری ئیچری"گورەم، شونی کۆمبوونکیان  ــ

 گوتووم پ انشیکۆبوونوەکی یو کات شون و ج تنانت
  ...!گورەم

  !بزانم ب بردەوام... موست!  دەی ــ
  ...بوو ئمندە ھر... گورەم ھات دوایی ــ

 ھبزییوە نراو ئاگر سر ئسپندەری چشنی پاروشین
  و نڕاندی بسری دا:

... ناویان... برنام بگانی... بڕیوەبران ناوی ــ
  !بی پ ئوانم... ناونیشانیان

 سرەی ھرە ل منیانکورسییکی  ،بڕزم گورەی ــ    
 شونی کردنی چۆڵ کاتی .نابوودا دا ئندامان پشوەی
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 و بووم کس ئاخر من و دەرکوتن دواوە ل دانیشتنکیش،
و البارە  نیشان و ناوبینی... دیارە نھیچ کسکیانم ب چاو 

   ناوی ھیچ تاقکیشیانم نکوت دەست... 
  !نفام گلپیاوی ــ      

   !ڕاست... گورەم ڕاست ــ
 ئم ھومدەکی ھموو. کوتبوو برد وە تیری پاروشین     
 ل پاروشین،. دەر ھات مایپووچ ئویش بوو، ە"یگۆرۆڤ"

 سوور ئاڵ تافتی چشنی ڕوخساری ڕەنگی ھژمتان
 لج. لدەباری تووڕەیی جستی ھموو. بوو ھگڕا

 گرێ مستی و کرد دیواری و دار سیری...  دانیشتوە... ھستا
   .کرد

 ب. نما دا جست ل گیانی کاول ماڵ ی"یگۆرۆڤ"      
 ترسان ل. ھات وک و چمایوە داس چشنی پشتی ئاشکرا

  :لھات نووزەیکی خۆی، پاراستنی بۆ و
 دانیشم دەگیان مانگ ی28 ڕۆژی بدە ڕگام گورەم ــ     

 ج تاقکیان و چاو بر بگرم ژایان ھتا مزن ل و
 ب من... گورەم دەناسنم پ دانتان دانی... نھم
 گیان و نیشتمانم خزمتگوزاری ھناسموە و ھست ھموو

ر لزن تزاری شکۆ خاوەن بۆ دەستم سخت گیانم... مب 
  ...گورەم دەکم
 و ئارەق لپناو بک نا، نیشتمانی شاو پناو ل تۆ ــ      

  !گمژە دەخنکنی خۆت سرخۆشیدا
 زریان سۆزەی دەم بر خفی چشنی یگۆرۆڤ    

 پ ئیستا ھا و گرتووە سبڕۆی دەتگوت ھر. دەلرزی
  .تر تاوکی ھا و ڕابت
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 و دەستی بر زەنگی سر خست پنجی پاروشین  
 و ژوور ھات ڤاتر دوو، و یک بی. ھنا ل جرینگی

  .ڕاوەستا ڕەق و شق
  :گوتی و ڤاتر کردە ڕووی پاروشین  

 سر گالسکی سواری پیاوە ئم! ڤاتر جنابی ــ     
 ــ. بندیخان دەیبیت ڕاست یک و دەکیت داپۆشراو

 ل مانگ ی28 ڕوژی ھتا ــ: وەوەرچرخای یگۆرۆڤ برەو
ندیخانوەدا  بنیتوەی. دەمخوالن کت بک یوانل 
 بۆ ،پووکی کلل و گژ ئوەندە... بدات تک ل کارەکانمان

 دردۆنگ خۆت ل ئوانیش و بخولیتوە ئازاد نابی ئوە
 دەست چند سعاتی کۆبوونوەکیان بزانم بی پم. بکیت

   پدەکات؟
. بچت ھۆش ل دەھات فرمان، ئم بیستنی ب یگۆرۆڤ   

 بم چارەنووسکی و شانس شئمجارە وانبوو پی قت
شنت چو. بگۆڕت وەرگرتنی بۆ خۆی ئراتان خو ب 
 مگر ئاخر... زیندان دیسان ئوە کچی بوو، کرد ئامادە

... نبوو؟ ئیمپراتوری مزنی ھومدی پشتر نیوسعات ھر
 کوێ بۆ و لھات چی نکرا؟ دەکار بۆ ی"جناب" پشناوی

 بۆ بی کاول مات گردوون دەک پھگوتن؟ گشت ئو چوو
 پاروشین یەپرسیارئم ئاخر  بی تۆ!... تییتمنھا ئم

  :گوتی گورجی ب نبت؟ خۆشکر ڕگا ئو، وەمی و
  !گورەم ئوارێ حوتی سعاتی سری ــ    

  گوتی و ڤاتر کردە ڕووی پاروشین
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 ل پیاوە ئم ئوارێ، ششی کاتژمری بیانی دوو ــ      
 خۆت و" شاری ئیچری" دەیبیت و دەر دنیت زیندان

   . دەگڕیتوە
ی بواو نیشانبوونی ت ،رەی کردە ڕووی قسنجڕوو پ ب 

وشر.  حتڤا  وە لشگۆرۆڤ و پی نی بودا، شوئ 
  .کوتن وەدەر
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 فیڤریی، ی28 ڕۆژی نیوەڕۆی پاش ششی کاتژمری   
 سرگی ل و ھات داپۆشراوە سر گالسکیکی

 ل" یگۆرۆڤ" دا گالسکک ل. ڕاوەستا "قوشق"کۆنی
  :کرد ئمری پاروشین ک ئاخندرابوو. کس چند نوانی
   .دین دا شونت ب ئمیش و بۆ تۆ  ــ       

 و جاش ڕەوەدە و دابزی ھموویان پش ل یگۆرۆڤ  
. ھگرت شونیان ئاسایی، جلکی ب پۆلیس و ژاندەرم

ککگالس نی زارکی لکۆ "قوە دا" قوشپاروشین. مای 
 سبریان ،کار ئنجامی چاوەڕوانی دا گالسکک ل ڤاتر و

       .گرت
 ژووری ل تفلیس شاری پۆلیسی سرۆک و یۆڤ لی لی     

 ی پاروشینتلفۆن زەنگی جرینگی قوتی گوێ پاروشین کاری
 کۆمیتی ئندامانی ڕەشبگیریی خبری کنگ ک ن،بوو

  . پدەگات باکۆیان شاری
ی پۆلیس سرھنگ لئوان ھر یک بجیا،       

 ئوانی و پاروشین و "یۆڤ لی لی" ھتا بیگرە، وەپاراستن
بۆ ئاخر و ئنجامی ئو ئۆپراسیۆن ساز و  خۆیان تریش،

تیار کردبوو، ک ڕاپۆڕت بنووسن و ب دزی یکتر، بۆ 
 رم لرم و گور و نی چمانرقرن و سرانی بنس

  ای تزاری مزنوە وەربگرن. بارەگ
 بم نبووبوو، تپڕ ھشتا فڤری مانگی ئگرچی      

 ژووری ل پاروشین. ھدەگۆفی گیانداری شوە وەک گرما
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 سر ل کوەکی. گرتبوو ئاگری دا گالسک داپۆشراوی سر
 فنک بم کردەوە، باپۆشکیشی یخی و الدا خۆی

 جگرە دوای ب جگرە. دەڕشت ئارەقیھروا  و نبۆوە
  :دەیگوتوە و دەیگوت بردەوام و دەکرد ببات

 بوامای، لوێ خۆم من... چووبامای خۆیشم من خۆزگ ــ     
 تاقیان ک دەکشان، دا دەور ب چشنک ب گمارۆم بازنی

  ...دەربچت ل کسیان دت حیفم. نھاتبای ڕزگارییان
 ئابۆق کۆمبوونوەکمان شونی ئاشکرا ب دەبوای ــ     

ر و دابایبکی چاوی لن خرمان کۆسدەستب 
  ...کردبانایوە

 گوت!... تفنگ تقی دەنگی!... ڤاتر بگرە گوێ ــ      
یر؟ لتوانیش دەترسم من!... ڤاکیان ئچ ت پب...  

 داپلۆسینی تامزرۆی چندە پاروشین دەیزانی ڤاتر     
 لو ھر پاترانش ھاتران ئم و کرکاریی کۆمیتی

 پپووی کۆن ئگینا دەگرت، سرچاوە ئوەوە چسییی
 خۆی ،ئو. دەھاتن ل مشوولشی دەنگی و دەخوند تدا

تی لم دەیزانی و بوو شارەزا پاروشین خسدا لالنھ 
 ھیچ ،سعاتک چارەک تپڕینی ب. دەیباتوە بدەنگی

 و دڕاوک کوت یش"ڤاتر" برە برە. نبوو خبرک
ما دا خۆی لدەنگی. نری و ببخژەی بشا درک .

 و دەرپڕی لپ پاروشین. دەبوو تاریک وت برەبرە
 ڤاتر. ڕێ کوت" شاری ئیچری" برەو بخرایی

 لپی وەک" شاری ئیچری" گڕەکی قوژبنی و کون کیسرپا
 ڕنیشاندان بۆ. بوو بد تیاندا و دەناسی خۆی دەستی

 مای ئو ھر گیشتن و ڕۆیشتن. پاروشین پش کوتوە
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راری کوە قیکۆبووندا یکیان ژاندەرم دوو. بوو درا تل 
 دەستی دا ڤاتر و پاروشین لبرامبر و بوونوە نزیک

. ڕاوەستان ڕاست و ڕەپ و کردەوە برز نیزامییان سوی
   :گوتی ئسپایی ب پاروشین

 لبر نیزامیم جلکی نابینن مگر گلپیاوین  ــ     
کانتان! دانییوە دەستنداخ مژەیینن! گبۆچ بزانم ب 

دەنگکردووە؟ دەستو بۆچی و بنپ  
  :گوتی ئسپایی ب زۆر پاروشین چشنی ژاندەرمکیان    
  بکین؟ بچی دەست!... دانیی گۆڕی ل ھیچ گورەم ــ

... نیی دا دەگۆڕی ھیچ چلۆن.. ھتیم؟ چی دەی ئم ــ     
  باس؟ چ بزانم بی پم ب گورج
 یگۆرۆڤ بۆ ک مای ئو ھر نک گورەم ــ     

 ما ئو دراوسیانی و دەر ھموو بگرە کرابوو، دەستنیشان
 و ڕەش ھژاری مرۆڤگلکی ل جگ... پشکنیوە چۆشمان

  ...نبینیون تدا ترمان گیانلبرکی ھیچ نب، ڕووت
  :گوتی و ئستاندەوە لدەمی قسی پاروشین   
 ڕووت ئم شون ب ھر ئمیش گوجپیاو ــ    

خاوسانین دا پڕکا... دەگتان نپ وە وابئ 
 دا کرکاری کۆمیتی ل ەکانن"یۆڤ تقی" و" مانتاشۆڤ"

  !کۆدەبنوە؟ لرە و کراون ناونووس
ی بخۆیوە کۆبوونوەیک ھیچ ئم گڕەک ھر گورەم     

 ماڵ ل ک ھرکس و گڕاوین ماڵ ب ماڵ ئم ندیتووە.
 دانکیوە دەرمان کشاوە.پخف ژر ل کشاوە، دەرمان
 ،نییبزم و ڕەزمک  ھیچ ل ئاگایان گڕەک ئم خکی
 کراوە، دەسنیشان یگۆرۆڤ بۆ ک مای ئو ھر!... گورەم
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 دەستی بنیازە خاوەنکی گۆیا و ورانی و ورد مایکی
  !گورەم بکاتوە نوژەنی و توەردات

 ل ڕووخابت، دا بسر دنیای ھموو وەک پاروشین       
 و ڕادەوەشاند قورسی مستی. دەکرۆشت خۆی لوی ھژمتان

  :گوتی. دەباری چاوان ل ئاگری
  کوی؟ ل... بنن بۆ م"یگۆرۆڤ" ــ      

  .چاوەڕی کۆن سرگی ل گروەرم ــ 
  !بابت کن قاوی ــ        
  .ڤاتر و مایوە پاروشین ھر و کوتن وەدەر جیش و جاش

       کی لمانگ دا ئاسمان سووچ کی برم ڕەوتن ر بژ 
 سووچی ل جارجارە. دەخزی دا گواڵ گواڵ ھوری

 شوانی دەمی تارمایی و دەنواند خۆی پھورکوە
کۆن سر . دەتواندەوە خۆیدا زینی ڕەنگی ل کۆنکی
 ڕبوارک پی خشپی ن. بوو خامۆش و کپ و چۆڵ ب سری

 دەنگ الیوە ھیچ ل سودایی؛ الوکی و گنج سریوەی ن و
 نیزامی ھزی ھرەسی ترسی، ل گڕەک خکی. ندەھات

 جوووەرھگرتبوو؛  انماتی دا دانکیانپخف ژر دە
 و ل ئاییسان کوتوون مان چرای. ندەھات جووی

  .کوتووە کوزانوە ل بچووشتنانت 
 کۆمیتی یگۆرۆڤ بوو قرار ک مای ئو حوشی      

 کرسیکۆن و دار و تخت پی بکات، فیدا تدا کرکاری
 پنج دوای ئمربرەکان. بوو بننایی دەکارکراوی
 و دەست بر ل و کرد پلکش یان"یگۆرۆڤ" خولکک،

 لشی، ئندامی جنستی. ڕایانگرت دا پاروشین دەمی
 سرە ل دەتگوت ھر و دەلرزی شپلدراوان بچشنی
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وەک  پاروشین. ئاخرینی بڕێ دەکات پلقاژەی دا مرگ
، شین و ڕەش و سوور تووڕەیی و قینئھریمنی 

 دەمی و دەھات لوە چیەیان و جیە ددانکانی. ھگڕابوو
دەماوی  کوورەی ل ،تووڕەیی ئوپڕی ب. بووووب وشک

  :ھات دا یگۆرۆڤ بسر دەنگک گروویوە
 ما ئم خۆ!... کرکاری؟ کۆبوونوەی کوا ئدی ــ       
دا زیندەواری کاولت کوا... نیی ل نھا؟... کو!  

  .نیی تداجووقواری  بڕزم گورەی بی ــ
 تپی ل دنیایت ئم سر شاخی و کو ھموو ئگر      

خسار و  ئم قدرای ب کوتابای، پاروشین سری
وتندەکردداکن یدەزانی. ، کاریان لچلۆن و دەکا چی ن 

 سری دا نیوەمردوو ی"یگۆڕۆڤ" برامبر ل. دەجووتوە
 ، ب چاکوچۆنی خریکیدەگی   وەک ھر و کردەوە الر

  :پرسی لی
  !نیی؟ تیدا بۆ ئوە ــ

 و سارد ترسی ل لوانی... بڕزم گورەی نازانم ــ       
  ...ھناب وازیان ما زۆر، لم سرمای

 دامایبوو پاروشین لبر باپۆشی سری شو، گرمای      
یتا ھیچ، کیتا پپ یشی ئارەقی دەبوایوت ب دەسرۆک 

 ئارام، و ھدی زۆر. کشایوە لی کمک پاروشین.  بست
 و چپی دەستی دای و دەرھنا ڕاستی دەستی دەستوانی

 زللیکی دابووی، باسکی و زەند دە ھزیک  ئوەندەی
 چشنی ک کوتا، یگۆرۆڤ الڕوومتی ل جانانی ئوتۆ
 دە خولک، و چرخ دوای و ییوەئستاند زەوی ل جیر تۆپی
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 ئوەیک بۆ شپالغیش، ئو دوای. گوزاند خۆی و خاو
  :گوتی و ڤاتر کردە ڕووی نب، ساز ل ھرایکی ھیچ
  .خۆم الی بیھنوە و ک پتی ــ    
  .وەدەرکوت وران و ورد حوشی ل خرا پاروشین   
  

***  
 شل پاروشین قسکانی بۆ گوی وردی ب یۆڤ لی لی       

 ب یۆڤ لی لی ھات، کۆتایی پاروشین قسی ھرک. کردبوو
 دەم ب و کرد ج بی ج چاویلککی ،پنج سری

  :گوتی سرلوانییوە زەردەخندەی
 خیانتکی!... داوی فریویان پاروشین جنابی ــ     

نبچکۆ ڕ لگ دای...  
 ل دەیزانی. بوو شارەزا یۆڤ لی لی سروشتی ل پاروشین

 پالر و توس ب خۆی برامبری الینی ،دا تووڕەیی دەمی
 دەکار ل مبستی دەیزانی. و دەیتۆپن دەکات بردەباران

 ملۆتکی خریک دەیزانی. چیی" بچکۆن" وشی ھنانی
   .دابکات مل ب مزنی خیانتکی

 ئو " کیسیکی مزنی بۆ ئنجامییۆڤ لی لی"      
ھدوریبوو. ھاتبای و  پاروشین ئۆپراسیونی

ک ب سرکوتوویی ب ئاکام گیشتبای، ئۆپراسیون
 پی وھموو دەسکوتکانی باری توورەکی خۆی دەکرد 

م خانان، خانی دەبوویتاڵ بوەی ڕاوبپاروشین، مان 
  .کرد ڕاوبتاڵ ئویشی
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 حاکدا ل کشک، نیشاندانی بچووک بۆ پاروشین     
 میوان پۆلیسی سرۆک برەو پاڕانوەی و نزا ل پ چاوی
  :گوتی بوو،ڕاگرت
 تکنیکییوە گرفتکی بھۆی لوانی ــ     

 ک ئمربرەی ئو ئگینا دابت، وەپاش کۆبوونوەکیان
مئ تکخراوەی ناو خزاندووماننیی ڕکاران، نھکر ل 
 فریو کس ب و متمانمان جگای بابتکوە و بار ھر

 باوەڕی و بوا ئم و خۆمان پروەردەی دەست نادرت؛
  .پیتی توامان

 پشوازی ب سرلوانوە زەردەی ب دیسان یۆڤ لی لی     
 لوی سر زەردەی ب پاروشین ــ چوو ەوە"پاروشین" وەمی

 و بوو ناچار چاری بم باوت، کڵ دەھات یۆڤ لی لی
ت دەبوایژنابی ــ بیچت پاروشین جوا پ و نییئ 

 لوانش درابت؟ فریو پرەوەدەیتان ئمربرە
 ھلالنی ئوەدا پیلی ژر لبت و  ئوان خبرچینی

. ب دووری نازانم ک ھر ئو پروەردەی دەستی کردبت
 شونی و کردبیت ڕاپۆڕت ئوەی برنامی خبریخۆتان ، 

 ئوە ئمربرەکی ڕاستی...  ڕاگواستبت کۆبوونوەکیان
  بکوت؟ پی چاوکمان دەکرێ... لکون؟

  :گوتی و لقاند سرکی بوو، خیات گژی پاروشین  
   .کردووە شونکم ڕەوانی... نیی لرە ــ      

 پرسیارکم چندوەمی  و بت با دا شونی ب بنرە تکای ــ
  !بداتوە

    نیداگرت و  لی لی یۆڤ زۆکیپگایو دەرچوون ڕ 
نھشتوە. پاروشین ل ڕووی  پاروشین ی بۆ دەرەتان
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 ل ڤاتر. کوت وەدەر و کۆکردەوە خۆی خراناچاری، 
 پاروشین. بوو ڕاوەستا پاروشین چاوەڕی تاالرەک دەرەوەی

  :گوت پی
 ب پی بم بن، بۆ م"یگۆرۆڤ" تر سعاتی نیو بۆ ــ   

 کارکی شون ب ب پرسی، ل ھاتنمان درەنگ ھۆی ئگر
  .بووم چوو دا گرنگ

     بوونی لنگی دا، پاروشین نرھمیوان س ل لی ل 
  :چرپاند دا گوی ب و بۆوە نزیک یۆڤ
... دەکشی ل حیساب بمجۆرەیان خۆش پم ــ     

 ھرچی دا گڕانوەم ل. ڕیزە جگای بڕیوەبرایتیتان
رچی و بینیوموە، ھمگرتۆتھ ی بچکگری گوج 
 کار گلک ئمان... ڕادەگینم مزنی تزاری شکۆ خاوەن

  ...لنھاتوون
  :داوە وەمی لووتبرزان زۆر یۆڤ لی لی  

 ڕۆژی برگی ئمان  نبم، بسریانوە من ئگر ــ     
 و خوری دەکنوە لمان ڕستووە، چیمان و ناھنن گران

  .ڕابگین پ ئمشیان تکای... دەکن مایپووچمان
    رکو پاروشین ھوان ژوور، ھاتئ و دانیشتن قپ و ق 

 و ھات ڤاتر پچوو، سعاتک نیو. نھات لوە دەنگیان
ب  ئوان،. دا پاروشین ب ی"یگۆرۆڤ" گڕانوەی خبری

 چاوەڕان تیدا "یگۆرۆڤوا " ک ژوورەی ئو چوونتکا 
   .دانیشتبوو

. بوو ڕاوەستا دا ژوورەک چقی ل ڕاست ھر یگۆرۆڤ   
 ھومدەکی و ھیوا. نبوو پرێ و دون ی"یگۆرۆڤ" بم

 تکشکاو و بسر قوڕ غایت ب ڕووسی ئیمپراتوریای
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رچاو دەھاتری جلکی. بمزاو بکاو و شکی. بوو داچالی 
 قوڕ نو داکوتنی ھۆی ب لیباسکی و برگ و سر تواوی

 و دوولینگکی سرچۆکی. بوو خاکاوی و بۆز و بۆر لیت، و
 جارانی قیتکی سم. بووبوو کون چاکتکی ئانیشکی

ری دوو بکانی بوە شۆڕ دا الگوپداوداوی تیسکی و ببوون 
   .کردبوو کۆپ سر ل ناشیرینیان نموودکی ڕیشی

 چاویلکی خرپنکی، و سپی پنج سری ب یۆڤ لی لی     
ر للووت س ج جو کرد ب کی زڕە دەم بزەردەی 

  :گوتی حیزانیوە
 بسر ل وای بۆچ ئوە خباتی ئاھگرەکی ــ    

  !سرھنگ؟ ھاتووە
 بم. بکات بدەر گیان و بتق نمابوو چی پاروشین  

بب ویکوێ، دەم ئس ببزددانی ب ر برگ سداگرت ج 
  .ڕاوەستا بدەنگ و

 سر دەڕوانت ک پیکرتراشک بچشنی یۆڤ لی لی     
  :وتی و ڕاما "یگۆڕۆڤ" دە ورد ورد خۆی، داڕشتی

 ــ... بزانم بک بۆ قسم و پشتر وەرە من ڕزدارەکی ــ      
 بم یگۆرۆڤ پشتی گازەرای ــ! من؟ ڕزدارەکی!... چی؟

ی دەنگنک یۆڤ، لی لی بالوی تۆزکاڕاست جوو 
 ک وندەرێ ل تۆ بزانم بی پم دە ــ...  پداگڕا بوونوەی

  بوو؟ کوێ کۆبوونوەکتان شونی دیتن؟ کسانکت چ و
      س سو ک وەی دەم چاوەڕانی ،چاو جووت سکردن 

 سری و گا دا ژوور ب چاوکی یگۆرۆڤ. بوون یگۆرۆڤ
 دا ئۆختاپوس یک چنگی ل ناو ،ئستا ھتا. داخست

 و بکات کامیان سیری! س بوونت ئئستا دەپیشایوە،
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یان بۆ قسھالی چاوی و یۆڤ لی لی کردە ڕووی بکات؟ کب 
  .نگوت ھیچی و ڕاوەستا گیان ب و بدەنگ. ما ج ئوەوە

 و ھسنگاند ی"یگۆرۆڤ" وردی ب یۆڤ لی لی      
 یگۆرۆڤ بم دانان، پنا ل جانوەری و پلوەر چندین
  .ندەھاتوە ھاوسنگ گیاندارک ھیچ دەگڵ

 درۆ دوای ب درۆ. کرد قسگانوە ب دەستی یگۆرۆڤ   
 گانوەش، دەگڵ. ھچنین لسر داستانی و ھات بۆی

 و دەکرد ئوی لوانی سر زەردەی و" یۆڤ لی لی"سیری
 گانوەی چیرۆکی. دەگشایوە زەردەخندەی بم دی

 یۆڤ لی لی یکج ک دەڕۆیشت، درژدادڕی برەو یگۆرۆڤ
 کردە ڕووی یۆڤ لی لی. تقی یکج ،و تووڕە گکانی ب بوو

  :گوتی و پاروشین
 ناوی...  جنابی واب پم! پاروشین سرھنگ جنابی ــ    

  چیی؟
  یگۆرۆڤ ــ

 دا وت لم یگۆرۆڤ جنابی ڕاگرتنی بی!... ئھا ــ    
 ھۆی ب و درۆی گشت ئم تاوانی ب دەب... نابجی زۆر

 شکۆ خاوەن بارەگای و نیشتمان خاکی ب خیانت و ناپاکی
 و بکرت سیبریا ی"کاتورکا" ڕەوانی یکچی مزن، تزاری
 وانیی تۆیش ب... نمنت دا وت لم تۆمی و توخم

  !یگۆرۆڤ؟ جنانی
 ل کاتک و تیژی توندو سھۆوی ل جارک یگۆرۆڤ    

. ھاتبوو دەبنگی و کاسی تووشی دا الواندنوە گرماوی
نخۆڕایی و نائاگایگوتی ل:  

  !دەفرموون ڕاست گورەم بی ــ    
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 ب پیاوکی چندە بوانن!... یگۆرۆڤ بی سرم چاوی ــ
گمندە و ئچ ب خۆی! مروەت دەزان کاتورکا ک 

 پروەردە دا فرگی لو کس ھر و مزن فرگیکی
 پ کاری سوکانی و وەتلبکی پشتی دەب ئیتر بکرت،
  .بسپری

 ئاسمانی ل بختی ھسرەی ئیتر. برد یان"یگۆرۆڤ  
 یگۆرۆڤ ل. کوژایوە و ڕاخوشی ھتای ھتا بۆ دا تمنی

   تارما ل ئویش ک ؛"یلینا" ما؛ ج ناوک تنیا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل سیاسی زیندانیانی ب تایبت بندیخانی= کاتورکا
 دا بندیخانی لو. سیبریادا مبندی ساردترین
 کار و بگاری زیندانیان، زۆری ئازاری سرەڕای

  .ھبوو زۆرەملیش لکشانکی
" یلینا" ئرێ نیزانی کس بوو؛ ندیو و نوقم دا بووملل

 لو تری بگکی یان بناوبانگی" نینا" ئو ھر
یشنچ.  

       وی لوەی شکۆبوون ی سی یۆڤ لی لی دا، قۆپ 
 ھمتی یک ب و بنونن خۆ دەب شوە ئو ھر وابوو

انی ژیانی تۆماری ،گورچکبی بگکاری کۆمیتکر بخاش 
زۆربی  بپی. بوو ئیار مانگی یکمی بیان سبی. بکن

 پ ڕۆژکی ک دەردەکوت وا ،ڕاپۆڕتکان ھرە زۆری
 ئمسایان ئیاری یکی ،دەیانگوت. چاوەڕی ژانسریان

 ،کوات. دەبت گران و گورە گلک بسرھاتی ئاوسی
. دادت شون ب ماورانی گزراندن خۆ و ڕاگرتن دەست

واتک ر دەبو ھوە ئخۆ ش ب رشک ماکانب ندابک 
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 ڕەپچکیان دەی، ئگر و یک ئگر دانیشتوانیان و
 دەسبسر دا ھرش لو ک کسکی ست ل. بدەن

ئندامانی پایبرزی  کسیان دە نب ھیچ دەکرن،
 ئم ک بزمن، ئو ھسووڕنری کرکارین وکۆمیتی 

. لی لی یۆڤ، ئم مزن سرگوتنکی خۆیدا ل خۆی
ی لتاکتیکی کۆنوەرگرتبوو ژاندەرم قاموسنام .ل 

 پاوانان ئوەندە دا پۆژەکش کردنی پشکش
 کارەکانی ھموو بری و سر دەتگوت ھر ک جوویوە،دە

 پاروشین. ھتکاندووە کرکاری کۆمیتی و ھناوە پک
 بنمای دەگڵ تاکتیک ئم ک دەیزانی باش

 جارانی و سیاست گۆڕەپانی ناو ھاتۆت ەکان"ڕۆمانۆڤ"
 خود ھر پاروشین. ھناوە وەدەست سرکوتنی جاریش
 گلکل سای دەکارھنانی ئم کۆن تاکتیکدا  بۆخۆی
 و سر ئاخر و دابوون ئازار زۆری  خستبوو. بند ل کسی

 دەیزانی ئو. بوونوەدکر وا بۆ زیندانی دەرگای بناچاری
و کئ ماوە کارکردی و بووە کۆن تاکتیکم. نب چونک 

 دا، پ ئرنی دەنگی پاراستن بشی سرھنگی
  .سلمندرا گک و گوت پ ی"ئرێ" یش"پاروشین"
سر  ب ھرش، گی کردنی ئرێ و سلماندن دوای      

 دا کرکاری کۆمیتی چاالکانی و ڕبر ناوی لیستی
 ل بوو بن ک تکۆشرانی ئو ژمارەی. چوونوە
 ک ،بوو زۆر ئوەندە ھر بکرن، دەستبسر دا یکشو
. ندەکرد تکوەپچانیانی و گمارۆ و ھرش بشی یکشو
 بای،نھنا پ کۆتایی یانەککار یکشویش ب ئگر

 سریان دا تر شونکی ل و دەچوون کیس لژمارەیکیان 
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 کسانی ئو تنیا ،کردن ناچاری گرفت ئم. یوەھدەدا
 نی موتۆڕیککانن بزودانرھن ،سدەستچنیان بک .

 بزونی موتۆڕی ک ،ئسپارد ڤاتر ب لیستکیان
 ڕەکڤگبکات نیشان دەستت .کی دەبوایشر و پب ل 

 شاری گمارۆی و ھرش خبری ھرش، پکردنی دەست
 لی لی ،ھربۆی. ڕاگیشتبای فرماندار ژەنڕاڵب  باکۆ،
   .گرت وەئستۆ ئرکی ئم یۆڤ

 پۆلیسی سرھنگ بوو. شو دوازدەی کاتژمری        
. دەکرد تیار خۆی تفلیس گڕانوەی بۆ پاراستن

 بکات، پ سفری سرھنگ بوو قرار ک شمنفرکی
 ،یۆڤ لی لی. دەکوت وەڕی شو نیوەی یکی کاتژمری
. لکردن ماوایی فرماندار ژەنراڵ سردانی بنیازی
 ک ڕاپۆڕتانی و نامیلک ئو مۆرکردنی بۆ پاروشین

 میوان دەگڵ ،ندەبرد خۆی دەگڵ میوان سرھنگی
 کار کردنی ریس و رک دوای. خۆی نووسینگکی گڕانوە

 سواربوونی و وەسرکوتن دەمی ل میوان سرھنگی بار، و
،ری گالسکو کردەوە الر س ی بچکدا پاروشین گو 
  :خوندی

 ک دەدەیت ە"یۆڤ لی لی" بم ڕگا ئمندە بۆچ تۆ ــ      
 پچوانی ئم... !؟ھڵ بقورتنت تۆ باری و کار دە خۆی

 ھمیش تۆ پم بی بزانم،!... بکات وا ناب و ئیداریی یاسای
  !دەکات؟ سرەڕۆیی بمجۆرە

 دەگڵ بمجۆرەم ھمیش بی...  بی ــ      
 بشی بۆ ھاوارم جاران زۆر من ئاخر... دەجووتوە
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 پشتم نبووە کس بداخوە بم ناردوو، ئوە پاراستنی
  ...بکاتوە کمی سرەڕۆیی ئم و بگرت

  :گوتی و گرت پاروشینی باسکی پۆلیس سرۆکی  
 ھرک من. ھبت درژەی ناب و یاسای دژی ئم ــ      

 ھرچی و ھی ھرچی خۆم، بارەگاکی گیشتموە
،بینیوم م بکووڕی و ک ی بزدار گوڕ خاوەن گریج 

!... دەکم کارە ئم دنیاب ...ینمڕادەگ مزنی تزاری شکۆ
  .ڕووداماوە ڕادەبدەر ل یۆڤ لی لی

 سرۆک دەستی سرلوانی، کزی زەردەیکی ب پاروشین    
  :گوتی و گوشی پاراستنی پۆلیسی

 نگرن گران ڕۆژیقت برگی  ئوان نبم، من ئگر ــ    
 تکای... ڕاگرتوون بۆ شارەم ئم منم ئوە. تدادەچن و

  .ڕابگین شکۆ خاوەن گریج مبارەکی گوی ب ئمش
  !ئرخیان... دنیاب ــ
   کیاندنی بۆ میوانرچی" ڕاگھ یرچی و ھھ نیی"، 

  .گرایوە تفلیس برەو و ھشت ج ی"باکۆ"
 ،یۆڤ لی لی. یۆڤ لی لی نووسینگی گڕایوە پاروشین    
 ژەنرال شون ب ،دەستوە ب تلفۆن و پ سر ل وا ھر

 ل ن فرماندارپاروشین دەیزانی ک . دەگڕا دا فرماندار
تی. "لی لی یۆڤ" ھر ئوەندە نووسینگکی ل ن و ماڵ

سرقای تلیفوون بوو، ک ھستی ب گڕانوەی پاروشین 
 السکی بینی، دا خۆی نزیک ل ی"پاروشین" ھرکنکرد. 

 چند لوانوە ژر ل و دەزگاک سر کوتای تلیفۆنکی
 مخابن بم کرد، فرماندار حوای نوەنوکتی و جون
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 گوچکی بگات ک ،گوترانن برز ئوەندە جونکان
  .بکات ساز ل نوشتی دوای و پاروشین

 دیسان کورت، پشووتازەکردنوەیکی دوای یۆڤ لی لی    
 شونک چند ل فرمانداری ھوای و ھگرت تلفۆنی
 لی لی" و وەرنگیرا سۆراغی و سر فرماندار. کرد پرسیار

 جاران چند. تکچوو تواو مزن خسارە بم "یۆڤ
 کردە ڕووی و کرد جبج لووت پشتی سر ل چاویلکی
  :پاروشین

 !...تلیفون ککی نیی و کات ب فۆ دەبات ــ   
 دەبی خۆمان ئم... داوە قووتی زەوی و ئاو بۆت فرماندار

دە . برە بڕوە ئۆپراسیۆنک خۆت تۆ... بین بکار دەست
 ک وتنگوێ بگرە و بزانرکوتن یان سی ت، داکپل 

 و دەناس تۆئ ئۆپراسیۆنککارامییت دیاری دەکا. 
 ئوە بری، بڕوە باش کک و بی بدەمار و ژیر ئگر
 دەچموە!... بانانی تۆزی ئگینا و خانانی خانی

 ب خۆم و وەردەگرم تۆ خبری لووە و خۆم نووسینگکی
  ...دەگینمڕا یفرماندار ژەنڕال

 ڕووشن، گیان زەردەخندەیکی ب یۆڤ، لی لی    
 واتای پاروشین. نگوت ھیچی و کرد ی"پاروشین"سیرکی

 و حنک ماناکی دەیزانی و، دەزانی زەردەخندەیی ئو
پجاڕییی ،پاروشین. گموو بوو خۆش پن ھو جو 
 زڕە ئم سب بکرێ، پئم جیھانی  سوکایتی

ندەیت. زەردەخبینم نپاروشین. بوو ناچار چاری ب 
  :گوت پی و النبرد" یۆڤ لی لی" لسر تیژی نیگای
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 کس ئگر شارەی، ئم فرمانداری جگری ک تۆ ئاخر ــ    
نزان، دەب  ئم ئیدارەی زاکوونی و نزم و پکی و ڕيک

 یاسای ک زانییدە باش و زانییدەتۆ بیزانی. دەزانم 
 الی ب خۆمان نھنییکانی نادات پ ڕیگمان گشتیمان

 ک ناچارم ئست ھر بم بدرکنین، کسانوە
  ... بدەم نیشان بچووکتان نموونیکی

    کی بتاوکراو چاوڕوان پی ننجپ ر خستس 
 ی"ڤاتر"  دانکدا ل زەنگ جرینگی و زەنگ دوگمی
نایی پاروشین. ژوور ھگوت پ:  

 ئیدارەکمانوە یکمی بشی ل و ک کڕەم ڤاتر ــ   
  .وەربگرە بۆ فرماندارمان ژەنڕاڵ جنابی ھوایکی

 پاروشین، ل نیگایک و یۆڤ لی لی ل چاوک ڤاتر    
  :گوتی

 خۆم من و نیی پرسین ل ب حوج ھیچ! ڕیزدار گورەی ــ
 بی... کون ل ژەنرال جنابی ئستک ھر دەزانم

" مانتاشۆڤ" جنابی دەگڵ ئستک ھر ژەنڕاڵ جنابی
ل لریکی ھۆتژن خوتوو...  
  !سپاس... بۆی دەتوانی تۆ ڤاتر، باش ــ 
 چند. ما ستحی حووت و حیت لم سری یۆڤ لی لی      

 پرسی، فرمانداری پی شون سعات ب ،پشتر خولک
 ئوەتا بم... زانین ئوی مکۆی و جگا ب کس بم
 پی و دەیزانی پاروشین دا گوچکم پنای ل ھر

 کینوە ئوپڕی ب. چوو دا ڕق ب یۆڤ لی لی. ندەگوتم
  :گوتی
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 ڕگای و جگا ب شیوەی بم ئگر تۆ !جناب ــ    
 دوژمنانت کۆبوونوەی جی دانگ نیو ب شارەزای، فرماندار
،ستا دەزانی زانیبایئ دەبووی؟ کوێ ل!  

 ژەنڕاڵ گیانی و ماڵ و سر ل پارزگاری! بڕیز ــ     
 ئحوای ل چرک ب چرک و سپردراوە ئم ب فرماندار
  .ئمی سرشانی ئرکی ئم... ئاگادارین بڕزیان

 چوو، دەرگا برەو خرا و ڕانگرت خۆی یۆڤ لی لی      
  :گوتی و ڕاوەستا دەرگاک لبر ھر بم
 ڕای تلفۆنوە ڕگای ل و ھۆتل دەچم ئست ھر ــ       

  !ڕادەگینم پ فرماندارت
        رکری ھبیۆڤ لی لی س ا، ژوور لپاروشین ب 

ب . کردەوە تازە پشوویکی و ھکشا قووی ھناسیکی
 شانی ل سر گران قورسککی ڕۆیشتنی"لی لی یۆڤ" ، وەک

 باوەش ل الچووب ، ھناسیکی تازە کردەوە. مل و
یان الوکۆ و ھبست وەرگ ھر و دانیشتدا  کنپکی

 چندە ک ئی: "گوتی و گوتی لوانوە ژر ل بخونت،
 بۆگنی کوی و ڕوەیی... میموون ئم دووزام و چپڵ

 ناو ب لمبۆزی دایم ب و سیرمخۆرە... فندە گندەڵ پی
 ننکم باسی... مومۆیتی ھمیش و دەگێ دا ھژگن

 دەنک چند بزان دەب و تھدەقورتنی خۆی ، ئوبکم
 دووزام ئو دەستی ل کنگی... بووە بسرەوە قژی

  "دت؟ خالسیم
 ،گڕاوە دا مزھتکن بگیکی شون ب جاران زۆر    

م کە"یۆڤ لی لی" ئ ڕ لکی. بخات پۆ و پیگوەھا  ب
 ک ،رەکتی  ناپاکیگیانوو خئ بکات...  باس بۆرەپیاگ
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 ھان ل ی"پترزبۆرگ" ھر بو جۆرە بگان دەکرێ
...  و زۆرداری...  دزی... خواردن برتیل وەک بگی. بدرت
 ،گندەکاریی چشن ئم. ناھنن پووشک ئمان نخر
 پیرۆزییکانی ب خیانت... نیکات نیی کس و نین تاوان

 و شا ب دژ نھنی دوژمنایتیی و دژایتی... حکومت
 بگی دۆزینوەی بم باشن، ماکی ئمان... جگرەکی

" یۆڤ لی لی ی "وەک ساختچییکی کۆن ل ئویش ئوتۆ،
  .بدەگمن گلک و زەحمت زۆر ،
 شڕابدانکی الی بۆ گوتنوە، و گوتن دەم ب پاروشین     

 سیم سری کرد، پدا یکدا دوای ب دوا پیای دوو. چوو
بوو، پیا ر کتڤا و ژوور ھات ب گوتی ڕاوەستان ب:  

 مختاربگ ک دەب نیوسعاتک ب نزیک گورەم ــ    
تانکیشی... چاوڕسک دەگ، بانگ ی"قاسم میرزا" ک 

  .دەکا
  !بی؟ پم نھاتی زووتر بۆچ ئدی!... نیوسعات؟ ــ     

  :گوتی بۆوە نزیک لی ڤاتر
 و ھواڵ پی ھگبی ب میرزاقاسم و مختاربگــ     

 ئو وای پم من... تانخزمت ھاتوونت بکک دەنگوباسی
 لی"گی و نخش لوانی ھاتوون، بۆت ک خبراتی

   ...بخن لبار" یۆڤ لی
  :گوتی تامزرۆیان پاروشین

 الی چۆت ھرش فرمانی وەرگرتنی بۆ ،یۆڤ لی لی ــ    
 و قورس بگ و قاسم میرزا خبراتی ئگر...  فرماندار

 لی لی ،و فرماندار الی دەچین ئمیش ئوا بن، ئنگوە
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 من با بم!... ڤاتر دەب خۆش چند... دەکین بۆڕ یۆڤ
  ...بدەم ل فرماندار بۆ زەنگک

 ب یۆڤ لی لی نیی وا پم من!... گورەم مدە ل زەنگ ــ   
  .بگات فرماندار دیداری

  !نیی؟ ھۆتل ل فرماندار مگر بۆچی ــ
 ڕوحیشی یۆڤ لی لی جنابی بم ھۆتل، ل ــ     

! کوی ل و ھۆتلک کام ل فرماندار ک نیی خبردار
 کام ل ئاخۆ پرسی نی ،گلپیاوە ئو ھۆتل، ل گوتم من

لھۆت ...لری و بچین با چبگ ھاوردەی خمیرزا و ب 
 چندە و چندن بایی بزانین و بکین کو و شن قاسم
  ...دنن

 ل پ دەمی ب و کردەوە تازە پشوویکی پاروشین     
  .گرت ھمزی دە و کردەوە ڤاتر بۆ باوەشی پکنین

 بکار و باش جگرکی ھق ب تۆ... ڤاتر بژی ھر ــ      
  ...ڤاتر ھبی ھر... من بۆ یدسۆز و

 لک لووە چوو، پاروشین دەگڵ بردەرگا ھتا ڤاتر    
  .ھبان

  
  
  
  
  
  

****  
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34  
   
  
 ھموو ل ،فڤری مانگی ششمی و بیست ڕۆژی     

 کرکاری زۆری ھری زۆربی. ھپشکووت خک الیکوە
 باکۆ شاری شونی دەیان ل کانگاکان، و کارگ و فابریکات

 ھسووڕنری موتوری و ماک بم. کۆبوونوە دا
 کۆمیتی نزمی. بووبوون جگر دا کان"دپۆ"ل سرجمیان

 یلنا" چاوەدریی ژر ل باکۆ شاری مبندەکانی
   .بوو دا" کنونیانتس

      م لرجس ی و دوور چیرۆکژەکزار" دڕو ھ 
 وات رووسی، ئیمپراتوریای ھومدەکی و ھیوا ی"یکشو

 دا پارۆشین و یۆڤ لی لی گوی ب ک داماو، ی"یگۆرۆڤ"
 ک ،دەرچوو ڕاست بشی ئو تن ھر بوو، خوندرا
 فڤری مانگی ششمی و بیست ڕۆژی ل گوتبووی

 ئو سرەکیی بگی و دەبت ساز مزن خۆپیشاندانکی
  .بس و ی"یلینا" ناوی و خانمک سرھدانش،

 ڕگای یش"یگۆرۆڤ" ک یکۆبوونوەی ئو      
 و نھنی کۆبوونوەی دا ڕاستی ل پدرا، بشداربوونی

. بوو گلالیی و گشتی کۆمبوونکی بک نبوو، تایبت
 نونر وەک" یگۆرۆڤ" دا کۆمک و کۆڕ ھیچ ل ھروەھا

 دا کۆمبوونک ھیچ ل قتیش قت و ھنبژڕدرا نووسر و
 و درۆ و گیڤ و ھڕ گشتی ئوە نکرد؛ خک بۆ قسی

 بۆ مافک و مزە وەرگرتنی بۆ ک بوون، سازکراو دەلسی
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 و پاروشین دەرخواردی ئارەقک، ژەم و پخۆر و نان کینی
  .دەدا ی"یۆڤ لی لی"

 تنیا کرکار و مابوونوە بکار کارگکان ،بوو ماوەیک      
 کارگو حوشی دەھاتن ڕاگیراویان مزەی وەرگرتنی بۆ

 بتکا کارەکان خاوەن ،ڕاستیدا ل. دەبوونوە کۆ تیدا
سر  بنی تنانت ،و ھاتبوون کقیرانڕەش تووشی

  زارەکی و
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ
 پاپۆڕ کردنوەی نوژەن و سازکردن یتایبت کارگی= دپۆ  
  .بوون گم و بلم و
 بوو کردەوەیشیان بن ن کمۆ بکدەست کاری پکر .

 و، بوو ئاخنی کرکار ھرای ل گوچکیان ،کار خاوەن
 خاوەی بۆ پاشمل بوو، دۆعا و تووک جون ھرچی کرکاریش

   .دەنارد کاری
     کارانیش کۆمای ناو لکی دا کرسانگر کسیخوڕ و گو 

 گی ئو دۆزینوەی بۆ و ھدەگرت ماتیان ک ،ھبوون
 داویان بوو، پویستیان پاروشین و "یۆڤ لی لی" ک کورەی
 سیخوڕە و گوگر لو یکک ،"یگۆرۆڤ. "دەناوە

خۆرانبوو سیرم زۆر ک خۆی وریایان ی تووڕە کۆگای ل
 و جون یگۆرۆڤ، وەک پیاوی. دەکردەوە نزیک کرکاری

 قوتی گوێ ئوان. ندەدای گوێ سووکایتییان و تووک
 لوە تکدانی و شواندن و خون بۆنی ک بوون خبراتک

قس و باسک بوون،  خۆزیاگری دڵ ب ەکان"یگۆرۆڤ. "بت
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وەی باسی کقاندنکی تنتی، شویان حکوم 
 پاروشین. بکات دەست مزنی مۆرەیکی سلالرکردنوەی

 یگۆرۆڤ بۆ بھشتی باخی سرسوزی دەرگای جاران زۆر
دەکرد ڕەسم دەنگ ب ر کگری ئبم خی لشنبۆ چ 

  ، ب کاوی دی دەگینت.بکات دەستچن
 بڕوەبری ئندامانی کردنی دیاری و ھبژاردن کاتی     

 ئژدەر و" چۆنیاتۆڤ" ،دا کارگیک ھۆدەی ل. بوو مانگرتن
 ڤرا ک بوو وا بن. دەکرد یان"ڤرا" ھاتنی چاوەڕانی
 سر ب برھمک و بنت" نینا"چاپکراوی تازە برھمی

 سرجم ،بوو پویست. اتبک دابش دا بڕیوەبر ئندامانی
، ک برنامی وەربگرن برھم ئو مانگرتنک کرکارانی

 کارگ حوشیکاری دمۆستراسیۆنکی تدا نووسرا بوو. 
 ھر و ببۆوەوە کۆ تدا کرکاری پۆل پۆل مزن، ساۆنی و

 نخایاند زۆری. بوون گوتارک و گوتن سرگرمی پۆلی
   .ھات ڤرا
 ھگبی حشاردانی شونی پشککی ،"چۆنیاتۆڤ"     

 ھگبی ،ڤرا. گوتبوو ڤرا ب ی"نینا"برھمکانی
 کارگی کوتانوەی ئاسن دەزگای ژر ل کراویچاپ برھمی

 میتینگ کۆتایی پیامی ڕاگیاندنی بۆ و شاردەوە دا مزن
 چاوەڕی دا ساۆنک ئاخری ل و مزن ساۆنی کردە ڕووی

  .دانیشت کورسی سر ل ،"یلنا" دیداری
 ب بوو ئاماژەیک دا میتینگ لو ژنان بشداریی      

 و ڕووس یانژن. باکۆ کۆمگای ئاگاھاتنوەی ب و وشیاری
 کسانیان و خزم و برا و ھاوسر دەگڵ ،ئرمن و یئازەر

 ، ل دمۆستاسیۆنک دا بشدا بوون. ھاوخبات و چاالک
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 ھستی و گشابۆوە ،مزن دەسکوت ئم بینینی ل ،ڤرا
 ڤرا ڕۆژە، ئو درژەی ب. بوو دیار پوە ڕەزامندیی

 نباتی و نوق پی ھگبی دوو. نسرەوتبوو یکدەم
 ل ئگرچی ڤرا. کراو دیاری شونی گیاندبووی ی"نینا"

کۆنم دانیشتبوو، داساک بچژانی پیلی و شان و م 
ک بوورایوە و خولک پنج. دەچشت ئازاری و پدادەگڕا

 ئاسایی کاریلشی، ل  ئندامی لھموو  ھستی کرد
 ن  ،دەبوو گوتاربژ گوتاری ل گوی ن ؛وەستاون

. ھبوو ساۆنکی ئوپڕی بینینی توانای چاوەکانیشی
 دا بر و دەور ب چاوکی کورت، حسانوەیکی دوای

 بر دای بشداریکری ئندامانی یکی ب یک و خشاند
 تنانت دەناسی، ئامادەبووانی زۆری ھری زۆربی. چاو
را. دەزانی انییناوەکان ناویش بڤ، موە بشایزانی و گ 
م کئ ،ناسین ھۆ ب ی ،و نییسرەوتنی ھۆکارەکن 

 خۆی خۆیتی؛ سای چند ڕەنجی برھمی خۆیتی؛
 ل ک ئوانی. دەگرتوە ھی بۆخۆی و ندوویتیچا

 ھی، ناوبانگیان کرکاریدا خباتی سرووی ھر ڕەدەی
 قاڵ دا گکانک ناو ل پکوە و خۆیتی ھاوخباتانی

  .کراون
 بسر یکایکی بینینوە، ڕگای ل و دەکردن سیری    

 ،کس ئو. جما دا کسک سر ل چاوی لپ. دەکردنوە
وە لنیشترا بۆ التی. دەبیندرا ڤبۆ بادراوی و قیت سم 

 چاوی چاوە و قوت مل. چاو بر دەھات ئاشنا و شناس ڤرا
مومۆ  .بخشی ڤرا ب زیاتری ھسنگاندنی ھزی کابرا،

 لپ،. نبوو سرەوتی دەم یک ،نناسراو کابرای و چاوچاوی
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 ڤرا برەو شانیشی و مل و دەموچاوو  وەرسووڕاند سری
. وەالچوو ڤرا زەینی بر ل تارمایی ئیتر. یوەوەرچرخا

 ئو ھر ئوە ک بیر، سر کوتوە و بیری ھاتوە
 چکم ئو ھر و گومرگات و پۆست ئیدارەی کاربدەستی

 ب... ە"غوالم" مای کارەساتی ل پ ڕۆژی زەردەی
  ...!خۆیتی

 ئژدەر گیاندە خۆی خرا و ڕانوەستا یکدەم ڤرا ئیتر    
  :گوت ی"ئژدەر" ب ڤرا. چۆنیاتۆڤ و

!... ئژدەر؟ بینی دا جماوەر ناو ل کسکم چ ب تۆ ــ    
  ...گورگمش

  ! بزانم بی پم... ڤرا؟ کی ــ
 دتوە... گومرگات و پۆست ئیدارەی کاربدەستکی ــ  

 لبیر تڕۆژە ئو ڕاکردنی و ماتریس مجریلکی... ؟بیرت
ژدەر؟ نییئ ...!کی ڕۆژی لی کارەساتدا یش"غوالم" ما 
 کرکارەکاندا ناو ل ئست... بوو گورگمش ئو ھر

  ...چاوە چاوە خریکی بردەوام و دانیشتووە
 چی بزانین با بم" چۆنیاتۆڤ"ب من با بگرە سبرک ـــ   

  !بمنوە لرە تۆ... بکین
. ژوور چوون چۆنیاتۆڤ و ئژدەر نخایاند زۆری      

 دۆزینوە شون ب  دەب کس، ئو ک بوو دنیا چۆنیاتۆڤ
 و ئژدەر کردە ڕووی ھربۆی. بت ناردرا دا"نینا" ڕاوی و

  :گوت پی
 ڤرا دەگڵ پکوە... بگۆڕە ھگبکان جگای خرا ــ      
   .بکن کارە ئم
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 دا" بیکۆڤ ئایدین موقتدیر" ھاوڕێ گوی ب چۆنیاتۆڤ
  :گوتی
  !ئرە بت با بک، بانگ بۆ م"یلنا" و بۆ خرا ــ      

  :گوتی چۆنیاتۆڤ.  ھات" یلنا"
 پۆلی ناو ل بکرگیراوکیان ئم ھڤانی!  یلنا ــ    

 ئندامانی ھبژاردنی ،باش وا بینیوە؛ دا کرکاران
 بچۆوە تۆ. تر ڕۆژکی بخیت مانگرتن بڕوەبری

،کۆنسا وەی ڕیزی لشک دا دانیشتووان پسک ب 
 ک دەبینی گومرگات و پۆست ئیدارەی یۆنیفۆڕمی جلوبرگی

 دا گوی ب تۆ. ھاتووە ڕاون ڕاو بۆ و ملقوتی خریکی
نو بخو ی پب ری" لن دوو و" شاری ئیچورازتر کۆھ 

دەروازەی ل "ققوش "، ی لالیی" ماربداداش ک "، 
 کۆبوونوەیکی فڤری، مانگی ی28 ڕۆژی ی7 کاتژمری

 و وەرە ،ناسراو تکۆشرکی وەک تۆیش و ھی خۆمایمان
 ک نیشانی ناو بو ما ئو ک ،بزان ئمش. ب بشدار

 بم. ژیاوم دا لوێ ماوەیک من و ھی و ما گوتی، پم
 ماک بنیازە داداش کربالیی و چۆ ماک ھنووکی

 چۆڵ، ماکی بۆ بکرگیراوک ھداشتنی. بکاتوە نوژەن
 دەستی بزان دوژمن با ،یکم تدای؛ ئم بۆ خری دوو

متر ئتواناترە و بادووەمیش و ب ک جیرەخۆرەک 
 ل دوایش و پاراستن ئیدارەی الی دەباتوە بتاڵ ھگبی

  .دەکرت سرکۆن دا پووچ خبری سای
 کۆنتۆڵ ئرکی ،" یلنا"کردنی رەوان دوای چۆنیاتۆڤ     
 خست ی"داداش کربالیی" مای چاوڕاگرتنی ژر ل و

  .ئژدەر ئستۆی
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 ماڵ ل درەنگانک ھتا ئژدە فڤری، مانگی ی28 ڕۆژی     
 ئاوەکانی قراخ ڕگای ل ئوارێ، برەبری. دانیشت

 چند. ھکشا غوالم مای برەو یوە"شاری ئیچری"
. "ی ل برنامی کار دابوونیسا پوورە" سردانی ،بوو ڕۆژک

 دانابوو بچووکیان دیارییکی ،تریش ھاوڕیانی و چۆنیاتۆڤ
ژدەر کڵ ئم. بیبات خۆیدا دەگژدەربوو ڕۆژ دوو بئ ، 

 دەرفتی تنانت ک بوو، سرقاڵ ئوەندە
       .ندەکوت دەست سرخوراندنکیشی

. غوم مای گیشت ڕابوردوو، بیری دەم ب ئژدەر،     
 زستانی ل. نمابوو پوە دەرگای غوم مای حوشی
 و سۆپ خۆراکی کردبوویان ئاوردوو، لبری دا، ڕابوردوو

 و بفر داڕژانی ب ماک دیواری و دار. سووتاندبوویان
 لوارەی و پلسوان. داڕندرابوون دۆڵ دۆڵ ،باران

. بوو دیار لوە خفتیان تمی و چمیبوونوە سربانکان
ی ژووە دەوونی لکم تاریکمیراتی ،دا غو رمن 

 و سوار ھناسی غوالم جاران. مابوو یادگار ب کۆخکی
 نیسا پوورە ب میراتکی و ڕۆیشت غوم بوو؛ خنکاو پشووی

 گرووی و قوڕگ ل باریک، دەردە ئازاری کۆکی نرم. با
  .ندەبایوە نیسا پوورە

 ڕاتکاند، یەکیانژوور دەرگای ئاقڕیزی، ئژدەر     
 کلنی ل سری پیرەژنک و کرایوە دا ڕووی ب دەرگای

 کوتۆتوە و ئینسان ترمی دەتگوت ھر ک دەرھنا، دەرگا
 بسر ل وەھای بوچ دون نیسای پوورە!... پکوو. پ سر

 کۆچی غوالم کۆچی دەگڵ نیسا پوورە ڕەنگی و ئاو ھاتووە؟
  !پڕیوە ڕووی ل و کردووە
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  !نیسا پوورە!... نیسا؟ پوورە  ــ 
 سیرکی و کردەوە برز سری زەحمت ب زۆر نیسا پوورە  
 سپی قژی لیسپی لرزۆکی، دەستی ب. کرد ی"ئژدەر"

 ب و سری دەسرۆکی ژر خستوەالجانگکانی 
. الواندەوە ی"ئژدەر"وەسرلوان کای زەرەدەیکی

 تیشکی ئاخرین نمای و ونا دەمیشی سر پکنینی زەردەی
 پوە ژیانی گرمای ن ک بوون، پاییزی خۆرەتاوی زەردی

  .مانوەی ھیوای ن و بوو دیار
 حاڵ پرسینی لچاکوچۆنی و  ب حوج ،پوورەنیسا دیتنی  
 و پرشانی ھر بوو، دیار لی ئوەی. ندەکرد گوزەرانی و

نوایی بنگازی و ئلی. بوو بومایان نژارانوەندە ھئ 
 چاالک دزی حوت دەتگوت ھر بوو، حاجت ب و ڕووت

 ژووری برشیبۆ  و خاوی نیبۆ. گاوە دا ماڵ ب دەستیان
 ،پوورەنیسا لیباسی و جلک. دەدا تازەھاتووی دی ل تاریک،
 دا ی بویژدانبینر ڕووی ب شرمزاریی ئارەقی

 و خورد ب و برک ل ژوور شداریی و تاریکی. دەتکاندەوە
بۆوە نداتو نیسایان پوورە جستی دی، الیکی ل خۆراکیش

   و ھیچیان پوە نھشتبوو. 
 دانا ژوورەک سووچکی ل دەستی زەمبیلکی ئژدەر     
  :پرسیلی  شرموە ب و
  گیان؟ پوورە کوی ل ئکبر ئدی ــ

 پارووە و دەکا کار... دەکا کار دراوسکمان مای ل ــ    
 ل ئو با نب ھیچ!... کوڕم کردەن چ... دەخوا نانک
  !نمرت برسان
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 دا ئژدەر سر ب کوک قورسایی وەک خبرە ئم  
   .ڕووخا

 جلکی ک بکات ئیش ژن دوو ئو ھر مای ل نکا ــ    
  !کی؟ بووکنیتیان

  .دەکات ئیش خانم دوو ئو مای ل بی... ب ــ
 باخڵ ل دەستی. بسترا ئاخاوتنی و قس ڕگای ئژدەر    
  :گوتی و نا پوورەنیسا مستی ل دراوکی ھندە و نا

 بۆ دراوەیان کم ئم غوم ھاوڕیانی! گیان پوورە ــ    
 با ئیتر ،گیان پوورە داون ب منت دەستی بم... ناردووی
 ئو وەمی ل غوالم لبیرت... خک مای نچت ئکبر

گوت؟ چی دا ژنان ...بیرتتا:" گوتی لماوم و زیندووم ھ 
گردەماوخۆری من کوڕی نادەم ڕک پاشخوانی بخ 
 خۆم من خکان؛ مای نچتوە ئکبر با نخر... بت؟

  !گیان پوورە دەدەم بۆ کارکی ھوی
 ھاوڕیانی پارەی بوو نیاز ب دا حاک ل نیسا پوورە     
 نبوو جگایک چ بم دابن، دا ماڵ شونکی ل" غوالم"

 ل و کرد دەستکی ئو دەست ئم ناچار دابنت، ل پارەی
دەستی پ ژدەر الملی ھاویشتو ئ وە ناخی لی دەروونکو 
 ئژدەر. گا شینی و گریا توانایوە ھموو ب و

ویستانوە و کرد ماچ پوورەنیسای سپی قژی خۆشالواندیی .
 ڕژتن، کوڵ دوای و گریان دا یکترا بسر باش تاوکی
  .کوت وەدەر ماڵ ل و کردەوە خاون چاوی ئسرینی ئژدەر

" خان کۆشکی" مزگوتکی ل. بووبوو تاریک وت      
 دوای. دەگڕا دا شار سر ب بژک بانگ دەنگی

 پۆلک یکج کۆنک، چند و شقام چند تپڕکردنی
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 خوار برەو خرا زۆر کۆنوە سرگی ل ک بینی خکی
  :پرسین لی و جماعت کردە ڕووی ئژدەر. دەدا ھلینگیان

 و نغاردا ئم قوماوە؟ چ...  چیی؟ ئوە برادەرین  ــ   
کف کف؟ تان لچیی  

  :داوە وەمی یکک
 بس دەدەین، غار بۆچی و بوو چی نازانین ھیچمان ــ    

 سر و کۆن ڕژاونت ژاندەرم و پۆلیس ک دەزانین ئوەندە
 مای دەن... وەبستو یان"شاری ئیچری" ژری و
 ھ خریکن و برشک کوتۆت" داداش کربالیی"

  ...ببت ساز ھرایک دیسان لوانی... دەتکنن
 خۆ بب ئیتر ھاتبوو، خبرە ئم وەرگرتنی بۆ ئژدەر     

 ئیچری" ڕگای. کوتوە دوور شون لو خرا خافندن،
 پۆلیس و ژاندەرم ھزی کۆنتۆی ژر لب وردی " شاری
 و بداتوە دەور مبندەک بوو ناچار ئژدەر. دابوو

 الڕییان دا ب ئژدەر. بگرتبر درژتر و دوور ڕگایکی
الڕی و خوارەک  ."نۆب"باخی بری و دەور گیشت و ھات

 ،ی ڕیگایکچکی گرت. دووو پرر دەمژمو ھو گاز ل 
. ھبوو کۆبوونوەیان دا ڕووس کرکارکی مای ل و گوزەرە

 ھتا دا، شو سری تاریکانی ل. بووبوو تاریک تواو ھوا
یشتنی گشو ،وەکی  کۆبوونکارانبۆسکر ل کنکۆ 

 بم کۆییوە، لیان و گرت پ ڕگایان جاران دوودا 
 پاوگکان دوو ھر ل و گوتبوو پ شوی ناوی چۆنیاتۆڤ

 ناخۆشوە و خۆش ھوای کۆک ب ئژدەر. بوو تپڕ
  :گوتی و ھات پیلییوە ب چۆنیاتۆڤ.  یارانی گیشتوە
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 ماوەیک... پچوو؟ ھندەت بوچ... کوی؟ ل ئژدەر ــ  
  چیی؟ خبر... بووین چاوەڕت و ووەڕاگرت دەستمان

. بوو بسترا تواوی ب" شاری ئیچری" بانی و ڕیگا ــ    
 و ببم سواری نکوت دەست ھیچم و کوتوە دوور ڕگم
   ...بگینموە خۆم زووتر

 ب ،ی ئوەبرشک کابرای... قوماوە؟ چی بزانم بی ـــ
  !دەرچوو؟ گورگمش

 کۆترە کلبری ل انپۆرەھنگی حوت بی تۆ وەک ــ
... دابووین دەنگ ل درشتیان و ورد دۆزیبتوە، دا دارک

 تی... نبینوە بدەست چک ئوەندەی قت شاری ئیچری
  ...بوو ھرا و ڕژابوون

 و نوان نو کوت داداش کربالیی... گرتی ئم کاری ــ   
  .دا بۆڕ پ دوژمنمان
  :گوتی و بوگدان کردە ڕووی چۆنیاتۆڤ

 و وەالبچی چاوان لبر دەب ماوەیک تۆیش بوگدان ــ     
 ل ناچارین ئمیش بگرە تۆ، نک ھر. بدەیت حشار خۆت
  .بشارینوە خۆمان دا کرکارمان ھاوڕیانی مای
 پ دەمی ب ،جۆانچاک ژیکنی ی"کازارینکۆ نیکۆی"      

وەی لنینکو پ گوتی و گرماندی تین و گوڕ ب:  
 زۆرانبازییی ئم بڕزە چندە و خۆش چندە ئای ــ      
مدوژمن و ئ ...!مئ وە لیری الشانیانداچوونیان ست 

 دوژمن داداش، کربالیی مای تاکتیکی بم ھر... دەکین
 نیکۆی، دەنگی گرمی ــ وەتوەما بچارە و وەشوا ل خمی
  .کردەوە زیندوو ی"نیکۆیۆڤیچ ئیڤان" یادی

  :داوە وەمی چۆنیاتۆڤ بری ل سترۆڤا انۆو 
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 دوژمن گوتنی، چۆنیاتۆڤ ھاوڕێ ..!نیکۆ ھاوڕێ ــ     
 ھرش خۆی نجاتی بۆ و لھاتووە برینداری ورچی چشنی
 ھموو بۆ و الیکوە ھموو ل داپۆسنری دەستی... دنت
 شلم... کڕامت ن و ھی بزەیی ن... دەبات الیک
دەدەین  خای ج ک ئمین ئوە بم... ناپارزم کورم

مای پووچ دەکین...  دوژمن ئاسنینی دەست ئو زەختیو، 
 ب ۆکر ئیمھ لی بارەگاکانمان  دۆڕاویچڕەوان

  کردنوە...
  :گوتی چۆنیاتۆڤ

 لمنیان توانیوە  ،باکۆ کۆمیتی ھاوڕیکی چند ــ      
یببن ئامادە دا لیژن، ویستۆژە پیاری پم بئ 

 ھر و ناسک گلک ھلومرجک. ڕابگات پ دانیشتنیان
 ل ئاقیک بچت، کیس ل دا ھل لم ھڤاک و ھاوڕێ

... دین کمایسی تووشی و پساوە ئم خباتی زەنجیری
 و ئمین چاوەڕمان، بسرھات ل پ دواھاتوویکی

 ل... بوونوەین ئاشت ل بدوور نیاری دوو... دوژمن
 خۆشی دژبیک، نیارە دوو ئم تییبرکی کگۆڕەپانی 

؛ خۆشی ل دەبت برەیک ب سرکوتن و حسانوە و
... دانان لق جی ل پ و ئزموون ب و زانا و ژیر وەی

 سرکوتن...  دواھاتوومان ڕگای چرای لزانی و وریایی
  ...ببێ ئم ب دەب و ئمی مای

 شق شو ھبان، لک و کرد ماواییان کاتک       
  .بووبوو

****  
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35  
  
  
 کاتژمرک دوای  ،میرزاقاسم و موختاربگ                   

 دوای. بوون شاد پاروشین سرھنگ دیداری ب ،چاوەڕوانی
 ب چاوی پاروشین موختاربگ، کچی زەماوەندەکی

 کمدا ماوە لم موختاربک. نکوتبوو موختاربگ
 دا ڕوخساری و جست ل پیری و شکابۆوە تواوک

 پیلووی و الڕوومتانی گنجی و کووز. بووبوو خاننشین
 ، چناگی ژر چورایی توورەکی و چاوانی ژر داچکاوی
  .بخشیبوو پ سمرەیان سیر نمایکی

 تر خکی مختار؟ ھاتووە بسرل  وەتۆت بۆچ ئوە ــ  
کشانی بی ھغدینن گبی و ھکانیان کووپرخانژ 

با ن زیاد باو دەک وە، جحچی دەبنتۆ کئ ب 
  !موختار عجب چ... دادەکشی؟ بوونت دەومند

 و، لوانی سر کوت ھزی کم زەردەیکی موختاربگ    
 ھمبانی چشنی لوی و دەم زەردەخندەیش، بم

  .پووچایوە و کرد بای ئاسنکاران کوورەدەمنی
 خاوەن ب!... دەفرموت ڕاست سرھنگ جنابی ــ      

 و دتڕ ،زمبران و خش و لیرە ساحبی و سامان
 زیان ھندک ب... زورە لیان پیری و سربھوان

  ناکوت و پی دەکون... پیان ھندک و پدەکوێ
  واتگ کختاربم ی بخرینگ ران و خشوھگ 

  داکوتووە؟
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 دەرچوونم من! سرھنگ چی زەمبری و چی زی ــ    
 ڕوی ئگر لڕم، ھندە ھر و خواردووە داھاتمی سری
 س ل داماو منی... دەکوم پی بدات قبرخ ل کلکم

 چند... سازکردنم خانوو خریکی و قوڕە ب دەستم شونان
 ھر بم فیالن، پای ب نوتم لداوەو نوتم تازەی بیری
 کوتوومت وەھا و قرزدارم پیان دەیناسی، تۆ ک یکبانک
 قرز دەردی سرباری. نای ھناسم قۆن، و قرز باری ژر

 بوونت لم کرکارانیش ڕمۆزنی و قۆی سگبابخو،
 ل من. برنادەن برۆکم؛ تم ڕۆھاتوون و  ڕمان داسی
  ...ھناوە تۆ بۆ ھانام و ھتووم کرکار دەست
 فرموون تکای...  التانوەی ب گوم من فرموون ــ      

 بۆ تان شامپانی و قاوە دەکم بانگ ئستا ھر!... دانیشن
  ...بنن
 دا دەست و دەم لم چل ،بژی بۆ سرھنگم جنابی ــ     

 ئیزنت ئگر... نیی شربتانمان و ھرام و قاوە کاتی
  .ڕابگینم ت پھاتنمان ھۆی من با ب، لسر

 گوتن بۆ ی"موختاربگ"دەمی سر، ئاماژەی ب پاروشین    
 ب یک،پشووتازەکردنوە دوای موختاربگ. کردەوە

  .کرد پ دەستی ئسپایی
 ھناسی و ڕووح کوولکی" باخانی" کانگاکانی ــ   

 ب دوانت ب من دەستی کوە فریام دە... منن گیانی
 ئگر و کوتووم ختر خانی ششدەری ل .سرھنگ

  !سرھنگ دەچم دەستت ل ندەیی، دەستم
  :گوتی مانادارەوە زەردەخندەیکی دەم ب پاروشین   
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 ڕۆژھتییکان دابی ب تکای ،موختاربگ جنابی ــ       
 و کورت... مڕازنوە پرپرە و خرینگ ب قست مبستی

 بۆ ئوی. گرەک زیندوومان بگی ئم. بک قس پوخت
مخدارە، و گرنگ ئی و کار بایرنامب کانناوی. کۆمیت 

 و سرۆک ئگر... بکارەکانیان مۆرە و ھسووڕنر
 پمان دەزانی، ناونیشتانیان ب و دەناسی ڕبرەکانیان

گینا... بئ...  
 ھاتووم گرنگان بم سربارەت ھر منیش بڕزم ــ       

  ...خزمت
 خۆی" یۆڤ لی لی" ک یئم ترسی. بووبوو شق شو   

تنیرماندار بگخۆی ڕای و بیر و ف بس نپر دا بس، 
 ،ھربۆی. پاروشین مشکی خستبووی ککی کرمی

 و تووڕە دیدارەکیان، سرەتای پچوانی ب پاروشین
  :گوتی جاڕس
 زۆرم کاتکی و گرفتارم منیش موختاربگ جنابی ــ      

 زتر ناتوانم و لبرە فرماندارم ژەنڕاڵ دیداری. نماوە
 و زانیاری ئگر تکای... بھموە چاوەڕوانیان
 بیفرموون، ،ھی کردنتان پشکش شیاوی خبراتکی

  ...ئگینا
 ون کم دا زلی ڕووح و برزەدەماخی ل موختاربگ     
. خوندبایوە دا بسری ک دەپڕاند کسی ئو پلی. بوو

 نک ھر مابای، جارانی دەرەتانی و دەرفت و ھاتبا
 بم  دەکرد. دەمکوت یلویشوە سرتر زۆر بگرە پاروشین،

 کوتاوە کۆیان کرکار .نماوە جاران جاری وەک ئستا ئیتر
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 و قسی. دابنونت شان پاروشین بر ل ناچارە و
  :گوتی ھدی و ئارام و شاردەوە دا دەروون ل تووڕەیی

" باخانی" کرکارانی ک ئمی من کشی! گورەم ــ    
کم دیسانستاون لریکن و ھم خنن لودیارە. بش 

برنبووە  مندە مای  ھر ئاگرە ئم ک ئاگادارن ئوەیش
. سووتانن خریکیگرتۆتوە و ئوانیش  تریش شونکانی و

 کشار نا، ب ر لھوی دا گوندەکانیش لربزری سس 
 ترسی ل ،من براکی ژن. زایان ئاغاگوندەکان و ھداوە

 پموای من. ھناوە ئم بۆ پنای و ڕایکردووە الدی
 ل پۆیین مستکی ئگر و خراپی ماکی" باخانی"

 پ تریشی شونکانی ،ھرم بدرت ئم سری توقی
 ،ئمۆک ھر. دەبتوە ئارام دنیا و دەکرێ چاوترسن

 چند دوای موختاربگ... داوم پ خبراتکی" شنتۆکۆڤ"
 دەناسی" شنتۆکۆڤ" جنابی ــ: پرسی بدەنگی، چرکیک

  !بڕزم؟
 ئو خبراتی بزانم بی... مختار دەیناسم بی ــ      

  !چیی؟
 شنتۆکۆ! بڕزم سامناکن گلک شنتۆکۆڤ خبراتی ــ  

دە، م کند لی چرھاتی دا دوایی ڕۆژانسورە بو گ 
 ئم کانگکانی و کارگ ھموو کرکارانی و دان ڕێ ل گران

 دەزانی خۆت... دەشونن شار و دەگرن مان یکج شارە،
 س... دام مردن ل من ئیتر بدات، ڕوو کارەسات ئم ئگر
وتم، چاکی نوەتن دەرم لڕادەب وت و دەدەنح 

 ئگر و زۆر نوتکی گیشتوونت تریشم چای ھشت
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... دەچم تدا من رئیت بگڕت، وەڕاست شنتۆکۆڤ گوتی
  ...!گورەم نیی ڕاگرتن دەست و ساو ساوە زەمانی ئیتر

  :گوتی بزاری پڕی ئو ب پاروشین  
 مۆرە و ڕبر ناونیشانی و ناو تۆ موختاربگ، جنابی ــ    

  !تواو ئیتر و بدەی نکارگەکانما
  :گوتی کووزانوەب تۆزک و تووڕە کمک موختاربگ  

 و دام تکدانی مبستیان. شۆڕش برنامیان کارو ــ      
 ھوەسین دواییش و تزاری ئیمپاتورییتی دەزگای

 ئو ھر دەم من. مزن تزاری شکۆ خاوەن گیانفیدایانی
 نیی، شاراوە و ون چاوان بینایی ل شتک ھیچ ک جۆرەی

 سرھنگ جنابی ل شتک ھموو بمجۆرەش ھر
 بینک و کین ھموو ب و ئاشکرای و خۆیا پاروشین
،م دەزانر بگر ئر ھسکارەکانی مۆرە ناوی لو بئ 

نگریسان ت پو قاسم میرزا دا... دادەگرئ یلیست 
  ...ب ئرخیانتواو  با بک پاروشین جنابی پشکشی

 کوشتی و ساردکرەوە ماستاو مامۆستای ک ،میرزاقاسم    
 و سر بۆ دەستکی بوو، ئوانک و ئم کردنی ماچ پو
 باخڵ ل تاوانبارانی لیستی و برد چاو سر بۆ تری ئوی

  .دانا ی"پاروشین" لبردەمی و دەرھنا
 و کرد سیکی و کردەوە لیستی تامزرۆیان پاروشین     

ر لوە ژوانگوتی ل:  
 نازانم بم کراون، دەستچن باش... تواوە لیستیکی ـــ

  !بکم ک سپاسی ، بنرخ کارە ئم بۆ دەب من
  :گوتی دا وەم ل موختاربگ  
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 کوڕم ی"ئسن" کاری بکارەکان، مۆرە ناوی کۆکرەوە ــ  
  .ەی"قاسم میرزا" ئم و
! میرزاقاسم ئافرین! ئافرین ھزار!... ئافرین ـــ

  !بکری خت دەب و ڕزە جگای خباتکت
 خۆتواندنوەیکی و سووت کلک ب ممیرزاقاس    

کانی. شانۆکاراندەست ر لگوتی و دانان سنگ س:  
 سرچاوەی ئڤینکوە و عشق ل ئم! گورەم ــ   

 گوھری دا، عشق ئو ناوەندی ل ک سندووە،
 نیی شایانی... تدای مزنی تزاری شکۆ خاوەن گرانبھای

  ...ھناوە بجم خۆم سرشانی ئرکی و
  :گوتی و میرزاقاسم شانی سر کوتای دەست ب پاروشین   
  !تۆ بۆ ئافرین!... قاسم میرزا بژی ھر ــ
 و ببورتوە دەھات گوتنان ئافرین بم میرزاقاسم    

ابپ، گ کگوتی و ھات وەدەنگ موختارب:  
 چاوەڕی و دەکین کم زەحمت ئم ئیتر گورەم ــ   

 خاوەنانی... دەکین ناموبارەکان بژارە ئم وشکاندنی
 ناچ دەخو چاویان ،کارگاکان ساحبانی و نوت کانگا
 بکن ق ئوان ئوە... بمنن مۆزمان ئم ھتا

  .دەن پ دەستخۆشانتان باکۆ شاری ساماندارانی
  :وتی ،دا دەریان چوون و ماوایی کاتی ل پاروشین  

 ک تدای، کسی زۆر ناوی لیستکتان... نا ھموویان ــ    
 ئوەی و دەوەشنین خۆمان گورزی ئم. نادیارن و ون خۆیان
وتدەرچوونیان چنگمان، ک م...  نابش با بمم ئب 

،ک تان لککی ناوی دا لیستسک ،دایت ئر ئوگ 
بۆ ... گرینان نایئم  مان،دەست بر بتکسان خۆیشیان 
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 ك کسک ،نموونتیی دا ڕابوردوو لرایوەبڕب 
  ل ئستۆ بوو... ئوەی کانگاکانی

  :گوتی توندی ب زۆر مختاربگ
 بن ئاگری و ئاژاوەچی و گرەشون... بی ، بی!... ک؟ ــ

 خۆم گیانکی ب... کسی ئو ھر باکۆی، ئم کای
 دەزگای و نیشتمان ب دژ ناکس ئو ک ،دەخۆم سوند

تاوانکارە و ئیمپراتوریای...  
  :داوە وەمی زەردەخندیک ب پاروشین   
 جنابی بوەج زۆر ئم بۆ تۆ ئازیزی گیان ئبت ــ

 ،ئمی کشک دەوری ئاۆزی یداھو بم موختاربگ،
ر کھ ستاکرسکی" ئڤ "تیی لرایوەبڕکانگاکانی ب 

"ریکی دا"نۆبو خئیش ر لی ژبرایانی با "دا" نۆب 
" نۆب"برایانی ک دەزانی خۆت. لدەکرت پشتگیری

 قانوونی گوری ب دەرەکین؛ و نین ئم وتی شارۆمندانی
 دەرەکییکان ئازاری و کوشتن و گرتن ئم، وتی سیاستی

یو بڤ ناب ...نابی بمبووری دەبگ، موختار جب ک 
   .ورم نای و کورت کارە، ئم ئنجامی بۆ و من دەستی

 وەک بم برد، گیرفان بۆ دەستی موختاربگ      
 دوای و دەرھنا دەستی گورج داب، گۆڕی ل ئاستنگک
 لبر و کشایوە پاشوپاش زامیر میرزاقاسم، ب ئاماژەیک

  :گوتی و چماندەوە بژنی وەدەرگا
 کاتی چیتر بدەن ڕگام نیی، ئمرکتان ئگر گورەم ــ     

    .نگرم بڕزتان
  !فرموون... تکای... قاسم میرزا تکای ــ
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دەست  ل سرەی و چاو حوت کردە چاوکی پاروشین       
 دەری چوون دوای بگ موختار. گرت موختاربگ گیرفانیو 

 و دەرھنا بۆ واژۆکراوی و نووسراو ی"چک" میرزاقاسم،
  :گوتی
 دەستخۆشانیکی ئمش پاروشین جنابی فرموون ــ     

 دیارییکی ئم دیارە خۆ... ئموە لالی بچووک
یو شوانان و ئاست لئ ر گشتی  یچاوەدو یاریکاریی

ک تی دەزگای لزتان دەسڕوەب ب مک ،دەگات ئی 
زارە بم... ھئ زار سھ ناتک ھیچ منلک پ 

 ئاژاوەگان ھرای ل مامان و سر ھرک بم ناکاتوە،
 داناخین چاو و دادەبین خزمتتان ل ببت، سووکتر
  !سرھنگ جنابی

  !موختاربگ جنابی دەکیت شرمزارم بۆچی ــ    
ک لک" دا چاوترووکانی"چ زار سناتی ھم ی لباخ 

 گرمی ب زۆر پاروشین. کردەوە خۆی جی دا پاروشین
  :وتی ڕزەوە ئوپڕی وب گوشی ی"موختاربگ" دەستی

 دا" نۆب" گوچکی ب دەب پشککی بی... ب ــ      
 و ببستت تخت ل بۆ م"ڤرسکی" دەستی ک بسرەونم

 چی دەزانم و ڕۆدم تی بۆخۆم دەم ئو جا پسرت، ھی
 دە یەکناوک  ەی"میرزاحسن"ئو بم... بنم بسر

 یکمجارە ئوە من... کس؟ چ و کی ، لیستدا ھاتووە
دەبیسم ییناوەک!  

  :داوە جوانی مۆن و گرژ و نا تک نوچاوانی موختاربگ  
 وانبژی مامۆستای... بڕزم خرفاوە پیاوکی پیرە ــ       

 ھفت ل... ھپسردراوە کار ل ئیستاک و بووە فرگکان
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 جیرە، و مزە بب و" باخانی" دەچت ڕۆژان دوور دا
 بم!!.. دادەدات دەرسیان ،قسان ل و دەکاتوە کۆ کرکاران

 پڕپووتکی مشک ل ھرچی!... چی کتبی و چی دەرسی
کاری بۆ دایت کرژدەڕو تۆمی و توخم خۆم من... ھئ 
 و بفا حاک چ ل دەزانم و دەناسم باش خرفاوە پیرە
 و ھشتووە بانگ جارانم چند خۆم من... دش کوی

 وای پم... ناھنت واز بم لکردووە، ھڕەشم
  ...!دەخورێ بندیخانی

 کشای موختاربگ دەستکانی ناو ل دەستی پاروشین     
  :گوتی پکنینوە ب چماندنوەیک بژن دوای و دەر
 میرزاحسن ک دەدەم پ بنت و دەکم دنیات ــ     

رمو بنئ نشو ئارەزووی ک یپ...  
. ڕۆیشت و کرد نوی بۆ نوازشتی سری موختاربگ    

رکگ ھی ڕۆیشت، موختاربوەجۆش پاروشین نووسینگ 
 کوتن تکا ب بوو، پاروشین فرمانی ژر ھرچی. کوت
 تر ئوانی و" الورۆڤ" ،"دیۆمن" ،"ڤاتر. "چاالکی کارو

 ھر و ھسووڕان کوتن سعات ئجزای بچشنی
 تنیا ب خۆی پاروشین. برد بڕیوە فرمانکی کسی

 لیستی بکارەکانی مۆرە ھسنگاندنی سرگرمی
 پک بر و سر دوای. بوو ھندکیان پاوتنی و میرزاقاسم

 برەو خرا پاراو، و پوخت لیستیکیھنان و سازکردنی 
 نخایان کاتژمرکی. کوت وەڕی فرمانداری کۆشکی

 پی و کرد بانگ ی"ڤاتر" و خۆی نووسینگکی گڕایوە
  :گوت
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 ھسووڕنرانی سر بۆ ئم ھمتی گی ــ      
 پ دانی فرماندارەوە ژەنرال نالی ل ،کرکاری ئاژاوەی

 پم تۆ... !ڤاتر تۆ، بم... بوو بدڵ لیستکیشی و داندرا
 قورسایی پاوتووت، خۆت ک ئو لیستی ناو ل بزانم بی

  دەگڕت؟ کسانک چ سر ل تاوان
 نیکۆی" و" چونیاتۆڤ پیوتر"ناوی!  بڕیزم ــ     

 مۆرەی ب و بسرەوەی ڕەش خای گلکیان" کازارینکۆڤ
 نزانراوە،" چۆنیاتۆڤ" دانیشتنی شونی. ناسراون سرەکی

 کوتۆت دەب نیوسعاتک" کازارینکۆڤ" ماکی بم
 گورەی ب. ئم ئمربرەکانی توندی چاوەدریی ژر

 ھر ک ،"سترڤوا انۆو" یان" اۆڤستر ئیڤان" نوێ، ڕاپۆرتکی
 ل. کوتووە وەدەر باکۆ شاری ل کسکن، ناوی دوویان

کلینا" و"کنونیانتس بۆگدان" ناوی دا لیستی 
 بدفڕی پیاوکی ب" بۆگدان" ک ھی، یش"کنونیانتس

 ب. کراوە دەستنیشان یش"بوگدان" مای. در کراوە ناو السار
 یلینا" دەب ڕاپۆرتکیش، چند زانیاریی گورەی

 دوو ناوی. ب السارە ە"بوگدان" ئو ھاوسری" کنونیانتس
س ژدەر"و ڕووس کچکیش"ئناو ند لدا ڕاپۆڕت چ 

  ...!"نینا" بم... ھاتوون
  کی؟ زانراوە نینا ناوی... چی؟ ی"نینا" بزانم بی دەی ــ    

... کس چ و کی ی"نینا" ئم نازانی کس... نخر ــ 
 بم ھاتووە، جاران چند" ڤالنتینا و" ڤرا" ،"نینا"ناوی

... نیی دیار کامیان ھیچ حسانوەی مکۆی و ژیان شونی
 ھی ھامووشۆی ناوک میرزاحسن مای دەگڵ" ڤالنتینا"
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 بووە بشدار دا یش"بگ موختار" مای زەماوەندەکی ل و
  ...بیندراوە و
    رکی ناوی ھی زەماوەندەکگ ماکرا، موختارب 

 میتینگی"بیر...  کوتوە شتکی ھموو یکج پاروشین
 کانگکانی کوتنوەی ئاگر" ،"باخانی کرکارانی

 کیژە دابی ب ک ڕووس، جوانچاکی کیژکی و" مختاربگ
 ھر... ڤرسکی"... پۆشیبوو جلکی ئازەرییکان

 نوتکانی کانگ تبردانی ئاگر ک یی"ڤرسکی"ئو
 فرمانی بۆخۆی خود ھر... ھاتووە دامل  ب" موختاربگ"

 ئو ھر ڤرسکی بم... دا ڤرسکی دەستبسرکردنی
ڕەکشی  بۆ سرخوندنوە پرسیاران،  ک، بوو ماقوو پیاوە

 دا تۆق یکمین ل کرابوو.  خۆی نووسینگکی
 ئلماس وردە ب ک کرد پشکش زینی جغارەدانکی
 دەدات بوا دڵ چۆن و ھدەگرێ چلۆن ئاخر... نخشندرابوو

کی کوتۆ پیاوماقووڵ ئ ر لکی سڕاپۆڕت رۆکناوە ب 
  "بدرت؟ سزا

 و ژوور ھات ڤاتر ک بوو، خیات ئو نوقمی پاروشین  
  :گوتی
 ،" ڤالنتینا" لسر زانیاری دەسکوتنی بۆ گورەم ــ      

 و کموە خبر خو ل موختاربگ ک بووم ناچار
 مای ئاشنای" ڤالنتینا" ،گوتنی ئو. بکم ل پرسیاری

 ھوەھا. دەستخوشکن ئو کچکی دەگڵ و ە"میرزاحسن"
 ئم گۆیا ک پ دام و گوتی، زانیارییشی ئم موختاربگ

 سفری الدیانوە کیژە جلکی ب ی"ڤالنتینا"
 ،دا شسفرکی ل و دھاتکانی دەور و بری باکۆی کردووە
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 دا شمنفر ل ختاربگوم برای ژن ی"جباربگ"
 دواتر وستگی ل دەب بنیاز جباربگ. توویتیدەی

 و دەکات بزر خۆی" ڤالنتینا" ک بگات، پۆلیسی تسلیمی
ت گیچن لدەردەچ.  
  :پرسی خیات، گژی پاروشین   

 کوێ ل و کی ە"ئژدەر" ئو"!... ئژدەر" ئدی ــ       
  دەژی؟

 خریکی" ئژدەر" ناوی ب کسی ئو پموای من ــ
،نییورەشگ ژدەر" نو ە"ئ ن ئازەریی...  

 دا ناسک ھل لم نکا... ڤاتر؟ چیی مبستت ــ    
  !ڤاتر بتنی بۆ فلسفم تونی خریکی

 فلسف تونی ڤاتر نخر... گورەم نخر ــ    
 ڕاپۆڕتکان. دەن پ ئممان ڕاپۆڕتکان... ناتنت
 دەگڵ دەکرێ ک دەکن، رەسم گنج کوڕە لو نموودک

 ب... بکرت برامبر کانئفسانیی چیرۆک پاوانانی
 چپی و ڕاست و ژر و سر ل... دەکات قس رووسی زمانی
 دا کۆبوونوەکان و کۆڕ ھموو ل و دەبیندرت دا باکۆ شاری

.. ھاوخباتن پکوە و ڕووسک کچ دەسگیرانی... بشدارە
مک ئیکورت ل کانونی ،و ڕاپۆڕتت فلسف نیی ...

یوانل...  
 ئوە... نیم تۆری دەگڵ من! بس... ڤالتر باش ــ    

 دا تیۆری پۆی و تار ناو ل خۆی ک ،ە"یۆڤ لی لی" جنابی
 پت چوو بیرم... ڤاتر بیرم ھاتوە ئھا... دەبستتوە

ل جنابی "لی لی  زووتر ئیمۆ من!  ڤاتر بم
 لی لی ک کاتک و فرماندار ژەنرال الی گیشتمیۆڤ"
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. کردبوو فرماندار پشکشی لیستکم من گیشت، یۆڤ
 خۆی چشنک... تکچوو ی پچۆن یۆڤ لی لی نازانی

و شق  دەرپڕێ جستی ل گیان بوو نزیک ک دەخواردەوە
 کاری و ئیش بزانم بی پم... بگوزەڕیین لم ب... برت

  !پش؟ ھاتۆت ئاستنگکتان ھیچ دەڕوات؟ چلۆن ئوە
 بڕز ئوەی ئارەزووی ب ئم برنامی و کار ــ     

تش دەچم و پکمان و کسرک شنی... نیینگ، چتف 
 دا سر ب پنجمان ماوە ھر و پین سر ل و ئامادە
  .بپکت ئامانج فیشک و بکشن

***  
 ھزی. کرد پ دەستی بگر بگر و ڕاونان شوە، ئو ھر     

. کار کوتن بتکایان جیش و جاش و ژاندەرم و پۆلیس
 پنجکانییوە و باسک و چنگ ھموو ب دەست دەزگای

. دەدا دەرگاکانیان ل. بوو چپکاری و داپۆسین خریکی
 ئو دیو ئم دا دیواران و سربان ب... دەشکاندن دەرگایان

 و قش و ژرزەمین و ڕف و تاق. دەکرد دیویان
 بوخچی و پرسک تنانت دەپشکینی، ڕەھۆکانیان

  .دەپشکنی ژنانیشیان
 ھۆتلوە ل فرماندار ژەنڕال شوە، ئو ھر      

 ھرشی فرمانی و خۆی نووسینگکی چۆوە ڕاستوڕاست
 ک ،برسی دڕندەیکی چشنی دا کاری ژووری ل. دەرکرد

 ،یۆڤ لی لی. دەچوو و دەھات گیشتبت، پ خونی بۆنی
 جووی دا تلفۆن پایل  سرکوتن، پیامی چاوەڕی
 ب دا گالسککی سایبانی ژر ل پاروشین. ندەھات

 ڕاگرتنی ل. دەچوو و دەھات دا کۆنکان و شقام
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 دەستی دەگڵدەستی  ،گالسککدا ئاژۆتنی و ئسپکان
شل و توندی  و دەگرت جوی دەست دا چییکگالسک

 ب فرمانی بردەوام نسرەوەت، و نائارام ،پاروشیندەکرد. 
!... سووکتر!..  بۆ!.. ڕاوەست: دەخوند دا گالسکچی گوی

راکخ! ...  
 و ڕگا کردنی ڕووناک مبستی ب شوگڕ پۆلیسی      

 ل دەستوە ب مشخڵ کۆنک، و شقام ھندە بانی
 ئسپی چوارنای و ڕۆین تقی تق. دابوون ھاتوچۆ

 خک و دەتاراند خواۆکانیان خوی کازاککان، سوارکارە
م عام بیت لو ھ ریان ھووتمابوو سووڕ س.   

 پاراستنی کۆماندۆکانی و جیش و جاش ھزەکانی      
 و ھنا دەکاریان دابوو جانتایان ل ھرچی ،حکومت
و  ھۆڤانیان کردەوەی بھموو بم نگرایوە، دەستیان

 شون ب ئوان. نکرا پ ھیچیان ،وەداپۆسنی شتانیان
 باکۆ، شاری کرکاریی کۆمیتی ڕبرانی و" نینا" دۆزینوەی

 ی"نینا" ،شوەش ئو ھر. تقاندەوە شاریان ژری و سر
 3400 ل زدە، "نینا" چاپخانی نسرەوتی تیمی و چاالک
. دا چاپ ل ڕوونکردنوەیان و ڕاگیاندن و بیاننام الپڕە

 ڕۆژی بۆ پکارد و ئا و تراکت 6000 ل زدە ھروەھا
 و تراکت و الفیت زۆربی سر ل. کرا ئامادە مانگرتن،

... دیکتاتۆڕ بۆ نمان و مرگ: "وەک دروشمیدا،  پکاردەکان
 ب" سۆسیالیزم ب سرکوتوو... گالن یکتیی بژی

  .نووسرابوون زەق ختکی
 دا شار ل حکومتی ھزەکانی ھرای ک کاتی ئو ھر   

 ەوە"بائیل" باخی مبندی ل ڤرا و ئژدەر. بوو ھاواری
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 ھاتنوەی بخر چاوەڕی بڤۆککان. چاپخان گڕانوە
   .دەکرد یان"ئژدەر" و ڤرا

 کردنی دابش کاری بیانی کازیوەی برەبری    
 دایکی، ناسازیی دەرخمی ڤرا. ھات پ کۆتایی بڤۆککان

ڤڕا  نیگرانی ئژدەردی  بم نا، تک ڕۆیشتن بۆ خۆی
  :بکوتت؛ خۆشيویستان پ گوتداوبوو، ک نوەک دە 

 سبرک و بنووقنی ماڵ چوونوەی ل چاو چل باش وا ــ
 و دار و تدای بدفڕی سیخۆڕی دەیان بان و ڕیگا. بگری
" داغلی" گڕەکی پموای من. لدەکن ھڕەشمان دیوار
 بچینوە بکیت، قسم ب ئگر و ئھوەنترە و ئارام

  .باشترە وندەرێ
  :گوتی و پاڕایوە لبری ڕەجاوە و تکا ب ڤرا   

 و لڕی... ئوە لالی ھر دم و ناسازە دایکم ئژدەر ــ     
 ک. کردووم پرۆشی بدەر ڕادە ل کیالوازی و ناسازیی

 ئگرچی... دایگرتبوو سیر تیکی و یا دەر، ھاتم لماڵ
م بم سپارد، ئامینس بو بۆ نابی خۆم کرانم... ئنیگ 

  !بچینوە پکوە با ب ساز... !ئژدەر
    ژدەر لو ئامۆژگاری ئ را لوە، ڤرەنجام پاڕانس 

 ڕاست گیشتن. کوتن وەدەر پکوە و دا کۆی ئژدەر
 کازیوە تواوی ب ئگرچی. ما سووڕ سریان و شقامک

 ب قزاقکان سوارکارە بم کردبوو، ڕووناک وتی
. دەھات زریوەیان و قریوە و دەئاژووت ئسپیان ترەختن

 ک شونک ھر و دەھاتن دا لنانک ب ئژدەر و ڤرا
ەدا و ڕگایان ند ل خۆیان بوای، دیار پوە قرەباخیی

 کۆن ب و ھاتن دا پسیوان و پنا بالر دەکردەوە. 
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 ھتاو نادیاری تیشکی یکم. بوون تپڕ دا تنگبرەکان
 گیشتن ئوان ک دابوو، نیشان باکۆ ئاسۆی ب خۆی

   .بر ھاتوە پشوویکیان و" قوبا" گۆڕەپانی
     پل قنگ ڤیزەی و تخرمژنی دەنگی و تف گول ل 

. کرد مس دیوارەوە ب ئوانی ئوالترەوە گڕەکی چند
 دەنگی بشون و کردبوو توند پکانیانسئ ازاخکانک

 ئوانیش و تپڕین ازاخکانک ڕەوەی. کوتا دەیان دا تفنگ
موو بکانیان باوی و توانا ھیان قاچقاند تت .ل 

 تک کسک دەگڵ سینگ ب سینگ کۆنکوە جمسری
 یکتر ل ڕزگارکردن خۆ پلی بھۆی سرەتا .ھنگووتن
 ب ڤڕا ،یکتر دای سرنجکیان ھرک بم ، سمینوە

  :گوتی سرسووڕماوی
  !میرزاحسن ــ    

  !کچم؟ کی ھاوڕت ئدی... تۆی؟ ئوە ڤراگیان ــ
  :گوتی و گرت باسکی و ھات بۆی گرمی ب ئژدەر

 بم نای پم بۆچ بم!... میرزاحسن م"ئژدەر..."منم ــ    
 و برگ ئم...  دەچی؟ کوێ بۆ مترسیی پ کات و دەم

نک لیباستیوارە و ت رت دە چییدەزانی ھیچ... دا ب 
  ...بکا ل کارت سرما لوانی و ساردە ھواکی

 لرە!... ئژدەر تپڕیوە نخۆشی و بوون سرما ل کار ــ    
 و شواوە زەمانکمان و دەور... ڕۆکانم موستن
 ھۆالن و چۆل دە ڕوو دەب و کراوە حرام ئم ل ئاوەدانی

  ...بکین
 و بینی کراوەوەی دەرگایکی برامبریانوە ل ئژدەر    

  :گوتی
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  .بدەین حشار دا دەرگای ئو پشتی ل خۆمان با چل ــ
 دەرگاک پشت ل و حوشک چوون سکیان ھر      

 دای پای. بووبوو نفس تنگ میرزاحسن. ڕاوەستان
گوتی و دیوارەک:  

 خۆم پیرانسر ب منیش ئوا!... خۆشویستانم ــ   
شاوەتی و زۆرانبازی گۆڕەپانی کدژ مالن م بخۆیان... ڕژ 

م بکو داکرد ما و کرد ڕام من بمگرن، بوون نیاز ب ل 
  .بووم دەرباز چنگیان

  چی؟ لسر... بۆچی؟!... بتگرن؟ ھاتبوون ــ    
 دەیان و دانیشتوون دا خۆیان مای ل خکی ئم ــ      
 وەکی منیش دەگرن، چۆن ئوان گرن؟ دەیان بۆچی گرن،

 مای ڕاگواست ی"ماریا" ،ئوارێ ل سر ئامین... ئوان
 دڵ و ڕێ ل چاو گلک بم باشترە، ناسازییکی. خۆمان

 بچتوە شو ھشت نمان!...  گیان ڤرا تۆی پرشانی
 کازیوە نزیک... ماوەتوە گوراخانم و ئامین بالی و ماڵ

 چاوم قازاق کوتانی ڕکف خرمی دەنگی ب ک بوو ئنگوتن
 گمارۆی و کردن سیرم پنجرەوە ل ھرک. کردەوە

  ...دەکات چی باسی چیرۆک ئم زانیم بینی، خۆمم ماکی
  :پرسی لی نیگرانی ب ڤرا
  ...چی؟ ئم مای ئدی ــ    

 دیار. ژوور ڕژان و برد ڕسم ل ئوەیان دەرگاکی ب ــ
 کسیان ئوە مای ل ھرک... ھاتبوون دا تۆ شون ب بوو

وتکو دەست ن دەر، ھاتن کجی کردە ڕوویان یما 
متا.  ئوان ھریکی ئمان خم من بوون، دەرگاکتاک ئ 

. بان سر کوتم دا ھورەبان ب و بر کردە باتۆیم
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 ژوورەکانمان ب ئوان و ڕاکشام سربان ل سعاتک ماوەی
 ب نازانم. گڕاند دا الیک ھموو ب دەستیان و گڕان دا

 من. بوو چی پشکنین لم نیازیان و دەگڕان دا چی شون
 بکات، ئوان بوونی ل ھڕەش ک ئامرازک و ئسباب ھیچ
نیم .یوانز لح بی لرانی کتچرنی" وەک نووس 

 کتبان بوان دڵ داخی و نکن" نیسکی بلی" و" ڤیسکی
 ل ھی، دا من کتبدانی ل ک کتبکی ھر. بژن

 سربان ل من. دەکون دەست باکۆ شاری کتبفرۆشانی
 ب بان منیش ئوسا ڕۆیشتن، و دەر ھاتن ھتا گرت سبرم

 من ل بۆچ. چۆ شقام ئم گیاندە خۆم ھتا ھاتم، بان
 بوومت وە،مو ب تاقتی سری پیران بم ک ناڕوانن

  .کردووە م"بیل چملی" مگیرانیی و" کۆرئۆغی"
 تقی دوورەدەستانوە ل. بوو چۆڵ شقام و کۆن    

 ئژدەر. دەگڕا دا وت ب بیانوە سروەی دەم ب تفنگ
  :گوتی و میرزاحسن کردە ڕوی
 ڕگای ل پکوە و کوی ڕەگمان باش وا بڕیزم ــ   

 ل من ژوورەکی.  من ماکی بچین یوە" داغلی"گڕەکی
. نیی سرەوە ب مترسی و ترە ئھن تر شونکی ھر
 باش ڕۆیشتنت تنیا ب و خراپ پیاوی پی بانک و ڕیگا
نیی...  
 برە و دەور لم ھر من! گیان ئژدەر بی خۆش بۆم ــ    

 ئوە... دەکم ئوان سردانی و ھی ناسیاوم و خزم مای
 ماڵ بۆ و بکن دایک دیتنی ھوای نکن بم بۆن،

 چاوەدری ژر ل ماکتان نازانم بدووری من... بچنوە
   .گیرابتڕا دا ناحزان
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سرەوەی کوستانکانی ل و قیک= بیل چملی

. ھکوتووە باکۆ شاری خوارەوەی ل و" ئرەس" چمی
 قی ل ئازەرییکان کۆنی چیرۆکی قارەمانی کۆرئۆغی،

 ناحزانی و دوژمنان ب دژ و دەب نیشتج دا بیل چملی
  .دەکات شڕ خک

  :گوتی میرزاحسن ک ھببن، لک دەھاتن   
 گورا بالی ئو... مب دایکت پرۆشی ھیچ گیان ڤرا ــ    
 ئارەزووی و بۆن ئوە... نیی مترسی جگای و یوەئامین و

  .دەکم سرکوتنتان
  :گوتی و دای خۆی کوی ئژدەر   
... کوی فرە تۆ و ساردە بیانان تزووی! میرزاحسن ــ    

  !نمنت کو ب سرت با بگرە
  :گوتی پکننوە ب میرزاحسن  

 سپاس. نامنت کو ب سرم ھب، ئوەم ھتا ــ    
  !کوەکت بۆ ئژدەر

 و ئژدەر و بوو ئاوا کۆنکا پچی ل میرزاحسن   
 پیدا ڕگایی بو ڕاوەستان، ئیستک دوای ش"ڤڕا"

  .گڕانوە ھاتبوون،
    

***  
  

 دا بانون ئاونی برامبر ل فرماندار ژەنڕاڵ         
 برەو و کرد خۆی بای و بژن سیرکی و ڕاوەستا تاوک

  :گوتی پکنینوە ل پ دەمی ب. وەرچرخایوە پاروشین
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 ئم بشونن، لمان ئوان لوەی بر کواتو ــ       
  !کردنوە پووچڵ ل پالنکمان و کرد پشدەستیمان

 ندەگم ب و کم زۆر، " تسۆڤ ئۆدین ژەنڕال"     
 دا دڵ ل قندی ژەنڕاڵ پکنینی ب پاروشین. پدەکنی

  :گوتی سازی کیف ب و توایوە
 گشت بم بی!... بڕزم گورەی شواندن لمان ــ     

ندامی ئکارای مان کو گرتوون ل ندمان لخستوون، ب 
 ب لشی چشنی و شکاندوون پشتمان ببەی پموای من

  ...ماونتوە گیان
 و دا سووڕکی کوشان پانی لسر فرماندار ژەنڕال     

 سرپیی سیرکی. وەرچرخایوە بانون ئاونی برەو
 دە تیدا ز ئنگوستیلی ک قامکی بو کردو خۆی

 پاروشین ل ھڕەشی قامکی جفنگوە، ب درەوەچایوە،
  :گوتی و ڕاوەشاند

 گیان ب لشی!... سرھنگ مخوڕە خۆت ب زۆریش ــ     
... دنی دەکاری یحشامت ئو بۆ نیی باش پوانیکی

 پموای من بم!.. فرماندە ب لشکرکی: بژی باشترە وا
 ھی ھستانوەیان ئگری فرماندەیش ب لشکرە ئو

 مترسی و بدەن خۆیان وەپش تر کیفرماندەی دەتوانن و
 ئوان لوەی بر دەب ئم پموای من. وەبکن ساز

 و بخین ڕەپش خۆمان دەستی بدۆزنوە، تر فرماندەی
 وانیی تۆیش ب ئرێ... بر بگرین گونجاوتر ڕچارەیکی

  !؟"یۆڤ لی لی" جنابی
 ج ل ھکورژمابوو، سووچکوە ل ک یۆڤ، لی لی     

 بم،  برد چاویلک بۆ دەستی ی،جاران عادەتی ب و ھستا
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پوە لبیری ھات، ی  کتووڕەیی پ ند جاران بڕاڵ چژەن
گوتبوو، ک ل بری جووندنی چاویلک، وا باشترە زمانی 

  :داوە وەمی ک دەنگکی ب و بۆوە شک دەستیببزوت؛ 
 خۆمان ئم دا سربزوان سرھدانی ئگری ل ــ     
 خۆشبزی ھزی ل ، کداوە بیارمان و کردۆتوە ساغ

 سی ،و پۆلیسان بکین ھاریکاری چکدار دە ،"البین"
وانی پشتی کینیب یشیان ل ب قرز وەرگرین و تر چکداری
 ئوەی. کراون جگیر دا" پاراپت" ل ک، "سالیان" گوردانی

ک زی لوە،" البین" ھتندەم ر لرمانی ژوخۆی فڕاست 
مت دا ئرمانی. دەبئامادەباش ف کانی ببنک 

 ک دراوە ش"باکۆ" دیوانخانی و" سابوونچی" و" باخانی"
ویست کاتی لگوێ دا پ رمانی بف مبن ئ.  

 و کرد ی"یۆڤ لی لی"سیرکی ،"تسۆڤ ئۆدین ژەنراڵ"    
  :پرسی لی و ڕاخوڕی تی  تووڕەیی ب زۆر ئمجار

 چ الیم ل ،فرمان و دەستوور ئم بی دەکرێ ــ     
  !دەدرن؟ بارەگایان و بنک بم کسکوە

 برشک چشنی بخونتوە، کتب وەک ھر یۆڤ لی لی    
  :گوتی پشوو یک ب خواردن،

 حشیمتی ھرک پداون، فرمانم خۆم من ــ      
 نیازی ەوە،"شار ئاخ" و" ھیبت بی بی" ل سربزوان

 ئگر و بگرن بریان ،بن شار ناوەندی برەو ڕیکوتن
 خونیان و بکن ل تقیان دیتن، پوە نافرمانییان

  .بژن
 بجوت، دا دەم ناو ل پاروو وەک ھر یۆڤ لی لی    

. جووتی و قووتی ندا و برد و ھنا خستی ب ی"خون"وشی
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 دوویان ھر دە دەمی ڕووی ڕاوەستان، تاوک دوای فرماندار
  :گوتی و کرد

 ل شار نزمی بڕوابرایتیی زوو، بیانی سبین ــ      
 دەست دەگرت ئاشکرا تاقمی یکتان. دەبت دا ئوە دەست

   .دەبات بڕیوە نھنی ھزی ترتان ئوی و
 یکسر و سووڕا پانی سر ل فرمان، ئم دوای ژەنرال  

   .ڕاوەستا و ڕۆیشت بانون ئاونی برەو
  

***  
      

 ھزی کشی ک ھاتووە ئم کاتیئیتر ! ھاوڕیان        
 یکال ئوان پشتیوانی ھزیسامانداران و  دەگڵ ڕەنجبر
 دەست، ناو ل دەست ئستا ھر و ئستا ھر. بکینوە

 ھیچ! دەچین کانگاکان و کارگ برەو ،شان ب شان و پکوە
 ھل ئم ناب شارەکمان ڕەنجبرانی و کرکار ل بشک
 دەب و یکترین پنای و پشت ھموو ئم. بدەن لکیس
 ل شو، دون. بدەینوە ئوان ڕەشبگیریی وەمی

 ئندامی چوار و کردووە دا مان ب خۆیان دا شو تاریکانی
 بسر دەست پیامنرەکانیان ل کس س و باکۆ کۆمیتی
 و زیندان و بند و ڕژتن خون ب نیازن ب ئوان. کردووین

 ئوان. کنوە سارد بورانمان ھنگاوی ،ئازاردانیان
 دەبنوە، برەنگارمان زیندان و ئاسن و ئاگر ب ئگر
 دادەخین کارخانکانیان و کارگ دەرگای کرکاریش ئمی

 الفاوی واتای و مانا و ھستین ئم با. دەھنین کار ل واز و
 ب و ھستین ئم با. بدەین نیشان کرکاریان سامناکی
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 ڕوویان ب ژیان بژیوی دەرگای ،الینمان ھم مانگرتنکی
 کبرکی لم ،ئم پۆیینی ورەی. بکین قپات و قف دا
 بکار  و گوشتن و ڕاونان و گرتن ک ،دەداتنیشانیان  دا

 جماوەری ب با وەرن. کاتنا شل پ ھنگاومان ،مانوە
 ئم گوی ل ئاق چکاوخۆرانی ک ڕابگینین دێ و شار

مڕژ مان ناتوانن ،نگریسڕ دەسندەخۆری و  و بگرن ل ب
  کۆیلتی بمان ھنوە. 

 ،ڕابگینین خکان ب برز دەنگکی ب با! ھاوڕیان      
م کئ مڕژ پبۆ چ دا بکاری بردنی الڕم کرک 

. ساویلککان حاواندنوەی و الواندنوە خریکی ،ئزموون
 ی"شندریکۆڤ" و" زۆباتۆڤ"وەک مۆرەی پووچ، دەزگا ئم

ناوەتیدان ھو م ریککی خکخراوەیمۆی ڕدەست 
 کۆمدی شانۆ لم خک دەب. بدات سامان پ کرکارییان

وە ئاگا تراژیکنو بکر ی ببتی قھامون دا نکن .  
 تۆرەمیفرت و فی  ئاست ل ئم! انھاوڕی      

 ئو تۆرەکانی و سۆرە گشت و تزاری بلوەزی دیکتاتۆری
 کرکار ھزی ناھین و چاوکراوەین و ئاگادار ،چپ زگادە
رن دا الڕێ بیامی. بپ مم بۆ ئرجکارانی ست کرو 

یمئ، وریای ک ی و فککانی مۆرە تڕژیم خۆفرۆش 
دا  ناو ل ماندووبرەکیتی و نیاری تۆمی ھنم و بن

  بونن. 
 نتوەیک ھر ل کرکارزەحمتکش و ! ھاوڕیان     
چشنی  و کرکارە ھر بت، ئایینک ھر گردراوی و بت

یکتر بشخواران. نیارانی ئم ب زەق کردنوەی ڕەگز 
و ئیتنیک و ئایینکان، خریکن لت لت و پارە پارەمان 
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بکن و ئودەم ب ئارەزووی خۆیان باری شآن و پیلمان 
قورستر بکن. ئوەندەی ل توانامان دای و شیرمان 
دەیبت، پویست ئو ڕگاییان ل کو بکینوە و 
نھین بم ژاراوە ماورانکرەی دەرمانداومان بکن و 

  ب پرەتوازەیی کوەی دیلیمان ل ئستۆ ببستنوە. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مۆسکۆ، شاری پاراستنی پۆلیسی سرۆک= زۆباتۆڤ  
 ناوبراو. بوو پۆلیسی سۆسیالیزمکی چشن دامزرنری

 ک بوو، پکھانی زەحمتکشانی ناڕەسنی ڕکخراوەیکی
ر لریی ژو دا پۆلیس چاوەدخستی. دەکرا ببم 

 ل بشک دابینی زۆباتۆڤی، سۆسیالیزمی سرەکیی
  .بوو کرکاری بزاڤی بردنی لبار و کرکاران

  !ئازادی بژی... نتوەکان گشت یکییتیی بژی  
 ب. ھنا خۆی گوتاری ب کۆتایی دروشمان بم پیۆتر    

 ھستان ھۆک دانیشتووانی پیوتر، گوتاری ھاتنی کۆتایی
 ب و" قاراشار" ل کۆبوونوەی ئو. کرد بوەیان و

 مبند کۆمیتکانی و باکۆ کۆمیتی ئندامانی بشداریی
 باکۆ مانگرتنی برنامی بڕوەبری ئندامانی گشت و

 کرکارانی بوەکردنی و ڕۆیشتن دوای. ڕکخرابوو
 ئندامانی ل کس شش کۆبوونوەک، بشداربووی

 نیکۆی. "مانوە دا ھۆک ل بزووتنک، سرەکیی
  :گوتی ھڤان ب ڕوو" کازارینکۆڤ

 درووست و ڕاست تواو تۆ بۆچوونکانی" پتیا" ھڤاڵ ــ     
 ناوەرۆکی ل و بووم دا کارەسات پڕاوزی ل من. دەرچوون
 ب دوژمنانمان ک ئوەی. مابووموە دوور ب ڕۆژ خبری
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 ئندامانی سری پای ل توانایانوە ھموو
 بۆ سربازییان پالنی و گڕاون دا بڕوەبرایتیمان

 ئازەری تکۆشری ھاوڕیکی زمانی ل تازە من داڕشتووین،
 پۆلیس ھزی ک گاموە بۆی ھاوڕی ئو. بیستووە زمانم

 شوەیکی چ ب و دادوە مانیان سر ب چلۆن ژاندەرم و
،دەستیان ھۆڤان ی بک مااوە خندەیان و داگچ 

 سر ب ک گوتنی ھاوڕی ئو. کردوون دەستبسر
 ژر خستۆت خکیان محکم چشنی داداوە، ھماکیان

 کوێ ل ڤاۆستر ھاوڕێ.. کوی؟ ل چۆنیاتۆڤ: ک پرسیار،
.. کی؟ ڤالنتینا ئدی.. دەزانی؟ چ" نینا" ل.. دەژی؟

 بپی...  و گڕەکک چ ل مایان ڤانتینا و ئژدەر
 خاپوور یشیان"یلنا" و بۆگدان ژوورەکی خبرک،

 نیان بم چوون، دا ش"دەدۆشکا" شون ب و کردووە
  .دۆزیوەتوە

  :گوتی و لوان سر کوت زەردەیکی" ملکیانتس"
 ،بندیخان پاراستنی بڕیوەبرایتیی دیارە وا ــ   
 دا بسریان وووە گرت من ب یان" زاخارڤیچ ڤالدیمیر"

  .زاخارڤیچ نک ی"دەدۆشکا" ئو گۆیا ک سپاندووە
  :گوتی لباوان چۆنیاتۆڤ    

 ھر ئم. بین ھۆش سر ل و وریا  دەب لرەو! ھاوڕیان ــ
. دەچ تدا نینا بکوین، دەگیر ئم ئگر و نین خۆمان ھی

 و تڤگڕەکمان و تکۆشان توانی ب زمانی ش"نینا"
بش نینا، بتکچارە زحموە بوە. دەمیننوانن ئب ک 

 ھموو ب سر و ھارە داش بۆت چلۆن پۆلیس دەزگای
 ،" نیکۆالڤیچ ئیڤان" شھیدبوونی دوای. دەکات دا شونک
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 بم. مایان سر دەبات ھرش پۆلیس جارە دووەم ەئو
 لیستی ناو کوتۆت ش" ڤرا" وادیارە پۆلیس، سردانی
   ...ئوانوە

 ئژدەر برەو خرا و ڕاوەستا تاوک چۆنیاتڤ  
  :گوتی و وەرسووڕایوە

  !کوی؟ ل ڤرا! ئژدەر ــ    
 زۆر من ژوورەکی. شاردوومتوە دا خۆم ژوورەکی ل ــ  

الوەیس و بت بۆالی کناچ...   
  دەخوی؟ کوێ ل خۆت ئدی ــ    
  .نخوتووم ھر تر شوی ــ  
 ھر نابی ش"ڤرا. "بکشی خوی ب ناب تۆ!...  نخر ــ

 و گرتووە تازەیان مای" یلینا" و" بوگدان. "بمنتوە لوێ
 بچت ڕۆژک چند ،" یلینا"  خوارزای وەک دەتوان" ڤرا"

 الیکمان ھموو بۆ گوڕین شون ،" ڤرا"بۆ  نک ھر.  الیان
ویستوەندەی. پخۆمان و بین وریا بتوانین، ئ ینخر نب 

 ژیران ئسپارەدەکانمان و ئرکئگر ... چاوە
 کاتی ھنووک. دەب کمتر مترسیمان بڕوەبرین،

واییمانو ما ک دەبین لببھیوای. ھوتن برکس .
 ب و بوون یکتر دەستمالنی و سرپ ھستان بتکا

 وەدەر دوو دوو و یک یک گرتن، دەباوەش و ڕامووسین
    .کوتن

 
  

  
****  
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36  
  
  
      وە مانگی دووەمی ڕۆژی لتا مارسرە ھری بب 

 و شقام ل خۆپیشاندان، و مانگرتن ژوئن، مانگی
 ڕووسی، ب باشووری سرتانسری گۆڕەپانکانی

 تکۆشری و نسرەوت شاری. دابوو چاالکی ل بردەوامی
 ل پرۆلیتاریا، شۆڕشگانی گکانی ناوەندی وەک باکۆ،

 ک گیکی و نخش ھر. بوو دا چوونستان و ھھ
 و وریایی ئوپڕی ب و چاالکان دایشتبوو، باکۆ کۆمیتی
 برپرسانی لزانیی و تۆی و توند. چوو بڕوە وشیاری

 پۆلیسی و پاراستن دەزگایل  سری نک ھر مبند،
شی ل دەسکوتی باشترین بکوو ،یانیگر شواندبوو

 ئندامانی و کادڕ زانایی ھمبر ل سندبوون. 
فاشیست دەزگای  ،ی کۆمتگلی گرکاری دابڕوەبر

   برەو نوشست و نووچدانی دەچوو.  تزاریپوەری 
 چند مارس، مانگی دووەمی ڕۆژی برەبیانی      

 ل "پاراپت" باغی بری و دەور ل بدەست ت کرکارکی
 و ھاتن سیاسیش ڕوناکبیران برە برە. دابوون ھاتوچۆ

 قوتابی و خوندکار و دەھات وا ھر. کوتن ڕەگیان
 بڕیشوە، لو. دەھان لک و دەبوون کرکار پۆلی تکی

 "پاراپت"یان باغی پۆلیس، دەور و بری و ژاندارم ھزی
یکی گرژ و ڕگای دەرچوونیان بێ ئابوق ژر بوویخست
 باغی ل ک کرکارانی و خوندکار ئو سرجم. بوو
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 حکومت، ھزی گمارۆی کوتبوون ناو بازنی پاراپت
   کس ندەبوون. ھورازتر ل چل

      ندی لبدات مر بازاری"ش "سۆم ھب رتیبو ت 
 "کراسنۆرسکی"یوە ڕگای شقامی ل کموە، ھژمارە بو

، دا ڕگانیوەی  ل، ک  کوتن وەڕێ بازاڕی" "سۆدات برەو
   .گیرا یانەدەور ئوانیش

   مڕی مانۆڤر ئیە شکاری کۆمیتبوو، کر زەکانی کھ 
 دا شونان دوو لو یپاراستن دەزگای و ژاندارم و پۆلیس

 نزیک ل ،یکس ھزاران حشیمتیبم . کرد سرقاڵ
ی باخچککان" بچووکوتوو "یماکھ قامی لش 

ھزی  دا جگیر کرابوون، ک ل ڕاستیدا، "مارینسکی"
 سازمانبۆ ئنجامی مبستی پویست،  بوون وسرەکی 

  .درابوون
 ،ژاندەرم و پۆلیس و پاراستن دەزگای ھزەکانی ئمیر       

ل  کرکار، جماوەری کۆمبوونی شونی ک ،خیا بو
 دەب،دا  "مارینسکی"شقامی و " پاراپت"باغی نوان

. کردبوو ترخان شون دوو ئو بۆ پالنکیان قورسایی
 پاراپت باغی دەوری ب ھزیان ب باسکی ئوان بمجۆرە،

 ل کس ھزار دوو ل زیاتر ئودەم ھر ک ،دا کشابوو
 و دار ب ئایان و ئافیش و تراکت دا "ماکان" باغی نزیک
 پارچی سر ل. ھواسیبوو پنجرانوە و دەرگا و دیوار
 ک نووسیبوو، دروشمیان دەیان ڕەش، و سوور ڕەنگی ب سپی،
 بوخ": وەک دروشمی. ننووسرابوون قت ئودەم ھتا

 بژی... "!یکگرن جیھان کرکاران"...  "تزاری دیکتاتۆریی
  ... و "سربستی بژی"...  "سۆسیالیزم
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 زمبیلی دوو ئژدەر ک نبووبوو،تواو ڕووناک  وت ھشتا
 و کۆن و گڕەک ئو ھموو بسر بیاننام و تراکت پی

قامانو کردبۆوە  دا شب، ک ل رنامدا ب 
 ب .تابدانن بۆ بیاننامیان نما ماڵ. نگونجندرابوو

 ک جگایکی ھر و فگ و دوکان و بردەرگا و الدیوار
. درابوو پوە الپڕەیکی بوو، حشیمت ھاتووچۆی شونی
میاری ئی ببوو، ناوەندی کۆمیت را کژدەر، و ڤئ  بب

 ت، دەبوایدەست دانی دەرف کانیلمرھنینا" ب" ، 
   .بگینن خکان ب گرماوگرم

 کۆناندا چند ب کارەکانی، ئنجامیکۆتایی  دوای ئژدەر،
 دەریا، ەکانیئاو کنار ل.  "ماکان" باغی گیاندەوە خۆی

کدارەکان سوارکارە کازاکو پۆلیس و ڕاوەستابوون چ 
   .بستبوو شقامیان سری ژاندارمیش

 شقام ب ،یان دە قۆی یکتر بزاندبووقو ژنان، پۆلی     
 پۆلی بوو قرا داڕژراو، برنامی بپ. خورد ھاتن دا

 ئا بۆ و دەرکون میتینگ پکردن دەست دەگڵ ژنان
 دا دڵ دە ژنگل، دیتنی ب ئژدەر. بنونن خۆ و ھدەن

 دەبینم کنگ! ژنین شرە کوێ خۆتان کاکی ل: گوتی
 دەست تریش نتوەکانی و گل ھموو و ئازەری شرەژنانی

وە و دەست ناو لکنن خۆ پژدەر! بنور ئریکی وا ھخ 
 ژنان، پشوەی ھرە سفی ل دیتی ک بوو، دواندن خۆ

 ک ھات، پیاوە کۆم ئو برەو و کوتوە تاق ب  یکک
 تواو جلکی ب ،ژن. بوو ڕاوەستا دەگیان خۆی ئژدەر

 ڕەگڵ و زیدارەژن ئا دەتگوت ،دەمامکوە و پچ و ڕەش
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 و وەستادا ڕا ئژدەر بردەم ل و ھات ژن. کوتووە ژنان
دیانکرد بانگی ھ:  

  !ئژدەر ــ
 ڕی ل و ڕاما تی وردی ب و پش چوە لی ئژدەر    

 شادمانییوە ئوپڕی ب ئژدەر. ناسییوە چاوەکانییوە
  :چوو بۆی

  ھاتی؟ تۆیش ئوە ئمین!... ئامین؟ ــ  
ھاتم و ئیتر  منیش... ھاتم منیش ئژدەر بی ــ   

 باوکم ک بووم ڕگای ئو ب تکڵناگڕموە... ھاتوم و 
 ڕووسکان ژن تکی خۆم منیش بی. پیتی باوەڕی
 و چارشو !...ئژدەر... دەر ھاتووم نموودەوە بم و کردووە

... دەدا ڕەنجم و ھاوە چاوم و سر و پ و دەست ل بند ڕوو
وە، خۆشمیان لمبک ن دەبارانمربم؟.. دەکچبک  
ب ئاواتوە بوو  و دەدواند خۆی ، ک ئیستک پشترئژدەر   

ی نتوەکانی تر شان ب نژن ئازەری پ بنت پش و شا
  !ھات دەنکک ئوا ؛ھنگاو بنن

 ڕۆژک... ئامین نیی خم ھیچ... ئامین نیی قیدی ــ     
 بر ل پۆی و تار ئم خۆت دەستانی بم ھر و دادت
  !باوکت؟ ئدی ،ئامین بم...  دادەمای خۆت

  ... "باخانی" چۆت ئو ــ
 شتی مووشک دوو ڕاخوشینی دەنگی لودەمدا، ھر     
 خۆیان ئاماژەی باغ، بری دوو ل یک، دوای ب یک

 ژنانی مووشککان، ھفینی دوای ب دوا ھر. ڕاگیاند
 ئاکان، بوونوەی برز. ھدا سووریان ئای ڕووس،



631 
 

 کنارەی برەو لھی چشنی وشقاند  خکی شپۆلی
  .خستن وەڕێ دەریای

 پۆلی ب تکڵ و ھبان لک ئامینش و ئژدەر      
 تھچوونی یکمین نخایاند، زۆری.  بوونوە خۆیان

 ھزەوە ھموو ب پۆلیس. پکرد دەستی پۆلیس و جماوەر
 بم بکات، کپ "مارسیزم" سروودی دەنگی ویستی

 برەوەی ل. کرد جنگییان جواب برد و دار ب حشیمت
کش توانی پۆلیس دا میتینگسان شوە ککت تچبپ .

 ئوەندە ئاپۆڕاک بم دابوو، ناسینیان  ھوی دە ئژدەر
  .بینت بییان چاو ب نکرا بۆی ،بوو زۆر

 برەو پشەو، ھزی دەستی ناو ل دەست ئژدەر،     
 دواوەی ل مارسیزم، سروودی دەنگی. ڕۆیشتن بوولوار

 باوەشی یکانگ چشنی و پكردەوە دەستی جماوەرەوە
 ل. ھژا دەنگ ب شقام و داگرت جماوەری ھموو پووشوو،

 دا ئامادەباشی ل کازاک ھزەکانی ڕووبڕوویانوە،
 شقامی بری ل فایتوونک دا، لودەم ھر. ڕاوەستابوون

 پیاوکی و ھات جماوەر ب ڕوو ییوە"بارایاتنسکی"
 دابزی، ھرک. دابزی ل لچاوی چاویلک خەبنی

  :قیاندی و کردەوە برز دەستی
!... بچن پش برەو مدەن ڕێ!... بگرن بریان ــ       

 دەست ھبنتوە، پشوە بۆ ھنگاوک ھرکس
  !بکن ل تقی و ڕامگرن

 تاقتییوە و تین ھموو ب ک بوو، "یۆڤ لی لی"   
   .دەیقیاند
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 لی لی" ب ڕوو و بۆوە جیا سف ل چوو، بسا کرکارک
  :گوتی و ڕاوەشاند دەستی "یۆڤ
ئو  ئیتر... دا فرمانت و کرد ئاغایتیت ئمۆ ھت ــ     

یتر سردەمک، سردەمی ئ .بوو تواوباوکت مرد و 
 یـمتانئتان  چیدیکنادەین حوکمی نامرۆڤان ڕی پ

 ل حوکمانیتان ھتاویسقامگیر کنوە... تواو بوو!... 
  !دای ئاوابوون

 الدانی چاویلک دەگڵ و ھبزییوە ج ل یۆڤ لی لی  
  :ھبی دەنگی دیسان دا

  !دەی... بگرن بۆ ئمم!... بیگرن ــ     
ک خۆی کازاککانوەی ل بر و ڕانوەستا "یۆڤ لی لی"

. چوو کرکارەک گرتنی بۆ ببزونن، ئو خۆی بزواند و 
 دا بسر بردیان و دار بم ھنا، ھرشیان کازاککانیش

، ناچار بو کشانوەی حشیمت پانوەی ب ھرشی و باری
 ی"یۆڤ لی لی" یک، دوای ب یک تقی دوو کردن. 

 و چاویلککیوە ب دەستک "یۆڤ لی لی". ھبزاندەوە
کیدە تری، دەستی بیدامسکی" بچووکی مانچ" ڵ لباخ 

 دەمانچکی. ڕایگرت دا خۆی سری برزایی ل و دەرھنا
 تی و دار دوو، و یک بی ھر و نکرد وەفا ئوەندەی
. باری دا ڕووتنی گوالکی و سر ب تووڕەی کرکاری

 ناوچوانی ب خون دۆپک و پیان ژر کوت چاویلککی
 بینی، چاوان ب خونی"یۆڤ لی لی" ھرک. خوار ھات دا

 کوتن پکوە داچکاوی برچری و گۆشتن گووپی دوو
  :کرد ھاواری و لرزین
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!... بکن تق!... بکووژن... بگن فریام ب ھاوار ئی ــ     
 ی ئای... فریام بگن ھاوار ئی... دەربچ تاکیان مھن

  !خزمین مردم ی ی
 و گالسکک ناو خستیانوە و گرت پیلیان ژیر چندک،   

    . کرد یاندەرباز و بردیان ھاتبوو، پیدا ڕگایی بو ھر
    ری و دەور لدا، بژدەر بولوارەکند و ئکی چھاوڕیی 

وتنی ناو کمارۆی بازنوە؛ گکانڕی کازاکو دار ش ت 
چرمی ھۆندراوەوە، توند  شالقی و تفنگ اخدقۆن ب دژ
 بازنویکرکار  ھرشی ،الیانوە دوو ل. بوو ترتوندو 

. و ئژدەر و ھاوکارەکانی ڕزگار بوون شکاند گمارۆیان
 لرە،. بوو ساز تر تھچوونکی بولوار، ئوالتری کمک
 ب کرکاریان ھۆڤان زۆر و ھنا ھرشیان پانوە ب کازاک

نگ قۆنداخکارەکانیش. داگرت انتفکر رچی بھ ر لب 
 لم چکدارەکانیان برپرچ دایوە. ھرشی دابوو، دەستان

ی کوتن بر دەستی دارنبریب  کرکاری س دا، شڕە
   چکدارانی حکومت و ڕەپچکیان دان.

        ری و دەور لدا، بوولوار ب ماوەی ب ر، سکاتژم 
 کرکار ھرک بم. بوو بردەوام جانان توندی شڕکی

ی پ پۆلیس و ژاندەرم نفسی تازە ھزیخبری گیشتنی 
 و کرد پاشکشیان شارەزایان بشوەیکی ،گیشت

  .ھشت بج دا کازاک بسر چۆیان گۆڕەپانی
 گیاندە خۆی دا الڕیان ب و بخرایی زۆر ئژدەر      

 برەو قتار، یکمین ب و شمنفر وستگی
 ھزار دوو ل زدە دا "باخانی" ل. ڕۆیشت "باخانی"

. ببوونوە کۆ دا "رۆچیلد" کانگاکانی بری و دەور ل  کرکار
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 ڕاوەستا حشیمت برەوەی ل رووس، تازەالوی کرکارکی
 و دەھناو خورماییکیان ڕەنگ پرچ و سر با، سروە. بوو

 الوەک تازە. گرتبوو دەورەیان کرکاران ل کۆمک. دەبرد
 بۆ گوچکیان تامزرۆیان زۆر ئوانیش و دەکردن بۆ قسی

 دەوری ل تر پۆلکی ئوالتریشان، موادایک. بوو کرد شل
 کرکارە. بوون ھا ئازەری بساچووی کرکارکی
کڕوو ئازەریی تی بماعدەیگوت خۆی ج:  

ئرانوە بھومدی کار و  ل ی کرکارئوە ــ      
 خۆتان بم دەسکوتک، ماباتی خۆتان ج ھشتووە،

 برسی و داخراوە ل ژیانمان بژیوی دەرگای چلۆن ک دەبینن
 ب ک ،گنجمان ھاوکارە ئم بگرن گوێ ئوە. ماوینتوە

 ھر بۆ: ئمی کرکار  دە ئو ؛دەکا قس رووسی زمانی
 ئازەری کرکاری. ڕەنگ یک ل ھر ئاسمان بچین جیک

 یک چشنی ئرانیش و ڕوسی گۆرجی، کرکاری دەژی، چلۆن
 لوێ، و لرە. دەکرێ پشل مافیان و دەچوسندرنوە

 بۆ ئم ھستانی... ببریی سیاسی ئازادی ل کرکار
 چک ب و دادەندرت سربزوی ب ماف، وەرگرتنی

  ...دەبنوە ەنگارمانبر
 ھرک و کوتوە نزیک ئازەرییکان پۆلی ل ئژدە    

 قس ئرانییکان کرکارە بۆ ە"میرزاحسن" ئوە دیتی،
 الیک ل حسن میرزا. بوو بینینی شاگشکی دەکا،

 برەشوە لم و ڕادەگرت ڕوسک الوە گوتاری بۆ گوچکی
کانی ھاو بۆ ئازەری زمانی بوە وەری خۆی زمانرایدەگ .

 ڕوسک، الوە گوتی وەرگانی ھاوکات دەگڵ حسن، میرزا
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 یۆلدەھاند و ب خۆشی بنرخکانی ئزموون و زانایی
   .دەگوتن

. ڕاوستابوون یکتر ل دوور و کۆمڵ کۆمڵ کرکارەکان      
 چک، سر ل دەست پاراستنیش ھزی و کازاک و پۆلیس
بب بوون ڕاوەستا چاوەڕان جوو.   

، دەیگوڕاند و ئاگری ل گوتن بساچوو کرکارکی     
ھاتن و ل دەوری ئودا کۆ  بۆالی کرکار برەو برە دەباری.

زمانی  ب بم بوو، زمان ئازەری کرکارەکبوونوە. 
 دەمی ل. دەکرد قسی شکاو، پل و دەستڕوسییکی 

 ڕووسی بۆ ئازەری ل و ئازەری دەیکردەوە دا، تگیرسان
کوت و  گوتن ل پیرەک کرکارەزۆری نبرد، . بایدەداوە

ڕەوان و  زمانكی ب و گرتوە ئوی جی گنجک کوڕە
 کوڕە ئاخافتی دەگڵ. پکرد دەستیبگرم و گوڕی 

،کنجرز بمرێ...  بمرێ... بژی... بژی دەنگی گبۆوە ب .
 میتینگکی ل ک بوون ئوان ھر کرکارەکان، زۆربی

  . بوون بشدار دا شار
 بۆ ھناسوە و ھست و ھان ھموو ب گوتاربژ،      

 ی21 ڕاپرینکی یادی قسکانی دەقی. دەدوا ھاوڕییانی
 دوای. دەکردەوە زیندوو گوگران بۆ ی1902 سای ئاوریلی
 سکۆ سر ل گنجک کوڕە گوتارەک، ھاتنی کۆتایی
   ھات و گوتی: ئژدەر الی بۆ و دابزی

.. ن؟دەگ تھاوڕیانیشتنیا ھاتووی یان  ئژدەر ــ   
  ھناون؟ کلوپلکانت
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 بیاننام و تراکت ئمش! بگرە. ھناومن و ھاتوون بی ــ
 بو ھموویان دەب... نینا تازەی نووسراوەالنی و

  ...بکرتوە
گۆڕەپانکی پ  دەنگی ھات و ھاوارک دا لودەم ھر     

  کرد. کسک ل ناو جماوەردا ب دەنگکی برز دەیقیژاند:
. گیشت پۆلیس سرۆک ی"خومیتسکی" ئوە ، ھوان ــ     
  بکین؟ چی

. بوو ڕاوەستا دا میدان ل ئسپ سواری ، "خومیتسکی"       
 وەک ھاتبوون. یگویان بن ھتا بادراوی قف سمی

 تین ئسپی ب، تن خۆی و نب دا میدان ل ھیچکس
 ئاپۆڕاک بۆ نوو ئسپی ،لپ. ڕادەوەشاند قامچ و دەدا
 دوو، و یک بی ھر بم. گڕا خک وەسر و دا تین
 ل و گرت سنگیان و بوونوە برز بۆ یمچک و زەند یاندە

 دەوت چکداری ھزی. خوار کشایان زین یخوان سر
رکیان ھمی بینی، ئرشیان ڕوە بۆ ھرشیان و کرایھ 

 قۆنداخی ب چکدار. پکرد دەستی کوتان و لدان. ھنا
 پۆلیس سرۆکی. کرد شڕیان ت و دار ب کرکار و تفنگ

زار بت ھزەحم کار چنگ لجاتی کرخۆی و ھات ن 
 زۆرتر و زۆر ،بردەوامی ب چکدارەکان. کرد ڕای و نگرت
 کرکار ،بۆی ھر. دەکرد تر خست شڕەکیان و دەبوون

 وەڕێ شار برەو وە"ڕامنا" جادەی ب و ھشت ج گۆڕەپانی
 شۆڕشگران دروشـمی ،و سریان بان ل سوور ئای. کوتن

 وە، بدەمیان بقامورە شکانی و شار یکانگگۆڕەپان 
دا ھاتن. خۆپیشاندان، سروود خوندموە، دروشمدان و 

 دوای حوتی کاتژمری ھتا ، برزکردنوەی ئای سوور
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واو ماناوە  نیوڕۆیت ڕا. شار بشارد دا گ بر لژ 
 ئاگاداری و بیاننام سدانو  مایوە دا کرکاران دەستی

 درەنگ رەیکیئوا . کردەوە بوتدا  ئافیشیان و تراکت و
   کرد و شاریان چۆڵ کرد. بوەیان ،وەختی

. بۆوە ماڵ برەو و بر گرت "سابوونچی" ڕی ئژدەر،     
 شش و چل بوونی بسر دەست ھوای بیانیش سبی

   .بوو میرزاحسن لوان، یکک ک پگییشت، ھاوخباتی
      ۆپی دکنوچاوانی خویۆڤ لی لی" ن،" نیوەی ل 

م بۆوە، وشک دا گاڕر بھ ر نیو ماوەی لچوار دا، کاتژم 
 سکوتیان و سر. سرینی ژوور ھاتن پچ برین و پزیشک

ب نزیل و لۆکچا تکی. داپیرال بۆ نامرماندار ژەنف 
 خاوەن دوژمنانی دژی شڕی ل ک ڕاگیاند پی و نووسی

. دەکا پوە شانازی و باوە پ زامداری شرەفی دا تزار شکۆ
 و بژی ئگر ک کردەوە تازە بنی دا، نامی لو ھر

نی دوایی تمنی ھموو بت، ڕزگاری خترە لم و بمنت
 شکۆ خاوەن مزنایتییکی و تانج و تخت فیدای ب ،خۆی

 نامیکی چند فرماندار، ژەنرال نامی دوای. دەکات
 باسی تیاندا و نووسی تفلیس و "پترسبۆرگ"  بۆ تریشی

 بۆ  شۆڕشانی دژە داچوونوەی بگژ و خۆی پالوانتی
  .نووسین

. بووووب ئاۆز تواوی ب فرماندار ژەنرال کۆشکی   
 دەزگای برزی سرۆکایتی بۆ برووسک، دوای ب برووسکی

 دا پیامکانیش و برووسک ھموو ل و کرا بڕێ پاراستن
   .کرا کازاککان خۆشبزی ھزی ناردنی ھاواری
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ھر ئو ڕۆژەش، ژەنرال "لیتنات فرزە" ل بشی     
بڕوەبرایتی "کافکازیا"وە ل وەم نامی ژەنڕاڵ 

دوو  و بۆ سرکوتکردنی بزووتنوەی کرکاری،فرماندار 
مایور کراس"ی ڕەوانی و ژەنڕال " انیست کازاکی شڕ

  شاری باکۆ کرد. 
  

***  
  

 پرشانی ھتا مالن دە ھشی "،پاروشین" سرھنگ     
 ل زیندانییکان محکمی و سرخوندنوە. بوو چقی
 دەزگای ھڕەشی ب پیامی و بروسک ڕاوەست، برک

 پرشانتر، و ژار لوانیش و، ترەوە الی ل پاراستنیش
 وابوو جاری ک بوو، زیندانی کیکاری الساریی و کللڕەقی

ی زیندانی ل دەکوت سر چۆک و چشنی قازی، کرکار
 بۆی وەچوارالیان ھر ل دەکرد؛ محاکمسرھنگی 

   .دادەباری
 دەکردەوە خۆی دواھاتووی ل بیری زۆرجاران سرھنگ،   
 بدی تدا تری ھیچی ھیوایی، ب و تاریکی ل جگ و

 پایی و پل سرھنگ، گرانی و گورە ھرە ترسی. ندەکرد
 ئاۆز چشنک ب فرمانەواییکی مبندی. بوو ئیداری

 ک ل. ندەکرا ل بوونوەی باش ھومدی ک بوو،ووب
 ئگر دا، کرکار سرھدانی و نیزامی ھزی برکی

 سردارەکانیان و سرۆک و لبدا ڕەشیان گورزی توانیبای
 بختی ئوا ،تھوەشن ل کۆمیتکانیان و بخات دەداو
 پای ب دەسخۆشانکی و جیرە و پای و پل ھموو و یارە
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 واوەیالی ئودەم ھسووڕت، پچوان ئگر دەب؛ فیالن
   .تدادەچت و
 زانستی ھموو ب و پرسیار ژر خست کرکاری دەیان     

 و بگ و برپرس چند دا ھوی خۆی، سیاسی و سربازی
 و ھوڵ ھموو بم بناست، سرکردەیان و سردار

 ھر ل دەیزانی ک ھرچند. سیفر سر ھاتوە خباتکی
 سر و برپرس یانکس پنج نب ھیچ کسیان، سد

 بورییکیان، و کللڕەقی و الساری بم کۆمیتن،
   .دەپووچاندەوە ل پالنکانیان و نخش

 ب دەنارد، فرمانداری ژەنرال بۆ ک ڕاپۆرتانی لو      
 و خۆیان دا کم ماوەیکی لک  دەدا،پ بنی دنییایی

 توخم و ھتکنت یک لبر دەستکیان و دار و "نینا"
 ک دا، بیاننامیک ل "نینا" کچی. بفوتن تۆمیان و

ری لرتانسریش و دەور و باکۆ شاری سو دا بوە، بکرای 
 سیاستی گیاندنی بئاکام و میتینگ سرکوتنی ببۆنی
. کردبوو جماوەر پشکشی پیرۆزبایی پیامی کیکاری،

 سر کوت پتی و نما پ حیای یکجاری ب ھر ئیتر
   .ئاو
لم :((... گوتبووی ،کی داپیرۆزبایی یامیپ ل "،نینا"   

 ل ئم تکۆشری ھڤانیتڤگڕيی ھونووکییمان دا، 
 شانکانی بن و شان بڕوەبری ھتا سرکردایتی بشی

 وو برزیی ئزموون  لزانی پڕێ ئو ب کۆمیتکانمان،
 و وریاکردنوە ئرکی توانیان ،وەشۆڕشگرانیان ورەیکی

رز ب بچشنک شارەکمان جماوەرانی چاونترسیی
 ئاؤز ڕژم سرکوتکری دەزگاکانی سری ک ،بکنوە
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 سرکوتکر دەزگای ب توانیان ھڤانمان و یاران. بکن
 توانایی ئو کرکار چینی لشکری ئیتر ک ڕابگینن،

یھ ر لرامبتی بت دا تزاری دەوداوای و ڕابوەست 
 برنامی ل ،ھزەش ئم ھر. بکات کرکار سیاسیی مافی
 ل و دەکات ئامادە حاکمییت بۆ خۆی خۆیدا، کاری

 لبن تزاری نگریسی دەستی دا نزیک گلک داھاتوویکی
دەستبر  وت دانیشتووانی بۆ ئینسانی ژیانکی و دنت

  دەکات.
 بژی... ھمتبر سووری ئای ب شکاوە         

  ))! داپلۆسنر و پۆلیسی دەزگای بووخ... سۆسیالزم
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
****  
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دوای میتینگ مزنکی دووەمی مانگی مارس،              
تکۆشانی نھنی بردەوام ل  ،مانگترن و وازھنان ل کار و

کای دابوو. ئاگرەگە بچووککانی گڕەک و کۆن و نو 
بازاڕەکانی شاری باکۆ، ب تین و تاو بوون. ل ڕۆژی بیست و 

یکانگیری یکتر حوتمی مانگی ئاوریل، بسکۆ ئاگرەکان 
بوون و مشغكیان ساز کرد ک شاری باکۆ ل ژ شبقی 

  سووری ئاگرەکی دا ترووسکایوە. 
کۆمیتی باکۆ، ب دوای میتینگکی ڕۆژی دووەمی مارس     
، گیکی نوی بۆ ڕاپڕینکی تر سازمان دا. بۆ دا

 مانگرتن و ڕاوەستانی ئمجارەکی کرکار ل برامبر
خاوەنکاری لخۆبایی و دەزگای دەست، ویست و 
داخوازییکی تواو سیاسی خست بردەمی جبج کردن. 
ل پداچوونوە و ھسنگاندنی میتینگی دووەم مارس و 
دۆزینوەی خای الوازی بزووتنوەک، ڕوشون و برنامی 
توکمتری بۆ داندرا. بیار درا، نینا ب ھموو توانایوە 

وپڕی چاالکی بنونت و ماتریای سردەمیان بدات ئ
دەر.  سرەی چاوی بڕوەبرانی کۆمیتکانی شاری باکۆ، 
ل سر ڕۆژی یکمی مانگی ئیار دەگڕا. برنامیکی 
ک بۆ ئو ڕۆژە ل برچاو گیرا، شاری باکۆی ب ھموو سوێ 
 و سوقاقانوە دەگرت بر. بم لوالشوە، دەزگای

دەست، ک ل میتینگکی دووەمی مارس دا گورزکی 
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قورسی برکوتبوو، خۆی بۆ گورز وەشاندن و 
تۆسندنوەیکی سامناک تک دەنا. کاربدەستکانی 
ڕژم، بشی سیاسی و نیزامی، یکتریان گرت و ڕا و 
بۆچوونکانیان لک ھاند. لو دانیشتنانیان دا، بۆ ھموو 

  شاری باکۆ برنامی تایبتیان چنی. مبندەکانی 
میتینگی جماوەریی ڕۆژی دووەمی مارس،      

ک دەست ، ی ھنای سر ئم قناعتدەستدارانی ڕژم
ل مالن بدەن و بیسلمنن و بیدرکنن، ک ئوان لو ڕۆژە 
دا دۆڕاندبوویان و کۆمیتکانی کرکاری بردبوویانوە. 
 ک لر نھ نا، کش دا ھمروەھا دانیان بھ

 ککاری، بکانی کرن کۆمیتو کۆ کی کووچناو خ ل
یاڵ و  و دوکان و بازاڕیش دا حیایان پ نما. ئو شاخ

گۆپای ک خکیان پ دەترساند، ل شقام و گۆڕەپانکان 
ھزی سیاسی  ن وی ڕووت و ھژاریان لی ھستادا، کرکار

خکی ئاساییش ئمانیان  و نیزامیی حکومتیان بۆڕ کرد؛
بینی؛ ھر بۆی دەزگای دەست بۆ وەرگرتنوەی زیبک و 

  .دکارایی خۆی، داوی داناوە و چای ھکن
یکم ھمتی دەوت، ل ژر بای سرھنگ          

کرکار دا باری. سر  ەوە بپاروشین و ژەنڕال فرماندار
. و گۆی دەست وەشنیان خست کار دەیان تاقمی گورج

تاقمکان ب دەستی تواوەوە ڕژان مبندەکانی 
ل ھر جیک و ل ھر شونکی ک تنانت کرکاری. 

ڕەپچکدان و و  دانگمارۆپکوەیان دیتبای. وار کسی چ
  کردنیان ل یک زەمان دا دەبوو. دەستبسر
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مستی بخون ل برزایی سری باکۆی قارەمان دا        
ڕاگیرابوو. بم ل برامبر مستی ب خون دا، مانگرتن و 

ب ئاشکرا دەبیندران. ئیتر و ھاوخباتی یکگرتن 
تکمازەحمرن. چ  بوو،ش ترسی جارانی نری بلب ل ک

ترسی ل دەست دانانیان ھب؟ ک شتکیان شک دەبرد، 
ب دەیان جار باتاقی کرابوونوە  ،بند و زیندان و کاتۆرگا

. لدان و ڕاونان بووو ئیتر ئوانیش تامی ترسیان تدا نما
و برسیایتی و نخۆشی و ھزار و یک پتا و ئاھۆ و 

اریان ل پاش سر دا جما و پکیان ب ھوروژمی ئاز
  داھاتووی چتکانی ڕژم نکوت و ھاتن سر شقامان. 

    ی لرەتاکكرد. سمانگرتن دەستی پ
کانوە سری ھدا و ب دوای دا، کرکارانی "تراموا"بشی

کارگاکانی  یق تواندنوەبشی مفرە
زاران ھب  تکڵ بوون. "دیسییۆڤمکینیی"

 زەحمتکش و کرکاری وەرزیکار ل مبندی
ل . "ڤۆلچیڤروتا" سریان ھدا و ڕژان شقامکانوە

یکتیی رگکانی بشی چنین و ڕستنی ژنانی ئندام ل کا
، خوندکار، ژنان، کارمندان و وردەکسبی وادەست
و دەرکراوانی  کرکاری ساختمانی، جووتکار و شوان و سپان
ل مانگرتنی  دھاتی دوور و نزیکیش ھاتن و تکڵ بوون. 

)) دا، ژنکی ڕەس ل سر سکۆوە، ڤولچیڤروتامبندی((
  ڕوو ب یارانی کرکاری گرمی دەھات:

ــ ھڤان!... دەست و چکی کازاک و پۆلیس و پاراستن،     
ل  باوی ھنگاومان شل ناکاتوە. ھمتی شرانمان

تدار دنت گۆڕەپانی خبات دا پشتی دەزگای دەس
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تخت و بخت بردەن و ل دەست دەکرین  لرزین و ناچار
  ن. بۆ جیکار چۆڵ بکئاستی ئیتر ھیچ ھچینی ک ک لز

 ینئمئوا  نیی.یارای ڕاەوستانی  ھرشی چینی کرکار
  دەبین ھشکار و ئوان دەبن زەلیکی ھمتمان...

کارانی خست جۆش. دەنگی زوی شیرەژن، خونی کر    
ڕاوکزین ترس و درزین و بم و  وەک و لر تۆزتی ب

 ،کیمخانکی حتوانبا چوو. دەنگی ژن، وەک ھبا، بڕەش
کوت ناو ڕەگۆی جماوەر و، خونی جمامبووی وەجۆش 

کزارانی ناو گۆڕەپانوە. ھخست  ستانسووکباڵ و ئازا ھ
.رپس  

ی پۆلیس، پشکی ل مانگرتن و شونی بشی پاراستن       
یککۆمبوون وەان ئاگادارن کرا بوونشو وان بم ئب ،

سری و ب نیاز بوون  ڕیبر و سازماندەرەکانیان دا دەگڕان
مار بگرن و بیکوتن و جست بی گیانی ل سحرا فێ بدەن 

  ، ک ئمش ل ھیھات دا بوو. 
      ر لبرش دەزگای پاراستن وەیکی پۆلیس پالن بۆ ھ

ل پالن و پیالنی بشی پاراستن  ،، کۆمیتی باکۆدابژت
کی ب جلانی ک خۆرئاگادار کرابۆوە؛ تنانی ئو جیرە

خۆیان ل ناو جماوەر دا ج دابوو، بردەشۆر  شخسی
  گیرا بوو. کرابوون و دەوریان 

کۆمیتی باکۆ، بۆ خۆ دوورخستنوە ل مترسی و بۆ       
دووپات نبوونوەی کارەساتی ئاپریلی پار، ئوەی کارزانی 
بوو، بۆ سمت دەرچوونی سرجم کۆمیتکان، ڕەچاوی 

 شاری بۆ ھاوئاھنگبوون دەگڵ ،. کۆمیتی باکۆنکرد
و لبری ڕۆژی یکی  ئم فندو فشی دەکار کرد،  "باتووم"
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ی مانگی  27ئیار، جژنی کرکارانی خست ڕۆژی 
ئاپریلوە. ئم تاکتیکی کۆمیتی باکۆ، کاربدەستانی 

  دەوتی تزاری کش و مات کرد. 
      ترسبورگ"و  "تفلیس"لرش و " پەوە، پالنی ھ

شارەکانی تریش بۆ  ،گمارۆدان و داپلۆسینی بزاڤی کرکاری
پالن و بۆ جوابجنگی و خاوکردنوەی ئم  "شنیناچوو. "

فرمان، شونام و بیاننامی تووند و ب ھڕەشی بو 
کردەوە. ھاوکاتیش، بۆ داودۆزینوەی پیالنی دوژمن و بو 

رخی پشکشی پاراستنی گیانی کرکار، ئامۆژگاری بن
  . جاوماوەری گل کرد

تن ھوستکی لو ھلومرجاندا، ھتا دەزگای پاراس     
بۆ ھیرش دەخست ناو قالبی پالنکوە، بۆ بیانی، ل الین 
"نینا"وە ل قاو دەدرا و ھنگاوکی پاشکشی پ دەکردن. 
کاربدەستانی دەزگاکانی پاراستن وەک شت و ھار بۆ 
ھموو الیک دەچوون و ھیچ ماکی برشک نما خۆی پدا 

، ب "ی نادیار ینان" پشکنینی ماکان ب شوننکن. 
برشک نما،  بردەوامی ل گڕ دا بوو. شونی

   نپشکندرت.
        وتبوو کی باکۆ بۆی دەرکرا"کۆمیتبۆ دەزگای " ڤ

پاراستنی ڕژم خودی "نینا" بوو، ھر بۆی و ب پی بیاری 
بۆی نبوو ل "ڤرا" تنانت بۆ شوکیش ڕکخراوەی باکۆ، 
 چند ڕۆژک ببپ برنام ،نتوە. مای خۆیاندا بم

و " یلنا کنویانتسالی ئژدەر و چندکیش ل مای"
   دەگڵ بنمایکی ئرمن دا دەژیا.  جارجاریش
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بر لوەی میرزاحسن بکوت  "شاسیلۆڤیناڤماریا "        
بندیخان، دەگڵ ئوان دەژیا. دوای گیرانی میرزاحسن، 

گوالراخان و ئ ڕا ومینبوو بۆ بینین  ڕۆژیان ڕەش داگڕۆژ ن
و وەرگرتنی خبری سمتیی میرزا حسن، دایک و کچ 

  ڕگای بندیخان نگرن بر. 
ڕۆژ ھتا ئوارەیکی درەنگ وەختی، ھرچی ڕۆژە،        

و ژن ، بندیخانکانی بردین و پاڵ دیوارە بر دەرگا
؛ ج نامن خکی نوەی ل دەکوبندکراوەرکانمندای 

"گوراخانم"یش، . ئامین و ژاوەی دێ و ھر ت نخزت
شاری باکۆ میرزا حسن ل بندیخانی ک  یھتا ئو ڕۆژە

، ڕۆژگاریان ھر ل بر دەرگای بندیخان زیندانی بوودا 
و پۆلک ل میرزاحسن ک کاتک تپڕ دەبوو. بم 
ڕەھندەی  نج سانبۆ ماوەی پزیندانیانی سیاسی 

یان ڕوخا. ئیتر ئوانیش قی ھومد، ھندەران کران
 گیرا و بھ ی ئارا و قارای لی شووەکسو راخانم لگو

  ڕەشپۆشی دانیشت. 
ئژدەر سووک کارکی بۆ دەبوو، ک دوو حوتوو         

ەش سردانی شونی کارەکی ئکبر دۆزیبۆوە و جار جار
دەکرد، بم بھۆی چاالکی و ڕاپڕاندن و بوکرنوەی 

 ئو ڕۆژەچندک بوو لی بخبر مابۆوە. ، بڤۆکی "نینا" 
بیاری دا سردانکی ئکبر و ھواپرسنک ل پوورە 

بم ھرک زانی ئکبر کارەکی ب نیوەیی نیسا بکات. 
ئژدەر ب دی داھات دەب ەتوە ماڵ، ج ھشتووە و گڕاو
 .ک ڕووی دابیشتی ماک ڕر. گرت"ی غوالم"گورجب 

دەرگاکیان ئاوا بوو. ئژدەر ئژدەر گیشت بر دەرگا. 
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ب ھوری ھتا بردەرگای ماکیان ھات و ھرک دیتی 
 رمی پوورەنیسا دانیشتووە، زانی حاڵ لنا تپ ر لکبئ

کرارچ ق ستا و دەستی خستژدەر ھبینی ئ ر بکبئ .
  سر ملی و ب شانی دا گریا. 

ئژدەر خرا ب شون یارانی دا چوو. خبری     
زۆر زوو بو بۆوە و ھاوخباتکان " پوورەنیسا"مردنی

 .یشتنگ  
 ئو ژنی ک ل ھژارخان دا ل دایک، "پوورەنیسا"      

بوو، کوت مای کرکارکی ھژار، ھنووک ل سر بوو
پوورە شانی چند کرکارکی ھژار برەو گۆڕستان دەچت. 

نیسا ل گۆڕخانی ھژاران دا کوت ژر خاک و "ئکبر"ی 
بم یکتن و تنیا مایوە، ئکبر ب تاق ھشتوە. 

ماریا "ئژدەر بۆ ئم دەردە چارەیکی دۆزییوە و
تاک کوتی ڕاگوازت مای غوم و کردی ب "ی ایلۆڤیناسو

بناوان و ھاودەمی ئکبر. ھر ل جیرانتی ئوانیش دا، 
مایکی بۆ گوراخانم و ئامین دۆزییوە و ئوانیشی 
ڕاگواست. بم جۆرە، س بنمای میرزاحسن، ئیڤان و 

  ((غوم))ی کردە دراوس و خمخۆری یکتر.
      رەبدا  28یانی ڕۆژی بچاپخان ژدەر لی ئاپریل، ئ

گرمی کار بوو. دەبوای ب ڕەوای ھموو ڕۆژک، ئو کاتی 
ک خانووبرە ڕەنگ بۆزەکانی باکۆی سربرز ب تیشکی 
بربیان ڕەنگی زەردی زنیان بسر دەکش، برھمی 

"وانۆ ی ەھبگرت و برەو مای تاز"نینا"  ئامادەکراوی
  بچت. ۆڤا" ستر
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، سواکرکی پیری دیت"وانۆ" دا ل نزیک مای  ،ئژدەر      
 سای دیوک ک دا الدانیشتووە و دەستی پان ڕاگرتووە. ر

ویستی لو تپڕیت، کچی سۆکرەک بری ڕگای  ئژدەر
  گرت و کووزایوە:

دی چاک ب و دەستم بگرە... ھژار و ــ براکم مر      
  رکم پ بک خرەومند...خ برسیم...

ئژدەر ل بینینی پیاوکی برسی و ھژار، ژانی دە دڵ      
ھناوی بتاڵ ــ سردەمی  ی ووەستا. سۆزی سرمای بیان

 ناتی لنج مکی پوە بیر ــ دراوی خۆی ھاتتادەستب
  مستی نا و لی پرسی:

  ــ بکاری اللۆ گیان؟   
چاوەکانم ل دەمی ئیش کردن دا  ــ ل دوو چاوانم نابینام...

ئم دەردەیان  ،نوت و گاز و قورسایی کار ون...ل دەست دا
سر ھنام... ھیچ کارکم پ ناکرێ و ناچارم دەست بۆ ب

  خک ڕادەگرم...
    ،داری بشبۆ د برد ککی شک نیژدەر ھیچ قسئ

 وارزتر، لک ھمکرد و ڕۆییشت. کوایی لناچاری ماب
سری ڕاوەستا و چند جارک ب "وانۆ" دا ر دەرگای مای ب

نیکۆی "پنج ل دەرگاکی کوتا. دەرگا کرایوە. 
چاوەڕان ڕاوەستابوون. چوون ژوور. ل " انۆ"و و" کازارینکۆڤ

یکی کز و کمەنگ تاک پنجرەی ژوورەکوە، رووناکای
ختی ڕەل پنای بژن و بای برز و  انۆدەھات ژوور. و

نیکۆالی دا گلک ڕیوە و الواز دەھات بر چاو. ب سوڕانی 
 ،، برە برە ڕوناکایی ژوورەک زیاتر دەبوو. ئژدەروھتا

ن دەکردەوە ک بۆ یکم جار ب وانۆ بیری لو ڕۆژا
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ستا، چندە لیک انۆی ئو سدەم و ئم ئگییشتبوو. و
ھتاوی چاپخان، ب  انۆ ل ھۆدی تاریک وجیاواز بوون. و

و کاری قورس و کم خۆراکی، گیشتۆت  بم گشت زەحمت
.م بار و دۆخئ  

  انۆ سترۆڤا دەستی خست سار شانی ئژدەر و گوتی:و   
ک  ت،دەچیئو دایک دەزانی ھر وەک ھیچ ــ ئژدەر      

خۆیکمان بۆ منداکانی ب شیرکی تایبت عامالندبت... 
چیت بۆ ھناوین؟ ا بزانین چیت ل ھدەوەری و ڕاتکن ب

 م جارەی خوشکمی ئرھدەسا با بزانین ب ...
  بچکۆنکمان چیی و چۆن و چندە؟

دەستی  "وانۆ"ی ھژای من،ــ ھڤاڵ         
بچکۆکمان گوھری لدەبارێ... ئوەندەی دیاری یلداد

  ت...ک بشی ھموو شاری باکۆ دەکا ،بۆ ناردوون
، جۆڕک و گیرفانکانی ل وەئژدەر بدەم قسکردن    

شت و نیکۆیژدەر ھشت. ئھ زی ژوورەکر مس ی ل
گوزینگی چکمکانی دا جگای بۆ کردنوە و تی ئاخنین. ال

بستیکیشی دە برۆکی ھاویشت و کراسکی لسر توند 
کردنییان تواو بوو، کردەوە. نیکۆی ل ھگرتن و تاقت 

  گوتی:
ر فرنگی ــ ڕبوار ھر دەب ل ڕداب ... بم ئژدە       

دەومندە و بابتی نایابی  زاراوەی ئازەرییکان گلک
 .دایت وە و بزانی خورد بنتۆ لچ یم ڕستر ئدە ھ

دادڕی.. دەب زووتر خۆم ب ناوەرۆک... ئیتر بس درژ
نمیاراشار""ق بگنک  ،. بکارکر ندەرێ بۆ پۆلو ل

قس بکم. خۆتان دەزانن ک بھۆی مانگرتنی کرکار و 
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ان بۆم. مواکان، دەب ھموو ڕگاک ب پیکارمندانی ترا
نیکۆی دوای ماوایی، ھیوای سرکوتنی بۆ خواستن و 

  ڕۆییشت.
ە پچابوو، تکوئژدەر، نان و پنیرکی ک ڤرا بۆی        

و. بشک ل نان و خریکی خواردنی بوکردییوە و 
  انۆ ڕاگرت و گوتی:پنیرەکی بۆ و

انۆ... دانیش و تۆیش کمک خۆت ت بک... ــ بگرە و  
  کارمان زۆرە و ب برسیایتی ناکرێ. 

  انۆ ب پکنینوە گوتی :و 
 ــ نیکۆی راستی دەکرد، کۆلتوری ئازەری پی وتی     

ڕەسن و خاون... ئازەری دە: خواردن ک ڕووی تکردی 
  ، قس و باسی پ ناوێ. 

سیان بۆ یکتر گایوە. پکوە دانیشتن و خوردیان و ق
  ئژدەر گوتی:

       و دەب ر دەستانس کجار زۆرم لکی یۆ کارــ ئیم
  ل دانیشتن! ەزۆربی کۆنکانی شار بگڕم... بۆم باشتر

  ـ بۆ ئژدەر... بۆ ب ئارەزووی سرکوتن!ـ
ــ منیش ب ھیوای سرکوتن... ئوە من دەڕۆم، تۆیش      

دەست و بردک بک و ئم گشت برھم حشار بدە... 
وە! شدەرگاکداخ  

     باخ وەھایان ل ستر ئژدەر! ھئ بمت نیــ خ 
انت خۆشم ب حشار دەدەم، ک تندا دوو توی جلککانم 
... پکنین و دوای دەسمالن بوون وەجگاکیان نزانم
  لیکتر ھبان. 
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     ژدەر بپلیکانیئ  خوار. ل دا ھات کنی تاریکدا
یکمین پلیکان دا ک برەو دەرگا دەچوو، لسر ج دا 
وشک بوو. چند کسک ڕوو ب ئو دەھاتن. جگاک تاریک 

کن و چکارە و چ کسکن، بم  ەنبووبوو، بۆی ڕوون 
دان خبر اسایی نین. ھیچ دەرفتکی دەیزانی خکی ئ
. زۆر ب ھمنی خۆی ل ژوورۆچکی ژر ب "وانۆ"ی نبوو

پلیکانکان دا حشارد دا. پۆلیس بوون. کمک ھوراز 
  ھکشان و ڕاوەستان. یکیان پرسی کام دەرگای؟

ھر کیتی... دەرگا شئم ھی وــ تاک ژوورکی     
  دووکیان لم ژوورە دان... پکوەن...

ژوورەکیان ڕگای  !...ــ ھدی تر... دەنگت برز مکوە     
بم و دەڕۆن... دەرچوونی ھڕادەک  

  ــ ناتوان ڕابکن... دەوری ماکمان گرتووە...      
کک دەرگا... من خ ،ــ ماو ی یک ھۆدەی ھاوەنی ی

!م و دەزانم چۆنکما  
  پۆلیسک ب تووڕەیی گوتی:

ــ سیر خاوەن ماكی اللۆ!... ئگر ھموو کرگرتکانت     
  ش سیبریا دەب...یلم قوماش بن ، جی ھرە نرمانی تۆ

ــ نخر گورەم... نخر من تنیا دوو کرگرتم ھن،      
مکیان ئیوی تریان ماسی یانکی پیرە و و ئگر

خوداناسکی ئایین دارە... چ بکم ڕۆژگارەک وەک جاران 
  نماوە و کرگرت کم بووە...

انۆ کوت بر پالق و ھتکاند. زۆری دەرگاکی و      
نخایان دەرگایان شکاند. ئژدەر ویستی لم دەفت دا بۆی 

ک  ،ە بیرم قسی پۆلیسکی ھاتودەربچت، ب
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چواردەوری ماکیان گمارۆ داوە. لپ ژووری ماسیگری 
 دەر. خۆی ب مین ھاتک گورجی ل وە. بپیری وەبیر ھات

ی حوشدا کرد و ل بری چپوە خۆی ب ژووری کابرا
  دا کرد.  ماسیگر

پیرەپیاوکی ڕیش چرموو بوو. لسر کۆن بڕەیک      
ساوی تۆڕی ، ئارام ئارام ھودای پو دانیشتبوو

والترەوە، توسگکی رەشی ماسیگرتنکی گرێ دەداوە. ل
، ب چپچلپ خریکی ئاو خواردنوە بوو. ھر ک خرپن

، توت سگک دەمی ل ەکئژدەر پی نای ژوور
ئاوخواردنوە ئستاندووە و ملی ل حپ حپ نا و بۆ 

ی ژر ئژدەر چوو. ماسیگر بب ئوەی پنج ل سر تۆڕ
  دەستی ڕاگوزێ، ب سر سگکی دا ھات:

وست ب... بدەنگ!... بوست بزانم  ...!"تۆپن" ــ 
!یمان ککمیوان  

  کرد و پرسی :"ئژدەر"ی سیرکی سر ھتا پی 
  ــ کی کوڕم؟

  ــ میوانم مام گیان!
   !رموو ڕۆنیشف ...خۆشویستی خودای ،ر بخــ میوان ب  

  رگاکی داخست و دانیشت.ئژدەر دە
ماسیگری پیر، ب دەم گردانوەی قف و گۆی ل بر      

  یک ترازاوی تۆڕەکی، ب وردی دە ئژدەر ڕاما . 
ــ ل دەرگا داخستنوەکت دا دەرکوت ک میوانکی      

ب تق و تعاروفی... تۆ بخر بی سر و خۆمانی 
 یکمان ھلسی ئازەری ممم ئر چاوان، بران و سس
ک دەی : میوانی درەنگ وەختی، وەبای ب ئستۆی 
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 ماڵ دا نیی وتۆم لکی ئدا شتم دەم و دەستتی... لخۆی
ک بۆ میوانی خۆمی دابنم. بم ئو ڕۆژان دەگڵ 

وەین دەستکی ب دریا دا بگین و لوانی ھاوکارانم پ
  ب دەستی پ بگڕیموە و ل خجاتیت بم دەرێ...

ئژدەر گو بۆ ماسیگری پیر ڕاگرتبوو، بم ششدانگی     
 ی لڕا. وەک بدەرەوەی ژووری ماسیگر دەگ ستی لھ
ژوور نب و ھیچ وتیکی ب گوێ نگیشتب، کڕ و الڵ 

تبوو. لپ دەنگ و غبایی برەو ژووری ماسیگر دانیش
دەھات و مترسی گیشتبووی پشتی دیوارەک. "تۆپن"یش 
ماندی. ئژدەر ھستی ب مترسی کرد. ب پشۆکاوی ڕووی 

  کردە ماسیگر و گوتی:
دەب خۆم وەشرم... ب شون من دا  ، منــ مام گیان     

  خۆم حشار بدوم مام؟! ... ل کوێ داندەگڕن مام گیا
  ماسیگر زۆر ب خرایی ل جگاک ھستا و گوتی :

  ــ ب شون تۆ دا دەگڕن؟!... بۆچی؟... چت کردووە؟     
وە نییکاتی ئ ستڕی با ڕزگا ــ ئبگنم... لیم خۆم بناس

  ب، سا ئودەم بۆتی باس دەکم مامۆ گیان...
دابنم... تۆپن کمکیان ــ با من تۆپن ل بر دەرگا     

  ڕادەگرێ...
ماسیگر ب ھوری دەرگای کردەوە و تۆپنی ل پشتی دەرگا 

ل پشت نون و بانکی دا پردەیکی ئوسا ج ھشت. 
  ھداوە و گوتی:

ــ وەرە... وەرە خۆت بخ ژر ئو چای ل پشت نون و      
  ارگ دەب...بانکم دای... جگای تۆڕی ماسیی و بۆ حش
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ئژدەر قۆپنی تۆڕەماسی الدا و خۆی ل ژریاندا      
 دەھات و پشووی لیان لکرد. بۆنی ماسی و بۆ لیت گورمیل
سنگ دا دەخت تنگاس. بم ل ژر کۆن تۆڕی ماسی دا 

  جووی ل خۆی بی و چاوەڕوانی داھاتوو دانیشت.
. چی پ نچوو، دەنگی تۆپن ھات. تۆپن توورە بوو    

دەنگی قرووسک و نووزە نووزی تۆپن و کرانوەی دەرگا 
پکوە ھاتن ژوور. دەرگاک ب ھر دوو تاکوە، ب شق 

  کرایوە و ھاتن ژوور. 
      ک ھاتۆتسبزانم!... ک رزەوە بــ ھۆی کابرا... ب

، چی لھات؟... ئو کوڕە ئازەرییی لت ھات ژووری تۆ 
  چی ل ھات... ژوور،

را ھڵ ھدەگ ک لکی ،کرا و شات و شووتی پۆلیس
  گوتی: ھاوڕیانی

ــ گورەم ئو پیاوە خریکی نوژە و ھتا نوژەکی     
ردن دا باش نیی تواو نب، قس ناکا... ل کاتی نوژ ک

  ... نوژ بین کفرە ب الی ئموە گورەم!دواندنی نوژکر
  ژ نازانم... دەی وت بگڕن... دەی !من نوژ و مو   

 ڕان و الدان و البردن کۆنر گر و ژریکی سکان خپۆلیس
مجریلک و ش و شپیتی ژوورە ک بوون. شتومکیان لروە 

  و لوێ دا بو کردەوە و ژوورەکیان شواند...
  ــ پشتی ئم پخفدان چی تدای؟

 تۆڕماسیی ی کۆنروەم پــ گ...  
  ــ ب وەردی بیپشکن بزانم !

  دەستک ب نو تۆڕی ماسی دا گڕا و گوتی:
  تۆڕماسی تدای گورەم! ــ ھر بس
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  ــ نوژی ئم بابای کی کۆتایی دت؟
  ر ڕەکات گورەم!اــ نوژی ئواران چو

ــ وەرن با بۆین... دەب ئمیان تسلیمی بندیخانی 
  زووبن!ناوەندی بکین... دەی 

  ئوان ڕۆیشتن و ماسیگرەک ھستا و پردەکی الدا.     
ــ وەرەدەر... ڕۆیشتن... ورە بزانم ئمانی ب شون چی دا 

  دەگڕان؟
  ئژدەر ھات دەر و شواوە حاڵ ل سر جگا دا چقی.

ـ ئوە بۆ یکم جارە ل ھموو تمنم دا نوژ ب فریام       ـ
ن سر و گویک ل دەر ئاو بدەم بگات... تۆ دانیش با م

...وا چۆنبزانم ھ  
زۆر دا  کاتی گڕانوەیبم ل ماسیگر تاوکی پ چوو،    

  ب خمباری گوتی:
ــ کوڕە گورجییکیان برد... حیف و سست خسارێ لو 

!نگین و دلۆڤاننیا و  پیاوە سدەر و ت س و بک ب ...
ت... ئگر دەتوێ بۆی، ڕەبن بوو... ئویشمان ڕۆییش

  ئست وت ئارام و دەتوانی بۆی...
ئژدەر ل بر دەرگاوە دەستکی بۆ ماسیگر ل سر لر     

:ر چاوان دانا و گوتس و ل  
ــ ھر بژی مامی خۆم... ل چنگ مردنت ئستاندموە 

  بڕزم!
  ماسیگر زۆر ب دواییوە گوتی:

    یــ بتی  ڕوانیکردنی سقوی چر شاب بوار لڕ
 ...کی ڕاست و دروستموو مرۆیرشانی ھرکی سی، ئخو
بم بیرم چوو پت بم ک ل سرگی ھر ئم کۆنی 
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ئمدا، حوتوویک دەب،  گدایکی ل دادەنیشت و 
 کنو چئ یوانل ، تی خۆتت بن چۆڵ ناکا... ئامانکۆ

  یس ب... بۆ سر چاوی من ھاتی.بۆرە ھاودەستی پۆل
ئژدەر ب سپاسکی زۆرەوە دەوستی ماسیگری گوشی و      

ماوایی لکرد و ھات کۆن. درۆزەکری کور، ل کۆن دا 
نما بوو. ئو گورزی خۆی ل وەشاندن و مزەی خۆی وەرگرت 

  و وشیاریی زیاتری بۆ ئژدەر ج ھشت.
". چۆنیاتۆڤ"ەر گیشتوە الیدوای نیوەڕۆ بوو، ک ئژد   

ھرک پیۆتر چاوی ب ئژدەر کوت، بۆی ھات و دە ھمزی 
  گرت و پرسی:

ــ ئمۆ چۆن دەرچووی ئژدەر؟! کار و برنامکی باش      
  ؟"وانۆ" بڕوە چوو؟... ئدی

  گیرا پتیا!"وانۆ" ــ 
بسرھاتکی بۆ پتیا گرایوە، بتایبت باسی    

بۆ کرد و گوتیشی ک  کۆنیی گدرۆزەکرە کورەکی سر
  دەب ئو سواکرە بدۆزرتوە...

ھاوڕیک ل پنا چۆنیاتۆڤ ڕاوەستابوو، ب پکنینوە      
  گوتی:

رە ڕووتکو سوائ ت وایژدەر تۆ پــ ئی  ور بھ
 وەیر شخ؟... نتۆ بینیوتئ گامان کری ڕس تد

ھاوڕی، ئمان ل ڕۆژ دا ب چندین دەموچاو و سر و 
دن سر ڕمان... ی جۆراوجۆرەوە دن دەر و پۆتڕاک

و ل ڕۆژ دا ھزار  "پاروشین"ن ئمان خف و سیخوڕەکانی
  توژ داوژن.

  ئژدەر قسکانی ھاوڕی سلماند. چۆنیاتۆڤ گوتی:
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گلک جاران، ل کۆبوونوە و میتینگکان دا  ــ ئوە    
یکتر بناسن. ــ  ئستاک کترتان بینیوە، بم وا باشی

  ناساند و دوایش  گوتی:پشکی "ئژدەر"ی 
ئم ھر "ئیڤان پرۆکۆڤیچ ڤاتسک"ە ــ ئمش     
ین"ی ڤاتسک"ببانگ دەک...  

نیکۆالیوڤیچ گلک جاران ــ بی ھاوڕێ!... ئیڤان 
  بۆ کردبووم... لبیرم... "ڤاتسک"یباسی

  ڤاتسک گوتی:
تواو دەب و پ  انۆ بۆمان گلک گرانــ ل داست دانی و    

 گلکتکۆشرە کردنوەی شون پنجی ئو ھاوڕی 
، زەحمت، بم چارە نیی، ھتا شۆڕشکمان سردەکوێ

  .تدا دەبینینئم خسارە مزنانشی 
  چۆنیاتۆڤ گوتی:

گیانفیدایی پویست...  ،برزەی ئم ــ ڕاست!... ئامانجی   
دەگڵ ئمش بین، ک پ ب پی گۆڕینی دروشمی ئم و 

بشی تڤگری شۆڕشگرانمان، برەو سر چوونی 
ئم ؛ پاراستنی ڕژمیش گورزی کاری ترمان ل دەوەشنت

م پرجمانی سدەکۆشین و بۆ نت کمری پیسی ڕژیک
بشی سرەوەی بزووتنوەکمان ب ئامانج ئوانیش 

 ،دەگرن. دوژمنکمان بۆ ترساندن و پاشکش پکردنمان
پویست دەیان چشن سیخوڕ و چتیان بۆ سازمان داوین. 

بارەت بم  یش"وانۆ" سدەست و ، ب وەندەی لئ ک
مستمان دای، دەب بۆ ڕزگارکردنی تبکۆشن. دنیام ئو 

 انۆ سترۆڤا، دەستیبوون خبات دەکات. ودەربازخۆیشی بۆ 
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، داڕووخانی بشک ل ڕاستی ئمی و ل کیس چوونی
...مانککانی کۆمیتچاکاکیی  

  
***  

. ل دەرەوە دەنگی دروشمی خۆپیشاندەران دەھات      
 "،نیکۆیۆڤسکی"جماوەری تکۆشر ل برەوەی شاقامی

برەو سر بڕوە بوون. حشیمتکی ب ھژمار ب ھموو 
کووچ و کۆنکدا دەھاتن و تکی شپۆلی خرۆشانی 
خکی ڕاپڕیو دەبوون. چکدارە کازاککانیش لرە و لوێ 

  ب پۆل دەبیندران.
ر زۆری و زەبنیی " ل بنیکۆیۆڤسکی"شقامی     

ل  ی دەدا. ات و شپۆلکرکاری ڕاپڕیو، ھر ژاوەی دەھ
ئای دا، ھزارانئو  و پۆلکی ھر بشبرزایی سری 

سوور فکی دەھات. دروشمی وەک: مرگ و نمان بۆ 
دیکتاتۆڕییتی تزار... خاشب ب دەزگای داپۆسنر... 

انی دەستی سرکوتوو ب سۆسیالیزم... ئم خواھ
سیاسین... کار بۆ ھموو... زەوی و زار ھی وەرزرە، ب دەنگ 

  نووسرابوون.دا دەگوترانوە و ل سر پکاردەکانیش 
چۆنیاتۆڤ و ئژدەر و ئیڤان پرۆکۆڤیچ شان ب شانی یک     

  دەھاتن. چۆنیاتۆڤ ڕووی دە ئژدەر کرد و گوتی:
ـ من و ئایدین بیکۆڤ ل میتی          نگی پاراپت دا بۆ خک ـ

قسمان کرد، لرەش نۆرەی تۆ و ((ئیڤان))ە... بم وا دیارە 
ل دەور و برمان  ،ھزەکانی پۆلیس و کازاک و پاراستن

ھاون و برە برە زیاتر دەبن. ئوان چاویان سوور بووە و 
ل خون ڕشتن ب باکن... ئم ناخوازین خونی خک 
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دەین ئاقاری تڤگڕەکمان برەو بژت. بۆی ھوڵ دە
شونکی تر وەڕێ بخین... لرە نبوو، شونکی تر... 

  شونک ھدەبژرین، ک ب خونیش بۆی نچن.
ئاھگرەکان ب سنگی واز و گردەنی برزەوە، ل بانی    

ئایان دەشکاندەوە و بب ترس و تق  داسران
سرە نزە و تفنگی دەڕۆیشتن. ل برامبریانوە، 

ھزەکانی دوژمن لبر ھتاو ترووسکیان دەھات. 
ب شونی ئو دا  "یشئیڤان"خرا و ئژدەر و ،چۆنیاتۆڤ

گیشتن ژر ئای  ھکشان و  برەو سرپڕی جماوەر
شونی  ی جماوەریان لو ڕۆ ڕەوتڕگی  . ئوانسوور

 وە و پشت برخانترسی وەرچمنگ پو  دار تف
  دارانی ڕژم بایان داوە. مترەلیۆز

دا، کنترکی "نینای پیرۆز"ل برامبری کۆشکی       
ورگن و پۆلک چک بدەست، ڕگایان بستبوو. 
چکدارەکان یکج ل چخماخیان دا و کوتن سر چۆک، 

ی ترسنۆک تۆقن بوو کردیان و بم ئم مانۆڤکی درۆیین
سرەی پشووی دەکار ھنا. نیان پاشکش پکرد بۆ 

ونوە و کرکارکی ت بدەست جماوەر لیان نزیک بو
  رماندی ب سریان دا:گ

دەرناچن و  تاقکتان ،ــ نکن تق بکن، تق بکن      
  !ب خی تدادەچن

 نی "وشری وەرگنی ترساند. "، دەکوژرنترمانی کف ب
سر چۆک ھستانوە سر پ  ، لتاقمی چکدار ،کالنتر

خۆپیشاندەران ھتا بر دەرگای کۆشکی تفنگکانیان.  و 
ڕۆیشتن، بم ھزکی پ چکی کازاک " دۆما"ئنجومنی
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 ماوەر بیان کرد و جقکدارەکان تستبوو. چگایان بڕ
  داردەست و برد و زەنجیران جوابیان دانوە. 

   مشش کی زۆری کازاک، برشیان کردە تاقمری تیژەوە ھ
سر ئاوانک و ئاکیان ل ئستاند. پۆلک کرکاریان 

چۆنیاتۆڤ ڕی شمشر و دار و برد. بۆیان چوون و بوو ب ش
  ھاواری کرد:

  ــ دەست ل شڕ ھگرن!... پاشکش بکن!
بم دەنگی ھاواری چۆنیاتۆڤ ل ناو ھرای جماوەر دا   

ب گوی کس نگیی. شڕە دار و شیر توند و خست تر 
و بۆ پچاندنی برد دەبوو. خۆپیشاندەران ب پانوە ھرشیان 

 ستو خی ئنگج ر لڕیان کرد. ھمارۆ شی گھ
کورت تقینوەیک، بۆ زرمی دەنگی ک ، بوو شڕە دا

دەمک دەنگی ھرای خواندەوە. کرکارک ب لز ھات الی 
گوتی  و چۆنیاتۆڤ و خبری ھرشی ھزی تازەنفسی پدا

:  
و چوارست "البین"ــ دەوری سد کازاک ل گوردانی

ھاتوون و ل پشتی  "سالییان"ەوە  ل گوردانیچکداریش 
  جماوەرەوە ھرشیان ھناوە. 

  نگکی برز ڕایگیاند:چۆنیاتۆڤ ب دە   
نی یارانی دا بخوگو س برکــ ھک ،  پۆل پۆل و دەست

گۆڕەپان چۆڵ  نزمی شۆڕشگران،دەست ، زۆر ب ھمنی و 
بکن و برەو شونی دیاریکراو بچن. دوازدە کسمان زامدار 
 زندەر و ڕایان گو رنیدان بم بریندارەکان ل ،نھ

  ار ڕووی کردە ئژدەر و گوتی:شونی بالوە. ئمج
ـ ئژدەر، ئیڤان ل کوی؟... خرا        بیدۆزەوە با بۆین!بۆ ـ
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زۆری نخایاند، شقام و گۆڕەپان پپووی تدا خوند و ھر 
، لووە برەو ھزی چکداری ل ج ما. ھزی گلتنی 

 "ستانسالیۆڤسکی"  و" تلفۆننی"جمسری دوو شقامی
ل وندەرێ ھیان ئاییساندەوە. پۆلکی  وەڕی کوتن و

تکی "، سۆراخانسکی"زۆریش ل شقامی
بوون. ژمارەیکی برچاوی ھزی " پاراپت"جماعتی

 ،ڕزگاییان ھاتبوو" کاسپسکی"زەحمتکش، ک ل شقامی
گییشتنوە پاراپت و دروشمدان دەستی پکردەوە. 

ی زۆر و دەنگی کجماوەر و ھپشکووتنیتکبوونوەی 
و گمارۆی  ئابۆق، شاری باکۆی لرزاندەوە. دروشمدانیان

. جاش و جیشی حکومت، لرەوە برەوی نماپۆلیس و ھزی 
، جی دەرزی ندەئو مبمکانی کۆچ و کۆن و شقا

ک پۆلیس خان و النی تدا چ بکات.  ھویشتنی نبوو
دروشمی شۆڕشگرانی تکایی جماوەر ھتا برە برەی 
تاریک بوونی شوانکی درەنگ، دەنگی ھات و ل دەنگ 
نکوت. ئژدەر و ھاوکارانیشی جگا نما بڤۆکی تدا 

و  بو نکنوە. دار و دیواریان ب ھم چشن ئافیش
یاننامر و بند پۆستمش دا، خم ھاتن و چوونل .

ی مای وانۆ بر کۆن ەیکور ەئژدەر، بو نیازە ک سوکر
ل ژر زۆر ب وردی  "ینیکۆی کازارینکۆڤ"، مایبدۆزتوە

، گرانیوەشاندنی گورزی ، دوای چاو دا ڕاگرت. بم دیار بوو
شونکی تریان بۆ دیاری کردووە. ئژدەر خریک بوو برەو 

"نیکۆی  ک ،شونی دیارکراو بوا، ھر ئودەم خبر ھات
 و، ل گرمی وتادان، "قاراشار"ل میتینگکی" کازارینکۆڤ
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ئژدەر ب ناچاری و دەسبسر کراوە.  دەگیر پۆلیس کوتووە
  برەو ماڵ بۆوە و شو دەرنگانک گیشتوە ماڵ.

ەکرد، ئگرچی مانگی مارس ئاخر ڕۆژەگانی تپڕ د     
بم ھوا گرم و ئسمان ب ھور و ھ و ب باران بوو. 
شوکی مانگشو بوو. باوەشی ئاسمان پی ھسرە بوو. 

ھموو الیکی ڕووناک کرد بوو.  ،مانگ ب تریفی زیوینی
بوو و ئژدەر بۆ ئوەی خوی ڤرا ووشو دەرنگ ب

ن ڕۆیشت. کووچ و کۆ" داغلی"نشون، برەو گڕەکی
خوتبوون و  تکاپپووی تدا دەخوند. خکی گڕەک 

کس ب دەرەوە دیار نبوو. ئژدەر گیشتوە نزیک 
 رکم ھی، بکر ماھ ی بکوشدیتی دەرگای ح

ئاوای، سبرکی گرت و چاوکی ب  یوەتاککانی دووک
ری کۆردوو بم ھب ،وشح ا. ھاتدا گ کن  ک

تی دەرگای ژوورەکیشی کراوەتوە و ڕاخر و پخفکی دی
دادڕ دادڕ کراوە و کلوپلی ناوماکیشی بوی ناو ماڵ 
کراون، زانی پۆلیس شونگکی دۆزیوەتوە. خریک بوو 
 ،وشکانی حسیو درەختپ م لناو ژوور، ب بچت
ڕەشاییک دەرپڕی و خۆی ب کۆن داکرد. ئژدەر گورجک 
ب الدیوارک دا برەو سربان ھکشا و ل بانیژەیک دا 
خۆی خست سربانی دراوس و سربان ب سربان ڕۆییشت. 
دەنگی تپ تپی ھاتن و چوونی چند کسان لو دیوی 
مانوە ب گوێ دەگییشت. ئژدەر ب سر دیوار و بان و 

 ڕۆییشت و" چمبکندی"بانیژەکاندا ھتا باریک ڕی
 کشا. لک ھگۆڕستان رەو کۆنیاندا بدزەڕ وە بول
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پنای کلکی برزی گۆڕستانک ، تاوک دانیشت و 
  پشوویکی دا. 

"یش داغلی"ئوا ماکی کشف کرا و ڕی گڕەکی    
ماوا! ئیتر گڕانوەی بۆ کۆن یادگارەکیشی ل قپات 

. دابوو"ش ل ئگری ھرشی پۆلیس ماریا"کرا. مای
ب جگای و ھر ھموویان پ ل حوا "ڤڕا"ش 
  .ماونتوە

ئژدەر ل تنیشت گکۆک دا ڕازا و ڕوو ب ئاسمان،      
چاوی دە ھسران بی. مانگ، گلک ب دوایی و دڵ 

تاریک و دەومندی، تریفی ب زەوی بخشی بوو. شونی 
گۆڕستانک بوو. ب تارما، ھر ژر دارە بووزەکانی سر 

یام و خی خشکناو ب ژدەر لن دا ڕاژەی ھات و تائ
خو بردییوە. ل خویش دا ھر ھت ھت و ھرش 

  . وە و خۆ شاردنوە بووبردن و گڕان
. بۆرە  خوی ھستاسروەی بربیان چاوی پکردەوە و ل   

. سرما ب سر زەوی دا دەھات و دەچوو. مانگ نما بوو
ھسرەکان ڕۆییشتبوون و سپنی کازیوە جگای 

کتکی ل خۆی ھاند و ب گرتبوونوە. ئژدەر، کۆن چا
   وە "ئیچری شاری" . اندا گیشتالڕی

  
  

****  
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38  
 
  

سرجم ڕۆژەکانی مانگی ژوئن، بب ڕۆژ بور،              
ئژدەر ب بردەوامی ل چاپخان دا خریکی کار و چاالکی 
بوو. نینا، بۆ بخرھنانی مانگی ژووئی، ل تدارەکی 
 ،یاننامت دابوو. بواو تایبکی تیرنامئامادەکردنی ب
 ئاگاداری، شونام، تراکت، پرتووک و ھرچی بۆ ئو

  ڕۆژان پویست ب، چاپی دەکرد.
ل ئاخر و ئۆخری مانگی ژوئن دا، کۆبوونوەی     

 ی شاری باکۆ، بکانی کۆمیتشموو بریی ھرتاسس
بشداریی ئندامانی سازمانکاری مانگرتنی تکایی دەستی 
بکار کرد. لم کۆبوونوەی دا، ئژدەر دەگڵ گلک  

ەکان ئاشنا بوو. لوان ھڤانی پایبرزی ڕکخراو
کسانی وەک: ((ئیڤان فیۆلتۆڤ))، ((موقتدیر عابیدین 
بیکۆڤ))، ((مھمت بیکۆڤ))، ((میربشیر قاسیمۆڤ)) و 
((واتسک))، ک دەگڵ چندکیان بۆرە ئاشناییکی پشینی 
ھبوو. بم لم کۆبوونوەیدا وەک ھاریکار، پکوە 

  سازمان دران.
سربی لیژنک، "پیوتر چۆنیاتۆڤ"بوو. چۆنیاتۆڤ، وەک     

زمانی حای"یکتیی ڕکخراوەی سۆسیال دموکاتی 
کافکاز" قسی کرد و ئرکی پویستی یکا یکی ئندامانی 
بڕیوەبری دموستاسیۆنکانی دەستنیشان کرد. دوای 
ئو،"بۆگدان کنونیانتس"، کشو پۆبلماتکانی میتینگی 

شینی باس کرد و بۆ چارسرکردنی کشکان، ڕنمایی پ
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پویستی خست ڕۆژەڤی کۆمبوونک. سرجم گوتار و 
تبینی و ڕنماییکان ئوتۆیان دەردەخست، ک مانگی 

.ورە و گران دەبگ لرھاتی گسئاوسی ب ژووئیی  
        وەکم بزووتنرجنی شادەمارەکانی سنینا"، خو"

ل کار و چاالکی وەستابای، شاڕەگ وشکاوی  بوو. یکدەم
دەھات و کار و خبات دەوەستا. نینا، گیانی تڤگڕەک بوو 
و خباتکارانیش جستی ئو ڕوح بوون؛ بب نینا، 
جست دەوەستا. نینا، پی نابووی تمنی شکۆفایی و بای 
بسر ھموو الیک دا کشابوو. "چ کردەن! "، برھمی 

بانگی "ڤالدیمیر ئیلیچ لنین"ی ل باوەشی خۆی دا بناو
دا بوی  1902پروەردە کرد و ل مانگی مارسی سای 

ازی ھزار خانی ل ڕب وکی "چ کردەن!"،کردەوە. پرتو
شۆڕشی کرکاری و بۆ دەمکوتی ھلپرستان، زانستی نوی 
پشکشی شۆڕش کرد، کتبی ناوبراو، ژینوەیکی نوێ بوو، 

م تواناتر کرد. زانستی کروەردەتر و برانی پکۆششکی ت
چککی جرگب کوت  ونی ب تازەی کتبی چ کردەن، 

خاراوتر و ب ئزمەنتری دەست ڕەنجبرانی شۆڕشڤان و 
بوبوونوەی کتبی ناوبراو، ڕایگیاند ک نینا ل کردن. 

  قۆناخی دارە دارەی سردەمی مندای دەرچووە.
رگان و پیت چن و ھگر و ڕاست و ریس کرانی کا     

چاپخانی نینا، سرەڕای ل چاپدانی کتب و بڤۆککان، 
خوندنوە و ھبیان یان پڕ ب پڕ و  ب وردی دە

چ "دەکردن و ئینجا بویان دەکردنوە. چاپی کتبی
ل میدای سردەم دا وەک میدایایکی شانازی "، کردەن!

ژیری و زانایی لنین ب بژنی "نینا" با. بم، لھات و 
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چشنی ڕناسکی چرا بدەستی  ،دا" چ کردەن!"ل کتبی
 ھات، کبازی لوتن ڕرکڕووناکتر ڕەنجدەرانی بۆ س

  دەکرد.  
  

***  
ساردە شوکی مانگی مارس بوو. ئگرچی بفر و        

بوو، با ھگیرابۆوە و ئاسواریسۆی زستان لمژ بوو 
بم شپۆل سرمایکی چاوەڕوان نکراو گڕابۆوە و دار 
 ،ن بلک ز گرتبوو. ژووری چاپخانمو دەوەنی دە ھ

 کی گردسۆز لچ کرابوو. چرایدپقی نمدا، چژوورەک
"، پیۆتر"تنیا کانگای گرما و ڕووناکی بوو. ل ژورەکدا،

ل " ڤڕا "و" ئژدەر"، " بۆگدان کنونیانتس"، "سیلۆستر"
ڕاوەستابوون.  پیۆتر، کتب بدەستوە  الشانی دەزگای چاپ 

  گوتی:
ــ ھاوڕیان!... ل ھر ھنگاوکی ڕیبازەکمان دا دەیان 

بب ناسینی چم و خم گزەندە و ئازاری تدا خوتووە و 
دەست نادا. جاری  ،کردنی بب مترسیبدەیڕگا، ڕێ 

یی بوو، ک ل رھر ئو نخت زانیا جاران، ڕناسکمان
تاقی کردنوە و گۆڕەپانی خباتی ڕۆژانماندا، ب شوەی 

بم،  ، دەستمان دەکوت و پی دشاد بووین. ختا
ل دایکبوونی کتبی چ کردەن، سردەمی ئستاکمان و 

فری ی ئمی خستۆت پڕاوزەوە و جارانڕەوش و ڕەفتاری 
ی و ڕناسڕزان  تیان بووین. ڕبر وقانونمندیی زانس

چ ئو زانست حکیمانی، ک ل کتبی  ھنووکییمان
چرایک ئم کتب ، دا دەیخونینوە. دەموێ بم کردەن
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و ل تاریکایی ڕیبازی ئم دا ھکراوە؛ دەستمان دەگرێ و 
ب مژوو دا دەمانگڕنت و ل سیاست دا چاومان 

پردە ل سر ڕواتی ەکاتوە. د
وی((ئیکۆنۆمیست))ەکان الدەدات و دەروای درۆیینیان دز

 ،مستی من دای ستا لر ئھ ی کبو کتوە. ئتندەپووک
ل بشی بای سیاستی وت، ڕبرایتیی چینی کرکار 

ب مافی ڕەوای کرکار دەزانت و ب ڕاشکاوی ب جیھانیان 
ت مارکسیستکانن ک ب دەسلمن ک تنیا پار

 کاریان پئایدیۆلۆژیی مارکسیستی، ڕزگاری چینی کر
مسۆگر دەکرت. ئیتر ساختکارانی ناوەرۆک دەبی 

  ئیکۆنۆمیست، ل ڕبازی کرکاران دا دەب الچن.
ھاوڕیان! لمودوا و ھر لئستاکوە، ناوەرۆکی      

 .باتمانوازی خچارە و شردن، ڕبی چ کران کتڕەنجب
دەب ب زانستی چارەنووس سازی ئم کتب پروەردە 

  بکرن.
، ک ل دەر و ھر لو شوە ساردەی مانگی مارس     

ئژدەر و ڤرا بوون ب ژوورەوە ھژاری کسیرە دەکرد، 
ان بۆ ھموو "یچ کردن"کۆترانی خۆش خبر و پیامی

کارانی الیک برد. ھموو کۆڕ و کۆمی رووناکبیر، کر
وان ب وانی رجم خوندکارانی شۆڕشگر، پشەو، س

کتبکیان خویندەوە و کتب دەست ب دەست گڕا. بەوی 
کتبک ب چشنک زۆر بوو، ک تنانت ئگر نینا ھزار 

  برگی تری ل چاپ دابای، ھشتا کم دەھاتوە.
انگرتن و ئیتر ئست، جاری جاران نماوە. ل ھر م       

 شنرەڕای دەیان چک دا، سمیتینگ و خۆپیشاندان
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ش دەکوت دەستی "یچ کردنی"، کتبی جۆراوجۆربڤۆک
  خک و دەخوندرتوە.

***  
  
ڕۆژی یکمی مانگی ژویی، کرکارانی            

ەستیان ل کار کشایوە و د" ، خاتیسۆڤ"کارگکانی
ل شاری باکۆ دا دەنگی . ئم خبرە یان ڕاگیاندگرتمان

مبندی " ، خاتیسۆڤ"دایوە. ھر دوا ب دوای کرکارانی
((بی بی ھیبت))یش بزووت و دەرکای کارگاکانی 

  وندەرش قپات کران. 
ڕۆژی دووەمی ژانویی، مانگرتن پوە چوو. ھشت سد       

کرکار ل ((قاراشار))، ھزار کرکار ل مبندی ((بی بی 
ھیبت)) و کرکارانی کرگکانی نوژەن کردنوەی 

  .و مانیان گرت ((لوکوموتیڤ))یش ھستان
ڕۆژی سییمی ژانویی، کرکاران و کارمندانی ڕگای    

برنامکانی ھاتوچۆی یی مانیان گرت و ب تکائاسن، 
شمنفرەکانیش وەستان. ھزاران کرکار و ڕەنجبری 
((قاراشار)) ڕژان شقامکان و ل گۆڕەپانکان دا مانیان 

  گرت.
ل ڕۆژی چوارەمی ژانوییدا، تواوی کرکاران و    

کاردارانی کۆمپانیاکان، شریک گورە و بچووککانی 
بازەرگانی، کرکارانی شمنفرە بارکشکان، کرکارانی 
 ،چاپخان ،کارانی پۆستخانوانی، کرمی گرگنگل
ڕۆژنام، تلیفون و تلگراف و ھرچی کرکار بوو، مانی 

  ت و کار و ژیان ل باکۆ دا ڕاوەستا. گر
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زدە ل چل ھزار کرکاری باکۆیی، یکدەنگ و          
یکەنگ، دەستی وەبرھنانی برھمیان ل ژر باخڵ دا 
ڕاگرت و کار و چاالکیی شاریان وەستاند. ((نینا))، یکمین 
بیاننامی کۆمیتی ناوەندیی کرکارانی باکۆی بو 

کار!  کردەوە. لیانی کردا ھاتبوو ((... ھاوڕ کیاننامب
برھمی ھوڵ و تکۆشانی ئوە، پردکی ب متمانی و 
کاروانی سرکوتنی بسر دا تدەپڕت. برھمی ئم 
تکۆشان و خباتی ئوەی دەبت ئاسایش و 
خۆشگوزەرانیی چینی کرکار ل ھموو دنیا دا. ھر بم 

چاوکراوەیی و دڵ دەریاییمان دندەر و دەب ب  ،ھۆیش
یاریکاری یکتر بین. ئو کرکارەی ک ل بندی ڕەشی 
ستمکاران دای، ماڵ و منداڵ و ماباتکیان چاو ل دەستی 
 ست بی یارانتان ھن منداھوەن. متی ئڕامک پ

دگاری کساسی و پرشانی بکن. بۆ ل ژر باڵ گرتنی یا
باری ژیانیان ب الری  کۆشن و مھنیارانتان تب

دابکوت... ڕگای خباتمان ھر چی سخت و ناھموار 
ب، دنیا بن تیدا سردەکوین... بۆ پشوە برەو 

  تکۆشانی ھتا سرکوتن!)). 
ل شاری باکۆی قارەمانوە، مشغی ئاگری          

برە  سرھدان برەو باکووری ڕووسی ڕۆییشت و برەو
ب ھموو وت دا بو بۆوە. ھروا دەڕۆییشت و برامی 

  سرکوتن دەگڵ شنی بھاران بۆنی دەھات. 
ھوای تڤگڕی سرتانسریی ڕوسیی ب وتانی دوور      

و نزیکیش دا بو بۆوە. ڤالدیمیر لنین، ب ڕزەوە سیری 
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))دا ڕەوتی خرای شۆڕشی دەکرد و ل ڕۆژنامی ((ئیسکرا
  بابتی پ ل ئزموونی بۆ نووسی. 

ل شاری باکۆ دا، ھیچ کۆمپانیا و شریک و کارگ و      
کانگ و فابریکاتک بدی ندەکرا ک دەرگای قپات 
نکراب. ل برامبر ئم گورزە جگربەی کرکاری دا، 

ی ئاسایش و زاری شت و ھار بوو. ب ھموو ھزڕژمی ت
و ملیشیاکانی کازاک و دەزگای پراستن و  چکداری نیزامی

ڕژان ناو شار. ڕەشبگیری و ڕاونان و گمارۆ و  وەپۆلیس
و  ڕفاندن دەستی پکرد. پۆلیسی نھنیی ((پیترزبۆرگ))

. تفلیس و باکۆ خمیان ل شیوا
ژانڕاڵ((ئۆدینتسۆڤ))،((پاروشین))، ((علیخان ئۆڤ))، 

مپراتوری، ((پلوە))ی وەزیری کاروباری ناخۆی ئی
ژەنڕاڵ((لیتانت ڤۆن باڵ))، ژەنڕاڵ((لیتنانت فرزە)) ، 
بتکایان ھاتبوون سر ئم شینگای و بۆ ڕچارە ملی 

  یکتریان ورد دەکرد.
ل دانیشتن و پداچوونوە و داودۆزینوەیان دا، تنیا        

نوە و گرتن و لکۆیئویش یان دۆزییوە؛ یک ڕگا
سرەکییکانیان و  ردە و بگ ودۆزینوەی سرک

ھداشتنیان بۆ کس ندیوەکان. بۆ ئم کارەش، ھموو 
ھزەکانیان خست گڕ، تنانت شۆڤنیست و الت و 
چقۆکش و ھرزە پیاوی ب شرم و شکواشیان بتاقی 
کردنوە.  ئوان ئمانیان دەکار کرد، بم مانگرتن و 

ڤۆکی نینا، نوونی توت. ویست و داخوازی چاالکی بکن
ک باسی وەرگرتنی دەستی  ،کرکاری گیشت ڕادەیک

 تداریشی بدا ڕوون و ڕاشکاوی حکومموو تۆپ و کراتھ  .
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تفنگ و بند و زیندانکانی ڕژم، ل ھمبر چینی ھژاری 
کرکار دا، دەستوەستان مایوە. ئمجارە، ڕژمی تزاری، 

زی یکگرتووی کرکاران، ب بنیازی ھوەشاندنی ھ
ناردنی تاقمی ((شنتۆکۆڤ))ی و ((زۆباتۆڤ))ی و مالی 

ئاخر تۆپی  ،مندیل بسر و کۆنپرست و ڕەگزپستکان
  تقاندەوە و چاوەڕوانی ئاکامی کار ڕاوەستا. 

  
***  

  
ئو ڕۆژە، ئژدەر و چۆنیاتۆڤ لبری بیانوە           

بب وەستان، ل چند میتینگ و کۆبوونوەی کرکاری دا 
شان ب شانی یک ھاتن و ڕوو ب جماوەری ڕاپریو قسیان 
کرد. ھر ئو ڕۆژە، ل مبندی ((یسماڵ ئاتی))دا بریار 

ی بوو ب بشداریی ھزاران کرکار و ڕەنجدەری باکۆی
کۆبوونوە و مانگرتن و پالن و برنامیک بڕوە بچت، 
ک جوابگۆیکی توند ب بۆ خاون سامان و ڕژمی 
پشتیبانیان. ئژدەر و چۆنیاتۆڤ برەو شونی ناوبراو 

  بڕیوەن.
         نی دیاریکراو. بشو یشتنژدەر و چۆنیاتۆڤ گئ

دا دەیان  دیوار و بردەرگای ھر ھموو کانگ و کانگکان
ئافیش و پالکاردی جۆراوجۆر ھواسرا بوو.  ب سر 

  پالکاردکی زۆر گورە، نووسرابوو:
[ ھاوڕیان! ئمۆ، ڕۆژی ششمی ژویی کاتژمری            

ئاتی))  دووی پاش نیوەڕۆ، مبندی ((یسماڵ
داواتان  . کۆمیتی "یسماڵ ئاتی"بخرھاتنتان دەکات
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گرد و کۆبوونی دا ب بشداری ڕکوپکتان، لدەکات لم 
  یاریکاری برنامکتان بن].

          ،زم و دیسیپلینم نبینی ئژدەر و چۆنیاتۆڤ بئ
پشت ئستوورتر ل ھمیش ب سر باشداریکران دا 
ڕوانییان. زدە ل شش ھزار کرکار، ل ھموو 

ون گردەک، مبندەکانوە ھاتبوون. ڕەوەزە بردی دا
 ی ب سر دا ھکشرا بوو، کئایاکی زدە برین و درژ

 : داونی گردەکی داپۆشیبوو. رستی بناوبانگی
((کرکارانی جیھان یکگرن!)) ب دوو زمانی رووسی و 
ئازەری، ل ڕیگایکی دوورەوە، دەخوندرایوە. ئندامانی 

((واتسک))،  کۆمیتی مانگرتنیش لوێ بوون. ((فیۆلتۆڤ))،
((میربشیر))، ((حمیارۆڤ))، ((ئایدین بیکۆڤ)) ، (( 
ملیک)) و ((یلینا)) ب ناو جماوەر دا دەگڕان و ل ھندە 
شونک دا دەگڵ پۆلی کرکاران سرگرمی وتووژ بوون. 
 ی دیاریکراو دەست پرنامکی مابوو برکاتژم نزیک ب

تک چاوەڕوانی ھاتن و و برپرسانی کۆمی کارگانبکات. 
بشداریکردنی زدە ل پانزدە بیست ھزار کس دا بوون، 
بم وەک تگرەیک ھاتبت سر ڕگا، جگ لو بە 
کرکارەی ک زۆربیان کرکارانی یسمڵ ئاتی بوون، 

  کسی تر دیار نبوون. 
  بوگدان رووی کردە ھاوڕیان و گوتی:    

دەبوای زاتر ل،  ی برنامکمانــ زۆر سیرە!... ب پ
 یوانم... لوە، برەدا کۆببنس لزار کبیست ھ
شونکی باشمان بۆ ئم میتینگ ھنبژاردبت... من تاک 
کرکارکی مبندەکانی ((باخانی)) و ((سابوونچی)) لرە 
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... ل !ب؟بوونابینم... بی ئم مبندەیان پ دوور ندا 
ندی کوی ((ڕازین)) دا کۆبوونوەیکی گشتیمان ھی مب

و کرکارانی وندەرش دوای کۆتایی کار، دەبوای برەو ئرە 
  بن...

ھر لم دەمدا، دەنگی سمکوتی ئسپ و ھو ھوی 
سوارانیان ب گوێ گییشت. ل برەوەی حشیمتوە ھاراو 

  ھستا :
  ن گیشتن...ــ ئامادە بن!... ملیشیا کازککا     

چۆنیاتۆڤ گوتی: ھوان با دەست پبکین! ــ ئمی گوت  
پشکی خرا برەو سر سکۆیک چوو، ک بۆ وتاردان، و 

  ئامادە کرابوو. 
ـــ ھاوڕیان! ل ئاگادارییکی ک نینا بوی          

کردۆتوە و ب ئوەیش گیشتووە، ئم پرسیارە برەو ڕووی 
کار "مانگرتن ل پناو چی دای و کر کراوەتوە کدا ئوە 

مت؟... ئبۆچی مان دەگر  ی لکو وەرام کپرسیار
 ل کی کمانگرتن .کار دایجانتای چارەنووسی کر
((قاراشار)) و ((بی بی ھیبت)) بڕوە چوون، ب ھیمتی 

. ب سرکوتوویی سری گرتکرکارانی پیشسازی نوت، 
ئم قراری یکگرتنوەی گشتیمان دابوو، بم  ،لرەش

 شندەیان چ میارانی ئموومان دەزانین، نوەکی ھ
. ئم سروشتیی و و ئاستنگیان ل بر پ داناوین کۆسپ

ھیچ ھنگاوکی شۆڕشگران لم وتدا بب چپۆکی 
 و خواست موە ئم ئوتووە، بکڕ نران وەگنۆسداپ

انی ئمی ک دەستی ھر خاوەن دەستکی ڕەواک
سڕەڕۆ دەشکن... ھاوڕیان ھر ئستاکش ل ھمبر 
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ھرشی دوژمن ڕادەوەستین ... یکگرتووییمان ڕگای 
  سرکوتمنان بۆ دەکاتوە.

میتینگی شش ھزار کسی ل ھر چوار کنارانوە        
ھرشیان  ھرشی کوتبووی سر. کازاکی شمشر بدەست

  ماین.کار ب پانوە بۆیان چوون و ڕایان و کر ھنا
  چۆنیاتۆڤ رووی کردە ئژدەر و گوتی:    

ـ سیر ک ئژدەر! بوان ک ھر چوار برمان ھزی           ـ
داتپیون، ک وەک  دوژمن دەوری داوین، بم ئوەندە ورە

ک ئو جاران جرگی ھرشیان نیی... ئم نیشان دەدات 
ھومدە پتوەیان ب ڕژم نماوە... ئوان ل ناو ئم 
حشیمت ھزار ب ھزارە دا ب شون ئژدەر و 
 ک بین و نابموو الیوریای ھ ژدەر دەبژدەرەکانن... ئئ

. ھلکی ناسک و تنۆکران ڕژم دەستیان پمان ڕابگا
نک دنگاووان ھوین، ئکمان دەگیر بکر کامش. تۆ ھپ

ل سکۆی ئاخافتن نزیک بوە و دوای ھاوڕیان، تۆ بۆ گلی 
ئازەری قس بک. ئوە من بۆالی ھاوڕییان دەچم و تۆیش 

  بۆ! برەو شونی خۆت
سرسکۆی وتاربژان ل بەو ندەکوت. یک وتاری       

پر دەکردەوە. دوای گوتاری چند  دەدا و ئوی تر جگای
ر سکۆ کوت و ڕوو ب یارانی ئازەری دەر وەسھاوڕێ، ئژ

ڕاوەستا و ئوەیک ئندامانی کۆمیتی برپرس ب زمانی 
ڕووسی گوتبوویان، ئژدەر ب زمانی ئازەری بۆی گوتنوە. 
لدەمی وەرگانوەی ئاخفتنی ھاوڕیان دا، چند 
کرکاری بساچوو، ک ل بر دەمی ئژدەر دا 

ک گشنچڕاوەستابوون، ب وە، کشنی شابوونچ
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ناو قسی ئژدەر و بۆیان  دەخستخۆیان گڕەالوژە، 
  دەگرایوە.

ــ ئوەی تۆ دەیی ئرژدەر، سربسر ڕاست و باوەڕم 
  پیتی!

، لمژە دە دی من دای، ئژدەر ــ ئوەی تۆ باسی دەکی
  بم قت بۆم نھاتۆت سر زمان... تۆ زمانی منی ئژدەر!

ئژدەر... تمنی تۆ بوایم منیش ھاوسد بریا  ــ وەی
م! خۆزگشنی تۆ ڕاھاتبایچ  

ە مشکی کس نمرێ ک ئم گشت زانستی دــ ھی ئو 
  تۆ کردووە ئژدەر!

دروشم ب دوای دروشم دا دەیان گوت و دەیانگوتوە و    
بنیاز بوون ئژدەر ل سر دەستان بگرن، ک ل لیان 

  ھوانوە بانگ کرا.
پۆلک بوو، ک ل داونی گردەک  تکڵ بچۆنیاتۆڤ       

دا کۆ ببوونوە. ئژدەریش دوای چندک، ب کورەڕی 
ھلکشا. کازاککان بب  شانی چپی گردەک دا ھوراز

ھیچ چشن برەنگاربوونوەیک ل خوار ڕەوەزە بردەکان 
  دا چاوەڕانی کۆتایی کۆبوونک راوەستا بوون.

چند ھنگاوێ خوارووتری حشیمت، مالیکی عبا       
لبر، کۆم خککی ل دەوری خۆی کۆکردبۆوە و 

  خریکی گوتن بوو: 
رن وەگڕن. دەست ل دین و ئایینکتان ــ خلکین! وە     

بر مدەن. گوێ ل قسی ئم ب مسلکان مدرن... 
قس و قولی ئمان دژی دین و ل دینتان وەردەگن. 



676 
 

ئمان  ل دین وەرگڕاوانن و جگایان دۆزوخ... ئوە 
  ... مچن بالیانوە

       الشانیان دا ت ب ژدەر ، کڕدەئبیستنی ، بیپ 
دەنگی مال، بۆی ڕاوەستا و لی نزیک بۆوە. ئژدەر 
کوەکی ھتا سر برۆکانی داکشابوو. مال ب دیتنی 

  ئژدەر سامی ڕکوت و قسی بی. ئژدەر پی گوت:
ــ تۆ لرە چی دەکی مال؟... جگای تۆ مزگوت و میحرابی 

ژە و کگات لدا ج م کافرستانتۆ ل ...وتس وەخۆت مزگ
 دین و بم بی ئقس ت لتۆ گو ناگرێ... واباش

  مسلکان ڕانگری ک تووشی دۆزەخی ئوال ببیت.
ایوە و پی مال قسی ((ئژدەر))ی پچوان لکد      

ویش ھاوبیروابوو ئ ند چلچ کی بتی و ئاییندارە. دەست
وو ب مووی ڕیشی داھنا و بدەم ورتی ژرلوانییوە، ڕ

  کۆم کسانی دەور و بر، گوتی:
ــ ئاگاتان لی ئم گنج دیندارەش قسکانی من       

دووپات دەکاتوە... وەرن وەگڕن برادەرین... وەگڕن 
  چاوەکانم.

چند پۆلیسک ب کورە ڕیگاک دا ھاتن خوار و ھتا        
یانوە چوو نزیک ب مال ھاتن و لوێ ڕاوەستان. مال ب پیل

  و زۆر ب شانازییوە گوتی:
         م لپیاوخاسان م پۆلن برادەرین!... من ئیرکــ س
ئستاندۆتوە. من ڕگای دینم نیشان  بدینانئو چنگ 

  داون و ھر ئستاش برەو ماڵ دەچنوە.
  یکک ل پۆلیسکان ل وەمدا گوتی:
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دیارە ئمۆ گلکت خۆ ــ ئی بژی مال ھباس!... وا        
  ... ئافرین مال!  ەووماندوو کرد

مال ھباس ب ڕووسی قسی دەکرد و پی وابوو     
((ئژدەر))یش وەکی ئازەرییکانی تر ئوانی تر ب زمانی 

  ڕووسی ئاشنا نیی. مال گوتی:
ــ ئرکی سرشانمان و دەب دەست ڕانگرین... بم       

ڕاپۆرت ل نابی تکایج تان دا ناوی منیش بنووسن، کک
!ند چاالکباس چال ھم رماندار بزانف  

ئو ڕۆژە، سرتاسری رۆژ، ژەنڕاڵ ((ئۆدینتسۆڤ))      
گڕا . شو  ب شار دا ،دەگڵ دوو نیزامی، شقام ب شقام

ب کاتی گڕانوەی بۆ نووسینگی کارەکی، ھرچی 
، دەنگی دان و ل تاالری مزن کاربدەستی ژر فرمانی بوو

دا کۆی کردنوە. ل یکم گوتنی دا تووڕەیی و رەخنی 
  پکوە پچایوە و ب سری دا ڕشتن:

ــ ئوەی ک من ب دوو چاوی سر بینیم، ئوە           
مانگرتن نبوو؛ سرھدان و شۆڕش و ھرش بوو بینیم. لم 
شارە دا ھیچ کارگ و کانگا و فابریک و سرچاوەیکی 

 نان ئیش ناکات و دەرگای گشتیان قفوھپات رەنو ق
قامان و ل گۆڕەپان مزنکان کراوە. کرکار ڕژاونت ش

ووییش تنگی ھزارانی ڕیک دەخن و ب سرکودا میتی
دەست ھدەگرن و دەگڕنوە ماڵ. دەنگی دروشمیان گیانی 
پیاوی نیشتمان پرست دەتاسن. ئوان یک ب شقام 
دەنگ ھدەبن و نمانی خاوەن شکۆ تزار و دامودەزگاکی 
دەخوازن. ئوان بمجۆرەی پیھدەچن، زۆری نماوە 

ون و ئرکداس وینمگرتن و زیندانی کردن و ئازاردان ک ...
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بکار نای! ئوەندەی من بزانم، ھیچ بندیخانیک جگای 
دەرزی ھویشتنی نماو ک دەنککی تری ت بخزنن... 
ئوەی ھتا ئستا ئم کردوومان، کک و کاری نماوە و 

  دەب شیوەکارمان بگۆڕین... دەب خون بژنین... خون!
((لی لی یۆڤ)) دەستکی برەو نوچاوانی برد و       

پنجی خست سر شونی ئو ڕووشاوە ساڕژبووەی ک وا 
ل کارەساتی مانگی مارس دا بری کوتبوو. ((لی لی یۆڤ)) 
پیی وابوو ئو زامی نوچاوانی، میدایایکی شانازیی و 

  ل ڕی خباتی دژ ب ناحزان پی باو. 
   دا:ژەنژەی پڕاڵ((ئۆدینتسۆڤ)) در  

ــ ھر ل سبی بیانی، ل ھیچ شونک، دەرفتی        
 س و سھیچ دوو ک وە بن و کۆبوونکھاڕاوەستان و ل
کسک مدەن. ب خک ڕابگینن، بیاننام بو 
بکنوە و ب گوی ھموو کس دابدەن ک خاوەن کارەکان 
ئامادەی بیستنی دەرد و مراقی کرکارانن؛ ب کرکاران 
ڕابگینن ک بۆ ھر کرکارک پناسی کار سازدەکرت، 
ل کارگ و کانگاکان دا ئاودەست و شۆڕکی دەست و پڵ 
شوردن ساز دەکرت، سۆغرەکاری و کاری ب مزە و ماف 
ھدەگیرت... ئم ڕابگینن، بم تفنگ و فیشک و 
شمشرەکانیشتان ئامادە ب بۆیان. ھر دوای کۆتایی ئم 

انیشتنمان، برنامی کارمان دەست پدەکین... خون ب د
 وە... بتن دەشۆرخو ن ب؛ خوھای نییوە بئاو شوردن

  خون!.. خون ب خون!
****  
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39  
  
 

شوکی جوانی مانگی ژوئن. مانگ ب ڕەوتکی              
ھور ل سرانسوی بحراوان سری ھناوەت دەر. مانگی 
تواو، دەی ڕوخساری کیژکی دتڕە و بۆ ڕوانینی وردە 
شپۆی سر سنگی دەریا، سری الر کردۆتوە و گرمی 
ڕوانین. تریفی زەردی زینی مانگ، دەی کزێ و پرچی 

یژی ئاسمان و ب سر سنگی دەریا دا ڕژاوە. خی خاوی ک
ھسران چشنی وردە فانۆسی دەوارنشینانی بیابانی 

 .یانکوە چاوبکر نادیارن و پوسئ  
ئژدەر و ((ڤڕا))ش دەست ل ناو دەست، ب جووت     

چاویان بیوەت دیمنی جوانی سروشت و مستی ڕوانینن. 
ابیسرێ، ماکان ب ھستن، ل ھیچ الیکوە دەنگک ن

 .دەنگک مات و بموو الیر و ھھاموشۆک کان بقامش
تڕایی پوە دیار کوتوو، کانی ل زن  شار، وەک کورە

نیی. ئوان ب شقام تسک و بدەنگکان دا برەو ڕوخی 
زرێ بڕوەن. دن و دن و، ھتا سر لوی زرێ ڕاناوەستن. 

، ل سر تقتق بردک دادەنیشن و ل شونکی ندیو
چ ملچی ئاوی سیری نرم  قبزەی شپۆل و گوێ ل م

دەگرن. بن بوو ھر ل ڕۆژ دا سرک ناو گاش بردان 
لماڵ ھبننوە و شوانش، ھر شوک ل شونک دا 
 ،وانماون. شن تمانی مکان جوە. ئیتر مانربکس

موجۆیان ب سربان و بر دەرگا دا دت و ڕەشانگی ب ج
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 فیکیان ل و فیک کوتکانیش دا دەنگی پنکۆ ل
دەبیسترێ. تاککی بکار و چاالک ل ھر شونکدا بدی 
بکرت، خرا ڕەپچک دەدرت و چشنی بردی ژر 

  گۆماوان شون بزر دەکریت. 
ی شوی ((ڤڕا)) سری خستبو سر شانی ئژدەر. شن      

دەریا، کزێ و پرچی ((ڤڕا))ی ھدەگرت و  ب الچاوی 
، بم  ((ئژدەر))ی دادەماشت. ھردووکیان ب دەم بدەنگ

دەروونیان پی ھاوارە. شونکی ئمن و ئھوەن نیی لو 
شارەدا، ک تاوکی چاوکی تدا گرم کن و تۆزێ تدا 

خورپ مووی در ھوە. ھنسوبح ت ، ھیتخۆ  ھ
ئمی ژیانی تافی الونیی ئم دووە و ی ؛ شاردنوە

  ھزارانی تریش.
  ــ ڤڕا گیان !  

  ــ گیان؟
ــ بۆ کازیوە ئنگوتن، کاتژمرکی ماوە. کمک رووناکتر     

بب، دەچینوە ماڵ و سرک ل دایکت ھدنینوە. دەزانم 
خمکانیشی، خمی پوورە ماریا گلک خمبارە و ھموو 

...چاوی دانای و بدەزانم خ ...یمئ  
میرزاحسن،  ھیچ... ل خو گڕێ! گیرانی ، کــ خو      

شی بۆ زیاد بووە. چند شو "مینائ"خمی گوراخانم و 
 الی دایوە و من بمابووی چاپخان تۆ لشتر، ئپ

ەوە، دایم خوتبووم؛ ھتا ل خو ڕادەپڕیم و چاوم دەکرد
دەبینی دانیشتووە و ب حوش دا دەڕوانی . بدایم دی دە 
مستی دای؛ بۆ من، بۆ تۆ ، بۆ گورا و ئامین و بۆ ھموو 

...رانژدەر نیگس زیاتر، بۆ ئموو کھ م لسان؛ بک  
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ئژدەر ل ناخی دوە بم قسی گشایوە. دەستکانی    
  وشین.ی ل ناو پنج دا گ"ڤڕا"

  ــ دایکم ئتۆی ل من پتر خۆش دەوێ!
گیان ... تۆیش ئمنت ئوەندە خۆش  "ڤڕا"ــ ئدی ئتۆ چی 

  دەوێ؟
ب ب دەنگی چاوەکانی دە چاوی ئژدەر بین.  "ڤڕا"

ئژدەر باوەشی بۆ کردەوە و خۆشویستان ب سنگوەی 
  گوشی. 

تۆ بی گیان، دەب کی و کنگ بۆ یکتر ببین... " ڤڕا"ــ 
  زەماوەندی خۆمان ببینین؟

دەست لمالن و ال باوەشی یکتر دا چشنی پشکۆی ئاگر 
  گرم دەئاییسان.  ئژدەر ب گوی دا چرپاند:

ــ بۆچی ب وەرامت ھشتوومتوە... زەماوەندەکمان    
  کنگ سر دەگرێ؟

  ــ ھر دەمک تۆ بخوازی خۆشویست!
ــ مانگی ئووت... ھر مانگکی تر. شونک دەدۆزینوە و     

خۆمان و پوورە ماریا ڕادەگوازین و پکوە دەژین. ماکی 
 .دارە و بۆ پوورەماریا باش نییم تاریک و شغو  

ــ ئدی ئکبر؟... خۆ ناکرێ ئو ب تنیا ج بھین.       
 ب ئو ئکبر وەک کوڕی دووەمی دایکمی لھاتووە و ب

  ھناکات.
ــ ئویش دەگڵ خۆمان دەب. ماکی چند ژووری      

دەگرین و وەک بنمایکی گورە، پکوە دەژین... ئاخر 
 بیر ل ت؛ دەبنموەندە نر ئمان ھکباتما یوانل

  جووجکانیشمان بکینوە ئازیز گیان!
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پکنی. ئژدەر پنجی ب ناو پرچکانی داھنا و  "ڤڕا"
  گوتی:

ان؟... مگر تۆیش چاوەڕی ــ بۆ پدەکنی ئازیز گی     
یکۆرپنی کی وەک خۆت جوان و داھاتوویت؟... تۆیش ئ

دەباوەشی پوورە ماریا دا  نابینی ک کۆرپی من و تۆ
مان ھاشکی ساوایی بکات و قریوە و پکنینکی ب ماک

  دا بگڕت؟ 
دا نخشکی "ڤڕا"زەردەیکی کاڵ ل سر لوەکانی       

ل سر سینی ئژدەر ،  "ڤڕا"دڵ ئنگویان دانا. سری 
چاویان ل کۆچی  "،ڤڕا"پنجی ئژدەر ل ناو قژی 

ھسران دەکرد و کازیوەی بربیان خبری ڕۆژکی نوی 
ناو دەست، برەو مای ان. پکوە ھستان و دەست ل ەدپد

  غوالم کوتن ڕێ.
گیشتنوە ماڵ. سماوەر ب قوت قوت خریکی کوین      

بوو. سونیکی پی جلکی شۆڕاو ل بر پنجرە داندرا 
بوو. ماریا، بۆ ڕاگرتنی لنگری بڕچوون، جلکی مانی 

  دەشورد و پارەیکی ل وەگیر دەخست.
زی چایی خواردنوە دانیشتن. ھر سکیان ل دەوری م   

  ئژدەر پرسی:
  ــ پوورە گیان، ئدی ئکبر ل کوی؟     

ران بوو. منیش گلکی بۆ نیگلمان ون ــ چند ڕۆژک بوو 
خبریان بۆ ھنام دەگڵ  بووم، بم باش بوو دوشو

گیا ل سر ... و ئویش مانی گرتووە مانگرتووان کوتووە
وە... پنجی خۆی دەڕوڵ تگای باوکی گرتووە و دەگڕ
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کوڕکی ل  لی دنیام،ھڤانی غوالم دت و دەچت... 
  جی متمانی. ڕادەبدەر ب فام و مشوورە و 

ڤڕا و دایکی ل پشت مزی چایی ھستان و ئژدەر        
ب دەم چایی خواردنوە، سیری ونی ل تابۆگیراوی 

دەکرد. ونی سردەمی  "یکۆیوڤیجئیڤان ن"پوورە ماریا و 
ی و ل تنیشت "ڤڕا"تازەبووکیی پوورە ماریا، دەتگوت 

ی ئودەم و ئمی "ماریا"باوکی دا ڕاوەستاوە. پوورە 
ئستاک!... داخوا ئودەم چیھای ھیوا دە دڵ دابووبت؟ 

ش وەکی ھموو "ماریا"بم ھیوای نوبووکیی پوورە 
. ئودەم ھیچ نب، ەتم ب با چوووکانی چینی ژرسنوبو

دەگڵ ئیڤان، ژن و مردکی تبا بوون و ل خۆشی و 
ستاکش بوون. ئریک و ھاوبکتر دا شش، پیر یناخۆشی ی

ب شو دەگینت... ڕۆژ ب ھناسساردی  ،و کز و الوازە و
کی دوایی دت؟ کنگی ئم دەور و دووکان ھدەتک و 

  ؟نب ئنوایک دەگ
ئژدەر گیرۆدەی ئم بیر و خیات، ڤڕا و دایکیشی ھر    

الیکی بیابانی بیرکردنوە ڕۆیشتبوون. ئژدەر  برەویک 
  ڕووی کردە ڤڕا و گوتی:

  گیان با ھستین و ب شون کرەکانمان دا بچین."ڤڕا"ــ    
دوای و  ی ماریا بووندەستمالن ب جووت ھستا و  "ڤڕا"

لک ھبان. ئژدەر کۆن جانتا  ، ماچ  باوەش و
چرمینکی ب الشان داکرد و ل ماڵ ھاتن دەر. جانتاکی 
ئژدەر پی برھمی نینا بوو. ل زارکی جانتاکیوە، 
چکوش و ڕەندە و برغووی دارتاشی ملیان دەرخستبوو؛ 

ش "ڤڕا"دارتاش و بۆ سر کار دەچت.  یدەتگوت وەستا
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شینک ب دەستوە بوو، ک پی چند جۆرە زەمبلۆکیکی 
ر پنجاڕەکمی دا ژرھدا "نینا"، بواندبووی تخ.  

ماریا ھتا بردەرگا ب شونیان دا چوو. ل بردەرگا        
  دە ھمز گرت و گوتی: یھر دووکیان

       رم... وەریا خۆتان بن برانیتان دەسپکام ـــ ب
 ویش بدەستتان ھات، ش ر لگو درەنگیش قوربان!... ئ

 ،ب م خۆشم و پشت ساز دەکوە... چننھ کم لرس
  پکوە بین... بۆن... ب سمتی و سرکوتن دابکون!

وە چپ ھاتن دەر، یکیان بۆ ڕاست و ئوی تریان برە       
کرکارانی  ".خاتیسۆڤ"ڕۆییشت. ئژدەر گیشت کارگاکانی 

ب تکایی لوێ کۆ ببوونوە. ئژدەر  "زاواغزال"مبندی
 ڕووی کردەب پنای کارخان دا وەرسووڕایوە و 

گۆڕەپانکی پشتی کارگاکان. پۆلک کرکار ل دەوری 
ی بیاننامیک ڕاوستابوو. ئو بیاننامی ب دەست

ل دیوار درابوو. کرکارەکان ب چشنک ل دەوری  "ڤڕا"
بیاننامک ھابوون، ک تنانت ھستیان ب ھاتنی 

ش "ڤڕا"یش نکرد. ئژدەر تکی پۆلی کرکار و "ئژدەر"
 ژ بوو. لریکی وتوور دا خکۆشڵ ژنانی توالترەوە دەگل

گکی برز ناو پۆل کرکارەکدا، کوڕە گنجک ب دەن
  دەیخوندەوە:

 کارانی کارگژمار زۆری کرھ بوونی بکت ...]
پیشسازییکان، ئمی ھناوەت سر ئم ڕای، ک ویست 
و داخوازییکانی سرجم کرکاران و رەنجبران، ل چند 

  . خاکان بمجۆرەن:بکین کۆ خای سرکی دا 
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ی کوا ل ڕۆژی پیاوانــ ئازادکردنی سرجم ئو ژن و  1
و ب فیتی  "نۆب"ژوئی و ل بر یانی کارگاکانی سھمی

ی بڕوەبری کارگی ئسید سازکردن، ڕەپچک "تیدمان"
  دراون!

ــ البردنی یاسای ماڵ پشکنین و کورتکردنوەی دەستی  2
  پۆلیس و ڕاگرتنی ھرش بۆ سر ژن و مندای کرکاران!

پشکنینی سر و برگی کرکار ب  ــ شکاندنی فرمانی 3
  کاتی چوون سر کار!

4  وانرتی شدوو ک عات کار لشت ســ دیاری کردنی ھ
دا و ڕۆژان!  

ــ دامزراندنی قانوونی کار و لبرچاوگرتنی مافی سی و  5
عات پشوودان لش سم  شوە، دەستی کمزە و ماف کار ب

  س جار ل مانگ دا!
کرکار دوو کاتژمر زووتر بر ل جژنان دا،  ــ ل ڕۆژانی 6

  دەگرت. ھل کار دەست 
ـ  7   شارۆچکی کرکاری دا"باخانی"ل مبندیپویست، ـ
  ، دوورتر ل چانوەتکان ساز بکرت .و

  کۆمیتی باکۆ                                                         
   

  گوتی: ،کوڕە جحک یکک ل ھاوکارانی   
ــ ئم بیاننامی دەگڵ ئوانی پشوو گلک جیاوازە؛ 
خای بجی تدای و ھیوای دەسکوتی زیاتری پوە دیارە؛ 
با ببینین و بزانین ھوستی خوداوەندانی کارگ و 

  فابریکاتکان چ دەبن و چ وەمکمان دەدەنوە! 
  یکی تر گوتی:
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کرکارانی سۆسیال دموکاتی باکۆ، خاوەنی ــ کۆمیتی       
دەست و دەتوان ویست و داخوازییکانی ئم ل خاوەن 
کار بستن. مردن ل ڕێ داب، گڕانوەی ئم ل ڕی دا 
 یماوین؛ چاوسوورەمان ھوەک جاری جاران ن مئ .ناب

  و پشتیوانمان ھی و...
ی و ب دەنگکی کرکارک قسی ل دەمی ھاوکارەکی ب

  برز گوتی:
واتسک "ــ ھاوڕیان بوانن... بوانن ک دت سومان!...     

  "!...فیۆلتۆڤ
    ایی چاویان بکتوە و برخانکارەکان وەرچکر
لیان نزیک بۆوە  "واتسک"کوت و دیان گشایوە.  "واتسک"

  و گوتی:
گ و لوێ ــ ھاوڕیان ب بچین حوشکی ئودیوی کار   

  کۆببینوە.
کوتن و ل  "ۆڤتواتسک فیۆل"کرکارەکان ب شون 

  حوشی ئودیو دا کۆبوونوە. 
  

***  
ل ڕیگای تلیفوونوە  "الورۆڤ"ھر لو کاتش دا،     

  ی دەدواند و دەیگووت:"پاروشین"
ــ ببوورن جنابی سرھنگ ک کاتت دەگرم...     

دەمویست پتان بیم ک ھر ئست، ل کارگاکانی 
دا کۆبوونوەیکی مزنی کرکاری سازبووە؛ "خاتیسۆڤ"

  فرمان و دەستوورتتان چیی؟
  پاروشین گوتی:
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ــ ھر دە دەقیقیکی تر پیوەندیم دەگڵ بگرەوە،      
دەدەموە... چاوەڕوانی زەنگی  ئودەم وەرامی پرسیارەکت

  تلیفوونت دەبم، سپاس!
       ڵ سپاس کردن لڵ  "،الورۆڤ"پاروشین، دەگرا دەگخ

پیوەندی گرت، بم گوتیان  "لی لی یۆڤ"نووسینگی کاری
تی تقاندووە. پاروشین  "باخانی"ک ئو زۆر بلز برەو 

مش "لی لی یۆڤ" یتووڕە بوو. دەیزان لدەستی کرووە و پ
خریک دەسکوتک ب قازانجی خۆی دەڕنتوە. 
  بناچاری دەگڵ ژەنڕال فرماندار پیوەندی گرت و گوتی:

     ورە لکی گمیتینگ ستر ئورەم! ھــ بمبوورە گ
ل گڕ دای؛ چ فرمانک بڕوە  "خاتیسۆڤ"کارگکانی 

  برم؟
  دا نڕاند و گوتی:فرماندار لی دەرھبوو و ب سری 

ــ دوێ شو فرمانمان دەرکرد ک چی بکن!... وادیارە      
 وتازە لماوە!... خۆ  خوت بیر نش نستاوی و دوھ

بنشت خۆش نیی ھر بۆت بجووم و بیجووموە... گپ 
گپکی سیاسی و کایی مندانی دای ممدە ب گورگی 

... گمارۆیان بدەن... کۆتایی ھاتووە... بس!... بس!
 وە ، ببوونو نی خۆش بقس ن... ببک وەیان پب

!سئیتر ب ...!سن... ببک وەیان پب گوول  
ــ ببوورە گورەی بڕز... فرموودەی دوێ شوتان     

"کردەوە ل بری قسکردن" چی بوو... مانای ئو 
  دەستواژەی، تقکردن و خون ڕشتن بوو؟!

ئیمانی لال نما. ب چشنک  "ئۆدین تسۆڤ"ژەنڕال       
ل سر کوورسییکی ھستا و ب جۆرێ ل پشتی مزی 
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کاری دەرپڕی، ک پاروشین دەنگی خرم و شپی ھستان 
و دەرچوونکی ل تلیفۆنکوە ب گوێ گییشت. 

  ژوورەکی قیژاندی و گوتی: بژەنراڵ یک 
ت بکرەوە پاروشین!... باش گوێ ڕابگرە ــ گوچککان     

م ل ژەیوان چیت پ دەم... من ئم دەستبزان م
ن ک "لی لی یۆڤ"فلسف ھنھنجاوە... ئوە ئتۆ و 

گیان! ھتا کنگ ب  گژەئاخر سرقای فلسف چنینن. 
 شون گپ گوپۆکی مندانوە بچین...ئوەی 

ھومدی ئم ک  ب "،شنتۆکۆڤ"و  "ۆڤتزۆبا"الینگرانی
ان بۆ ھوسار بکن، بشک ل دارایی تابۆرە کرکار

م خواردیان و دەرخوارد دان، بکتان خزنی دەوت
ن... بس ئیدی بس!... دەست ل سر ھیچیشیان بۆ نکرد

دەست دانان و سیری مردنی خۆمان کردن بس! بی من 
پاروشین  !...ردەوە ل بری قس" " کک  بو مانای دەبژم

تنیا قسی نب و کردەوەی ھب... تگیشتی جنابی 
 کار چیمان پپاروشین؟!... ھیچ دەزانی دروشمی بۆرە کر
دەبژت؟ ب جنابی پاروشین ، ئوان پ ب دەم، ھاواری 

، ل دەکن و مرگ و نمانی تزار و خاشب بوونی ڕژم 
. بیاننامکانیان ل دەگاتوەی خک شقامان دا ب گو

انمان نوچاوانب کوون لووت و ل ژر بن گوێ و 
کاتی قسکردن و ھبست دەچسپنن... من دەم،

 خوندنوە کۆتایی ھاتووە... بگرن!... بکووژن... بسووتنن...
ت لوە بۆچ دەنگت ی پاروشین؟!..گولۆ!... ئلۆ!...ھھ

  نای؟... مردووی؟!
  ــ نخر گورەم من نمردووم... زیندووم و ماوم !
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زیندووم و "ــ ئگر ھر بم ھوای بوا، ئیتر وشی     
ن بۆ من، ن بۆ تۆ و ن بۆ ھیچکامکمان بج  "ماوم

لم تۆ ، ەڕۆین!... بم پم بی بزانمنامن... پکوە د
خوتووی ل گو گا دا ، یان خبرکت ھیی ھیچ "نینا"

ک تاک بۆ ھموومان، لی بخبری؟... چندە شوورەیی و 
کچۆ یی یک، دامودەزگاکمگرتووە و ئپجاڕ ھگ ب

  پ دەکات... ئیتر من چی ترم نیی پت بژم!... مانحنکان
  ت.سزۆر ب تووڕەیی تلیفۆنکی داخ "ئۆدین تسۆڤ"  
پاروشین ئارەقی نوچاوانی وشک کردەوە و ل پشتی    

ل ژووری کار  ،مزەکی ھات دەر. بۆ بڕوەبردنی فرمان
برەو کارگاکانی  یوەدەرکوت و ھزی چکداری ژاندارم

  ڕەوان کرد.  "خاتیسۆڤ"
***  

  
کرکارکی بساچوو ل بان کورتدیوارکوە        

ای، ب زمانی خۆی باسی دەکا. ڕاوەستاوە. ئوەی ل دی د
ڕست ب کانی، ڕستقسک دا  ییر ڕستینی ھماب و ل

ڕاوستانکی تدای. جار جارە قسکانی ل تکڵ دەبت و 
سرلنوێ دەگڕتوە سرەتای قس. بم ئوەی ل دەمی 
 تی، دەموو یارانیییتی ژیانی خۆی و ھدەرێ، شا بتد

:  
دەفری قنیاتمان لوان لو بووە و چیتر  ــ ئیتر      

ھناگرێ... خۆمان و زار و زیچمان ل چنگ غدری 
زۆردارانی نابکاری ب پیر، برەو لناوچوونین... ئرێ 
بۆچ لم ناپرسن، میوانی شو و ڕۆژی ئم کن؟... 
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.تی... ئازاری دەردە باریکی برسیایماڵ و حا ترس ... ب ..
خر نازانم ئم بۆچی ھاتووینت سر ئم . ئا!..و مردن

دنیای؟... ئگر ھر بۆ ئم شوە ژیان ھاتووین، ھی 
بزیاد نب ئم ھاتنمان... دەم ئگر لڕزەی مرۆڤ 
داین و ب ئینسان حیساب دەکرین، دەی با مافی ئینسان 
بوونمان بدەن!... دەب داوای ماف و مزەی تسلمان بکین 

ئم شوە ژیان بشکنین... ئی ھاوار ھاوڕیان چ  و پشتی
 ،رییسرمتی و چھامم نردەن؟ ... بۆ ڕزگاربوون لک

  چ کردەن؟...
ل ماوەی ئاخافتنی کریکارەک دا ،  "ڤڕا"ئژدەر و      

تسل ب ناو ئاپۆڕاک دا ھاتن و چوون و بوڤۆک و کتب 
یان بو کردەوە. یکک ل کرکارەکان، "نینا"و نووسراوەی 

ی بۆ "کردەن چ"ڕوو ب کرکاری بان دیوارەکوە کتبی 
  ڕاداشت و ب دەنگکی ل ڕادەبدەر برز، گرماندی:

ــ ھاوڕێ ئمش وەرامی تۆی زەحمتکش... چ کردەن       
لم  لنینب وەرامی نیازی ھمووی ئمی... لنین... 

دا ڕ بگای کتنگی ڕشی پکبو کت زانمانو ڕ رمانب
...کۆشانمانت  

ل ھموو الیکوە دەنگ برز بۆوە:... لنین!...       
  لنین!...

 یپان بسر تقتقی شقامدەنگی چوارنای سمی ئس
بوو. ل سرگی کۆنوە شان کارگاکان، ناخۆش خورەک 

  بانگ ھاواری کرد: کسک ب
ــ ھاوڕیان وریا بن ڕەوەی ژاندەرمی یانیگر بڕوەن...      

  وریا بن!
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کرکاری سر الدیوارەک، ھرک چاوی ب ھرشی 
  بپانوەی ژاندارمان کوت، ب ھموو توانایوە گرماندی:

ــ بوخ ئو دەزگای ک ستمگرە!... پتوتر ب ڕیزی     
ی لنینم "چ کردەن"خباتمان... دا کیژەگیان کتبکی 

  بدەرێ...
دەست ب کتبوە بۆ بر دیوارەک چوو. ھشتا  "ڤڕا"  

 ڤیزەی گوول کاری پیر، کدەستی کر یشتبوویگب نکت
و تقوتۆق دەستی پکرد. کرکارەک لبان دیوارەوە داکوت 

دەست ب سنگوە ناندە و  "ڤڕا". ب شریخی دووەم، 
ب لووزەوە دەھات و  "ڤڕا"ی بالدا کوت. خونی ئای سنگ

 ن دەکرد. فیشک، دەتگووت بتزی شمبی ناو ھکت
دەگڵ  "ڤڕا"دانست سری دی ب نیشان ھگرتبوو. 

  کوتن، گیانی دەرچوو.
ب دا و برەو یار  یئژدەر بۆی ھات. پۆلی کرکاران       

ەو گرت ھمز و بر "ڤڕا"چوو. داھاتوە و بای نوتوولی 
دەرگای مزنی کارگ چوو. ئاپۆڕای ناو گۆڕەپانک لبر 

ەور ند کسک بۆ الیک ڕایدەکرد. دیک ڕەویبۆوە و ھر چ
  و بریان گیرا بوو. 

ب ترس ل  ،و ھاوار و ڕاکردنئژدەر بخبر ل ھات       
، شت و شیدا و بقرار، و کوتان ھو ھوی سواران و لدان

دەکرد. فیشک،  "ڤڕا"سیری سر و سیمای شین ھگڕاوی 
سرسنگی دادڕیبوو. لش و الری نوتوول و  "ڤڕا"ل پشتی 

  گیانی تدا نمابوو.  "ڤڕا"ڕەعنای
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خۆشویستکی دی ماورانی من ، چاو  "!...ڤڕا"ــ      
کموو ژیانھ نر ھرەوە... سی من!... دەی بک
...!کم بکیروە و سی من چاو بکدەکھوم  

      ژدەر بپشتی درا و ئ کی لنگتف ڕا"قۆنداخوە "ڤ
ب ڕوو داکوت. چوار ژاندەرم، ل چوارالیانوە دە ترمی 

ستاندەوە، بم ئیان "ئژدەر"ن و ل باوەشی ڕۆھات "ڤڕا"
 ترتبوو، دەتگووازیزکی دە ھمز گئژدەر وەھا ترمی ئ

بوون ب یک. ب چند قۆنداخی تر، ئژدەریان خست و 
 یان برد. ئژدەر ل نوان ھۆش و ل ھۆشچوون"ڤڕا"ترمی 

ا، بم ھر پۆستای پیسی گدەدا "ڤڕا"دا، چاوی بشون 
  ژاندەرم بوو لو ناوە دا دەھات و دەچوو. 

یان ب قۆبستکراوی برد. گۆڕەپان چۆڵ کرا. "ئژدەر"     
خون ڕژا و بۆنی خون ب سر و ژری کرگکانی 

  دا گڕا. "خاتیسۆڤ"
      ی ژاندەرمی نزیک بی بنکگرتووخان ژدەر لئ

نوە. چند ژاندارمکی دوستگی ئاسن دا چاوەکانی کر
د ڕووت دەور و بریان گرتبوو. ھر چوار ژاندەرم، چن

یان چند "ئژدەر"جاران سر و خواری جلک و لیباسی 
پشکنی، بم تنانت پڕە کاغزکیشیان ل  نجارا

  ندیتوە. سرپلی ژاندەرمکان نڕاندی:
  ــ برگی پناسکت؟! 

  ــ من بکارم.
  ــ بکاری؟!

  سرپل بانگی پۆلیسکی کرد و گوتی:
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ــ ئم ھگرە و بیخرە ناو باخی بھشتوە...     
ب شون سری دا دەچین، با بزانین ل کۆمیتدا ئمیش 

چکارەی، سا ئودەم بۆ بندیخانی ھات و نھاتی 
  ڕادەگوزین... بۆ!

بھشت، ژرزمینکی تڕی تاریکی بۆگن بوو.      
ر کوران دەرگایان بۆ کرەوە و خستیان ژر زەمینکوە. کو

 وە و دەست بکانی دۆزینپیلکپ ،کوت دەست و ب
دیوارەوە س پپیلک برەو ژر ڕۆییشت. ھستی کرد 
 ژرپی ل سر ڕاخرکی تلیساوە ل قوڕەزەلق دا

، شپی ھر قاچ ھگرتن و پ دانانک  . دەگڵدەگڕت
 ،نی لیترانیباسی قوڕ و بۆگمگشتی ستھدەکرد.  ب

  دەنگی جرج مشکیش مۆسیقای بھشتکیان بوو.
تاریکی، ئنگوستچاو بوو. برام ناخۆش بوو.      

 می لئاست خ ل وانی قورس و خنکاو بوو. ئواکھ
ب قدرای  "ڤڕا"خمی ، دا ھیج نبوون "ڤڕا"دەست دانی 

. دون، لش و الری ئژدەرل سر دی بوو   بار کوک
ڕا"می رگندامی ساردەوەبووی  "ڤدی دواڕۆژی بوو؛ ئھوم

ڕۆیشت و  "ڤڕا".  بوو بۆی ئمۆکی خمی ھتا ھتایتی
جی ھشت؛ چ ل بند داب و چ سربست و ئازاد، دنیاکی 

 ...ھیوای م و تاریک و بڕا"تگیان!.. ئازیز"ڤم ەکم ، گو
ۆزگ تۆ ل ... بب تۆ ژیان ناب و ھر ڕۆژکم مردنک. خ

ژیان دا مابای و من ل بندیخانی لمش ڕەش و تاریکتر 
نمردووە و من ل بندیخان  "ڤڕا"دا سرم ناباوە... نخر 

دم دەر و ھر پکوە دەبین... نمردووە؟!... بی من 
م ل ھمز گرت. سر سینگ "ڤڕا"ئندامی ساردەوەبووی 
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و ڕەنگ و نیگارە شیرینی نرمک ب فیشک پچا بوو... ئ
  شین ھگڕابوو... وای ل من!...

     ک بوە و دەنگکرای ە جیجی ب ،کرزەمیندەرگای ژ
  ژرزەمین داگڕا:

  ــ ھست وەرە دەر!... سرۆک دەخوازێ بت بینت!
ئژدەر ل باخی بھشتکیان ھات دەر. پشوویکی کشا 

وە گرت و ڕووناکایی لچاوان دوو چاوی دا. دەستی ب .
  ژاندارم ژر پیلیان گرت و بردیان بر دەم سرۆک.

 ،سرۆکی دەم و لچ ئستووری کۆسی بی تووک   
ی کرد و ب وردی ھی سنگاند و دەستی "ئژدەر"سییکی

پکرد. نیو کاتژمر پرسیار، گوڕە و ھڕەش و دوای بانگی 
  گوتی:دوو یساونی کرد و 

ڕای  "بائیل،"ــ ھیگرن و یکسر ھتا بندیخانی     
 رن و بیدەن بڵ بشی دەگڕانند الپم چگرن. ئم

گرپرسی زیندان... ئب کی خاوی بیاگادا خڕ ر ل
دەستتان شم توو لم بک دا ھات، خۆتان ئازادن، ب

ن ڕابکات، ست جارانتان تیرەباران دەکم و زیندووتا
  دەکموە و دیسانیش... گوتان ل بوو؟!

  ــ بی گورەم وشیارین!     
ی دەس و پل بستراو، دوو ژاندەرمی دەمانچ "ئژدەر"  

 وە، بشپ وی تریان لپاش و ئ کیان لدەست، ی ب
  شقامان دا ڕۆییشتن.

ئژدەر، ل درژەی ڕیگادا، ن ھۆشی بسر دوو       
ک بکووی ژاندارمی چکوو پپ کی بپ دەست و ن

ڕیبوارانوە بوو. بم ھیچ کون و کلبر و ھیچ سرگ و 
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ھمزی  "ڤڕا"جمسری شقام و کۆنک نبوو، ک یادی 
ل کوێ بت و بۆ کویان  "ڤڕا"ئرێ بی بۆ نکاتوە. 

دەبوورەوە بردبت؟ ب دەم ئم بیرە خمبارەیوە، ھات 
پ ڕابت، ک مستی بھزی ژاندەرمی پاش سری  بچت و

  وەھۆشی ھنایوە و وەڕی خستوە.
ب ڕووی دا  "باییل"دەروازەی ئاسنی بندیخانی        

درژی نیوەتاریک دا . ب دانکی دوور و کرایوە و قووتی دا
. دوو ژاندارمکان، ئژدەر و یانبرد برەو ژوور

رشتی زیندان کرد و ڕۆیشتن. ڕاپۆرتکیان تسلیمی سرپ
یان گرت و خستیان "ئژدەر"دووی تر ھاتن و ژرپیلی 

  بندکی تاک کسی. 
بندەکی، چشنی تابووت، س ھنگاو پانایی و       

دا تختکی ڕەق و تق بۆ  چواریش درژایی، ل پاڵ دیوار
مز و کورسییکی بچووک بۆ دانیشتن و خواردن و  ،خوتن 
ل بارزایی  کراوپنجرۆککی تلبندوە، خواردن

 ،موو دیوارەکھ مژدەر ئی تازەی ئست و نیستی ماھ
  بوو.

یان دە ژوور خیساند و دەرگای ئاسنینیان ب "ئژدەر"     
روو دا گادا. ل ژوورکی بچووک دا، ب کۆبارکی یکجار 

نیا ، ب تاک و ت "ڤڕا"زۆر قورسی خم و دەرد و ئازاری 
  ھاتوە بر چاوی.  "ڤڕا"مایوە. ترمی شتن بخونی 

چی  "ڤڕا"بی پوورە ماریا چی ب حای؟... ترمکی "    
ی داماو! قولت ل سندین "ماریا"بسر دت؟... پوورە 

 شو بگڕینوە الت و ل چيشتکت بخۆین... ک دەگڵ
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سپرێ ی دەسر قبران و ک ب خاک دەچت "ڤڕا"کی من 
  وای لمن !وەی نمنم ... ... 
ل سر قرەوککی ڕاکشا و ب دەم بیری تاڵ و ژیانی    

تاتر، دەگڵ خۆی دوا. چاوەکانی شکت و قورس بوون. 
خوی پ ل ھاش و پاش بردییوە. وڕنی کرد و ل دەست 

یخان... خون... دەنگی ژاندارم دەرپڕی، گرتیانوە... بند
 دەرگای ئاسن چاوەکانیان کردەوە. کازیوە ڕەنگی ماتی ل
ڕیگای پنجرۆککوە ب ژووری تاریک بخشیبوو. ھستا و 

  پدادەگڕا. کی دانیشت. ئازای ئندامی ژانیل سر جگا
کابرایکی سر ڕووتاوەوەی کووز، ھات ژوور. دەفرکی    

، داینا و لوێ چاییکی ل سر نان ڕەش و تاک ئاسن،
ڕاوەستا. کابراش جلکی بندییانی لبر دابوو. ئژدەر لی 

  پرسی:
  ــ تۆیش زیندانیکراوی؟    

ــ بی منیش زیندانیم... پیاوکوژم و خکم کوشتووە... 
  سیاسی نیم!...

ھات بوا، بم وەک شتکی کوتبتوە بیر، 
  وەرچرخایوە و گوتی:

  بۆمان نیی یکتر بدوینین... بزانن، باسی سرمان!ــ    
ئژدەر ب زگ برسی بوو. ل دونییوە ھیچی نخوارد بوو. 
دانیشت و تامزرۆیان و بب گلیی ل کم بوونی نان و 

 ی، خواردی.لتام و خو ب  
ھشتا نان ل گرووی ئاوا نبووبوو، ک یساوکی   

ب وت دا خشاند و ب دەنگکی  بدفڕ ھات و چاوکی وردی
  کی وشک، گوتی :
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  ــ ھست وەپشم کوە با بۆین!... گورج ب دەی!
ب دانی پچپچی دوور و درژ دا بردیان. ب چند 
پپیلک دا برەو ژر ڕۆیشتن. ل بر دەرگایکی ب مشمما 

  داپچراو دا ڕایان گرت.
  یساوک ل پاسوانکی پرسی:

  ب تنیای، یان میوانی ھی؟ "الورۆڤ"ــ    
  ــ تنیای و چاوەڕوانی ئمی... بیبرە ژوور!

بردیان ژوور. ژوورەک برئاوا و ڕۆشن و تاوگر بوو. 
، کاربدەستی پایبرزی ژاندارمی  "ڕۆتمیستر الورۆڤ"

و دەداو  "نینا"ک بۆ دۆزینوەی شون پی  "،تفلیس"شاری 
شتی شاری باکۆ کرابوو، ل پاڵ مزک دا خستی، بانگھ

 پیاوکی چرچ و چۆی ب نموودی دزو"الورۆڤ"، ڕۆنیشتبوو. 
سرگرمی خوندنوەی نامی کرداری بوو. ب بدەنگی 

تا برز کردەوە و ب وردی، ب سر زیندانییک بوو. سری 
 ی بژدەر"پیی، گوتی: "ئشین و زۆر ب دا ڕوانی. ھیدیان  

       !دوورەوە خۆش ن : دەھۆڵ، دەنگی لــ وەکی دە
 واتژدەر"ککی "ئم وابوو پیاوتۆی؟! من پناوبانگ ئی ب
بتمنی و ڕۆژگارکت ب سر دا تپڕیوە...  وەیگڕاوە

 وە و لدنیا داکراوەت ت بنجی و تازە در گخۆ تۆ ھ
!داریتی دنگڕەتی الوی دای و، جھ  

دەر بب ئوەیک دەنگی ل بت دەرێ، ل سر ئژ    
جگرەیکی بنرخی ل ناو  "الورۆڤ"کورسی دانیشت. 

  قوتیلی زوین ھگرت و بۆی ڕاگرت:
!نــ ھا بگرە، دایگرس  

  ــ جگرە خۆر نیم!    
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دیتی ھدی جوونوە بکار نای. بب ئوەیک  "الورۆڤ"
  ک و ڕەق، لی پرسی:سر ھببت، ب ھوا دەنگکی وش

ــ تۆ ل جنگی بوکردنوەی کتب و بڤۆکان، ل ناو     
پۆلی کرکاران دا دەست بسر کراوی. ھر ئو کتب و 
چاپمنییانکی ک ل چاپخانیکی نھنی دا چاپ 
دەکرن و تۆ برپرسی بوکردنوەیانی، بۆ ئم گرنگ؛ تۆ 

پخانک بۆ ئم زۆر خۆت نا، بم جگا و شونی چا
گرنگ... تۆ دەتوانی دەستمان بگری و ھتا بر دەرگاکی 
ئومان ببیت، ھرنک ل بندیخان دا نامنیتوە، 
بک دەبیت خانی خانان و ل سر چاوانت دادەنین ــ 

ی "ئژدەر"الورۆڤ ب دەم قسکردنیشوە ب وردی ڕەفتاری 
  ل ژر چاو دا ڕاگرتبوو.

ژدەر، زۆر زوو، نفامی و گمژەیی ئو سرۆک زانایی ئ   
بۆ دەرکوت. وا دیار بوو سرۆک نیدەزانی، ک ئندامانی 
کۆمیتی کرکاری بر ل دەستبسری، وانی بندیخان و 
سرخوندەوە و لکۆینوەی زیندانوانان ل مامۆستایانی 

ین دەگڵ و وەک تکۆشرکی پۆی ف دەبنفرگی شۆڕش 
زیندانوان ھسوکوت دەکن. ئژدەر لباوان وەرامی 

  داوە:
ــ نخر من خوندەواریم نیی و ل خوندنوە ھیچ       

نازانم. ن کتب فرۆش بووم و ن شاگردی چاپخان... من 
کرکارکم ک سرم ب کارەی خۆموە گرم کردووە. 

.. ل جیاتی لوانی ب ھ دەستبسرتان کردبم.
م پرسیارانکی تر، ئسمن یک یت... یلدەک  
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ورۆڤ ب دەم پکنینوە کتبکی دەرھنا و ل بردەمئ ال  
  ی دانا."ئژدەر"

  ــ ئم کتب چیی؟!
ئژدەر چاوکی ل کتبک کرد؛ چ کردەن بوو. دی بۆ      

کتبک داخورپا، بم وەک نزان چیی و باسی چی 
  دەکات، گوتی:

ــ نازانم چیی... گوتم نخوندەورام و ڕەش ل سپی         
  جیا ناکموە!

ل بر  "ئژدەر"بم ھر ئو ئاوگۆرە کورت و تیژپڕەی 
ل پشتی مزەکی کمک  چاوی الورۆڤ بزر نبوو.
   جوویوە و ھدیان گوتی:

حاڵ و ھوات ب پرسیارەکی من تۆ  "،ئژدەر"ــ بم       
چی  "ەوەالورۆڤ" ئم کتب ب الی سرت سووڕما، کگۆڕا... 

ک ب سر سوڕماوی سیری !... فیکری تۆم خوندەوە دەکا
دون من ئم کتبم بو کتبکت کرد و ب خۆت گوت 

من خۆم دەزانم ئم کتب  کردۆتوە، ئمۆ لرە چی دەکا!...
ـ جگرەیکی ب دەستی تۆ بو  کراوەتوە... دەی بی بزانم! ـ

  داگیرساند و چاوی دە چاوی ئژدەر بی.
ئژدەر بدەنگ مایوە و خۆی ل گل کرد. الورۆڤ، لم       

  ب قیدییی ئژدەر توورە بوو.
  دەناسی؟! "نینا"ــ لمژە 

  ــ من ھیچ کسک بم ناوە ناناسم.
  الورۆڤ قیژاندی:

ناسی؟... مگر دون ترمکیان ل ــ چلۆن نای     
  باوەشی تۆ نستاندەوە... بۆچ درۆ دەکی؟
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  ی ناو بوو."ڤڕا"نبوو... دەزگیرانم بوو...  "نینا"ــ ئو    
  ــ دەزگیرانت بوو؟!     

ئژدەر، چند گوتنی نوە و ھاوشوەی یالورۆڤ ب پکن
و  [دەزگیرانم بوو]ی دووپات کردەوە جاران دەستواژەی

ی ل دەباری. دەگڵ ەی گوتنکی گات و قشمرشو
 کردن، جار جارەش تووڕە دەبوو و بپتنین و گاکپ
تووڕەیی ئژدەری دەدواند. بم زۆر زوو خاو دەبۆوە و ھدی 

  ھدی قسی دەکرد.
ئژدەر لم پچپچی الورۆڤ، بۆی دەرکوت ک ئوە     

ری ئم کبرکی بب. ئو کس نیی بتوان زەفرب
بخۆی گوت"دەب خۆم ندۆڕنم و پویست لسر شپۆی 

  ھچوون و داچوونکی دا ملوانکی شارەزابم.
چاوەکانی الورۆڤ، چشنی ھۆ، ب شون پلوەی چاوی    

نچیر بوو.  ەسرە و بنی دەکرد و خریکی ڕاو ئژدەر دا
چاوەکانی، چشنی سرە دەرزی، ڕەق و تیژ ، برەو چاوی 

یش چاوی ل کل ندەکرد و "ئژدەر"ئژدەر دەھاتن. بم 
  تیژتر ل چاوی ئو کاریان دەکرد. 

بوون ب دەزگیرانی یکتر؟... ئاخر  ند دەمک چ ــ      
 بپی باوەرمندیی ئایینی، کوا کچ ڕووسکی فل دەگڵ

پ دەدرت ک ببن ئو بوارەیان کوڕە ئازەرییکی مسومان 
ھاوسر!... چلۆن توانیوتان ئم سنوورە ئستوورە 

  ببزنن؟!
ــ ئم ناڕاست!... ئازەری و ڕووس و ھر نتوە و      

ی یکتر بن. ن پکوە بژین، بو مرج ب دئایینک دەتوان
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ک وی ڵ ڕووس لو مت دا دەژیمن ئازەریم و دەگمن ل .
  نیم... کانئاییندارە وشک مزھبیی

    م بدەنگ، بک بژدەر" چاوالورۆڤ، تاوی "ئ
چند  وەھدەشال. دەستی کشا و ل چکمجی مزەکی

ەرھنا و یک بیک ل بردەمی ڕەسم و ونیکی د
  ی دانا."ئژدەر"

  ــ ئم کی؟    
یادی  "،ڤالدیمیر زاخارڤیچ"الدۆ بوو. سروسیمای خمناکی   

  ڕابوردووی پ تکۆشانی زیندوو کردەوە.
  ــ نایناسم!      

ــ ھر قت قت نتبینیوە؟... ل کارگاکان... ل شقامان... 
  ب ڕاگوزاری؟

ــ لوانی ل شاقامک دا بینیبتم، بم ب ناسین،       
  نایناسم!

  ئمیان کی؟! ــ ئدی
  بوگدان کنونیانتس بوو.

  ــ ئمشیان ناناسم!      
  سھمینیان، پیوتر چۆنیاتۆڤ بوو.

  ئمیان کی؟
  ــ نایناسم!     

دا پکوە ھاوکار  "شیبایۆڤ"ئوە ل کارگای ، مگر ــ ئاخر 
؟بوون ن!  

  ــ نخر ئمش ناناسم و قت پکوە ھاوکار نبووین.
  ی بۆ دەھنای؟"یسکرائ"چ کسک 

  چیی! "ئیسکرا"ــ من گوتم نخوندەوارم و نازانم     
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  ــ ئدی ک دەیھنان و بوی دەکردنوە؟
  نازانم !من ــ       

ۆن ڕۆژنامکت بو لئدی چئگر نخوندەواری، ــ 
  دەکردەوە؟

  ــ من ھیچ ڕۆژنامیکم ب ھیچ کس نداوە!    
کتب!... کتبی چ کردەن... ئو کتبانی بۆ ــ ڕۆژنام نا... 

  چ کسانک دەبرد؟
ــ کاری من بوکردنوەی کتب نبووە... پیشی من       

  ئاسنکاریی... تنیا ئاسنکاری دەزانم!
ــ ئگر پشکت ئاسنکاری بوو، ھۆی چی بوو ئاسنکاریت 

  ندەکرد.
ھوڵ بۆ دا، ــ دۆزینوەی کار گلک گران... زۆرم       

  نبوو!
  ــ ئدی چلۆن بڕێ دەچووی؟

  ــ نمر نژی!     
 کانت درۆ بوون ــ بموو قسی!... تۆ درۆزنی... ھــ درۆ دەک
مست کوتای سر مزەکی و ل سر ج ڕابوو. رووبندی 
ماقوونی ل ڕوو دامادرا و  چشنی جانوەری لھات. 

کڵ کرد و تفی پدادا. نڕاندی، جونی دا، تف و لیکی ت
 ژوورەک ک بڕاندی یو گوتین:  

ــ لم بندیخانی دا کس نیی ھتا سر خۆی       
بشارتوە و دەم نکاتوە. ل تۆ گلک گلک سر سخت 

ت ب ییو السارترمان سندم کردووە... تۆ گنجی و دەب بزە
 کونجی ل ی تمنتخۆت دابتوە. چلۆن دەکرێ ھتا ئاخر

ئم بندیخانی دا سر کیوە و تیدا بزیت؟... بۆ 
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بیری لبکوە... تمنی الونیت ب قسی پ و پووچ فیدا 
  مک!... من لرەم و چاوەڕوانی دەم کردنوەتم... 

  ی گرت و بری."ئژدەر"ب ئاماژەی دەست، پاسوان پیلی 
ئژدەر، ب ماوەی یک حفت ل بندی تاک کسی دا       

مایوە و لو ماوەیدا ب دیان جار بانگیان کرد و لیان 
  پرسی و ھیچیان وەگیر نکوت. 

ڕۆژ تپڕ دەم ژمیرەکان ب دوای یکتر دا دەھاتن و     
دەنگی دۆپی ئاو، تنیا دەنگکی بوو ب گوی دەبوون 

داکوتنی دۆپکان ب سر پشتی  دەگییشت. چرت چرتی
تنکدا، چشنی نشتری تیژ دە مشکی ھدەچقین. 
گلک جاران ل درژایی چوارھنگاوی ژوورەکی دا ھر 

دھ رخولس وت. یەندە دەھات و دەچوو، کگرت و دەک ل
، یکدەنگی ھنگاونانکاتی ھاتوچۆی ناو بندەکیدا، 

و زۆرجاران ل پنجرۆکی  زیندانوانی تووڕە دەکرد
دەرگاکری دایسدەشریخاند: وە ب  

!کدانی مــ زیندانی بسرەوە!... ھارەب  
ل دنیای دەرەوە تواو بخبر مابۆوە. یاران و    

 مم کیشتبن؟ ککوێ گ چۆن بن و ب ھاوکارانی دەب
 ،کدەست دەرچوو. چ ڕۆژ و مانگی ل فتژمارەی ڕۆژ و ھ

ری دا بوو. چ مانگببیخ ؛ لندەمی مانگڕۆژی چ ،ک
بندەکی گلک گران و حسانوەی زۆر کم بوو. 
زۆرجاران پشوودانی ڕۆژان و ھواخواردنیشی ل زەوت 
  دەکرا و ب ھفت ڕگای بینینی ھتاوی ل یساغ دەکرا. 

ڕۆژک ل ڕۆژان، کوتوپ  ماوەیکی دوور و درژ تپڕی،    
الورۆڤ.  ل ڕۆیشتن دا سری دەخوالوە  الی ردیانوەھاتن و ب



704 
 

و دار و دیوار ب دەوری سری دا ھدەسوڕان. زۆر ب گرانی 
  ھتا ژوورەک چوو. 

ی دەزانی و "ئژدەر"حای زار و پرشانی  "،الورۆڤ"   
کردووە. و گوشاری بندوانکان ، کاری تدەیزانی تنیایی 

  دوای چاکوچۆنی، گوتی:
کس چاوەڕوانی  ،ــ دەزانم تۆ کورکی بکسی و    

 ،ی خۆت دانایحا زەییت بر بگوەت ناکا. ئڕانگ
تۆزکایک دەرخمی کسانی تر دا بب؛ غوالم ڕەفیق و 
ھاوکارت بوو... کوڕەکی غوالم... ھیچ دەزانی چندە بکس 

ب کس و بدەر ایکی دەزگیرانکت بۆچ نای، و ھژارە. د
  ئنوا ماوەتوە. ئوەندە الدەس و ھژار و ندارە، کو ب

ترمی تاک کیژۆکی  تنانت دەستی ئوەی نڕۆییشت
 ویش لوەبوونی ئمخ ری و بت. چاودرخاک بسپ ب

زۆر  ازە الوکی وەک خۆت، ل دەرەوەسر شانی تۆی... ت
کاری پ دەکریت و دەتوان یاریکاری زۆر مرۆڤی 

تان ببت... جگای چاپخانکمان پ بی و دەستوەس
بس! کس بم نازان؛ تنانت ئم ل ڕاپۆرتکی 

  نووسین.یتۆیش دا نا
دەگییشت.  "ئژدەر"زۆر ب کزی ب گوی  "الورۆڤ"دەنگی   

ل ژوورەکی   وئژدەر پی وابوو، دەنگی گوتوبژک
ردی سیری دراوس ب گوی دەگات. بدەنگ دانیشتبوو. ب و

ی دەکرد. الورۆڤ ھر ئوەندە دزو "الورڤ"سر و پۆتڕاکی 
ھستا و ب ھموو  و ناشیرین دەھات برچاوی، ک لی

  اندی ب سری دا:توانایوە گرم
  ــ ھی تف ل ڕووت چپی پیاوکوژ!    
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دوای ئم تف و نفرین، ئیتر نیزانی چی ل بسرھات.   
ن ل کرد و چی بسرھات. ھر تنی بۆ کویان برد، چییا

ئوکاتی ک چاوی کرەوە و تۆزکا ھۆشکی ھاتوە بر، 
  گوی ل بوو دەیانگوت:

  ــ خۆی مراندووە... 
  ــ گورەم نۆبتیتی و ھموو لشی دەیی سکی ئاگرە!

  ــ ھیگرن و بیخنوە بندی تاککسی!
 دوکتۆر و دەرمان ــ گورەم ل بند دا دەمرێ... پویستی ب

...یھ  
یان بردە دەرمانخانی زیندان. چند ڕۆژک ل "ئژدەر"     

 ،ژر چاوەدریی دوکتور دا مایوە و دەرمان کرا. ئوارەیک
 ا. لر دا گدەور و ب وە و چاوی بچاوەکانی کردن
ژوورەک دا ھر خۆی بوو. گلک ب تاقت و دەردەدار بوو. 
دەمی وشک و دەست و پلی ب توانا بوون. چندک ھر 
 س پرسیاری لی و کسو ھاتس نوە و کمجۆرە مایب
نکرد. بخۆی گوت" بی جارکی دیکش بۆم ھکوت، 

 ناو مرۆڤ دا بژیم و ل باوەش مرۆڤ دا بمرم؟... خۆش ل
  نیی لرە و لناو ئم جانوەرات دا ژین بسر بردن!

ــ ئوە چاوت کردنوە!... ئیتر مترسی الچوو!... ھومدی 
  ژیانوەت زۆر کم بوو براکم.

  ی گرت. ئژدەر گوتی:"ئژدەر"کابرا نزمی دەستی    
  دوکتۆر... ــ  من زۆر ناساز بووم

  دوکتور ب ئسپایی گوتی:
ــ ئم بۆمان نیی دەگڵ زیندانییکان تۆق بکین، بم 
من ئم ب ئرکی خۆم دەزانم ھندە شتکت پ بم... 
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کوڕم، تۆ ماوەیک لرە کوتووی و کمووسک توانایکت 
ھاتۆتوە بر... ئستا مانگی ئووت و وەرزی گرما داھاتووە 

گۆشییکی  ب  "،ئژدەر"ــ دوکتۆر بو گوێ دانی ترپی دی 
ی تناسراسووی دا خزاند ــ ھر پبزانم! وس شکاو ھ

...گوێ بگرە! زۆر ... باش ...کی چارشیو  زۆر باشڕۆژان کیژ
بسر دت و پرسیاری تۆ دەکات... ڕۆژک ل شقام دا 

کی تۆی پ بدەم... کچکی اگرتمی و لبرم پاڕاوە ک ھو
ئازەریی و گلک زیت و زانای... من نازانم ل کوی زانیوە 

دا وەک پزشک کار دەکم...  "باییل"ک من ل بندیخانی 
ھناس چۆن ــ مانگی ڕابوردوو سیر ھگڕوە با بزانم 

ھیچ بندیخانیک نماوە ھنگامیک بوو وت شیوا. 
ککی تری ھبت. ب زەبری فیشک و ب نووکی اجگای ت

  ڕمب و ب گۆشی زیندان خک دەترسنن...
اویلککی کردە چاو و دەرمانکی دە چدوکتۆر ھستا و    

  نا و گوتی: "ئژدەر"مستی 
بگرە ... ڕۆژان دەنککی بخۆ... بۆ البردن کمھزی و  ــ ھا

کم خونی باش. حات بتوە ج، ڕاتدەگوزن، بۆ کوێ، 
  خۆیان نب کس نایزانت.

دوکتور وەدەرکوت و ئژدەر کوتوە سر یادی     
ن سی شوئازەریی و کچنیابوو، ئد میانی. لری ھاوڕ

کسی  "ئامین"ە، جگ ل ودواھگرتووە و دەگڵ دوکتۆر 
شنی تر نییی ڕوح سووکی خۆش ڕەوشت، چئامین .

ی باوکی، ئازا و تکؤشرە. کتوە سر وتی "میرزاحسن"
دوکتۆر؛ ڕایدەگوزن، بم بۆ کوێ، خۆیان نب کس 

  نایزانت.
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، ڕاگوزرای ای س ڕوژ مانوە ل نخۆشخانئژدەر، دو    
ی و ل تاک کسی ڕزگاری ھات. ل بندکی چند کس

بندی تازە دا شش بندکراوی تدا بوو. مانگی سپتامبر 
بوو. ڕۆژان بپی برنام، نیو کاتژمر ھواخۆریییان 

ودەکوت و بایکیان  ن، تاوکیاسی خولک داھبوو. لو 
ب سر دادەھات. قسکردن و گپ لدان دەگڵ 

ھوا خۆری و ھاتن و چوونی ھاوبندەکان، ھر وەھا 
نیوسعات، کمتاکورتک خم ڕەون بوون و ل باری 
دەرونییوە یاریکاری بوون. بم ئاخر تۆقی و بو جون و 
تف پدادان، الورۆڤ دەستی ل برۆکی بر دابوو. ل بری 

و ھر ئو بانگی دەکرد الورۆڤ، جار جارە، دادوەرکی تر 
دەکرا، کپرسیارانی ل ر ی کردبوو. الورۆڤ لویش ھئ

  سیبوونی. ووبووی و نتوەرامانی دەداوە، ک الورۆڤ بیس
بندیخان پی زیندانی سیاسی بوون. ل پنجرۆک و     

ل دانی بر ژووری بندەکانوە ھر دەنگی سروود بوو 
 ریان پو دەبۆوە. دروشم و سروود باندا بدەھات و ت

انکانیشی پ ڕاھاتبوو. ل ندەگیرا و بندەو
ھواخۆرییکان دا گلک ھاوخبات پک گیشتنوە و 
 ک لکتا یمتر بۆوە. ھم و کنیایی کمی تخ
ھاوبندەکان بۆ سرخوندنوە بانگھشتی ژووری دادوەر 
دەکرا، ھاوریان دیان پ دەداوە و ورەیان برز دەکردەوە. 

گرژ و مرچ و مۆن  ئیتر بندەوانیش وەکی جاران ڕوو
 میان بوانیش ترسی ڕووخانی ڕژی ئمابوون؛ وەک بن
دڵ داھاتب، زۆر شتیان دەبینی، بم ب ندیویان دادەنا 

ھر ، "باییل"و پشت گویان دەخست. بندیخانی 



708 
 

ئوەندەیان کرکاری تکرد، ک ھواردن و پارز و 
رک دەکوت پاوانکردنیان ل کردن دا نبوو. ھر کرکا

بندیخان، کۆشکی خبری خۆشی بۆ یاران ب دیاری 
دا دەھنا. خبرەکانیش ب یک ڕۆژ، بھموو بندەکان 

خبری لکۆینوە و سرخوندنوەی بو دەکرانوە. 
ڕۆژک ب گوی گشتیان تاکی زیندانیش، ھر دوای چند 

ی وەلکۆینسرخوندنوە و  . ل زۆربیدەگیشتوە
ل  "نینا:"زیندانییکان، یکم پرسیارەکان ئم بوون
چلۆن  "نینا"کوی، ناو نیشانی چیی... بڤۆکی برھمی 

دەری . ئم پرسیاران دەکرتوە و ک بوی دەکاتوە بو
ان و ل ئو پڕی چاالکی یھر ل سر پ "نینا"ک  ،دەخست

خۆی دای. ئژدەر ب بیستنی ئم ھواڵ و خبران زیندوو 
ی و شان "نینا"دەبۆوە و دەتگوت خۆی ڕاگوزەری برھمی 

  ئرککان بڕوە دەبات. "ڤڕا"ب شانی 
چند ڕۆژک بوو، زیندانییکان، ل دەرەوەی      

بندیخانوە خواردەمنییان بۆ دەھات. نان و سوزە... 
کولیچ... پنیری تازە و شتی ئوتۆ. ڕۆژک، کرکارکی 
زیندانی، پسوول نامیکی دە مستی ئژدەر نا، ک ل ناو 

دا جگای بۆ کرابۆوە. نامک کسک ناردبووی و  "گردە"نان
ی ل خوار نامک دا "پ"لبری واژۆکردنی ژر نامک، پیتی

بوو. نامک، سپاسنام و ڕزگرتن  "پیوتر"نوسیبوو. نامی 
ی ل دەمی ئازار و لو توانا و تابوشت بوو، ک زیندان

و ب خۆڕاگریی  وەتئشکنج دا، سری شۆڕ نکردۆ
  . ووەتبورانی خۆی، نھنییکانی کۆمیتی کرکاری پاراس
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مانگک دەبوو ئژدەر ل ژووری چند کسی دا بند    
ی خزم و بردیان ژووری دیدارکرابوو، ڕۆژک بانگیان کرد و 

ی ژوورەکپشتی میل ژدەر، لسان. ئوەک   چاوی ب
"ئامین"  وت. لر و  دیتنیکم سی پشکووت، بد ئامین

خم دا  ی ڕەزاشیرین ل ژر خرمانی"ئامین"سیمای 
. سیرە!... ئو سیما جوان و دل ئنگوەی جارانی وەبۆشکا

ئامین  ی ککچ نگو شھات؟.. ئڕی چی لدەتگوت پ
 ،نرتۆپی گوی سھاتووە؟ گورگی  بۆچ وای لژدەر جئ

 کی زۆرەملی خستم خۆی کۆ کردەوە و زەردەیزی، بت
  سر لو و بانگی کرد:

ازدارەکم ، خۆشویستی خۆشویستکم ــ ئامین!... دادە ن
  ی ماورانی من ؟..."ماریا"چۆنی؟ دایکت چۆن؟ ئدی پوورە 

  ئامین ب ھناسسواری وەرامی داوە:
ــ نخۆشی و ئازارەکت دی ھموومانی خمبار کرد     

ئژدەر! بم دەبینم باشتری... خبری ئازادبوونت کی 
  ئژدەر؟! توەشادمان دەکا

ــ ئامین گیان خبری خۆتان... خبری باوکت.. دایکت.. 
  پوورە ماریا.. ئکبر؟ چۆنن؟ چیدەکن؟

ـ دوای شھیدبوونی      پورە ماریا، ھر دەتوانم بم  "،راڤ"ـ
ماوە... بم ئکبر بۆی بۆت کوڕکی شیرین و جگای 

یشی پ کردۆتوە... ل باوکموە ھیچ "ڤڕا"ئژدەر و 
یکمان بۆ نای، نازانین ماوە یان مردووە. کس ڕاستمان ھوا

  پ نابژێ و ل تاریکایی داین...
و یان ھات ئسرین ل چاوەکانی ئامین دا ترووسک   

  فرمسک ب سر ڕوومتکانی دا وی داخزین بوون.
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ــ ئژدەر ئوە کمکم خواردەمنی بۆ ھناوی . بھیوام    
...گیانت خۆش ب ب  

  یساوک قیاندی:   
  ــ کاتی قسکردنتان تواو... بۆ دەرەوە ... دەی!

  ئمین ل ئاخر قسکانی دا گوتی:
دا رەفیق "متخ"م، ک پت بم ل قی ــ سپاردیان پ     

یان تیرەباران کرد. وریای خۆت ب!... "الدۆ کتسخۆلی"
کناو نان ل .دایشی تمرتان گورگی دەور و بت دا نام

خۆت و ھاوڕییانی تدای... وریای خۆت ب ... ب کامرانیت 
  دەسپرم...

بندیخانی  "الدۆ"خبری شھیدبوونی ڕەفیق      
ی ھژاند. ل ھموو چاوەکانی بندیخانی مزنی "باییل"

، دەنگی سروودی شۆڕشگران و دروشمی "مگ و دا باییل
نمان بۆ دەزگای داپلۆسنر... سرکوتوو ب بزووتنوەی 

  شۆڕشگرانی کرکاری و ..." ب ھموو الیک دا دەگڕا. 
چند ڕۆژک ب سر ھاتنی ئامین و خبری     

دا ڕابورد، دەرگای ژووری بندیخانکی  "الدۆ"شھیدبوونی 
کرایوە و پیاوکی ب بژن و بایان تکرد. ل ئژدەر 

یوە. ئو، ، ئژدەر، میوانی تازەی ناسیدا یکم دیدار
اری تفلیس بوو، ک وەک یاریکاری شیکک ل تکۆشرانی 

چاپخان ڕەوانی شاری باکۆ کرابوو. پیت چن و کرکارکی 
دا  "نینا"شارەزای دەزگای چاپخان بوو. ل چاپخانی 

وە بپدیتنی میوانی تازە، ووک دۆست و ھاوکار. ب بوون
دی کرایوە، بم ن ئژدەر و ن میوان، ھیچکامکیان 
وەڕووی خۆیان نھنا و ھر وەک ندیو ن ناسان تۆقیکی 
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 ی کودەمک، ئوواو. شکتر کرد و تڵ یسووکیان دەگ
ەمی بردە ل خوتنی بندییکان دنیا بوون، میوانی تازە د

ی "متخ"ل بندیخانی  ،نزیگ گویچکی ئژدەر و گوتی
ەوە ڕاگوزراوەت بندیخانی باییل. ئژدە "تفلیس"شاری 

  زۆر ب ئسپایی ل پرسی:
  ــ خبری تیرەباران کردنی ھڤاڵ الدۆ ڕاست؟!

انۆ سترۆڤا و ھاوڕیکی دیک، بناوی وــ بی، من و   
  پکوە ھاوبند بووین... "لی یۆڤئ"

  دا زیندانیی؟ "متخ"ش ل قی"انۆ"وــ بۆچ مگر    
ـ ب، دەزگای پاراستن بو  انۆ "، "والۆ"زانیاری دەرکشان ل ـ

ی باکۆوە ڕاگواست و "باییل"یان ل بندیخانی "سترۆڤا
ماوەیک لیان خفتان و  ".الدۆ"کریان ھاوبندی 

ڕووبڕووی یکتریان ڕاگرتن و ب زۆرەملی کردیان ب ھاوکار 
و ھاوتاوان، بم ھیچیان ملیان ندا و پیان داگرت ک قت 

  یکتریان نناسیوە.
گنجکی ھسوڕاو ل بندیخان دا دەگڵ  ،الدۆ     

ایی ھتا ھت یاوکوژی، بندیدەبت دۆست، ک ب تۆمتی پ
 ،کنجتیی الدۆ و کوڕەگپابوو. دۆستایر دا سستا بھ

کوڕەگنجک ل بندیخانی  .پلی برایتی دەچت سر
و  برپرسی چاپخانپیت چن و ، وەک دا"متخ"قی 
. کار دەکات و گلکیش دەستۆیشتوو دەب ی زیندانکتبدار

ۆی ل ب یاریکاریی ھوانی خ ،ھر ئو دۆست بڕزەش
 تشدەبییاتی مارکسیستی بۆ الدۆ دەکدەرەوەی زیندان، ئ

ندیخانت ناو بسی ببینمایالدۆ ک و . و ناھئیتر ئ
لھاتبوو. بۆ  زانکۆیبندەی ک الدۆ تیدا دەژیا، چشنی 
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ڕنونی و برزکردنوەی زانیاریی ھاوبندەکانی، سرەوتی 
مۆستا و ئامۆژگار، نبوو. الدۆ بۆ ھاوبندەکانی وەکی ما

کاری دەکرد و ندەوەستا. ل ڕگای کوڕەگنجکوە، نامی 
بۆ یارانی دەنارد و نامی دەرەوەی بۆ دەھات. ڕۆژک، 
نامیک بۆ لنین دەنووست و بن ل دۆستکی 
وەردەگرت، ک نامکی بۆ بگینت. وا ھدەکوت و 

ن ھموو ڕۆژی بڕێ کردنی نامک، دەزگای پاراست
دەکوت دەستی  "الدۆ"بندەکان کۆنترۆل دەکات و نامی 

دەزگای پاراستن. الدۆ ب تاوانی نام ناردن، دەکوتوە 
 ت. لوێ دا ڕادەگیرک لنیایی و ماوەیی تچا ڕەش
ڕەشچاوە بۆ بندی تاک کسی و ئاخرسر قراری 

بم ڕاگواستنی بۆ بندیخانی نیزامی بۆ دەردەچت، 
 ب م ڕاگۆاستنانرپرسی زیندان ئدەزگای پاراستن و ب
سوود دەبینن و باشترین ڕگ چارە، بیاری تیرەباران کردنی 

  بۆ دەدەن. 
ڕۆژی حڤدەی مانی ئووت، جماعتک ئاسۆڕی، بۆ          

دیداری ئازیزانی زیندانیکراویان ل ساۆنی چاوەڕوانی دا 
تی میلی زیندانوە دەگڵ ڕادەوستابوون. الدۆ، ل پش

چندکیان  ب زمانی ئرمنی ملی ل وتووژ نا. دوو چک 
 دا و گوڕاندیان ب فیتفیتۆک بۆیان ل ،رامبدەستی بب

 و ل ڕەشوان ھری دا. لیی. من و "الدۆ"سگو انۆ"وش ب" 
زۆری ل بر پاڕاینوە ک واز بنت، بم  "ئلیلۆڤ"و 

نیکرد؛ تۆ م ئم شانۆیک بوو بۆ کوشتنی الدۆ؛ دوو 
 نگیان لتف جووت گرت و برەیان لکان سدەستک بچ
ئاگر دا. الدۆ ل بر چاوی ئم و ھموو بندییکان دا 
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شھید کرا. باوکی بۆ وەرگرتنوەی ترمکی ھات زیندان، 
م ترمکیشیان ڕادەستی باوکی نکردەوە و ل ب

حوشی زیندان دا ژر خاکیان کرد. سرۆکی بندیخانی، 
  پنج منات و مانگک پشوودانی ب دەستخۆشان وەرگرت.

وە، "الدۆ"دوو ھاوڕی زیندانی، ب خمی ل دەستدانی         
  ھتا ڕۆژ نخوتن.

 ل دا تاڵ و پندیخانب ندی، ڕۆژ ژیان لژینی ب .مخ
 و ل کسا و و ڕۆژ دابری شبیست و چوار دەمژم ،

کاتژمر ب بارستایی ساک خۆی لبر یک دەکشتوە 
  و کات تپڕ نابت.

     ژدەر لڕین و ئپکدا تدوای ی ڕۆژەکان ب
بندیخاندا ب ھومدی ڕزگاری شوەکانی بڕۆژ 

دیان و دە ڕەش چایان ئاخنی و . جارانی جار برنگیانددە
و دە بندی تاککسیان ھاویشت. بۆ  وەلو دەریان ھنا

لم  ،ڕووخاندنی وردەی برزی، لم بند بۆ ئوی تر و
  بردیان و ھنایان. ،گۆمز بۆ ئو گچڵ

دا تپڕی. ل  "ئژدەر"نۆ مانگ بسر بندکردنی     
چشنی  "باییل"ماوەی ئم نۆ مانگدا، بندیخانی 

 خزا و ھی کۆنی لری تازەی تربفر، سفنمش
ئارەزووی ئازادی پدادەگڕا و یادی  "،ئژدەر"ڕۆییشت. دی 

سردەمی تکۆشانی شۆڕشگرانی ب گرمی بانگی دەکرد. 
 ب ند خۆشتا  "نینا"چن ڕۆژ ھڤاڵ ھوە و دەگشاد ببم

شو سرەوت ندەین و دەزگای دەستدار گز و وژ بکین... 
دەب چی  "نینا"دەب ل چ حاڵ داب؟... یارانی  "نینا"

 نگی و کتا کش؟ ھپ ن؟... کار و باریان چلۆن دەچتبک
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ئم چوار دیوارە تنگ ج و مکۆی من ب؟... من لم 
جیھان  گای ئازادبوون دەبم... ڕناکرە دا ھبنگت

  بدۆزموە و ئازادان بژیم...
سرەتای مانگی ئاپریل بوو. ڕۆژکی خۆش ھوای بھاری    

 سروشتی ڕزگاربووی ژ ستمی زستان بوو. دەمی ڕازانوەی 
ل نووسینگی بندیخانوە ئمربرک ھات و ئژدەری 

ئمربرەک گوتی ناسیاوکت  دەگڵ خۆی برد. ل ڕگادا،
  ھاتۆت سردانت، چاوگلت ڕوون!

ی چاو "ئامین"ئژدەر ل پشتی شیشی دیواری ئاسنوە    
 نر تمجارە ھوە. ئش بۆونی گوت و چاو و دکپ

یشی دەگدا بوو. بسک و "گورا خانم"ئامین نبوو، 
ر دا ئگریج خاوەکی گوراخانم ، بفری پژارەیان بس

کانی، ب جوان مست باریبوو. دەور و بری چاوە
خرمانی چین و چرووکی خمباری داگڕابوون و ھرەسی 

ش ل جاران کز و شکاوەتر "ئامین"پرشانی پیری کردبوو. 
دیاری دەدا. ماوەی نیو کاتژمر پکوە دوان. بم سیر 

گای ک یساوی چک بشان چی ندەگوت و ڕ ،ئم بوو
وتووژی ل ندەبینوە. یساوک پیاوکی ب ساچووی 
سر و ریش چرموو بوو. ل پاڵ دیوار دا وەنوزی دەدا و 

نا. ئژدەر پی وابوو ناسیاوە ەھجار جارەش چاوکی ھد
مین ب دەرفتی زانی و ل شونک دا یکتریان بینوە. ئا و

  ب ئسپایی گوتی:
بووم ب دەستخوشک و کارەکانمان  "نینا"ــ منیش دەگڵ 

پکوە ڕادەپڕینین... بۆ ھر شونک بمنرت، بۆی دەچم 
  و بۆی دەگڕموە...
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  چۆن؟... گیازی بنازی چۆن؟ "نینا"ــ 
جاران کانی ڕەنگین ترنــ باشتر لدەستپوخت ... ...  

وریای  "...نینا"ــ سوم بۆ ھموو یاران و ھیوای سرکوتنی 
  خۆت ب ئامین گیان...

  کاتکیان کۆتایی ھات و لک ھبان.
یان بردە "ئژدەر"ئوارە، بر ل تاوپڕانان، ھاتن و      

بشی پاراستنی زیندان. دەرگایان بۆ کردەوە و بردیان ژوور. 
یساو پیر و  ل پشتی مز دانیشتبوو. "الورۆڤ"

ا بوو. ئژدەر ب وردی خواووەکش ل ژوورەک دا ڕاوەست
سیری یساوکی کرد و ئودەم زانی ئم نابکارە 

ی جاران و خۆی ل ژر ڕیش و "جغجغ"بدفڕە، ھر ئو 
پشم دا شاردۆتوە. واق وڕمانی ئژدەر ل بینین و 

  بۆ الورۆڤ، موژدەی سادمانی بوو.  "جغجغ"ناسینوەی 
؟... کۆن ناسیاوی ـــ ھا بزانم ئژدەر!... ناسیتوە    

  لمژینت ھاتوە یاد؟!
ـ گورەی بڕزم!... ئوان منیان نناسی، بم ئژدەر خۆی ـ

دەزان ک گوچککانی من موویان ل الر نبۆتوە و وەک 
  جاران ھستیار و بکارن...

ـ بی بزانم       سردانی و ئو خانمانی ھاتبوون "ئژدەر"ـ
  کرد و ل چی دەدوان؟ئژدەر، باسی چییان دە

     دەیگوت ک نینا"ــ کیژەک"  ...جاران باشتر ل
  دەستپوختکانی ڕەنگین ترە.

  دەگڕموە. بۆی و دەچم بۆی بمنرت، شونک ھر و بۆ
الورۆڤ ، ب ئوپڕی تووڕەییوە، مستی ل بر       

  دەموچاوی ئژدەر ھسووڕاند و گوتی:
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    ک و کچژە ــ  ئ؟... بکوێ دەژی؟.. ناوی چیی بوو؟... ل
  پم .. زوو!

ئژدەر بب ئوەی ک تووڕەیی و مست ڕاوەشاندنی الورۆڤ 
  ب شت بزان، زۆر ھدیان وەرامی داوە:

ــ دەیناسم، بم ناوەکی نازانم و، نازانم ل کوێ دەژی... 
سردەمی کرکاریم جار جارە دەھات کارگ و شتومکی 

ۆشت... من لووە دەیناسم و تۆزە حزکیشم ل دەکرد دەفر
  ، بم ب جوابی ھشتموە...

ــ خۆشویستی؟!... کوا خۆشویستی ل مسلکی ئیوە دا     
  ماوە؟!

ئژدەر بدەنگ مایوە. ھرچی پرسیاری لکرد و بسری 
دا شریخاند، وەک دەگڵ دیواری ب، ئژدەر گوی نبزووت 

  وت.و ھیچی نگو
سرلنوێ ڕایان گواست ڕەشچاکی تاریکی بۆگن.       

ماوەیک ل ڕەشچاڵ و دوای بۆ بندی تاک کسی و 
لووە بۆ نخۆشخان. ئاخرسر ھنایانوە پاڵ چند دیلی 

  دەستبسر کراوی ھژار. 
ئودەم ک ل نخۆشخاندا کوتبووی ژر چاوەدریی    

ن لبر دوکتۆ پاڕایوە ک ئگر پزیشکی، ئژدەر ب کل
 ردانی کس تین ی بوت، پک ئامین چاوی ب

.دایڕ ترسی لم  
ڕۆژەکان تپڕین و مانگی بسر داھات و ل ئامین ھیچ     

 مجارەش دوکتۆر بئ ھات. وا دیار بوو، کیک نواھ
فریایان گیشتووە و ل سای دسۆزی ئوەوە گیانی 

  ن))  پارزراوە.((ئامی
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زیندانی ژاوەی دەھات.  ژمارەی زۆریبندیخان لبر     
بۆگن و ھم و ھاوی مرۆڤ خنکن ل دان و ھۆڵ و ژوورە 

ل سنگ دا قورس دەکرد.  انبچووککان دا ھناسی
لکۆینوە و سرخوندنوەی تازەگیراوان، ئازار و 

نی ھاوڕیان، ئشکنجیان بۆ دەم کردنوە و دەداو خست
ھاوار و ناینی برینداران و تنگبری و نبوونی جگای 

  دانیشتن و ڕازان و خوتن، گیانی زیندانیانی دەتاساند.
ئژدەر، ل ھمبر ھموو تنگ و چم و لدان و    

ڕەشچای تڕ و بۆگن، ل دەروون دا خۆی بۆ ئازادبوون 
ئوەی ڕاستی ب، ساز دەکرد و ورەی خۆی برز ڕادەگرت. 

 ت لنانرزەکاری و تی و ھدەمی مندا ر لژدەر ھئ
دەگڵ ھم چشن تای و سوریی  ،دا یدەورانی جوانیش

ژیان دەست و پنجی نرم کرد بوو. ھمیش، کوتنی 
دونی بۆ سرکوتنی سبین دەکردە پردەباز و بسری 

  دا تدەپڕی. 
مانی ک شی خون دەیان گلک جاران، لو دە     

خست ناو ڕەشچای ئنگوست چاو، ب خۆی دەگوت:" ئم 
دەورە تا زۆر ناخاینت و ڕۆژی ڕوون دەبینموە. دەزانم 

پ ل ھاش و پاشیی ک  ئم خون ناخۆش ،ئم شوە و
ستاکئ ت ینندە ودەیبینم، سبم بتوو لت. باو دەب

ئزموونکانم  بۆ سرکوتنی  ڕزگاریم ب، ھموو
 ،ھتاھتایی خرج دەکم... ھر ئم جارە ڕزگار ببم

 گای ڕزگاربوونت بئیتر... ڕزگار!... چۆن ڕزگار دەبی؟ ... ڕ
  کوێ دای؟
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دا یک  ڕزگاربوون ل بارەگای مشک و خیای ((ئژدەر))   
ی پ گرتبوو؛ نانی دەخوارد بیری دەم داندەکوت. خوو

ی دەگڵ نانکی بوو... ل بردەم محکم ڕزگار
 ڕادەوستا و حاکم حوکمی بۆ دەردەکرد، حوکمی قازی ب

  ڕزگاربوون دادەنا.
لماوەی زیندانبوونی دا، ھیچ ژوورکی بندیخان نبوو    

 بوو ککیش نھیچ ژوور .ژیابدا نمانگ ت ژدەر بئ ک
اوی کیارەوە ئژدەر ببیری ڕزگاربوون، ب وردی و ب چ

ت بر بندا یو خای کزی ژوورەکاندبت ھی نسنگ
لکۆینوە. ل ھموو بندەکانیش دا، دەگڵ ھاوبندەکانی 
ئوەندە گرم و برادەر و یکدڵ و یک گیان بوو، ک ترس و 

  تقیان ل نوان دا نبوو. 
شو ب دوای شو دا تپڕی و مانگی کۆن نوێ بۆوە و    
رزەکان جگۆڕکیان کرد، بم بیری ھتن ل بندیخان وە

، بۆ کورت دەمکیش ل مشکی داندەکوت. نو ڕزگاربوو
ھر ب ھیوای ڕزگاری خوت و ب ئاواتی دەرچوون لخو 

   خبری بۆوە... سرەنجام...
  

****  
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بوو. حکومتی  1904مانگی ژوئنی سای                    
دیکتاتۆری تزاری خۆی دە شڕکی دوور و درژی ماورانکر 

یسدەدا و قیان نروەردابوو. "ژاپۆن"ەکان کۆ ی ڕووس ب
لشاو گنج و الوی گوندی و شارەکانی بۆ خۆراکی بر دەم 

گای رووسی تۆپ ڕەوانی گۆڕەپانکانی شڕ دەکرد. کۆم
ل ژر گۆشاری دەزگای داپۆسنر دا ھانای نفس 
کشانیان نمابوو. دەبوای کار بکن و ل ھشتی داھاتی 
خۆیان، تنیا مشتکی بۆ خاو و خزانی خۆیان بگنوە و 

 ؛بشی ھرە زۆری بۆ شڕکی ماورانکر خرج بکن
یان ل شڕ شرکی ک ھیچ پیوەندی بوانوە نبوو؛ کوڕ

  دا دەکوژرا و ماڵ و سامانیشیان بفیۆ دەڕۆییشت.
     شڤیک"ەکان لدا،"ب مستئ رجلومم ھر لھ

ھر ھنگاوکی سیاسی دا باوەڕی چوت و ھوستی 
خاوی"منشڤیک" و "شندریکۆڤ"یکانیان بۆ کرکار و 
ڕەنجبر و خکی ھژار دەخست ڕوو. ھلپرستی و باوەڕی 

ی پ ل ساختکاریی ئوانیان سوور دەکردەوە و ھ
نخشی بتای ئوانیان وەک نخشی سر ئاو، ب ئاو دا 

  دەدا.
"نینا" ڕادەی برھمی زۆرتر و داونی چاالکییکانی       

ھراوتر ڕۆیشتبوو. ئیتر ھۆدەی تنگ و تاریکی مبندی 
 گرچیئی چاالک فرە بچووک بوو. |نینا"بۆ  ،"تازاپیر"
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 ،ندیخانب وتبوونژدەر ککی وەک ئباتکارندە خھ
بم ل سای تکۆشانی ب وچانی خباتکاران دا، جی 
دەستی گیراوانیان پ کردبۆوە و چاوترووکانکیش 
ھدادانیان نبوو. بپی بیاری گشتی، ج و ڕی "نینا" 

ۆ شیاوتریان بشونکی ابایوە و دەبوای برفرەوانتر بکر
ک ماڵ و ڕاخستبایلکردنی گڕان و چاو لدوای گ .

نی"دا مای قامی "کرپیچگڕەککانی شاری باکۆ، ل ش
"یان پسند کرد. ماک، ب مکایتی ١٠٢ژمارە "

ناوک بوو ک خکی گوندی "فاتمایی" بوو.  ھی"ئاغایۆڤ"
ماکی "ئاغایۆڤ"، شانی ب شانی دیوارکی برزی 

بندیخانیکوە بوو، ک شو ھتا ڕۆژ، پۆلیس بردینی  
و کسانی بشی پاراستن ل بر دەرک و دەروازەکی دا 

  ھس ھس و پاسوان ڕادەوستان.
ب گالسکوە ھاتن و ڕۆژک ل ڕۆژان، چند کسک       

دەستومشتاق و دوای . سردانی مای "ئاغایۆڤ"یان کرد
 چاکوچۆنی و خۆناساندن ، خۆیان ب تاقم

، ک خریکی ھاوردە و "تفلیس"ی ناساندبازەرگانکی
برەو ەی دەست ھناردەی کلوپلی جۆراوجۆرن. ب ئاماژ

  گوتیان:دەر، 
گرتووە،  بم گالسکیی ک ل بر دەرگامان ڕاــ ئم       

کلوپلی ناو ماڵ ب کۆنان دا دەگین و دەیفرۆشن. 
و ل باکۆ ب ن شاریوزیبنیازین کلوپلکی زیاتر ڕاگ

و ھاتوچۆمان کمتر بکین. وەک کۆگا دای بنین شونک دا 
خۆت دەزانی ک ھاتوچۆ کردنی زۆر، بۆمان گران تواو دەبت 
و قازانج سری دەسمایکمان دەخوا. ماکی تۆ ل ھر 
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 کی باش و بیمان جکو بۆ کار و کسب موە بۆ ئکبوار
گئ ...یتمانم کستر ئوە ھیت، ئمان بسازر دەگ

. "ئاغایۆڤ" ش کرێ و پارەی مانگکیش پشيکی دەدەینپ
پی وابوو ل ئاسمانانوە ب سری داڕژاوە، ھر گورجک 

  دەستی نای ناو دەستیان و پارەی وەگرت و کلیلی پدان.
ۆستر تودریا" یلبازەرگانکان، "پیوتر چۆنیاتۆڤ" و "س      

یلی شنگۆنۆڤ" و چند ھاوڕیکی دیک بوون. و "واس
رایننو نی ناوبراو، بڤاکارانی ھی کرتیی کۆمیت

، ڕاگواستنی و دامزراندنی چاپخانی "نینا"یان شاری باکۆ
  وەئستۆ گرتبوو. 

ب ڕووی شقام دا  دەروازەی گورەی مای تازەی "نینا"      
بۆ حوشی  وە وت دەکردەدەروازەی گورەوەدەکرایوە. 

، ک نیکم دەھاتی و دوو ژوور ل برامبرت دا دەبیندرا
ل  ی ژووروو. لوشح وە دەچوویتکی باریکنگای داڕ

دوو بری حوش ژوورووش دا دوو ھۆدەی برامبر بیک 
 کی لپ دا دەرگایی دەستی چھۆدەک ساز کرابوون. ل

تفاقی ئاژەنی ئالیک و ی دەکرایوە ک ئو دەرگای بۆ ژوور
ک ئاژەردەمانئاغایۆڤ" س" وت کدار دەبردی. وا دەردەک

ت و ئاژەو کردبووبووبخدا بتا ژووری تفان. ی تق، ھ
ا ھچندرابوو. ل پشتی نیوەی قدی ژوورەک، باق گیان تد

ژووری تفاق دا، دەرگایک ب سر شقام دا دەکرایوە. 
 گژ و گیا و باق کان ژووری تفاقیان ببازەرگان
ونجکانیشوە ل "ئاغایۆڤ" ھگرتوە. لو ژوورەدا، 
ئامری نوژەن کردنوەی گالسک و ئامرازی ئسپ و 

ای ئاسن بارگینانیان تدا ھچنی.  چکوش و دەزگ
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ل سر ڕف و  ان ل برکی ژوورەک دا ھچنی.کوتانوەی
جۆری بازەرگانی تاقی ژوورک دا ھندکیان کتبی جۆراو

  ان دانا. شیی ئایینیو چند کۆن کتب
یک دوو ڕۆژان سرگرمی ئاسن کوتانوە و نوژەن      

کردنوەی چرخی گارێ و گالسکان بوون و دەنگی تقوتۆقی 
وش و دەزگایان ڕی ڕۆژک دەڕۆییشت. وەستاکارەکان چک

خریکی  ،لو چند ڕۆژەدا، ل بشی بنبانی تویلکوە
ھکۆین و سازکردنی ژر زەمنک بوون ک چاپخانکی 

 ن. ڕۆژانگیر بکدا جش توانی و شیاندەکۆھ
 ل گالسک یانی بیان دە توورەکان دەکرد و بۆ بکخۆ

دورەدەست ھیاندەڕشت. ئوان کاری خۆیان زۆر ب  شونی
ڕکوپکی بڕوە دەبرد و نیاندەھشت سرە موویکیش 
ھی تدا بدی بکرت و شک بزون ب. قوویی ژر 
زەمینک گیشت دوو متر، ئمجار دیواری خشتیان بۆ 

کی ڕەختچنی و ژووردا ساز کرد. بۆ  ی ھداریان تج
ن ژوور و ھاتن دەریش، ل ژوورۆچکی پشتی ڕگای چوو
کنبژارد، ، وەکادھ دیوارەک کیان لنشو و دیوی کل

دیوارەکوە دۆبچ و جگای ھچنینی پخف ل ڕەگزی 
دەرگایکی  ،ئوانتختیکی ساغ و پتوەی ل سازکرابوو. 
ئو دەرگای ، ک بچووکیان ل جنسی کۆمۆدەک بۆ ساز کرد

و دۆزینوەی ڕگای چاپخانکش زۆر ب زەحمت بوو. ئو 
پیلکند پگای چڕ ل ،نییوە دەرگا نھکتا ژووری یھ

 باق کی بالی ، کنی دەبردی. ژووری کادکچاپخان
ئاژەن گیرا بوو و  ونج و گزرە و تنکی پ ل جۆی



723 
 

ب ھم چشن ئامری دارتاشی و  برکی تریشوە،
  ئاسنگری و کۆن تگری گارێ و گالسک، کونب کرابوو. 

 ڕاخران و حوش و حسارەکان خاونژورەکان        
کرانوە و ئمجار برە برە ئامر و ئسبابی ماشنی چاپی 

وانی ژر زەمین کران. اگوزران و ل ڕگای نھنییوە ڕەڕ
ار دەزگای چاپی سول ماوەی چند ڕۆژک دا، ئجزای 

  ی چاپی ب دەنگک منگ وەگڕ کوتوە. کرانوە و ماشن
چاالکانتر ل جاران، دەستی پکردەوە. ل  ، ((نینا))      

مبندی((ئیچری شاری))ش دا چاپخانیی "نادیا" 
دامزرا. "نینا"، سرەڕای ئرک و ئسپاردەکانی خۆی، 

ک دەستی ھرەوەز و ھاریکاریشی بسر "نادیا"ی خوش
دنا.  ئندامانی کۆمیتی "باکۆ"ش چاالکتر  چکۆی خۆی دا

ل جاران، ھرچند ڕۆژک ل شونک دا کۆ دەبوونوە و 
بار و دۆخی ڕۆژیان لک دەدایوە و ھوستی نویان 
 و دەکردەوە. لت دا بو وازی تازەیان بدەگرت و بانگ

ڕۆژانی  کۆبوونوەکانیان دا، سرەڕای کار و برنامی
شقام، برنامی پیوەندی دەگڵ ھاوڕیانی 
بندیخانکان و ڕوخساندنی ھل و دەرفتی 
ڕزگارکردنیانیشیان ل ڕۆژەڤ دا بوو. ل ئاخر بیار دا، دوو 

بۆ دنیای ئو دیوی دیواری  ،ھاوڕی تازەالوی ھسوڕاو
زیندان ھبژردران، ک ئو دووە، یکیان"ئکبر"ی کوڕی 

  و ئوی تریان "ئامین"ی کچی میرزا حسن بوو.  غوالم
دا  زیندانی بوونی"ئژدەر"ساکی دوانزدە مانگی بسر     

تپڕی. ساکی پ ل ئازار و لدان و سووکایتی و ترس و 
تۆقاندن؛ سیاچاڵ، تاک کسی، ل سر پ ڕاگرتن، ئاو 
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ڕاگرتن، بسر داکران و ل ژووری تاریک و تڕ و سارد دا 
 شنکردن و دەیان چ پچلزەنجیری و ک ب ل و پپ
کرداری دوور ل جوانمی ل الین زیندانوان ترسنۆککان 

ل الیکی ترەوە کمخۆراکی و نخۆشینی بی  ،ل برک و
پزیشک و ب دەرمان، لش و الری بتواناکیان تواندبۆوە. 

بوون. قژی سری چاوەکانی ل قوویی چاودانی دا ڕۆنیشت
بفری ب وادەیان بسر داباریبوو. چن و گنج و چرووکی 

  ل نوچاوان و سر ڕوومتکانی دا دەرکوتبوون.
شو بوو. ژوورە بچکۆکانی بندیخان ل دیدەی کوان     

دا ژتاریکتر بوون. لسک و باریک و دوور و درت ر نی ب
ک کنیا دەنگت ،کانندیخانندکراوەکان دا  بی بگو ب

ی بردەوامی زیندانوانکان گی ھاتوچووندەگییشت، دەن
بوو.  تنیا نیشانیکی دنیای ئازاد، ک ئینسانی بندکراو 

، ک دەیتوانی ب چاو بیبینت، چند سیس ئسترە بوون
 ووککانوەچە بکراوی ژوورل پنجرۆکی برزی تلبند

 وانی دیار بوون. دەنگی بنگاونانی پاسوەی ھپسان
دانک، ھر ھندە ل گوێ دا دەنگی دەدایوە، ک بۆ 

دا، ل کوتکی گران کاری تر  نخوتووانی بزراو ل بند
. ھم و ھاو و بۆگنی ناو زنج تڕ وشدارەکانیش بوون

   ھناسی ل سنگ دا گران دەکرد. 
      ککی زنجقوژبن ژدەر لدیوارەوە ، دا ئپاڵ ب

دانیشتبوو. فکر ھی گرتبوو. بیری لوە دەکردەوە ک ماوەی 
بند و زیندانکی ھر وا دەڕوات و دوور و درژ دەبتوە. 
گوشاری دەزگای دەستدار بۆ سر بندییکان و پاوان 

پیوەندییکانی ئودیوی زیندان و کم بوونوە کردنی 
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تمی خفتی ب کان زیندانییکسانی خزم و دیداری 
ھاوبندییکانی سدجار ل خۆی خراپتر بوون. . دموە بوو

چند کڕەتک سردانی کردبوو. وەک دایککی گوراخانم 
دن و خواردەمنییوە ھاتبوە اردسۆز، ب دەستی پی خو

سردانی. گوراخانم دەگڵ ھر دیدارک، کۆکی ھیوا و 
ھومد بۆ دەھنا. سوی ئامین، ئکبر و پوورە "ماریا"ی 
ب گوێ دادەخوند. تنانت خبری چاالک 

 شی پ"ڵ "نینا"  دا،بوونی"ئامینڕیک دەگکۆشوەک ت ک
ڕا" شوو بووە. ئیتر "ڤکاوە و تبۆتر نن دەستی کو

جار،  ینئامین ئرکی "ڤرا"ی گرتۆت ئستۆ. ئاخر
گوراخانم ل چند ڕستی کورت و بپلی ب گوی 

  داخوند و دی ڕووناک کردەوە.
ماوەیک بوو گوراخانم خرا خرا دەھات سردانی و       

 راخانم ھاتگو و ڕؤژەی کنا. ئنان و خوانی بۆ دەھ
سردانی، ل کاتی دانانی نان و خوانکی، ب ئاماژەی چاو 

  بۆ سر نان و خوانک، گوتی:
" ل ک ئامینودوا، گشت ڕۆژمڤروتاــ لڤولچی "

.چاووەڕانت  
ئژدەر لم پیام تگییشت و زانی نان و خوانکی        

 دا جکی نووسراوی تیامپ راخانم دەبمجارەی گوئ
درابت. بم کاتک ک نانکی لت کرد و  مشاركی 
ئاسنبی زۆر باریکی تدا دۆزییوە، دی ب پیامک گش 
بۆوە و ھرک ل ناو نان گرەدەکش دا چقۆیکی 

کاریی بچکۆی کروە، ئیتر زانی کۆمیتدا دۆزییی تن
 ژدەر بو چاوەڕوانی درەچوونن. ئ یاڵ نییخی بباکۆ ل
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، ک چاوکی پ ل ڕزەوە سیری تکۆشانی ژنکی دەکرد
ل سیاست  سردەمانک خانمی ماک بوو. ئودەم،

دەترسا و تنانت باسی سیاستیش دەیتۆقاند. گوراخانم 
ھ لن"یش سوتی "میرزا حسسوکی خۆش ی دەکرد و پ

دابنت. بم ئستا چی؟ نبوو وشی سیاست ب دەم 
 و، پیام گوراخانم بۆت پیک و پیامی کۆمیتی کرکاری

 بۆت ش، ک"ری "ئامینبت. خنبۆ زیندانی "باییل" د
 یدەزانی کژدەر نوە بوو. ئخۆشکیاریکاری نینا، د

ن بۆ پوورە ماریا بۆت کچکی میھرەبانتر ل ڤڕا. بۆ ئامی
زمان و چاوی "ئکبر"ی ب خوندن  ،ئکبر بۆت مامۆستا و

 ل ئامین ،مانرەڕای ئوە پشکوواندووە. سدنو خو
ی "باالخانی" دا، وەک ھاوکار و دەستیاری بکتکخان

 بڕوەبری کتبخانک، ک ژنکی تکۆشری ڕووس بوو،
بۆ کتبخونکان بۆت یار و پشتیوان. ھۆی مزنی ھر ئو 
کتبخانی، شونی کۆبوونوە و پالن داڕشتنی تکۆشرانی 

  ئامین یاریکاری تکۆشران. ،بشڤیک و
  

***  
  
ئژدەر، ب بیری ڕزگاربوون، زەنجیری دەست و          

کانی پالنی ل ناو کۆشی دا ڕاگرتبوو. ئژدەر و ھاوبندە
گویان برەو دان و دەنگی ھنگاونانی پاسوانی چاودر 

دەنگی ھنگاونانی پاسوانک  ئو کاتی ک واڕاگرتبوو. 
بوو. رایدەگیاند ک نۆرەی ئشک کشانی دەگوم و گۆڕ 

پاسوانی نوێ دت و  ،ئمیان کۆتایی ھاتووە و ھر ئستا
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گرت و چرای دەستی دە زنجکان دە ،بپی دەستوور
دوای ھاتوچۆی ناو دان سرەکان ب تاقی دەکاتوە و 

. بووخۆیان دەخو کرد ،دەست پدەکات. ئژدەر و یارانی
ڕا و پاسیان داگژوورەک شکی شۆقی چرا بدەم باو وان ب

  تپڕ بوو.   دوور و درژەوە،
  ئژدەر زۆر ب ئسپایی ، گوتی:  

. ئم پاسوان ،ینوەــ ھلکی ھل و با دەست پ بک
وانی شکی تر کازیوەئاخر پاسعاتران  وە و سس ل

، شو ب دوایی دەگینت. ھر تن کمک ل دەدات و
زەنجیری دەستی"ئاواک" ماوە، ئویش دەبینوە و دەست 

  پدەکین.
بی و  انئژدەر ئاخر قفی زەنجیری دەستی "ئاواک"یشی    

زەنجیرەکانیان زۆر ب شنیی ل گۆشیک دا کۆ کردەوە. 
بۆ بینوەی دوو شیشی ئاسنی پنجرۆکی زیندان، دوویان 

ساچووش کوت دەستیان ل ملی یکتر کرد و کرکارکی ب
  ری ب سر شیشی ئاسن دا ھنا. سر پشتیان و مشا

لی ئاسن دەنگی ھاتن و چوونی ددانی مشار بسر می    
دا، دەنگی ھازە ھازی زەردەوای ب ژووری زنجک دا 
دەگڕاند. کرکارەک، چند چرکیک ڕاوەستا و دەستی 
حساندەوە و سرلنوێ دەستی پکردەوە. ھر دوو شیشی 

ندیخانرەی بنجر پئاسنی بگیرا ککی و ھشن. پ
خف و رەکان، ل بزگوڕی بتان و پبر ل بینوە زەنجی

کۆن جلکی زیندان، پتکی ب متمانیان ھۆنیبۆوە و 
ئامادەی کار و برنامکیان کردبوو. بۆ چووندەر، نۆرەی 

بر کرکارە پیرەک کوت و دوای ھموویان  ،پشکی



728 
 

ئژدەر دەبوای ل زیندان بچت دەر. دەربازبوونی ھر 
انی تاکک، کاتکی بۆ داندرا. کاتکش دەنگی ھنگاون

پاسوانی دانک بوو؛ ئو زنجی ک ئژدەر و یارانی تدا 
، ل سرپڕی بندەکانی تر دا بوو. ئیستک کرابووزیندانی 

ل تپڕ بوونی پاسوان، کرکارە پیرەک دەستی پکرد و 
برەو خوار داخزی. س زیندانی چوون خوار و ئاخرینیان 

ل بر  ،اسوانکنۆرەی ئژدەر بوو. دەنگی ھناونانی پ
و دوای باوشککی  اڕاوەستئیستک  ،دەرگای زنجی ئژدەر

 ی خستژدەر پوە. ئوتک، وەڕێ کیکۆخ رمژ و ندر
سر کۆگا پخف و ڕاخری گۆکراوی بر پنجرەک و 

خزی. شنی سارد و دادەستی ب پت گرت و برەو خوار 
وە. یئژدەر ھنابگردی دنیای ئازد، گیانکی وەبر 

ھشتا کازیوەی ندابوو.  دنیا تاریک و چۆڵ و ب ھست بوو. 
ھاوڕیانی ئژدەر ل پنا ڕەوەزە بردک دا خۆیان 
شاردبۆوە. ب تکبوونی ئژدەر، دەستیان ل ناو دەستی 
یکتر نا و برەو ئاوەدانی ڕۆییشتن. ل یکمین شقامی 

و دوای ماچ و مووچ و شار دا یکتریان ل ھمز گرت 
  ل یکتر ھبان.  ،ماوایی

بمجۆرە، ڕاکردنک ک ھر ل سرەتای ڕۆژانی        
داگیر کردبوو، زیندانی یکمی زیندانی دا، بیر و فکری 

  بسرکوتوویی ب ئنجام گییشت.
         ژدەر بئ رانی دابوو، کس تازە کازیوە ل

وار و ل ب شاڕگی "باییل" دا شقامکی باریک دا ھاتخ
 برەو دۆڵ و دەرەی شاخی برامبر،ھرواز ھکشا و 

  کوت ڕێ. 
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جلک و لیباسی بندیخانی ل الیک و ل برکی      
ترەوە شونورای زەنجیری دەست و پلی و لوانیش 
خراپیتر، برستی، ھزی پ نھشتبوو. بم ب ھر 

دی شاخک بوو قچۆن یدا ڕۆییشت. لگرت و پی ھک
ک دەنگی تق و ڤیزەی  ،بووووترۆپکی شخک ئاوا ب

تفنگ ل بری ببدیخان "باییل"ەوە خبری ھتنی 
چوار زیندانی سیاسی ڕاگیاند. ئژدەر ب بیستنی دەنگی 

ل دوورەوە کۆخک باوی ھنگاوی توندتر کرد.  ،تفنگ
نشین و دەکرێ ھانای بۆ برت.  بوو ھژار رادەبیندرا ک دی

برەو کۆخ ڕۆیشت و ل بردەرگاکی ڕاوەستا. تمابوو 
بچت یان ڕگا بگرت بر و بوا. بم دەیزانی نایکشت 
و لوانی پ ڕابت. چند جارکی ل دەرگاک دا. ژنکی 
بتمن دەرگای لکردەوە و ھرک "ئژدەر"ی بم سر و 

  ، ڕاچکی و ھنگاوک برەو پاش کشایوە. ەرزعوە بینی
  ــ تۆ کیت؟... چیت گرەک؟    

ئژدەر بب وم دانوە، وەژوور کوت و دەرگاکی پوەدا.  
تاوک ل بر دیوار ڕاوەستا و چند پشوویکی کشا. زمانی 
ندەگڕا و توانای ومدانوەی نبوو. ژن خرا برەو 

ی تر چوو. دەگی ژورەکزمانی ئاسۆڕی قس ک بسڵ ک
گڕایوە الی ئژدەر. ب  ەوەکرد و ب جامکی پ ل ئاو

  زمانی رووسی گوتی:
  ــ ھا بگرە... ئاوەک بخۆوە و تاوک بحسوە!    

ئژدەر بینی پوەنا و دوای خواردنوەی ئاو، سپاسی کرد . 
ی ھر لو دەمدا پیاوک ل ژوور ھاتدەر و ب زمانی ئازەر

  ل پرسی:
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ــ کوڕم ئوە بۆچ سر تاب پات خوناویی؟... چیی؟ ...     
  چیت ل قوماوە؟

وەک ئوەی ک پرسیاری کابرای ڕەنجبر بۆ ئژدەر جی    
سرسووڕمان ب، چاوک ل کابرا و سیرکی دەست و پل 
و الق و لتری خۆی کرد و ئمجار زانی ک ھرچی زامی 
دەست و قاچ و سنگ و برۆکی بوون، دەمیان کردبۆوە و 
خونیان پدا چۆڕابۆوە. تازە بۆی دەرکوت ک چند جار 
کوتن و ھستانوە، زامکانی کردۆتوە. ئژدەر سییکی 

  کابرای کرد و گوتی:
ــ تکای بم شارنوە... زیندانی بووم و ل زیندان     

  ڕامکردووە.. لوانی شونم ھگرن و بمدۆزنوە... ئگر...
ژن و مردەک نیان ھشت ئژدەر درژەی پ بدا.      

ۆدەیکی تنگ و تاریک. ژن ئاوی قۆیان گرت و ھنایان ھ
ھنا و پیاوەک خونی المل و دەست و بای خاون کردنوە.  
ژن دوولینگ و چاکت و کراسکی بۆ ھنا و جلکی 
خوناویان ژرخاک کرد. ئژدەر بۆ ڕۆیشتن برز بۆوە، بم 

  پیاوک گوتی:
ــ ھتا شو بسر دادت، دەب لرە بمنیتوە.     

  وە با تین و تاقتکت ھب...بحس
  ئژدەر دەستی پیاوەکی گوشی و گوتی: 

     ندیخانب تان لکوەــ ما  یوانل .زۆر دوور نیی
شونم ھبگرن و بمدۆزنوە... من دەزانم بشونم دادن و 

گڕەک دۆپچ بکن... بۆ  خکی ئملوانی ھموو 
  ئوەش دەبم دەردی سر... بؤم باشترە!

  ن ل ھمز گرت. پیاوەک گوتی:ایکتری   
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       ...زۆر دوور نیی ندیخانب مان لکما ...ــ ڕاست
 یڕ م تیشر ئھ ...ؤ خۆت دەرباز بکۆ کوری خۆم ... بب

..ودیو ببگای بزنان دا ئڕ پ بگرە و بک چب گاکڕ .
پداڕۆیشتنی کمک گران، بم زۆر ب وریایی  ،و چە و

بۆ و خۆت مشمزن... ھر وەختک ئمت پویست بوو، 
مامان ماک...ی خۆت  
ژنک نانکی بۆ ھنا. ئژدەر نانکی دە باخڵ نا و      

ی ماوایی لکردن و وەڕێ کوت. ھر ئو ڕگایی ک کابرا
ڕەنجبر بۆی دەست نیشان کردبوو، پیدا ڕۆییشت. چند 

ن گۆڕستانک. ب ھوراز و لژی تپڕ کرد و گییشت کۆ
کو گۆڕستانکشا دانپشتی ھ ی خستند گردوولکو چ
" یشتر و گڤروتاسردان دا ڤولچیبوان دوو تاشن ل ."

ردەک، ڕاوەستا و ب دووراندا ڕوانی. ل قدی ئوبری گ
چو و پچارش ب  کی دیت، کخۆی داپۆشیبوو. ورد  وەژن

تی ڕوانی، ب بژن و با زانی ئامینی و ل سر سۆز و 
پیمانی خۆی ڕاوەستاوە. بم ئامین تنیا نبوو، کوڕە 

  گنجکی شووش و باریکیشی دەگڵ بوو. 
زۆر ب ھدی ھدی بۆیان چوو. لیان نزیک کوتوە و       

  سرسووڕماوی کوڕە گنجکی بۆ نناسرا... دەب ک ب؟ 
ئژدەر ل پاڵ ڕەوەزە بردەکان ھاتدەر و کوت سر    

نرمانی زەوییک و خۆی نیشان دان. ئامین دەستی 
کوڕەکی گرت و ب جووت بۆی ھاتن. ئژدەر چند جاران 

ین... چاوەکانی نووقاند و ب لپی دەست چاوەکانی داما
چند ھنگاو ئوالتر، ئامین دەگڵ "غوالم" بۆالی دەھاتن. 

  بم ھسوکوتکی ناسییوە و بانگی کرد:
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  ــ ئکبر!... ئکبر!.. 
ئکبر دەستی "ئامین"ی بر دا و چاوکی ل "ئژدەر"    

بانگی دەکرد... دەب ، کرد. پیاوکی لڕ و الوازی قژ سپی 
  ئم ک ب؟

   ر گوتی:ئکب  
  ــ بانگی منت کرد؟

  ــ بی ئکبر بانگی تۆم کرد! نکا نمناسیتوە؟!
ئکبر ب وردی سرنجی دای و لپ ب ھموو توانای 

  دەنگی، بانگی کرد:
  بسر ھاتووە...ل ــ ئژدەر!... ما ورانم بۆچ ئوتۆت 

دەست و باوەشیان بۆ یکتر کردەوە و چشنی گیان      
شیرین یکتریان ل ھمز گرت. ئامین بنو بردەنان دا 

و ڕی  گدان بۆیان ھات. چارشو ل قدی ھاینب ھل
 تنی لھ ی لچو و پدەستی برد و چارش گرت. ئامین

ت سر و دەوری ئندامی کردەوە و بۆالیک حوای دان. گیش
ئژدەر. تاوک تی ڕاما. چاوی ب ئندامی زامداری ئژدەر 

ا. ئژدەر ئامزی بۆ دا گا. چاوەکانی ئسرینیان تگڕ
وە و یز گرت.گرتمکتریان دە ھ  

  ــ ئامین!... خوشکی ئازیز!...    
ئامین ب کوی گریانوە دەستکانی "ئژدەر"ی گرت و  

  گوتی:
ڵ کردی... چۆنیان دڵ ھات بمجۆرە ــ ئژدەر چییان دەگ   

بت شمزنن... مایان کاول... ھیچ جیکی لشت ب ساغی 
  نماوە...



733 
 

ــ ھیچ قیدی نیی ئامین... من ل خون ناترسم... پی    
 ...!ێ ئامیندەب مئ وتن برکم سڕاھاتووم، ب

!نیابد  
توە، بسامکانی داھات و تیتۆکانی بۆ ئامین ب ز  

  گوتی:
ــ برگ و بری تازەمان بۆ ھناوی و ل ژ بردان دا 
تاقتمان کردووە... گشت ڕۆژک دەگڵ ئکبر دەھاتین و 

  چاوەڕت بووین ... بابچن و برگکانت بگۆڕە!
  ــ من جلککانم گوڕون!

  ــ ل کوت گۆڕون؟
ــ ھر لو ژرە، پنام بردە مایکی ھژاری دوای      

خاوەن کڕامت؛ زامکانیان بۆ شووردموە... جلکیان لبر 
  گۆڕیم و نانیان دام و ڕیان نیشان دام.

ب داونی شاخک دا  ،ھر سیان، دەست ل ناو دەست  
ڕۆیشتن. باکۆ، ب ھموو مزنی و ڕازاوەیی خۆیوە ل بر 
چاویان دا بوو. ھوری ھپسرداوی ئاسۆی دووەرەدەستان، 

ئایان کاڵ دەبۆوە و خبری بیانیان ڕادەگیاند.  ڕنگی
دەریا ڕەنگی شینی ل ئاسمان وەرگرتوە و ل برکوە، 
  گۆڕی.کراسی شوی 

ئژدەر حیرانی بینینی دیمنی ڕازاوی وت،      
گرد پ کرد و شنی بر سییکانی ل ھوای پاک و ب

یانی ھمژی.  ب  
  ئژدەر گوتی:  
  دایکتان چۆن؟ــ 

  ئامین ھیدیان گوتی:
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ــ دایکی من باش... بم پوورە ماریا ناسازە و ل مای     
.یمئ  

 مبارانڕا" و پوورە ماریا، کز و خمی "ڤخ ژدەر بئ
سرکی ڕاوەشاند و بدەنگ دە ئکبری دەڕوانی. ئکبر 

  گوتی:
بوونی ید ــ بی دایکم ناسازە و بتایبت دوای شھ    

  .گرتووەی ھن"ڤڕا"، ئیتر سری ل سر ج
وشی "دایکم" ل زمانی ئکبر نا، بکی ل ناخی      

ھناوییوە دەھات دەر. ئژدەر ل خۆشویستیان گرتی و 
  باوەشی توەرداند و ماچی کرد. 

  ــ ئیش و کاڕیکت ھی ئکبر، یان بکاری؟ 
 جگای چۆی باوکم پ ــ من دە ھوی ئوە دام ک     

کموە. ل ناوھوان دا جگایکی تایبتم وەدەست 
ھناوە.  نیاران پیان وابوو دوای شھیدکردنی باوکم، 
وەجاخی تکۆشان ل مای ئمدا کور دەبتوە... من چقی 
چاوی نیارانم و باوکم  ب کوێ دا ڕۆیشتووە، من ڕچکی 

ڵ کر. دەگب وم گرتۆتئ مسانی وەک "ح
یارۆڤ"،"باالعمی داداشۆڤ" ھدەستم و دادەنیشم و 

ۆنیاتۆڤ" فر دەبم. ھاوڕێ "چ انیان لئدەبیاتی شۆڕشگر
زیز بیکۆڤ"، "فیۆع " ، ر"یش بتۆڤ" و ھاوڕێ "خانل

  نووسراوەکانی "لنین"م ئاشنا دەکن.
ئژدەر بم وتانی ئکبر زەردەی کوتبووی سر لوان    

و دی ب گوتنکانی پشکووتبوو. ئم زەردەخندەی و ئم 
پشکووتن، دوای سالیک زیندانی، ئوە بۆ یکامجار بوو 

  دەگڕانوە ھلالنی چۆلبووی.
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ــ ئکبر! ... جگای شانازیمانی و ھر نک ب ڕەوشت     
، بک ب لش و الر و بژن و باش دەگڵ و بیر و باوەڕ

"غوالم" سوکن و دوو لت کراون. "غوالم"یش نسرەوت و 
ماندوونناس بوو... تکۆشرکی خاوەن باوەڕ بوو... 
 ر، بکببوونی ئوە و شۆڕش ببۆتی چۆڵ نگاکج

  "غوالم" نماوەتوە.
ڕۆییشت...  ــ بی باوکم قارەمانان ژیا و قارەمانانش    

  منیش ھر وەک ئوم.
ب کلینی  ،یکمین زەردەی بر ل تاوھتان  

دزەی کرد و مزگنی  وەھورەکانی ئاسۆگی الی ڕۆژھتان
بیانی ڕاگیاند. ل دورەدەستان، دەریای "خزەر" ل ژر 
  کوەی بژونی ڕەوی مژی سردەریا، زەردەی ب دەم دا گڕا.

  ری باکۆ دەھات دەر.خۆر ل ئاسۆی شا  
  
  

****  
  

 


