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ئومێد حەمەعەلی- ڕووسیا

لەژێر  چیرۆكێكە  چێخەڤ«،  پاڤلۆڤیچ  »ئەنتۆن  ڕووس  گەورەی  نووسەری  چیرۆكەكانی  لە  یەكێك 
ناونیشانی »مەرگی بەرپرس*«دا، لە خوێندنەوە و تێگەیشتنیدا منی ناچار بە ژیانكردن لە تەك و 
ڕووداوی  لەدایكبوونی  خانەی  یەكەم  لە  كە  ساكارییەی  ئەو  هەڵبەت سەرباری  رووداوەكانیدا،  ناو  لە 

سەرەكیی چیرۆكەكەدا بەدی دەكرێت، كە بریتییە لە »پژمە«یەك.

پژمەكەی چێرڤیاكۆڤ
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لە  پاڵەوان  وەك  چێرڤیاكۆڤ  دیمیتریچ  ئیڤان 
ئێوارەیەكی  لە  باس  دەردەكەون،  ژەنڕاڵدا  تەك 
لە  چێرڤیاكۆڤ  كە  دەكات،  شاد  و  جوان  زۆر 
فەرەنسی  موزیكدانەری  ئۆپێراكانی  لە  یەكێك 
»پالنكێت«دایە، ئەو هەست بە وەها كامەرانییەك 
پێ  هەستی  شێوەیە  بەو  هەرگیز  كە  دەكات، 
نەكردووە و هەرگیز هێندە شادومان نەبووە، بەاڵم 
لە كتوپڕدا ڕووبەڕووی بارێكی ناهەموار دەبێتەوە، 
پڕاوپڕە  خۆی  بۆ  ژیان  دەنووسێ ،  چێخەڤ  وەك 
ئەوەی  جاریش  زۆر  سورپرێزانە،  و  ڕێكەوت  لەو 
تەواوی  دەشێ   و  ڕوودەدات  ناكرێت  چاوەڕوان 
ژیان سەراوژێر بكات، ئەم بارە بۆ چێرڤیاكۆڤ لە 
و  هەناسەدان  سەختبوونی  و  دەموچاو  گرژبوونی 
چاویلكەكەی  خۆدەردەخا،  ناڕەحەتبوونییەوە  زۆر 

دادەكەنێت و بەتوندی دەپژمێت. 
سروشتیی  و  ئاسایی  دیاریدەیەكی  پژمە  هەڵبەت 
سەربازێك،  كرێكارێك،  كەسێك،  هەموو  مرۆڤە، 
سەرۆكی  و  بەرپرس  یاخود  فەیلەسوفێك، 
چێرڤیاكۆڤ  ڕەنگە  بەاڵم  دەپژمێت،  بێت  واڵتێك 
تێگەیشتنێكی دیكە و پێچەوانەی هەبێت، ئەو بە 
جۆرێكی دیكە مامەڵە لە تەك ئەو دۆخەدا دەكات، 
وەك وابێت، كە پژمە لە خەسڵەتەكانی ئەو بێت و 
ئەوانی دیكە ئاگاداری ئەو ڕاستییە گشتییە نەبن، 
چێرڤیاكۆڤ  كاتێك  تێبگەن،  لەوە  بتوانن  تاكو 
نییە، بێگومان ئەم وێنایە  دەپژمێت بە ئەنقەست 

دەشێ  ڕووی هەرە ساكاری ئەم چیرۆكە بێت.
چێرڤیاكۆڤ و ژەنڕاڵ سەر بە دوو دنیای جیاوازن، 
دونیای چێرڤیاكۆڤ، دونیایەكە پڕە لە ئەفسانەی 
جیاواز لە بارەی دۆخ و سروشتی كەسانی بااڵدەست 
لە  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  پلەوپایەی  خودان  و 

دەوڵەت و كۆمەڵگه دا، گوزارشتە لە دونیابینییەك، 
كە ژەنڕاڵ و ژەنڕاڵەكان لە سیفەتە مرۆییەكانیان 
دادەڕنێت و بە تەواوی وەك بوونەوەرێكی جیاواز و 

خودان سیفەتی سەرومرۆیی لێیان دەڕوانێت.
هەڵە نییە، ئەگەر بێژین ئەو دۆخە، گوزارشتیشە 
ئاست  لە  مرۆڤ  شەرمنیی  و  شەرمەزاربوون  لە 
كە  ڕاستییەكە،  پیشاندەری  خۆیدا،  سیفاتەكانی 
پەیوەندیی بە كۆمەڵگە و تاك بە تاكی كۆمەڵەوە 
هەن  خەسڵەت  گەلێك  پێیەی  بەو  ئەویش  هەیە، 
سەرەڕای  بەاڵم  مرۆڤەكاندا،  نێوان  لە  هاوبەشن 
بوونەتە  خاسیەتانە  لەو  هەندێك  هاوبەشییە،  ئەو 
مرۆڤ،  ڕەفتاری  ئامێزی  شورەیی  بەشێكی 
بێت،  ڕێكەوتیش  بە  ئەگەر  دەركەوتنیان  تەنانەت 
خەڵكاندا،  نێوان  لە  شەرمەزاربوون  مایەی  دەبنە 
لە شەرمەزارییەكە  بەشێكن  خەڵكانێك كە خۆیان 
دۆخێكی  لە  هێشتا  ئەوەیە  جیاییەك  تەنها  و 
خۆی  شەرمەزاریهێنەكەیان  سیفەتە  ئەوان  ڕۆشندا 
بەیاننەكردووە، ئەمە چیدیكەیە جگە لە دەبەنگیی 
خاسیەتگەلێك  بە  شەرمەزاردەبێت  كاتێك  مرۆڤ، 
كۆمەڵێكی  چ  هەڵگرین،  دیكە  ئەوانی  گشت  كە 
ئەندامەكانی  تایبەتمەندیی  كە  دەبەنگە  مرۆیی 

حەرام و شەرمەزاردەكات.
دەسڕێ ،  خۆی  و  دەپژمێ   چێرڤیاكۆڤ  كاتێ 
كەسێكی  دەبینێ   و  دەكا  دەوروبەری  تەماشای 
كورسییەكەی  لە  كە  تەمەندا،  لە  مامناوەندی 
مل  سڕینی  سەرقاڵی  دانیشتووە،  پێشەوەیدا 
شەرمەزاریی  لێرەوە  ڕووتاوەكەیەتی،  سەرە  و 
چێرڤیاكۆڤ دەستپێدەكات، لەبەر ئەوە ڕاستەوخۆ 
بۆیە  دەزانێ ،  پێویست  بە  كردن  لێبوردن  داوای 
هەروا دەچێتە پێشەوە و وردەكۆكەیەكی بۆ دەكات 

هەڵبەت پژمە 
دیاریدەیەكی 
ئاسایی و 
سروشتیی 
مرۆڤە، هەموو 
كەسێك، 
كرێكارێك، 
سەربازێك، 
فەیلەسوفێك، 
یاخود بەرپرس 
و سەرۆكی 
واڵتێك بێت 
دەپژمێت، 
بەاڵم ڕەنگە 
چێرڤیاكۆڤ 
تێگەیشتنێكی 
دیكە و 
پێچەوانەی 
هەبێت، ئەو بە 
جۆرێكی دیكە 
مامەڵە لە تەك 
ئەو دۆخەدا 
دەكات
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هەڵبەت  دەكات،  ژەنڕاڵ  لە  بەخشین  داوای  و 
نیشانانەی  بەو  چونكە  دایدەگرێت،  ترس  سەرەتا 
چێرڤیاكۆڤ  بۆ  وا  ژەنراڵەوەیە،  جلوبەرگی  بە 
دەشێ   كە  كەسەبێت،  ئەو  ژەنراڵ  دەردەكەوێ   
زیان بۆ كارو ژیانی دروستبكات، هەرچەندە ژەنڕاڵ 
بەرپرسەكەی چێرڤیاكۆڤ نییە و كەسێكی دیكەیە، 
بەاڵم وەك تەواو كارلەكارترازابێت و چیدی گەڕانەوە 
شتێك  هەموو  چێرڤیاكۆڤ  وابێت،  وەك  نەبێت، 
وەالبنێت و تەنها ئامانجێك بۆ ژیانی خۆی دیاری 
بكات، ئەویش وەدەستهێنانی بەخشین و لێبوردەیی 
نێوان مرۆڤەكان بێ ، ئیدی ناگەڕێتەوە خاڵی یەكەم، 
ئیدی چێرڤیاكۆڤ دەچێتە سەفەرێكی ئەبەدییەوە. 
لە وەاڵمدا ژەنڕاڵ دەڵێ : هیچ نییە، هیچ نییە، پاش 
بەهیچ  كە  دەكاتەوە،  ڕوونی  چێرڤیاكۆڤ  ئەوەی 
جۆرێك بە ئەنقەست ئەو كارەی نەكردووە، هەڵبەت 
نازانم بۆ، بەاڵم ڕەنگە لە گەمژەییدا بێت، یاخود لە 
نادڵنیاییدا چێرڤیاكۆڤ تكاكەی دووبارە دەكاتەوە و 
دەبێژێ : »لەبەر خوا.... بمبوورن.... لەبەرئەوەی 
من ئەوەم نەخواستبوو«، ئەمە لە چركەساتێكدایە، 
بۆیە  شلكردووە،  ئۆپێراكە  بۆ  گوێیان  هەموو  كە 
دانیشن..  »تكایە  دەداتەوە  وەاڵم  ئەوها  ژەنڕاڵ 
چێرڤیاكۆڤ  شێوەیە  بەم  گوێبگرین«  با  بهێڵن 
ئەوە  سەرباری  دایدەگرێت،  زیاتر  شەرمەزارییەكی 
و  دانیشتەوە  گەمژەییەكەوە  بە  و  خەندەوە  بە 
چیدی  چێرڤیاكۆڤ  بەاڵم  ئۆپێراكە،  چاویبڕییەوە 
لە سەرەتادا وەهابوو،  نەبوو، وەك چۆن  شادمان 
ئەو هێندە ئازاری چەشت و شەرمەزاربوو، تروسكایی 
مرۆڤ  لێرەدا  نەما.  الی  لە  شادی  و  كامەرانی 
پێی  ئەوەی  گاڵتەجارییەكە  چ  كە  تێدەگات  لەوە 
دەگوترێ  بەختەوەری، شادمانی، خەندە، ئەوانە چ 

چركەساتگەلێكی كورتماوە و تەمەنكورتن، تەنانەت 
بەسەر  ئەوەی  وەك  بچوكی  بارێكی  ئاست  لە 
چێرڤیاكۆڤدا دێت خۆناگرن و دەفڕن و دەتاوێنەوە 
و دەمرن، تەنها ڕێکكەوتێكی ئەوها نەگریس بەسە 
بەربادببێت  شادمانییەك  ساتە  تەواوی  ئەوەی  بۆ 
بەاڵم  بگرێتەوە.  شوێنی  نیگەرانی  تەواوی  بە  و 
ڕەنگە نیگەرانی شوناسە ڕاستینەكەی مرۆڤ بێت، 
لە  بریتییە  كە  بێت،  ئەو  ڕەسەنەكەی  دیوە  ئەمە 
شتێك،  هەموو  دەربارەی  ئەبەدی  نیگەرانییەكی 
ئۆنتۆلۆژیانەی  بنەڕه تێكی  كە  بوون،  دەربارەی 
بۆیە  ببێتەوە،  جودا  لێی  ناشێ   و  مرۆڤە  بوونی 
گەورەتر  هێمای  نیگەرانی  بێژین  گەر  دروستە 
مرۆڤ،  شادمانی  نەك  ڕەسەنبوونە،  قوڵتری  و 
ڕاستەقینەی  ئامادەگییەكی  پەیوەستی  نیگەرانی 

مرۆڤە لە دونیادا.
ژەنڕاڵ  لە  هەمدیسان  ڕێستەكەدا،  لە  چێرڤیاكۆڤ 
نزیك دەبێتەوە، هەوڵدەدات بەسەر شەرمنییەكەیدا 
هەمان  و  بۆڵەبۆڵ   بە  دەستدەكاتەوە  زاڵببێت، 
قەوانی پێشتر لێدەداتەوە، هەر لەبەر ئەوە ژەنڕاڵ 
دەڵێت:  و  دەبێت  توڕە  لە شێوەكان  بەشێوەیەك 
»ئاخ.... دە بەسە..... من هەر لەبیرم كردبوو....
دوواو  شێوە  دەیڵێیتەوە!«بەم  هەر  تۆ  بەاڵم 

نائارامانە بەشی خوارەوەی لێوی جواڵند.
وەاڵمەكەی  لە  توندییەی  و  ڕوونی  ئەو  سەرباری 
چێرڤیاكۆڤ  نەیتوانی  بەاڵم  هەبوو،  ژەنڕاڵدا 
ئامانجەكەی خۆی  لە  كە  باوەڕەی  ئەو  بگەیەنێتە 
دەستبەرداربوون ڕابگەیەنێت، چونكە ئەو بەردەوام 
لە  بەشێكی  كە  دەكات،  نائارامییەك  بە  هەست 
بەشێكی  و  دەگرێ   سەرچاوە  خۆیەوە  موئەدەبی 
و  كۆمەاڵیەتی  ترسە  ئەو  دەرهاویشتەی  دیكەی 

وتار
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سیاسییەیە، كە هەم كۆمەڵگه  بینای كردووە، هەم 
هەیە  دەستیان  ناوی  كاراكتەرەكانی  و  دەسەاڵت 
لە خوڵقاندنیدا، هەرلەبەر ئەوەیە چێرڤیاكۆڤ بەو 
هەرچەندە  دەژی،  شڵەژاندا  و  نائارامی  لە  ڕادەیە 
دەشیا بڕوات و تەنها جارێك داوای بەخشین بكات 
و ئیتر بەس، بەاڵم نەخێر، ئەو لە هەموو ڕستەیەكی 
ژەنڕاڵ بەگومانە، ڕەنگە گومانەكەی چێرڤیاكۆڤ لە 
بەرپرسە  لەبەرئەوەی  ئەمەش  خۆیدابێت،  جێگەی 
زەحمەت  بە  دەوڵەتییەكان  كارگێڕە  و  سیاسی 
ڕاستی دەبێژن، تەنها مەگەر ناچاربن، ڕەنگە ئەوان 
وا خۆیان پەروەردە بكەن، كە ڕاستی تەنها وەك 
چەكێكی دەگمەن بەكاربهێنن، لەكاتێكدا بەپێویستی 
ماسكەوە  بە  زیاتر  دیكەدا  ساتی  لە  بەاڵم  بزانن، 
دەسەاڵتدارێك  و  سیاسی  هەموو  خۆدەردەخەن، 
ماسكێكی گەرەكە، تاكو بەردەوام یان زۆربەی كات 

خۆی لەبنەوە حەشاربدات.
بۆ  ڕووداوەكەی  و  ماڵەوە  گەڕایەوە  چێرڤیاكۆڤ   
هاوسەرەكەی باسكرد، بەاڵم هاوسەرەكەی هەندێك 
ساویلكانە سەرنجی لە ڕووداوەكە دا و لە سەرەتادا 
زانی ژەنڕاڵ ئەو كەسە  ترسا، بەاڵم كاتێ  ئەوەی 
هێمن  ئیدی  مێردەكەیەتی  بەرپرسی  كە  نییە، 
بووەوە و بە چێرڤیاكۆڤی گوت: »هەرچۆنێك بێت 
بچۆرە الی ژەنڕاڵ و داوای لێبووردنی لێ بكە، با وا 
بیرنەكاتەوە، كە تۆ ناتوانیت كەسیەتیی خۆت لە 
ئەوە دەزانین، كە خەمی  ڕابگریت«،  نێو خەڵكدا 
دەبێتە  دواجاردا  لە  چێرڤیاكۆڤ  هاوسەرەكەی 
خەمێكی كۆمەاڵیەتی، هەرچەند لە سەرەتادا تەواو 
ترسێكی ئابوورییانە بوو، كە بێگومان لە نیگەرانیی 
ئەوەوە دەربارەی لەدەستچوونی دەرفەتی كاركردنی 
مێردەكەیەوە سەرچاوەی دەگرت، ئەم دۆخە، دۆخی 

چێرڤیاكۆڤیشە هەندێك قوڵتر و كاریگەرتر.
دیسان  بەردەوامە،  سەفەرەكەیدا  لە  چێرڤیاكۆڤ 
خۆی دەگەیەنێتە الی ژەنڕاڵ، ئەمجارە لە شوێنی 
پاكانە  و  دەكات  بەخشین  داوای  هەم  كارەكەیدا، 
بێ   و  خۆی  پەشیمانبوونی  لە  باس  و  دەكا 
گەمژانە  بەڕادەیەك  دیارە  دەكا.  خۆی  مەبەستی 
دێتە پێشچاو، كە ژەنڕاڵ بە زبری دەبێژێ : »ئەمە 
چ پوچییەكە... هەر خودا ئەمە دەزانێ !«، ئەمە 
وەاڵمێكی هێندە برینداركەرە، كە دەشێ  مرۆڤ پێی 
بمرێ !  هەرچەندە چێرڤیاكۆڤ ڕەنگی زەردهەڵگەڕا 
و عەسەبی بوو، بەاڵم كۆڵی نەدا، بە خۆی گوت: 
نابێت بەجێبهێڵم، پێویستە  »نەخێر، ئەمە ئەوها 

خۆم بۆی ڕوونبكەمەوە«.
لەپێناو  چێرڤیاكۆڤ  سەركێشییەی  ئەم 
ئێجگار  ژەنڕاڵدا  »بەخشین«ەكەی  وەدەستهێنانی 
توالنییە، كۆتاییەكی تراژیدیی هەیە، پێش ئەوەی 
ببینەوە،  چێرڤیاكۆڤ  تراژیدیای  ڕووبەڕووی 
بۆخۆیان  سەرنجمان  ئەو  دیكەی  هەوڵەكانی 
بەقوڵی  ناكرێت  كە  بەشكڵێك،  كێشدەكەن، 
لێبووردن بووەتە  دەرك بەو ڕاستییە نەكەین، كە 
دواهەمین هیوای چێرڤیاكۆڤ، ئەو بە تەواوی وێڵ 
و شەیدای لێبووردن بووە، ئەو هەست بە گوناهێكی 
و  كۆمەاڵیەتی  ترسە  ئەو  سەرباری  گەورەدەكا، 
بنەڕەتی  دەشێ   كە  پێكرد،  هێمامان  سیاسییەی 
گوڕوتینی بەردەوامی ئەو بن، ئیدی ئەوە تێدەگەین، 
كە ویستی چێرڤیاكۆڤ بۆ لێبوردەیی، بەشێوەیەك 
بۆ  ژیانی  و  جەوهەری  خاڵێكی  وەك  مەزنبووە، 
لێبوردەیی  سەقامگیربووە،  چێرڤیاكۆڤ  بوونی 
بنەڕەتیترینەكانی  لە  یەكێك  ئەو  بۆ  هەنوكەدا  لە 

ئامانجەكانی بوونە.
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سوكایەتیپێكردنی  و  خۆبەگەورەزانی  سەرباری 
ژەنڕاڵ لە ئاست چێرڤیاكۆڤدا، بەاڵم ئەو كۆڵنادات، 
بە  دژ  مرۆڤە  یاخیبوونی  جوانی  شێوەیەكی  ئەمە 
زوو ماندووبوون لە پێناو لێبووردەییدا، لەتەك هەر 
هەر  سەرەڕای  و  چێرڤیاكۆڤدا  دیكەی  پەیامێكی 
ڕەفتارەكانی  و  گوتار  كە  جودا،  خوێندنەوەیەكی 
هەڵگریبێت، ئەو پەیامێكی كۆنكرێتی ڕادەگەیەنێ، 
كە من بەم شێوەیە هەڵی ئەهێنجم: »لێبووردەیی 

ئەوە دەهێنێت لە پێناویدا بمرین«.
ژەنڕاڵ بەدەموچاوێكی گرژ و بە ڕاوەشاندنی توندو 
چێرڤیاكۆڤدا  ڕووی  بە  دەستەكانی  ئازاردەرانەی 
هەڵدەشاخێ ، كە بۆ یەكەم جار چێرڤیاكۆڤ ناچار 
دەكات بەوەی بڵێت: »ژەنڕاڵ توانای تێگەیشتنی 
واتایەی كە  بەو  بەبایەخە،  نییە«، ئەمە ساتێكی 
دونیای  گوزارشتكەری  وەك  لێرەدا  ژەنڕاڵ  دەشێ  
دەسەاڵتێكی  هەرجۆرە  یان  تێیبگەین،  دەسەاڵت 
بەزەحمەت  كە  ئایدیۆلۆژی،  و  ئاینی  و  كولتووری 
لە جیاوازییەكان تێدەگەن و ڕێزیان دەگرن، ناتوانن 
خودان پەیامی لێبوردەیی بن، ئەگەر ئەو پەیامانە 
بن.   نەگۆڕەكانیانەوە  بنەما  دەرەچوارچێوەی   لە 
بەهیچ  لەم ساتەوە  بڕیاردەدات  ئیدی چێرڤیاكۆڤ 
لە  بەخشین  داوای  ڕووبەڕوو  و  نایەتەوە  جۆرێك 
كە  توڕەیە،  هێندە  ناكات،  خۆبەزلزان  ژەنڕاڵی 
ئەی  لەگەڵ«  »ئەهریمەنت  دەڵێ:  خۆیەوە  لەبەر 
نامەوە  ڕێگەی  لە  ئەوجا  دەیهەوێ   بەاڵم  ژەنڕاڵ، 
و،  ماڵەوە  گەیشتەوە  ئەو  بنوسێت،  ژەنڕاڵ  بۆ 
نووسینی  دەربارەی  بیركردنەوەوە  ناو  كەوتە 
بنێرێت،  ژەنڕاڵی  بۆ  دابوو  بڕیاری  كە  نامەیەك، 
ئەو  نووسینی  قودرەتی  كە  تێگەیشت،  زوو  ئەو 
نامەیەی نییە و بۆیە هەم سووربوو لەسەر ئەوەی 

لەناكاوبووە  ڕووداوێكی  پژمەكە  كە  بیسەلمێنێت، 
بیپرژێنێت  نەبووە  ئەوە  چێرڤیاكۆڤ  مەبەستی  و 
چووە  دواتر  ڕۆژی  بۆ  ژەنڕاڵدا.  سەروگوێالكی  بە 
الی ژەنڕاڵ و بە ڕێزەوە وەك هەمیشە پێی گوت، 
ڕوونی  تا  التان،  هاتمە  پێشتر  ڕۆژی  من  گەورەم 
كاتێكیش  هیچ  و  نەبووە  بەمەبەست  كە  بكەمەوە 
پێویستە  هەڵبەت  پێبكەنم،  بەئێوە  نەمویستووە 
چێرڤیاكۆڤی  بەرێ   ڕۆژی  كە  ئەوەبین،  ئاگاداری 
پێدەكەنێ!    هەر  ئەو  گوایا  كە  تاوانباركرد،  بەوە 
ئەو تۆمەتەی خرایە پاڵی زۆر بێزاركەربوو، مایەی 
نەك   چونكە  چێرڤیاكۆڤ،  بۆ  بوو  سەرسوڕمان 
لێ  بیریشی  هەر  بەڵكو  پێبكەنێت،  نەیویستبوو 
داوا  قواڵییەكانی  لە  دەزانین  ئێمە  نەكردبووەوە، 
و خەونێكی ئەوها گەورە و جدیدا مەحاڵە مرۆڤ 
پێبكەنێت،  گاڵتەجارییەوە  سۆنگەی  لە  بتوانێ 
بۆیە  چێرڤیاكۆڤ درێژەدەدات بە ڕوونكردنەوە و 
ڕاستگۆیی  و  دروستی  و  ئەو  ناڕاستی  سەلماندنی 
سەرسامییەوە  بەوپەڕی  و  خۆی  قسەكانی 
ڕوودەكاتە ژەنڕاڵ و دەپرسێت: »چۆن من دەتوانم 
ئاستە  دەگاتە  و  دەبێت  بەردەوام  پێبكەنم؟«، 
كەسیەتیی  ڕێزی  دەربارەی  بیركردنەوە  بااڵكانی 
كاتێكدا  وەها  لە  ئێمە  »ئەگەر  دەڵێت:  و  مرۆڤ 
پێبكەنین، ئەوە مانای بێڕێزیكردنە بە كەسیەتیی 

مرۆڤ«.
بەرزەی  ئەو جدییەت و دەربڕینە  لە پاش  ژەنڕاڵ 
چێرڤیاكۆڤ، وەك هەموو مرۆڤە خۆبەزلزانەكان و 
دەسەاڵتدارە ستەمكارە سیاسی و نەریتییەكان، وەك 
ئەوانەی كە خۆیان وەك خاوەنداری حەقیقەتی ڕەها 
نامێنێت،  تەحەمولكردنی  توانای  دەكەن،  پێناس 
چونكە ئەو كاتەی مرۆڤ دەگاتە دواڕادەی جدیبوون 

وتار
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هەموو  ئیدی  مرۆییەكانیدا،  گەورە  پەیامە  لە 
تواناكانی  و  خاپوردەكات  ترسێك  و  شەرمنییەك 
ساتگەلێكی  لە  مرۆڤ  گەورەدەبن.  تێیدا  زاڵبوون 
ئەوهادا هیچ سڵێك لە جاڕدانی پەیامی ئازادی و 
ئاشتی و لێبوردەیی و ڕێزگرتنی ئینسان ناكاتەوە، 
بۆ  هەڵبژاردەیەكیش  و  دەرفەت  هیچ  شێوە  بەم 
دەبێت  یان  ناهێڵێتەوە،  ژەنڕاڵەكان  و  ژەنڕاڵ 
ڕادەستی پەیامی مرۆڤانە ببن، یاخود وەك سیفەتی 
بەرزانە  پەیامە  ئەو  ڕووبەڕووی  هەمیشه یی خۆیان 

ببنەوە.
هەر لەبەر ئەوە بوو، كە لە دواهەمین پلەی جدییەتی 
گوتاری مرۆڤانەی چێرڤیاكۆڤدا، ژەنڕاڵ دەگاتە كۆتا 
قیڕەئاسا  بەدەنگێكی  و  خۆی  دەمارگیریی  پلەی 
توڕەییدا  لە  كە  شینهەڵگەڕاوەوە،  ڕەنگێكی  بە  و 
دە  »بڕۆۆ....  دەڵێ :  دەلەرزن،  دەستەكانیشی 
رە وە!«، چێرڤیاكۆڤ هەرچەندە دەترسێ ، بەاڵم 
چی؟«،  »چییە...  دەپرسێت  كزەدەنگێكەوە  بە 
دووپاتی  ناشیرینترەوە  توڕەبوونێكی  بە  ژەنڕاڵ 
ڕادەیەك  بە  وە!«،  رە  دە  »بڕۆۆ..  دەكاتەوە 
توڕەیە كە پێیەكانی بەزەویدا دەكێشێ  . بە ڕاستی 
ئەمە وێنایەكی جوانی ئەوانەیە كە نایانەوێت گوێ  
و  مرۆڤ  ئەوانەی  بگرن،  مرۆڤبوون  پەیامی  لە 
مرۆڤبوون لە سەرو هەموو شتەكان و باوەڕەكانەوە 
لە  جگە  نییە  چ  ئەوانەن  كن  لە  مرۆڤ  دانانێن، 
خزمەتكار و قوربانییەك لە پای ڕاگرتنی لوتبەرزیی 
ئەوانە  ناموقەدەسەكانیاندا،  موقەدەسە  و  خۆیان 
مرۆڤبووندا،  پێستی  لە  تەنها  بونەوەرگەلێكن 
ئەوەی  بۆ  مرۆڤ  چونكە  مرۆڤگەرابن،  ناكارن 
مرۆڤێكی ڕاستەقینە بێت، پێویستە مرۆڤگەرا بێت 
پایەدارترین  و  دواهەمین  ئەو  بۆ  مرۆڤگەرایی  و 

پەراوێزەكانی  لە  نەك  بێ،  هۆش  و  بیر  ڕەگەزی 
دۆگماباوەڕی و ئایدیۆلۆژییەكاندا فڕێ بدرێت.

لێرە بە دواوە تراژیدیای چێرڤیاكۆڤ بە دواسنوری 
دەركردنە  تەك  لە  هەر  دەگا،  مرۆڤ  تراژیدیای 
چێرڤیاكۆڤ  ژەنڕاڵەوە،  الیەن  لە  نامرییەكەی 
و  گەڕایەوە  دەرەوە  دەرگای  الی  بۆ  پاشەوپاش 
كرد  كتوپڕ هەستی  گەڕانەوەیەدا،  لەم ساتی  هەر 
دەترازێ ،  لێك  هەناویدا  لە  جەستەی  ئەندامێكی 
بێ  ئەوەی هیچ ببینێ  یا ببیسێ ، ئەو چووە سەر 
شەقامەكە و بەرەو ماڵەوە كەوتە ڕێ ، ئێجگار سەخت 
هەرچۆن  دەكەوت،  الوالدا  بەم  و  دەبڕی  ڕێگه ی 
كاركردنی  جلوبەرگی  ئەوەی  بێ  و  گەیشت  بوو 
دا  قەرەوێڵەكەی  بەسەر  چێرڤیاكۆڤ  دابكەنێت، 

پاڵكەوت و بەم شێوەیە مرد.

تێبینی:
ئەوە ناونیشانی چیرۆكەكەی چێخەڤە، كە بەمانای مردنی 
 Смерть چینۆڤنیكیش  وشەی  دێت،  »چینۆڤنیك« 

* чиновника
واتای كەسێكە كە لە بواری خزمەتی دەوڵەتیدا كاردەكات 

و بەرپرسیاریی هەیە.
-ئەم چیرۆكە ساڵی 1883 نووسیویەتی و باڵوی كردووه تەوە. 


