
 K

  
  
  
  
  
  
  

  سکیڤیۆدۆست
  ژیان و برھمکانی

  نری ترۆیاھ

  
  

یۆست یۆت



 L

  
  
  



 M

  
  دۆستۆیڤسکی
  ژیان و برھمکانی

  
  

  ھنری ترۆیا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :وەرگانی
  حمکریم عارف

  
  



 N

دۆستۆیڤسکى
  یاۆنری ترھ :نووسینی

  حمکریم عارف: گانىروە
   سربوردنام :ت بابه

  ڕەوشت محمد:  وه دیزاینی ناوه
  لی ئارام عه: رگ دیزاینی به

   دانه ١٠٠٠ : اژتیر
   دينار١٠٠٠٠ : نرخ

ـ سلمانی ٢٠١٧ سای )م رده سه(ی خانهچاپ: م که چاپی یه    کوردستان ـ
::ی پدراوه٢٠١٧ی سای )١١٢٣( کان ژماره گشتییه تیی گشتیی کتبخانه  رایه به ڕوه  به    له
   ©م پارزراوه رده خشی سه زگای چاپ و په ی بۆ ده وه چاپدانه مافی له   

  

  
  )٨١٨ ( م ژماره رده خشی سه زگای چاپ و په ی کتبی ده زنجیره

  رشتیاری گشتیی زنجیره  رپه سه
   رزنجی ئازاد به

  
  

www.sardem.org::

 
 

  

 



 O

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
مــن ل ژیانمــدا تنیــا ئوەم کــردووە، ئو کــارەی ک ئــوە زاتتــان ''

ر بردوومن، تا سکردووە تا نیوەش بیبن.''  
  

  دۆستۆیڤسکیفیۆدۆر 
  
  
  
  
  

ک کککککـکــاررەەیی



 P

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 Q

  
  
  

  پست
   
  م که ی یهند به

  ٩   ............................................................................................... بنما: م که بشی یه
  ٢٥   ........................................................................................ داروڤۆیی: م بشی دووه
  ٣٣   ........................................... وانی یکمین، یکمین ماتم: م بشی سیه
  ٤٤   ................................................................ کۆشکی ئندازیاران: م بشی چواره
  ٥٩   .................................................................................... مردنی باب: م بشی پنجه
  ٦٥   .......................................................................... ئیلھام و سرۆ: م شه بشی شه
  ٨٠   ........................................................................................ ھژاران: م وته بشی حه
  ٩٨   ............................................................... ناوەندە ئدەبییکان: م شته بشی ھه
  ١١١   ................................................................................ ژنی خاوەنماڵ: م بشی نۆیه
  ١٢٧   ............................................................. شکست و ھرەسھنان: م یه بشی ده

  
  م  دووهبندی

  ١٣٥   .................................................................................................. پیالن: م که بشی یه
  ١٥٤   .............................................................................................. زیندان: م بشی دووه
  ١٦٥   .............................................................................................. سدارە: م بشی سیه
  ١٨٣   ............................................................................... بگارەزیندان: م بشی چواره
  ٢٠٧   ..................................................... ئیلھام و کشفی سالین: م بشی پنجه
  ٢١٨   .......................................................................... سیمیپاالتینسک: م شه بشی شه
  ٢٢٨   .................................................. ماری دیمیتریڤینا ئیساییف: م وته بشی حه
  ٢١٥   ................................................................. نووسری سرباز: م شته بشی ھه
  ٢٦٣   ...................................................................................................... تڤیر: م بشی نۆیه

  

..........
.............................
..........................

...............نن
..............
نان

.........
ەبەبەبەبییدەبدەبییبییکابییکا

ۆ
.............

د
...
دەدە

رسر
 ... ن ن

ام وام و س
ژاراژاران

نیدنی ب
لھامیلھام

کۆ: م
مردن: م ردنیمرد: م



 R

  م  سیهبندیی
  ٢١٧   ........... ل ڕۆژناموە بۆ یادگارییکانی خانی مردوان: م که بشی یه

  ٢٩٠   ...............  مسلی پۆۆنیا،یکم سفری ئورووپا: م بشی دووه
  ٢٩٧   .............. دووەم سفر بۆ ئورووپا، پۆلین سوسلۆڤا: م بشی سیه
  ٣١٥   ......................... یکان، دوو مردووياشت ژرزەمیندیاد: م بشی چواره
  ٣٢٥   .......................................................................................... بوەپیاو: م بشی پنجه

  ٣٣٧   .............................................................................. تاوان و سزا: م شه شه بشی
  ٣٥٥  .......................................................................... ئانا گریگۆریڤنا: م وته بشی حه
  ٣٦٨  ........................................................ دۆستۆیڤسکی و ڕۆت: م شته بشی ھه
  ٣٨٣  .............................................................................................. تاراوگ: م بشی نۆیه
 ٣٩٧  ................................................................................................. گمژە: م یه بشی ده

  ٤١٧  ...... یشیی، پداچوونوەی شیتانکانمردی ھم: م یه بشی یازده
  ٤٣٤  ............................................................................ شیتانکان: م یه بشی دوازده

  
  م  چوارهبندی

  ٤٥٩  ......................................................................................... کار رزه ھه: م که بشی یه
  ٤٨١  ................. رک کانی نووسه اشتهدیاد ڕۆژانه ی ڕۆژنامه: م بشی دووه
  ٤٩٧  .......................................... دایکبوونی برایانی کارامازۆڤ له: م بشی سیه
  ٥٠١  .................................................................. ارامازۆڤبرایانی ک: م بشی چواره
  ٥٢٨  .................................................. نگی ڕزلنانی پوشکین ئاھه: م بشی پنجه
  ٥٤٢  .......................................................................................... کۆتایی: م شه بشی شه

  
  ٥٥٥  ................................................................................................................ رگ  دوای مه

  ٥٦٨  ............................................................................................ نری ترۆیای ھ امهنژین
  
  
  
  

.......
................................

.

.....
.....................
.............
وو نووس

..ڤۆڤ

.............
ک اشتهکا اشتهد
.

شی
ن .کان کان
ی
انکاتانکا
دیدی ھ
شیشیتان

 .. ژە
مردمردی 

تارا
مژەگمژ گمژە: 



 S

  بندی یکم
  
  

  
   

  بشی یکم
مابن  

  
قلڕەش ب ئاسمانی دەشت .  بفر پنجرەکانی گرتبوو،نیا سارد بووود 
دەتگوت بیداخی ڕەشی تازیبارین و . یکوە، ل حای فیندا بوونيسپ

ن و داوای ل ماری فرمانی دا حمام دابخ. بدەم باوە دەشکنوە
ئوەی گومانی  مردەکی، ب. مردەکی کرد بچت گرماو و خۆی بشوات

ئوە بکات ک ڕەنگ ئم حمام سری بخوات، ب گوی ژنکی کرد، 
دەویست و ھم ھستی دەکرد پویستی ب  چونک ھم ژنکی خۆش

ان بوو، ھات وەخت ل کوخت دارینک، ک حمامی تایبتی پیاوەک. گرماوە
و ب  نا  فیشککی پوە،رگرت و پیاوی ژنکی بووک ک ،دەرێ، یان تور

یارۆی قوربانی، ب الرەالر و بدەم ناناکی . سختی برینداری کرد
 ماری ل فرمانی بم دەرگکانی بینایک ب ،بسووە برەو ماڵ بووەوە

لنگاز ب مست ل دەرگکی کاتک زامداری ب. ون درابوونولژوورەوە ک
دەدا، یارۆی بکوژ خۆی گیاندێ و ھیکشای شمشر و ب جزرەبیک 

  .کوشتی
 یانککرمنا، گوتیتن بۆ دۆزەخ'':  بۆ ماری ھت، بیبوالتر چئ.''  

. ەیک ڕاکشاند و چرچفکی کۆنیان پدا داڕ لسر دەست بترمکیان
ک لنخوند پر دە چربڕژابوو و کسۆک و ب کرارگک بوون دزان خ
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 ویش لئ ی، کزڕکوڕەک ی لڕەشوە ھن ماریینای  الیکرابوو، پ
ئوەی خۆی شلوێ بکات، بۆ ئوەی  ماری ب. بردە بر دراوسیکیان

 یکسر وەستنامیکی ساختی ،دەست بسر میراتی کوژراوەکدا بگرێ
ک یارۆی کوژراو (ف کارلوفیچی زڕکوڕی ۆم کریستب. ھبست

ی یکرد و لکۆینوە دروست  خرا سکای لسر تۆمار،)ھیگرتبووەوە
بم .  بۆ ژنی تاوانبار دەرکرا سدارهسکایکی سلماند و حوکمی 

  . دواخستی که سدارهی ندەست جبجکرد
  .وویکی دیکی کردەوە ش،ی و دادگاییکارییکدایل ماوەی دادگا 
 دەشیا بب م ڕووداوەی کرەکتقارەمانی ئڕووداوی س ی ب ک لکی ی

ڕۆمانکانی دۆستۆیڤسکی، ھمان ئو ڕیسکی ک ماریا ستیبانوفنا 
 ڕووی ١٦٠٦ سای ڕووداوەئم . دۆستۆیڤسکی، ننکی نووسر، کردبووی

ی توداوە، ل ڕاپۆر دۆستۆیڤسکی یک سدە پش ئم ڕوناودابوو، بم 
  .جار ھاتبوو  بۆ یکم،واریقاتنامکانی لیتوانییدا

دا، میری قمەوی پینسک، چند گوندکی ب ٦/١٠/١٥٠٦ل برواری  
دانی ش بشکجیبزادەی ڕووس کردبوو، فۆ ئیڤانلدیاری پیچ ئیرتیچیفیچی ن

وڕیتکانی ئیدی پاشینان و ز. ک یکک لو گوندان، ناوی دۆستویڤو بوو
یکک لو . ئیرتیچیفیچ، ناوی دۆستۆیڤسکییان ھگرت و بوو ب شۆرەتیان

یمابن، مناوی ک ت و زۆر لناودارەوە نزیک یر کوربسکیی فیۆدۆر دەب 
ۆکی شیعری ئاشقانی ڕ ژیان و سربووردی دەبت ب بابت و ناوە،دەبت

و ڕو ڕۆژگارە و لشاعیرانی ڕووسی ئ ک للهگگ وە ناوبانگ دەردەکات ی
 ھمان ئو کسی ک بر ، ئم فیۆدۆرە. دەکوت سر زارانناویو 

غزەبی تزار ئیڤانی ترسناک دەکوت و پنا دەبات بر لیتوانی و 
 ک ل باری ھونری و ،لوندەرەوە کۆمک نام ئاڕاستی تزار دەکات

ھر لو . زۆر بادا دەبندەربینی ھستی کینکشییوە ل ئاستکی 
ل دۆستۆیڤسکی، یوفائڕ کسکی دیکی ئو بنمای ب ناوی ،سروبندەدا

.  تاوانبار دەکرت،ب تۆمتی قبزەنی و دزینی ھندک پارەی دەوتی
 یان ،ھندکی دیک ل ئندامانی ماباتی دۆستۆیڤسکی بوون ب قازی

 ،یکیان ب ناوی ئاکیندی دۆستۆیڤسکییککی د.  یان کاپتنی کشتی،کشیش
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کردبوو، ل پرستگی لور دی کیف  ک ناو و شۆرەتی قداستی پیدا
 توانیی ١٦٢٤ سای ،یککی دیکیان ب ناوی ستیڤان دۆستۆیڤسکی. نژراوە

 و زنجیرکی زیو ب ئیکۆنکی لفۆفدال زیندانی تورکان ھت و ل شارن 
 یککی دیکی ،دا١٦٣٤ھروەھا ل سای . تسمریمی پاکیزەوە ھبوا

 لگڵ ،ھمان بنمای دۆستۆیڤسکی، ب ناوی شاشنی دۆستۆیڤسکی
 ،ھروەھا فیلیپ دۆستۆیڤسکی. کوڕەکیدا فرماندەیکی سوپایان کوشت

ی کردە سر زەویوزاری دراوسکانی و موک ی ھرشکی خوناو١٦٤٩سای 
  .کرد و مایانی تان

 دادوەر، ،ن ل دز، پیاوکوژ، فرمانبر، قازییکڕیتان ک تکو زجا ئو 
 زانا و ئاژاوەگ، ک ھردوو الینی خر و شڕ ل ھر ،ڕۆحانی، قبزەن

نوەیکیاندا یک دەگرنوە و دووبارە دەبنوە، لوە دەچت ونیکی 
  .تنابھ کترانی برھمکانی دۆستۆیڤسکییان پک پشوەختی، کاره

، لقکی ئم مابات و بنمای، ل حڤدەدال ناوەڕاستی سدەی  
ئم لق . ئاکنجی بوونئۆکرانیادا گیرسانوە و ب یکجارەکی لوندەر 

 توندیان ل ھنبر دەستی کاتۆلیکی پۆۆنیادا کرد و زۆربی کی رگرییه به
م لقرانی ئندامان و تازەنرە زۆری ئیوەند،ھڕیزەکانی ی پ یان ب

ئیدی چ ڕەبن و چ قشی گورە بووبن، . یانی ئرتدۆکسوە کردیحانۆڕ
ئمان پاش ئوەی لسر . کی ئوتۆمان دەربارەیان نیییئم ھیچ زانیاری

ی ژیان پۆشیبوو و ی ئیدی چاویان ل خۆش،زەمین و خاکی خۆ ھبابوون
 ئیدی کوتبوون ، کردبوویت ترخانیحانۆن و ڕیخۆیان بۆ خزمتی ئای

وەک دەن کوتن . ی فرامۆشییوە و کونجی قناعتیان گرتبوویتاریک
  .پراوزی مژووەوە

یرانی خۆی پباو وەک باو،یشیڤیچ دۆستۆیڤسکۆباوکی میخائیل ئاندر 
 ک کوڕەکی جگ ل ،کشیش بوو و ب خیایش ئوەی ب بیردا ندەھات

ە و توانا، یان کک و خولیایکی دیکی  ھیچ بھر،بھرەی کشیشی
کاتک ئم کوڕە گنج، ک ل تمنی پازدە سایدا بوو، ڕایگیاند . ھبت

 و خۆی بۆ خوندنی ئم زانست تدەکات بشی پزیشکی بخونئارەزوو 
دایکی ژراوژر . یکی گورەی نایوەیترخان بکات، ئم ھرا و پشو

یۆش
، کردبوو دبو
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ھشت و چوو  نجام خانوادەکی خۆی بجئد و سردەکر  لیپشتیوانی
  .ل مۆسکۆ ئاکنجی بوو و گیرسایوە

پارەیکی کم و ئزموونکی کمتر ل . کسی لم شارەدا ندەناسی 
شی پوەش. بوو پارەکای ئم وی ج،بماک کاريددی بت دەستبی 

کاتی شڕی  ل.  پزیشکی و نشترگری قبووڵ کراخوندنگیل . بوو
نجام ب پلی نقیب ئ زامدارانی تیمار دەکرد و سردا،١٨١٢ ل سای نۆناپلی

  . کرد خوندنی تواو) ماجۆر(
وگایکوە بۆ ومیخائیل، ل فوجکوە بۆ فوجکی دی، ل ئۆرد 

  برواریگایکی دی، ل پلیکوە بۆ پلیکی دی ڕۆیی، تا لوئۆردو
 دکتۆری چارەسرکاری نخۆشخانی ھژاران شانیناونی ب ،دا٢٤/٣/١٨٢١

وی و ل وکاری پزیشکی، ک زۆر ب حماسوە دەستی داب. دامزرا
 کارکیبنماکی ئواندا ب پشین بوو، ئستا ب دڵ و گیان، وەک 

میداکی : کوتکی ئوتۆی بۆ ئو نبووت دەکرد، دەسئزموونیکارگی 
س و پاشان  پلهئانی -چوار، خاچکی سانت لهپ فالدیمیری -خاچی سان 

الین   ک ل، دووەم بوو، لگڵ ڕزلنانکی چکۆلدای پلهمیداکی دیکی 
 ،برپرسکوە لی نرابوو، دواتر وەک پاداشتک بۆ ھوڵ و کۆششکانی

ئمان ھموو .  دراینخۆشخانکیپۆستی سادەی یاریدەدەری 
ئیدی لم ماواندا ماجۆر، ناوی خۆی ل تۆماری . نبوو کوتکانی ئوتدەس
  . زادانی ب میراتی شاری مۆسکۆدا تۆمار کردبووبنجی
، زەماوەندی لگڵ ماری ١٨١٩یچ، سای ۆڤمیخائیل ئاندری 
دا کرد، ماری کیژی بازرگانکی دەومند بوو، ئم ڤینچایتاۆڤفیدر

  مردەکی خۆش زۆری لگڵ خۆیدا ھنابوو، ڕاستگۆیانجیازییکی
 ب ئاسانی بسر ھموو کۆسپ و ،ی خۆییدەویست و ب ماداری و کابان

  .تگرەکاندا زاڵ بوو
 سیمای جوان بوو، جۆرە ،رەبان و گوایڵ بووھژنکی ھستیار و می 

نیگارکشک ب ناوی پوپوڤ، ب جلوبرگ و . بوو کی پوە دیاریبزاری
نیکی کشاوە، ک قژە ئاوریشمینکی وە و ه١٨٢٠ئارایشی باوی سای 

ن و ھیچ بزەیک ودەوری دەموچاوی داوە و چاوە درشتکانی خواو

  . وو
وەندیماوەندی
دەو
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.وووودبوودبوو
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 میخائیل پۆرترتکیھر ھمان نیگارکش . توە نابینریبسر لوەکان
یانی ھی، برۆکانی درژ یسیمایکی زبری دھات:  کشاوەیدۆستۆیڤسکییش

دەمی زل، چناگی برز، ڕیشکی . اتوونو ھگڕاوە تا الجانگکانی ھ
یخی ڕەق و برز و . قمکراو تا نیوەی ڕوومتکانی ھاتووە

و  کی تا ھردوو شویالگی ھاتووەیمیڕرم فۆسوورمدۆزی یونیف
  . نیگای وەک نیگای چۆلکیک جگیر و نگۆڕە

 سروشتیسرەتای دژوار و سرکوتنی کمی ژیان، خووخدە و  
کابرایک بوو برانبر ب خۆی . ائیل دۆستۆیڤسکییان توند و زبر کردبوومیخ

 ھیچ گورەیی ی بم ئم سختگیری و زبری،و ب خکی سختگیر و توند
ڕە و توندەتبیعت و بگومان و وکسکی تو.  نبووتداو ویقارکی بۆ ئو 

کی دیکتاتۆری ل مای خۆیدا ڕۆی حاکم. بدخوو، دوودڵ و وازوازی بوو
ل ماوە، ل پیوەندیی . برنامی بۆ وەخت و کاتی خۆی دانابوو. دەبینی

ئیدی . ا، ئیدی ئو بوود یانی لدوای خو،ا، بزەبتوڕەبت بوودخزاندارییکانی
جار  ھندک.  ھستیار و نائاسوودە بووئجگارئم پیاوە بدخوای، کسکی 

دەگرت و ھیچ چارکی ندەما، گری  وند دایخم و پژارەیکی ناگھانی و ت
 نازانم ،گرتووم خمکی کوشندە دای'': جۆرە بۆ ژنکی دەکردەوە دی بم

ا د ک چ ل خوتبزان  مگر ھر خوا؟بکم کوێ، پنا بۆ کوێ برم ڕوو
  ''! چ بیر و خیاتکم ب مشکدا دت،ل بداریداچ و 

م و پژارە زۆرەوە دەبینی، زۆر دەترسا و  ک مردەکی بو خ،ژنکی 
 استگۆیانڕادەی، ڕ بم مردەکی ک ژنکی دەبینی بو ،خمی دەخوارد

  .، زۆری لزەت دەبینیی وەفاداران ب خمیوەو
ک تۆ '':  بۆی دەنووست،ماوەی دابان و دوورییکی کورتدال ژنکی، 
دەکم ئی  تکات ل. دەگوشرت دم ،ی دنم برچاوی خۆميبو خمین

خۆت ب ی خودای من، ئاگات لم، ئکر خاتری . فریشتبوە لمالی کب
ئوە بزان ک من ل . داری خۆت بمن، لبر ڤیان و ئشقی نوانمان، ئاگ

دووری تۆ، ھمان پای و ڕزی خودات بۆ دادەنم، من تۆم ل خۆم خۆشتر 
  ''.یزی منیتدەوێ، تۆ تنیا دۆست و ئاز
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 سووک متمان و ،دەدا جۆرە ژنی بلنگاز و داماو، ھوی بم 
. باوەڕبخۆبوونک بۆ ئم ستمکارە چکۆل و خۆشویست بگتوە

 بم ھر ،میخائیل، دی نرم دەبوو، بزەیی پیدا دەھاتوە و ملی بۆ دەدا
ر باری  دیسان بایدەداوە س،ک تنگژە و قیرانک دەڕەوییوە

دەگرتوە و بسر خۆیدا ک  تکی خۆی و خم دایيدیکتاتۆری
  .دەکوتوە

. لڕاستیدا ئم پیاوە ل جوھر و کرۆکدا، شڕەنگز و بدخوا نبوو 
 دەویست، چونک ئویش ئمی تا ڕادەی پرستن خۆش ژنکی زۆر خۆش

رچندە  ندەدان، ھجستییل منداکانی ندەدا، سزای . دەویست
. منداکان لدانیان پ خۆشتر بوو ل ھچوون و تووڕەبوون بترەفکانی

و  ا بوو، ندەچوو بالی خواردنوەدنای ژنی ل ژیانۆڤتا ماری فیۆدۆر
 بم پاشان ک خووی دای مینۆشی و بادەگوساری و ،مینۆشیدا

ی داخ و بوو ک دوای مرگی ژنکی برگ  بیانووی ئوە،ئالوودەبوون
 ،ی بونکییژدڕبم سبارەت ب ڕەزیلی و . کسر و تنیایی ندەگرت

گرافیانووسکانی ۆک ببوو ب داستانی سرزاری ئاشنایانی، ھندک ل بی
 بۆ ،کوتکانیتی دەرامت و دەسیداوە ھۆی ئم بگنوە بۆ کم ھویان
ریتی بوو ل سد ڕۆبی چکی بومو. ی ئودیی پشکوتنی ژیانی مادیسست

لو ڕۆژگارەدا یک ڕۆبی زیو ھاوتای س ڕۆب و نیوی (ئسکناس 
ی ژنکی، یبم جیاز.  ک بگومان مووچیکی کم بوو،)ئسکناس بوو

انی ک ھندک ل ییکی، ئو کۆمک ڕکوتکییدەرامتی عیادە تایبت
 دەیکردە کارک ک ب ،ندایخزم زۆر دەومندەکانی وەک کومانین دەیا

دەوت خانووی بۆ دابین کردبوو، . ئاسانی و ڕەحتی مانگک برت سر
حوت نۆکر و چوار ئسپیشی ل الین نخۆشخانکوە بۆ ترخان 

  .ی ئو بکرتی ئگر باسی نداری و ھژاریکرابوو، بۆی بویژدانی
ری مۆسکۆدا، ل قمەوی ، ل سد و پنجا کیلۆمتری دە١٨٣١سای  

 ک پانتاییکی پنجسد دۆنم بوو و دوو ، موککی کی،حکومتی توالدا
، ک سد مسکن تیایدا تدا بووی نگوندی ب ناوی داروڤۆیی و چرماچ
  . دەژیان و کاریان لو موکدا دەکرد
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 وتووە، وەختکدارە تازەپیاکم مووەش، ئای ئکو ی بکژن 
کانوە دەچوو بۆ ناو موکک و لوندەر دەمایوە، ھمیش لو مندا

 ھموو شتکانم پ'': ناماندا ک بۆی دەنووسی، گلیی و گازاندەی دەکرد
بن کڕابش نیا دوو بوتییون، تی گریگۆری، شکاون،گقس ب جا .  ک

 بتایان گیانکم من ل خۆم دەپرسم ئایا بوتکان لخۆوە شکاون، یان
ھموو شتک ل ماکدا '':  ھروەھا دەنووست''؟کردوون و پاشان شکاون

کردووم، بم  ارک گومانی ال دروستجئارام، ھرچندە ڤاسلیسا چند 
دارم بکوە چند گیانکم بۆم بنووس و ئاگ. مک دەیمن بردەوام چاودری

  ''؟ماوەل گنجینکدا ) جۆرە شرابک( لیکۆر ششوو
ل نامکانی دیکیدا، تکا ل ژنکی دەکات ک ژمارەی قاپ زیوەکانی  

تۆ بۆت نووسیوم '': بدات، تنانت ژمارەی قاپ شکاوەکانیشی پ بت
ھروەھا . ب و من تنیا پنج دان دەبینم دەبت شش مراکی چشتم ال

 بۆ گڕام، نووسیوت یک مراکی شکاو ل چکمجی مزەکدای، زۆری
  ''بم نمدۆزییوە، بی تۆ بھدا نچووبیت؟

داوا ل ژنکی دەکات ب پل و ب دواکوتن ژمارەی تواوەتی و  
جۆرە ل نامکانیاندا، ئم  بم. دروستی شپق و کراسکانی خۆیی بۆ بنرت

ی یچان، لگڵ ئوپڕی سۆز و خۆشویستو سادە و پویوردە دواکاری
  .ومردایتیدا دووبارە دەبنوە و تکڵ ب یکدی دەبنژن

ماباتی دۆستۆیڤسکی، ل مۆسکۆ، ل خانوویکی سر ب نخۆشخانی  
 نخۆشخانک، ب تالری. دا دەژیان)یان نخۆشخانی ھژاران(ماری 

چواردەوری ب . شوەیکی جوان، ب پایی زەردی زین ڕازابووەوە
وارگۆشی بینی موحجرەکاندا، چلسر پایی موحجرە گیرابوو، 
باری بوجیدومکا و وی ڕوی دەیوانتالرەک. کرابوو پیکری شر دروست
لڕاستیدا کنارەکانی بوجیدومکا، ھر ھمووی . شقامی مان خوا

ھتیوخان، کترەخان، : دامودەزگای خرخوازی و پروەردەیی بوو
نی نجیبزادە، ھر ھمووی نت کاترین بۆ کچۆی ئلکساندەر و سا هپیمانگ

ئرە ببوو ب مبندی ھژاری، یکپارچ حقارەت و . لم شقامدا بوو
  .گڕەکک بوو مبندی بدبختی و نگبتی. دزوی و گندەی بوو
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 ک ب ستایل و ،نھۆمی بوو ماکی ماباتی دۆستۆیڤسکی، بینایکی یک 
باخکی بچکۆل ب چواردەوری . کرابوو اتۆری دروستشوازی نیمچ ئیمپ
 بریتی بوو ل باخکی ،ئودیوی پرژینی ئم باخ. ئم خانووەوە بوو

گورەی نخۆشخانک، تالری گورەی سر ب نخۆشخانی ماری، 
کخۆشخانتی نی تایبسی زەیزەفۆن و کورە و چدارودرەختی گ .

خۆی، خکانی ئاۆز و داماو و مایی بزەیی  نیایکی تایبتی بوو بۆود
  .تیایدا دەژیان و ھبت قدەغ بوو مندان تیبچن

ماکی ماباتی دۆستۆیڤسکی بریتی بوو ل دوو ژوور و ھۆک، ڕیزک  
ئم بین کرابوو ب . دۆب، برھیوانکیان ل ھۆک جیا دەکردەوە

جرەی نبوو، دیوارەکانی ب بۆییکی ئم ژوورە پن. ژووری منداکان
 ک ،کمک لوالترەوە، ژوورکی گورە ھبوو. کوەیی بۆی کرابوون

. دیوارەکانی ب بۆییکی زەردی وەک ڕەنگی کناری بۆی کرابوون
پاشان ژوورکی دیک . ھۆکش ب بۆییکی شینی کاڵ بۆی کرابوو

ھۆک، دوو . یشتنی خزانک بوو ک ژووری دان،خرابووە سر ئم خانووە
تدا رمی چی سوزی یمزی یاری، مزکی نانخواردن و دەرزەنک کورس

ل ژووری نووستندا، تختخوی داکوباب، دەستشۆرک و دوو . بوو
سندووقی گورەی پ ل چرچف و لف و جلوبرگی ژرەوە بوو، 

  .جیەجی دادەخرانزەحمت و ب  بوون، ک ب دووقکان ھندە پنس
بوون، پشت و نشیمنی  بوو، مۆبلکان گورە میچی ژوورەکان برز 

ی پشت و  هابوون، جگنرەکان و موو ئاخو ک ب ڕیشای ڕو،کورسییکان
  .پاشی ئو کسانیان پوە دەردەکوت ک ل سریان دادەنیشتن

م خانووەدا  خۆی لمنداتییکوڕی دووەمی ماجۆر، ھر ھموو تمنی  
 ل  لدایک بوو ودا٣٠/١٠/١٨٢١  ل برواریئم کوڕەی ک. بردە سر
س و پۆسی سر ب نخۆشخانی و ل کسی پتردا٤/١١/١٨٢١ برواری

  .  ک ناوی باوکی دایکی بوو،ھژاران، غوسی تعمید کرا و ناویان نا فیۆدۆر
نامی ژیان سخت و بر. نیڕۆژانی مندای، ب ھمنی و ئارامی تدەپڕ 

 ھیچ جۆرە شادی و خۆشییک لم ژینگیدا ب نزیکیی. بزەبتوڕەبت بوو
تنانت مانای زەمانیشی لم و جگیرە،  و نگۆڕ نبوو، ئم حات مند
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ئندامانی ئم . ک خۆی ب بختوەر دەزانی، سیبووەوەخانوادەیدا، 
سعات ھشت، . ادەبوونخانوادەی، سعات ششی بیانی ل خو ڕ

باوککیان ل ماڵ دەردەکوت تا پیاسیک بکات و سرکی ئو بشانی 
ئیدی نۆکر و .  دەکردتدا ک ئو کاری ،نخۆشخانک بدات

 دەرفتیان دنا و ئپارتمانکیان ،خزمتگوزارەکان دوای ڕۆیشتنی ئو
کانیان پن دەکردەوە و سۆپا ئاسنوە، . دەکرد پاکوخاوڕایعات نۆ دەگس

ناو شار بکوت و  دەکوت تا ب ر ھمدیس ل ماڵ وەدە،دوای کمک
دکتۆر، . نیوەڕۆ فراڤینیان دەخوارد. سری نخۆشکانی خۆی بدات

دوانیوەڕۆ دەچووە ھۆک، نزیکی سعات و نیوک یان دوو سعاتک 
. دەدا شوویپلسر کۆن قنفیکی چرمیندا پادەکوت، دەخوت و 

 ت و بوە بوەستدیار باوکیکان بمندا ک لکی ڕۆژانی ھاوینان دەبوای
خۆ ئگر ئم . بکات چزەیزەفۆنک، مش ل سروچاوی بابی پاس

پاسوان داماوە، ب ئاستم غاف بوای و مشک یان مگز و مروویک 
نیا ئاخر و، ئیدی دلسر کپووی دکتۆر بنیشتایتوە و ل خوی بکردای
جۆر رز دەبووەوە، برزەنشت بکدەبوو و ھاواری س تووڕە دەبوو، ک 

ئاندرێ . وخواردنی ندەماھیچ ئندامکی خانوادەکی ئیشتیای ش
واوەیال '': بارەیوە دەت اشتنامکی خۆیدا، لمددۆستۆیڤسکی پاشان ل یاد

 ''.چاوی ئوەوە بنیشتوەب حای ئو کسی ک ھشتبای مشک بسر 
. ھر ھموو ئندامانی خزانک، مدارای ئم نیوەڕۆخوەی باوکیان دەکرد
 ھموویان ل ژوورەکی تنیشت ھۆک، ل دەوری مزکی خ کۆ
 نینی خۆیان دەگرت، بکوی پیان دەکرد، جسپایی قسئ وە، بدەبوون

  .دەھات  خوەوە، لرزیان لمبمی باوکیان بدەم و بوکمترین جو
ی منداڵ، لم ژینگ و نھنگ سیرەدا پروەردە بوو، دایکی، یدۆستۆیڤسک 

ی سیروسمرەی ی دەکرد ک ھزاران یادگارئارەزوویماری فیۆدۆرڤنا، 
ەنسییکان ھاتبوون ڕبابی ماری، کاتک ک ف. خانوادەکی خۆی بگتوە

وبارک پڕیبووەوە، وڕ عرەبان ل مۆسکۆ، ل شار ھتبوو، ک ب
ھۆی ئوەوە، ئو سفت ئسکناسانی  ب.  نقوم ببووداعرەبانک ل ئاو

جۆر کانی دیدا داینابوون، بللوپینی کب ل کک سپیبوون، کوە چکپ 
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دەنگی ماری خۆش و چاوانی میھرەبان و . بکرنوە محاڵ بوو لکدی جیا
 بۆی ئندامانی خزانک ئو ، زاری خۆش و شیرین بوودەم و. مند بوون

بم منداکان، حیکایت و . بوو ک ماجۆر دەخوت کاتیان خۆش
کایتکانی دایکی خۆیان ینایان ل چیرۆک و حڤۆننزیلکانی دای ئلیونا فرول

بوو. خۆشتر بوو پتی ھکی گرنگ و تایبیگدا پکما لیونا لئ . مئ
بوو ب پیوو بزکی خراپ  کی قوی ب کلش بوو، وەک ئوەژن
.  دەھاتوە سر ئژنۆکانی، ب گوتی ئاندرێ دۆستۆیڤسکی، ورگی تهابنرئاخ

ئلیونا، جلی زۆر پاکوخاونی دەپۆشی، ھمیش شوکوکی تنکی تولی 
م وای ھموو ئمان، ئ. نوسنی وەک خۆی نبوو. سر دەکرد ی لیسپ

گخشک دەڕۆیی و دەبووە مایی خۆشحای ندوە، ئارام و ئاسوودە، ب سی
  .و پکنینی دکتۆر

تۆ بۆت نووسیوم ک '':  دەنووست،دکتۆر ل نامیکیدا بۆ ھاوسرەکی 
 کنج پوودیچلوپ شاوە . ، الواز بووە) کیلۆ١٦ :پوود(ژنت کزۆرت زەحم

 وای ک ھیچ بواممن . بگریت ایتا بۆ ناو عرەبانک سری بخیت و د
 دەکم بالی کموە کشی، خیاڵیک نیی فایدەیکیشی نبت، وا ینگبت

ھبت ئم کشدابزین ل دوائنجامدا ب قازانجی . ک دابزیبتبیست پوود
  ''. زۆر خۆشحاڵ دەبنڕووداوەئسپکان و عرەبانکی و ئوان بم 

رەزووی دەکرد ب خوقوخوو و مجز و جار ئا ماجۆر ھندک 
ئلیونا، . بکات ورت و گاتی پبکککانی ئم ژن بلنگازە ڕاب

بوو ک   بۆ نموون باوەڕی وا، تایبتی و سیری ھبوویبیروباوەڕ و ڕەفتار
ل ک دەکات کسیحییر مھ وان دوو پاروو  خودای دادوان، داوا لن

 تنیا ، ئوبوایزەدا، پاروویک نان بخوات؟ ب گۆشت یان ماسی یان سو
.  یان شتی دیکوە، جایزە،وە قورینگی سوورەوەکراو بب نانوخواردنی بچ

''چکۆلوەڵکوە و بیجوو م، ھدەمت ک نان بخپاشان ،جار پارووی 
کی دی بۆ دەمت ببخواردن .خواستی خوای دادوان مئ.''  

کابرایکی . دەبردر  بوو ک بنووتی بکا ئم، خای الوازی ئوکتا 
ماجۆر، .  ناوبناو بۆی دنا،وشپروی پیسکشتووتنفرۆشی چپی 

 مدەستگیرانیدەیگوت ئلیونایرسڤی .  ئنگاز تووڕە دەبوو، بلی بژن
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ای گورە دتنیا خو. بکات پ خوا ڕەحمت !تف'': دەدایوە و دەیگوت
  ''.ایکی تماکۆفرۆشی نناس من، نک کابردەستگیرانی

رەی گورگ ل ئلیوناوە برز و دەنگی سیری وەک لو،ھندک شو 
ماجۆر، لسر . ادەپڕینڕمنداکان، ب ترسوە ل خو . دەبووەوە

دەھاتوە و   تا وەخۆ،ادەتکانڕتختخوەک دەھات خوارێ و ژنی تاینی 
 ئگر ،وا پت دەم'': ەگوتھنگ ب ھڕەشوە پی د. خبری دەبووەوە

 لڕاستیدا ''.بگرن ورنی، فرمان دەدەم س لیتر خونت لوجارکی دی بل
  .ھموو ڕۆژک حجامتیان دەگرت، بم بفایدە بوو

بکاتوە، بم ئو  ی دەکرد، ک خواردن کمیھروەھا دکتۆر ئامۆژگار 
 و جادووگر دن دەیگوت ئگر ب سکی خای بخوت، ژنانی کوەلی

ئیدی دکتۆر بزار دەبوو و کۆی . خوی و زۆر دەترست و ناڕەحت دەبت
نا دەدا و وازی للیونا تا. دەھڕاستیدا ئداکلو ماس بوو لک ، ک 

جار  زۆر. یتوانیی ڕووبڕووی ئم فرمانەوا دیکتاتۆرە ببتوەەد
کی خکی یتیئلیونا ھاوو. زەبی ئو پاراستبووغمنداکانی ل پشم و 

ی یدەدا و فخرفرۆش لم ڕووەوە خۆی بسر ھموویاندا با مۆسکۆ بوو و
 ''بارین''دکتۆری ب . منداکانی ب ڕاناوی تاک، وات تۆ، گاز دەکرد. دەکرد

 بکو ب ناوی خۆیوە، ،) ب زمانی ڕووسی یانی ئاغا،بارین(بانگ ندەکرد 
وەک ئوەی . چوە بانگی دەکرد و ناوی دەبردیۆڤوات میخائیل ئاندر

 و دۆبی خۆراک و گنجین کلیلی ،ھرحاڵ ب. کارەکی ماک نبت
  .ژرخانک بو بوو و ئم خۆی ل خۆیدا ئیمتیازکی گورە بوو

ئندامانی خانوادەی دۆستۆیڤسکی، سعات چواری دوانیوەڕۆ  
 ک ب دوو ،وری مزکی خعسرەچایان دەخواردەوە و شویان ل دە

ک لکراو ڕووناکیان دەکردەوە، بسر دەبرد، شماتمۆمی ل پیو دروس
اندا یشونشینیو  له. کانیان بۆ بۆن شاد و جژنکان ھدەگرتیمۆمی

کژووی ڕووسیا، دایکوباوکنۆرە م یان بکریکان، ھو پاشان مندا 
درژاڤین و شیعرەکانی ژوکوڤسکییان  و شیعرەکانی پخشاندانانی کارامزین، 

جاریش ڕۆمانی لیزای بنوا یان  ھندک. ب دەنگی برز دەخوندەوە
شیعرەکانی پوشکینیان دەخوندەوە، سرگڤاری خانوادەک، بۆ ئو ڕۆژ و 
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ڕۆژگارە و بش ب حای خۆی ب ڕۆشنبیرکی تواو عیار دەژمردرا و 
ق بکت،پیاو ھدەیویست مندا جۆر روەردە بکاتکانی بز و ، پڕ ک 

  . حورمتی ئدەبیات و ھونر بگرن و بزانن
 ک لوموو شری س ھر. عات نۆدا شیو دادەنرا هسکان ھمندا  ل ک

 دایکوباوکیان ماچ دەکرد و ل ھنبر ،نانخواردن دەبوونوە و ھدەستان
 پاشان ،ان دەخوندکیان دادەدا و نزا و تازەژی شویۆئیکۆنکاندا چ

 ک کلوپلکانی ناوی ل ،دەڕۆیشتن بۆ ژوورە بپنجرەکی خۆیان
دەسکی موبلکان، ل  .و شکی ترسناکیان وەردەگرت یکدا، شوەیتاریک

پشتی مۆبلکان ل . شوەی داوکی ترسناکدا، برەو منداکان دەکرانوە
وتن، تختکانیان ل دەبوو استقین دەردەکڕندوو و ی زیشوەی گیانلبر

 خۆ میشلی برایشی لو ،فیۆدۆر ل تاریکی دەترسا. ب تاپۆی جادوویی
 ی کیچکۆل و شوعلئ ییبرا چاویان دەب م جووتبوو، بئازاتر ن

ل بسریوە بای لک دەدا و زووبزوو وودەیدا ل ئیکۆنک و وەک پپ
ویان لوت خیف و شادی ل. دەکباتی کما جگاردا دۆستۆیڤسکیم ئک 

نای دایکیان تنیا ۆڤماری فیۆدۆر( منداکان یجار داین بوو، ل ساکدا دوو
دابوو ی شیرلمیش( شیرەخۆران و منداری ئوە دەھاتن تا سگوندەکان ل ،

ئیدی ئلیونا خبری ب خانم دەدا ک . بدەن، ک کاتی خۆی شیریان دابوون
 لوکریا ب سرپۆشک و جووت پاتاوی کتانوە خۆی ب ،تووەلوکریا ھا

ھر ل ئاستانی دەرگکوە نیشانی خاچی دەکشا و ب . ھۆکدا دەکرد
انی ک یسالری و سنگینی سوی ل ھموان دەکرد و ئو کولیچ دھاتی

  . پچابوو، بسر منداکاندا دابش دەکردیخچیکی ڕەنگاوڕەنگوەول ب
 ک ب تاسوە ،بم شوێ، ب ئسپایی دەچوو بۆ ژووری منداکان 

 ک ،ی خیائنگزەکدایل الیانوە دادەنیشت و ل تاریک. چاوەڕوانیان دەکرد
ئیدی ب . نامۆ سیر و یا داینابوو بۆ گانوەی حیکایت و نزیلدخو

یان چیرۆکی  كدەنگی نزم حیکایت و سربووری ئیڤانی نۆبرەی تزار
یچی بۆ منداکان ۆڤ یان چیرۆکی ئلیوشا پوپ،ڕدنشین، یان چۆلکی ئاگرین

دەگوەزمانی گوند. ای ب م ژنی دەکردیئی کۆن قس .ب  کاوەخۆ و ب
، ب ئانقست تدا بوایل ھر وشیکدا سیالبی ئۆی . ئارامی قسی دەکرد
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بدەم ترسکی ئاوت ب شادییوە، درژی دەکردەوە و منداکان ب ئاووتاو، 
'' ...کرابوو یانکدا دەستگیریزادەی ڕووس ل دووڕبنجی'': گویان ڕادەدا

کان بوەی دەڕۆی و منداینی خۆیاندا  دوای ئب وە، لنیا دەمانت
 داینکانیان و یدەکوتن گنگش دەربارەی بھرە و توانای حیکایتوانی

 ،ئایا داینکی ڤارنکا، چیرۆک و حیکایتی باشتر دەزان'' :وردکردونیانابر
  ''یان داینکی فیۆدۆر؟

 وە میوانیان ڕادەگرت دایکوباوکی فیۆدۆر بما ن لدەگم، چونک 
 ریک بوو، زۆر سروشتی خۆیماجۆر بگیر و تکی گۆشسئارەزووی ک 
 درەنگ بتازەت،  ندەکرد شوانئارەزوویی خکی ندەکرد و یل تکو

ئیدی ھموو . ت دەکرد زوو بخوئارەزووی ،بکو ب پچوانوە
بم . ی ئو، خوویان ب گۆشگیرییوە گرتبوویخانوادەک ب چاولکر

 دوو س جار ب شوەیکی ئاوارت و ڕیزپڕ شانۆیی،سبارەت ب شانۆ و 
 یان میموونی ،ی جاکۆفیۆدۆر پاش بینینی نمایش. منداکانیان بۆ شانۆ برد

ی،ازیلڕبوھ فتندین ھی   چڕۆ وە کرە بکاتکتو ئدا السایی ئ
 ڕۆی شانۆیی دزانی شیلر، ک ماچالوفی ئکتر بینینی. میموونی بینیبوو

گڕان؟  و ئدی گشت. ی تیادا بینیبوو، خوی ل فیۆدۆر حرام کردیسرەک
ی منداکاندا بوای، بۆی سنووردار و ھموو گشتکان دەبوای لگڵ باب

بوو و دەبوای  ک واییر بوو، ئیدی گڕان و پیاس وەک جۆرە بگاربتاکت
 ھموو ،ل ڕۆژانی ھاویندا و ل سعاتکی دیاریکراودا. ئنجام بدرت

.  ک ل نزیکی نخۆشخانکدا بوو،خزانک دەچوون بۆ چمنزاری مریم
 خفرەکی پیمانگی ئلکساندەردا ڕەت دەبوون، کاتک ک ب بردەم

 اوکی چکۆلی فێ دەدای برپی خفرەک و ئویش بریککیان پارچ د
وە، قسی  بابیان بدەم ڕگه. وە و ب دزییوە ھیدەگرتوەیپل دادەنوی

... زۆر بسوودی بۆ منداکانی دەربارەی بیرکاری و ئندازە دەکرد
بدەن، چونک مندای  ن بۆیان نبوو بسر سوزەگیاکدا غارمنداکا

ی باوکیان، نابگوت دەب، بت و ئربتڕاکردن خۆی سووک بکاتتب ب  .
ھروەھا ھندک .  بگرن''مندانی نناسراودا''بۆیان نبوو پیوەندی لگڵ 

 و ی ب زەرەروزیانیشیان ل قدەغ بوو، وەک سواری ئسپیگم و یار
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 مندای بازاڕی و ینس، ک ب باوەڕی بابیان، ئمان یاریتۆپن و ت
ان مئندامانی خزانک یکشم. ی مندانی دکتۆریڕەشوڕووت بوون، نک ھ

ئیدی عادەت و ڕوڕەسم . و ڕۆژانی جژن دەچوون بۆ کس بۆ تازەژ و نزا
مندا . کردی وەرەقیان دەیربوو ک ل شوانی خۆشی و شادمانیدا یا وا

چکۆلکان، ب بۆنی یادی لدایکبوونی باوکیانوە، لسر کاغزکی لووسی 
زمانی ف ڕجوان، ب یان بزەکبابیان دەکرد، کاغ ەنسی پیرۆزباییان ل

 پوشکین و پخشانکیپاشان چند . قردلیکی ئاوریشمی جوان دەبست
کی سیر ک بریتی بوو سکییان ک ئزبریان کردبوو، یان شتکی دیۆڤجوک

ل چند کۆپلیکی داستانوانی ھنریادیان، بم بۆنیوە بۆ بابیان 
 نیای دەرەوە دابابوو، لوتواوەتی ل د فیۆدۆر، ک ب. دەخوندەوە

ل . جرگی ئم خ چکۆل و داخراوەدا گورە و پروەردە دەبوواون
ئم ژیان، وات . ببش بوودۆست و ھاوڕێ، ل ھر ئزموون و ئازادییک 

ا، ئم گورەبوون و دبسربردنی دەورانی گنجی ل ژینگیکی داخراو
 ،پروەردە دەستکردە، بۆ ھتاھتای کاری کردە سر ژیانی و لی نبووەوە

ھیچ یکک ل ئم لسر ژیان '':  ڕۆمانکی دەتنیبۆی یکک ل قارەما
تۆیڤسکی خۆیشی ھرگیز نیتوانیی لگڵ ژیاندا  ھبت دۆس''.ڕانھاتووین

 بم ئم قسی بو مانای نیی ک فیۆدۆر ،بگرت ڕابت و خووی پوە
ھرچندە تبیعتی خۆش و . دۆستۆیڤسکی منداکی خمین و ئارام بوو

سادە بوو، بم لگڵ ئوەشدا زوو ھدەچوو، زۆر ببیانوو و سختگیر و 
 ھرچندە ، ک لگڵ دایکوباوکیدا وەرەقبازی دەکرد.وودەستخواز ب

ک ب . دەدا گزی و ف بکات ماجور زۆر لی تووڕە دەبوو، ھر ھوی
 رانی دەبوو، بنیگ کی پچوونیان دەکرد تووشی ھپیاس گالیسک

جارک ک ل . بچووکترین گشت و گڕان دەھات جۆشوخرۆش و ھچوون
، ئمیش دەستسک ب تدەدا  غارتسپک دەبینجومعبازاڕکدا ئ

نسپخۆوە دەچ کانی بت و ئانیشکوە دەگررتدەمیکچاول ی ی و ب
 وەندە غار دەدات تا لت و ئودەک کناو باخ غار ب ب ،کسپئ

نا جارک ل یکک ل ۆڤماری فیۆدۆر. ماندوویتیدا ل پلوپۆ دەکوت
من سرم ل کارە خراپکانی فیۆدۆر '': کی دەنووستنامکانیا بۆ مردە
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وڕ نامن، چونک گیانکم دەبت ھمیش لی بترسین و چاوەڕوانی ئم وس
ی لین جۆرە کارانکردن و ئامۆژگارۆ ماج''.بکمستی تبم ی یر، ب

دەھات، یکک لو  یان لیدەکرد ک بۆنی پشبین کوڕەکی، قسی وای
اق ب، ئم ڕەوش و ڕەفتارەی عئاخ فیدیا، کوڕەکم '': نی ئمیایئامۆژگاری

دەکات کارک ک ب !  نابتیتۆ گرتووت بر، ئنجام و ئاقیبتکی باش
 ک ھبت فیۆدۆر ئان ئاخری، وەخت''!ناچاری کاسکتی سوور لسر بنیت

سربازانی بوو، ئم کاسکت سوورەی، ک تایبت بوو ب  ل تاراوگ ئازاد
ل ،وپایپلر کرد سادە و بس.  

کشرابوو،  باخ بچکۆلکی ماباتی دۆستۆیڤسکی موحجرەیکی ل دەور 
وای . دەکردەوە ک ل باخ گورەکی نخۆشخانکی جیا

ھڕەشوگوڕەشی دکتۆر، فیۆدۆر ئارەزووی دەکرد پیوەندی لگڵ ئو 
ۆبی میلو زەرد و شوکوی سپییوە ب  ک ب ڕ،نخۆشاندا بربیار بکات

بزی لم خک .  ب مبستی ھواگۆڕک پیاسیان دەکرد،ناو باخکدا
ب پچوانوە بزەیی پیاندا . ناشیرین و نخۆش و دەردەداران ندەکردەوە

رژوا چکۆلی، ک ل ۆب ئم.  دەکرد تکویان ببتئارەزوویدەھاتوە، 
ی ئو خک یدەکرد ھاوڕیتی و دۆستایت  ئارەزووی،ژیاگۆشگیریدا دە

الین  ئم خکی، ک ل. بلنگاز و کۆڵ و شرمن و بنوایان بکات
کرابوون، پشتگوێ  کۆمگیکوە ک ئو ھیچی دەربارە ندەزانی، تۆ

، ک ھریکیان چیرۆککی نئم قرەبختان، ئم تپ فدراوا. خرابوون
زەیی بوونخی ببوو، مایزی ھنگای جیاواز. مئو کم خن یجا ئمی ت

کاتک ماجۆر، . ان ل فیۆدۆر، بالی فیۆدۆرەوە نامۆ نبوونیو پگی کۆمیتی
فیۆدۆری بدەم قسوە لگڵ یکک ل نخۆشکانی ئم دەزگا خرخوازییوە 

ل ک میش. رزەنشتی دەکردغافگیر دەکرد، لی تووڕە دەبوو و ب توندی س
کزانرەی خرچاو،  یهنۆبب روەر دەھاتپیاوی و خیاندە زۆر خرچھ ،

  . بم ب شوەیکی گشتی ھمن و گوایڵ بوو
 بم ،ئاندرێ، ک بچووکترین کوڕی ماک بوو، بابی زۆر لی ڕازی بوو 

جا دکتۆر بۆ . ''لو گۆڕەئاگرک بوو '' ،وەک دایکوباوکی دەیانگوت! فیۆدۆر
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 م کوڕە، بی ئخۆشانچوونی نوەی ھوە و دامرکاندنورکردنھ
دوورودرژی باسی ئوەی بۆ دەکرد ک خانوادەکیان چند ھژار و چند 

 زۆر زەحمت بتوانن کمک پارە پاشکوت بکن و ژیانکی لباریان بۆ ،ندارە
کشن و بتمای شتی ببڕەی خۆیان پ ڕادابین بکن، بۆی دەبت بگورەی 

 ترسی ،دیارە ئم تابلۆ و دیمن تاریک و ڕەش سبارەت ب ئایندە. زۆر نبن
بگومان، ئم جۆرە ئامۆژگاری و . و دەیحپساندن دەخست دی منداکانوە

ی تاڵ و تاریکانی ماجۆر بوو ک ترسی ل ھر جۆرە کۆمڵ و یڕتازەن
ی ئاشکرای ل دڵ و یی بسنوور و دوودیگومان و ڕەشبینکۆمگیک، 

ا مایوە و پوەی ددەروونی دۆستۆیڤسکی چسپاند و تا کۆتایی تمن لگی
  .تالیوە

 و غاف بوو ''چاو ل من بکن''باب ڕژد و پیسککیان پی دەگوتن  
ئایا ئو ! لوەی ک کوڕەکی چند لوە دەترست بچتوە سر ئو

ی زۆر و بسنوورەی دۆستۆیڤسکی پرچکردار نبوو برانبر ب یستبودە
ی بابیوە نبوو، ک یھۆی دەقی و زبر  ئایا ب؟چروکی و ڕژدییکی بابی

برانبر ب ھر کسک زۆر دنرم و بسۆز و بزەیی و لبوردە بوو؟ 
 انوکچوون لنلدۆستۆیڤسکی ھستی دەکرد ک ھیچ خاکی ھاوبشی 

وە . خۆی و بابیدا نییڕووی سۆز و سۆزداریی ر لک ھم باب و کوڕە نئ  
لی : خای ھاوبشیان نبوو، بکو ھستی ھڤدژیی دەرھق ب باوکی ھبوو

جار ھستی ب جۆرە  جار ڕقی لی دەبووەوە، بگرە ھندک دەترسا، ھندک
ئوەتا ل . ر ب بابی دەکرد برانبجستییبزکی دەروونی و  بزاری و قز و

ک ل ئم ب '':  ھاوار دەکاتڤ ئیڤان کارامازۆ،داۆڤڕۆمانی برایانی کاراماز
جار ھستی بزەیی بسر   بم ھندک''؟ئاواتی مرگی بابیوە نبوو

 پشیمان دەبووەوە لوەی ک بم ڕادەی ل بابیوە، لو ،کوڕەکدا زاڵ دەبوو
: ا بۆ میشلی برای دەتدل نامیکی. نیاوە، دوورەوی دوکسوە ک ھنابو

''ییری ھکی سخالقت و ئبیعند توە، چتبابمدا د زەییم بند بچ!'' 
ورەی لکی گیزرەبرگی دکتۆر جڕاستی مت خوارد بفدا، زۆری خ، 

  . بوو ک وەک پویست و بڕاستی خۆشی نویستووە چونک دنیا
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  بشی دووەم
  داروڤۆییی

 
 کینی ئم موک جۆرە .دا موکی داروڤۆییان کی١٨٣١ل سای  

ماری . کی خست ژیانی ئارام و مندی خانوادەی دۆستۆیڤسکییوەۆجموج
 . لگڵ منداکاندا دەڕۆیی بۆ گوند، ڕۆژانی بھاردایکمیننا لگڵ ڤرۆفیود

م ماجۆر، بوە،  بھۆی کار و دەوام نیا لوە، تشار دەمای ناچار ل
ردان و ممانگی تی و سکردانی ماڵ و منداووزدا دەچووە س

 مۆتکی ، چونکدیدارەکشی ھرگیز ل چلوھشت سعات تندەپڕی
  .ھر ئوەندە بوو

بوو،   خۆشئجگارسفرەک، ک دوو س ڕۆژی دەخایاند، بۆ منداکان  
 بو ،سیرف(ئو جووتیارە کۆیلیی . ی ھبووینی ئفسوویھمان کاریگر

یکوە، دەکدران و یدەست وەرزرە ڕووسان دەگوترا ک ب زەو
ک ناوی سیمون شیرۆکی بوو، بو ئسپانوە ک بۆ کنی ) دەفرۆشران

عرەبان کۆنکیان . موکک بکار دەبران، ل گوندەوە دەھات ب شونیاندا
دەکرد و فیدیا ل تنیشت  و پریاسکان پ خچول جانتا و ب

یک دادەنیشت، ھنگ عرەبانک، ب ییکوە، لسر کورسیعرەبانچ
ل شار دەردەچوون، دەکوتن سر . ئسپایی و ب یورغ دەکوت ڕێ

ب قار، کقارشکان و شستۆ کند و کۆسپ و کک کی پیگناو  ڕ
 دا و بالی کپردربتوالیکی گ زیوینی ورمزرایکی شۆڤاندا ب نزیکی دا

و کوختیکدا، ک سرەکی ب ھژک و بژاڵ و چوچوان گیرابوو، 
منداکی پپتی ب توی . ا بوو، دەڕۆیشتندنردەوانکی داری ل بردەم

کردبووەوە و ب دەنگی برز شتکی نامفھوومی  کراسک، دەستی برز
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پ و دەگوت، کبکاتدەچوو س کرەبانرنشینانی عس موو .  لر ھھ
 تدەپڕین و بۆنی خاک و خۆڵ و پین شقامکدائم دیمنان ب کناری 

، ب شقامکداو زڕ و زب و پارچ و پڕۆ کۆن و ڕزیو ل ڕاست و چپی 
سمی ئسپکان دەنگکی سیریان لوە دەھات، وەک . اندا دەھاتویکپو

چرخی گالیسکک جیەجییان . ت ک ب زمان ل بدردەنگی چقن بوو
ن دەپاڕایوە ک ۆفیدیا، ل سیم.  زەنگوکان دەزرینگانوە،لوە دەھات

  دەی ئاوا باش؟. ھوساری ئسپکانی بدات دەست
 ر کورس لسم قۆناغدا، فیۆدۆر، لکرەبانچییینی عشو و ل کیی ک

رەوە، چاوی ب شونکدا دەگا، پوەکانی ھدەستا، خۆی ھدەدای خوا
نجام پاش ئوەی ب ھوای ئازاد ئدەبوون، سر  گیای شدارەکدا تڕل ناو

دەکوت سر  مست دەبوو، شاد و بحوس، دەگڕایوە، سر
یکی دەستی ھدەستان و دووبارە ب خۆ و یعرەبانک، شریخی ل قامچ

  .تنوە ڕێعرەبانکوە دەکو
 پرپووت بوو، بریتی بوو ل س ھۆدە، بینایکیخانووەکی داروڤۆییان  

سریان ب ھژگ و . ندیوارەکانی لوحدار بوو، ک قسیان تھسووبوو
 ،دە ساوان گرتبوو، درەختانی زەیزەفۆنی زەالمی سوچبژاڵ و چ

انبر ئم لودیو ڕیزە درەختکانی بر. سبریان لم خانووە دەکرد
 گبوو وخانووەوە ککی بچووک ھوزەزاردەھات ،س راغ شیوەکتا ق ک 

توالن دەستی پی داربنگوەوە جدوای ئک خۆرئاوا . دەکرد و لکات
زۆر تاریک و ترسناک دەبوو، دەیانگوت پ یشڵ و بنگم جدەبوو، ئ 

رانی ترسناکی وەک گورگ و مار و ئبگیانل ت لھۆش و دەب مژدیھا، ئ
بتایبتی . وندوژاند و ھستی کونجکاویانی دەجوخیای منداکانی دەھاڕو

 ک منداکی ڕیسکباز بوو و ئارەزووی دەکرد ب دزییوە خۆی بم ،فیۆدۆر
  .بشی فیدیا نا بۆی ئم جنگیان ناو. جنگدا بکات

ی وکشان دایکوباپا. بوودا ئم موک، باخکی سوزەواتیشی ت 
سپارد ک ئستکیش ل نزیکی ماکیانوە دروست  دۆستۆیڤسکی ڕایان

ندووی ل مۆسکۆ یی زیبوو میخائیل ئاندریڤیچ، یک برمیل ماس ئوە. بکن
دوای ماوەیک کشیشک، ک کۆمک . نارد تا بیانخن ئستکوە
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 خستبوو، ھات، ب قشی ھگری ئیکۆن و الفیتی پیرۆزی دوای خۆی
  .ا خونددوڕایوە و دوعای موبارەکبایی بسرودەوری ئستکدا س

) ١٩٦٠ی ئم کتب، یەنسڕوات کاتی نووسینی دەقی ف(حای حازر  
 دارودرەختانی ئو بشی باوەتوە و شونی ئستک ک وشک

ک وە، کراوە برملکراوەت . ،نکی تازە و پاکوخاوکی خانوویھیچ ناو ب
بم . کراوە ی خانووەکی بنمای دۆستۆیڤسکی دروست هتایبتی، ل جگ

 تا ئستاش ھمان دیمن و ڕواتی ،ھردوو گوندی داروڤۆیی و چیرماچنی
ھندک ئاوەدانی و کگی بچووک : کۆنی سد سای خۆیان پاراستووە

 ب ھژگ و بژان ھن، نزیکی بیست کوختیک دەبن، ک سرەکانیان
 جووتیاریگیراوە، باران دەیانشواتوە و ھتاو وشکیان دەکاتوە، کۆمک 

ڵ و بدبخت، بم کارام ل فندوفی ئسپدزیدا، لو مبسواد و تم
ل تۆ وای چرخی . کوختاندا دەژین، ژیانکی سادە و سرەتایی ئوتۆ

  .توەڕۆژگار ب سدان ساڵ بۆ دواوە گڕاوە
لم ماوەیدا . دەبرد ماری، ھموو وەرزی ھاوینی ل داروڤۆیی بسر 

. ەڕواندن، چاندنی گنم و جۆ و پتات و کتانزدەکوت پلوەرداری و سو
ئم ژن ئازا و ب باشارە، بوپڕی دسۆزی و دپاکی بۆ مردەکی 

تنیا چند . مسکنکانمان، ھموویان باشن، ساغ و سالمتن'': دەنووسی
ئستا شوکر .  ک گیین حای مردن،مسکنکی خانوادەی فیۆدۆر نبت

.  بکنکشتوکایتوانن کاری دەتنیا سیانیان ھشتا . باشترن
زیاد بخوا ب کانیشمان لیوانت''. باشن،حدا دەنووسکی دیکینام ل  :

ڕکی بووە ناوی نیکیتا کو. اوەند کوڕ و کچکی مسکنی پ بخشیومدخو''
مالۆسک ب سک پنج . کیریاۆ لەت کچکی بووە ناوی ناوۆر و فیدۆناوە ئیگ

یک ب ئارامی لسر ھلککانی کوتووە، بم یمراو. بچووی بووە
نیی قازەکان ھیچیان پ.''  

لو کاتاندا ک دایکک ب کاروباری ماوە سرقاڵ دەبوو و ب وردی  
 خۆی دەکرد، کانی جووتیاره حیوانکان و مسکن و یتیی سالمیچاودر

منداکانی ماباتی دۆستۆیڤسکی بوپڕی تاسمندی و تامزرۆییوە، 
دەبینی   خۆیان دەکرد و ئوپڕی لزەتیان لتازەییی ی ئم ئازادئزموونی
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السایی ھۆڤیانیان ! و ھموو جۆرە یارییکیان دەکرد، جا چ جۆرە یارییک
ژر  منداکان ل. ردەوە، ک ئمیان داھنانی فیدیا بوودەک

دەکرد، خۆیان ڕووت دەکردەوە،  دارزەیزەفۆنکاندا، کوختیکیان دروست
لشی خۆیان ب جۆرەھا ڕەنگ دەڕەنگاند، ب چ و گی درەختان و پڕی 

ئوسا تیروکوان بدەست، . قاز سکویان دروست دەکرد و لسریان دەنا
شیان بۆ بشی داربتوالکان دەبرد، ک کوڕان و کچانی گوندەک، لودا ھر

کوڕەکانیان بدیل دەگرت و دەیانھنان بۆ ناو کوختک . سنگریان گرتبوو
یارییکی . و بریان ندەدان، تا غرامیکی زۆریان ل ھنبرا وەرنگرتبا

. ن بووۆ ڕۆبنسییاری ک ئویشیان ھر ل داھنانی فیدیا بوو، ،دیکیان
مسکنکان، . پاشان منداکان ھات ب سریاندا ک ل ئستکدا مل بکن

یانیان یئو جووتیارە کۆیالنی ل موککدا کاریان دەکرد، ئم مندا شار
 ک ڕۆژ تا ئوارێ ب کگکاندا ،دەویست، بتایبتی فیۆدۆر زۆر خۆش

ی کاری جووتیارە ڕیشن و ییواندەسووڕایوە و ب کونجکاوی دە
 چاوانیان ک ل چاوی منداڵ دەچوون، سیری یچکنوپکنکان، دەیوانی

 داوای ل. دەست قورس و پتو و زبرەکانیانی دەکرد و ل پرسیاری دەگرتن
انب سپانو ئی بدەن ئگوجاڕان ت،دەکردن ڕو ھ خرماش ل ک 

ڕۆژک ل کاتی دروندا، ژن . تنھب اربسترابوون، یان داسکانیان بک
 بینی، ک گۆزە ئاوەکی قپوە بوو و ئاوەکی ڕژا و چونک جووتیارکی

 وتتاوا کرما بیبات، لبوو گوە ھری ئگی تینوو بوو و ئساواک مندا
فیۆدۆر ک چاوی . گری و زاری و گلیی ل بخت و ناوچوانی ڕەشی خۆی

متران ب پیان ڕۆیی ۆزەیی پدا ھاتوە و نزیکی دوو کیلبو ژن کوت، ب
  .تنھبۆ گوند تا ئاوی بۆ ب

 م جووتیارە سادە و ساکارانوەک ،ئ ،وجانو گ رە ساویلکو وەرزئ 
ھستی . نخۆشکانی نخۆشخانی ماری، سرنجی فیۆدۆریان ڕادەکشا

 برخورد و مامی یان و خۆمانیدەکرد زۆر لیانوە نزیک، زۆر خاک
 سادە و یب شادییکی زۆرەوە، میللتی ڕووسی، ک خکک. لگدا دەکردن

ساویلک و ب ژمارە زۆر بوون، کشف دەکرد و دەیناسین و ب درژایی 
درژایی ژیانی خۆی،  ب. دادەناژیانی خۆشویستی و میلی ئم میللتی 
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رک و پیامی پیرۆزی ڕووسیا ل کاتک بیویستای باوەڕی خۆی ب ئ ھر
ڕەشوڕووت کم خوە، ڕووی دەکردەوە ناو ئزەرد بکاتجیھاندا، دەم، 

گری کنرانی ھرمانبناخ، یان فرز و فرستۆکراتی لووتببۆ ناو چینی ئ 
ڕووی دەکردە ئم خک ڕەشوڕووت، ئم خک . میداڵ و نیشانان

ک لژر باری ژیاندا پشتیان . وەسروسیما چکن، ئم خک ماندو
چمابوو، ڕووی دەکردە ئم نیگایانی ک جگ ل سۆز و میھر، ھیچ شتکی 

تنانت ئو کاتانش ک ل تاراوگ و .  بدی ندەکراتدادیکیان 
جار ب  بگارەزیندان دەژیا و تنیایی و نائومدی برۆکی گرتبوو، یکم

ئو '':  لو بارەیوە دەت، برز کردەوەیادی ئم خکوە، ورەی خۆی
ھواکی وشک و . کوتوە ک ل گوند بووم مانگم، وات مانگی ئابم بیر

.  دەھاتھزی بهنیا خۆش بوو، بم تۆزک سارد بوو، چونک بایکی ود
ھاوین ڕوو ل کۆتایی بوو، دەبوای بو زوان بۆ شار، بۆ مۆسکۆ بگڕینوە 

 زستانک ب بزاری و بتاقتی ب خوندنی زمانی و دیسان ھموو
رڕفس رینوە بەنسیی . کگت گوند و کوە دەکردەوە دەببیرم ل ک

  ''.بج بم، دم دەگوشرا
ب  وت، بدەک کنگپدا، شو ناو جڕاست و چ کانداربندوق کی ل

ی پەو. بکات دەکردەوە و دەیتاشین تا ڕاوەقورباقری لی دەوروبارەک
ا، تاویان دبک، ب بر ھتاوەکو قومقومۆکی بۆر . کوکپ و بدەنگ بوو

. کاندا دەکرد دەدا و ب ھشتاو خۆیان ب بینی بردی سر تولڕگه
ھوا . خاخاۆکان، خۆیان ب گی لق نزمکانی درەختکانوە ھدەواسی

لپ ھاوارکی . دەھات ڕزیوی لبۆنی کارگ و توکدار و درەخت و گیای 
 منداکان بدەم ھاوارەوە ھدن، ل ''!ئھای گورگ'': دەبتوە ترسناک برز

چوغووردی دارستانک تدەپڕن و دەگن ڕووتنک، ک جووتیارک 
ریکی جووتکردنندەر خوم. لوە دەنووسیت دۆستۆیڤسکی لم '': بارەیئ

کابرایکی پنجا سای تۆکمی . ۆمان بوو مسکنی خی ماری جووتیاره
بوو، ک تاترا داوی سپی  بداروبار بوو، بابرزکی ڕیشنی ڕدنسوور

ک . ھرچندە قت قسم لگدا نکردبوو، بم دەمناسی. کوتبوون ڕدنی
 ب دەستک ،ھر ک گییم ئاستی.  ماینکی ڕاگرت،گوی ل ھاوارەکم بوو
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 ھوجاڕەکم گرت و ب دەستکی دیکم، سری قۆیم دەست دووی
بدەم ھانکھانکوە، . کرد ک زۆر ترساوم یکسر ھستی بوە. ڕاکشا

  '!گگورگ، گور': لکدالکدا دووبارەم دەکردەوە
بوو   دەوروبر و دیاریبموباالتی ڕوانی کردەوە و ب ماری سری برز

بن لوانوە  ل' ا گورگ، ل کوی؟کو':  ب قسکی من ھات، گوتیبوای
  '.'گورگ'نازانم، گوم ل یکک بوو، ھاواری کرد ': گوتم
ن ': جووتیارەک بۆ ئوەی من ھور بکاتوە، ب دەنگکی نرمونیان گوتی 
نا! بابرە چی دەکات، چ کاری . کردووە گورگی چی، تۆ وات وگورگ ل

رەی؟ل'  
دەلرزی، زیاتر خۆم ب قۆی کراسکیوە ل کاتکدا سراپام ل ترسا 

ئو سری لقاند و . کاتدا ڕەنگم تواو پڕیبوو وای لو دەچسپاند، پم
. تواو گیان، تواو ھیچ نیی! تۆ چند دەترسیت، ئای ئای! ئاه': گوتی
  '!شای بکن بزانن چند ئازایاتم
 گوی ،دەی تواو ':لپ دەستی ھنا و دەموچاوی نوزاشت دام و گوتی 

  '.دارت ب، دەی نیشانی خاچ بکشمدەی، مسیح ئاگ
م نابوون سر یک و لکدی انلو. بم من نیشانی خاچم نکشا

کرد، قامک ئستوورە نینۆکەشکی، ک یکپارچ  ئو ھستی. ندەبوونوە
ست دان جا ئستا دوای بی. خۆڵ و گ بوو، خست سر لوە داخراوەکانم

ساڵ، من ل سیبریادا لناکاو، ئو برخوردەم، وەک خۆی، ب ھموو 
بزە میھرەبان و دایکانکی ئو جووتیارە . وە بیر دەکوتوەیوردەکارییکی

بوو، ل منی ئسیرف و مسک ک ،واینت بدەب سترجرچاوم بب .
ستاش لی خاچی د ئقاند و نیشانری دەلچۆن س شا و دەیگوتبیرمەک :

 بتایبتی ئو قامک پیس و خۆوییی ک ب '!چند ترساویت چکۆل گیان'
لپ ل تخت . زەوە نابووی سر دەم چکۆلکی منامئترسکی شرم

شایکی دەوروبر دەکم، ادەکوموە، تم خوە شقوشەکی خۆم دوور
 شوەیکی دی بنم ھست دەکم دەتوانم ئم بلنگاز و ھژاران ب

برچاوی خۆم و ئم حات و بیرکردنوەی، لناکاو شادی و خۆشییکی 
وتۆم پت ئخشوە،دەبتمدا دەسد ک لیر جۆرە ڕق و کینھ ک .''  
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 تازەی، ل ھر قۆناغکی تازەدادۆستۆیڤسکی، ل ھر ئزموونکی  
ارە دەبرد و خۆزیای ب ژیانی نیدا، پنای بۆ ئم جووتییگومانی مزەبی و ئای

. سادە و نگۆڕی ئو، ب ورەی سادە و مندی ئو، دەخواست و تر دەگریا
ت موەرە، وەرە، گورگ نیی، خ'': جووتیارەک بدەنگییوە دەھات، دەیگوت

بشوو،نت م بتکات بم گورگ بتخوات، ناینزا...  نای سیح بم مدەک 
  ''.ھاناتوە بت

جووتیارکی کۆیل . ووتیارکی خکی گوندی داروڤۆیی بووماری ج 
نا ڕزی تایبتی ۆڤبوو، ئسپناسکی زۆر کارام بوو، ماریا فیۆدۆر) موجیک(

ی ل جنو و قس یدەگرت و زۆری متمان پی ھبوو، تنانت چاوپۆش
دۆستۆیڤسکی ل داروڤۆییدا سمیردیاشایا دەناست، ئو . نکانی دەکردیناشیر

ئم کیژە ل . کتر یژەی ک ل ڕۆمانی برایانی کارامازۆڤدا کراوە ب کارهک
گوندی داروڤۆییدا ناوی ئاگافیا بوو، ب کچکی شتۆک و گلۆک ناسرابوو، 

وچ و کۆنکاندا دەسوڕایوە و وساڵ دوازدەی مانگ ب تۆی کراسک ل ک
 ل ھمان ڕۆماندا شیباسی گوندی چیرماچینی. شوان ل گۆڕستاندا دەخوت

بم ئلیونا فرولوڤنا دۆستۆیڤسکی ل ڕۆمانی ئھریمناندا ناوی . کراوە
نا بور و ئازای، شایستی ئو پاداشت ۆھبت ئم ئلی. جاویدان  بهکردووە 

 پت، لن دەبنی نۆسامدۆستۆیڤسکی ت و کاتمۆسکۆ، ئ ک لبوو، ڕۆژ
ریگۆری ل ئاستانی دەرگکدا دەردەکوت، گ. دەرگی ھۆک دەکرتوە
ئم '': دۆستۆیڤسکی لو بارەیوە دەنووست. یکسر ل گوندەوە ھاتبوو

 ک جلی ستایلی ، پشکارە پۆشتوپرداخ قوەکی جارانیلجیاتی
دەکرد، پیاوکمان بینی ب کراسکی کۆن و جووت پوی  بر ی لیئمان

گریگۆری ب ' ھا، چی بووە؟': کرد  ترسوە ھاواری لباوکم ب. کتانوە
  '''.موکک سووتا': دەنگکی گیراوەوە گوتی

 و عماری بروبووم ھر کان ه ئاژهببووە کوخت دارینکان،  ئاگر بر 
ل . تابوو و مردبوووتنانت بابا ئرخیبش سو. ھمووی سووتابوو
تاوە و ھیچ شتکمان بۆ وسوکرد ک ھموو شتک  سرەتاوە وامان ونا

ماری . ھموو خزانک کوتن سر چۆکان و کوتن نزا. دەرنچووە
نا چوو بالی مارییوە، ۆڤنا فرولۆھنگ ئلی. فیۆدۆرۆڤنا، ب کوڵ دەگریا
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 ''.ببنئگر پویستتان ب پارەی، پارەکی من '': دەستی دا ب شانیا و گوتی
، بب زیانکخۆشبختان . وت کردبووتومز پنجسد ڕۆبی پاشک
کرایوە و  نای کارەکری ماک ببت، پۆئوەی پویست ب پارەکی ئلی

بم ئم بیرەوەریی، وەک بیرەوەرییکی ماریی . موکک ئاوەدان کرایوە
 رگیز لوە بیریموجیک، ھو بارەیپاشان ل وە، کدرایسدۆستۆیڤسکی ن 

 لتی ڕووس لبر ڕۆشنایی ئو کارە ھ و خراپانی ک زۆرمیل'': دەت
 ھمسنگنن، بکو لبر ڕۆشنایی ئو کارە گورە و ،جار دەیکن

ی خۆیانوە، دیان یپیرۆزان ھیبسنگنن ک ل جرگی جھالت و نزان
  بۆ ئم دەکن بیکن، ئو کارانن ک وەک چرا ڕگه پوەیتی و ئارەزوو

  ''.ناک دەکنوەوڕو
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  بشی سیم
  وانی یکمینن
  یکمین ماتم

  
 ماری ؛برایانی دۆستۆیڤسکی زۆر زوو خران بر خوندن و فرکردن 

ماری بگورەی ڕبازی . فیۆدۆرۆڤنا ئرکی فرکردنی فیۆدۆری گرت ئستۆ
 ب فۆنتیکی سالڤی پیتکانی پ. کۆن ئلفبای ب فیۆدۆر دەگوتوە

فیۆدۆر ک ھشتا چوارسان بوو، ) ،Az ،Bauqui ،Vede)a،b،v. دەگوتوە
ی پژەکرەگدەبوو، س رانمیروسس م سیالبی لگو وت کدەک .

یکمین دەقی خوندنوە، بریتی بوو ل سد و چوار چیرۆککی تورات و 
 جیھان، ئادەم ئینجیل، ون خراپکانی، چاپی بردینی کتبک، چیرۆکی خلقی

  . دەدا یشان پو حوا ل بھشت و چیرۆکی تۆفانی
 ک ھنگ تمنی گییبووە چلونۆ سان، ١٨٧٠دۆستۆیڤسکی، سای  

،  هو هکتبکی ھاوشوەی ئو کتبی بدەست کوت ک ل مندایدا دەیخوند
  . وەک شتکی پیرۆز و گرانبھا ل کتبخانکی خۆیدا ھیگرت و پاراستی

کاتک منداکان کوتن ئوەی چیرۆککانی تورات و ئینجیل ب باشی  
 تا مژووی ،باوکیان مامۆستایکی ڕۆشنبیری بۆ ھنان ماوە، بخوننوە

ئم پیاوە یکک بوو ل مامۆستایانی . بکات و پ بتوە پیرۆزیان فر
ک دەکوت قسان، پیمانگی کاترین، پیاوکی ھندە تڕفام و بزمان بوو، 

 ژییبفسوون دەکردڕەوانبی ئکباتندامانی ماموو ئماری .  خۆی، ھ
دەچوو تا  جار دەستی ل کاروباری ناوماڵ ھدەگرت و فیۆدۆرۆڤنا زۆر

 ک ب ئاووتاو باسی لدایکبوون، ڕەنج و عزاب و ،گوێ ل مامۆستاک بگرت
کان دەگسیحی بۆ مندارگی مموەوکپ س. ایکان کیری دەکرد، مندا
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 دەستیان ناوە و پرشنگی ل ناوئانیشکیان ناوەت سر مزەک و ڕوومتیان 
رسامی لوە ستکانی مامۆستا . چاویان دەبزەتی قسل ویش لئیدی ئ

  .ببھرە ندەبوو
دوای ئوە مامۆستایکی دیکیان ھنا تا ھندک بابتی سرەتایی  

ەنسی ب مندانی ماباتی دۆستۆیڤسکی ڕی في ڕۆشنبیردەربارەی زمان و
ئم مامۆستای ب ڕەگز فڕەنسی بوو و ناوی سوشار بوو، بم . بتوە

 ئیدی بم. ک ناوەکی بۆ بگۆڕن ب ناوکی ڕووسی داوای ل تزار کردبوو
بوو پاشان منداکان الی ئم   ئوە.ڤجۆرە ناوی بوو ب دراشۆسۆ

  . شوەی نیمچ ناوخۆیی نران بر خوندن بسۆڤوشدرا
دراشوسوف، پیاوکی ساویلک، قو، کورتبا و کمسیوات بوو،  

. نموون ئاڕی وەک غ دەدرکاند ھندک پیتی ب قورسی دەدرکاند، بۆ
، سۆڤدەگوتنوە، دوو کوڕەکی دراشو ی پيەنسڕ فی وانه، ۆڤسۆدراش
ی يدەگوتنوە، ژنکشی باق ان پيڤی بیرکاری و خوندنوەی سالی وانه

ی پکانی دیکتوە بابدەگوتن.  
ی يچ کسک زمانی التینھيدا،  ه بچووکه و پیمانگخوندنگبم لم  

 ک ، بۆی ئم ئرک خرای ئستۆی باوکی برایانی دۆستۆیڤسکی،ندەزانی
و شوک ئیدی ماجۆر ھمو.  زمانی التینی ب منداکانی بتوەی وانه

و ئیدی منداکان دەکوتن عزاب  دەکردنوە منداکانی ل دەوری خۆی کۆ
بردەم   ئیدی ل،بابیان مامۆستایکی ترسناک بوو. و ئشکنجوە

نک ھر ل کاتی . منداکاندا، غریزەی حوکمانی و ڕابرایتی دەکرایوە
یشتنی ب منداکان وانکدا، ک پتر ل سعاتکی دەخایاند، مۆتی دان

ندەدا، بکو ئگر یکک ل منداکان، ماندوو بوای و ئانیشکی نابای سر 
. ا دەتقییوە و سرکۆنی دەکرددشتک، یکسر وەک ھورەگرم، بسری

ا ل شکتیدا گۆت ببوون و پشتیان دئیدی منداکان، ناچار، ل حاک
ن، جوویان ل خۆ دەربی و بو دەقوە، دانواندبوو و ل ترسا ھدەلرزی

 ،mensa،mensae '': رمان التینییکانیان گردان دەکرد ه فھڕاست یان 
amo،amas،amat''دا، بابیان ھاواری دەکردڵ بچووکترین ھگل ، ب 

شا بدا مست دەیکزەکر مبی دەستووری زمانی التینی دادەخرا، . سکت
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 و اا دەدردبوالدا تووڕ دەدران، دەرگک توند بیککاغزەکان بمال و 
 دەنگی . دەتۆرا و دەڕۆیی) باوکیان(مامۆستاک یان لکان گومندا

ھبت دەبت ئوەش بگوترت ک . دەکوتوە ھنگاوەکانی دەبوو ک دوور
م مامۆستایندکارەکانی ،)ماجۆر( ئخو ب رزەکر ئسل دەکرد کناچار ن 

ا بن، یان بۆ ماوەیکی زۆر ل سووچکی ژوورەکدا ب پوە دچۆک
  .ڕایانبگرت

داکوبابی منداکان، ھرگیز ڕازی نبوون منداکانیان بنرن خوندنگی  
 بۆی ، تدا دەدراخوندکارانی جستیی، سزای ياساگیمناز، ک بگورەی 

 بنرن خوندنگی گلک ل خانوادەکان ئارەزوویان دەکرد منداکانیان
 ل ١٨٣٤ل و فیۆدۆر، سای بوو برایانی دۆستۆیڤسکی، میش ئوە. تایبتی

خوندنگی تایبتی چیرماک، ھرچندە پارەکی زۆر بوو، بم شونکی 
چیرماک، مامۆستا و . ی خکی بوو، وەرگیرانيباش و مایی ڕەزامند

کی نبوو، پیاو کی باش و شایستروەردەکارسۆز بوو، پجیب و د
بووی کۆمک مامۆستای بژاردە و يھرچندە کمسیوات بوو، بم توان

خوندنگک، ھاماجکی خانوادەیی و زۆر . بتوانا بۆ خۆی فراھم بکات
  .سادە و خۆش و دگیری ھبوو

خزانی و شوانڕۆژی، لسر ھمان مز و خوانی، ک خاوخوندکارانی 
خۆ ئگر . دەبوونوە و نانیان دەخوارد سر دەخوارد، کۆیان لنچیرماک نا
 مدام چیرماک ب ، شونکی بریندار بوای، برینکی سووک بوایخوندکارک

 شایستی ئافرین و ھاندان خوندکارکخۆ ئگر . دەستی خۆی تیماری دەکرد
 و پاداشت بوای، ئاغای چیرماک بانگی دەکرد بۆ ئۆفیسکی خۆی و وەک

کی دەدایباتک یان نت نوقخ . تبندکارانیھم خوکانیش، ئبا پۆل 
 چکۆلی خوندکارانیی يخت و پاداشتیان ب ھمان خۆشی و شاد

 میشل و فیۆدۆر بۆ مای خۆیان شممانکھموو . سرەتاییوە وەردەگرت
ژن، ل  ک نان و خوانکی شاھانی تایبت ب ڕۆژانی ج،دەگڕانوە

ھبت ئم خوان و زیافت نان و خواردنی دخوازی . یاندا بوويپشواز
 بم پش ئوەی دەست ب نانخواردن بکن، ب ،ئوانیشی لخۆ دەگرت

 خۆیان دەگایوە، ئو نمرانی ک تازەیدوورودرژی باسی ژیانی 
سارییانی ک وەریانگرتبوو، ئو ئرکانی ک دەبوا جبجی بکن، ئو ال
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یان دەگوانموو ئکانیان کردبوویان، ھھاوڕێ و ھاوپۆلوەای . ماجۆر، ک
ی برانبر ب خۆی ندەدا، ک گوی ل يڕگی بچووکترین الساری و چاوقایم

 تی مندانیتتی کوڕەکانی خۆی دەربارەی ڕەفتار و الساری و شحیکای
بوو ک  ئایا ھۆی ئم شادییی ئوە. وکان دەبوو، زۆر خۆشحاڵ دەبويمکتبلی

ھستی ب جۆرە تۆیکی بدخوایان ل خکی دەکرد؟ ئایا لو ڕوانگیوە 
گلیی لو خوندکارە الساران دەکرد، تا ھستی گوایی الی منداکانی خۆی 

وە؟ بدار بکاتندی و شاد بڕەزام رحاڵ، بابیان بیيھ بن  ئاشکراوە، ل
وانوە دەیگوتل :''رەی گالراوانی بنی ! ئرزەوی ھئ ،گرانی چکۆلی ڕئ

  ''! بچووک
 وەی شیویان دەخوارد، بکان، پاش ئوتن و  منداکانیان دەکبناو کت

کیان بر دەست بکوتای ب يھرچی. دەستیان ب خوندنوە دەکرد
 ل ھزرییانیری و سرچاوەی خۆراکی ڕۆشنب. جۆشوخرۆشوە دەیانخوندەوە

 . بریتی بوو ل ھندک بالڤۆکی مانگان ب ناوی مکتبی خوندنوە،سرەتاوە
ئم بالڤۆکان، بریتی بوون ل نامیلکی چکۆل، مانگان دەردەچوون، برگی ھر 

 بم فیۆدۆر، سرباری ئو ،ژمارەیکی ب ڕەنگکی جیاواز چاپ دەکرا
دوو ڕۆمانی مژوویی واڤیرلی و کانتان دور بڤۆکانش، زیاتر ئاشقی ھر

 بوو، )١٨٣٢–١٧٧١( سیر واتر سکۆتت بڕیتانی، نووسری بناوبانگی یوارد
. دا نووسیبوون١٨٢٨ و دووەمیانی ل سای ١٨١٤ک ڕۆمانی یکمی سای 

 خوی ب سفری ڤینیسیا ؛ھروەھا ئارەزووی ل خوندنوەی سفرنامان بوو
 خوی ب لبوردەیی ڕۆژھتی و ب سرکشی و ،وە دەبینیيییان قستنتین

ی مردان و پاوانانوە دەبینی، ب يی مترسیدار و فیداکاريوتگیر
ی کار و برھمکانی والتر يجۆشوخرۆش و تاسمندییوە و بب جیاواز

رج ساند و ھۆگۆی دەخوندەوە، ھرسی دەکردن و ل بینی ۆسکوت، دیکنز، ج
ھردوو وانی بیرکاری یان گرامردا، ل زەینی خۆیدا تاوتوی دەکردن و 

  .ھیدەسنگاندن
مبل بک  میشندھ دەبیات، کک خووی دابووە ئجار  ڕادەی

ر و براوژوە ژوە شیعر و ھۆنراوەی دەھۆنییردوو برا، . دزییھ
بۆ دایکیان، ک دەکرد و پاشان  بر سکییان لۆڤکۆشیعرەکانی پوشکین و ج

خۆش بوتبوو، يھۆی ندا کج وە زۆر الواز بوو و لو سیل ی دەردەباریک
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ویش وەختندەوە و ئوان کدەخون وتدەبی دەکی ئو مشتوم شنگگ 
لو . ی لنواندا دەکردنيجووت براوە، بدەم زەردەخنیکوە داوەر

ھشتا گنج بوو، ناوبانگی  پوشکین شاعیرکی ھاوچرخ بوو، ،سروبندەدا
ھبت ماری زۆربی جاران، ب قازانجی . سکیۆڤکۆندەگیی ج

 بم فیۆدۆر کاتک دەیبینی کسک ھی ،ی دەکرديسکی داوەرۆڤکۆج
 مرگی ئولیگی پخشانیسکی، لگڵ ۆڤکۆ جی کونت ھابسبورگپخشانی
رد و ب ھاوتای  جوان بوو، براورد دەکئجگار پخشانکی ک ،پوشکیندا

  . یکیان دادەنت، تووڕە دەبوو
ل دۆست و ئاشنا زۆر کمکانی ماباتی  ڕۆژک کوڕی یکک 

 بوو، ۆڤمنۆانیا ئڤئم کوڕە ناوی . دۆستۆیڤسکی، ھات سردانیان
ی شاعیرک بوو ب ي ک ھ،رینی ب ناونیشانی خانی شتانۆ داشپخشانکی
فیۆدۆر . ری کرد چۆنی بخونتوە دا ب فیۆدۆر و فۆڤ،ناوی ڤویک
توس '' چونک ، بۆ باوکی خوندەوە، بم بابی ب گنی نکردپخشانکی

 ق بگشتی و دەرھری ناودار بنووس ق بکی زۆری دەرھو توانج
 کوڕی ھاوتمنی میشل و ک ئم ڤانیای تا.''بوو جوکوفسکی بتایبتی، تدا
ھبت دەبت ئوە بگوترت ک . وو بیھنن ماوەفیۆدۆر بوو ک بۆیان ھب

بوو ماجۆر بکانی خۆی نی منداگیریینیایی و گۆشم تنیا، ھۆی ئت، 
خۆشیان، ب کو بریک بوون بگیر و تئیجادی گۆش ت، لبیعبۆ ،ت 

 فیۆدۆر زۆر ئارەزووی دەکرد، ک ،ناونموون ندکارانی لی خوکندنگخو 
  لخۆبگورەزانینیدا، ھندک دۆست و برادەر بگرت، بم چیرماک

ی نخۆشخان، دەیکردە يی ل خکی و شرمنۆکيڕادەبدەر و خانگومان
خواخوای بوو خۆی لپناوی . بکونوە کارک ھاوپۆلکانی لی دوور

، گری دی بۆ تی خۆی بۆ بسلمنيبکات، وەفادار ا فیدادھوەین دۆستی
، ل لگڵ تژبە و ھموو ھست و نست و نھنییکی خۆی بۆ ھبکاتو

دا، دەچووەوە قاوغکی خۆی و بسر خۆیدا ک دیکمین برخور
 ھاوبش تایبتمندییکیلڕاستیدا چ . فیۆدۆر ل ژیان دەترسا. دەکوت

لنوان ئو گنج چاالک و چلنگ و شاد و سادان و لنوان ئمی خمین 
 ھبوو؟ چ خاکی ھاوبش ،دتنگ و ڕەشبیندا، ک ژیانی ب تاریکی دەبینیو 
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 کدەبی و کوان ئاوات و ئارەزووە ڕۆمانتیکی و خولیا ئنل
یکانی ئو و لنوان خولیا سرڤسرڤ و يشۆرەتخوازی و دبندیی ئدەب
 ی بازاڕی ويا ھبوو؟ گم و شۆخدگمبازاڕییکانی ھاوڕکانی

لوەی ئگر ئاشنایتی و . سرڤسرڤکانیان، ئمی تووڕە و پست دەکرد
ی لگڵ کچۆیکدا پیدا کردبا، ئم گۆشگیری و شرمنۆکیی يدۆستایت

ی ھسوکوت و يبم دکتۆر، زۆر ب وردی چاودر. زۆرەی ڕەوابایوە
رەی گیرفانیان تا تمنی شازدە سای، شتاقیان پا. ڕەفتاری کوڕەکانی دەکرد

ھروەھا ک بۆ خوندنگکی چیرماک دەگڕانوە، ب . پ ندرابوو
گالیسکی نخۆشخانک دەبرانوە، تا ککی پیاسکردنی ناو شاریان 

 بم ل ڕۆژانی پشووی یکشممان و ڕۆژانی جژندا، بابیان ،نکوت سر
بچووککانی خۆیان، ئندرێ ی برا يل، یارمتبیاری دابوو ک فیۆدۆر و میش

 ھروەھا وان ب ھردوو خوشک ،ال بدەن و وانیان پ بنوەۆو نیک
  .چکۆلکشیان بنوە

ئیدی ژنی بلنگاز، ل . یکی ماری، برەبرە کوشندەتر دەبووينخۆش 
. ایوەتجدا کوت و ئیدی ھنس دا، کسیرە بوو، ل١٨٣٦زستانی سای 
ی گوجانی خۆیوە ي مردەکی ک بدەم خانگومانوای ئمش،

 ر بدا، ھیشتا ھمان سامانگی ئایاری ھ وە، لتباری ناپاکیدەتالیتۆم 
ھاوڕکم، من ل خۆم دەپرسم، '': ھنگ ماری نامیکی بۆ نووسی. دەکرد

 گومانت ل وەفاداری و ؟ئایا تۆ دیسان تووشی خانگومانی نبوویت
ب، ئم بیرکردنوەی چند بۆ  ئگر وا؟ پیدا نکردووەتوەی من يدسۆز

ندازە بۆ منیش ترسناکمان ئھ ب ،و . تۆ ترسناکر ئگم ئکجا ھاوڕ
وا من لیدا بووە، ئت ال پئاسمان و  گومان خوا، ب ند بردەم تۆدا سوب

 پابندی من. نکردوویت و نایکم  لناپاکیمب زەوی دەخۆم، ک ھرگیز 
دا خواردوومسر میحرابی کنبھ ل ندە پیرۆزەم کو سوم تا ''.ئب 

ژنی بلنگاز نمرد و چرای ژیانی ب تواوەتی نکوژایوە، ئم ھستی 
  . ی مردەکی دانمرکایوەيغیرە و خانگومانی

 سیرە ماری فیۆدۆرفنا، بک الواز و کیدەتوانی قژی،بوو ڕادەین ک  
 چونک ب شایستی ندەزانی ک خزمت و ،خۆی شان و خزمت بکات
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 سری پاک تاشی، ئیدی .شانکردنی قژی خۆی بدات بسر کسکی دیکدا
خزمان و ئاشنا و دۆستان و ئوانی بزەییان ب حای نخۆشکدا 
دەھاتوە، زووزوو سریان دەدا و دەڕژان بسر ئم بشی نخۆشخانی 

گلک ل پزیشکانی شار ھاتن کۆمکی ھاوڕکیان، تا ل مالیج و . امارید
بم دەردەکی دەردی . ی بدەنيچارەسری دەردی ژنکیدا یارمت

  برواریجۆرە دایکی دۆستۆیڤسکی ل بو. بدەرمان و لچارەنھانگ بوو
کرد و  دا، دوای ئوەی گردنی منداکانی و مردەکی ئازاد٢٧/٧/١٨٣٧

ی خۆی ب ھموو خکی ماک ي خری بۆ کردن و دوا ئامۆژگارنزای
یدا، ماوت سانی سیوحمت یاند، لجیھان کردئڕاگ رگی ماری، . اوایی لم
 ، فیۆدۆر و میشل حپسابوون؛بونیادی خانوادەکی ب تواوەتی ھژاند

ئیدی . ەداماجۆر ل داخ و سودا نیوەشت ببوو، سری خۆی ب دیواردا د
 ک ،لسر داوای ئو، ککی مڕمڕیان لسر گۆڕی ھاوسرەکی چقاند

بنوو، ئی '': رابوودئم دەستواژەیی کارامزینی لسر نخشن
، )١٨٢٦–١٧٦٦(کارامزین  (''.ی شادمانیيئسکوپروسکی ئازیز، تا بیدار

ورە ک  گینووسر و دیرۆکنووسی ڕووسی، دانری یکم کتبی مژووی
 ، بو)١٨١٩–١٨١٦(ل ڕووسیادا، لژر سرناڤی مژووی دەوتی ڕووسیا 

جا پش ئوە ب مانگک، پوشکینی شاعیر، ل دوئیلکدا، ب دەستی ). بووەوە
بارون دۆنتس کوژرابوو، بم ئم ھوا دوای مردنی ماری، ب کوڕانی 

زۆریان پ یی، کدۆستۆیڤسکی گ تیان بۆ ڕ ناخۆش بوو و بفک خادەی
 ،ئگر ڕەشم بۆ دایکم نپۆشیبا'' : ک فیۆدۆر گوتی،مرگی پوشکین خوارد

 ئگر ''.بگومان ڕەشم بۆ پوشکینی شاعیر دەپۆشی و تازیم بۆی دەگرت
بکین ک کارەساتی کوشتنی پوشکین، ل سرانسری وتدا، چ  ئوە ڕەچاو

 ک ئم ھست و تدەردەکوخم و پژارەیکی نایوە، ھنگ بۆمان 
ەوار و دجماوەری خون. ھوستی فیۆدۆر ھیچ زدەڕۆییکی تدا نبووە

ڕۆشنبیری وت، ب شوەیکی گۆنگ، ھستیان دەکرد ک مرگی 
کارەساتباری پوشکین، نیشانی وەرچرخانکی ترسناک، کۆچی پوشکین، 

 توانا و شکۆفایی خۆیدا تنیا نابووتبوونی بھرەیک نبوو ک ل ھڕەتی
، ترزکی ھزریو ب نابووتبوونی ئو ڕبازکی  بوو، بکو لگڵ ئودا
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 هخودای'': گۆگۆڵ بو بۆنیوە دەت. تایبتی ژیان نابووت و ئاوا بوو
ریبکی نامۆ و غند شتپوشکین، چ بژیانی من، شادی و . ڕووسیا ب

  ''.ا نییدو پیاوە گورەی ئیدی ل ژیانئ! لزەت برزەکانی لگڵ ئودا مردن
، ک لو سردەمدا ل سوپای سوارەی گاردی تزاریدا علمدار ڤلیرمانتۆ

وە، ک بووە مایی يبوو، بو بۆنیوە چامی مرگی شاعیری ھۆنی
ئیدی شاعیر '': ی ناڤبرییي ئم کۆپلیکی شیعر.دوورخستنوەی بۆ قفقاز

کرد، میدانی شیعر چۆوھۆ،  ەر حوکمی خۆی جبجی، قديل ژیاندا ن
 ئم بیت شیعرە خمناک و ''.پوشکین مرد، شاعیر مرد و شیعر با

. انی شاعیری نناس، ھندەی دی فیۆدۆر و میشلیان خمبار دەکرديئدەبی
 بابی ژنی مردە، ک ب ؛برەبرە ژیان ل ماکدا شوا، تحمول ندەکرا

 بووەوە، ھموو ھۆش و بیری الی ئوەداچاری دەستی بکار کرتۆپزی و ن
بوو بیاری  ئوە. بدات بوو، ک ل موککی خۆیدا، ل داروڤۆییدا، خۆی پنا

دا ک ھردوو کوڕە گورەکی بنرت خوندنگی ئندازیاری سوپایی سان 
 ئم پۆژەیی پ زۆر باش بوو، چونک خوندکارانی ئم .رگۆپترسب

خوندنگی، ک خوندونیان تواو دەکرد و شادەتنامیان وەردەگرت، 
دەیانتوانیی ب خوایشتی خۆیان ل یکک ل فوجکانی گاردی تزاریدا ببن 

بم . ب ئفسر، یان ببن ب ئندازیار و کاری ئندازیاری بکن
خت، بیان بۆ پایترەکفناکاوی فیۆدۆرەوە  سخۆشینی لھۆی ن

جۆرەھا دەرمانی خوارد، . تووشی دەنگکوتن و دەنگنووسان ببوو. کوتدوا
ی کرد، ک يبم فایدەی نبوو، تا ئنجام دکتۆرکی پسپۆڕ، ئامۆژگار

 زموونم ئئ تاوگر بکات، کری ھسرمکی گیری ناوچفس
بم ئم دەنگکوتن و دەنگنووسانی لگدا . سرکوتنی بدەست ھنا

ە و دۆستۆیڤسکی ب درژایی تمنی ھر ب دەنگی نزم داخاوت، مایو
. دەنگی سیر و دەستکرد دەھات برچاو و گوگری قس و ماندوو دەکرد

جیابوونوە و دابانی برایانی دۆستۆیڤسکی ل ھاماج و ڕوڕەسمکی 
قش ئیڤان بارشیفی کشیشی نخۆشخانک تازەژ و . بشکۆدا ئنجام درا

 ،ئندامانی خزانک، ک ھنووک کم ببوونوە. سفری خوند نزای
بگورەی عادەت، ل دەوری مزەک دانیشتن و پاشان ھستان و نیشانی 
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ئنجام باب و ھردوو کوڕەکی، سواری ئو گالیسکی بوون . خاچیان کشا
  .ک چاوەڕوانیان بوو

ا خاو و دن ل ڕۆیشتنسفرەکیان نزیکی ھفتیکی خایاند، ئسپکا 
ڵ بوونمتعات بوەستابان،مس دان کدا سیستگر قۆناغ و وھ ل دەبوای  .

کاندا  ڕبوارەکان ل کاروانسرا و میوانخانی گوندەکانی نوان قۆناغ ڕگه
 و نانیان دەخوارد، پاشان دەچوون بۆ تویلکان، ک میتران پشوویان دەدا

دەبران،  ئامادە دەکرد، ک بۆ قۆناغی تازە بکار قشاو ولودا ئو ئسپانیان 
ون و ڕکردنکیان وەک کاروانی بڕکردنی وئوسا دەکوتن ڕێ، جۆری ج

.  خزەک، دەشتکی تختانی و ھموار بووشقامئمبر و ئوبری .  بووترم
جر و دارکاژان و زەلکاویجن سیاسنگج ل رینب م دەشتڕەنگ  ی ئ
ڕیتمی . ی، نیگای ماندوو دەکرديئم دیمن یکھاو. ا، ڕەش دەچووەوەدزەرد

ی کاروانی و گالیسککی خی دۆستۆیڤسکییان، ل ڕیتم و جوجووی
ماجۆر پست و غمگین بوو، بم کوڕەکان سرمستی . عزیتباری دەچوو

کی تازە چاوەڕوانی ھزاران ھیوا و ئومدی نادیار و گۆنگ بوون، چونک ژیان
الوە  ئم ھاوکشییان ب.  بکن''جوان و مزن''دەچوون خزمتی . دەکردن

 ژیانی ی بیرکاری دەخونن، بم شیعر ھستی دەھاروژاندن و تاریکی؛ئازیز بوو
یوە، يمیشل خراخرا شیعری دەھۆن. ناک دەکردەوەوانی ڕويتایبتی و نھنی

 و و ڕۆژی سخشانیشزیرەک و زرینگ دەنپ ی يووسی، فیۆدۆر، ب
شانل و شمشرەوە،  کیمیاگران، کۆمک ڕووداوی ل ڕۆمانین و سوارچاکی و

نیسیا بوو، ھدەھنجا و چیرۆکی یان کۆشککانی شاری ڤيک زەمینی سرەک
کانی . دروست دەکردن لمرھمناک، دوا بکی خدەنگ برا ب جووت

 بچن ،رگۆک بگن سان پتروسب بوون ھر  بتماپوشکینیان دەخوندەوە و
سیری شونی دوئل شوومکی پوشکین و پاشان بچن تماشای خانووە 

.  ک شاعیر دوا ھناسی تیادا دابوو،یننبکۆنکی پوشکین و ئو ژوورە ب
 ،ا خۆیان دابووە دەم ئو خون و خیانوەدکاتک  ل،دوای ئوەش ئیدی

پکیڕوودا دلیناوکانی پچیاکی گۆڕینی ؛ ناخۆش زنجیرەی خیستگو ل 
ا خی دۆستۆیڤسکییان دئسپاندا، ل قمەوی حکومتی تڤیرا، ل کاتک

ا عرەبانیکی د لپ،چاوەڕوان گۆڕینی ئسپانی گالیسککی خۆیان بوون
تاو ھات و لسپ بئواندا وەستا سردەم ئب .ک لکدکاتسپرزین ا ئل ان ب

ورکی پۆستی دەوتی، ب شپقیکی وو ھانکھانکوە وەستابوون، مام
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بوو،  بر  جلکی تنگی ل.سگۆشی پڕدارەوە، ل گالیسکک دابزی
بدەم خواردنوەی . دەچووەوە  پارچگۆشتک سووروەکدەموچاوی 

نن و ھزەی بۆ بپرداخک ڤۆدکاوە، چاوەڕوانی ئوەی دەکرد تا گالیسکیکی تا
کوت، ھشتا عرەبانک ب تواوەتی  گالیسککیان ھنا، سر. بکوت ڕێ

ری پۆست، ھستای سر پیان و ب مست ونکوتبووە ڕێ، ک کابرای مامو
خۆی بۆ پشوە  ی داماوەکي عرەبانچ.یکيبووە سروگوالکی عرەبانچ بر

بووە  ی درژەکی بري، ب قامچدانواند و ب ھموو ھزکی خۆیوە
تا یارۆی پۆستبر، ل دواوە زیاتری لم دەدا، ئمیش زیاتر ل . ئسپکان

یانی ڕۆژانی نووسرکدا، لم يدۆستۆیڤسکی ل بیرەوەر... ئسپکانی دەدا
ئم دیمن قزەون ب جۆرک ل یادگ و زەینمدا نخش '': بارەیوە دەنووست

 ب نم مه هتبووە، کت  لم مامو''.بیرم ناچنی ئدیم ر و و دۆستۆیڤسکی ل
، ک ھندک کس ئاژەییداکارمندی پۆستیدا، ھۆی ئم ڕەفتارە نزم و 

دەیدەن پاڵ جووتیارانی ڕووس و بوەی تۆمتبار دەکن، ب ڕوونی دەرک 
دانی ئم ، ھاوارکردن و لفرمانکردندەکات و باوەڕی وای ئگر دەستبرداری 

برز دەکنوە و خوقوخووی میانەوان  جووتیاران ببن، ئمان دووبارە سر
  .و ھزرینی مرۆڤانی پیدا دەکن و ئیدی بوەوە دەق دەگرن

 باسی ئسپکی لڕ و الواز و ۆڤلنیکۆاسکڕ ،ل ڕۆمانی تاوان و سزادا 
دەندا ب ناوی یکی کويمردە دەکات ک لژر زەبر و جزرەبی عرەبانچ

ئسپک لژر '': دۆستۆیڤسکی دەت. کا، دەپست و دەتۆپتۆمیکل
دەدات   پشتی دەچم، کچی سرلتازە ھوڵ،جزرەبی داردا دەلرزێ

 بم ک دارکی ئستووری دیک ب گازەرای پشتیدا دەدرت، ،بارەک ببات
ی ھر چوارپلیان ب جۆرێ دەکوت سر عاردی و تخت دەبت، ل تۆ وا

  ''.بیوەتوە
 پخشانکی باسی ،انی نووسرکدايدۆستۆیڤسکی ل کتبی بیرەوەری 

 موجیکک پخشاندالم . ، ب ناونیشانی چاوانی میھرەبان دەکاتۆڤنیکراس
)قامچی،)جووتیاری کۆیل ی ي بیدا و پکسپچاوانی ئ ت بشی دەکک

دەبت ڕایبکشیت، ئگر  ڕابکشیت، بم ھرتۆ ناتوانی عرەبان '': دەت
 دۆستۆیڤسکی ب درژایی تمنی ھمیش لژر ''.دەبت ڕایبکشیت تۆپیوی ھر

ھر تاوانک ل . گوشاری بیرۆکی ئازاردا بووە، لو بیرۆکی نخلسیوە
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برھمکانی ئودا ھی، ڕەگی چووەتوە سر ئازار و لو ڕوانگیوە 
ڕەنج و ئازار بیانووە .  و مامی لتکدا کراوە و ڕاڤ و شرۆڤ کراوەبرخورد

نی ژیانوھ ،یمی بوونی ئورەکگ .ل وە  بابی دۆستۆیڤسکی کالی
قدەر .  ب ئازارەوە دەتلتوە،دانیشتووە، ب شوەیکی ترسناک ئازار دەکشت

ی لمم ستو چارەنووس ئ  ی کمم زومولی کردووە و ئحت تدەب
، یی ک لگڵ منداکانیدا بکاری دەباتيبکات، ئنگیزەی ئو زبری و سختگیر

 و باری نائومدی و ڕق و ترسی خۆی ب ملی برپرسیارتیو  کس ھر
ھیچ شتک ل . ناکات ھیچ شتک ل خۆمانوە دەست پ. ەداتددراوسکیدا 

 ھموومان گیرۆدەی یک تۆڕی عسبین ھر. ا، ل ئمدا کۆتایی نایتدخۆمان
 بکات تا دەوروبر و کس نزیککانی، جوویکو ئوەندە بس یککمان 

  .ھست بکن ئوانیش ڕادەکشرن و ئازار دەکشن
یچ ب ڤفیۆدۆر میخائیلۆ'' : دەت، ھاوسری دۆستۆیڤسکی،ڤیناۆئانا گریگ

وە باسی منداییخۆشحاۆی دەکردی خۆش و ئارامی خيت. ''ب م دکتۆر
یچ بوو، برپرچی دەداتوە ڤیانۆڤسکی، ک دۆستی دسۆزی فیۆدۆر میخائیلۆ

دا ئاسوودە نبووە و بدەم کۆمک ي مندایوبگومان فیۆدۆر، ل'': و دەت
 ک ب تپڕبوونی ،لو ھست تاریک و بسویانوە ژیاوە و تالوەتوە

ی ي، بکو زەمینش بۆ کۆمک نخۆشڕۆژگار نک ھر ناڕەونوە
 سۆکی و ،ی وەک فداری، ماخولیا، وازوازی، گومان، دوودیيعسب

  ''.دوورەپرزی خۆش دەکات
ر باوشک دەدات، زیادبوونی قۆپی و مرداو و ۆکات درەنگ، ماج 

، نیشانی نزیکبوونوە بوو ل سان شقامکو ئوبری  زۆنگاوانی ئمبر
  .رگۆپتروسب
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  بشی چوارم
  کۆشکی ئندازیارانن

  
 ی پوشکین، پیاسکناریزیارەتی ماگیری کتح و و ڕی دوباری نیفا، ف

 ھر ھمووی ل سایی ویست و تگبیری ئاقنی ،کشفی جوان و مزن
میشلی خست  رگ، فیۆدۆر وۆبابیان ک گیین سان پترسب. ردا دواخراۆماج

وانکی شیندنگتیڕۆژخووەيی تایبی،ل ن کورونا  کدفیلیبوفیچ  الی
ئم ئفسرە خاننشین بناوبانگ، . دەبرا  ناوکوە بڕوەۆڤستامارۆک

ئرکی دەورەی ئامادەکردنی الوانی بۆ بشداری ل تاقیکردنوەی وەرگرتن 
کابرایکی درژی بسامی سم ڕەشی . ل خوندنگ، ل ئستۆ بوو

 ،گاسارد بوو، ترس و خۆفی دەخست دی خوندکارانی تازەوەسمبابی نی
یکی دگیر و يک دەمی ھدنا و دەکوت قس، جۆرە نرمونیان بم ھر

. دەکوت کی ژنان لژر پردەی ئم ڕوات زبرە سوپاییوە وەدەريناسکی
 ئیدی ک ل جگیربوون و چارەنووسی منداکانی ئرخاین بوو، دکتۆر، ھر

یان لنیایی و دووریم تندە ئرچبرا، ھ م جووتوە، بڕایبۆ مۆسکۆ گ 
م زۆر بر گران بوو، بيدج ب یدانو مدادی، لردەمیاندا تازەیب ل ک 

: میشل ل نامیکدا بۆ بابی دەنووست. کۆشش و کرابووەوە، کوتن کار
جارێ ئندازە دەخونین، . ووەکارەکانمان ڕەوتی ئاسایی خۆیان وەرگرت''

جارێ خشتی قولل و قتان، بورج و سنگر و مترزان . جارێ جبر
.  دەکینوندەکشین و جارێ ب فچ و قمان، دیمنی چیا و کۆجاران 

کی تایبتی يڕز و خۆشویستی. يۆرمان ل ڕازیزجنابی کۆستامارۆڤ، 
یرمان ھرانبب،یوین و بایی دوازدە  بایی سی ڕۆبوزاری کاری بۆ کئ 

 خوندکاریئم لگڵ ھشت '': ت ه ھروەھا د''.ڕۆبیش بۆیی بۆ کیوین
دا، لدیک یھ مئ تی بکی تایبیم مامۆستا متمانک پۆلداین، بی.''  
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ل لبر ئنجام ڕۆژی تاقیکردنوە ھات، فیۆدۆر دەرچوو، بم میش 
ئیدارەی خوندنگک . ی مجزی، دەرنچوويی و نالبارھۆی تندروست

دەینرت بۆ شاری ڕیڤیل، تا ل خوندنگیکی ئوێ، ک پاشکۆ و لقی ھمان 
نی خۆیان بوو، بخوندنگتخو و یونیفۆرمفیۆدۆر زۆری دڵ ب تبھ ،

ربازییسخۆش بوويمڕ ف وەک ،ی ندکاری کخوندازە لری کرد،   ئب
م خۆشبيم ئ ب کردەوە کی بۆ نژارەیم و پو خرەبووی ئق ،ی

یان يجووت برا، برایتی و دۆستایت. ھۆی دابانی ل براکی، تووشی بوو
ی ئم دۆست و ھاوڕێ ئمین و  هک دەیتوانیی جگ. زۆر خۆش و گرم بوو

ۆشی  جی ئم ھاوڕێ دسۆز و شاعیرە بج،ڕازپارزە بۆ فیۆدۆر بگرتوە
بۆ پ  و لدەکردەوە، ئواوەتی نت شتا فیۆدۆر دەمی بھ وە، کبکات

ل ھموو کک و ئارەزوو و ئاواتکانی دەگیی، . قسکی دەگیی
 ھبت ل ڕووی ،ھنبر بابیدا بم فیۆدۆر، ل. ڕازەکانی ناخی دەخوندەوە

 وە، وا خۆی دەنواند کزەییکیبندکارخوکوپی  ڕو د ک ب
ی خۆشکندنگت؛خوکیدا دەینام ندازیاری '':  لی ئندنگخو نجام لئ

ريمڕقبووڵ کرام، جلکی فب تی و کرد ی سوپاییم لی خزمو داخ ت
 ک ،من و میشلی برامیان'':  پاشان سانک لوەدوا دەنووست''.بووم

ی خوندنگی ئندازیاران، پتروسبۆرگ نا تمنی شازدە سان بوو، ل سان
سبارەت ب من، ئم ھیکی گورە . ھبت بم ئایندەیان وران کردین

  . ھبت ئم ھستی ڕاستقینی ئو بوو''.بوو
جار بو ناوەوە، ناوی ئم خوندنگی   ھندک،کۆشکی ئندازیاران 

ئم . بتی خۆی دامزرا بۆ سوکنی تای،پۆسی یکم رمانی تزار هدەبرا، ب ف
 کوتبووە جوانترین گڕەکی شارەوە، کوتبووە سر یکانگیری تالرە

ھۆی پردکی بزۆزەوە ل باخ  و فۆنتانکاوە، ب نیکاۆباری موھردوو ڕو
بورجکی گورەیان ل کنار ئم پردەدا دروست  .ھاوینک جیا دەکرایوە

 ئازاری سای ی١١ۆر، ل نیوەشوی اتۆری دیکتاتکردبوو، لم بورجدا، ئیمپ
ی خۆی، کۆنت دوپاھلینی يھاوڕی گیانیبگیان دەم وودا، ب فرمانی ھا١٨٠١

 ی پنھان ويب ڕەزامند فرماندار و حاکمی سوپایی سان پتروسبۆرگ و
ئیرادەی  چونک مشییت و''.  کوژرا،ژراوژری ئلکساندەری کوڕی خۆی
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یچ بۆ خۆی ڤ خۆشویستمان، تزار پۆس بیترۆخوا لسر ئوە بوو ک بابی
 ئم دەقی ئو ''.بباتوە، ئوە بوو ب مرگی مفاجات کۆچی دوایی کرد

راوە بوو، ک ئلکساندەر، ڕۆژی دوای کوشتنکی بابی بوی دڕاگین
  .کردەوە

 ی  لچۆڵ بوو و١٨١٩سا ککۆشک وەی  دا، کدوای گواستن
کانی ناوی، دەستللوپک نۆژەنکارکنا و بدا ھوجا يکیان پدا کرا و ئی ت

ھۆکانی گورە و برز و ڕووناک . کرا بۆ خوندنگی ئندازیاران ترخان
کانی جاراندا، ياتۆریل ھۆ ئیمپ.  دیوارەکانی سپی و گچکاری بوون،بوون

ی سد  هکرد، ک جگ خوتنگیک و خوارنگیک و چند پۆلکیان دروست
خوندکارانی ئم خوندنگی . بیستوشش خوندکاری تدا دەبووەوەو 

ئمانیان ب کۆمک . ساندا بوونۆزدە  بۆ چواردەتمنیان لنوان 
فربوونی پرەنسیپی . ڕوڕەسم و دابونریتی پتو و جگیر پروەردە دەکرد

ی خکانی زادەیی، ڕزگرتن ل سربازانی ئقدەمی پش خۆیان، پاراستنبنجی
یان، بایخدانی تایبتی ب سما، ئمان يالواز، بباکی و بھندنگرتنی مترس
 ک وەردەگیرا خوندکاری ئندازیاری. ھمووی ل برنامی خوندندا بوون

 سوند دەدرا و دەخرای ژر باری ،و دەچووە کۆشکی ئندازیاران
برنام . بۆ دیاری دەکرا خۆی برپرسیارتیی و سنووری برپرسیارتییوە

جبر، ئندازە، : دی و قورس بوويدو میتۆدی خوندن لرەدا ھمجۆر و ج
بالستیک، فیزیا، تالرکاری، قت و مترزان، توبۆگرافیا، جوگرافیا، 

 ھویان . و تا دواییھروەھا ئدەبیات و مژوو و مشق و ڕاھنانی سوپایی
 مترز و چۆنتیی ئاوی ببن، فری ونی فری ،دەدا نخشی باش بکشن

خوندکارانی ئم خوندنگی، ھر ل ئستاوە باسی . سنگرسازی ببن
ی ي، پیوەندکسی و حای دۆخسرکوتنکانی ئایندەی خۆیان دەکن، باسی 

باسی ئوە دەکن چۆن . گرنگ و گشتی، شوبری و جالل و شکۆ دەکن
ئوسا ب .  ڕادەپڕن''سربازانی کۆن'' ک دژی دژی ئو کسان بوەستنوە

ژمنانی دوو دەست و چینی وفرمانی خوندکارکی ئقدەمی ئندازیاری، د
ھڤدژ، ئاشت بکنوە و سوند بۆ یکتر بخۆن، ک دۆستی یکتر بن و 

ن و ھر سووکایتی و بدحایبوونک ک ھموو ڕق و کینیک وەالوە بن
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زەبتوڕەبت و دیسیپلین لم خوندنگیدا، زۆر . بکن ربی داوە، ل ڕووی
 ک وەیست ئبم ،ختنجانسڕامگ   ن کوە بکرری ئن و فبکر

تحمولی دژواری و بارودۆخی سخت بکن و بۆ گیشتن بم مبستش 
ئوەتا سرگ پیرکی، . خالھموو ڕگیک ڕەوا بوو، بتایبتی جدە و شل

بارەیوە  وبانوە، لم و ڕگه ی پرد هک ل پیمانگيد بیرەوەریل کتبی چن
ڕدەکوت لسر ھیکی  زاندا، وامجار ل کتیبی نجی ھندک'': دەت

ل ناندا بچکۆلشق و ڕاھندکار ،کاتی مخو جۆر کبر شب الخ ل دەگیرای
 یان ل ،برەیکتو جدە، ک دەبوای ب نیمچمردوویی بخرایت سر دەس
  ''.پتۆکیوە بپچرای و ل میدانی مشقک ببرایت دەرەوە

دۆستۆیڤسکی دوای ژیانکی خانوادەیی گۆشگیران لژر بای  
 دا، لناکاو دەکوت ناو ئم ژینگ سرەتایی و زبر و جنجاڵ و پوکدایکوبا

وبندەدا یچ، لو سرۆڤفیۆدۆر میخائیل. وەۆجۆشوخرۆش و جموج
گنجکی قوی چوارشان، دەموچاوخ، کپوو ھگڕاوەی ڕەنگ زەردی 

 تو ، قژە زەردەکی زۆر کورت کردبووەوە.دەموچاو کمک نمووس بوو
چاوەکانی زۆر ل . برز و پانکی بسر چاوە قاوەییکانیادا ھاتبووەوە

ۆکانی تنک و بر. دەکرد شاکردنکی پیاوی بزاراا بوون و تمدوقو
ب شوەیکی گشتی جۆرە خمینی، گۆشگیری و . ور بوونولوەکانی ئست

ا، شپو بوو، دل جلوبرگ. رایوەدنیگرانییک ل سیمایدا دەخون
ھاوڕکانی . دەدا می سوپایی فڕمی ن ل دەھات و ن بایخی پڕیونیفۆ

فوتیوس. (نابوو نازناوی فوتیوسیان ل) Photius( ،کی کشیش و زانای
خوداناسی مسیحی بوو، ک ل پاپا ھگڕایوە و کسی ئرتدۆکسی 

 دیار و ڕۆکیی ڕۆژھت و ڕۆژئاوادا يینيی ئايدامزراند و ل دووبرەک
  .)برچاو و کاریگری بینی

ا، زۆر قورس، دیکم برخوردی دۆستۆیڤسکی لگڵ ھاوپۆلکانی 
چند گل '': یاداشت ژرزەمینیکاندا دەت کتبیل . ناخۆش و تاکتبر بوو

ھۆی مشق و  ل خوندنگکی ئمدا، ب! بوون، ل ئاژەن دەچوون دیار
 دەگۆڕا، دەشوا و خوندکارەکان جستیڕاھنانی نادروستوە، سیما و 

ئو کوڕە جوان و بژنوبا ڕکوپك و . یان وەردەگرتيشقی گالت
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 دەھاتن ئم خوندنگی، دوای چند ساک، ناشیرین تندروستانی ک
ھشتا . دەبوون و ھیکل و لشکی ناشیرین و شواویان پیدا دەکرد

. شام دەکردناامزەوە تمئیکی خميشازدەسان بوون، من ب سرسام
ان، دەمودوویان، يگم و یاری. دەما وڕوی بیرکردنوەیان سيسرم ل بچووک

مووی پخولیا و کر ھیان ھکرچاوموب خ دەھاتنبایوچ و ب . مانئ
جگ ل خمی خوندنگ و دەرچوون، ھیچ زیکر و فیکر و خمکی دیکیان 

توژەکانی خوارەوەی کۆمگیان، ئگر دروست  و ھر شتکی چین. نبوو
ب ،ی و ڕەواش بوایزەوە مامز و بق خ بوو، ببایشم و بالوە پ ان ل
کدا دەکرد و برم تشوەيبڕووی دەبوونوە ڕووبنیا ناو و . یت مانئ

ل تمنی شازدە سایدا . ڕواتیان مبست بوو، گویان ب ناوەرۆک ندەدا
ھندە گندەڵ بوون، .  بووتداباسی ئو پلوپای و پگانیان دەکرد ک نانی 

زی لوە پیاو قدەکردن.''  
انلبرە بچکۆالن، چونک زۆر سادە و ساویلک بوون، ھیچ زۆر لم گی 

جا ئستا لرەش، . خمکیان نبوو، ب بچووکترین شت دیان خۆش دەبوو
لوسای خوندنگ شوان ڕۆژانکی چیرماک، پتر تامی تای جودایی 

ژیان لرە زۆر '': بارەیوە دەت ل نامیکیدا بۆ میشلی برای لم. دەچشت
ی يیت و خۆشبختدي لرە تنیا ئو شتانی ل ما،خۆش و قزەوننا

  ''.زەمینییوە سرچاوە دەگرن و ھدەقون، جوانن
 بریتی بوون لو بابتانی خوندکارەکانیھموو باسوخواسکی ھاوڕێ  

ھموو . یانوە ھبوويی زەمینيیت و خۆشبختديپیوەندییان بم ما
ی بوو، باسی دەرچوون و بدەستھنانی پلوپای و خمکیان، خمی دونیای
بم ئایا فیۆدۆر ب خۆیشی ل خم و . بوو لبار پۆست و پگی باش و
نیا مانا و ووای د پم'': بارەیوە دەت لم؟ بیری پلوپایدا نبوو

ویی معنویتکی با و وی وەرگرتووە و ل کانگا و قيئاڕاستیکی نرن
ک ئم شتکی . ی ھاتووەت دەرێيویکی زەمانوانونوە، ھجدرەخشا
سووکی و ترسنۆک! ترسناک حا لت! ی مرۆڤيتت، ھاملوەک ''...ھامل 

نیا، بد، تمین، نائومکام، خبکی نتوە خۆی و ھاملی دەستیکبکت، ب 
ڕتوە، خۆی ل وکانی خوندنگکدا دەسويدان و ڕاڕەو و گلری
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ک قس لگڵ ھاوڕکانیدا دەکات، بباک و . مامۆستاکان دوور دەگرت
کانیان پروا قسپت بکارکردن ناکات، . دەب غی لوەش درای ئو

 ناگرت، ھر کارکی پ پپبکو ب پچوانوە، زۆر کۆشیارە، 
 ل کاتک ک مامۆستا پۆفیسۆر پالکین،. دی ئنجامی دەدايدبسپردرت ب ج

وانکی خۆیدا پی گوتن گۆگۆڵ، نووسرکی بچووکی ب بھرەی و 
بدات و دەربارەی ژیانی خکانی ڕەشۆکی  ئارەزوو دەکات ل دابونریتان ال

و گجروگوجر و التولورانی کۆمگ دەنووست، ئو سری خۆی کز 
ی  ناگرت، کول و کۆڤان و خمی خۆی دەدا ب کۆپپکدەکات و ھیچ 

یکانی خانی مردواندا يپاشان ل کتبی یادگار. ا و ھقی ھیچی نییدخۆی
وای، ئم  من پم. بوونوەرک لگڵ ھموو شتکدا ڕادت'': دەنووست

  ''.مرۆڤباشترین پناسی بۆ 
 خوندنگکیدا تازەیھبت خۆیشی خریک بوو برەبرە لگڵ ژیانی  

یکک ل ھاوڕکانی لو .  و تنیاییوە دەگرتخووی ب جودایی. ڕادەھات
ئارەزووی دەکرد خۆی ل خکانی دی دوور بگرت، ئایا '': بارەیوە دەت

دەکرد؟ چۆن بتوانیین بچین  بڕاستی کۆڵ و دتنگ بوو، یان وای ونا
ی، عبنجوبناوانی ئم؟ ھگرتنی چک و بکارھنانی، جموجوی دەستجم

 کۆن، ئمان ھر ھمووی زبر و ناخۆش سربازییڕوڕەسمی دابونریت و 
بوون، بم ڕاست و ڕاستگۆیان بوون، قت ڕۆژێ ل ڕۆژان ب دی ئو 

، جستییی يغرووری نخۆشان و ھستیاریی دەروونی و الواز. نبوون
 ک زۆر ، ل پشووی وانکاندا''.تووشی تنیایی و گۆشگیرییان کردبوو

 پنای دەبردە کناری چوارچوەی ئو پنجرەیی ک کورت بوون،
کتبکی کۆنی دەکردەوە و خۆی ب . باری فونتانکاو سر ڕويدەیوانی

جۆرە ھوی دەدا خۆی ل خم  خوندنوەوە مژووڵ دەکرد و بو
یکان يقوتاب. چکۆلکانی خوندنگ و ئرک خوندنگییکان دوور بخاتوە

انی تکوپکوە، ل حوشی یو سوعبت و شۆخی بدەم ھراوزەنا
خوندنگکوە دەھاتن، ڕیزیان دەبست و ب بردەم ئودا تدەپڕین و 
. دەچوون بۆ ھۆی نانخواردن و پاشان بدەم قس و پکنینوە دەگڕانوە

تنیا ئو . یچ، ن ھیچی دەبیست و ن ھیچی دەبینیۆڤبم فیۆدۆر میخائیلی
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ی تکانی کۆکاتبی دەدا، کتواوبوونی کار و دەوام لی توە و  پدەکردن
ی خوندنگک يی گشتيبم وەک ساڤیلیڤی چاودر. ڕکی دەخستن

دەیگتوە، زۆر جار ل نیوەشواندا دۆستۆیڤسکییان دەبینی، ک بدیار 
دا، بکییژوورە بازن وە، لی خۆیکزە چکۆلم کی بتۆیخاوسی، پپ 

و لبر ڕۆشنایی مۆمکی نیوەسووتدا، ک ل  شانیدا داوە و دانیشتووە
  .مۆمدانکی تنکدا دەسووتا، خریکی نووسین دەبوو

 کسییئیدارەی خوندنگک لی ڕازی بوو و ستایشی دەکرد، ل فایلی  
 خوندکارئایا - '': خوندنگیدا، ئم ھسنگاندن دەربارەی ئو دەبینرت

 تنیا ئوەندەی ''.باش- ڕووی تواناوە چۆن؟ ل–. زۆر کۆشیارە-؟ کۆشیارە
ھبت ھقی خۆیتی گومانی ئوە بکین . دەربارە نووسرابوو و ھیچی دی

 ،ک ڕەنگ لم سروبندەدا خریکی ڕەشنووسی یکمین ڕۆمانی خۆی
 سیروسمرەی ئم خوندکارەی ئندازیاری، یکستی. ت بووب،ھژاران

 ل بوو ک پیرۆزان عاتو سما، ئو س مک، گشقی چم ڕقی ل ک
ھندک ل . دەبران، سرنجی ھاوڕکانی ڕادەکشا ھۆی خواردن بسر

بوونوە، ب خرایی دبندی جۆشوخرۆشی   لی نزیکخوندکارەکان
  گنجی ل خۆی خیفیۆدۆر، کۆڕکی چوار پنج نفری. شاعیرانی بوون

وەوە، ک لو کۆڕەدا باسی شیعر و تنانت ئایدیال و بھا کردبو
.  و بپشین بووتازەئم بۆ ئم خوندنگی ڕووداوکی . باکانیشیان دەکرد
. ی ئم ھاوڕیانی دەکرد و ھانی خوندنوەی دەدانيفیۆدۆر سرپرشت

 ڕۆمانی و ب ھاندانی ئو وپ ل ڕگی ئوەوەوھندک ل ئندامانی ئم گر
یان لگڵ دیکنز و برھمکانی يو ئاشنایت پاتۆکی گۆگۆیان خوندەوە

  .کرد و خوندیاننوە واتر سکۆتدا پیدا
یوە، ل يجار ب بیانووی نخۆش  زۆر''انمزن و جوان'' ەئو ھوادار 

نزمکی و دەبوونوە و دۆستۆیڤسکی ب دەنگ نووساو  خوتنگک کۆ
ئوسا دەوەستا تا . ن ھندک دەقی پخشانی بۆ دەخوندنوەخۆی شیعر یا

خۆ ئگر ئم موریدانی بچووکترین .  شرۆڤ بکات،ئوەی خوندبوویوە
وا دەنگی لئ ،و بورھانی وەک  ئیرادیان بگرتای گدان بی و سدەبھ

جار ئو گنجانی ل ھۆکی  زۆر. کوتک بسر سریاندا دادەباراند
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تی ئیرادی گرتبوو، بسو کوە بوون، دەیانبینی چۆن ئنیشتی  ل لپ
 ژوورەک ھدەھات و دۆستۆیڤسکی ب خۆی و کتبکی دەستیوە دوای

یکک ل .  بھنت پبوایدەکوت، تا بابتکی ب دروستی تبگینت و 
 و لگڵ خوندنگ دەبووینوەی کاتک ک ل ئرک'': ھاودەورەکانی دەت

 دا دەکرد و بکھۆ قسان، فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی خۆی ب وتینکدا دەکی
ا ک دل نیوەشو. قس ئیلھام و سرۆئاساکانی، سرنجی ڕادەکشاین

ی لکردەرگو دایدەگرتین، دۆستۆیڤسکی بت و ماندوو دەبووین، خکش 
 نزمکی دەنگ. دەگرتین و بوپڕی جۆشوخرۆشوە قسی بۆ دەکردین

  ''.ئفسوونی دەکردین و لوی نزیک دەکردینوە
ی دۆستۆیڤسکی، کاری ل يھبت ئم حماس و جۆشوخرۆش ئدەبی 

ڕۆژک ک . ئرک سوپاییکانی دەکرد و وەک پویست پیاندا ڕاندەگیی
ڤیچ، بیری چووبوو، قسکانی ۆچووبوو بۆ خزمتی دۆقی گورە میشل پاڤل

. بکات  دەست پ''بۆ ئارەزوورەتی جنابی سعادەتی تزاری''وە ش بابم ک
 ئم گالن چ کسکی !سیرە'': ئیدی دۆقی گورە، ھاواری کردبوو

  ''!بئدەبیان بۆ ناردووم
دژوارترین ماوە و قۆناغی ئو سا بۆ دۆستۆیڤسکی، ماوەی مانۆرەکانی  

 تی کتایبجگارکرازنوی یان پیتر ھوف بوو، بپارە بوو ئنیا زۆر ود. ب
 یان ئگر ،گرم بوو، ئوەندەی پارە نبوو ئاوی خواردنوە بۆ خۆی بکت

پک ونیا ساردی کردبا و باران باریبا، پارەی ئوەی ل بڕکا نبوو کوود
باوکی . چای بکت، یان جلی زیادەی ھبت و جل تڕەکانی بگۆڕت

ی، ئیدی بوپڕی خمینی و دۆستۆیڤسکی ک پنای بردبووە بر گوند
 تیدا دەژیا و نتاقڕی بوپیخۆری و لدی، خووی دابووە منائوم

 و ن باسی ھیچ بکات و ن گوی ل ھیچ شتک تینبئارەزووی دەکرد کس ب
بوە لم . ھرچی زووترە، شتکم بۆ بنرە'': ببت، فیۆدۆر بۆی دەنووست

پح ک ناخۆش، مرۆڤ موحتاج ! دەکی ک تیکوتووم دۆزەخم دەرباز
ب...''  

 وا ،باب ئازیز و باشکم'': ھروەھا ل نامیکی دیدا بۆی دەنووست 
خیاڵ نکی ک کوڕەکت لپناوی خۆشی و ڕابواردنی خۆیدا داوای پارەت 
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و ... دەکات ل تاڵ بوایر دەستم بگئ ،یبازووم ھ ،یم ھقمن ئ
 خۆم لگڵ ھژاری و ، کوپیککم ل کس ندەکرد داوای تاک،پرژابام

نوە، ک من لم ھ بم بابی ئازیزیم، ئوە بیری خۆت ب.دەستکورتیدا ڕادنا
ی خزمتم، کاتدا، ب ھموو مانای وشی خزمت ل خزمتدام، یانی مژوو

بۆی بموێ و نموێ دەبت پابند و وەفاداری دابونریت و ڕوڕەسمی 
ویی، حای حازر، بۆ ھر وژیانی ئۆرد... ۆمگی بم ک تیایدا دەژیمئو ک

 من بۆی ھموو ئم شتان بۆ . بالی کموە، چل ڕۆب دەکوێخوندکارک
من لم حیساب و . تۆ دەنووسم، چونک لگڵ بابی خۆدا قسان دەکم

تک کا.  حیساب نکردووەگرنگیشن،کیتابدا پارەی شکر و چام ھرچندە 
ڕ مرۆڤ لی دەدات و تکی قوماشدا، باران لوەتر خک  ژت، یان کاتدەب

شکت و ماندوو ل مشقی سوپایی دەگڕتوە و ل سرما ھدەلرزێ و 
چای بۆ خواردنوە نبت، لوانی نخۆش بکوت، ک ل مانۆرەکانی پاردا 

دەزانم گرفتی داراییت  بم وای ئوەش، چونک ،ئوە بسر خۆمدا ھات
 ،ویست ل تۆ دەکمھی، چاوپۆشی ل چای دەکم، تنیا داوای شتی زۆر پ
  ''.یانی بە پارەیک ک بشی کینی جووتک چکم بکات

 دەرامتکی جگیر و یک ،ی ھبوويبابی دۆستۆیڤسکی موک و زەو 
نی کچکا یيسفت ئسکناسی گورەی پاشکوت کردبوو، بۆ جیاز

ل دی خۆیدا . نبوویکی ل گوندیدا پنای گرتبوو و ھیچ خرجی. داینابوو
 بم ، تواوی ب دروستی و ڕەوایی داواکانی کوڕەکی ھبووبوای

کی خۆی يپیرەمردی ڕژد و قرچۆک، زۆر وەستایان و فبازان، ڕەزیلی
ۆی دەرشارتوە و ب زمانی لووس وەمی کوڕەکی دەداتوە و ب

ئازیزەکم، چاک بزان خوت و بۆ و گلییوگازاندە ل بابک، ک '': دەنووست
ی بۆ ناردوویت، نک ھر شرم، يئوەندەی توانای دارایی ڕی داب، یارمت

کو تاوانیشوە. بئ مساڵ ل س وە یادی خۆت کنش چیم بۆ تۆ و وبپ
حاستی گنمکم زۆر براکت نووسیبوو، نووسیبووم ک بروبووم و 

ھموو ئم ... ی بروبوومکم بۆ کردبوویتيخراپ، پاریش ھر باسی خراپ
شتا دەتوێ گلیی ل باوکی خۆت بکی ک پارەی کمت بۆ دەزانیت و ھ

ویستم نییرگی پرێ؟ من خۆیشم جلوبجلم بۆ خۆم . دەن سا چواردان
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تاک کوپیکک بۆ خۆم خرج . بوون نکردووە و جل کۆنکانیشم شووڕ
ئستا سیوپنج ڕۆبی ئسکناست ب . ی و سبر دەکمي بم چار ن،ناکم

 ک ب نرخی بازاڕی مۆسکۆ، دەکات چلوس ڕۆب و ،حوادا بۆ دەنرم
ئیدی ب شنیی و ئاقن خرجی بک، چونک دووپاتی . ھفتاوپنج کوپیک

 دی، توانای ئوەم ناب ھیچ پارەیکت بۆ  ک تا ماوەیکی زۆری،دەکموە
  ''.بنرم
 کی زۆر دەکات، لدیینائوم ست برواریفیۆدۆر ھدا٩/٨/١٨٣٨  ب، 

تۆ گلیی ل بپارەیی خۆت دەکیت، '': نامیک بۆ میشلی برای دەنرت
بک ب درژایی ماوەی مانۆڕەکان تاک کوپیککم  باوەڕ. بم منیش بووە نیم

ل یکبین (کوتم  دا ل سرما و ل برسانا نخۆش هگل ڕ. کدا نبووەل بڕ
پارەی ئوەم پ نبوو، ) دەباری و ھیچ شونی نبوو خۆمانی بدەین پنا

 نازانم کی ئم بیرە خمناکان برۆکم بر.... کوپک چایی گرم بکم
پۆژەیکم من '': ئوسا ل پراوزی ھمان نامدا دەنووست'' دەدەن؟

وەیدەستت بوون: برواری'' .شب دا دا،٣١/١٠/١٨٣٨ لکی دیکینام ل 
 بب ھیوا و ئومد بژی مرۆڤبڕاستی لوە ناخۆشتر نیی ک '': دەت

من حای حازر ل . شای پش خۆم دەکم ل ئایندە دەترسماک تم. برایکم
ک کمترین پرتوی ھتاوی  بستکدا، ل ناوچیکی جمسریدا، کشکی

ماوەیکی زۆرە نک ھیچ سرۆ و ئیلھامکی . ناگات، گیرم خواردووە
جار ھمان ھستی زیندانییکی   بکو زۆر،ھونری ب مشکمدا نھاتووە

خی دەریاچی ۆە ل ڕد قیک ل سویسرا، ل سدەی سیاز،شیلون(شیلون 
 مبند و بارەگا و نیشیمنی میرانی کراوە، لیمان، ل نزیکی مونترو دروست

 ک تکۆشرکی نیشتمانپروەری ،)١٥٧٠-١٤٩٣(ئال سافوا بوو، بونیڤار 
 بو پخشانکیخکی جنف لودا زیندانی کرا، بایرونی شاعیری ئینگلیز 

دەمگرت، ک لدوای ) بۆنیوە ب ناونیشانی زیندانییکی شیلون داناوە
  ''.زینداندا دەژیامرگی برایکی لو 

ھبت لم نام سکائامزاندا، ب ئاشکرا ئاماژە بۆ ئو کتب و  
تۆ الفی '':  ئوەتا ب براکی دەت،برھمان دەکات ک تازە خوندوونیوە

وە لند ئزۆرت خو م وا ووهدەدەی کوە، بت غیلیت پزانی بم،  ندەب
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 ب ئندازەی تۆم کتبان ،چم نخوندبتوەچونک منیش ل پتروسبۆرگدا ھی
 لڕاستیدا ھموو برھمکانی ھوفمانی ب ھردوو زمانی ''.توە ووهخوند

 ھروەھا زۆربی ھرەزۆری برھمکانی ،ئمانی و ڕووسی خوندبووەوە
” ...بلزاک گورەی“: بارەیوە دەنووست بلزاکیشی خوندبووەوە و لم

.  کورتکانی خوندبووەوەپخشان گوت و ھندک ل ھروەھا فاوستی
 ھموو ،ھروەھا کارەکانی ڤیکتۆر ھۆگۆشی، جگ ل ھیرنانی و کرومویل

ھۆگۆ، فریشتی خالیسی، بم “: لو بارەیوە دەت. خوندبووەوە
ڕف بارەت بم سدری نازانن و ناگرن، بویست قکان وەک پەنسیی

 Odes et( بناوبانگکانی پخشان ک ڕەخن ل ،)Nisard(نیسارد 
Ballades (م درۆب ،کی زیرەک و ھزرڤانند پیاورچت، ھدەگر 

  ”.دەکات
بارەیوە  لم.  زۆر ل دۆستۆیڤسکی دەکاتئیجگاربم شیللر، کارکی  

وردی  ھموو برھمکانی شیللرم ئزبر کردبوو، شیللر ببوو ب“: دەت
ئدی سبارەت ب ڕاسین؟ تۆ دەی ک . رم و خولیای خونکانمسرزا

توە؟ دەتوانیی بی  ووهڕاسین شیعری باشی نیی، باش تۆ ئیفیژنیت خوند
 ب مر ئگتۆ ئ ی فیدر؟ برالدی شانۆنام؟ ئرز نییکی بمرھب

 ا نزانی، ئوە تنیادلوتکی تبیعتی ڕاستقین ل چوارچوەی شیعر
ئدی کورنیل؟ . نابت ی ويیی نا تۆی و کسی دی ئو ڕبۆچوونی

شانۆنامی لوسیدت خوندووەتوە؟ داماو بۆ بیخونوە، بیخونوە و 
  چونک سووکایتیت پ،بک بوردنی للش بۆ کورنیل بب و داوای ووکن

  ”...کردووە
دی و يدر جش ک ئم نامانی بۆ دەچوو، خونرکی زۆیلھبت میش 

جارک . ھستیار، ھندەی شیعر دەخوندەوە و دەنووسی تا گژ دەبوو
وای توانا و  باوک، مژدەت ل ب، پم“: نامیک بۆ ماجۆر دەنرت و دەت

 کورت و پخشانیئستا کۆمک شیعر و  ، تاتدایبھرەی شاعیریم 
  ”...نۆنامیک، بم ئستا دەستم داوەت دانانی شانبچووکم نووسیو

ل بۆ بابی، ک بگومان دکتۆر پست و تووڕە دەکات، ب نامکی میش 
ھموو شتکم ل بسننوە، با “: دەکات جۆرە دەست پ ڕاشکاوی و بم
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” . تنیا شیللرم ھب، بسم، ھموو دونیا فرامۆش دەکم،ڕووتوڕەجاڵ بم
: بارەیوە دەنووست مل، سرنجی براکی ڕادەکشن، ل میشپخشانکانی

حم ۆان ب ڕیب دیاریانوە گریام، تا ماوەیک ئارامی. شیعرەکانم خوندەوە“
ی يسکۆڤھبت بۆ سلماندنی بۆچوونکی خۆی، قسکانی شیدل” .بخشی

سکیی ۆڤئم شیدل. نتوەەھھاوڕێ و ھاوتمنی خۆیان، ب نموون د
ک “: ، لبارەی ئوەوە دەتفیۆدۆر.  بوونامۆکوڕکی سیر و ئتوار 

سیری دەکی، سروسیمای بابایکی شھیدی ھی، تا بی لڕوالواز و 
سرم و ،گۆناکانی قوپاون. باریک و بنچاوەکانی وشک و نیگای گ 

برایانی دۆستۆیڤسکی، ل یکم ڕۆژی گیشتنیان ب سان ” .پرشنگدارە
ئاشنا بوون، ل ھمان پتروسبۆرگ، تووشی ئم کوڕە بوون و لگی 

 یان لگیدا پیدايھۆتلدا ک ئمانی ل دابزین، تووشی بوون و ئاشنایت
ان ئم کوڕەی ک تازە ل وەزارەتی يکرد، کاتک فیۆدۆر و میشل زانی

داراییدا دامزراوە، شاعیرکی ڕاستقینی و بتمای شیعرەکانی چاپ و 
ەی بوون و پیوەندییان لگدا تۆخ بکاتوە، ئیدی ب جارێ ڕموود بو

ش دبندی ئم گنج بزمان و تڕفام و یتنانت خودی ماجۆر. کردەوە
ڕۆشنبیرە ببوو، ک ھمان شواز و مندی و گۆنگی شاعیری ئینگلیز، لۆرد 

 پایتختدا ب ناوسکیی، ل سرەتاوە جووت برای ۆڤئم شیدل. بایرونی ھبوو
اندا چوو بۆ زیارەتی کتدرا و کس گورەکی قازان، گا، پاشان لگی

ھاتوچۆ ل وتک پاشان ک  ی جووتوان سان پتروسبۆرگ و ڕیڤیلدا، نامن
ناسینی “: بارەیوە دەت دۆستۆیڤسکی لم. برای بۆ یکتر دەبرد

بوو، چند سعاتکی پ تدا  نبووب، ئمی تداسکی، ھیچی ۆڤشیدل
ب خشیم، کژماردنب ننم دمکی پاک ....  جوانترین کاتی تڕۆح حا کت

ا فرمسک ل دخۆشی  ک ئو کاتانم بیر دەکوتوە، ل!و دۆستانی ھبوو
  ”!چاوانم قتیس دەمنن

  م شاعیرەی کم شاعیرە بوون، ئیدای ئل شڕاستیدا فیۆدۆر و میشل
ک ھر واش بیری دەکردەوە، ” .من گکانم، ئاگر ماک و ڕەگزی من“: دەت

دەویست  سکی، کیژکی خۆشۆڤشیدل. زۆر کاری ل فیۆدۆر و میشل دەکرد
 بم کچ شووی ب کسکی دیک ،ب ناوی ماری، شت و شیدای ببوو
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ئگر ئم ئشق نبوای، ئم “: دۆستۆیڤسکی لو بارەیوە دەت. کرد
  ”.ک و گورەیی شیعرگنج ندەبوو بو ئویندار و ڕەبن پا

ا نزیک و د خۆی ل خوکجار. ینییدا دەژیايڤسکی، ل گومانی ئاۆشیدل 
. لنوان کوفر و ئیماندا و و سرگردان بوو. جارێ خۆی دوور دەبینی

 ،شوان سرقای نووسینی کتبک بوو دەربارەی مژووی کسی ڕووسی
بوو، بۆیدڵ نوای پتروسبۆرگی بشوھم کچوو بۆ گوندی و ب 

و جزمیکی  ئیدی تووشی وەجد. گۆشگیر و تریک لگڵ دایکیدا دەژیا
ی ڕاستقین دەبت و تووشی نیگرانی و وازوازییکی زۆر دەبت و يعیرفان

شژان و پشوی و نیگرانیی دەروونییکانی ، تا ل دەرمانک دەگڕت
ی لوەدا دەبینییوە ک پنا ھبت ئم دەرمان. خۆی پ دابمرکنتوە

.  ئمش دادی ندا،وەبر پرستگ و درک برت و بکوت چلکشی
حی و ۆی ڕيبم دوای ئوەی نائومد بوو و نیتوانیی ئاسوودەیی و ئارام

 لبا بچت زیارەی مقامی سانت لوری، ت،نھی خۆی بدەست بيدەروون
، یکک ل پیاوچاکانی ئوندەر ک ڤپرستگ ب ناوبانگکی شاری کی

ی ي کۆمک ئامۆژگاری و ڕیتازەن،دەدا کراماتی ل الفوگزافی کشف و
دا ڤڤسکی پاشان ل ڕۆمانی کارامازۆۆدیارە ئم ڕەوش و ڕبازەی شیدل. کرد
ی ئلیوشا کارامازۆڤ دەکات يدەداتوە، کاتک ک زوسیم ئامۆژگار ڕەنگ
ڤسکی ۆشیدل.  نک ل پرستگدات،نھیاندا بدەست بی ڕزگاری لناو ژ ڕگه

دەگڕتوە بۆ موک و باخکی خۆی، بم جلوبرگی ئھلی ڕەبنایتی 
دەدات  دا ل کاروانسرایک ال گهت سفران، ل ڕچجار دە زۆر. داناکنت

ادەوەستن و ڕو ئینجیل بۆ ئو جووتیاران دەخونتوە ک بسری کوتوە 
  .دا کۆچی دوایی دەکات١٨٧٢شیدلۆڤسکی ل سای . وی بۆ ڕادەرنگ

 ک تنع و تبیعتی گواین و ملکچانی يگومان لوەدا نی 
یانی ئلیوشا و نکوی شیتانیکی ئیڤان کارامازۆڤ، ل يمسیح

، یچ دۆستۆیڤسکیدا بدی دەکرتۆڤسرانسری برھمکانی فیۆدۆر میخائیل
ئگرچی ئم کاریگریی شیدلۆڤسکی بسر ڕۆحی  ھروەھا

دۆستۆیڤسکییوە پوە دیارە، بم دۆستۆیڤسکی ب خۆیشی ھمان سیفتی 
. تدا ھبووە و تا کۆتایی تمنی لی نبووەتوە و بری نداوە



 OQ

 بوونوەرک بوو ل ،دۆستۆیڤسکی وەک زۆربی قارەمانانی ڕۆمانکانی
ڤسکی ل یکک ل تاقیکردنوەکاندا دەرناچت و دۆستۆی. ”ئاگر و سھۆڵ“

ئمساڵ “:  نامیک بۆ براکی دەنووست و دەت،ساک دوادەکوت
دەبت یک سای دی، ! بڕاستی ناخۆش. دەرنچووم، ناچم پۆلکی باتر
گلیی ل ” ! بکوتموە بکم و ھمان ڕگه سایکی ڕەبق، من دیسان کار

م مامۆستای ڕقی ئ. ھق دەرینچواندووەان کات، ک بمامۆستای جبر دە
  ”.ب من ب دونیا داغان بکم“:  دەنووست، ھموان ڕقیان لیتی،لیتی

  ای نمرەکانیدا دەگاتککۆ و ت ت، لرموو نمرەکانی بۆ بابی دەنر ھھ
می لزو ی کنجامگیرییو ئکراوە ئ،دریان لوە غی تاقیکردنلیژن  

 !بگریت  من چیم کردووە تا غزەبم لهخودای“: بۆ بابی دەنووست. کردووە
یت بۆچی بم، خۆش ناکزۆری خۆش دەو ی بابم، کیت و دوە نای؟ھانام 

 ھن، خوندکارھندک ! مگر خوا بزان چندم فرمسک ڕشتووە
” . دەرچوون،ی من خراپترە و چونک واسیتیان ھیيوەمکانیان ل ھ

جدا  کوت و چند ڕۆژک ب ناچاری ل زۆری خفت بم خوارد، نخۆش
 ک نبوو، ئو نام و کتبان بوو  شتک ک مایی دنوایی ئوکتا. کوت

 براکی یب تاسوە چاوەڕوانی نام. نبراکی لو ماوەیدا بۆی دەنارد
ب سعاتان . داک نامکانی پ دەگیی، دوودڵ بوو ل کردنوەیان. دەکرد

نامکانی ب سنگ و برۆک و دەموچاوی خۆیوە دەنووساند و زۆری 
بم لم دواییاندا، کاتک ک نامکانی . ندەبینی  لیلزەت و خۆشی

میشل گۆڕابوو، ! ھدەپچی، ھستی ب جۆرە نائومدییک دەکرد
تنی میشل باسی خۆجوانکردن و بخۆڕاگیش. میشلکی جاران نبوو

 سمی داناوە؟ ل ؟دەکرد، ل فیۆدۆری دەپرسی ک ئایا سمی ھاتووە
ی شیعریی ينامکانیدا ئاماژەی بۆ کچۆیک دەکرد، ھرچندە لگڵ بلیمت

 ئو کچ ،ھرحاڵ ب. بوو ئودا تکی ندەکردەوە، بم ب ھۆش و فامیدە
 ئم کچ ل شاری .لی ڤۆن دیتمیر بووھاتبووە ژیانی ئوەوە و ناوی ئیم

 ب شوەیکی گشتی لوە دەچوو میشل بتمای زەماوەند و .ڤیل دەژیاڕۆ
بم ب جۆرێ . ندەگرت گی نووسینی لدیارە ئم کارە ڕ. ژنھنان بت
ھموو ڕۆژێ .  وەک ئوەی کاری شیعر و شاعیری بگار بت،قسی دەکرد
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 ب. انی خۆیدا نقوم دەبوويیکیدوای نانی بیانی ل خیاتی برز و ڕۆمانت
 بوو، ک ل واقعدا ھبوو، مرۆڤک ئم شاعیرە حای حازر ئاشقی ،ھرحاڵ

وەشی نبوو ک بت ودەبوای پابندی بت و وەک شیدلوڤسکی ئم بیان
  .عاشقکی بدبخت و ماشوقکی ئارەزووی ل کسکی دی کردووە

یانی سۆزداری پیدا دەکات، فیۆدۆر زۆر درەنگ کک و خولیای ژ 
ی ئوەوە ک ب يچاوەڕوان ئستا بدەم! ئویش ب چ شوەیکی خمناک

بوو مانای ئشق الی خکانی  خۆی تامی ئشق بچژت، ل ھوی ئوەدا
پم لت، ببکی دروستی ھوە داوەرییو بارەیبگات و لا، زۆر ددی ت

من تنیام، “: اشت ژرزەمینییکاندا دەتل کتبی یاد. کۆن گوما دەبت
  ”!ئوان زۆرن
  ڕووداوکی ترسناک ڕووتوای نامن چیھيماوەیدا،  بند وو لو سر

  .ی فیۆدۆر دەگینت لوتکيبدات، ک نیگرانی و پریشان
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  بشی پنجم
  مردنی بابب

  
 سان ی باوک، فیۆدۆر و میشلی گیاندەيدوای ئوەی دۆستۆیڤسک 

 یپتروسبۆرگ، ھردوو کوڕە چکۆلکی خستن خوندنگی شوانڕۆژی
 تا لوێ ب کاروباری ،چیرماک، خۆی چوو بۆ موککی داروڤۆیی
 لگڵ ، ڤیرا و ئلکساندرا،کشتوکایدا ڕابگات، ھردوو کیژە چکۆلکشی

  .خۆیدا بۆ گوند برد
 ندەکرا، ماجۆر بتنیایی ل داروڤۆییدا زۆر خمناک بوو، تحمول  

. ڕادەیک سری کردە بادەنۆشی، ک تووشی سرەگژک و ماخۆالن بوو
دەیگ کری مالیونای کارەکئکندھ وە کجار وا ت  ب وت کدەکڕ

ل کاتی پرسیار و وەمدا، . دەنگی برز لگڵ تاپۆی ژنکیدا قسی دەکرد
دەبرد ک  ستواژانی بکاردەنگی خۆی دەگۆڕی و ھمان ئو وش و دە

شوان، لناکاو خۆی ب ژووری . کاتی خۆی ژنکی بکاری دەبردن
کچکانیدا دەکرد و ژر تختخوەکانیان دەگڕا، نبادا کپ و دەنککانی 

ژوورەوە و ل نابننایان دابن خۆیان ھوەکاندا پخختر توسا . ژئ
 دەنگی برز گلیی ل ژیان، لو دەھات دەرێ، ژوور ب ژوور دەگڕا، ب

جا بۆ ئوەی خۆی . زومی لی کرابوو، ل ژیانی بباچووی خۆی دەکرد
بکات، ھستا یکک ل کارەکرەکانی خۆی،  لم تنیایی و ڕەشبینیی ڕزگار

کردەوە  پاشان بیری لوە. ب ناوی کاترین کرد ب قپاتم و ماشقی خۆی
ڤ ۆری ئو دەڤرە ب ناوی ئلکساندرا الگڤنک یکک ل ژنانی موکدا

نجام نیتوانیی خۆی یکالیی بکاتوە و بیاری ئبخوازت، بم سر
  .دی بدات و خوازگاری بکاتيدج
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ئیدارەکی ماجۆر ئجگار الواز بوو، ب . ومی موککان زۆر نبوووبروب 
باسی ئوە ھاتبا ک  ھر. ی پوە دیاربوويئاشکرا نیشانی نابووتی و ئیفالس

شپ، ککی مووەی بارودۆخی کشتوکاک پارە بۆ نۆژەنکردنمک ک 
یچ وەک فیشکشت دەچوو ب ئاسماندا، ۆڤترخان بکرت، میخائیل ئاندری

یکی لو بارەیوە ب يجۆرە خرج دەبوو و ل ئنجامدا ھر شت و ھار
باربی . سریدا زاڵ ببووکی بئندازە بيڕژدی و ڕەزیلی. بھوودە دەزانی

 دوای مردنی مردەکی، ؛کچیشی ل ڕەزیلیدا چووبووەوە سر بابی
ھرچندە سروەت و سامانکی زۆری ھبوو، کچی نۆکرانی ماکی 
ا دجواب کرد، سۆپای داندەگیرساند تا ماکی گرم بکات، ل خواردن

 ،ی مرگی بابی ژنوتی دەکرد، تنیا نان و شیری دەخوارد، ک ھوايڕەزیل
 ،دا١٨٩٣بوو خۆیشی ل سای  ئوە” .سگ دەبت وەک سگ بتۆپ“: گوتی
وە کوژرا و  لکند دزن چیانالیکرمسووتاندت .  

ل داروڤۆییدا، ل . ماجۆر، کسکی خۆپسند و توندەتبیعت بوو 
ئیدی لرەدا . کانی زیاتر دەردەکوتنيبکاری و نائومدیدا، عیب دەروونی

دەڕشت و تۆی خم و  پشم و غزەب و داخی خۆی ب موجیککان
ت، ئاگای ل ۆناوی فید ڕۆژک موجیکک ب. پژارەی خۆی لوان دەکردەوە
وی لت و سو نابرمانیماجۆر . ناکات ھاتنی ئفت بچی “دەکات   پدەب

  .بج دەکرت یکسر جفرمانک .”قان بدریالبۆ تویلک تا بر شل
ل زستاناندا، موجیککان نیاندەزانی چ ڕەفتارک بکن و چ ھوستک  

بابین، ئوە وت“: کردبا، ھاواری بسردا دەکردن ئگر سویان ل. بتازەنن
 چنو بیانووەوە نت و برماتان ببکانتان دادەگرن تا سپقست شئانق ب

  .ق بخۆنال دەبوای شلنکردبا، ئگر سویان ل” !کار
، موجیککان پالنک ل ئرباب ڕژد و پیسک و بدخووەکی ١٨٣٩سای  

کی ڕۆژکی مانگی حوزەیران، ماجۆر يبیانی. خۆیان دەگن ک بیکوژن
سیان . دەکاتوە تا پین و زب بگوازنوە بۆ موکک ھموو موجیککان کۆ

ژیان، ئامادە نابن، ماجۆر ل ھۆی لم موجیکان ک ل گوندی چیرماچنی دە
. دەداتوە ک نخۆشن پشکارەکی وەم. ئامادەنبوونکیان دەپرست

 ر بس کژاندن و کوتفپک توتاندا دەکژمح ت، لماجۆر تووڕە دەب
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نی ڕادەوەشتتبزمارەکوە“:  و دەمچاکیان دەک مستا دەڕۆم بئ. ”
قوربان، بو “: بوو، ھاواری کرد دارل پیالنک ئاگک ک يبم گالیسکچی

ی پیر پ ب عاردیدا يدۆستۆیڤسک” .حاوە مڕۆ، لوەی شتکت بسر بت
خرا ئسپکان ل . دیارە تۆ ناتوێ چاکیان بکموە وا“: دەکوت و دەت

ی یک، عرەبانکيعرەبانچ” .عرەبانک ببست و ب پل باژۆ با بۆین
کاتک گیین چیرماچینی، دکتۆر سیری کرد نخۆشکان لو . ئامادە کرد
 ''بۆچی نچوون بۆ کار؟'':  لی پرسین،ڕنوە و علمیان نییوگۆڕە دەسو

 ماجۆر دارکی سرەواندێ و ئیدی ''.ماندووین'': یککیان وەمی دایوە
ک ئاغایان، بدا کرد، کاتکی چۆسارح موو خۆیان بواندا خۆی ھدوای ئ

کان بموجیک ک لکدا کرد، یسارەکح ناوی ڤاسیلی نیکیت کین ب، ک 
زەالمکی کتی دەموقپۆز ناشیرین و دزو بوو، ل دواوە ھردوو باسکی 

ل ی دی ککدترس گرت، دوانسابوون، لپجو ا حی خۆ ننوج .
 ھنگ موجیککان ''و؟چیتان؟ مگر بنمان ندابو'': ڤاسیلی گوتی

بم .  قۆبستیان کرد و دایان ب عاردیدا،پالماری ماجۆری بدبختیان دا
لیان ندا، بۆ ئوەی شونواری لدان ب جستیوە دیار نبت، بم 
کردکیان ھنا، خستیان بینی ددانکانیوە، دەمیان کردەوە و وای ئوەی 

یکرد، م فرتقک زۆری لڕۆیپ وجا بوە و ئکی فرەیان کردە دەمی
ست تا بخنکو . تدەمیان بک لکمرد، یخت بوو، نم ماجۆر گیانسب

ب وایاننزی ت بردوو گونی گرت و تا ھدا دەست ھک . بوو گوشینیی
سرخۆش بوو و ب سزای '': گوتیان. بووەوە دوو جار ھپلکا و ئوجا سارد

 یک ک ليکرد، عرەبانچ برای نیوەگیانیان ل عرەبانک بار کا''.خۆی گیی
یکی ب ئسپکاندا کشا و عرەبانک يا ڕەنگی زەرد ھگڕابوو، قامچدترس

وتدا کدی و ئارامھ و دەشتریت و . ڕی بدا، دابونو ساتانم لب
ی ھرچندە بابایکی مسیح: دەدا ینی ئم تاوانبارانی ئازاريبیرکی ئا

ت، نابتیش بزەون و کرتقوەی لش ئکدا ئیعتراف   پیشردەم قب
ی؟ ھرس موجیک ھاودەستک، يئدی تگبیریان چ. بکات، بمرت
یان تا  ماجۆریان لی دراوسکدا دانا و چوون بۆ گوندەکڕوویر داربژ

تا ھناسی کاتک قشک گیی ئو شون، ماجۆر ھش. قشی بۆ بنن
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ئیدی قشک . دەدا، بم توانای قسکردنی نبوو، ل زمان کوتبوو
. ی دا و دوا ھناسی دايقبووڵ کرد و ب نزا یارمت ی ليئیعتیرافی بدەنگ

ک ي عرەبانچی''کردووە؟ چیتان ل :''کی پرسیيپاشان ل عرەبانچی
  ''.ی ناوەوە بووەيتووشی خونژ'': برسڤی دایوە

 تنانت خزم و خوش و ،ھیچ شتک دەرنکوتدا ل لکۆینوە 
دا مسلک دیزەبدەرخۆن بکن و  کاری ماجۆریش ھویانوکس

 چونک ئگر قازی و دادسنکان ب کوشتنکی ماجۆریان ،بیشارنوە
زانیبا، ھر ھموو موجیککانی چیرماچینی، ڕادەکشران پای دادگا و 

دیارە ئمش کاری . وون و ڕەھنی سیبریا دەکرانمحکوم دەب
ی يکشتوکاکی ب تواوەتی پک دەخستن و ل ئنجامدا باری ئابوور

وا و بدەش وادەکوی خانعنکی مرەبوویوەی ھیچ قان دەست يئ
وی بیست. تبکوام ھئ ندازیاری بوو کی ئندنگخو شتا لفیۆدۆر ھ .

داوای  یکی تووڕە و پ ل گلیی بۆ بابی ناردبوو ومانگک پشتر نام
ی خۆیدا . کردبوو پارەی لد ل ،مان ڕۆژی ڕووداوەکر ھھ ڕەنگ

 و ڕک لو ساتاندا، ک تی ماجۆر کردبینفرەتی ل پیسکیی و نژنو
 ی پیر دوا ھناسی دەدا، کوڕەکی ل دی خۆیدا لی تووڕەيدۆستۆیڤسک

  .تی ل خۆپرستیی پیرەمردانی بابی کردببووبت و گلی
تاوانی موجیککان، وەک بارکی قورس گوشاری دەخست سر دی  

ی تاوانک يتفیۆدۆر، ئیدی ب شوەیکی ناڕاستوخۆ، ھستی ب برپرسیار
ب جۆرێ ھستی ب عزابی ویژدان دەکرد، وەک . دەکرد ک ئو نیکردبوو

وخۆی تاوانبارە ڕاستقینکان لچاو ی ڕاستيتئوەی برپرسیار
 بم نک ل ،بوو فیۆدۆر تاوانبار. ی ئمدا نکن ھیچي ویژدانبرپرسیارتیی
یوە جۆرە ھستکی ي ئاسایی کۆمگوە، ل باری دەروونیڕوانگی یاسا

ۆرە ج تووشی ،ک ھوای مرگی بابی ژنوت. ی ال دروست ببوويدەروون
 ئازای ھات لرزین، گیانی ھات گرژبوون، بدەم ککی ترسناک بوو،ۆش

 ئایا ئم یکمین نۆرە فلھاتنی .لرزین و کفپرژاندنوە، کوت سر زەوی
دۆستۆیڤسکی، ل نامکانی خۆیدا، ھرگیز باسی ئم ! یين ئو بوو؟ دوور

 بم ئم شۆک لوە بھزتر بوو ک بت ،نۆرە فلھاتنی خۆی ناکات
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دەبت ل ڕۆمانکانیدا بۆ شرۆڤی ئم نیگرانی و . دنوەشار
 بۆ نموون ل ڕۆمانی برایانی یت،ی نووسر بگڕییدەروونپرشان

ڤ، کارامازۆڤی پیری کوشتووە، کچی ۆدا دەبینین سمیردیاکڤکارامازۆ
نووسر گوناح و تاوانی ئو ب کمتر ل گوناح و تاوانی ئیڤان کارامازۆڤی 

، ترەکی کارامازۆڤ، ک بکوژی ڕاستقینی باوکتی، دەزانکوڕە نۆب
چونک ئیڤان ئاواتی ب مرگی بابی خواستبوو و ئارەزووی شتکی وای 

ب تبنجامدان و  کردبوو، ھکی پراکتیکی بۆ ئنگاووەی ھیچ ھئ
تاوانبار و '': ڤ، ب ئیڤان دەتۆسمردیاک. پراکتیزەکردنی ئو بیرۆکی بنت

 ئیڤان ''.کوژی ڕاستقین تۆیت نک من، ھرچندە من کوشتوومب
  ''.یانی من تا ئم ڕادەی ب ئاواتی مرگی بابموە بووم'': کارامازۆڤ دەت

یچ، نخشی سربین و خنکاندنی ۆڤل ڕۆمانی ئھریمناندا، پییر ستیپان 
و تاوان،  ئبرپرسیارتییگین، ۆگین دەکشت، کچی ستاڤرۆژنکی ستاڤر

 ھدەگڕت، بم وای ،ک ل دی خۆیدا و ژراوژر ب ئاواتیوە بووە
 بم ''.من نمکوشتووە، بکو دژی ئم نخشیش بووم'': ئوەش دەت

 بارەت بنھانی سکی پزارییری دڵ، یان براوژکی ژندیینیا ڕەزامت
 تاوانکدا، زابوونکی کوژراوەک، بۆ ئوەی بمانکات ب ھاودەست ل

قت برۆکی زەین . ەوە بۆ فیکردسیرەفیکرە، بسر مادەدا، پڕینوە ل ما
یاسا تایبتی . ی برنداوە و ھمیش پوەی تالوەتوەيو ھزری دۆستۆیڤسک

کان، بونیادە سارد يکانی زانست سروشتیيو باوەکانی تبیعت، ئنجامگیری
، ھر ھموویان لسر یک کک دەبن تا یکانيو بگیان ماتماتک

ھبت من ئم دیوارە ب توی '': نن ئاراوە، دەتھ ب''دیوارکی بردین''
ا مل بدەم و دئوەی دیوارە، ل ھنبری خۆم ناشکنم، بم ناچم تنیا لبر

ھوی بردەوام ل .  ھبت ھرگیز ڕادەستی ئم دیوارە نبوو''.تسلیم ببم
. ، خۆی بگینت ئودیوی ئم دیوارەت ببزنکئوەدا بوو، ئم دیوارە

پاش ئوەی لم دیوارە تدەپڕێ، دەگات قمەوک ک لۆژیک تیایدا 
ئو قمەوە مبند و نیشتمانی ڕاستقینی قارەمانکانی . يفرمانەوا نی
زابدراو و ش. دۆستۆیڤسکییی عستدیارە جنوراوی باوکی د

 ن ی کریبەوە غمم قئ تنیدۆستۆیڤسکی، دۆستۆیڤسکی دەگ
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دەم،واقعی تیادا زاع وەر و یاسا.  نپ ب ک کەومکی دی یقخ 
 یئو کسانی ک بگورەی یاسا. یيقابیلی ڕوونکردنوە و شرۆڤ ن

لودا، بگورەی . نبارنزەمینی بتاوانن، لو قمەوەدا کمترخم و تاوا
ی  ه سۆز و گوداز جگ، لودا.کردار، مام لگڵ خاوەن کردارەکدا ناکرت

و بیران دەبن ب ھم، ھیچ شتکی  منت و بگان دەگرتوە، ھزریۆکۆد
ھیچ شتک نیی پشوەخت داوەری . يجگیر و نگۆڕ و بگدار لئارادا نی

ڵ. تکرابگکی دۆستۆیڤسکی لیزرەبر جدەرتازەی ھد ق ا، زیاتر ل
دەکوتوە، تا ل ڕاز و ڕەمز و  واقعی بنجبی بچندوچوونی ژیان دوور

دونیادا، ھندک ڕووداو و  ل'': بارەیوە دەت لو. یان نزیک ببتوەينھن
 ن، کشفیان بکاتمرۆڤشتان ھرێ بۆ خودی خۆیشی کناو .''  
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  بشی ششم
  ئیلھام و سرۆۆ

  
  ت بوە، دۆستۆیڤسکی دەبک تاقیکردنینی کۆمنجام دوای برئس

کرێ  جار لگڵ تۆتلیبینی ھاوڕیدا خانوویکی بچکۆل ب ھوەڵ. مالزم
ورەتر بکی گت، پاشان خانوویک  دەگرندە یرچت، ھکرێ دەگر

د ڕۆبی ئسکناس لسری ژووری مۆبل دەبت، بم ھزار و دووس
، بدی ئم دەبت و ھزرییوە بم خاوەنی خانووەک ل باری ،دەکوت

نی موڕاسیلی، پیاوکی ۆھروەھا سیم. ئمش بۆ دۆستۆیڤسکی گرنگ دەبت
دۆستۆیڤسکی لبارەیوە . بکات ی ئوە نبوو گلیی ليزۆر باش بوو و ھ

 لڕاستیدا دۆستۆیڤسکی ''.نایت  ھیچم لبکات، خۆ بوە با دزیم ل'': دەت
ئگرچی دەرامتی بو بە پارەیوە . بوو زۆربی کات دەستکورت و بپارە

ک کاربینی زاوایان، ک ئستا ببوو ب سرپرشتیار و سروەستی 
زار ڕۆبنج ھپ ییدەگ نیان، بۆی دەنارد، ساوادەکو . خانژیانی ل

ک دەچوو يي ھموو بیان؛وچ و ببرھم بوووو و پسروبندەدا زۆر پش
کندنگرانی خوفسی ئرخان ،بۆ وانڕان تو گ وانی بۆ پیاسش 

زۆری ئارەزوو لو شانۆنامان دەکرد ک ل شانۆی ئلیکساندردا . کردبوو
ش دەکرانشپدەکرد، . ک مای بالینگ و سئاھ اشق و ئزۆری ئارەزوو ل

بول و لیستیان -ھنگ مۆسیقاییان بوو ک کارەکانی ئولشیدای ئو ئا
 ل ناودوانیوەڕوان دەخزی ژوورەکی خۆیوە و . پشکش دەکرد

ڕەنگی زەرد، .  سرگرمی کار دەبوو،چەدووکی شین و تاریکی جگرەوە
زۆر دەکۆکی، زۆر خراپ داخاوت، گرووی گیرابوو، ب . گورووی ئاوسابوو
 ک ل دۆست ،ناوبناو دکتۆر ڕیزن کامپڤ. ردەھاتئاستم دەنگی دە
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سکی بوو، دەھات دیدەنی و بک دەرمانی بۆ ڤیۆنزیککانی برایانی دۆست
  .کی بکاری ندەھنانڤسیۆنا، بم دۆستەھد

ی یکک ل ي میشل دت بۆ سان پتروسبۆرگ، تا بشدار١٨٤٠سای  
بر ل .  لوندەر دەمنتوە١٨٤١تاقیکردنوەکان بکات و تا شوباتی سای 

. دەکات  ئاھنگکی چکۆلی دۆستان ساز،و سفری بۆ ڕوڤیل گڕانوە
فیۆدۆر لو کۆڕەدا دوو درامای خۆی، یککیان ب ناوی ماری ستیوارت و 

ھرچندە دەستنووسی . ڤ دەخونتوەۆنۆدۆدووەمیان ب ناوی بۆریس گ
م ب گوتی ھندک لو کسانی ک لو نماون، ب ئم دوو درامای دیار

 زەقی شتی ل دا زۆر بم دوو درامایکۆڕەدا ئامادە ببوون، دۆستۆیڤسکی ل
، سرئنجام میشل، پایتخت. برھمکانی شیللر و پوشکینوە وەرگرتبوو

ت و بۆ ڕوڤیل دەگڕتوە، لوێ ب ەھد  بج،سان پتروسبۆرگ
روەسیلی سی موانچڵ ئیمیلی ڤون دیتمیرپگوە، لیکزۆر،ت جار   ک

 ،دوای ئوە ب چند مانگک. ل نامکانیدا باسی کردووە، زەماوەند دەکات
دۆستۆیڤسکی ئاندری برای، ک بۆ خوندن ھاتبوو بۆ سان پتروسبۆرگ، 

فیۆدۆر ئم کوڕە سست و خاو و لشبدۆشاو، . دەبات ماکی خۆی
ل نامیکیدا بۆ میشل، لبارەی . یی خۆش ندەویستيبسروبر و وازواز

یانی ھی، ک يتبیعتکی ھندە وشک و غریب و کو'': ئاندروە دەت
  ''.خکی لی دەڕەونوە

 ،دا١٨٤٢ خۆشبختان ئاندرێ ل سرەتای مانگی کانوونی یکمی سای 
ر تنیایی ل خوندنگی ئندازەی تالرکاری وەردەگیرت و فیۆدۆ

وە يپارە برگی ناگرت، لم دەستی. نتوەەھدخوازەکی خۆی بدەست د
سکی ڤیۆتدۆس. بپروا خرج دەکات ب. دت و لوی دیکیانوە دەڕوات

، دەرفتی خزمتکاران دەدات، بوپڕی تدا دەدۆڕندپارەیکی زۆر ل بلیار
ای و دەبت ب بابی دەچت بۆ الی میشلی بر. بکن ی ليئاسانی دز

 تندروستی و یبم سروسیما و حا. تعمیدی کوڕە نۆبرەکی میشل
ی لکل و ژنمیش ت، کو دەببار و خراپ و شپندە نالرگی، ھجلوب 

ئیدی ھندک جلوبرگ . بردەم دۆستکانیاندا، ھست ب شرمزاری دەکن
ک لگڵ ن  که دهزن خامپڤ تکا ل دکتۆر ڕی. و جلی ژرەوەی بۆ دەکن
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ی تندروستی و ي تا سرپرشت،دۆستۆیڤسکیدا ل یک خانوودا بژی
دکتۆری ناوبراو ب خۆشحاییوە ئم . مسروفاتیشی بکاتو چاودری 

و ڕەوتی  بم ئم تگبیرەش ھیچ دادکی ندا. داوای قبووڵ دەکات
کی دیتبا ک اتک نخۆش چونک ھر ک،مسروفاتی فیۆدۆری نھنایوە تایم

بوای،  بۆ چارەسر بۆ الی دکتۆر ھاتبوای و ب ڕوات ھژار و ندیار دیار
نخۆشکی بانگ دەکردە پنایکوە و ل ژیان و گوزەرانی تایبتی 

ی وەمکانی یارۆی نخۆش يدەپرسی و دوای ئوەی ل دروستی و ڕاست
ک پارەی دەداینیا دەبوو، بل، دکتۆر. دکدا بۆ میشینام ڕیزن کامپف، ل 

داری  هفیۆدۆر ل نامکانیدا بۆ تۆ دەنووست ک ب ھژاری و ن'': دەت
 زۆر ب ری کی دەوروبوانچی ئک ،یداریی ھی نشک میشدەژی، ھ

 ڕۆژک ''.باشی دەژین، بئینسافان دزی لو دەکن، تانی دەکن
ڕی متمانوپالی دکتۆردا دەکات، شاد و دۆستۆیڤسکی بوە، خۆی ب

ھزار ڕۆبم ل مۆسکۆوە بۆ '': خۆشحاڵ، سری برز دەگرت و دەت
ۆژی دوایی ب سرشۆڕییوە دتوە و داوا ل ڕ کچی بۆ ''.ھاتووە

رز بداتق ی بنج ڕۆبپ ی دەکات ککھاوڕ . ی بپارەک ک لز بتوم
 ی، خیاتک لی دزی بوو، ئم خیاتی بیکیشيبلیارد دۆڕاندبوو و باق

ئوەی پارەکی خۆی ل شونکی قایم تاکت بکات، بۆ ماوە دەعوەت 
ئوەی عیبرەت ل ڕووداوەکی پشوو  یک، ب هدوای ماو. کردبوو

وەربگرت، پیوەندی لگڵ کابرایکی خوی و ناکامی ئمانینژادی 
.  دەعوەتی شیوی دەکاتکچا و جار دەعوەتی کجار. بکارەدا دەگرت

ک پرسیاری لندم  ھبری ئل تبکانی تۆمار دەکات و ھمدەکات و وە
ی فیۆدۆر دەگات ڕادەیک ک دکتۆر ل يدەستبو.  پارەیکی دەدای،کارە

بم لناکاو ھزار ڕۆبی دیکی ل مۆسکۆوە بۆ . چاکبوونی نائومد دەبت
ل مخابن، . ی دەخلستي لو کشی نبوونجارەش دەنرن و ئم

دەزان واو ھب ت بۆ تدۆستۆیڤسکی، کو دەچخۆشیدا، بۆ ش ل ،
 دەستک دۆمینۆی لگڵ یدوای شیوخواردن، ھوەس. نگی دۆمینیکدخوار

 بم ،کابرایکی نناسی گومانلکراوی ناو خوارنگکدا، دەکوت سر
ی لگدا دەکات و دوا ي، بیستوپنج دەست یار یک دەست یارییلجیاتی
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نکی خۆی دەدۆڕت. تکوپناچار دەب ،ورانگ م ھقازانجی  دوای ئ ب
ت و ئیدی وای لسووخۆران وەربگر رز لناچاری ڕەزیلی  زۆر، ق ت بد

. ل ھموو شتک بکات و ھموو خواردن و خۆراککی دت سر نان و شیر
ئیدی لم . نداری ناچار دەبت ھاتوچۆی شانۆش نکاتھبت لبر 

کاتدا، فیۆدۆر دوا تاقیکردنوە دەبت و ئیدی وەک کادرک لسر میالکی 
 یی خوندنگی ئندازیاریيی سوپا، ل بشی نووسینگی نخشسازيگشت

پش ئم . دا دا ڕووی١٨٤٢ئم ل مانگی ئابی سای . سوپایی دادەمزرت
لزاک، دوای حوت ساڵ  هی مانگک، وات ل برواری ھمان سادا، بب نزیک

ی مدام ھانسکا دت بۆ سان پتروسبۆرگ يدووری، ب مبستی دیدەن
سکی ۆڤزڕھانسکا، خانمکی پۆندی بوو، خوشکزای نووسری پۆندی (

 نلزاکدا بناوبانگ، پاش ئوەی بوەژ هیکانی لگڵ بيبوو، نام و نامکار
  .)لزاک کرد هدا شووی ب ب١٨٥٠کوت، ل سای 

دۆستۆیڤسکی ک لمژ بوو دبندی ئم نووسرە بوو و ب پشنگ و  
 تی دۆستۆیڤسکی، دەبکتختی ومامۆستای خۆی دەزانی، ھاتنی بۆ پایت

ی دۆستۆیڤسکی سبارەت ب دانر يمایی ئوەی ک دبندی و خۆشویست
 ببتوە و بیار دەدات ک ڕۆمان تازە ،ی مرۆڤانیو نووسری کۆمیدیا

ئیدی نامیک بۆ براکی . ربگت وه ، ئۆژینی گراندە،لزاک هبنوبانگکی ب
! بڕاستی شاکارە.  رگاوه وهلزاکم  هئۆژینی گراندەی ب'': دەنووست و دەت

ھاوتایی منیش بکپاچڤ. ی کاغنجا ڕۆبد و پسوە سمالی کزی ب
بم تو زاتی خوا، تو فریشتکانی ئاسمان، سیوپنج ڕۆبم . لسر وەردەگرم

ک تۆ باوەڕت یسوند ب ھرچی) یکی لبر بگرموەيبا کۆپ. (بۆ بنرە
کتری ڕۆمانکی خۆم و  ک کاره(پیتی، ب خواوەندانی ئۆمپ، ب یانکال 

 سوند ب سمم ک دەکی؟ ی دیک باوەڕيچ  ب،)تازە تواوم کردووە
ئومدەوارم ڕۆژک ل ڕۆژان بت، نیوەی ئو دەستھقی ک لسر پاچڤی 

  ''.ئوژینی وەریدەگرم، دەدەم ب تۆ، دەی با بتبینم
لو ماوەیدا، دکتۆر ڕیزن کامپڤ، ل سان پتروسبۆرگوە دەڕوات بۆ  

کی دیکنشو .ب  وەی بتوانمانیيپرەنسیپی ئابوور''ئی ئ'' ل 
بوو؟ ھواکی  بم کی ئوە کش. دۆستۆیڤسکی بگینت و فری بکات
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 ک دی دۆستۆیڤسکی خۆش دەکردەوە و قرەبووی ،گرنگ لئارادا بوو
بوو ک ئوژینی   ئو ھواش ئوە.ی ڕیزن کامپڤی بۆ دەکردەوەيدوور

نووسری دەبتوە، بم سر گراندە، ل گۆڤاری ڕیپۆرتر پانتیۆندا بو
ی ال بردبوو، دۆستۆیڤسکی زۆری لکبکی کتیس ر گۆڤارەکگران  ب

دۆستۆیڤسکی خۆیشی   لڕاستیدا''!ئم تاوان'': دەبت و ب گلییوە دەت
خیانتی ل بلزاک کردبوو، دەستدرژییکی ختری کردبووە سر ئوژینی 

 ئمین و وردی نکیرگا وهھر لو سنوورەدا نوەستابوو ک . گراندە
کانی گورە ی ب کیفی دی خۆی الین دداری و ئاشقنی،کارەک بکات
دۆستۆیڤسکی . کترەکانی برجستتر و برچاوتر کردبوو کردبوو، کاره

چیرۆک و بسرھاتی ناچیزی ئو گوندییی خستبووە ھاماجکی نائاسایی و 
یوە يقمکی دۆستۆیڤسکئازارەکانی ئوژینی گراندە ل سایی . نامۆوە

وخساری ئوژینی، ڕ. کرابوون ب عزاب و ئازارکی ئجگار قووڵ و ترسناک
 ک وايناکیووەک گوکی نشکۆفتی بر ڕو''،  بلزاکپسنکیبگورەی 

... ''ی ڕازاوەیخرمانیکی ئاسمان'' بم الی دۆستۆیڤسکی دەبت ب ،''بوو
پشنیاز . ت دۆستۆیڤسکی ل کارەکی خۆی ڕازییوا باشتر نیی؟ ھبائایا ئ

تۆش دۆن کارلوسی شیللر '': بۆ براکی دەکات و بۆی دەنووست
ئیدی فیۆدۆر بۆی .  میشل، پشنیازەکی جبج دەکات''. ربگه وه

: گیی و ئمش ڕای من دەربارەی سم پۆدۆن کارل'': دەنووست
بم ھندک دیم . ک شونی زۆریش باشبگرە ھند.  باشی که رگانه وه

من ل خۆموە ھندک . ی، ھۆیکی ئمی ک بک پلت کردووەيبدڵ ن
ڕیتمی وش و پیڤی ھندک ل بیت . ندەستواژەیم چاک کردوو

بتمام دون کارلوس بدەم ئو ... کاری کردووەتشیعرەکانم دەس
بۆ ئوەی ل سرسامیدا واقیان . نۆگلپیاوانی گۆڤاری ڕیپۆرت پانتی

. ئگینا وەرزەنامی نیشتمان ممنوونیش دەبن. وڕبمن و بزانم چی دەن
  ''.ب ب پاداشتکی کم نایاندەم بم دنیا

ۆژەیکی گورەی ل بیر و خیادا بوو، بیری لوە دەکردەوە ھبت پ 
 س ر، بکانی شیللمرھکۆ ب وجارکوەبکا  بت .'' بارەت بس

کمرھوەشانکاری کۆب،وەی ڕاستی   پاشان بیری لم ئوە، بیندەک
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بکاتوە و ب چاپ  ب، باشتر وای نووسر یان وەرگ، خۆی کارەکانی بو
  ''.بگینت

بی : ب ئھا و تاسیکی زۆرەوە، کۆمک ژمارە دەخات سر کاغز 
ەندە بۆ برگکی، بی ئوەندە ھقی چاپ، بی ئوەندە بۆ کاغز، بی ئو

ھموو حیساب و کیتابک دەخات ... ئوەندە بۆ کۆکردنوە و الپڕەبندی
.  کچی وای ئوەش، پۆژەک ناکام دەبت،سر ئم لیست پشبینیکراوە

ی لی کارەکرە و فریای  ھرمانبو فئ دا بوو کمل ک؟ ھچیدای
. بوو ھبت ل کاری کارگی و ئیداری وەڕەز و بزار! ناکوت چاپ یکار
رواریلت٣٠/٩/١٨٤٤  بت و دەلی برای دەنووسک بۆ میشیدا، نام :
“ کیمن لم.  دۆزەخینی دژواردامحاکا: با بۆتی باس بک م روازم لەک

ک . مبک، سوندت بۆ دەخۆم ک ناتوانم لوەی پتر ھبک باوەڕ... ھناوە
پیاو باشترین کاتی خۆی لم کارە بھودە و گوجانیدا بسر برت، 

. ریتکم بنرنوبۆ مامو بوون نیاز تر بپلمش خرا... ژیانی بفیۆ دەڕوات
 ؟م، تۆ بی، ئاخر من چۆن دەتوانم سان پتروسبۆرگ بج بمجا، من نا

  ''؟پم نای چۆن ل دووری سان پتروسبۆرگ ھبکم
 ندەدا، فیۆدۆر بروبو سل ،تبرزەوە ھر قوتبووە ژواوەتی کت ،

نیدەزانی چۆن بژی و چۆن خۆی بژزار و '': نھ وەم نووسیوە کبۆ ما
پنجسد ڕۆب قرزدارم، چونک من دەیانناسم، ھمیش س یکی ئو 

ب م مۆسکۆییر ئگم، ئداوای دەک رن کم بۆ دەنزوو پارەی تانرازسیف
  ''.دەچم پارەکم بۆ ننرن، تیا

ھبت مزەندەکی دروست دەرچوو، ئوەتا دوای چند مانگک  
 بم ئم بە پارەی ''.گیی پنجسد ڕۆبم ل مۆسکۆوە پ'': دەنووست

ئیدی نبوونی و نائومدی . بشی پکردنوەی قرزوقۆکی ئوی ندەکرد
رۆکی پب دەگرپھ تووڵ. ت، دەکگه ھڕ ان وهی  دەدات لو رگ 

، تب وەرگرتن و ئامادەکردنوە شتک ب شتک بکات و لو تنگانی ڕزگار
ی من ل نووسینی درامایکدای، بم يی ڕزگار تۆ دەی ڕگه'': دەنووست

 من. دەرھنانکی وەختکی زۆری دەوت، ئم جگ لوەی ک پارەی دەوێ
ل موو پارەیم ھوە؟ ئرز بدەمبدەم، ق منم، پارەی ئکوێ ب!''  
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 فیۆدۆر وای ل  شرداری بد ڕۆبل دەستبنجسپ ب دیت ئامادەی
کی خۆی ببت، بۆ پارەیکی کم تنانت تسلیم ب ئھریمن و يمیراتی

یر، سرلتازە دەگڕتوە سر ھژاری، ش. ھر کارکی ئھریمنان ببت
  .ی ساردوس و سھۆبندان و تنیاییينان و چای و سوکنا

 ک، بکی کۆن و  ڕۆژکدا تووشی برادەرقامی شسیل وت، لکڕ
جووت برادەر دەست ل . یچ دەبتۆرۆڤھاوخوندنگی خۆی ب ناوی گریگ

دۆستۆیڤسکی باسی ئیستیقالکی، کارە ئاۆزەکانی و . ملی یکدی دەکن
یچ، ب پچوانوە، ب ۆڤگریگۆر. اتکانی ئایندەی خۆی بۆ دەکاتھیوا و ئاو

خریک : وە باسی ئوە دەکات، ک ب ئاواتی خۆی گییوەيشانازی
دەکاتوە، پاداشتی باش لسر نووسینکانی  دەنووست، برھم بو

ئم کوڕی قۆزە، ب ڕەفتاری ناسک و سمائاسای خۆی، ب دەم . وەردەگرت
. شیرین و خۆشی خۆی، سرنجی دۆستۆیڤسکی ڕادەکشتو زمانی 

ش دەکوت ژر باندۆر و کاریگری، جۆشوخرۆش و حماسی ییچۆڤرۆگریگ
ئمیان ئھلی . گرموگوڕ و توندی برادەرەکیوە و دبندی دەبت

 ئویان مند و بدەنگ و شپرزە و ،حسووک و سورەقسۆمعنویات و ڕ
تواوەتی و ب  ش، ل یکم قسیانوە، بوای ئم. پجۆشوخرۆش

یچ، دۆستۆیڤسکی بۆ ۆڤرۆئیدی گریگ. شوەیکی سیر لکدی حای دەبن
ئۆرگژەنی ی ماکی خۆی دەبات و یکک ل کارەکانی خۆی، ب ناونیشان

ئیدی ئافرین و ستایش و .  ک تازە تواوی کردبوو، بۆ دەخونتوە،گڕۆک
پۆژە و میھر و خۆشویستی دەکوت نوان ئم پیرۆزبایی و بن و 

ب دووقۆی شوقیک ب . دت بب یکدی ھناکن و وایان ل دوانوە
ریکی بکرێ دەگرن و تیایدا دەژین ش . ر لبرادەر ھتی جووتم دەرامب

سرەتای مانگوە تواو دەبت، ئیدی ناچار سکی خۆیان ب نان و چا و قاوە 
دۆستۆیڤسکی ل ماوەی ئم ژیان ھاوبشیاندا، شو و ڕۆژ کار . ندەک تر

ونای ک دەکات کمرھر بسکی باس بکاتتلسبۆ ھیچ ک  . ناوی ب
یچ، کۆمک کاغز لسر مزەکی دۆستۆیڤسکی ۆرۆڤگریگ. کس نات

رتیب دانراوتدەبینت زۆر ب کی زۆر ورد نووسراوەن، کتخ زۆر'': ، ب ل 
  ''.خت و نووسینی ئلکساندەر دۆمای باوک دەچت
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یچ، ک زۆر شکت دیار دەبت، ناوبناو ل نووسین ۆڤفیۆدۆر میخائیل 
کی جتدەوەستبوەی کتندنخو وە، دەست دەداتک دەخواترج ۆ، چای

 یچ، تکای لڤرۆۆگریگ.  یان یادگارییکانی ئھریمنی فردریک سولی،ساند
ک ک بجدەکات کت و وەرزش بکاتومنجامدا . وئ ئیدی فیۆدۆر ل

وناکی و وبم ھوای ئازاد و تینی ڕ. بگوی دەکات و دەچت دەرێ
 و تحمول ناکات و تنەھگوبان، گوشاری بۆ دژاوەژاوی شقام و ڕ

سری ب گژەوە دەچت، ڕەنگی زەرد ھدەگڕت، خۆی دەدا بسر باسک 
دەبت دۆستۆیڤسکی ب گالیسک بۆ  ەکیدا و ئویش ناچارو بازووی برادەر

  .ماڵ بگیتوە
بیانییک، ک ھواکی خۆش دەبت، ب دووقۆی لگڵ برادەرەکیدا  

پیاس کی . دەچنوڕەسموە، تووشی ڕدەم پیاسرمبکردن دەبنتڕب .
دەست، لشیش، خاچبال کابرای ک وە، کبارەکانی تازیی دوای دەستفیت

دوای  نی لي ئاییدەستی سروود. دەکات  پیرۆزیان ھگرتووە، ڕێینیيئای
 دت، ک چوار ترمکدوای ئوانوە گالیسکی ھگری  ل. ئوەوە دن

تابووتک واز بوو، دەموچاوی مردووەک، ک . ئسپ ب ئسپایی ڕایدەکشن
 نووسینی ئاسایی و تاجکی کاغزینی سپی، ک. بوو  دیار،زەرد دەچووەوە

ئیکۆنیکی چکۆلی . رابوو، بسر ناوچوانیوە بوود لسر نخشنیینیيئا
 دۆستۆیڤسکی ب بینینی ئم دیمن تک. ب دەست وشککانیوە گرتبوو

رزی لت، لدەچ ووە و دەیوە دەداتت، ئاوڕی پاشتتدم ، ھب 
رتوە، چند ڕبوارک لی وەبود. نتەھلگڵ یکم ھنگاودا ھرەس د

نن دوکانکی  یهیچی ھاوڕی دەدەن و دەیگڤرۆۆی گریگيدەبنوە و یارمت کۆ
و نزیکاننیفرۆشی ئکی زۆر. شیرەموت و ھوسا دەتوانن ،دوای زەحمئ 

ۆژانی پاشتر، خم دایدەگرت، ئازای ڕسکی بۆ ڤیۆدۆست. ننوەھوەھۆشی ب
زررتدادەھواسی پح ،وە نییم دونیایر ئسی بدە ،م . تئاست ب
ی پم دەخوات قست، خواردن کدەکر،م دوای ، زەوقی نووسینی نییب 

چی . ماوەیک دەچتوە سر ھمان کاری ک خریکی نووسین بوو
. یی دەزانیيدەنووسی؟ میشلی برای تاک کسک بوو ک بم ڕاز و نھن

من حای '': ڤیل بوو، دەتۆ بۆ براکی ک ل شاری ڕادفیۆدۆر، ل نامیکی
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ئوژینی گراندەی  حازر دم خۆش، ڕۆمانکم بدەستوەی، ب قوارە بقد
حای حازر خریکم . تازەیڕادەیک  لزاک، تواوم کردووە، ڕۆمانکی تا هب

  ''.پیدا دەچموە و پاکنووسی دەکموە
 رواریلت دیسان ،دا٢٤/٣/١٨٤٥  بی دەنووسبۆ براک :'' من زۆر ل

 بم لڕاستیدا ل ھندک ،دی و ڕوونيد کارکی ج،ڕۆمانکم ڕازیم
 ھبت دۆستۆیڤسکی ب ئاوات و تاسی ''.نیی دی بدەريدکماسی ج

 بۆی ئم خولیای جۆرە وازوازییکی ال ،ئوەوە بوو ک بگات لوتکی کماڵ
ارک ک ئو کات ئم کارەی خۆی چاپ و دروست کردبوو و کردبووی ک

ل مانگی شوباتدا دەستم ب ھچنی '': خۆی دەت ئوەتا ب. بو نکاتوە
کردووە، دەستکاریم  بردووە، شتم بۆی زیاد و پداچوونوە کرد، شتم ل ال

کرد  کردووە، ل نیوەی مانگی ئازاردا کاری پداچوونوە و داڕشتنوەم تواو
سوندم خواردووە، ک چند ژیانم ... ەکم ڕازیم و دم پی خۆشو ل کار

و دەستووری کس ھیچ شتک  دژوار و ناخۆشیش بت، بگورەی داوا
دەموێ ھموو کارەکانم . نووسینی فرمایشی، داھنان دەکوژت. ننووسم

ڵ بک، ھردووکیان ۆگۆشای پوشکین یان گاتۆ تم. ڕەسن و جوان بن
 خاوەنی پیکری ، بم ھردووکیان پگی خۆیان ھی،کمبرھمیان 

  ''.خۆیانن
یت و ديھبت گلیی ل براکی خۆی دەکات، چونک پشتیوانی لم ج 

چاری '': لو بارەیوە دەنووست. وردی و پداچوونوانی ئم ناکات
 سرەتایی، ئوەی ک تا دەکرێ پداچوونوەی بۆ بکرت و یبرھم

 خۆیدا پخشانیڕادەبدەر ب بچووکترین  پوشکین ل.  بکرتیستکاردە
ەوە، وڵ ب چیرۆککانی خۆیدا دەچوۆگۆگ. ی دەکرديدەچووەوە و دەستکار

دەستکارییکی زۆری دەکردن، تا دوو دان ساڵ و بگرە پتر الی خۆی 
  ''.ی دەکردنيدەیھشتنوە و دەستکار

 بم ، بیر ل چاپکردنی بکاتوەکرد، دەبوای کاتک ک کتبکی تواو 
بگرە نزیکی بیست دان . یيخۆ ل ھر گۆڤارکدا، تنیا یک دیکتاتۆر ن''

خۆی کتبکی چاپ بکات، وەک  نووسر ئگر بیوێ ب. دیکتاتۆر ھن
 دۆستۆیڤسکی ئنجام مل بۆ ''.توەوورئوەی خۆی درزی جلکانی بد
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 شارەزا دەدات، ک پی دەن کتبکی ی ھندک ل دۆستانیيئامۆژگار
وا چاپت کرد، ک '': ئم دۆستان پی دەن. لسر ئرکی خۆی چاپ نکات

  کتبفرۆشان، شتی وا؟ خکیدا بوی دەکاتوەل ناوبانگشی بۆ دەکات و 
 دۆستۆیڤسکی، ''.دی بۆ نووسرکی گومناو ناکنيدناکن و بانگشی ج

ت دەبت و ناچار و ب قت، ل مشتوم و گنگش بتائنجام ماندوو دەب
بدی و نائومدی کتبکی ب مبستی چاپکردن دەدات ب گۆڤاری ان

 خیاڵ وا . بم پشوەخت نائومد و ڕەشبین دەبت،وەرزنامی نیشتمان
دەگرن، ل  دەکرت، ڕەخنی زۆری ل دەکات ک دەستنووسکی ڕەفز

 ئگر ڕۆمانکم بو'': بارەیوە دەنووست لم. گننووسینکی تنا
و پگی شایستی خۆی وەرنگرت، لوەی خۆم بخم ڕوباری  نبتوە
دوای . ی؟ بیرم ل ھموو شتک کردووەتوەيبکم، چارم چ  ئدی چی.نیڤاوە

بیرە '' ئم ''.مردنی بیرە ڕەسن و جگرەکی خۆم، ناژیم، ناتوانم بژیم
ا باسی ناکات، پاشان ناونیشانی دی ک ھرگیز ل نامکانی'' و جگرەڕەسن

. سکی دت ژماردنڤیۆھژاران لخۆ دەگرت و ب یکمین ڕۆمانی دۆست
اشق و ئبوو، ک  ی بايبم دۆستۆیڤسکی ک خودانی زەوقکی ئدەب

کی ھونری بوو، ي ھر برھم و شیعر و چاالکییشیدای شوازی لیریکی
بوو، ک دبندی شاکارە بناوبانگ و ''”ھر شتکی جوان و شکۆدار''شیفتی 

 م و ڕۆمانوان ئنش، لکی ھاوبیوەندی یان خاناوازەکان بوو، چ پ
 برزەدا يمتوازیعی ھژاران و ئو زەوق و کک و خولیا ھونری

بوون، ک  یوە؟ ئو نووسرانی ک مایی ستایش و دبندی ئويدەبین
ناوی شیللر  ک گوم ل'': سکی لبارەیوە دەتۆیڤبوون؟ شیللر، ک دۆست

:  ک دەت،دەوێ ڕادەیک خۆش  ڤیکتۆر ھۆگۆی ب''.دەکوم دەبت، نخۆش
''ھاوتایوە. بس ھاوتای ناکاتت''.کن '':  دەربارەی ڕاسین دەری تاھۆم

 ''!بکرت ی لي، ھر قابیل دەستخۆشکردووە، بم ب شوازکی ھندە جوان
ھات ک تا بیانی  جار خوندموە، تایکم ل ک بۆ یکم'': رج ساندۆج

نازانم چۆن توانیویتی ل '': تر سکۆت دەت دەربارەی وا''!بری ندام
  ''ماوەی چند ھفتیکدا، شاکارکی پرشنگداری وەک مانیرینگ بنووست؟
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مارتین، بایرۆن، ھموو ئم کنووسران، ب فڕ شکسپیر، پوشکین، ال 
 پشکۆ و جاللی ناو برھمکانیانوە، ب یو شکۆ و ڤیانی باوە، ب تاوان

 ک ،ئاھوزاری ستایشئامزیانوە، ل ھنبر چیرۆکی ھژاراندا دەوەستنوە
دەکات ب ۆنگازی شلکی بشکینۆناوی دییڤ باسی کۆپیکار و کاتب .م ئ

پیاوە ھژارکی شپۆش، ل کوختیکی پرپووتدا دەژی، تنیا سۆز و 
 و میھری کیژکی چکۆل، ک ل کوختیکی ھاوشوەی کوختکی موحیبت

ی ئمدا دەژی، گرمی دەکاتوە و گوڕ و تینوتاوی يیتئمدا و ل دراوس
ت ژیانی پخششکۆ . دەبکی بروە ئۆرکستکالیل تۆ وای الل، لو ج

نگی تۆفانی سۆز دەژەننتئاھت وە نایکی دیکالیی ی و لاک
ئیدی ھیچ دیار و خویا . ھیکردووەت ئاوازی بجۆشی خۆی دۆستۆیڤسکی

نیی ک دۆستۆیڤسکی ب چ ھونرکی کیمیاگری، کرەست و ماکی نرم و 
یکانوە خمینی ھژارانی لم سرچاوە نایاب و زو کالسیک و ڕۆمانت

ھنجاوە؟ ب چ نیرەنگ و توانا و بھرەیکی زیرەکان، چت و دزانی 
 م پیاوە التبی ئقا ی مانگئاسای لیاوا و شازادەخانمانی خر و دجوام

ونتوە؟ ب چ میکانیزمکی ئفسووناوی ھاتووە وکرد دا، جيشارستانی
چ و کۆن وودیکۆراتی ڕازاوەی ڤینیسیایی تواندووەتوە و ک

پ کان و ژوور و کوختککراوەکان و ڕتاریکونوتگومانل یخانپووت و م
ی خۆی لکبکانی ناو کتدروست کردوون؟ سۆزانیخان  

ڵ، ئم جووت ۆگۆسکی زۆر دبند و شیدای بلزاک و گۆیڤھبت دۆست
م ب .مامۆستا و پشنگی ڕبازی ڕیالیزمی تازە بووە و ستایشی کردوون

ناچت  پسند داوە؟ لوە ئاخۆ ئمانی بسر ئو فوج کنووسراندا
، ھستی بوە نکردبوو رگا وهئایا کاتک ک ئوژینی گراندەی . تبووب وا

ک پویست جۆرە شکۆیک ب ڕیسککی ئوژینی گراندە بدات؟ ئایا 
 ختم نکردووە دۆستۆیڤسکی ئم پاچڤیی ب دوعا و پاڕانوەیکی پشکۆ

؟ ھبت چوندراوەک لودا کیژەکی سومور ب پیکرکی یۆنانی کۆن 
کانی يلزاک لگڵ دید و بۆچوون و ئارەزووە تایبتی هکترەکانی ب کاره

ناکنوە و ب دی ئو نین و بک کاوکرچن، کچی  دۆستۆیڤسکیدا تک
ئایا . ت و برجست دەکات کاوکرچتر ون دەگریکتر و سیما خۆی کاره
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 کدا دید و بۆچوونیڤند ھزەرفی چ رە، یانی دۆستۆیڤسکی، لم نووسئ
 یان ،ھونرییکانی خۆی گۆڕیبوو؟ یان ب ھۆی ئیلھام و کشفکی ئدەبی

  سۆزدارییوە، تووشی شۆک ببوو؟
نین ھببوو، ب با ئو گنجی ک ل کۆشکی ئندازیاران پروەردە 

خۆی .  خیای خۆ، ک ئستا مستان شیعر و ڕۆمانی دەخوندەوەبرچاوی
 کی نپریکلس یا ماریوس، یا''بکی زەمانی نیرون، یان قارەمانسیحم 

دوئلبازی سدەکانی ناڤین، یا ئیدواردی قارەمانی ڕۆمانی موناستری والتر 
 ی٤٢٩–٤٩٥( یۆنانی گوتاربژی سیاستوان و ،پریکلس. ( دەزانت''سکوت

کلوس و ۆفۆ، ل زەمان و سردەمی ئودا شاعیرانی وەک س)پش زایین
بوون و دەورانی حکومتکی ئو ل ڕووی ھونری و  ئۆرپید، پیدا

ردەمی پریکلسی لناوی س ک کئاست ییوە گسازییماریوس. نرا پیش، 
 گیی ی پش زاییندا١٠٨ ل سای )پش زایین ی١٥٦–٨٦ (سرداری ڕۆمی

خکی ب خۆشی و شادییکی زۆرەوە ھنایان ناو . ایی کونسوی ڕۆمپ
میان پیخشی شارەوە و نازناوی ڕمولوسی سست . ببم تبھ

ی، لرەدا ئاماژەی بۆ بایخدانی يلناوبردنی ئم دوو سردارە یۆنانی و ڕۆم
ستی ڕایدەگنت ک برادەر و دۆ) وری یۆنان و ڕۆمولتودۆستۆیڤسکی ب ک

 ک ''.ب، من گکانکم، ئاگر ڕەگزی سرەکیم'': شیدلۆڤسکیی شاعیرە
شیعرە خمین و شیوەننامکانی براکی دەخونتوە، سۆز و بزەیی 

. تھیچ شتک دەربارەی ژیان نازان. دەبزوت و دەست ب گریان دەکات
 یچوار دیواری خوندنگکی، وەک چوار دیواری نخۆشخانکی ماری

 مست و ئفسوونی کجۆر وناک و ناسک، بواران، وەک خونکی ڕج
 بیر لوە بکاتوە کی و چۆن لم تک ناتوان دەکات و ئاگای ل خۆ دەبت،

جنجاڵ و  ئیدی سان پتروسبۆرگ، ب شقام .خوە گران ڕادەبت
 ساختمان وە، بکانیالرە زۆر تازەیکۆشک و ت وە، بکانیغرەباق

 پ ل کاتب و فرمانبرەکانیوە، چاوی دەکاتوە و دوای ئوەی ل يداریئی
 ئو ما گورە و ،دەکوینوە گڕەک کشخ و دەومندەکانی دوور
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وگا و سربازخان دەچن، ک وفراوان و تکژاوان دەبینین ک زیاتر ل ئۆرد
ندان و فکارم ۆڵ، لدار و کژار و نکی ھخ ن لرانی بچووکپرمانب .

  پر ل سووخۆر، لو پیشوەرانی ک ل ماکانی خۆیاندا کاریگڕەک
ئیدی . دەکن، شت دەفرۆشن و دەکن، پن ل لشفرۆشان، ل خوندکاران

جگرە و تووتن، بۆسۆی ی نگی پیس، بۆنی دووکدئرە پە ل خوار
نبست، ک فانۆسکیان کورە کۆنانی ب. پڕۆکۆن، بۆنی چکاوی قاپشۆردن

ھروەھا دوکانی . ناک ببتوەوودکوە ھواسیوە تا ڕوو ب عامتدا
ی پرو ڕچکۆلرز، سباز و دەنگبنیا و چحندە و بژنانی ش پووت، ک

رداخ چایان بدەم چاوەڕوان پو ب وەییارەوەی يدەستموو کھ ب ،
وارەکانی ئم شارە، ک لسر دی. دەکشن و سرەتاتک دەکن الیکدا سر

تمومژکی چی . تۆبت و تڕەشوعڕ یکپارچ ،مرداوک ڕۆنراوە
ژر پاژنی  بفری تڕ و ئاودار، ل. سپیواژی شیرئاسا، سربانکانی گرتووە
 پل ڕێ ڕبواران، گرژ و مۆن، ب. پواندا، بدەم جیەجیەوە دەخزت

 ئیداری، ل پشکوتن و سرکوتنی خۆ یدەکون، دەچن ژری، بیر ل کار
ل دۆستۆیڤسکی . کانی خۆیان دەکنوەي بیر ل کارە بازرگانین یا،دەکنوە

دەکن، بو   ئم ئاپۆڕا بکۆتاییدا، وەک ئو کسانی بدەم خوەوە ڕێناو
ل ھوەدا، ھشتا ل دونیای خون و . دەکات ئاوای ھنگاو دەنت و ڕێ

شیار دەبتوە، چاوانی دەکرنوە ۆ خۆیدا دەژیا، بم برەبرە ھخیاکانی
سراب خاپینۆککانی سان ' و ل کتبی ت دەبینتازەیو ئم دونیا 
باری ول کنارەکانی ڕو  دەت،ک ب ھۆنراوە و پخشان، پتروسبۆرگدا

دونیا '': وناک دەکاتوەڕوجار ئیلھام و کشف دی  نیڤادا بۆ یکم
بوو، پلی گرما بیستی ژر سفر بوو، ھوەی  یمچتاریک بوو، زۆر ساردن

شو بوو، ھمکی چر ل دەم و قپۆزی ئسپکانی ژر عرەبانکوە 
بارەکی وی شکرئاسا، سری ڕويتوژا شختیکی سپ. دەردەچوو
بارەکدا، برەو و ب دەستی چپی ڕو،بورجی کۆشکی ھزی دەریایی. گرتبوو

ڕەنگی وەنوشیی و زەرد، ھکشابوو،  اسمانی سارد، ب دووئ



 QR

شووشسھۆڵ ب کۆککانی بارەگای ئنجوومنی پیران و بینای کۆڕی 
 وام ،ڵۆا کوت جموجدبیرکی سیر ل مشکم .کنسییوە ئاوزان بوون

 شتم بۆ ڕوون بووەوە و تیگیشتم ک پشتر ێکرد لو دەمدا ھند ھست
 تازەوەچاوم ب دونیایکی . ھستکی گۆنگ و ناڕوونم دەربارەی ھبووتنیا 

ی   ک تا ئو سات بۆ من و الی من بگان و نامۆ بوو، تنیا ل ڕگه،کرایوە
ۆز و بفسانانی ئاکم ڕ چیرۆک و ئزانیاریی ەمز و ڕازەوە، سووک

و ساتوە وای ژیان و بوونی ڕاستقینی من ل پم. دەربارەیان ھبوو
کرد دەستی پ.''  

 جیھانک؟ ئم نبووەوە، چۆ  بدارتیدائم جیھانی ک دۆستۆیڤسکی  
 دونیای ، و سیرەنامۆ ی دونیای سیمانامۆی،جیھان، جیھانکی سیر و 

کتری وەک دۆن کارلۆسی  کارەکترانی ھیچ و بازاڕی و ناشاعیرانی، کاره
دونیایک، .  بدی ناکرتتیدال نزیک  ن ل دوور و ن ،شیللر و پوزای

 ،وایانننگاز و بلم بوان و ئنکی بچووک و بی خککای خکت
ئمان بۆ نووسر . ویی ئم دونیای ڕتازەنی دەکنونووسر بۆ ناو ق

 ئم کارمند و فرمانبرە بچووکان ب کپووی ،ب. ھزرین یشیرەتکار
دەچوو غروورکی  یژان ب جلوبرگی پینکراوەوە، لوەجمدییوە، ئم ک

بوتۆیان ھننتئوک دانئاستی ھیچ شازادەی ر لبوون سئامادە ن ک ، .
رانی بچووک، ژنانی برمانبخۆش، پیرەپیاوانی خڕفنی نکچۆ ،فاو،  هە

زدا، پیاوانی بدمست و ئالوودە، ئمان ھر ھموو ل کشوھوایکی ئاۆ
و لگڵ نھنییکانی خۆیدا، لگڵ ئارەزووەکانی خۆیدا، لگڵ  کس ھر

کانی خۆیدا و تنانت لگڵ تاوانکانی خۆیدا، يی تایبتیيئارەزوو و فیداکار
شکۆ و سربرزی بۆ ئو شاعیرە '': بیلینسکی ڕەخنگر دەنووست. دەژی

و ژرزەمین تاریک و انی کوخت يالوەی ک ب قریح و بھرە، کرچی
ئوانش  دەوێ و ب دانیشتوانی کۆشک زینکان دەت نوتککانی خۆش

  ''.، برای ئوەنمرۆڤن
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، ئم گوتان ل شوەی شۆککدا، ناخی دۆستۆیڤسکی ''مرۆڤ''، ''برا'' 
دەشقنن، ئیدی زینت و دیکۆراتی بنخشونیگاری ڕۆژھتی ل ھزر و 

 ناو ئیدی تاپۆی کارەکترانی گورەی ،ننەھ دبیری ئودا ھرەس پ
وە چیرۆکان، بدەمع وندەک میشوە و بۆ ھحو دەبنرایی منیا . خت

 ل گوھینکراوانی کۆمۆکراوان و تش و تژاران، ڕەنجکوا، ھنکی بخ
ل گۆشیکی '': لو بارەیوە دەنووست. زەین و بیری ئودا دەمننوە

 مرۆڤکیوومند،  پاک و ئاب،م کۆمگیوە، دکی ساف و بگردتاریکی ئ
 ئجگاربویژدان و دسۆز و گوایی برپرسانی خۆی، ک ڕتازەنکی 
 لگڵ ،باش بۆ ناساندنی خکانی کۆڵ و بلنگازی سر ب چینکی خۆی

گی دەستی کۆمنکی داماوی ڕەھیکراو کچۆتیپن،و سووکایاکردنی  و
  ''.حم دەپچتۆژیانی ئم خک، تانوپۆ و بندی ڕ
 .ی خۆی دۆزییوە دۆستۆیڤسکی لوندەرەوە، ڕگه
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  م وته بشی حه

  ژاران ھهه
  
  وه ته م بوومه که  پاکنووسی کتبه ، له نیشهب ژوورێ دا ره یچ، وهۆڤرۆگریگ''
  ''. وه وێ بۆتی بخونمه مه ده

   لهیککی بچووک په ی دانیشتبوو، ته که فه هن ر قه سه دۆستۆیڤسکی له 
ستنووسی   ده مه  ئه، وه ردا کرابووه سه ی له وره رکی گه فته مدا بوو، ده رده به

  .ژاران بوو ڕۆمانی ھه
  میشه ھه. ھوری ده  پستی خۆی نه  کونجکاویدا له ھبت گریگۆرۆڤیچ، له 
  خوارد که سی دهوفسو هکرد و ئ ندی دۆستۆیڤسکی بوو، ستایشی ده دبه

   له ی، تا ئستا جگه ستیاره وار و ڕۆشنبیر و ھه هدن خو ره م براده بۆچی ئه
بوو،  کیان نه یه  ھیچ ئاینده بی، که ده ی ئه وه وکی درامی و لکۆینه ند ھه چه

  وه یه باره م کانی خۆیدا، له رییه وه  بیره گریگۆرۆڤیچ له.  نووسیوه چیتری نه
 یبی ده ندێ کاری ئه مگوت، چۆن من تا ئستا ھه دی خۆدا ده  له'': ت ده

ھلی  دیب و ئه  ئه جار خۆم به ندێ ، ھه وه ته  و بو کردووه م نووسیوه چکۆله
ب  دا، به وه مه یدان و قه م مه چی دۆستۆیڤسکی تا ئستا له زانم، که ب ده ده ئه
  ''؟ مه رھه به

 کاتک دۆستۆیڤسکی ڕۆمانی   که وه گته  دهگریگۆرۆڤیچ، پاشان بۆمانی 
میش   و بگومان ئه ستکی ال دروست بووه ، چ ھه وه ته ژارانی بۆ خوندووه ھه

 ت، کارک بتازەی  مه رھه م به  ئه  بوو که وه ڕوانی ئه کانی دی، چاوه وەک خه
 ،ماری ستوارت( بت ۆنۆڤڕیزی ماری ستوارت و بوریس گوند   له که
ی مردنی ماری ستوراتی شابانۆی  رباره  ده ره  شیللهیکی شیعری مایهدرا
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 مژووی   له ، که ی پوشکینهیکی میژوو  تراجیدیایهۆنۆڤ،بوریس گود. ئاکوس
ی میللی و امین درام که  یه مه رھه م به ئه.  یھنجاوه  ھه وه ی کارامزینه ڕووسیاکه

 بوو،  که کانی ڕۆمانه  ڕستهیکمین   گوی له که ر م ھه  به.)  ڕووسهیبی ده ئه
 کتبی  دۆستۆیڤسکی پاشان له.   بووه ه یدا ھه و بۆچوونه  له  برد، که وه ی به په
 چیرۆککی زۆر  مه ئه'': نووست  ده وه م ڕۆمانه ی ئه باره وھینکراواندا، له ته

وره  اوکی گهی پی که مانه قاره.  وه کاته ده دا تک ، لگڵ واقعی ڕۆژانه یه ساده
 یان یۆری میلوسالڤسکی ڤتی ڕوسالڤلی  بابه رکی مژوویی له کته یان کاره 

نجکش و  کی ڕه کابرایه.   و بچووکه رکی ساده رمانبه کو فه  به، نییه
کانی،  وهپ و شه  ش جله.  شه وج و گلۆکه  بک گه ، بگره شه لوغه بغه

  ''. ماوه  نه یان پوه قۆپچه
ی یک ره ری سه کته  دوو کاره، دا نووسراوه ی نامه  شوه  له ڕۆمانهم  ئه 
 ساویلک، گۆنگ .ە گومناوی ئاۆزیرکی دھاتی کته  کاره  دیڤۆشکین، که: تدایه

  ک که یه  ڕاده ، به  دپاک و لبوردهبتمن، کۆڵ و داماو، بم، و نزان
  . خۆی فیدا بکات یه ئاماده

  ناوی ڤارینکا، که  ژی به نج ده ، ژنکی گه م پیاوه ی ئه که ووره ژ ر به رانبه به 
 و  ر قسه به  له م ژنه م ئه به.  یه مدا ھه ڵ ئه گه کی دووری له هیتی خزمایه
 بکات، یان ی لی خۆیدا پشوازی که  ژووره وت له کی، نایه ۆکی خه قسه

  .ردانی بکات و و سه ی ئه که بوات بۆ ژووره
دارتر و  ک نه یه  ک له  یه م دوانه ئه. کاری  و نامه ر نامه  به نه به نا ده پهئیدی  

 و   سۆزکی باوکانه یی و جۆره  دپاکی و ساویلکه  به که پیاوه. کۆترن
 وڵ  ھه که ژنه. کات ی تایندا ده فتار لگڵ ژنه  ڕه،ر ده  به ندازه ئه   و له یانهیناش
 ژنکی  بکات، چونکه ئامۆژگاری بکات و شتی فری   پیره م دۆسته دات ئه ده

 باسی ،ادکانی نامه  له.  وه ته  و کتبانی زۆری خوندووه وار و ڕۆشنبیره هدخون
دگیر،  شوازکی خۆش و  به. کات کانی خۆی ده هیتی گبه نج و ئازار و نه ڕه

   که وه بو وه ی ژیانی ئه  و پوخته کورته.  وه گته چیرۆکی ژیانی خۆی ده
ک ، پاشان له ر بردووه سه ی به کی داماوانه یهیمندازی له ا حهد کتوپ  

 و  تکردووه  زۆری کار که  و مردنی خوندکاره خوندکارکی سیالوی کردووه
  . تی بۆ خواردووه فه خه
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دان  حی ئاوهۆبت، ڕ ده  خۆش م نامانه ئیدی دیڤۆشکین، زۆری دڵ به 
ژی،  سکی دیدا ده ڵ که گه هلکو  ، به نیا نییه کات ته ده ست ، ھه وه کاته ده
ی شتک  وه و و بۆ ئه ر خاتری ئه به کات، له ده دا کار سه م که پناوی ئه له

خۆشی و   به. کات ش ده تی ژیان ببه زه  زۆر له و بکات، خۆی له ش به پشکه
ریکی   خه هو  ماه رزین، له  له نتهەھ ئازای د  که وتۆوه کی ئه شادییه

  رز له بت، یان قه ی نووسینان ده وه کۆپیکردنه  و وه ڕوونووسکردنه
ی  که نجه  گه بات بۆ دۆسته ڵ و نهوقوکات تا گوڵ و ن ھاوقیتارانی خۆی ده

و  کانی ش ا جلهدکاتک  له:  دایه  بۆسه ختی بۆی له دبه م به به. بکت
وت و  که خۆش ده ، ڤارینکا نه ماوه  نه یان پوه کانی پاژنه ون، پوهپ شه
ستی لگڵ و نادریندی یوه  په ن که که ده ی ل وه رودراوسکانیش گومانی ئه ده

  . یه ڤارینکادا ھه
 ''.کدا یه  لگڵ کچۆه یتانه  شهیندی یوه  په مه ئه'': ت نماڵ ده ی خاوه ژنه 
وەک فباز و خاپینۆکک، ژی   دهتالردامان  ھه   له ی که و کاتبانه کک له یه

کدا  ته ی له ه کات و مامه یا، تماشای دیڤۆشکین دهڕنگ و   نرهنیشانیوەک 
: نووست  ده  بۆیه،خکی بۆ دانانت  ھیچ بایه که تی ئیداره پشخزمه. کات ده
  موو کشه  ڤارینکا ھه، هییی نی نیا بپاره کوژت؟ ته زانی چی من ده ڤارینکا، ده''

 یوتی  وتی  جگه ل مه  بوون، ئه که ه  من کهئستۆی  کانی ژیان له دارهو گیرو
وس و  و ته مانا ی به ستکرد و بزه نی ده چپ و ژارخه و، چپه م و ئه ئه
  ''.ھرین رانی ژه شه ته

  ی کۆن و شی له کمه  چهکا جووتد کاتک ئاخر چۆن ڕزی بگرن، له 
کانی  رپرسه  به کک له  یه خۆزگه'': ت اون؟ ده دڕ وه  ئانیشکه کانی له ، جله پدایه

ڤارینکا، . م که زووی پاکوخاونی ده ند ئاره  من چه یی که گه  ده وه من، له
ک  ڕ''. تبگات م واقعه  له سک نییه  که  که یه قینه کی ڕاسته هیتی گبه ، نه هیتی گبه نه
  ک که یه ه ر ھه سه کات و له گی دهی بان که رپرسه نابی به دا، جه باره  ناله م کاته له
  .کات نشتی ده رزه تی، سه یه کاتی ڕوونووسکردندا کردوو  له

نابی  ر جه رانبه  به ردار، له به تی خه  حاه  دیڤۆشکین، به کاتک که
رپی  به  پچت و ڕک له کانی ده کی جله یه ، دوگمهتست وه یدا ده که رپرسه به
 کارکی  مه  ئه  که ،وه خولته وت و ده که ده)  وره گهرپرسی  به(ڕادا  نه جه
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 تب و ده رپرسکدا ر به م ھه رده به  فتاری له دڕه  به کاته  و ده یه ناشایسته
  .ربکرت ر ده سه ری له رمانبه ر بکرت و یارۆی فه سه ی له وه لپچینه

  ره رمانبه  فهپوی شو تی ش ڕواه   چاوی به رپرس، که نابی به م جه به 
ی  وقه  ته،کات ده ند پرسیارکی ل ، چه وت که ی خۆی ده که نگاز و داماوه له به

   تا بۆ خۆی بیدات به،دات  ڕۆبی دهد  و سه وه داته کات و دی ده لگدا ده
متر   که الوهبم زۆر  د ڕۆبه م سه ، ئه بکه ڕ باوه'': ت دیڤۆشکین ده. رگ جلوبه

ی لگڵ  وقه رم نواندی و ته رانبه رپرس به نابی به  جه ی که لوتفهو  بوو، له
ستی پ   مه میشه برنج، منی ھه مه  به کردم و منی کۆڵ، منی سووکتر له

  ''. کرد وره گه
، تا کۆی و  وه نۆشی و خواردنه  باده  خووی دابووه دیڤۆشکین، بۆیه 

ند بوو و  مه وه م ئستا ده هب. بکات بیر ی خۆی له ژاره م و په خه، داماوی
  . وه بکاته دەیتوانی پشت ڕاست

ند، بک  مه وه ده  پیاوکی نیمچه؛وام ناکات ی زۆر ده م شادییه م ئه به 
خۆشی و  ی نه وه ر ئه به کات، ڤارینکاش له  ڤارینکا دهیڵ، خوازگاری نده گه
بکات، ئیدی کۆی و  بت شووی پ یان کوتابوو، قایل ده واو کۆه بوونی ته نه
  .کات ده ست پ  ده وه ی دیڤۆشکین لره قینه زابی ڕاسته عه

کردن بۆ کینی جیازی   خۆئاماده وته که مای ئارامی ده  که ئیدی ڤارینکا، به 
کانی   نامه یای به م و خه جۆرک بخه. تازەیلی پویست بۆ ژیانی  لوپه و که
، تا  یهوکی دابو یه ی پاره که گیرانهست ده. تکر دی ده  به وه یهنم دواییا ئه
ردی  موو بگه  ھه نکاش بهیڤار. بکت بۆ خۆی پ واھر و تفاقی میکیاجی جه

و  روکاری کینی ئه  سه سپرت که  دیڤۆشکین ڕاده، وه کی خۆیه ییه و ساویلکه
کان،  اهستم س و ده سته ر ده رفی سه ب حه ده'': ت پی ده. ی بۆ بکات شتانه

،  تکایه... ی ئاسایی بن قه ر ته ک ھه ی؟ نه گه رزی گودۆزی کرابن، تده  ده به
رن، و بدو وه تۆکانهن ما ی بچووکی ئاوریشم به له قرد توزاتی خوا، پیان ب که

  ''. کیل به ئیدی خۆت وه.  یانی زۆر شیک بت،ی دانتالی پان ب که خه یه
موو  و ھه  ئهل ناو،  مباری و نائومدیدایه هڕی خ وپه  له دیڤۆشکین که 
  وه گژه  ری به دا سه نده به زهو زۆر یتانه  و قه  و قوماش و دوگمه  پارچه ه کۆمه
ڕاست   ، به وه ژاره م و په خه   دکی پ له اکی و بهپڕی نیاز وپه م به  به،چت ده
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فرۆشان  پقه  شه ویاتان واھرفرۆشان، خه ری جه سه. کات پدا، ڕاده  چه و به
   که ،واری چینداری کردووه یدا باسی نه که  نامه ڤارینکا له'' :ت ده. دات ده

ت و  توان باسی زینه ویش ده ، ئستا ئه چاکه زۆر. خشنن ی پ بنه که کراسه
م  ورینی ئهو د ت به باره ، سه نینه و نازه  ئه ماوه بیرم نه م له  بکات، به وه نهاڕاز
  ''. هیچی   بهفرمانی  یتانانه و قه روا هن

  کاته و  تا ئه  که،گرت و دیڤۆشکین رده ی ڤارینکا سه که نده ماوه نجام زه ئه 
ک دوور   و زارییه و ناه ر ئاه  ھه بیبوو و خۆی له رنه کی ده ییه ھیچ گله

   بهپ دات و له ست ده ده وی خۆی له  جهمائاواییداسمی   ڕوڕه گرتبوو، له
کانی زۆر  نامه. وت که رده ده ی لیگرت و نائومد  دایده ژاره م و په ئاشکرا خه

ر جۆرک  ھه  وت به یه ده.  نابت وه ر ھیچه سه بن، ھیچیان به ر ده روبه بسه
  الکی  یه ر وشه  و ھهتو ده ند ڤارینکای ئازیزی خۆش  چه  بت که وه ، ئه بووه

یه ده. بات کاری ده ، بهتجوان ب ت ڕۆیشتنی ڤارینکا چ بۆشاییهتوکی   ب
نا، ناب '':  کۆتایی دت م ھاواره  به که کتبه.  وه وه  ژیانی ئه ته قووی خستووه

م   و به جۆره م ی نوانمان به نامه بت  ئاخر چۆن ده!  بت دوا نامه  یه م نامه ئه
 بۆ من  نووسم و تۆش نامه ت بۆ ده خر، من نامه  نه! کۆتایی بت کتوپییه
! ئاه. ب  تۆزێ باش ده ریکه ڤارینکا گیان، شوازی نووسینم خه.  بنووسه
خۆیشم نازانم  دا  م ساته  خۆ من له،م م، باسی شوازی چیت بۆ بکه که گیانه

،  وه نمه ناخو م دووباره که نووسینه. خر نازانم م، نه  چی ده،نووسم چی ده
من . م  شوازم ناکهیستکاری  ده، وه مه کانم ڕاست ناکه ه ه، ھ وه پیدا ناچمه

توانم باشترت بۆ   بۆ تۆ بنووسم، تا ده  نامه  که یه مه موو زیکر و فیکرم ئه ھه
  ''! ماتوچکا،م که ویسته  خۆشه نینه ی نازه  ئه...بنووسم

   دیاره ی گۆگوی پوه ری ڕۆمانی پاتۆکه ژاران سبه بگومان ڕۆمانی ھه 
  ر و ڕتازەنه م ڕابه دیڤۆشکین، ئه.  ر نییه ده و به ری و باندۆری ئه  کاریگه و له
ی ڕزگرتن  سایه   له زوومان، که  و مه وساوه و دونیای چینی چه ره ، به خرییه فه
م  ، ئه  بووه وره ی خۆیدا گهیرانی خۆی و دسۆزی بۆ کاری کۆپیکار  سه له

وس و توانج و  ی ته مایه  ی سان پتروسبۆرگ، که یاه رشان خه  په هیھاووتی
ژر گوشاری   له ی که م پیاوه تی، ئه کانی خۆیه ی ھاوکار و ھاوپیشه ره خسه مه
  ییه  لبورده گیانه  ، به نجی ژیاندا، گژ و حۆل بووه رک و ڕه نی و ئهوبو نه
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سکدا  ر که ر ھه نبه  ھه کات و له موو شتک قبووڵ ده ی خۆی، ھه که هیئایینی
   گۆگۆڵ له  که ،یه ی ئاکاڤیچهکاکائو  ی ئهیق کۆپ قاوده ، دهتون نه ر داده سه

ی گۆگۆڵ،  که مانه م قاره به.   و جاویدانی کردووه سته رجه چیرۆکی پاتۆدا به
ی خۆی یبتوانا  ، بهتھاڕوژن کی ده یی خه زه  و سیمای خۆی، به شوه  به
ت و زۆر  کی ھیچ شتک نایه  که شت و بهک کی ڕاده رنجی خه سه
   له،ی دۆستۆیڤسکی که مانی ڕۆمانه  ماکار دیڤۆشکینی قارهل  .ره روبه بسه

یی و فیداکاری  زه  وەک بهتایبتمندیی، ھندێ  ی ستایشه  مایه وه ھندێ ڕووه
 ی ئاستی با ی خۆی، نیشانهیخت دبه ی کۆ و به وه کردن و شاردنه و باسنه
کو زیاتر   به،نادات  ئاستی ژیان کۆی پینزمی. ون خالقی ئه  ئهیی مونه و که

یی،  ختی و ساویلکه تی و ببه گبه نه. کات یدا ده خۆی په   به دات و متمانه ھانی ده
و   ئه م ناگاته ، بهتچژ زاب ده ناخدا عه   و له وه شارته دی خۆیدا ده  له

  .یدا بکات کی شواوی دزو په یه تۆر و شوه کاریکا ی بب به ئاسته
  ، که وه بنه وری قوت ده  ده مانا له بیکی ری الوه کته ک کاره کۆمه

،  مرده م پیره ئه.  یه که  سیالوییه دیارترینیان باوکی پۆکرۆڤسکی، خوندکاره
ت و  کی حیره یهیویست ، سۆز و خۆشه یه ڕ و خویله دفه درۆزن و به

خۆیی و  ربه  ڕزی سه، یه ی ھه که  کوڕه ر به رانبه  بهترسامزی
وازوع و  م سۆزداری و ته ی ئه  ڕگه ویش له ئه. گرت ی ده که وارییه هدخون
م  که  یه له.  وه کاته کانی ده یبه بووی عه ره ، قه وه ی خۆیه یایه رم و حه شه
  ، بۆیهتک بتازەن خۆی خاکی و بچووتو یه  ده کرت که رنجدا، وا ونا ده سه

 و  ستکی ڕاستگۆیانه  ھه هک خۆی بکات، تا رم له  شه کرت که  ده وه گومانی ئه
پایانی بوو دهیویستی ، خۆشه م پیاوه ی ئه ندانه ومهوئابی که  کوڕه ق به رھه  ب .

 تووشی  مه ئه.  یهیی کرچۆڤرچیکۆ گ،ژاران ی ناو ڕۆمانی ھه کی دیکه یه نموونه
ت و  روه و و سهو ئاب  که ر تۆمار کردووه سه کیان له ، داوایه ووهک ب گچه

  که. بت برێ ده  دادگادا ته م له  به، وه ترسییه  مه ته وتووه  که ی سامان و ئاینده
   ھیچ شونک توتکه چت، ئیدی له رده ی ده که هیت و بتاوانی رائه حوکمی به

... فی من ره شه'': کات یر ده ی سه  قسه وتو که کی ده ناو خه  به. ناگرت
  و، له مان شه  ھه''!کانم  و ناوبانگی باشی منداهناوت،  هرشۆ... ت رافه شه

  .مرت خۆشیدا ده
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ی  کانی دیکه  ڕۆمانه  پاشان له ی که ت و سکچانه و بابه ، ئه جۆره م ئا به
ی  مه رھه مین به که  یهم  ڕوو، له خرنه  یان ده وه بنه  ده دۆستۆیڤسکیدا، دووباره

پووت و ڕ  په و باوکه  ئه ،بۆ نموونه. کرن دی ده م و زۆر به دۆستۆیڤسکیدا، که
چاوکی سووک و   کانی به  منداه  کهبکسایتیییشبین و   و ڕه ه خوه

ناوی    به  که یه ره کته و کاره مان ئه ن، ھه که شای دهام  ته وه ییئامزه زه به
 ڕۆمانی برایانی   له  که،وت که رده  ڕۆمانی تاوان و سزادا ده  له وه هۆڤمارموالد

وری   ده دا له مژه  ڕۆمانی گه  له ووری کارامازۆڤی پیر  ده کارامازۆڤدا له
ونپاک و ور ستانی ده دمه به. تو که رده ردا ده ده ختی ئیستیقاله دبه ئیڤولگینی به

  تاوه ره  سه  له باشه. ن انی دۆستۆیڤسکیدا ھهک مه رھه  تکای به دپاک و ئازا، له
  ختانی دپاک؟  بنت مشه  ناو، ڕۆمانی تاوان و سزا  که وه کرده ده  نهەو بیری له

یی و  ه بت، وای بووده برێ ده  ته که  پاش دادگاییه ی که مرده و پیره ئه 
 بت و شانازی به ست ده رمه واو سه ی ته که ربوونهب  ته شی، به که یهی نده گه

ی ڤ مینیخ ئییتی سایه  که فشت، له خۆی ده  کات و زۆر به  ده وه خۆیه 
  ، لهۆڤلوجین یان سویدریگائیل.  وه بینینه وھینکراواندا ده ری ڕۆمانی ته کته کاره

ن،  یبدارانه  ھیچوپووچ و عه نده مه وه و ده ی ئه ڕۆمانی تاوان و سزادا، نموونه
کردوون و  دری ل  ژیان غه ن که که دا ده  جوانانه و کیژه ڵ ئه چاوبک لگ که

ب ،  انهیتی سایه ر و که کته م کاره موو ئه ھه. زاب بوون  و عه وه وسانه تووشی چه
،  یه  ھهئامادەییانردا  ی نووسه مه رھه مین به که م یه موویان، له ر ھه  ھهنزیکیی

.  بدراوه رنه نی دهو ڕو تیان به بیعه هبع و ت ، تهتایبتمندییکانیانم  به
   وەک نیگارکشک، که، ڕباندندایه  و جه وه  قۆناغی تاقیکردنه ر ھشتا له نووسه

. تڕبن یانجه  ده و ئاوایه ، به وه کاته ده زکی سپیدا تاقی  پاینی کاغه کان له نگه ڕه
  وه  زیاترهیشیاریۆچاوی تیژتر و ھ  نت، به خۆی ده ر به زات وه پاشان

، تبین تر ده وره کان گه رهۆکان و مینیات کارییه ورده. کات شایان ده ام ته
 ک زۆر ب ،ئیدی لم پالتوە .دروستیان دەکاتوە کات و ستکارییان ده ده

 تابلۆ ، واییه ژاری و بنه نی ھه  و تکا دیمه  کراوه ت ئاماده دیقه   بهوردی و
 نگ و ئاواز م ئاھه ئیدی له. رێ  ده نتهەھ و دتھنج ده کانی خۆی ھه ناوداره 

ی برایانی  که نه گمه نیا نایاب و دهۆمف ، سه وه وا پ دوودی و گومانانه و نه
  ، پویسته م شاکارانه دایکبوونی ئه م بۆ له به. بت دایک ده کارامازۆڤ له
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تی  سیره  و به وه شته گه ی دۆستۆیڤسکی ده ھره ین تا به  بکه وه ڕوانی ئه چاوه
 ،ژاران  ھه کات، چونکه یدا ده کانی په یهیک ره  سه ته ی بابه رباره واو ده ته

تیس ماون و   سنوور و قاوغی خۆیدا قه  ھشتا له،دیڤۆشکین و ڤارینکا
پیاندا  ر  به رک له سبه  ، نه یه  ھه وه ریانه ر سه سه  ئاسمانک بهن .چوون رنه ده
 ، وییه عنه کانیان ئازارکی مه م ئازاره چژن، به  ئازار ده مانه ئه. تکر دی ده به

قکی مادی و   شه،کی گشتی یه  شوه ، به هیتی یه  کۆمهیکسانی ی نایه زاده
 ،ن رانی و ئازاری میتافیزیکی درک ناکه  ھشتا نیگه. خۆ گرتووه ی لهیمین زه

   که.'' چوار کاته جاران دوو دهدوو ''  ژین که کدا ده  دونیایه ھشتا له
رکی  کته کات، کاره ش ده کانیدا دابه ره کته ر کاره سه  بهڕۆڵدۆستۆیڤسکی 

  . ویش خودایه  ئه، مه که
 بۆ  وه  دوورخستنهشاربدەری وو   زموونی سداره  پویست بوو ئه بۆیه
و   مینه  زه  له،اد خو،ش ره کته م کاره ، تا ئهتڕن و ببین ی سیبریا بجه تاراوگه

  .توت و خۆی بتازەن ربکه پاشخانی دونیای دۆستۆیڤسکیدا ده
ند  بت، چه دڵ ده ژارانی زۆر به ڕۆمانی ھه  گریگۆرۆڤیچ،رحاڵ ھه  به 

وت  یه کات و ده  دۆستۆیڤسکی ده ستخۆشی له رز ده نگی به  ده جارک به
 نگه  ده مساردی و به  خه رمی بگوشت، ل دۆستۆیڤسکی به  گه کانی به سته ده

کرد،  ست ده و په دا جار گوگری ئازار ده  زۆر ی خۆی، که که و ناخۆشهو گیرا 
  .دات ی خۆی ده که وه  خوندنه  به درژه

،  وه خونته  ده که ی ڕۆمانه ی دۆستۆیڤسکی دوا ڕسته وه دوای ئه 
شی  ه باو خاته ، خۆی ده وه ندکهۆ ڕ لژی چاوانی ته  گریگۆرۆڤیچ، به
  یدات به پاشان ده. ی بدات که ستنووسه کات ده ده و تکای ل  وه دۆستۆیڤسکییه
 ، نیکراسۆڤ ،م شاعیره ئه. رکردنی گۆڤارکدا بوو ی ده و  ھه  له نیکراسۆڤ، که

   که وه کاته کات و دووپاتی ده  ده که ری ڕۆمانه رمی ستایشی نووسه گه  زۆر به
  . وتووه رکه کارکی سه

غیل   بهئجگارکی  سوپاییه باوکی کۆنه! یر بوو نجکی سه ، گه م نیکراسۆڤه ئه 
زادانی سوپای ڕووسی بجی وجی نه بت بۆ فه ختگیر بوو، بابی لده سه و

 ،بت  و یاخی ده وه بته ده  بابی جیا بنرت، ل نیکراسۆڤ قبووڵ ناکات و له
  .دا بدات  زانستگه خوندنی ئازاد لهب   ی بتوانت درژه وه بۆ ئه
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 سان   له نجه  گه م کوڕه بت، ئیدی ئه ده ی ژیانی ل ی ڕۆژانه بابی مووچه 
 ،دزت کاندا نان ده نگهدخوار   له؛ر  سه باته  ده ژارانه پتروسبۆرگدا، ژیانکی ھه

ون و خولیا  م خه  بهت،و خه وایاندا ده ژاران و بینه ی ھه وانه یانی شهناگ  په له
کی  یهینووست، بور وتاران دهگچیرۆک و . بوو کانی سنووریان بۆ نه واتهو ئا

ینارد  نووسی و ده جار شیعری ده زۆر. دات ده یشانپکانیدا   نووسینه زۆر له
  کک له یه. گرت رده بریان وه می له اداشتکی کهپکان و  بۆ گۆڤار و بڤۆکه

کشت و  نجی بیلینسکی ڕادهر  سه،دا ڕگه  رناڤی له ژر سه کانی له شیعره
  ھانتازەینج و   گه م شاعیره ، ئه ناوبانگه  به گره خنه م ڕه ئه. کات ندی دهس په
 .تیناسن کاندا ده یهیب ده  ئه ند و کۆڕه  ناوه کات و له  دهیدات و ڕتازەنی ده

  تهو که ی ده ستره کات و ئه رده  دهناوز  له  زۆر به وه مه ئیدی نیکراسۆڤ، له
 ،کی فراوان ن جیھانبینییه ژاران و خاوه ئیدی وەک شاعیری ھه. رزی به

  .کات یدا ده ت په شۆره
و  ئه. ڕوات نیکراسۆڤ، تا دوور ده'': ت ی ده رباره نووسی پیر ده ڕۆژنامه 

  ''.کات م ده راھه کی بچووک فه یه رمایه و سه  ئه،  نییه وەک ئمه
  : ت خۆی ده  به  م نیکراسۆڤه ڕاستیدا، ئه له 
  !ڵ چ و گوایه لی ملکه ی گه ئه''

  کانی تۆ من ھاتووم، تا ئازاره
   وه رز بگمه نگی به ده  به
  ری ویژدانووی نو  پته به
   وه مه ناک بکهو ڕوشقامو  ئه
  و ری  سه ته ا تۆی خستووهد خو که
  ''...کات ریت ده ڕابه

 ،ریی خۆی ی ھونه ریحه  و قه ھره هبری ب زه   به  که یه م نیکراسۆڤه ر ئه ھه 
خوندا   نی له ده ژر قامچیدا ئازای به  له  کهت،ناسن ده مان پ کچکی کۆیله

مانانی  له  بهیمی  ھاوسۆزی و ھاوخه  که یه هڤم نیکراسۆ ر ئه ھه. کشت ده ھه
 لووتیان دارما سه   له گری که  ده کانهیو موج کات، بۆ ئه لگا دهۆباری ڤوڕو

. دات قاو ده کانی ڕووسیا له  و بچووکه وره  گه هیتی گبه  و نه وه ته وهوسوور ب
دا  گه  کۆمه کی ناشیرین له یه شوه   به ، که هڤمان نیکراسۆ ھا ھه روه ھه
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ی  که  ماه کات، له  ده وه ره ی نووسهڤاناییپ  ندی به یوه  و پهتب  ده رده روه په
ا دواو لگی  سای ته بات و پازده  ده خشته ی له هک بت و ژنه ودا ئاکنجی ده ئه
کات ئیمتیازی گۆڤارک  ده ل  وا که  فریوخواردووه  مردهھروەھاژی،  ده

  .ن ی ببه ڕوه  دووقۆی به بکت و به
ندوفی بازرگانی و  گوتنی پۆلیتاریا و فه ، پداھه م شاعیره بۆچوونی ئه  به
کو  ، به نواندا نییه کیان له ڤدژییه کۆکی و ھهک ھیچ نا  نه،تی یه کۆمه
 و  رزه  ھهمرۆڤکییانگوت  کانی ده زه ژمن و ناحهود. کدین ری یه واوکه ته
کی  یه شوه  به'':  وه دایه میان ده کانی وه ره ، دۆست و براده ھلی ڕابواردنه ئه

  ''.کات  ده وه نائاگا ئه
ۆ ھنا، نیکراسۆڤ وا خۆی ژارانی ب کاتک گریگۆرۆڤیچ ڕۆمانی ھه

  نجام به ، ئه رته واسی په  و حه تی گوگرتنی نییه رفه  و ده ه مژوو  کهتتازەن ده
  ی که یسابهحو  ، به وه کی بۆ بخوننه یه ڕه  الپه  ده  قایل بوو که وه شوفشه که
گریگۆرۆڤیچ . '' نده ی چهی با  کهتو که رده ک ده یه ڕه  الپه  ده ، بهتک ب هیرچی ھه''
 ھیچ ب ، به ڕه  سی الپه، ڕه ، بیست الپه ڕه  الپه  ده؛کات  ده وه نه خونده  ست به ده
  سمی ناشتنی خوندکاره  ڕوڕه نه گه  ده ر که  ھه، وه خونته ستانک ده وه

کات و جنو   خۆشیدا ھاوار ده ناگیرت و له ، نیکراسۆڤ خۆی پ که سیالوییه
وی فرمسکی خۆی  ، گریگۆرۆڤیچ جهمائاواییکی   نامه نه گه  ده که. دات ده
ت و له پر ته  ھۆڕژنی گریان ده ناگیرراوژکی نیکراسۆڤ  شایه ام دات و ژ
 نیکراسۆڤی  چونکه.  کشاوه ا ھهد فرمسک موچاوی له  دهتبین کات و ده ده
ڕی  کی تهھلی ژیان و ڕابواردن و قازانجی مادی، ھشتا د روا و ئه بپه
وی خۆی بگرت و   جهتنجتر بوو، بتوان  گه وه بوو و له  سۆزی ھه رڕژ له سه
 پستی  یان لهییف و خۆش  که  لهت،بین  ده مه  ئه ری کهۆگریگ. گری خوڕ نه به

زووترین کات بۆین بۆ الی دۆستۆیڤسکی   ب به ده'': ت خۆی ناھوری و ده
 ''. وتووه  و بگومان خه وه  ئستاشه ین به م چ بکه ین، به ی بده و مژده

 بۆ  واه م ھه  ئه؛ وه ینه که وتب، بیداری ده ، با خه یهیید چ قه'': ت نیکراسۆڤ ده
  ''. و گرنگتره خه  و له ئه

  رکی به ی الی براده که وه موو شه وتبوو، ھه خه م دۆستۆیڤسکی نه به
م،  ده  جاری سهۆر بردبوو، ب سه ن بهکا  مردووه  ڕۆمانی گیانهی وه خوندنه
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یانی بۆ ماڵ  عات چواری به ی کردبوو و سه م کتبه ڕۆکی ئه ی ناوه شه نگه گه
کانی سان پتروسبۆرگ،  وه شه یڤه  ھه کک له ، یه وه م شه ئه.  وه ڕابووه گه
  گاته  ده  دۆستۆیڤسکی که؛ھاری ناک و خۆش وەک ڕۆژکی بهووکی ڕو شه
 ئاسمانی ساف  ر به رانبه  و به وه کاته  ده که ره نجه وت، په  بخهتتوان، نا وه ماه

وکی  م پرته ده  به  که،خشان رین و دره نیشت، ئاسمانی به رد داده و بگه
  .دا پۆلی ده تریف شه  تریفه وه زایوینه
 یو و شه ڕاستی شه  به دا، که وه شه یڤه م ھه وی ئه ر پرته به  کانی شار، له ماه

. بینرا  دهشقامکانوە  ن ڕبوارک به گمه  ده به. بداران بوو، مت ببوون
 دوو لناو،  کتی واقعیدایه دونیایه   له بوو که دۆستۆیڤسکی ھشتا دنیا نه

ئانوساتدا    له  که،نیشتبووا د وه تاوه تنی ھه  ھهیڕوانی م چاوه ده دونیادا بوو، به
ست و  ده ھه. ڕێ په  ڕادهرگ نگی ده نگی زه  ده ا، لهد م کاته ڕک له. ت بوو ھه

 رگ ر ده به  ناسدا، له گریگۆرۆڤیچ لگڵ پیاوکی نه. ،وه کاته  دهرگ ده
، تخورپ مک دی داده بت و که دۆستۆیڤسکی ڕووی گرژ ده. ون که رده ده
 ن، به که شی پدا ده ، باوه وه م ھاواری خۆشییه ده کان زوو به م میوانه به

 و زۆریان خوندووەتوەیان  که  کتبه.ن که ی لگڵ ده وقه رمی ته توندی و گه 
  ''. گاتهک   نه کاره!  یه تانه کارکی بلیمه'': ن  دهە،دڵ بوو به

ک سوپاسی ئه  بهتدۆستۆیڤسکی، حایر و خۆشحاڵ، نازانو   چ زمان
 و ئیدی باسی شیعر، نیشن عاتک داده نیو سه. یان بکات موو ستایشه ھه
کی  یه وتهگن،  که ک ده هیرچی باسی ھه. ن که ت و شانۆ ده ت، سیاسه قیقه هھ
 یتی ڕۆشنبیری سه باسی بیلینسکی و ده.  وه ننهەھ د  نموونه گۆڵ بهۆگ

مۆ  من ئه'': کات دا نیکراسۆڤ ھاوار ده ن، لره که بیلینسکی ده
 چ  وت که که رده  دوایی بۆت دهم بۆ بیلینسکی و به ت ده که ستنووسه ده

 تو که رده نگ بۆت ده یت، ھه دا بکه گه عاروفی له با بیناسیت و ته!  پیاوکه
  ''. ره ین وه ڕۆین، تۆش سبه  ده  ئمه، وه ئستا بۆ خۆت بخه!  چۆن پیاوکه

 چاوانی  و له م ئیدی خه ڕۆن، به  و نیکراسۆڤ دهچیۆڤرۆنجام، گریگ ئه
: نوست  ده،رکدا کانی نووسه اشتهدیاد  ڕۆژانه له. وت ی ناکهدۆستۆیڤسک

! کنوت رکه تح و سه ماسک، چ فه چ حه. وم زڕا  ئیدی خه، م دیداره دوای ئه''
  وان به  ئه  بوو که و گرنگییه خدار و گرنگ بوو، ئه ی بۆ من زۆر بایه وه م ئه به
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و  دا، چ بیر کاته و  له  که  یادمه ڕوونی له  ئستاش به. یان دابوو که مه رھه به
پیرۆزبایی و . وتووم ، من پشکه  به.ا زاڵ بوودرم سه ھزرینک به

کرد،  یان دهشدڵ بوو و ستای میان زۆر به که ن، کتبه که ده ستخۆشیم ل ده
  هییانی عات چواری به و سه به. کرد  ستایشیان ده وه م فرمسکشتنه ده م به به

نکی دگیر و   دیمه که! و پ گرنگتر بوو خه  یان له م دیداره  ئه نکهھاتبوون، چو
  ''!خۆش بوو

   گوی له،کشت ی خۆی ڕاده که فه نه ر قه سه یان له به ره گریگۆرۆڤیچ تا به
  .چت ، دت و ده وه نیشته ی ته که  ژووره  له  که،بت نگی پی دۆستۆیڤسکی ده ده

چت بۆ الی  ر و ده  سه باته ی خۆی ده که نه یانی به نیکراسۆڤ بۆ به
  گۆگۆیکی تازه'': کات  ھاوار ده وه چوون و جۆشوخرۆشه ھه  بیلینسکی و به

 خیاڵ وا  چما ئوه'':  وه داته می ده توندی وه  بیلینسکی به'' ! دایک بووه له
ی م وا  به''!؟تۆقن خۆ ھه رانی وەک گۆگۆڵ قارچکن خۆبه ن نووسه که ده
دات   ده وه نی ئه به.  وه  الی خۆی گل بداته که ستنووسه ت دهب  قایل ده،ش وه ئه

 ، ژماردن کی گرنگ دتهوتن رکه سه  خۆیدا به   خۆی له مه  ئه دیاره.  وه بیخونته
ژمردرا و   ده وره گه  ره گری ھه خنه  ڕه دا به مه رده و سه  بیلینسکی، له چونکه

ی لی دهگیرا  ده گوکی ڕاستگۆ  بوو، که ی نه وه ڕانه ی گه ترسان و قسه و لس
  ستکورت بوو، له بیلینسکی، پیاوکی الوازی ده. بوو نه ی ال و پاک بوو، خاترانه

دا، خونی  می فێ ده غه کۆکی، به  ده.ژیا پووتدا دهڕ ی په کی چکۆله خانوویه
  چوو، به  و ھه م پیاوک بوو تووڕه به. مرت  ده و زوانه یزانی به ده. ھنا ده ھه

دی يدکاری خۆیدا ج  له. ژاند ھه کی ده  خهی ڕای گشتی،کانی خۆی بوونه تووڕه
بوو ستایشی  ی زۆر بوو، جاری وا ھه وه بادانه.  بوو له په  و لھاتوو و به

دۆستۆیڤسکی .  وه دایه ده  بای له په   و به وه بووه کرد و پاشان ژوان ده ده
  ''. ری ڕووسیایه رانسه ترین پیاوی سه له په'': ت و ده ی ئه رباره ده

   زۆر به،''  تووڕهین بیلینسکیۆڤیساری'' ، ترین و چاالکترین پیاوه له ، په به
 و  وه و لکۆینه ریکی ئه کات و ئستا خه واو ده  خوندنی خۆی ته له په

تی  واوه  ته  به بووه واوی نه ی ته ا ماوهدوو ڕابرد  پشتر و له  که ،یه نهیاتیۆری
 پچپچی خووی  ئیدی به. رسیان بکات رکیان بکات و لیان تبگات و ھه د

 ر کردوون و پاشان وازی ل سه دی کاری لهيدج  م به ، ده و کارانه  ئه ته داوه
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   له م پیاوه  ئه،رحاڵ ھه  به. ریان  سه وه ته  چووه ھناون و دوایی دووباره
پناوی  ر له  ھونه؛بت  ئایدیالیزمدا نقوم ده اپا لهتر ا، سهدکانی تای کاره ره سه
 م  به.ک  خه  له وه وتنه ت، دوورکه  خیلقه ی قووڵ له وه ردا وردبوونه ھونه
ئیدی . کات رشانی قورس ده ت، باری سهب نگ ده ته ی ل م ھاماجه  ئه ره به ره به

وه  نیا له  تهتناتوانته ده ئهی  چوارچنسنووری خودی  نیا له ، ته وه بدا بم 
  . وه تهخۆیدا بمن

ر   ب ھونهیی ڕاست وه ئه'': نووست  ده،کیدا بۆ دۆستکی خۆیی  نامه له
ناو خودی خۆمدا بژیم،   له یه و شوه  من دەمتوانی به،رحاڵ ھه  به. خنکاندوومی

 ژیانی   له سک بگرت، جگه کهر  کرد، ھه وام ونا ده. روونی خۆمدا بژیم  ده له
 خودی خۆم  م ئستا له ، به ی نییه روونی، ھیچ بوون و ژیانکی دیکه ده

م  ژیام، به  ده ناخی خۆدا ئاسووده  ودا، له  له نده رچه ھه. رێ  ده ته ھاتوومه
نج و   ڕه ژی له رڕژ و ته  ھاتووم، جیھانکی سهتازەو جیھانکی  ره ئستا به

  ''.ئازار
   له،کات یدا ده ردا په ماوه ماس لگڵ واقع و جه ئیدی جارکی دی ته

  له سه قفی دۆز و مه  و خۆی وه وه بته ک نزیک ده ری خه ماوه جه
 و  تی ڕووس، زۆر دژواره نووسی میلله ر و چاره ده قه. کات کان ده هیتی یه کۆمه
 بکات و  وساوه کی چه  خه ه داکۆکی ل  که ره رکی نووسه ئه. مول ناکرت حه ته

کتب . بکات ان لیقاو بدات و داکۆکی  لهجووتیاران و میللتی یکۆی و داماو
 کاتک  ھره به. خۆ بگرت  لهتی مرۆڤان  بابه  که،کات یدا ده خ په خت بایه وه
  . بت گه سوود و قازانجی کۆمه   به ، که یه خی ھه بایه
و   وانه  ڕک پچه  که،بت بی ڕۆژئاوا دروست ده حز،ودا ری ئه وروبه  ده له

سیالیستانی ۆ س نیا سوند به  ته دواوه  به وه له.  دژی حزبی سالڤدۆستانه
 بۆ  شه نیا بانگه  ته،کات وان ده نیا باس و ستایشی ئه خوات و ته نسی ده هڕ فه

 سکی وەک ت که نانه ته. کات ک ده ری خه ماوه وتنی زانست و جه پشکه
  و بوو، ئستا له رجی ئه ندی بمه سه ی ستایش و په  جاران مایه  که،شیپوشکین

ن و  نجوومه رکی شیعری ئه نیا ھۆنه  ته، وه وه ی ئه دید و بۆچوون و ڕوانگه
  ت له که ه نجه مه'':  وهوگوت ر پوشکین پی نه گه مه. کان بوو یهیب ده  ئه کۆڕه
   بیلینسکی، به''.تین ده  لتدا خواردنی  ، چونکه موو شتک ال ئازیزتره ھه
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: ت  و ده وه داته می ده چت وه دا دت و ده که  ژووره ، به وه قه به هئچاوانی 
نیا   ته چونکه!  موو شتکی دی ئازیزتره  ھه ، له م ال ئازیزه که ه نجه بگومان، مه''
  ، که شه وایانه ژار و بنه و ھه  بۆ ئه. شمه که واده ی خانهیکو ھ ، به  من نییهیھی

کراتان و ۆرست موو ئه کورایی چاوی ھه  من به. م نه ده  لتداخواردنیان بۆ 
ی من زیاتر یک ره رک و مافی سه ، ئه وه کشه نجانی فیشاباز و خۆھه موو گه ھه

و ن  و دیمه  بهتخدان ب  تا بایه، م و خۆمه که سوکاره و که  واده ترکردنی خانه
کانی  رییه وه  بیره بوانه (''.تخسن ڕه ر بۆم ده  ھونه ی که هی ئیستاتیکی دیارده

  ) تۆرگینیڤ
 ل ،بت گۆڕ ده ڵ گۆگۆدا زۆر خۆش و نه گه نیا له ی بیلینسکی تهیند یوه په
،  وه کاته ده کانی بو ره کانی نوان خۆی و براده کاتک گۆگۆڵ نامه! مخابن

  ی که ره م نووسه ئه. گرت  جارێ گ ده بت و به  ده بیلینسکی زۆر تووڕه
کانی  یبوعاره ا عهدکانی مه رھه به   له  که وه وه ی ئه  سۆنگه خت بیلینسکی له روه سه

 وەک .وت رچاوی که به رست، ئستا له یپه دا، ده قاو ده رخی له ی ھاوچه گه کۆمه
رستکی ھۆڤی و  په نهگیر و کۆ ڕۆ، سڤدۆستکی گۆشه کی باشڤه یهیسۆف

 بۆ   ڕق و کینه کی دوورودرژ و پ له یه بیلینسکی نامه. کرد کوی تماشای ده
ستی دۆستۆیڤسکی و کارکی زۆر   ده گاته  ده یه م نامه  ئه نرت، که گۆگۆڵ ده
کات ده خراپی ل.  

ی  ڕگه   له  کهمرۆڤک، من وەک  به'': نووست بیلینسکی بۆ گۆگۆڵ ده
و ئومدکی  موو ھیوا ناچاری ھه  ی وتی خۆی بت و به سته  وابه وه هخون
خالق و  ی ئه رده روه رانی په و ڕابه وا ، پشه م وته کانی ئه ، شانازییه م وته ئه

م  چوونی ئه  و پشڤه م وته ندنی ئه سه ره کردن و په شه ، گه م وته ویژدانی ئه
ر  ر ھه گه م ئستا مه ویستی، به  خۆشم ده یهو ئاوا ی خۆش بوت، به وته

 تکی ال دروست فره وم و چ نهو کرد ندی تووڕه ت چه م کتبه خۆم بزانم ئه
 خۆی ی ڕووسیا ئاسایش و شادی و ڕزگاری  که  نییه وه تۆ ئاگات له. کردووم

ندنی  سه ره کردن و په شه و گه شونما  نه کو له  نابین، بهئایینداریدا عیرفان و  له
دا ی ھا مرۆڤانه ت و به رامه و که مینی ئه  خه کو له یبین، به شارستانیدا ده

یاندا یسر قو کرت و حای حازر له  پخوست ده دان ساه  سه  که،بینی ده
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درکدا  راخ چ ھه  قه  له ، بزانه کانی خۆت بکه رپیه تماشای به.  قیوه چه
  ''.ستاوی وه

 نوە،کردبوو نه کانی بو  گۆگۆڵ ھشتا نامه ، که١٨٤٥م تا سای  به
  خ به  بایه وه  سۆزه ویست و وەک چۆن دایکک به ده بیلینسکی زۆری خۆش

ت  کاتک نیکراسۆڤ ده. کرد  مدارای ده و ئاوایه دات، به ی ده که رگۆشه جگه
 ،یانی چی بۆ به که. کات ده ی پ  بیلینسکی گاته،'' بووه دایک  له گۆگۆکی تازه''

 ینی چت بۆ دیده  ده،بیات ده وانی پسپۆڕی بواری ئه ی ڕۆژنامهۆڤکاتک ئانانک
ک  یه ره نجه ر په رانبه به  ، له وشه ڕی حه وپه  له  کهتبین  ده وه  دووره بیلینسکی، له

   چاوی به ر که بیلینسکی ھه.  یه وه سته ده  ی به وره رکی گه فته  و ده ستاوه وه
واکت  ، با ھه وه ژوور بکه خرا وه'': کات ده وت، بانگی ل که  دهۆڤنانکئا
ستم  تای ده وه کشت، له یر ڕامده بینی، زۆر سه  ده ستنووسه م ده ئه... م بده
 من ، داره ھره نجکی به  نووسینی گه مه ئه. نمھب  نمتوانیوە وازی ل،ت داوه
م  ، به مشکدایه  و ھزرکی له ، چ بیر  چۆنهی  ناناسم، نازانم شوه م کوڕه ئه
تی ڕووسی  تی میلله بیعه کانی ژیان و ته موکوڕییه  جۆرێ که  به م ڕۆمانه ئه
ی پ  ویش په خه  س به ئستا که  تا ، که  کردووه سته رجه شف و به که
نووسینی وی  مین ھه که یه  شت به  ده ، که مه رھه مین به که  یه مه ئه.  بردووه نه

کی  یه شوه  م به  بهت،وتی ڕووسیا دابنر  تی له یه ڕۆمانی کۆمه
م   ئه،ی بت  عۆیه ند له رمه سکی ھونه نیا که  ته ک که یه شوه  ، به ندانه رمه ھونه
  ''. خۆڕسک یانی شتکه.  ی کردووه کاره

  وه چوونه  ھه لهنگکی گ و پ   ده ژاران به کی ھه یه ڕه ند الپه بیلینسکی، چه
 بوات بۆ الی  ی نیکراسۆڤ دت که وێ نۆره شه.  وه خونته  دهۆڤبۆ ئانانک

  م وشه بیلینسکی به. واکی ڕۆمانی ناڤبری بزانت بیلینسکی و ھه
  ''. نهھخرا خۆی ب...  بیھنه'': کات  دهی پشوازی وساکارانه ساده
ی  که ستنووسه  دۆستۆیڤسکی ده ی که وه  ڕۆژ، پاش ئه ، س دانه جۆره م به

گر و  خنه ترین ڕه وره ڵ گه گه عاروف له ، ته وه خونته خۆی بۆ گریگۆرۆڤیچ ده
  . کات واریقاتنووسی ڕووسدا ده

:   نووسیوه گره خنه و ڕه ی ئه رباره ی ده  کورتهپسنم  تۆرگینیڤ، ئه
م   بهم بینی، سیمای ناڕک بوو، بای چوارشانه سته پیاوکی ده''
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ر  سه  ناڕکوپکی به ی به که  خورماییه  قژه. دیار بوو ی پوهیت نایه سه ڕه
  و باباته  دیار بوو، له وه موچاوییه  ده ک به یهیران  نیگه جۆره. وتبوو یدا که نیه ھه
دی   به وه گیره رمنۆک و گۆشه کانی شه سیمای خه   به ی که یانهیران نیگه
. دا ده  گرتی، ئامانی نه ڵ مندا کرد، کۆکه گه  قسان له ستی به  ده ر که ھه. کرت ده

ک   خۆیشی، له وجا به نیشم، ئهبکردم دا داوای لیبوونهدکاتا چاوی ب  
کانیدا   و ناسکه  چکۆله  قامکهل ناوکی  یه ره  و جگه که ی ژووره مینه زه
  ''. دانیشت که خته ر ته سه ز له له وڕاند، بهوس ده ھه

ند،   پیاوکی مهت؛بین ی ده مان شوه  ھه ش بهیمان دۆستۆیڤسکیبگو
 و  وه شایه گه گۆڕا، ڕووی ده م بیلینسکی زۆر خرا ده به. مین نگین، خه سه
یی خۆی،  میشه تی ھه  عاده وی خوو گوره به'': ت دۆستۆیڤسکی ده.  وه کرایه ده
  وه یت، له گه تده':  وه وپات کردمه، لی دو وه شوفشه  که رز، پ له نگکی به  ده به

 ژر باندۆر و  وته که  ده بوو، که تی وا  ئیدی عاده''' بۆم نووسیوت؟ ی که گه تده
 تۆ  چونکه''.  وه رز بکاته نگی به  ده ،وه ھزه ستکی به ریی ھه کاریگه
 مکی وا رھه  توانیوت به  که،ستیاریت ست و ھه ھه ندکی ئجگار به رمه ھونه

 بۆ   که  بردووه  ترسناکه ته قیقه هھو  یت به ڕاستی په م تۆ خۆت به به. بنووسیت
 ،نی بیستسایدایت مه ته   له  تۆ که حاه ؟ مه  کردووه سته رجه  و بهپسنت  ئمه
ش،  مانه موو ئه رباری ھه سه.  بردبت ربوه  به یدانه م مه کانی ئه  نھنییه یت به په
موو دسۆزی و  و ھه  به ی تۆ، که خته دبه  کۆڵ و به ره رمانبه م فه ئه

مترین  ، که داوه نجام رکی خۆی ئه  ئه وه موو خۆشکنییه و ھه ، به وه فیداکارییه
 خۆی ،، ھیچ حیسابک بۆ بوونی خۆی ناکات داوه خودی خۆی نه  خی به بایه

تبارک بۆ عئی ھیچ حیساب و   که،زان  بچووکتر و بووتر ده  به وه زۆر له
 و  ناه و  ئاه  کهبواییو   ئه گاته  ده ره رمانبه م فه نجام ئه هئر  سه.خۆی دابنت

   به قه و ھه ت ناکات و ئه ، جورئه ھاتووه وای ل.  وایه  ناڕه یی و گازنده گله
الی تۆ زۆر  ت  قیقه هھ!  خۆیشی بکاتیختی و کۆی دبه  به یی له خۆی نادات گله

تۆ .  کردووه  و گوزارشتت ل رتبیوه  ده ندانه رمه  و ھونه ف بووهش باش که
خی   بایه  که به دار ئاگ  بۆیه ،وه ته  دۆزیوه ھره  و به ریحه بری قه  زه تت به قیقه هھ
  بیت به نگ ده فاداری بیت، ھه ند و وه  بزانیت و پابه یهی خودا ھره م به ئه

  ''. وره رکی گه نووسه
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و  به. خوات ری گژ ده  سه،بت  ده م قسانه ستی ئه رمه ی سهدۆستۆیڤسک 
ک  ر که  ھهتبت،سک بکات موو که شی بکات، سوپاسی ھه  باوهببینن   به.س
ستت و  ده وێ ھه  له که. بوت سکی خۆش موو که  ھه ،تایه تاھه دات تا ھه ده
 تتوان ت ده حمه زه  ت، به  دووی نایه کات پی له ده ست ھه، سر شقام  دته

یران  ستت و ھایم و حه وه دا ده که ر شۆسته کی سه یه  گۆشه له. ڕێ بکات
م بچووکترین خای  به. تاوی پرشنگدار و ڕبواران  ئاسمان و ھه ڕوانته ده

 و  وه ته بووه رز مبازک، به ه  قه ا و بهدپ ، له واندا نییه ڵ ئه گه شی له ھاوبه
  .تبین  ده لهو وەک مرو که م خه  ئه وه ره ونده له.  یھانکی دیکه ج ته ییوه گه

 بای  رمنانه چوونکی شه  ھه ا کهدکاتک  له'': نووست  ده وه یه و باره له 
  نده وه ڕاستی ئه شت به  ئایا ده،مگوت دی خۆدا ده  ردا کشابووم، له سه به
   لهککرد ڕۆژ ده ڕم نه رگیز باوه ت، ھه هی تان پم نه  گاته!؟ ئاهبووبتم  وره گه

، ئایا  داوه  ڕوویڕووداوەم   ئستا ئه م که ، به وره  پیاوکی گه ڕۆژان ببم به
موو  م ھه ی ئه  من شایسته فز بکرت؟ باشه  بنرت و ڕه ستی پوه کرت ده ده

 یدرزانی هی ق ئایا من شایسته! لکن  چ پیاوگه مانه م ئه  به؟م ڕز و ستایشه
... بم دسۆز و وەفادار. ڕز بم رز و به وان به م وەک ئه ده ده وڵ  ھه؟م مانه ئه

  ''. با بگڵ ئوان بکوم!ئۆه. سردەکوین
ھبت ڕۆمانی ھژاران . نتوەبم ماوەیکی زۆر لگڵ ئواندا نام 

کارکی زۆر ل بیلینسکی دەکات و زۆری بدڵ دەبت، بم ئو 
بستکانی دۆستۆیڤسکی بگورەی تیۆری و بۆچوون دخوازەکانی خۆی م

دەشت بگوترت ک بیلینسکی، تنیا چند دیمنکی جوان و . شرۆڤ کردبوو
ی خۆی لم ڕۆماندا کانیدرەخشانی بیرکردنوە کۆمیتی و چڤاکی

ەی، مسلک ساد'': ی گوتبووۆڤباسی ڕۆمانکدا ب ئانانک ل. بینیبوو
نووسر کۆمک خکی گل و دساف و باشی ھناوە تا سۆزی خکیان 

 و ییحۆ، ھم لزەتکی ڕمرۆڤدۆستی و بیسلمنت ک تونودەرھق بج
کر تاکرکی ھم ئرخی ڕۆژگار . ھک چکات وەی کن لغاف مانم ئب

سکی ئم ھدی ئسکوپرو و ڕسای خۆی دەگڕت، ھدی بگورەی یاسا
بم . ئم ھموو مسلکی.  و دەھاڕت و تواوخک ھژارە دەشکن

  ''!کترن، چ تبع و تبیعتکیان ھی بڕاستی تراجیدیای، بڕاستی کاره
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ی یکترانی ڕۆمانکی دۆستۆیڤسک  کارهیدیارە بیلینسکی الینی ئرنی 
 و پنھانی قارەمانکان و  کپیبدی نکردووە، گیانی ملکچی و ڕەزامندی

ندیان ل ھنبر ڕووداوەکاندا، کاریان ل ھوستی نرم و ڕەفتاری پس
  پی بوە نبردووە ک ماکار.بیلینسکی نکردووە و بھندی نگرتوون

 یکی ئاسایی، زۆر گورەتر و قوربانیترە، چونک بیدیڤۆشکین ل قوربان
وەی قبووڵ خۆی، بقوربانیخوایشتی خۆی ئ تبب بیلینسکی، . کردووە ک 

وەتوە، ک بیانوویک بۆ شۆڕش و ول ڕۆمانی ھژاراندا تنیا ئوەی خوند
 ی بۆ ھاوسۆزی و ھاوخمیت نک بانگوازک ب،ڕاپڕینی کۆمیتی

 پست و تووڕەی، .الدان و پیاوکوژانل ل جمرۆڤمرۆڤانی نوان تیرەی 
  .کش ستایش بکات دانی ڕگهبم لبیری چووە شھی

نین، گرنگ ئوەی ھردوو ڕەخنگر و نووسر، حای حازر ھبا واز لم ب 
بیلینسکی ک لگڵ ھر کسکدا قسان بکات، . دوان و شیدای یکترن

 شفیباسی ککببوو .  خۆی بۆ دەکاتتازەی شفم کئیدی ئردی بو 
ئمان ئسترەیکی '': نووستوە دەیشۆخی ، بۆڤئاکساک. سر زاری

  لب نزیکییناوی دۆستۆیڤسکی، ک   کسک ب؛ دۆزیوەتوەتازەیان
  ''.نسرووی گۆگۆوەی دادەن
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  بشی ھشتم
  ناوەندە ئدەبییکان

  
ک ئنجوومن و ناوەندە ، بووووھشتا ڕۆمانی ھژاران چاپ نب 

کان بدەبییھۆی بیلینسکیی ئوە، ب  یرکی سجۆشوخرۆش و کونجکاویی
کۆڕیان بۆ . ان لم نووسرە گنج دەکردیو گرموگوڕەوە پشوازی

 بۆ ساۆن و ناوەندە ئدەبییکان دەعوەت ،خوندنوەی برھمکی دەگرت
کانی ئیدی ل فرۆشگ. ڕ دەماودەکرا و دۆستۆیڤسکی سری ل خۆی سو

زۆر بناوبانگ دەبت، شپقیکی تایبت ب زیمیرماندا، ک لو سروبندەدا 
بۆن و تشریفات ب ڕادان دەدات، بایخ ب جلوبرگ و ڕواتی خۆی 

ڕاستیناک، یکک ل قارەمانکانی (ڕاستیناک  دەبت ب  ئیدی خۆی ل،دەدات
لزاک، ک نموونی کسکی شیکپۆشی ھلپرستی  بباوک گۆریۆیڕۆمانی 

 ک ،لزاکداکترە ل زۆربی ئو ڕۆمانانی ب  ئم کاره.ڕیسکبازی خۆپسندە
 و) لژر سرناڤی کومیدیای مرۆڤانیدا کۆی کردونتوە، دووبارە دەبتوە

کی دەکات و بیلینسکی  بموو خیری ھوە سویستییچاوی لوتف و خۆش
: ب باوکی دووەمی خۆی حساو دەکات و ل نامیکدا بۆ براکی دەت

پش، بیلینسکی ویست ئوەت پ بم ک دوو ھفتیک لوەپو''
من . قم بژیم  ک چۆن ل ڕگی قموە و ب،ئامۆژگارییکی باشی کردم

و  بیر. و مدارام دەکات ا بلوتفد زۆر لگمی،جار دەچم دیدەنی زۆر
ک، لماوەری خنووسین و ھزرەکانی مندا  باوەڕەکانی خۆی دەربارەی ج

نیوەی خکی سان پتروسبۆرگ، باسی  ۆک پتر لئیدی ئم .ەبینتوەد
ن و بووە بژاران دەکھ  ککی و گریگۆرۆڤیچ، پیاورزاری خداستانی س
خۆی پی گوتم ک من مورید و  ب .نتەھب قورسایی خۆی ز د
  برواری مژووی ئم نامی دەگڕتوە بۆ''.گرمکری بازاڕی تۆم
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  ھشتا بو،١٦/١١/١٨٤٥  برواریئگرچی ڕۆمانی ھژاران تا. ٨/١٠/١٨٤٥
 لم.  دۆستۆیڤسکی ل ڕادەبدەر بووی، بم شادی و مستینببووەوە

 وام یگیان، ب عمراتم شادی و خۆشی و شانازی برا“: بارەیوە دەنووست
بینیوەخۆوە  بر شونھ مترۆپکی شانازی، ڕوو دەک تییوومگ ، ،ن

ب کونجکاوییکی . خکی ڕزکی ئجگار سیر و باوەڕنکردەنیم دەگرن
تعاروفم لگڵ خکانکی زۆر پایبرز و سر . سیرەوە تمشام دەکن

کردووە ب گکانی کۆمبا ردانی ڤمیر ئودی. چینس سکی، تکای کردووە ک
 ، سردانی نکمب خمی ئوەیتی کۆکۆنت سولوگ. بکم و گورەی بکم

 پی گوتووە ک نووسرکی بھرەمند پیدا بووە، ک ھر ھموو ڤپانایی
ئیدی . نووسرەکانی دی دەخات گیرفانییوە و پشی گشتیان دەداتوە

ک . ب، ب ھداوان کوتووەت تاقیب و سۆراخ لم و لوۆسولوگ
کوێ   ناوە کی؟ لئرێ ئم دۆستۆیڤسکی': ، لی پرسیوەبینیوەسکی ڤکرایی

، ڕک و یال نی  ک ھیچ ڕووبینی و مجاملیکی،شیسکیڤ کرایی'بیدۆزموە؟
  تعاروفی پیڕەوان پی گوتووە ک دۆستۆیڤسکی شرەف و شانازی

  .نابخشت
  می حازر ھجا ئحا ک ،رستۆکراتم خوردە ئئ ،یکلستی مقیق

و وا ونا دەکات ب زەبری   سرتوەخولیا و ککی دیداری منی کوتو
ی و لکگورەیی پگه گڕ وە، دەتواندەبی خۆیئ من تی ڕەفتاری پ 
چاوی ستایش و ئیعجابوە   ھموو خکی ب.بالی خۆیدا ڕابکشت

ک دەم ھدنم و قسیک دەکم،  ھر ھاتووە  وام ل،تمشام دەکن
کی شاردا قسنموو شوھ کی لوەخنم دووبارە دەکن  کو دە

برای ئازیز، . ' دۆستۆیڤسکی دەیوت فن کار بکات،دۆستۆیڤسکی وا دەت'
 وتنرکموو سوە بکات ھشی ئب ،ز نییوەندەم کاغئ وەی ڕاستی بئ

  ''.ئدەبییکانی خۆمت بۆ بگموە
لگڵ دۆستۆیڤسکی، دیدار '': بووەوە سرئنجام ھواکی گرنگ بو 

تۆرگینیڤ '':  دۆستۆیڤسکی لو بارەیوە دەنووست''.تۆرگینیڤدا دەکات
شاعیرکی ! شیدای من بووە، منیش چیوای نماوە ک ئاشقی ئو ببم

و دەومند، زیرەک و ڕۆشنبیر،  قۆز و جوان، دارا. بھرەدار، ئرستۆکرات
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نج سانی بیستوپمم. تپ  کی پموو شتت ھبیعت خشیوەوایو ھیچ  ب
وای ڕەوشتبرزی و خۆشەفتاری، . درغییکی برانبر نکردووە

رڕاستجگار ساغ و سکی ئستوانا و . ککانی بخ برادەرەکانی بریتین ل
ھرەدار، بوە شاییکورت بکموو ڕوویھ ی لکیبیر و . نی ستایش

بۆ یکک، بۆ نموون بۆ الی، ئوەندە بس ئم بیرۆکان  بیرۆکانکی زۆرم
کسکی وەک تۆرگینیڤی بگموە، دەربارەی کتبک بدوم، ئیدی بۆ 

 ک دۆستۆیڤسکی ،دەبتوە سبین ل سرانسری سان پتروسبۆرگدا بو
  ''.وای گوت، بتمای فن کتب بنووست

دۆستۆیڤسکی سرمست و شیفتی شۆرەت و ڕەونق و پشڤچوونی  
 وەک چۆن ،یان ل پستی خۆی ندەھورییی بوو، ل خۆشکارەکی خۆ

 دەچت بر ئاون تازەوەدەستک جلی  بشممان منداک ڕۆژانی یکدمر
تو خۆی دەتازەن ت و بخۆی دەفش ،کی لشادیی ست بدەر و  ھڕادەب

دیارە ئم .  دەکات، بو ئاوای شاد و سرمست بوواوتحمولنکر
دون لوپڕی   ک تا،ر ئاسایی، بتایبتی بۆ کسکی وەک ئوحاتکی زۆ

تنیایی و گۆشگیریدا، لوپڕی گومان و دوودیدا، لوپڕی گومناویدا 
دەژیا، بسر خۆیدا ک کوتبوو و ل ھاماجکی تمومژاوی و تاریکدا 
، دەینووسی، ھرگیز باوەڕی ندەکرد، کسانک ھبن قدری کارەکانی بزانن

بکن و   لیخکانکی نناس برھمکانی بخوننوە و دەستخۆشی
 ڕۆژکدا، دت ناسین و شۆرەت و  وکچی ل فاسیلی شو. ستایشی بکن

 پیدا دەکات و خکانک شیفتی دەبن و خکی نناس ناوبانگ
برھمکانی دەخوننوە، لی تدەگن، شیفتی دەبن و ھوی ئوە دەدەن 

  کی زۆر، به یه  ماوه ند ناخۆش بوو که چه. ن ی بکهیت سن و دۆستایهبینا
وا  خۆ ڕه  ی به وه کو خۆیشی ئه  به،کی ک خه ک گومناو بوو، نه یه ڕاده
  . خۆی بنازت   به بینی که ده نه

ی  وه  بوو، پاش ئه وه ی نووسینه  ڕگه و له موو خۆنواندنکی ئه ھبت ھه 
ی  که رمنۆکییه تی شه ر حاه  سه وه ڕایه گه با، ئیدی ده ز داده م و کاغه ه قه  له

و  یی ئه ت و شایسته ترسا لیاقه دا و ده ست ده ده تی خۆی له خۆی، جورئه
وری خۆی   دروستی ده  به بوایه  ده بۆیه. دا کی پیان ده  خه  کهت،ب ی نه یه پگه
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 تنگ بووب ی نره که بادا کاره  نه که  وه کرده  ده وه  دی خۆیدا بیری له له. ببینت
  .ن بکه ی پ ی بزانن و گاته که نگه  ف و نره  به ره به ره  به که که و خه
 و ینی  دیده چته ژاران ده ی ڕۆمانی ھه وه ب، دوای خوندنهۆکۆنت سولوگ 

پاشان .  وه بینته خۆشدا ده ت نه ڕواه  ردی به نگزه نجکی ڕه ر گه نبه  ھه خۆی له
ر بوو،  به  ی له وه ی خۆیدا بوو، جلی ماه که  ژووره له'': نووست  ده وه یه باره له
   به تۆ وایه   کورت بوون، له نده وه کانی ئه قۆه. رچاو  به ھاتنه کانی کۆن ده جله
کی  یه ند وشه  چه گوت و به کاتک ناوی خۆم پ.  سکی دی باوه ری که به
ی  رباره ندی خۆمم ده ستی قووڵ و دبه کراو، ھه  ئاماده خته ی پشوه بژارده ھه

ت و بزار  حه ، زۆر ناڕه هیویشم نی ڵ ئه گه ر له تگوت ھه ربی، ده ی ده که ڕۆمانه
دا بوو، بۆ ی که  ژووره  له ی که  کورسییه هکو تا  ئه وه هی بتاقتی بوو، به دیار
  .قوش بوو کی کۆن و شه کورسییه. دانام
   بته  بۆ ئواره کرد که  و تکام ل وه الی مامه خولکک ی بیست  یکهنز 

   به یه  ساده ته عوه م ده  ئه،ی ڕاستی ب وه ئه.  شیو بخۆین وه مای من و پکه
وسا   دوای دوو مانگان، ئه ساند، که په  ترساند و حهیجۆرێ دۆستۆیڤسکی

توپ بت ککی  یه شوه  غافو به نا و توانیی بیار بدات و له  وه وایه ترسی ڕه
  )بۆکانی سولوگ رییه وه  یاده بوانه (''.بۆ مای من

دۆستۆیڤسکی ؛ تی  پستی خۆیه  پ به یه م زاراوه  ئه،''سان په ترسان، حه'' 
 ک جۆر به. سا په حه م ده ترسا و ھه م ده دا زۆر ئاسایی، ھه کاتانهو  له
  ھز چاوانی خستبته کی به یهیوناکوی تیشکی ڕ وه  وەک ئه،سا په حه ده

 دژمن و   لهی پشوازیکجۆر  به. تبیب  و توانای بینینی ل وپشکه ڕشکه
و  ا ئهدکاتک  کرد له ده ڕی نه گرتن، باوه مزی ده  ھه کرد و له کانی ده زه ناحه
. تو ویان خۆش نه  ئه بن که سانک ھه وت، که ی خۆش دهک موو خه ھه
زانی چۆن  یانده  نه  باشه که و خه ئیدی ئه'': ت خۆی ده  تا به وه ئه

ای  و''.ی منن موویان شیفته ر ھه  ھه.رببن  خۆیان بۆ من دهیویستی خۆشه
 لگڵ  رسکیدا، کهۆفیلف نتۆی ک که  ماه  ساۆنی موزیکدا له  له،ش مه ئه

   کهتو که رده  بۆ دهی وه  ڕوونی ئه ر، زۆر به ونده  ئه بیلینسکیدا چووبووه
  مان ھۆدا، بیلینسکی له ھه   له کاتک که.  و ساز کراوه  و بۆ ئه  نمایشکه مه ئه

دام   مه گوی خۆی گوی له  شکنت، فیۆدۆر به رداخک ده  په وه ته فه ڕووی غه



 KJL

ر ناشی و کوی بوان، ل  بریا ھه'': ت  ده وه وه  پشت ئه بت، له ب دهۆسولوگ
  ''. دوورن وه کتیشه ته نگ و ئه رھه  فه بن، لهمخا
   که،کرد ده یان پ  ھاوڕیکانی گاته  ھندێ له وت که رکه پاشان بۆی ده 
تی  ی تایبهراتۆی مین ی به که راوزی کتبه  و په  چوارچوه مایه ته  به گوایه

  . وه ازننهب
 سیبریا کرابوو و ندی ھه دوا، کاتک دۆستۆیڤسکی ڕه ەوو ند ساک له چه 
و   خۆی له کرد، که ی دهڤنتیۆ لییژیا، تۆرگینیڤ، ئامۆژگاری وێ ده له

: ت ده. بت کار ده کانی تازه جار تووشی خه  زۆر  بپارزت که یهیند سه خۆپه
ستی  به  مه ی به که  ڕۆمانه ، کاتک که وایه  بنه م دۆستۆیڤسکییه وەک ئه''

   خۆی گۆڕا بوو، که  جۆرێ له  به نگازه له و به  ئه بیلینسکی، چاپکردن دابووه
 ''.'م، مینیاتۆرکاری بت که کانی ڕۆمانه ڕه ی الپه  چوارچوه پویسته 'گوتبووی
 ،دا١٨٨٠سای    له؛ وه بووه  دروستی ڕوون نه رگیز به  ھه یه له سه م مه ھبت ئه

مانی  ی زه وکراوه ب  ساک دوای مردنی تۆرگینیڤ، دۆستۆیڤسکی له واته
م  به.  وه کرده  بو یه فسانه م ئه ی ئه رباره کی توندی ده زاییه تازەدا، ناڕه
، بینیوەی  که کانی چاپی ڕۆمانه ۆڤه خۆی پ ت به  دهۆڤ ئانانک،ش وه وای ئه

. بوون خشونیگار نه خشین و به کانی نه ڕه راوزی الپه  و په  چوارچوه که
  که م ڕۆمانه ، به وه  بداته و ئیدیعایه رچی ئه رپه  ناکات بهگریگۆرۆڤیچش زات

و بووه خشونیگار و مینیاتۆرکارییه ھیچ نه بوه ک ب .  
رین و  و ئافه ستی ئه رمه  دۆستۆیڤسکی، سه  که  ھیچ دوور نییه،رحاڵ ھه  به 

گر  نهخ ی ڕهی بیلینسک  لی کراون و داوای له  کهت بووب ستایش و پیرۆزباییانه
رنجاکش   جوان و سهتازە وو دیزاینکی   شوه  ی به که  ڕۆمانه کردبت، که

   مشکی زۆر ماندوو بوو، به.دا مه رده و سه تی له تایبه ، به وه بکرته بو
   ھیچ جۆرهت ناب وت، بۆیه  دهیکات و چی  دهیزانی چ یده خۆیشی نه

دوور   یر و به  سه ت، یان بهدربگیر کی ل ندییه سه خۆنازین و خۆپه به
  .بزانرت

 ببوو  ، که م پیاوه ین ئه ھا بکه مابوو کارکی وه وای نه ییچ'': ت  دهڤپانایی 
بژی  رزه  ھه وته خۆی که  نجامدا به  ئه م له ین، به  شت بکه،مانی ڕۆژ  قاره به
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 . وه بیر چووه هتی ل واوه  ته وت و به رچاوان که به  ، ئیدی زۆر زوو له و وڕنه
  ) ڤکانی پانایی رییه وه  بیره بوانه (''!کی موو خه پجاڕی ھه  گه  کردمان به داماوه

وێ  بات و له نگک ده ڵ خۆیدا بۆ ئاھه گه رک دۆستۆیڤسکی له جارک براده 
. بت  ناوی سینیاڤینا ده که ناسنن، خانمه ی ده گه  خانمکی جوانی کۆمه به

لو وم ، کیژکی ده وه بینته نجدا ده ر کیژکی گه نبه  ھه لهدۆستۆیڤسکی خۆی 
ی خورمایی و دوو  قه ئه قه  قژکی ئه مولوی منداڵ، به  وەک ده،ناسک ڕی ته

ی  رباره  شتک ده  بووهکرچۆن  ھهتو یه کیژێ ده.  وه چاوی ھمن و سارده
رد  ی زهنگ م دۆستۆیڤسکی ڕه  به،ی بت و ستایشی بکات که کتبه
ی  که  ژووره نه یبه ده. تچ خۆ ده له وت و که ده الری پ ڕت، الره گه ده ھه
 ،ن که موچاوی قۆۆنیا پرژن ده نن و دهەھک قۆۆنیا د یه ، شووشه وه نیشته ته

  .  وه بته خۆ تا وه
یگوت   ڕۆژان ده  لهک ڕۆژ ی که و تۆرگینیڤه مان ئه ک، ھه یه دوای ماوه 

شاعیری ''ڕای دۆستۆیڤسکی    به  که، و نیکراسۆڤ'' ی منه  و دوانه شیفته''
و   ئه  کهن،ن  داشۆرین دادهپخشانکی ، بوو''وساوان ویستی چه خۆشه

  : ن که کش ده ی تھه ڕووداوه
  ،دۆستۆیڤسکی''
  ویست ی فیشابازی خۆشه ئه
  مین،  ی سوارچاکی خه ئه

  کی سوور یه تۆ وەک زیپکه
  بیات ده ووی ئهپ ر که سه له
  .رھاتوویت ده
   و زوانه به

  شای تورکان
  نرت،  کانی بۆ الی تۆ ده زیره وه

  نگکدا،   کۆڕی ئاھه  له ل کاتک که
  داناندا ک میران و خانه  کۆمهناو  له
  ی ڕۆژ،  و کشه  فسانه ی ئه ئه
  ر ژنکی جوانی نبه  ھه له



 KJN

  قژخورماییدا، 
  ،ک ڕاخوشیت یه ستره وەک ئه

  ومپتپووت وەک ت هک
  ک  یه وه لوول بوو و ھاته

  کی تراجیدی یهینگ  بده وسا، به ئه
   تماشاکردنی وتیته که
  و   قژخورماییه م شۆخه ئه
  ،تیریک بوو بمر خه
  و مردیت ر باش بوو نه ھه
  ،ندا مه ھاری ته به  له

  ''...ری وه گوی عومرت نه
دوو ھاوڕی تری . بت دهوام  رده  به و تۆنه  بهپخشانم  ئیدی ئه 

وسامز و  ی ته کی ئانانکۆڤ، زۆر چیرۆک و نوکته  کۆمه دۆستۆیڤسکی به
  .ستن به ده ی دۆستۆیڤسکی ھه رباره نگین ده ناشیرین و نه

 دا  گلی ده زانی، یان خۆی له ده ی نه رانه شه وته م تانه ئایا دۆستۆیڤسکی به 
ندوچوون  و چه  ی خولیایه وه  ئهم ؟ بهت پ نازان نواند که و وای ده

  م دۆستانه کانی خۆی لگڵ ئه یهیند یوه  په  به ناگرت، دۆستۆیڤسکی درژه ھه
  .دات  گلی ده دات و خۆی له ده

  ، بۆن لهتگۆڕ ویش خۆی ده  ئه،ن که تکی ده عوه ی پاناییڤ ده واده خانه 
و  ره شتاو به  ھه وات، بهڤینداری ب ی بۆ ژوانکی ئه وه دات، وەک ئه خۆی ده

خشانی  تیشکی دره ر به   له کات، که  ھۆکدا ده خۆی به. چت مای وان ده
 نیگا  دام پاناییڤ، به مه. رچاو  به تر دته وره ناکی و ئاوناندا، گهوڕو
  : نووست کانی خۆیدا ده رییه وه  بیره  له م ژنه  و ئهتنگن سه یده ھه

 دۆستۆیڤسکی  وت که که رده ا، بۆی دهدرخورد هم ب که  یه  لهمرۆڤ''
با  سته  کوڕکی ھندێ الوازی ده، ستیاره بی و ھه سه نجکی ئجگار عه گه
یی  وه ی بچووک و که  بیلبیله،خۆش دیار بوو رد و پستی نه نگی زه ڕه. بوو
گا،  هدچآوی دا  که کانی ناو ژووره ر شته سه ، به وه هیرانی  نیگه کانی، به چاوه
  ره ی ھه  زۆربه شوکر بۆ خوا که. راونو دو وه تگوت پکه کانی ده نگه  به لوه
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 یبوو باسی چی م ده ناسی، به ی ده که نگه و ئاھهڕ بوانی کۆ زۆری ئاماده
یبوو؟ ئایا   ھه دا بوو که ت و ناوبانگه و شۆره  ئاستی ئه ین؟ ئایا له دا بکه هگ له

نھان و  ری په شه وته  تانه ، له یشی ڕاستگۆیانهدەیتوانی تاریف و ستا
  خۆبایی، که رز و له مگین، لوتبه ست و غه  په سکه ؟ که وه بکاته وخۆ جیا ناڕاسته

  ، که وه کاته  ده وه نیا بیر له  ته تۆ وایه  له. کات  دهدارز ر ئه سه کات ناز به ده ڕێ
 بۆ  وه ڕته ت و بگهھج ب  به که باغییه ره نگ و قه ۆڕ و ئاھهک  رچی زووتره ھه

  ره جگه  بۆنه کپارچه  یه ی که و ژووره ی خۆی، ئه که یهیناکومو  که  چکۆله ژووره
گیر و  نیا، گۆشه ته  وێ به یه  ده.زان ر و کاغه فته  کتب و ده بوو، پ بوو له

  نگانه  ئاھه م جۆره  بۆ ئه  دووباره،ش مه چی وای ئه  که!وێ ب رز، له په دووره
  ''. وه دته
جار  دۆستۆیڤسکی زۆر'': نووست دا ده  شونکی دیکه  پاناییڤ لهمدا مه
 ، وه ته ویوه ی ڕه که ییه شپرزه وشۆکاوی  ستی و په په.   مای ئمه وان دته شه
موو  ڵ ھه گه  له شه نگه  گه،کات ش ده اتهگت و  جار سوعبه ت ھندێ نانه ته

  ''. وه داته رچیان ده پهبر  ختانه رسه کات، سه دهبواندا  ئاماده
ی  مه ترسی ئه   له  که یه مه رمن، ئه سکی شه ر که کرداری ھه رچه ئیدی په 

کرت،  نه ی پ ی گاته وه بۆ ئه. کات و ھرش ده ر، ئه  سه کرته ھرشی نه
ڕز و  سکی به کات که  دهوناکشت و  ده ھه دات و خۆ ده زاف ل الفوگه
سکی  کات که وا ونا ده. مول ناکرت حه ڕاستیدا ته م له ، به ویسته خۆشه
.  نه وده ڕانی و که سکی شه ڕاستیدا که م له ، به یه لیقه وق و سه زه ی و به بوه
موو  م ھه  به ،دایه یانهیستۆکراتۆرۆاللی ئ ڕی شکۆ و جه وپه زانت له وا ده

ھاوڕیانی . تی کانیه هی دھاتی ر قورسه ی قۆندهجی  جیه سک گوی له که
  یتا، ورده یتاپه وڕکن و په  ده  خۆڕاییه شه م چه زان له گه بچووک، وەک مشومه

شی لته ده نگرن، گا ی ڕاده که ده ی پرن، سه ن، پکه. ری  سه نه که ده ر بو  
ی لگڵ  شه نگه ست گه  ئانقه  به،دا مامۆستا بوو یدانه م مه تۆرگینیڤ له

کانی  ریه وه  بیره بوانه (''.ی بکات ی تووڕه وه نیا بۆ ئه کرد، ته دۆستۆیڤسکیدا ده
  )دام پاناییڤ مه

گرت،  رده دی وهيدج  ی به که  شته،بوو  ده نگاز، تووڕه له  بهیدۆستۆیڤسکی
موو  چوو و ھه رده  سنووری ماقووڵ ده ، له وه دایه می ده  وه وانه ندڕه وت
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دا، ڕابواردن و  نده روبه و سه له. نین  پکه وتنه که ری ده وروبه ی ده وانه ئه
بدا، باو  ده  دونیای ئه گوی و پیالنگی له پاشمله تکردن و له یبه کردن و غه گاته
ر گران بوو،  به  ی زۆر له نه وا بۆگه شوھه و ھاماج و که دۆستۆیڤسکی ئه. بوو

و  وێ ئه من نامه'': گوت  پیان ده  کینایه ، به موونهبۆ ن. بوو نگ ده دی پی ته
زانی  خۆت ده  ین، ئیدی به ی تۆ ده پاشمله   له  که وه مه  بکه  دووباره قسانه
 ''. ژن بپارزه   فنه  خۆت له،ڕاست رێ به ئه. ت ی تۆ ده رباره س چی ده فنکه

 غیلییان پ وان بهئ ، که هی کورتی به. کران  ده ته و بابه ی له ی دیکه ئیدی زۆر قسه
ی  وه بری ئه دویست، له ش وەک جاران خۆشی نهییلینسکیبت  نانه ته! برد ده

بوو لگڵ  قبازی ده ره ریکی وه ژارانی لگدا بکات، خه باسی ڕۆمانی ھه
یگوت، چۆن  دی خۆیدا ده  دۆستۆیڤسکی له. دۆست و بناژۆکانی خۆیدا

 ختی خۆی به  وهخولک  ت ده نانه ک دی دت، ته سکی ڕۆشنبیر و زیره که
ڕاستی ھیچ   به!فیۆ بدات  به وه قبازییه ره خیفی وەک وه کی ھیچ و سه یه مه گه 

موویان  ، ھه وه کرده ده ب جیا نه ده ھلی ئه  ئه رانی له رمانبه شتک خی فه
  .ن وجانه ی گهیرم رگه و سه  مه مان گه ریکی ھه خه
نگی   ده  و به وه بن لوانه  کرد، له ی دهیوخۆ چاودر اڕاستهبیلینسکی، ن 
  وه رێ ئه ئه'': گوت قبازی خۆی ده ره ریفی وه  نیکراسۆڤی حه وی به نه

چ   چ ئاو و تاوک، به  کات، جا به ی قۆڕ ده تی؟ قسه یهیدۆستۆیڤسکی چ
  وام به رده  به کهکاتک '': ت دام پاناییڤ ده  مه''! وه تکه ماسه رموگوڕی و حه گه

کانی  زان، شانه ت ده  بلیمه  دۆستۆیڤسکی خۆی به گوت، که بیلینسکییان ده
کی  یه ھره دۆستۆیڤسکی به! تی گبه  نه یه مه ئه': یگوت  ده کان وت ده ھه

خۆی   کات، لهب ی کار وه ی ئهیجیات ر له گه م ئه ، به یه گری ھه نه حاشاھه
  ب ئاگای له ده. وت رگیز پش ناکه ، ھه ته بلیمهبگۆڕت و وا ونا بکات 

   مالیجه  پویستی به نگه وری خۆی بخوات، ڕهوب مش کانی خۆی ب، ده کاره
عسابی ماندوو و گرژی  ی ئه  زاده مه موو ئه ر ھه  ھه ر بت، چونکه سه و چاره

  گینیڤ لهڕۆژک تۆر'': ت ڕوات و ده ری ده سه دام پاناییڤ له  مه'''. وه ئه
   که ک بووه  گوندیدا، تووشی کابرایه  له  که وه م دۆستۆیڤسکیدا گایه رده به

و  فتاری ئه روسیما و ڕه یر سه کی سه یه  شوه زانی، ئیدی به ت ده  بلیمه خۆی به
ڕت و  گه ده رد ھه نگی زه دۆستۆیڤسکی ڕه. کات  دهشرۆڤی بۆ  پیاوه
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ست و کۆڕ و  ده واو بکات، ھه ی ته که ته ی تۆرگینیڤ حیکایه وه رله به
م  رێ بۆچی به ئه': بوانم گوت  ئاماده نگ به ھه. تەھد ج  به که جلیسه مه

  '''ن؟ ده ت ده زیه  دۆستۆیڤسکی ئه یه شوه
 ر ده کان وه خشانه  و ڕووناک و دره وره  گه  ھۆه دۆستۆیڤسکی له 
وت و  که کان ده نگه  چۆڵ و بده نه و کۆ  کوچهب ناوغار   ، بهتو که ده
  به تادات  یدا ده که وه خه خته ر ته سه ی خۆی، خۆی به که  بۆ ژووره وه ڕته گه ده

  که و خه ، ئه رمه ڕاستی شه به.  وه یی خۆی کاوژ بکاته ت و تووڕه فره ئارامی نه
ی  وانه ئه! ورنبن و پی ڕاب بکه ی پ ھلی کۆڕ و ساۆنان، گاته  ئه وره التوله

ن   بکهیر دارکاری گه ئه. ن بکه  پیتی ژین، سووکایه بیات ده ده ر بنکی ئه سه له
بگرن و   نوقورچی ل وی پاشقول وه  له ن، زۆر باشتره و لی بده

کرابوو؟   پیتی دا، سووکایه ونشینیه م شه نیا له ئایا ته! ن بده ری ل شه وته تانه
موچاوی،   ده زایه نی، خون ده که دام پاناییڤ پی پده  مه ر کاتک که ھه. خر نه

 سیما و ڕوخساری کاڵ و جوانی  یهییوان  و جارکی دی ده وه بووه سوور ده
  وسامز به کی ته یه بوو و بزه شی ھه ت چاوی درشتی ڕهو جو ، که م ژنه ئه

دام  اکشی وەک مهرنج ، با جوانکی سه سانه  که جۆره م له. بوو  دیار وه ڕوویه
بت،  تری ھه خالقکی شایسته  ئه  پویسته م ژنه ئه. ش بت، بزار بوویپاناییڤ

ی  ، ونه م ئاونه و؟ به  خودی ئه؟ بوو م ژنه شقی ئه  عهی ک شایسته
 ناشرین تی که بز تا حه. دا ده یشانپموچاو خاکی و قژکای  مردکی ھیچی ده

  .مبار مین و خه ز، جا خه و ناحه
 کاروباری خۆی، مل  زا له سکی شاره  کهیمان وردی ھه  دۆستۆیڤسکی، به 

چوون و  م ھه پجاڕی ئه  گه کات به دات و خۆی ده ی خۆی دهیبۆ نائومد
  نیا له ی خۆی، تهیت گبه ختی و نه دبه واوکردنی به  ئیدی بۆ ته.ی خۆی نه که که
ست  ده ش به وه م بوو، ئه ی کهنگ گونجاو و ناھاوسه شق و ڤیانکی نه هئ
  . مرۆڤانی خۆییختی دبه یی بهو قو گاته بت، ده ، ئیدی ئاشق دهتنەھد

 ''. بوومپاناییڤدام  دڵ ئاشقی مه  به'': ت ی ده ا بۆ براکهدکی یه نامه  له
 کیژی  مه  ئه.حی، ژیانیۆ ڕوخساری، ڕ؛  جوانه ،م ژنه موو شتکی ئه ھه

زی  سایدا حه ژده نی ھه مه  ته له.  یاندووه گه  خۆی خۆی پ، هر کته بریانسکیی ئه
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 دایکی پاناییڤ پی   چونکه، کردووه  نھنی شووی پ و به   پاناییڤ کردووه له
  . بووه  ڕازی نه نده ماوه م زه و به  ناخۆش بووه

  ه، ک ی کردووه شه ڕه دایکی پاناییڤ، ھه'': ت  و ده وه یگته بیلینسکی، ده 
  ش، ھشتا له وه وای ئه. کوژت  بخوازت، خۆی ده م کیژه ی ئه که ر کوڕه گه ئه

 دڤوتیا  ئه''.خاک بسپرت شی به که ی و بووکه که  کوڕه  و دوور نییه ژیاندایه
  جار ناسکه  و زۆر یه  ھهیوناویوفس مکی ئه ه ، قه نجه  گه و ژنه پاناییڤ، ئه

سکی ڕۆحسووک و  که. کات کانی ده ی نووسینه هکش و ئاوت شۆخییان تھه
دۆستۆیڤسکی، .  دۆستۆیڤسکیدا نین  له تانه م سیفه  ئه ، که یه لیقه وق و سه زه به
 وەک  رببت؟ چۆنه شق و ڤیانی خۆی بۆ ده  ئه  چۆنه،ت دی خۆیدا ده  له

م  ئه بۆ  دام پاناییڤ بوو، شیعری ئاشقانه ی مه  ئاشقکی دیکه ، کهۆڤسوشک
  .یدا ناکات  په م کاره  ئهبورییرگیز  ، ھه  بت؟ نه ژنه
بت تا  کی دونیا، لده موو خه  ھه ڕز له خۆی و وه  دۆستۆیڤسکی بزار له 
  خته پشوه. بیر بکات ر و ڕابواردنی سکسدا خۆی لهو فسق و فجو له

و  ی ئه فتاره  ڕهم بیلینسکی ئه.  وه کاته دار دهی خۆی ئاگ م نیازه بیلینسکی له
  .کات  دهیخالقی  ئهیک ڕتازەنی و ئامۆژگاری ند ناکات و کۆمه سه په

   جۆره ی که وه بت به ناخی خۆیدا زۆر خۆشحاڵ ده  دۆستۆیڤسکی، له 
م  رحاڵ، له ھه  به.  کردووه  دروست،)بیلینسکی (ی که کی بۆ دۆسته هیرانی نیگه
 سکس، وەک  داته ک خوو ده یه  شوه ک و به یه ڕاده  دا، به نده روبه  و سهغقۆنا
  ئاخ له'': نووست ی ده  بۆ براکه وه یه و باره له. تو ھرشدا ب ڕ  شه ی له وه ئه
د چاوی خۆم  قه  به!ند جوان بوون ، چه م کالرا و مینا و ماریایانه ستی ئه ده

  ''.ون خۆشم ده
م  کات، به فتار ده یی ڕه هتخوازی پیش زه تانی له ئیدی وەک مبازکی شاوه 

ی خۆی  که وه و کرده  کار ی خۆی، له که  بۆ ژووره وه ڕایه گه  ده بگومان که
،  وه وته ی ل به تره و بۆن عه ی ئه وه شۆرد بۆ ئه می ده ده.  وه بووه ژوان ده

  .ھات ده  دی لی تک ھه که
 و  و قسه موو ئه ھه  له'': نووست  ده وه یه باره دکتۆر یانۆڤسکی له 

ت   قه،)دا١٨٤٩بۆ  ١٨٤٦ نیسا  له(مبوون  ودا ھه ڵ ئه گه  له ی که گفتوگۆیانه
لهکجار  م لکی ئاشقانه  مه بوو که نه  جاران گوک  که  ق به رھه ی ده یلس
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تک کردبت، گوم   ئافره زی له  حه  بکات که وه بوو باسی ئه نه  گوم ل،ب ھه
ک بکات کهبوو با نه لت سی ژنکرد که ده ی نه وانه باسی ئه.  خۆشی ویستب  

.  ڕقی لیان بوو  چونکه،کرد ده شی نه ی دیکه وانه باسی ئه. ویستن خۆشی ده
  بینی، که ئانانکۆڤی گۆساخی ده. پاناییڤمای  چوو بۆ ک ده ینییه موو ھه ھه

نگ  بی مهۆسولوگ. کرد ی ده و قسه دی ئه ی کردبا، به سکدا قسه ر که لگڵ ھه
تۆرگینیڤی بزراوی . بینی  ده وه یه که کچاوه  یه  و چاویلکهیخۆ  ویقار، به و به
و  موو ئه ھه. نواند دان خۆی ده سکی خانه و که  زادهبجی  وەک نه بینی، که ده
کانی   خۆییهکۆمی نیشتمان و  نامهزر  وهکۆمیموو  ی خۆی، ھه قیبانه ڕه
جای  ی نابه بوو، قسه  ده کشا، تووڕه زابی ده ر عه چی ھشتا ھه که. بینی ده
 وردی  بوو به  و ده وه گدرایه کاندا ده موو ھۆه ھه   له کرد، که  دهیوتۆ ئه
  ''.ر زاران سه
  داوان له ه  ھه  به  کهتبین دۆستۆیڤسکی ده دام پاناییڤ ڕۆژک، مه 

نگی مردووی  ڕه'': ت  ده وه یه و باره رێ له  ده  دته وه هڤی نیکراسۆ که نووسینگه
  ی، که  ببوو، نیدەتوانی قۆی پاتۆکه جۆرێ شپرزه   به،ل نیشتبوو

ری  به  کشت و له  تا قۆی تھه وه ی بۆی ڕاگرتبوو، بدۆزته که کاره خزمه
ر  هس غار به  ی ڕاپسکاند و به که تکاره ستی خزمه ده  ی له اتۆکهپنجام  ئه. بکات
یرم  ، سه وه هڤی نیکراسۆ که  و ئۆفیسه  نووسینگه  چوومه که. وت کان که پلیکانه

چوون و   ھه نگکی پ له  ده نیکراسۆڤ به.  رشانه شو و په کرد زۆر په
م  نازانم ک ئه!  تی شت بووه واوه ته  دۆستۆیڤسکی به':  پی گوتم وه رزۆکه له

 من شیعری   گوایه  که ستووه به ی ھه یرۆکهم چ ، ئه ی بۆ من کردووه بوختانه
   نه مه ڕاستیدا ئه ل'. وه خونمه سکی ده موو که  و بۆ ھه داشۆرینم پیدا گوتووه

وک   شه ، که وه یگته ش دهیسکیۆڤلڤبا. ستراو به  چیرۆکی ھه بوختان بوو، نه
 تا  وه بنه ده  مای تۆرگینیڤ کۆ  له،بیلینسکی و ھیرزینداڤ و لگڵ ئۆگاری

موو  ، ھه وه گته کی خۆش ده یه ککیان نوکته  یه ن، که قبازی بکه ره وه
 و  وه کرته  دهرگ دا ده م ساته  ڕک له.ن ده نین ده  قاقای پکه بوان له ئاماده

  بوان به  ئاماده که. کشت ر ده  سه وه کهرگ ی ده  ئاستانه دۆستۆیڤسکی له
  ''. وه ڕته گه ز ده له بزڕک و به ده نگی ھه بین، ڕه ده  وه نینه حای پکه
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  ، کهتبین دا ده وشه  حه عاتک، تۆرگینیڤ دۆستۆیڤسکی له دوای سه 
ف و   تره رمای به رشان، وای سه شو و په ران، په ، گرژ و مۆن، نیگه شپرزه
: پرست لی ده. چت دا دت و ده که وشه  حه ری کۆت، به سه با، به

  مه ڕاستی ئه به'':  وه داته می ده  دۆستۆیڤسکی وه''؟ هت، چی دۆستۆیڤسکی، خره''
  که ر  ھه  ئوه.ن که ده م پ ک گاته ر کویه  ھه مه که  ڕوو دهتدام، من   نییهحاڵ

  ''! نازانم،بۆچی. نین کرد  پکه ستتان به وت، ده من که  چاوتان به
دن  ر رچی سه ن، ھه که ده ی پ نن و گاته که موو شونک پی پده  ھه له 
 توانا و  باشه. ک نازانت ی خه بازاڕه نین و گاته م پکه بات، ھۆی ئه و ده
ژاران زوو   ڕۆمانی ھه ؟ خۆزگهتپن ت بسه  ڕز و حورمه ، که س نییه  به ھره به

  که م چۆله  ئهمی  ده  به دح و ستایشی ڕۆژنامان، قوڕی بدایه بوو، تا مه چاپ ده
کی  یه وت، ماوه  دواکه که ی ڕۆمانه وه م بوبوونه به. دا باز و موزیانه نه چه

  . مکیان دیار نییه و ھیچ وه   سانسۆره  له زۆره
، سانسۆر گوی  هیتی گبه ڕاستی نه به'': نووست ی ده دۆستۆیڤسکی بۆ براکه 

س نییه  بۆ کهزیانی  که  ڕۆمانه...ک ناکات یه ھیچ قسه  و واندووه خه خۆی ل  ،
ی  واه  ھه وه م ژووره ن، له که ده  پیستی ده ستی ست ده  ئانقه وان به چی ئه که
نووسی  ب و چاره واو ده ی ته  که زمه هبم  ن، ئیدی نازانم ئه که و ژووری ده ئه

  ''.گات کوێ ده  م به که ڕۆمانه
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  م بشی نۆیه
  خاوەنماڵژنی   

  
ی  که  سانه  گۆڤاره دا، له١٥/٢/١٨٤٦   براواریژاران له ڕۆمانی ھه 

 و بیلینسکی  وه بته وکوی سان پترسبورگدا بو دهڕ  ھا له روه نیکراسۆڤ و ھه
کی پ ستایشی  یه وه  لکۆینه،ی نیشتماندا رزنامه ی وه  بوکراوه خرا له

  یھنته کات، ده ر ده حی خونهۆ ڕ هکار ل'': ت و ده  وه کاته  بو ده رباره ده
،   توانایه مه رلوان، ئه  سه خاته ی ده ، بزه وه م گریاندنیه ده نین و به پکه
وانیدا،  رینی ڕۆژنامه یدانی به  مه کانی تری، لهم ھاوڕ  به''! نه گمه  ده کیی ھره به
  .ر  به گرته ویان نه مان ڕبازی ئه ھه

ی   پازده ژاران له ڕۆمانی ھه'': نووست ی برای دهدۆستۆیڤسکی بۆ میشل 
،  وه  شتانهیمژکی جناو  چ ده تزانی به  ده خۆزگه.  وه بووه دا بو م مانگه ئه
ندا، ۆی ئیلوستراسی  بوکراوه له... موو شونک پشوازی کرا  ھه له
کو  بوو، به  نه هو خنه  ڕه ، فی به وه ، خوندمه  نووسراوه رباره کی ده یه خنه ڕه

 ،نگی باکووردا  گۆڤاری مشھه له. ت و جناوی بازاڕی بوو فره ک نه کۆمه
تاکانی گۆگۆڵ  ره م من سه به. کردووم تکیان پ زیحه ر خوا بزان چ فه گه مه
.  پوشکین کرا ک له  چ پشوازییه زانین که موو ده  و ھه وه نمهەھبیر خۆ د وه

کشن،  ده  قوڕ و قوڕاوم ھه ران، له کی خونه س چاره . ر وهما  جه یه وه ئیدی ئه
رمی  گه  زۆر به) ک بن  چاره متریش له  که نگه ڕه(ی دی  که که م چاره به
  که ر ڕۆمانه سه کی ترسناک له یه شه نگه مشتوم و گه. ن که ده ستخۆشیم ل ده
م  ن، به که ده تیم پ ن، سووکایه ده  من ده  ئیدی جنو به، کردووه ستی پ ده

  ئیدی من ئسقانکم بۆ فێ داون، با به . وه خوننه م ده که ش کتبه وه وای ئه
خۆ بزانن یان   ، به پیاوانه م گله  ئه. وه و بیکننه  وه یفی دی خۆیان بیلسنه که

شدا،  نهما پاڵ ئه ھبت له. ن که ی ناو و ناوبانگی من ده وه نا، کار بۆ بوکردنه
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 ،برای ئازیز. ون که رگوێ ده شم به دح و ستایشی ڕاستگۆیانه جار، مه ندێ ھه
. ن که  ستایشم ده، وه شهی بیلینسکی موو دۆستانی خۆمان، به  ھه  که  بکهخیاڵ

، )وانی دی بیلینسکی و ئه ( مانه ئه.  ڕاندووه  گۆگۆم زۆر تپه ت که بیلینسکی ده
 ڕباز و میتۆدی شیکاری  وان پیان وایه بینن، ئه  دهمندا  تی له شتکی تایبه

موو  ڕۆم و ھه ویی دهوو ق ره  من به ک ڕبازی لکدان، واته  نه،م به کار ده به
 تکای  وه یه و ڕگه  و له وه  شیکردنهیبینی ر ورد  به مه خه کان ده  ورده زه گه ڕه

 بۆ گشت  وه شه  به م، یانی له که شف ده  که کپارچه کی یه یه که  وەک یه که چیرۆکه
کات، ھبت گشت وەک چۆن  ده ست پ  ده وه  گشته م گۆگۆڵ، له  به،ڕۆم ده
.  وه بته ڵ دهومتر قو و که ، ئه م پودانگه  ئیدی به.یبین و ده ، وەک چۆن ئه یه ھه

  ''. متره ی من که که  کارهی قووی کانی له  کارهیقووی
،  وه بته رز ده ی به بت، وره  دۆستۆیڤسکی دی خۆش ده،ی که هی کورتی به 
،  که ڕۆمانه.  کردوونڵ بیری مژوو،ن که گرن، ستایشی ده ده ی ل خنه ڕه

دوو ئۆردوو . داورت و لکدی ھه ی ئه قینه زانی ڕاسته دۆستان و ناحه
مکانی ھیچ شت و ئی  پده ته وتووه ڕ که  ئیدی شه،ستن وه کدی ده یه  ر به رانبه به
  ، کهتو بخون ر که رانبه به   له یه وه و که و ئه ، که ماوه ئارادا نه ک له نھانکارییه  په
  ! ڕکی جوان و دگیره شه
ژاران  ی ڕۆمانی ھه وه ڕوانی بوبوونه ی چاوه وه  ئهبدۆستۆیڤسکی،  

و  ئه.  ڤشوه  ناونیشانی ھه  به،م کرد  نووسینی ڕۆمانی دووه ستی به بکات، ده
  م شاکاره و ھما بۆ ئه   ئاماژه نرت، پن له ی ده که  بۆ برایه ی که نامانه

خۆی دان    ،م ڕۆمانه مانی ئه  قاره،یچ گولیادکینڤئیاکۆڤ پیترو.  خۆیتازەیی
پیاو نازانت .  ره که  و ئیشنه ه دهوی بویی خو  پیاوکی سپه نت که ا دهد وه به

 بۆ کارکردن و یگی  ئاماده ی که و بیانووه دا بکات، به هگ ی له ه چۆن مامه
ی پش  که  کاره ڕازی نییه. جی خۆی ببزوت  وت له ، نایه  نییهتداوتن  پشکه

ڕۆمانی ''). ٨/١٠/١٨٤٥ی   نامه بوانه(واو بکات  م ته مانگی تشرینی دووه
  بت به  ده مه  ئهڕوات، باشی ده  ، زۆر به سکه ر  سه ته وتووه گولیادکین، که

  '').١٦/١١/١٨٤٥ی   نامه بوانه(ری من اشاک
  ن، له  ده نگرانی ئیمه الیه.  ژاران باشتره ی ھه  ھنده گولیادکین ده'' 

 ئیدی ڕۆمانی وا  ،وه کانه  مردووه  دوای ڕۆمانی گیانه ڕووسیادا، له
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 ی، نازانم چی  دیاره وهی پیت  و بلیمه یه وره ڕاستی داھنانکی گه به.  نووسراوه نه
ی  ند بشه و چه ش، ئهیڕاستی ر به  ھه'')١/٢/١٨٤٦ی   نامه بوانه(ن؟  ش ده دیکه

کانی خۆیی  ره  دۆستۆیڤسکی بۆ دۆست و براده  که، ڤشوه ڕۆمانی ھه
  .کردبوون ی ل وره ، کارکی گه وه خوندبوونه

ر دۆستۆیڤسکی  رانبه به  ، لهبیلینسکی'': ت و ده  وه یگته گریگۆرۆڤیچ، ده 
زاری    له گرت که ک ده یه ر وشه  ھه ت، گوی له ڕی دیقه وپه دانیشتبوو، به

 گیرا ده نه جار خۆی پ ندێ ھه.  وه یقۆزته  ئاسمانا ده چوو و له رده  ده وه وه ئه
بی و زووزوو  رده ندی و ستایشی خۆی ده  دبه، وه گرتنهم گو ده و به
کانی  ، نھنگه هیم وردی توان به نیا دۆستۆیڤسکی ده ، ته وه دیگوتهیگوت و  ده
  ''.شف بکات  کهمرۆڤروونی  ده

کانی   الوازه  خاه دا، وای ئیعترافکردنی به١٨٧٧سای   دۆستۆیڤسکی له 
من .  ک جوانه یه ، تا ڕاده که ی ڕۆمانه بیرۆکه'': ت نووست و ده ی، ده که ڕۆمانه

و  ختتر  سه مانه تی له مک و بابه ی خۆمدا، چهیتیرا یانی نووسه ژ رگیز له ھه
گولیادکین، :  یه مه  ئه که ی چیرۆکه  و پوخته  کورته''. ڕوو ته خستووه دژوارترم نه

،  رمن و بووه ، شه ، الواز و موحتاجه  و داماوه رکی گلۆکه رمانبه فه
م  ئه. خۆ دێ  رمی به ، شه بووه  نه ، ھنده ه  و چرچه ه نگوڕوو سیسه ڕه
  وه له. بین ی خۆی ده که ڤشوه  ھه،تاودا  ڕۆژکی خۆشی ھه  له مانه قاره
نابی   گولیادکین و جهینی  دیده چته وان ده ، شه یه ڤشوه م ھه  ئه دواوه به

تی،  ، خودی خۆیه یه وانه  شه م میوانه ئه. کات عاروفی لگڵ ده گولیادکین ته
،  وه  ڕووی خولق و خووه ، له یه تی، گولیادکینکی دیکه یادکین خۆیهنابی گول جه
م  به.  مه ی ئه ، کتومت ھاوشوه مدا جیاواز نییه که موو لگڵ گولیادکینی یه  به
ند و  وج و ئابوومه  و دپاک و گه ، ساویلکه قینه ند گولیادکینی ڕاسته چه
ھۆ  ف و ده و به رست، السار پهل ان و ھهیت  شه نده وه ی، ئه که ، ھاوشوه جیبه نه

،  دسروشته به  اوهوورر و گ وه م بوونه ئه.  ردمئازاره و ماستاوچی و موزی و مه
  چیته کات و ڕک ده  داگیر ده قینه ی گولیادکینی ڕاسته زوو ناسنامه زووبه
 لهرکی ترسناک،   سبه یکات به  و ده وه سته و ده ، ئه وه وه ی ئه کشه

 جا .ی جارانیان بۆی نامنی و ڕزه خات و ئه رانی خۆیی ده رچاوی سه به 
  بن، بۆیه مان کاتدا ھه  ھه  و له وه ی ناکرت دوو گولیادکین، پکه وه ئه ر به له
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،  که هیڕانی  شه گولیادکینه. کوژت  ده که  الوازه ، گولیادکینه که ھزه  به گولیادکینه
رتیبیکی  زم و ته ڕۆ و نه کان ئاوه کوژت و ئیدی شته ده  که  باشه گولیادکینه

  .گرن رده  وه دیکه
  مه ڕاستیدا ئهل.  سیده  قه ی ناو ناوه ژه در م چیرۆکه دۆستۆیڤسکی ئه 
کانی  ته ی شوازی حیکایه رده هپپشت   له  که،و کانی ئه  ئیعترافنامه  له ککه یه
یای  ی خه  ساتیری ئاوته ، که وه یهینما ری ئه و ئاوازدانه ر فمانی نووسهۆھ

ی  کانی نیانتوانی په رخه  و ھاوچه وه کرد، شاردبووه نائاسایی و میتافیزیکی ده
  .ن  ببه مه به

یی و  میشه ی ھه یی، بگانه میشه ختی ھه و میوانی ناوه  واره گولیادکین، غه 
 داماو  م پیاوه  ئه''.ن زۆرنوا نیام و ئه  ته من به'': ت  ده، زاقورس و بزاراوه ڕه

ی  وانه موو ئه  ھه کات، که یچدا دهۆڤ ھۆی ئاندرێ فیلی ، خۆی به نگازه له و به
   له ی که وانه موو ئه کات ھه ست ده ھه وا. ون یاری ئه ز و نه رن، ناحه ونده له

وت  یه ده. ن که و ده  تماشای ئه وه وس و توانجه چاوی ته  دان، به که ھۆه
م  به. تدا بگونجن و واقعه ، خۆی بگرت و خۆی لگڵ ئه  بووهکرچۆن هھ
رچی  م ھه ت، بهھج ب  به که وت کۆڕه یه بت، ده  ده شۆک و شپرزه په ده
  ؟ که  خودی دۆستۆیڤسکی نییه ره کته م کاره ئایا ئه.  دی ڕێ داناگرت،کات ده

  ؟ اوهس په  و حه  بووه  ھۆتلدا گیرۆده  لهبدا، ده ھلی ئه کی ئه  ئاپۆڕایهل ناو
ناک و ڕو  ھۆه کرت له ده ی پیت ڕی سووکایه وپه  گولیادکین، ئه کاتک که 

ت تا  دا ھه که وبارهوناری ڕ  درژایی که وت، تا به که ر ده ده  وه که و پرشنگداره
س و توانجیان، و  ته کانی ڕزگار بکات، خۆی له ز و دژمنه ست ناحه  ده خۆی له''
  مه ئایا ئه. ''رباز بکات  ده،بارت ا دهدری سه ی بوھار، به رزه  وەک ته که

   له ، که  خودی دۆستۆیڤسکی نییه مه ؟ ئایا ئه وه نتهھبیر نا دۆستۆیڤسکیمان وه
  وه و شه دا، له فه تره و تووش و به ڕ  ته وه و شه ردا، له مبه ڤهۆوکی مانگی ن شه
وکی زۆر تووشی سان   شه ی له که کورتییه  دا، به فر و بارانه ن و بهمتوما ته به

ی  وه ڕانه ی گولیادکین، گه یه وه ڕانه م گه  ئه، ؟ به وه ڕته گه پتروسبۆرگدا، ده
الل و شکۆی کۆڕ و   جه  خۆی له ی که و گولیادکینه ئه.  ره خودی نووسه

 خودی ،بات ی خۆی ده که  تاریکه هنا بۆ ژوور و په  وه دزته ما ده نگی سه ئاھه
ر کیژکی  نبه ھه  شۆکانی گولیادکین له  ترسان و په دیاره.  دۆستۆیڤسکییه
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  ر له روونی نووسه شۆکانی ده لسوڤیڤنا، ترس و په نجی وەک کالرا ئه گه
 شونکدا  له.  وه دنته بیر دام پاناییڤ وه ر ژنانی وەک سیناڤنا یان مه نبه ھه
  وه له. بوو او گژو بار، ته رد و لوبه نگ زه ئاغای گولیادکین، ڕه'': نووست ده
  ت دەیتوانی له حمه  زه ا زاڵ بووب و بهدری سه تی به که ا شهدناکاو چوو له ده

  ''.جی خۆی بجووت
نی  ، دۆستۆیڤسکی گوته ی دیکه که دی گولیادکینه  گولیادکینک، ئه مه ئه

ر  ویش ھه ؟ ئه ، کیه که ب و ساخته ، قه ''که ره  داگیرکهگولیادکین''
ی ییان دۆستۆیڤسک مه ، ئه ویش دۆستۆیڤسکییه ؟ ئه دۆستۆیڤسکییه

 یتی می دۆستایه  خه کان، له یهیت یه  کۆمه کته ته ندی ئه  پابه، وتووه رکه سه
تی خۆی  بیعه  دژی ته  که یه و دۆستۆیڤسکییه ئه.  دایه کانی دیکه خه
 ؛ ق و ئاشکرایه ر زه  نووسهکستیی یئیدی دووفاقی.  وه تهست وه ده
 و  مین و تووڕه ، بچووک و خه قینه یچی ڕاستهۆڤ فیۆدۆر میخائیل وه رکه سه له

ستی  رمه یچی سهۆڤمیخائیل  فیۆدۆر وه رکی دیکه سه ت، له بیعه توندته
گرت، خۆی  دهرز  دات، لووتی به ده  پۆز ل ، که یه ت ھه وتن و شۆره رکه سه
فیۆدۆر . کات ق، ھرش ده ھه  نه ق و به ھه  فشت و به خۆی ده  تازەن، به ده

تی،  ی خۆیه که نگزه تئه فره  نه  ھاوشوه  ڕقی له قینه  ڕاستهچییۆڤمیخائیل
ر  سه  جۆرێ به  به یه م ھاوشوه  ئه یه وه کات، له ست ده وا ھه. ھنڕیکو ده
بنت  ر ده یدان وه  مه و له ی ئه قینه  ڕاستهکستیی  ت، کهودا زاڵ ب تی ئه بیعه ته

ستھنانی ناوبانگ و  ده ر خاتری به به با له  نه ترست که  ده وه له.  وه و بیسته
ت و  بیعه  داوی ته وته جۆرێ بکه   قووت، به رمه تی ئاسان و نه شۆره

ی  قینه  ڕاستهتایبتمندییت و  بیعه ت  که، وه ی خۆیه که  ھاوشوهتایبتمندیی
   بدات، که کانه و خه ترست، مل بۆ بۆچوونی ئه ده. ست بدات ده خۆی له

  وه ر له  نووسه،ی که هیکورتی  به.  ویان قبووڵ نییه تی خۆڕسکی ئه بیعه ته
.  وه تی بسدرته واوه ته   به،ڕبوونی ڕۆژگار تپه   به ره به ره  به ترست که ده

ا و وڕھو''  وه سته  و ده وه بته حو ده  مه قینه ولیادکینی ڕاسته گ کاتک که
ون   قزه نگ، ھاوشوه  ھه.''ن که ڕی ده کانی به ھاواری تیژ و نامرۆڤانی دژمنه

  .بت دا زاڵ ده که وشه  و ڕهحاڵر  سه ی به که نگزه تئه فره و نه
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درژایی ژیان   تی، به سایه و دووفاقی و که  ی ھاوشوه ڕاستیدا، بیرۆکه له 
   له دانی دووفاقییه رھه سه  سزای تاوانبار،یکم . وه ته بووه  دۆستۆیڤسکی نه له

بت و  یدا ده ودا په  ئهوناکردنی  ک له یه ھاوشوه. ودا  ئهکستیی
م  و ھه  وه م ئه  ھه ک که یه کات، ھاوشوه یدا ده تریالی په بوونکی مه سته رجه به
.  وه  کاریکاتۆرکی دزو و ترسناکی خودی ئه  که،ک یه ھاوشوه.  و نییه ئه

 ڕوخساری  دات، له ده یشانپشواوی   کان به ته ن و ڕواه  دیمه  که که یه ئاونه
رچی  تازەن و ھه  و شواو ده  ئاوساوی و پ زیپکه  به،ادو  ئهمرۆیی

،  یه ودا ھه ونی ئهرو  ناخ و ده ک له نگزییه ڕه دنیھادی و کرتی و شه به
  . وه یتازەنته ده

 و  ی سپهۆڤاییلڤیدریڤ س مانی تاوان و سزا، خۆی له ڕاسکۆلنیکۆڤ، قاره 
شمان   خاکی ھاوبه گوتیت که دی من پم نه  ئه،بینیت'':  وه بینته ڕیسوادا ده

  ''؟ یه نواندا ھه له
مان  شی ھهش وەک گولیادکین توویڤۆ ڤیرسیل،کاردا رزه  ڕۆمانی ھه له 

م تووشی دووفاقی و دوالیزم  که ست ده ، وا ھه بگرهێ گو '':ب  دهت هیدووفاقی
من . س که  دوو بم به ، ده وه وه  ڕووی ھزرین و بیرکردنه یانی له. بووم
تۆ ! یدا بب  په وه ی تۆ، الته سکی ھاوشوه ا کهدناکاو ک بی له ترسم، وه ده

 تۆ و یجیاتی تی له کیه ره ت گه که م ھاوشوه و ئاقیت، به سکی فاما خۆت که
وت کاری قۆڕ و  یه جار ده ھندێ   بکات، بگره وجانه  کاری گه ،ناوی تۆوه  به

  ''.نگین بکات دزو و نه
  یچدا، کهۆڤسیتپانپیری   شوه ناندا، له ھریمه  ڕۆمانی ئه گین، لهۆرڤستا 
من '': ت پی ده. وت که رده  بۆ شۆڕش، ده ره گ و ھانده سکی ئاژاوه که

 ،ی دی سه و که  ئه''. وه کاته ون الساییم دهویم  وەک مه  دت که سه م که م به گاته
وێ  م من نامه کم، بهوسکی لبو من که'':  وه داته می ده دوای تۆزک وه

  ''.کووکی لب  بابایه ی منی، ببی به که  باشه  نیوه  که،تۆش
 زیاتر  م خانه ن، ئه ھریمه ی ئه رباره گین دهۆرڤی ستاکان ھبت قسه 

، ھشتا  نییه) ن ھریمه ئه(یتان   شه ڕم به من باوه'': ت ده.  وه کاته ڕوون ده
و قابی   شوه  یتان منم، خۆمم له  شه زانم که و ده  ھناوه ڕم پی نه باوه
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دۆستۆیڤسکی  (''.م که ه د ڵ خۆمدا قسه گه  دوان، من له بم به جیاوازدا، من ده
  ) بردووه دا ال که دوا چاپی ڕۆمانه  ی له گرافه ره م په ئه

م  ئه. بین یتان ده کانی خۆیدا شه ون و وڕنه  خه ئیڤان کارامازۆڤ، له 
خۆت    جون به که'': ت ئیڤان پی ده.  وه ری ئه  سبه، وه  خودی ئه یتانه شه
 تی به یت، سووکایه ده  من ده ی، جون به که خۆت ده  تی به یت، سووکایه ده ده

ی یجیاواز... کی جیاواز  و سیمایه شوه  م به تۆ خودی منیت، به. ی که من ده 
تواری منت بۆ خۆت  و ئه ترین بیر وجانه  تۆ گه  که یه وه نیا ئه من و تۆ ته

  ''. بژاردووه ھه
 لیان  مژه من زۆر له  ی که و شتانه موو ئه ر ھه ھه'': ت ھا ده روه ھه 
 بن  ی شتکی تازه وه و زب تووڕم دابوون، تۆ وەک ئه ییبووم و وەک زڕ تگه
حی من چۆن توانیویتی ۆنازانم ڕ.  وه شفت کردبن، بۆ منی دنیته و که
  ''!م بن؟ رھه ی وەک تۆ بهی و خو ه ودهودنیھاد و ب رکی به وه بوونه

ی  سکی ھاوشوه ر و که وه  بوونه،ش که هتکاری ما ی خزمهۆڤمیردیاک سه 
. یدا که وکانهو دزو و کرت و لب  دیوه م به ، به نجه ئیڤان کارامازۆڤی گه

ر  ھه'': ت دلر دهۆب.   ئاکنجی بووهداحی ئیڤانۆ ڕ و له  که یه رزه ک و ھهووبل
که  بگریت، دوو کهمرۆڤ ه دایه یلی ھاوزه  و مهک ، یه مانی تو خوای  ره یان بهک
  ''.یتان و شه ره تریان به وی کشت و ئه ڕاده
 یی خۆیدا، به نی پوخته مه می ته رده  سه  دۆستۆیڤسکی له  که یه م بیرۆکه ئه 

 چیرۆکی  ، له ی کردووه و شرۆڤه  لی ڕاڤه سه  تروته وانی، به ڕوونی و ڕه 
رالیی  و المسه  رڤه سه رڤه کی سه یه شوه  م به ، به ریبیوه شدا ده ھاوشوه

ری و باندۆری گۆگۆڵ، ڕزگار   کاریگه و نیتوانیوە خۆی له  ڕیوه ا تپهدری سه به
  .بکات
رۆی  ری و ئیلھام و سه ژر کاریگه ر له ک ھه  نه ھبت ڕۆمانی ھاوشوه 

شت بگوترت  کو ده ، به دا نووسراوهۆچیرۆکی لووتی گۆگ
شق و ڕاھنانکی  مه.  ی گۆگۆه که واوی ڕۆمانه  و تهق کی زه یه وه الساییکردنه
قی گۆگۆی تدا  قاوده ی ده  و ڕسته واژه سته ئاشکرا ده   به ، که ییه قوتابخانه

  .کرت دی ده به
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 ،رک رمانبه  چیرۆکی فهە وردوربو  سه  لووتی گۆگول، بریتیی لهڕۆمانی 
. ژی واو ده خۆیی ته ربه هس  ، بۆ خۆی و به وه بته ده  لووتی لی جیا که

و   وه شه  دوو به ب به حی دهۆ ڕ ، که رکه رمانبه ی دۆستۆیڤسکییش فه که ڕۆمانه
می   بشی دووه.کات یدا ده خۆ په ربه و سه جیای تی سایه یان که شه ر به ھه

ری  ده کوڤالیڤی یاریده'': کات ده ست پ  ده م ڕستانه  به،چیرۆکی لووت
ندنگو ڕابوو، ده ، به که ییهند  ناوهخوخ کی له یانی زوو لوییه ده  نگوه مول  

ری دا وستو ، ده وه پاشان کشمانکی خۆی دا، ملی قوت کرده. رھنا ده' بڕڕ'
یویست تماشای  ده.  دانرابوو که ر مزه سه  له ی بۆ بنن که یه  چکۆله و ئاونه ئه
  ''.ر لووتی ھاتبوو سه ه ل  دون ئواره  بکات، که یه و زیپکه ئه

شتی  عات نزیکی ھه سه'': کات ده ست پ  ده جۆره م ش به ڕۆمانی ھاوشوه 
وکی دوورودرژ   خه رز له به یچ گولیادکینی پایهۆڤ پترۆڤ یاک یانی بوو، که به

،  وه نجام چاوی کردنه ، کشمانکی خۆی دا، ئه وه م باوشکدانه ده ڕابوو، به
  و ئاونه شتاو چوو بۆ الی ئه  ھه ، به وه  خواره دایه  ھه که وه خه خته  ته خۆی له
دی   ئاغای گولیادکین له.  دانرابوو که دییه ر کۆمه سه  له ی که ییه  بازنه چکۆله
 '''!موچاوم ھاتبا  ده  له وره کی گه ومهوو د  ر زیپکه گه بوو ئه چ ده': وتیگخۆیدا 
ری  رانسه سه ه لی گۆگۆڵ،  که قه ی ده کچوونهری و ل  کاریگه م جۆره ئیدی ئه
   له ی دۆستۆیڤسکی په که کاره. کرت دی ده  به دای دۆستۆیڤسکی که ڕۆمانه

ری لووتی خۆی   سه،'' وه که  لووتی یه لووتیان بوو به '' وەکی واژه سته ده
  .دواییتا '' رخست ری لووتی ده سه''، ''دا کرد و شونه لووتی به''، '' وه تۆزانده

وکی  کرد، ھه  ده  ئامادهتازەی بۆ چاپی  که  ڕۆمانه دۆستۆیڤسکی کاتک که 
  بۆیه.  وه  بسته یه وه ری و الساییکردنه م کاریگه واری ئه زۆری دا شونه
  ی که و شونانه تی ئه تایبه ی خۆی، به که  کتبه شکی زۆر له ناچار بوو به
 بوو،  وره توعامکی گه  بۆ خۆی قه مه  ئیدی ئه. بوو، ال بباتتداباسی لووتیان 

   له بوو بۆ ڕزگارکردنی ڕۆمانی ھاوشوه س نه ش به توعامه م قه  ئه نده رچه ھه
 تازەیر وەک ڕۆمانکی  ، ھشتا ھه وه شه و حاه م به به.  وه الساییکردنه
ر ڕۆمانی  رانسه سه  له.  ژماردن  دته تانه و بلیمهتازە کی  یه  بیرۆکه بارگاوی به
کان  کرن، نیشانه دی ده ی گۆگۆڵ به وانه رانی وەک ئه کته  کاره،دا ھاوشوه

. ق و ئاشکران کانی گۆگۆڵ، زۆر زه وس و توانجه ری مجز و ته دیارن، سبه
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م  ، دان بهدا گولیادکینکسایتییوتنی  رکه ڵ ده گه خۆیشی له   بهدۆستۆیڤسکی
  .نت ی خۆیدا ده یه ه ھه

ی  وه ئه'': ت ا بۆ میشلی برای، دهدکی یه  نامه دا، له١/٤/١٨٤٦  برواری له 
 بیلینسکی،  وه موویانه رووی ھه سه  ، له رانی ئمه کات، براده ست و بزارم ده په
  وتنه ندوچوون که چه موو ب تا ھه ره سه.  من ناڕازین  له وه ھۆی گولیادکینه  به

 پاشان .دکر ستی پ چپ ده فسک و چپه م پاشان فسکه رین، به ستایش و ئافه
.  خنه  ئیراد و ڕه کرداریان بوو به رچه م په دووه. م ه قه هڕک ش یه  زنجیره بوو به

ر،  ری خونه ماوه رانی خۆمان و چ جه  چ براده موویان، واته ر ھه ڕاستیدا ھه له
،  ره روبه کی زۆر بسهمان  گولیادکین، قاره کهڕاین نگ و ھاو دا ھاوده مه له

ا، دملی   به  و داوه کردووه بار بت، من شتی وام ل ر زوو لی بزار ده خونه
ی ڕاستی  وه ئه.  وه  ناخونرته  که، جۆرێ قورس کردووه  م به که باری چیرۆکه

ی   سۆنگه  و له مکم پ نییه حای خۆم، حای حازر ھیچ وه   بهش ب، من به
مندا    له وره کی گه یه ه کیماسی و ھه. تبار و بتاقتم فه زۆریش خه ، وه وه ئه
   که وه مه که  ده وه  بیر له که.  ره ده به ڕاده   لهیرزی ویش غروور و لووتبه ، ئه یه ھه
حم ۆ، ڕ  بوایه وره شیا کارکی زۆر گه  ده م، که و کاره و ئه  م فریو داوه که که خه

من گولیادکینم خۆش . مکوژت  ده وه بییه ده باری ئه   له مه ئه. دات ئازارم ده
  مانه موو ئه ر ھه ھه. کانی بمانان فتاره وت و ڕه سوکه  ھه لک له  گه،ناوێ

دیدا نه ژاره م و په  خه خ و له  دۆزه کردووم به ژیانیان لخۆش   و نائوم
 گیراون، زۆر  م کتبه هی ل یه خنه و ئیراد و ڕه  ئه،ی ڕاستی ب وه  ئه''.وتووم که

م  ی ئه وه ی بوبوونه نازانم چۆن ڕگه'': تی  نووسیویهۆڤئاکساک.  تونده
کانیان  مه رھه ناسن و به کی ڕووسیا گۆگۆڵ ده موو خه ھه.   دراوه ڕۆمانه

کانی   و ڕسته واژه سته مان ده نابی دۆستۆیڤسکی ھه چی جه  که، ره زبه ئه
   جله ی له ندێ پارچه  ھه ھاتووه.  وه کاته  ده  دووباره وه ناوی خۆیه  گۆگۆڵ، به

 و بۆ خۆی جلکی  وه که م یه  دهت و داونیه  ندک دزیوه رمه ی ھونه که نایابه
په  که  و به دروست کردووه جوانی لی بخۆی به وه م جالنه روایی به ما ،  

  ''.دات ده یشانپک  ری خه ماوه جه
 ستایش و   وازی له، وه  گومان و دوودییه ته وتووه بیلینسکی که 
ری   نووسه دیاره وا'': نوست  ده، وه دزته ، خۆی ده  ھناوه که نددانی کتبه سه په
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،  دا زاڵ نییه که کانی کاره کنیک و نھنییه ر ته سه ھشتا به،  ڕۆمانی ھاوشوه
 ینگی نگ و ھاوئاھه ئاھه ڕیتم و  ی که انهیری ما ھونه هبننسیپ و  و پره  له بئاگایه

و  رک ئه ر نووسه ب ھه خشن و ده به ری ده کارکی ھونه ر  ھه ئیستاتیکی به
 ن و ئیرادی ل که ده یی ل ران، گله  خونه لک له  گه بۆیه. بت ی ھه زاییه شاره
   ''. قیانیش نییه ھه و نه  ی الواز و بپزه که  کاره  که،گرن ده

ی  و ھاوسۆزییه  لی تۆراون، ئه که ره ماوه کات جه هد ست دۆستۆیڤسکی ھه 
رچی   ھه،، جارکی دی وه کاته  ده وه  بیر له بۆیه.  ماوه ری نه رانبه جارانیان به

ب  ش ده مه بۆ ئه.  وه ست بنته ده  و ھاوسۆزییان به وه ، ئاشتیان بکاته زووتره
م چی بنووست؟ ئیدی  ، به وه  نووسین ئاشتیان بکاته شتک بنووست، به
 له  یهی بریت نووست، که خارچین دهۆناونیشانی ئاغای پر  چیرۆککی درژ به

دوای . زیلی چاوچنۆک ی ڕه مردکی پیسکه  و چیرۆکی پیرهەوردورب سه 
ش و کا و پو  له یدا، که که  دۆشکهل ناوز  ندین قابه ، چه مرده م پیره مردنی ئه
.   ئاراوه بار دته وشکی ناله  و ڕهحاڵئیدی .  وه زنهدۆ ، دهن کردبوویدروست

 ،ن ده  دهترمکیالماری  ، په وه بنه ی خ ده که وری ماه  ده کی له خه
  که وه ره ر قه سه  لهترمککراو،  ڕواننه کی چاوه یه شوه  ا، بهدناکاو له''
  ردوو القه ، ھه وه بته دا شۆڕ ده که وه خه خته  تهغرا  قه ری به وت، سهوج ده

  .''وادا  حه چن به گی دارکی وشک ده کانی، وەک دوو ڕه باریک و الواز و شینه
دا،  که  و بکه  ساده م چیرۆکه له'': نووست ی ده دۆستۆیڤسکی بۆ براکه 
. تی  و گۆڕیویه ی کردووهیستکار  و ده بووه ر  تیبهخۆییفی   که انسۆر بهس

،  و ئاغایانه ، ئه راوهدندێ شوندا، زۆر خراپ شون  ھه هخارچین لۆچیرۆکی پر
.   کردووه غه ده یان قه یه و وشه کاربردنی ئه  و به بردووه ریان ال رمانبه ی فه وشه
دا  م چیرۆکه ی له وه  ئه! یان کردووه وه ر خوا بزان بۆچی ئه ر ھه گه مه
م  ی من له ره وه ونهو بو ئه.  ، کوشتوویانهتدا بووە و ژیانی تیندوویز

  ''. وه ته یان ھشتووه که غه نیا قاوه دا دروستم کردبوو، ته چیرۆکه
 دۆستۆیڤسکی  ، واته ره م نووسه  لهی پشتیوانی میشه  ھه بیلینسکی، که 
  دا پزیسکی جۆره مه رھه م به له'': ت ن ناکات و ده گه  به م کاره کرد، ئه ده
کی  ت و تاریکییه  زومه  له م پزیسکانه م ئه ، به وه وشته دره ک ده یه ھره به
ی ئیلھام   زاده مه ئه.  وه نه وناک بکهوری خۆیان ڕ وروبه  ناتوانن ده  که،وتۆدان ئه
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، نازانم ناوی  یه شتکی دیکه.  ندک نییه رمه  کاری ئازادی ھونه، رۆ نییه و سه
م  ه قه ک له تازەنییهۆ خ  جۆرهنستکرد، یا کارکی ده  شت به  ده،م چیبن

 ''.بدرت
  کات و له واوی ده وک ته  شه  به که، دا  نۆ نامه ھا چیرۆکی له روه ھه 

 مشتومی نوان دوو   بریتیی له ، که وه کاته مدا بوی ده رده بڤۆکی سه
  . نابت گره خنه م ڕه  دی ئه ، به وه ی نامه  ڕگه  له ه ودهوسی خوی و ب که

و  ی ڕاستی ب، ئه وه ئه'': ت کدا بۆ تۆرگینیڤ ده یه  نامه سکی، لهبیلین 
دڵ  ر به ک ھه م نه یه ه دهوو بو دخوا  به و دوو پیاوه ی نوان ئه یه نامه ڕه شه
ت توانیم تا کۆتایی  حمه زه  ستی کردم، زۆر به کو زۆریش په بوو، به نه

و بۆچوونی  مان ڕا کانیش ھه گره خنه موو ڕه ھه. م واوی بکه و ته  وه بیخونمه
   ''. یه منیان ھه

ریک بوو  ، خه وه کانه  یهدوای ک له  یه یهیم ناکام ھۆی ئه  دۆستۆیڤسکی به 
کی زۆر  یه تایم، ماوه وه ھاتنه  و وه ستی خۆدزینه به  مه  ئیدی به،بوو شت ده
دا ون  رانهوتاگو   و له خ و بئاینده مبایه  کهگوتاری نووسینی  داته خوو ده

شداری بکات و   گۆڤاری کۆمیکی زۆبسکان به بت له ئیدی قایل ده. بت ده
  وه یه و باره  پاشان له.نووست ب ناو ده ، به که کانی ناو گۆڤاره دارییهئاگ
ی خۆیان  وه نگدانه ، ده وه کیان نایه دایه روسه  سه یانهیدارم ئاگ ئه'': ت ده
  وه بیر دنامه بیمپری وهۆی لوسیان دو ر  ڕۆمانی زنجیرهمین که  یه مه ئه. بوو ھه
ناوی لوسیان دو   نجک به کانی بلزاکدا، باسی گه  ونبووه زووه  کتبی ئاره له(
  لهیکم جار.  یهیی شکست و ناکام  و نموونهنیشان   که، بیمپری کراوهۆر
کات،  رده  و ناوبانگ دهت  شۆره ،وه  و تواناکانیه ھره ھۆی به  شاری ئانگومدا، به 

وڵ  موو ھه م ھه وانی، به  کاری ڕۆژنامه داته پاشان دت بۆ پاریس و خوو ده
ی بدات، یت وێ یارمه یه  ده ش که شه سی قهۆکانی شکست دنت کارل کۆششه

   ''.)خنکن سرئنجام لوسیان خۆی ده. یگرت ختی ده دبه تی و به گبه نه
دات  دات و ھانی ده ی ده خته کی پشوه یه ر، سلفهشانکا ی وهیسکڤئیدی کرای 
  من به'': نووست  ده وه یه باره م دۆستۆیڤسکی له.  وه بکاته کانی بو مه رھه به

  هکو تادەدەموە کانم  رزه موو قه  ھه وه سکییهڤی کرایی و سلفه ھۆی ئه
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کو تا ھاوین  م، به کهو ب دی کار بۆ ئهيدج   به م زستانه  ئه  که یه وه زووم ئه ئاره
  ''.ر نامن سه سم له ولکی کهو پ هکدت تا

 ،کات رخان ده موو کاتک خۆی بۆ نووسینی دوو چیرۆک ته ئیدی ھه 
ناونیشانی   تریان به وی و ئه ناونیشانی دوو ڕدنتاشراو  ککیان به یه

کدا بۆ  یه امه ن دا له١/٤/١٨٤٦  برواری له.  شاوه وه ی ھهی سیاسیتی رایه تازەنه
کی ی ڕووداو رباره ردووکیان ده ، ھه م دوو چیرۆکه ئه'': ت ی ده براکه
  ''. زۆر کورت و چن ت پ بم که وه  ئه خته رن، با پشوه مناک و کاریگه خه
ی  کی دیدا براکه یه  نامه  له،)١٨٤٦(مان سادا  ری ھه بهۆکتۆ ئ م له به 
وازم لیان '' : وه نابنه  شتاقیان بو  دوو چیرۆکهو  ئه  که وه کاته دار دهئاگ

 و  وه دا گوتوومن، کاوژکردنه م چیرۆکانه ی له وه  ئه ، چونکه ھناوه
  چونکه.  نووسیومنن پشتر گوتوومن یا ن که و شتانه ، ئهن وه کردنه دووباره

وێ  ان دهی وه نتر، زیندووتر و ڕوونتر له سه تر، ڕه ران، بیری تازه ئستا خونه
  و خۆش دته  یه وه سته ده م به ئستا چیرۆککی دیکه.   من نووسیومه که
  ''. باشتری بنووست وه توان له س نه  که نووسم که ھای ده وه.  وه سته ده

  و زوانه به'': ت  ده،دا١٨٤٧ سای  ی، له دا بۆ براکه کی دیکه یه  نامه له 
   له ی ئیعترافکه که مهت و ت، باب وه نیتهخو ڤنا دهۆچیرۆکی نیتوچکا نیزڤان

. واو جیاواز  تهناوەڕۆککی زمان و  م به ی چیرۆکی گولیادکیندا، به شوه
  شتکه. ر کرده ی مابه  ناونیشانی ژنه  بهتازەمرقای ڕۆمانکی  حای حازر سه

. چت رده باشتر دهو   له  که  دیاره  ئستاوه م له  به،ژاران تی ڕۆمانی ھه  بابه له
 یقوت و ڕتازەنی ده  ھه وه حمهۆ ڕ ک له رۆیه م ئیلھام و سه که ده ست ھه
  ''.کات م ده که مه ه قه

.  وه بووه دا بو١٨٤٩سای   وت و له ئیدی چیرۆکی نیتوچکا، دواکه 
مامی خۆی و مردی (کی  یه پیاره  لگڵ باوه که یه  کچۆه م چیرۆکه مانی ئه قاره
کانی واری موزیک و  ته  بلیمه  له ککه کات یه  دهونا وا  ستدا، که دمه به) ایکید

 چوار ل ناوکورتی   به. بت  ده وره ژی و گه خۆشدا ده لگڵ دایککی نه
  .بت  ده رده روه ژی و په نگ و نزمدا ده دیواری ژوورکی ته

موو منداک   ھه دا که نه مه و ته نیتوچکا له'': ت  ده وه یه باره دۆستۆیڤسکی له 
کانی  ن و دیارده  دیمه ن، چاویان له که  ده وه ره ی ده ی خۆیان ئاڕاسته و وزه توانا
  ناخی خۆیدا کۆ کان له هیکی ره  ده ست و تبینییه موو ھه و ھه ، ئه یه وه ره ده
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نگ و   ته م ژینگه  له یه م کچۆه ئه. ژی یاڵ ده ون و خه خه   به م منداه ئه.  وه کاته ده
ندی  زۆر دبه. دات ست ده ده ی خۆی لهیو عنه ، ھزی مه متومانه ته تاریک و به

ی   مایه وه رکی دیکه سه و له  داره ھره سکی به  که وه رکه سه  له تی، چونکه مامیه
ت من ھیچ نیم،  ڕۆژک ده.  می مجزه مده سکی ده ، که م موزیکزانه به.  ییه زه به

 غروور و   له که یه ڕاستیدا ئاوته له. تی موزیکم کات من بلیمه ڕۆژکی دی ھاوار ده
  ''.غدوور بزانت و مه  وساوه  چه خۆی بهحز دەکات . وازوع ته

م   ئه کات که  وا ونا ده ، چونکه ست و بزاره دایکی په  م نیتوچکا له به
  م پیاوه  ئه  نادات که ، ڕگه زاره غه بار و ده شبه  الواز و له ره وه بوونه
  .کاتبرخان  ی ته که ره ، خۆی بۆ ھونه نده رمه ھونه
،  تئامزه فره  نه یهیویست شق و خۆشه م ئه  و ئه ییئامزه زه  به م قینه ھبت ئه 
 منداتیدا ڕۆژانی   دۆستۆیڤسکی له  که یه سته ت و ھه و حاه مان ئه ھه
 بۆی  ا کهدتک رفه ر ده  ھه  له بۆیه.  یبووه  بابی خۆی ھه ت به باره سه
  وه وانه  زاری ئه دات و له کانی خۆیدا ده مانانی چیرۆکه  ملی قاره وێ، به که ده ھه
ری  یڤدار و تازەنه  په کات به کانی ده مانی ڕۆمان و چیرۆکه بت، قاره ریده ده
م   گوشاری ئه ی له، خۆ جۆره م کانی خۆی و به هیروونی  ده سته ربینی ھه ده
 زمانی  ، له یه ددا ھه  کی له هیرچی ھه. کات  ڕزگار ده  کۆنانه ست و سۆزه ھه
  . بت ریده  ده وه کانیه مانانی چیرۆکه قاره
رجکی تراجیدیدا  لومه  ھه مناک و له کی خه یه شوه  دایکی نیتوچکا، به 
  کی مۆزیکدۆست، که یه ئیدی شازاده. بت ی شت ده که پیاره مرت و باوه ده

  یه م شازاده ئه.  ژربای خۆی گرته ، کیژێ ده رسکییهۆکی کۆنت ڤیلیگ یه ونه
 ، زاڵ، پ داوا و گۆڕه  له که  شابانۆیه مه ئه. ناوی کاتیا   به یه ی ھه کچکی چکۆله
کشت و وەک  ، نازی ده دایه و ماه رچی له ھه. و کپ ند و ک و داواکاری، مه

   و لهیکم جارکاتیا، . ن که وازشی ده  و نهیھا چاودری کی پ به یه ینهنج گه
  به. یبوغزن ت و ده دا نایه خته م میوانی ناوه ی ئه چاره  شی بهی خۆ تاوه ره سه
 ی ش که رگه  جلوبه کات که ده ی پ بات، گاته  ناوی دهوکی بدایکوبا تیوه کچه
یلی   مه ورده م پاشان ورده به. دات ئازاری ده  و جۆره  و ئیدی به پوه و شه

کی  ویستییه  ڤیان و خۆشه ره به ره ئیدی به. وت ری و خۆشی ده  سه چته ده
  گاته یان ده که یهیویست ، خۆشه وه م دوو کیژه  نوان ئه وته که رموگوڕ ده گه
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ی ناو جگ  فسک له چپ و فسکه ھوانی، چپه زی سکسی و شه ی حه ڕاده
  .ڕ بوون و شه وچ، مشتوم و تووڕهوودا، نوقوڕچگرتن، ماچوم خه
دی    له،ب من بژیت  تۆ ناتوانی به کرد که ستم ده من ھه'': ت نیتوچکا ده به 

دی خۆدا   وسا له ئه!  بۆم سته ڕاوه. م ب تۆ ئازار بده مگوت ده خۆمدا ده
بگرم  ی نوقوڕچ ل ، ھندهم مزی بگرم، ماچی بکه  ھه م له که ز ده  حه،مگوت ده

  ''.مرت تا ده
  ی، له نجدیده سکی ڕه ی که یه  ژنانه رموگوڕه  گه ته بیعه م ته دۆستۆیڤسکی ئه 

،  وه ته پش نیتوچکادا بو بووه  زۆر له شدا، کهیر کریده  مابهی چیرۆکی ژنه
ناوی   هنج ب گی گه  زانایه،ردا کریده ی مابه  ژنه له.   کردووه سته رجه به

  کانی خۆیدا، له هینیی ئای یاته  و خه ه که ریی که ژر کاریگه  له ڤ، کهۆئۆردین
ری   ئیدیعای جادووگه مردک که ، الی پیره وهت وتووه  دوور که گه کۆمه
ر ڕدنکی  مری جادووگه پیره. گرت کرێ ده  کات، ژوورک به ده
مرد لگڵ ژنکی  پیره.  یه شکۆئاسای ھهکی ئاگرینی پ  و نیگایه سووفانه یله فه

م  به. بت  ده م ژنه یدای ئه ، ئاشق و شهۆڤردینۆژی و ئ ئجگار جواندا ده
شق و ڤیانی  ئه.  شوه  و په ران و شپرزه  نیگه، وداییه سکی سه  کهۆڤردینۆئ

،  هو ئاساکانیه  وڕنه ی قسه میانه  کاترینی جوان و ڕازئامز، له ت به باره سه
و  وێ، به که رده  ده وه مکه ته  درزی چه ک له ناکییهووی ڕو وەک چۆن پرته

او چ  ژی، کاتک که یادا ده ون و خه نوان خهوام ل رده به. وت که رده  ده ئاوایه
م  به.  وه پاکی دژی ئهسر   که وه بینته کدا ده  دونیایه خۆی له.  وه کاته ده
 نبووب، یا یادا ون و خه  خه  بدار بوو، له ی که و کاته ئهبوو   ھه وه  ئهیر گه ئه
، بدار بووب،  یادایه ون و خه  دونیای خه کرد له ی ونای ده کاته و ئه

  ت و واقعدا، له قیقه هھون و   دونیای خه ودا له ڵ ئه گه و و له ریش وەک ئه خونه
  .  وامدایه رده ھاتوچۆی به

ی چیرۆککی  وه نگی گانه ، ده وه  نادیاره شونکی ، لهۆڤردینۆئ 
  ره به ره ، به وه گته  ده که  چیرۆکه ی که نگه و ده وسا ئه  گوی، ئه یی دته فسانه ئه

  م چیرۆکه به''.  کۆتایی دت وه کی خۆشه یه مزه م زه ده و به  وه بته نزم ده
م   له''.کات یدا ده  په بت و درژه هوام د رده  به وه  شونانی دیکه  له که ییه فسانه ئه

ر   سه نیشنه رموگوڕ ده دوو لوی گه.  وه کرته  دهرگ ت ده دا، گزوگومه کاته
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، دوای   کاترینه مه ئه. دوودا دت وسا ڕیزک ماچی به ، ئهۆڤردینۆلوانی ئ
وشتن تاوانی ک  ا دت و خۆی بهدچۆک  کاندا به م ئیکۆنه رده به  ر له کسه  یه وه ئه

  دات کاترین له ده وڵ ، ھه که ره  جادووگه مره ین، پیرهرۆم. کات تبار ده تۆمه
؟  یهکو  ت له قیقه هدا ح مه جا له.  وه بخاته  دوورئوی یویست  و خۆشهۆڤردینۆئ

و   که مره تنی پیره ڤین و ھه  ڕه  به ت و چیرۆکه م حیکایه ؟ ئه کویه درۆ له
، بگومان  م چیرۆکه  و ئیلھامی ئه م چیرۆکه جا ئه. یی دت کۆتا که نجه  گه کیژه
وشدا پیاوکی   له ، که رگیراوه  وه وه ی سامناکی گۆگۆه  چیرۆکی تۆه له

ئیدی . بت نی ئاشقی کاترینی کیژی خۆی دهکی نھ یه شوه  جادووباز، به
جووم و ت و ما فره ندوف و تووک و نه یبانی و فه  وردی غهنزا ورچی  ھه
  .  وه بکاته ی جیا که  مرده ی له که بات تا کچه کاری ده  به ،یه رمان ھه ده

وباری وڕل   ش که رداوه و گه ت ئه نانه و ته  نانه و دیمه موو ئه ر ھه ھه 
ی دۆستۆیڤسکیدا  م چیرۆکه ، له کات و گۆگۆڵ باسی کردووه ده ردا ھه دنیپه

   له که رداوه دا، گهۆڤردینۆی کاترین و ئ که  چیرۆکه م له ، به وه ته  بوونه دووباره
وای   بگوترت، که  وه دا ئهەب لر  ده ت به ھه. دات وباری ڤولگادا ڕوو دهوڕ
  .  ڕووت نییهیبی ده کی ئه یه وه رگرتن و الساییکردنه نیا وه  ته م کاره ش، ئه وه ئه
  کانی خۆیدا به وه خوندنه ھزرین و   له ، که  زانایه م پیاوه ، ئهۆڤردینۆئ

و   و داباوه  وه ته وتووه  ژیانی ئاسایی دوور که واو له  ته  که جۆرێ نقوم بووه
ت و بزاری و  فره ر و نه شه وته ، تانه  ژیان نییه د منداک ئاگای له قه به
فتاری   ڕه  له  که،کات مول ده حه کانی، ته ره وردی زبری دۆست و برادهخر به
.  ق خودی دۆستۆیڤسکییه قاوده  ده مه ست و بزارن، ئه و په ی ئه ره مه سهیرو سه

مان   کاترین، ھه ت به باره  سه که ی ڕۆمانه که نجه  گه مانه شقی قاره ڤیان و ئه
  ریته  دابونه دام پاناییڤ، که ی مه رباره  دهدۆستۆیڤسکییشق و ڤیانی  ئه

.  بدات شق و ڤیانه و ئه ن مل بۆ ئه یڤ نادهدام پانای ی مه کان ڕگه هیتی یه کۆمه
  وت ساه نم بیستوحه مه من ته'': وستون کاندا ده هی سپی وه  شه دۆستۆیڤسکی له

ا ژنک دژیانم  رگیز له ، ھه بکه ڕم پ باوه. نبینیوەسکم  و تا ئستا ھیچ که
موو ڕۆژک  من ھه.  بووه گیرانکم نهست رگیز دۆست و ده رگیز، ھه ، ھه بووه نه

تی   ناسیاوی و ئاشنایه  دت، که ساته و  ئان ئاخری ئه ، که وه مه که  ده وه بیر له
  ''.م یدا بکه سکدا په لگڵ که
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کانی خۆی  یاه ون و خه ربینی خه ر بۆ ده  نووسه ی که کنیکه م ته ئه 
 باندۆری ری و ژر کاریگه  له که ،خر ی ھاوچه خنه  ڕه  له ، جگه کاری بردووه به

کاندا بوو، تووشی  یهیتی و جڤاک یه  کۆمه ته  و بابه له سه یالزمی و مهڕشوازی 
  . وه وته که نه بوون بکات، ھیچی تری ل گومایی و تووڕه

بۆم '': نووست ییدا خوای نامن و بۆ ئانانکۆڤ ده  تووڕه تا بیلینسکی، له وه ئه 
 ی رناڤی ژنه ژر سه  لهەیتاز دۆستۆیڤسکی ڕۆمانکی  باس کردیت که

لگڵ .  یه م پیاوه  ئهیتی وجایه  خراپترین گه مه ؟ ئه وه ته ر بو کردووه کرده مابه
وامان    بووین که ه  ھه ڕاستی ئمه به.  وه  خواره ک دته یه ، پایهتازەیدار کارکی  ھه

نگانی ناساندنی   پشه له  من که.  کی تدایه هیتی  بلیمه  جۆره م پیاوه کرد ئه ونا ده
ی  که دا، کتبی ئیعترافنامه م ڕۆژانه من له.  رتیم کردووه ڕی که وپه و بووم، ئه ئه

ستا،   زۆرم ڕق لی ھه وه م کتبه ی ئه  ڕگه ، له وه جان جاک ڕۆسۆم خونده
  ویش وەک دۆستۆیڤسکی پی وایه  ئه ، که وه  بووه م ئاغایه ڕاستی قزم له به
  ''. وه هنوسن وێ بیچه یانه ن و ده به ده ی پیغیل ر به شه ی به  تیرهموو ھه

ی چیرۆکی  رباره مدا ده رده  بڤۆکی سه  بیلینسکی له ی که هتو ڕاپۆر ئه 
و شکاندنی   م کاره فزکردنی ئه ، زیاتر ڕه وه ر بوی کرده دهکر ی مابه ژنه
ک  یه  وشه هکدا، تا م چیرۆکه  ئهری رانسه  سه له'': نووست  ده بۆ نموونه. بوو

ستکرد و  ئجگار ده. دی ناکرت ندوو بهیکی ناسک و ز یه واژه سته یان ده
سا بری دارع زه  پی خۆی ناڕوات، به  دا به م چیرۆکه سک له ھیچ که.  ئاۆزه
  ''.ن ستکرد و درۆ و ساخته کان ده موو شته ھه. ن که ڕێ ده

بت و زۆر  گران ده ر  به ی له  تونده خنه م ڕه ھبت دۆستۆیڤسکی ئه 
ک بۆ میشلی برای  یه  نامه،کات کی زۆر ده  نائومدییه ست به ھه. نجت ڕه ده
   لهچ  ده وه له.  ی منهیت رایه مین سای کاری نووسه  سیه مه ئه'': نووست ده

دا  ب لره دهبرام . بینم  دروستی نه  به قینه مومژکدا بژیم، ژیانی ڕاسته  ته چه
  ی که خه م دۆزه نازانم ئه. کردم ان بۆ دروستیتکی گوماناوی  شۆره،ستم بوه

  .بت وام ده رده ی به  تا که،کرد، خۆمم تیخست بۆ خۆمم دروست
یی و  ت و ئاسووده  ئیسراحه مه گه ی ده  که،ژاری، کاری زۆری بئاکام ھه
  ''؟ئارامی
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  م یه بشی ده
  سھنان ره شکست و ھه

  
  ژاره م و په دا، غه قه ونه و به  له په  به ونھم رھه م قۆناغی به ڕاستیدا لهل 
مکاری و  م و زه ، زه ردانه تی نامه خیانه. ر دۆستۆیڤسکیدا زڵ بوو سه به
و  ی ژیان له کشه. دا ی، ڕۆحیان ئازار ده که ره وروبه ییگوتنی ده له عه له

ی و  وه ی دانه و کشه  رزوقۆه رگرتنی قه و و وهکری گرتبو   به ی که ژووره
زاب و  موو عه ھهئم خۆی    کارک بهن که کانی، ده ره ڕاگرتنی دی براده

ی  دار پوه و نه ژار کی ھه  خه  که،ڕبن  بجه  دوورودرژانه یهیخت هبد به
  . ن گیرۆده

ت  نانه  ته  که یه وه ه ئ، وره ی گه ختی و به دبه کانی به ته  سیفه کک له یه 
و   م کشه به.  وه نه ده  خۆیان دهیبن، دخۆشی  تووشی ده ی کهش وانه ئه
بنی دنن،  ، لهمرۆڤ گیانی  نه ده  ده  وەک مۆرانه ره به ره ، به زابی ڕۆژانه عه
   ھاوارک خۆی له و به  وه بکاته  بتوان بیرمرۆڤی  وه ئه وتنن، ب یفه ده

تی بۆ  تایبه ، به خته ت و حوکمی گشتی زۆر سه زاوه  قه دیاره. ینرب چنگیان ده
. ختتر بوو سکی دی قورستر و سه ر که  ھه ککی وەک دۆستۆیڤسکی، له یه
لی  دات، بیلینسکیەست د ده کانی له بییه ده  ئه یهیت  دۆستایه ره به ره به

  ک له یه ، تا ڕاده یه وه وتنه م ناکۆکی و دوورکه ، ھۆی ئه وه وته که دوورده
  .چت رده ری ده و و سنووری کاری ھونه مه ه قه

کی  یه شوه  ، به یه  لی تووڕه ، که نهۆی دۆستۆیڤسکی، ڤیساری کشه 
ڕ دۆز و  مه بیروبۆچوونی جیاوازی له. ر  سه کاته  ھرشی ده نهیاتریاسھی
  . یه ا ھهدی گه کاندا له هی جڤاکی له سه مه
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  وه ستنه وه کدی ده ر یه رانبه  بهجیاواز یخالقی وشی ئه از و ڕهئیدی دوو ڕب 
کدی   و یه وه نه ناکه کانیان تک  بیروبۆچوونه نن، که یه گه و زۆر زوو ڕایده

  . وه ناگرنه
. بژرت ده ی خۆیدا ڕبازی زانستی ھه وه دوا شیکردنه بیلینسکی، له  

 ھزری  مه  خه ودا، له  و ھزرینی ئه ھزر تی تاک له رامه اکی و کهڤوتنی ج پشکه
کی قیتار  یه بین سکه  ده که. گرت رده م وه که هیی  کاندا، پگه و ڕۆشنبیرییه

 .''بت  ده ڕۆحی ئاسووده''،  کراوه دروست
  و له ئه'': نووست  ده،رکدا  نووسهیاشتدیاد  ڕۆژانه م دۆستۆیڤسکی له به 
موو   ھه ویستم و به  خۆشی وه کانگای ده   له وه تای ئاشنابوونمانه ره سه
. کانی خۆی بدات  قابی ھزر و بیروبۆچوونه یویست من له  ده وه قکی خۆیه ئه

وی   ھه  له تاوه ره سه  ر له ھه.  ناسی شه سیالیستکی دووئاتهۆوم وەک س من ئه
. سیح هکانی م  ڕنماییه مه م و پشت بکه بوونی خودا بکه  ی لهۆدا بوو نکەو ئه

  م جۆره ئهسریتی  سیالیست لهۆسکی س کرد وەک که ده ست وای ھه
نیا   ته ،وه مایه و ده  الی ئه  شت که هکتا.  وه ی من بسته نییهی ئای ڕه بیروباوه
و جوانی  رز خالقی به  ئه و خودائاسامرۆڤیشنگداری و سیمای پ ڕوخسار

  هڕ مپه م له ر ئه نبه  ھه بیلینسکی، لهل . یی مرۆڤجوانڕ ی په رچاوه نائاسایی سه
ویش کۆڵ  دا، وەک چۆن ئارنست ڕینان کۆڵ نادات، ئه یانهیخت و عاس سه

تی  فره یی و نه  ھشتا تووڕه  که،دا١٨٧١ سای   له''.ردار نابت ستبه نادات و ده
  م پیاوه ئه'': نووست ڤ دهۆک بۆ ستراخ یه ، نامه وه مرکابووه دۆستۆیڤسکی دانه

رگیز  دا، ھه ی ده که  جنوه م کاتک که به. سیح دا  مه م مندا، جناوی به رده به  له
 'ین؟  دابنهجگ  ن؟ خۆمانی لهی دابن جگ  کی له باشه، ؛پرسی  خۆی نه له
  م جۆره ئایا ئه.  خۆی ڕازییه   زۆر له. وه ته کردووه  نه مه رگیز بیری له خر ھه نه

  ''؟ ندی نییه سه تی و خۆپهوج ی گه  نیشانه ،رینهھز  و وه بیرکردنه
و  توانا سکی به ی که  من ده تۆ به'': نووست دا ده  شونکی دیکه له 
کانی گۆگۆڵ  مانه ی قاره رباره کانی ده رییه ، داوه نییه رگیز وا ھه.  داره ھره به

   که ده  گۆگۆی بهی و شتانه نیا ئه ته.  یه رڤه سه رڤه رالیی و سه ئجگار المسه
 درژایی  دا به من لره. ن که وم دهوحک ن و شتک مه که  شتک ده ی لهۆنک

کاتک .  وه ته وم خوندووه کانی ئه ییه خنه  ڕه وه  لکۆینه، ساڵ چوار دانه



 KLS

کانی خۆی بوو و چیرۆکانی  ستکرده  ده هیبی ده  ئه رداری ژانره ستبه شکین دهوپ
شی  به. ری  سه گرت و ھرشی کرده ی ل خنه  ڕه،سیبیلکین و زنجی نوو
  س بوو که م که که و یه کرد ند نه سه ین ئونیگینی پهجکۆتایی کتبی ئۆ

  ''.ر زاران  سه و خسته کار برد ی به'پوشکین، شاعیری ساۆنان'ی  واژه سته ده
  سه هو ک ک بۆ ئه ھایه  ئیدی ھیچ به،ڕوات وال ده  بۆ ئه مالوه هلدۆستۆیڤسکی  

و  موو ئه  ھه ھات ڕقی له وای ل. ''دکی پاک''گوت   جاران پی ده دانانت که
سوود، دانانی  ری به کرد، وەک ھونه زی لی ده  بیلینسکی حه  بوو که شتانه

و  موو ئه ھه. مرۆڤی  تی تیره  مرۆڤانی بۆ خزمهینگی رھه کی فه یه رنامه به
 ی خودا  وەک ونه،کردن ده نه زی ل ه بیلینسکی ح ویست که ده ی خۆش شتانه
  .ری ئازاد و ھونه

کانی   قسه  له ، که وه سکه ن که الیه  دۆستۆیڤسکی چیتر قھبووڵ ناکات له 
 کۆڕ و   له  نییه ئاماده. تدربگیر ی ل خنه نگنرێ و ڕه بسه یی، ھه گه ده نه
م ھاوار و  ده ، به تهو کابرا ش  ئه ، که وه می خۆی بخونته رھه جلیسکدا به مه
  .بکات ی پیت شاخت و سووکایهب ا ھهدویو ڕ ، به وه فپرژاندنه که

 م  وری ئه ده  له  ی که وانه موو ئه ھات ھه ئیدی دۆستۆیڤسکی وای ل
م   تۆرگینیڤ، ئه وه موویانه پش ھه   له، دژمن بزان ، به وه ببوونه  کۆ گره خنه ڕه
ستیار و   ھه م پیاوه ، ئه  خاو و سسته م پیاوه ، ئه  کورته نجه  په الحه به زه

الی خۆیدا  ی به م تۆرگینیڤه بیلینسکی چاک ئه.  یه وه پشه ره  خۆبه زمانلووسه
سیالیزم و ۆ س کانی خۆی، به رایییه بگه ره  غه  بۆچوونه  و مشکی به ڕاکشاوه

م  ئیدی ئه.  اخنیوهکانی خۆی ئ بنجوبناوانه  ب اییهدنتی خو  ئه ڕه بیر و باوه
ت  باره  پاشان سه  که،ست کردبوو ی پهیک دۆستۆیڤسک یه ڕاده  ی به وستانه ھه
م خۆش  م پیاوه رگیز ئه حای خۆم ھه  ش به من به'':  تۆرگینیڤ بنووست به
م  م دیداری لگڵ ئه که  ڕۆژی پاش یه چووبوو، که  بیر ی له وه ئه'' . ویستووه نه

  ''.ریک بوو ئاشقی ببم خه'': تبووی گو،دا ره نووسه
: ت  ده وه یه و باره کات و له  ده یه و قسه ی لهیپاشان تۆرگینیڤ پشتیوان 

ی یب ده تای ژیانی ئه ره سه  نج بووین و له ردووکمان ھشتا گه  ھه کاتک که''
م ڕق  ک بۆ ئه  خوتوخۆڕایی، ھیچ ھۆیه خۆدا بووین، ڕقی لم بوو، ھبت له

  ''.بوو ئارادا نه ی له یه و کینه
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 سوارچاکی سیما پخشانی  چوو بوو که ی بیر وه ش ئهی تۆرگینیڤ دیاره وا 
  نه نجوومه  ساۆن و ئه ی له رانه شه وته و تانه ئه. و نووسیبوو مینی دژی ئه خه
ی دیزاین و  رباره ی ده وس و توانجانه و ته کاندا لی دابوو، ئه هیبی ده ئه

کی و  رزاری خه  سه ی خستبوونیه که ڕن چیرۆکه رپه هی ب وه ڕازانه
قیب  کردنی ڕه  بۆ تووڕه ی خۆی بیر چووبوو، که ی دیکه تیزه ک کلکه زارویه ھه

  .کاری بردبوو ی خۆی به که نیمه و خه
ی  وه  نوان تۆرگینیڤ و دۆستۆیڤسکی، لگڵ چاپ و بوبوونهیتی دژایه 

   فیۆدۆر له،م کی که یه  دوای ماوه؛دکر ستی پ دا ده چیرۆکی ھاوشوه
ک بۆ  یه ئیدی نامه. بێ  لگدا دهیندی یوه په وب  نیکراسۆڤیش زویر ده

ر نیکراسۆڤ،  به  من له  بزانی که وه م ئه که ده ز حه'': نووست ی ده براکه
 م پ یهیم دڕدۆنگ  ئه دیاره.  مدا بیوه رده ی سه ڵ بوکراوه گه ندیم له یوه په

   به  بۆچی دوو چیرۆکم داوه کات که ده م ل وه یی ئه نیکراسۆڤ، گله.  ناخۆشه
ی  وه ی نیشتمان، بۆچی وای ئه رزنامه  گۆڤاری وه  به مداوه سکی و نهڤکرایی

 ئومدی  جا چونکه.  ھناوه ب پرس وازم ل  به،رزارم و قه  به بک پاره
م،  ا، چیرۆککی بدهدندێ کورت کی ھه یه  ماوه  بتوانم له  که ماوه ی نه وه ئه

ی  که رزه وای قهابی د ده  زبری و بئه به. گوتووم ی ناخۆشی پ ک قسه کۆمه
 ١٥/٩ تا   که نم داوه ، به وه مه ی بیر بکه وه ئه منیش ب.  وه ته کردووه

  . خیفه تکی سه  حیکایه  که، وه مه ی بده که رزه قه
 یخۆشی  تووشی نه ستووم و دواخستووم که هب یان بۆ ھه وه ئستا ئه

توندی    به کات که  ده نیکراسۆڤ خۆی ئاماده. زلزانی بووم غروور و خۆبه
،  ک الوازه یه ڕاده  ، به م بیلینسکی پیاوکی ئجگار الوازه به. بگریت م ل خنه ڕه
  ی به که  وەک چۆن کراسه،کانی ییه خنه  ڕه  ڕاوبۆچوونه یه ت ئاماده نانه  ته که

  ''.مان ئاسانی بیگۆڕت ھه   و به و ئاوایه گۆڕت، به ئاسانی ده
ئیدی . کار بوون ستبه  و ده  ئاراوه  ھاتنه رانی تازه دا، نووسه نده روبه و سه له 

ی  وه ی کاتی چاپ و بوبوونه ند و دیاره مه ھره  به نجه و گه دۆستۆیڤسکی ئه
 ھندیان   که ،وه ند کتبکی بو کردبوونه  چه کاته و تا ئه. بوو ژاران نه ھه
ی نائومدی و  کی بوون و ھندیان مایه  خهیندی و پسندی ی دبه مایه

  و نه کار رکی تازه  نووسه ئستا نه. کی بوون ری خه ماوه تۆرانی جه
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 ڕز و  وژاند و نهروو کی ده کونجکاوی خه ن. وتوو بوو رکه رکی سه نووسه
ڕوانیدا،  ی چاوه ر پبلیکانه به ، لهست دنا ده گۆڕی به تکی جگیر و نه حورمه

  ریکه و خه ی دوای ئه کانه و خه یبیست ئه  ده کرد، که م پی ده م پ و ئه ئه
کی  خه. بوو  ده ون، تووڕه رکه دا سه که  پبلیکانه وێ به  و دیانه وه نه ده پشی ده
و نزیک   له ریکه  و خه یان زۆره  ژماره ن، که که ده   تازانه ره م نووسه باسی ئه

ب؟ ئایا دت پشی   خۆی دهیتی نگایه رداری پشه ستبه ئایا ده.  وه بنه ده
ورانی غروور و  ن ده وه  ھه ، له وه ی دوای بداربوونه موو ئاینده ؟ ھه وه نه بده
وور کارکی ڕاستی غر به. ڕوات  با ده بانگ، بهاوت و ن ی شۆرهیست مه
ری  ک نووسه کۆمه'': نووست کدا بۆ میشلی برای ده یه نامه  له.  یه وجانه گه
دا ھیرتزن و  وانه  ئهل ناو. ن که کی من ده ڤه یدا بوون، ھندیان ھه نج په گه

 می بو رھه میان ھندێ به که یه. رنجن ی سه ، دیار و مایهۆڤگونجاڕ
گران،  خنه ڕه.  وه ته کردووه میان ھشتا ھیچی بو نه م دووه ، به وه ته کردووه

ر  م تا ئستاش ھه  به،ن ده ر پیاندا ھه ده به ڕاده  ن و له که زۆریان ستایش ده
  ''.ر وا بمنم  ھه میشه نگم و ھیوادارم ھه من پشه

  نا له کار بردبوو، ده ی به'' میشه ھه''ی  ر دی میشل وشه به ھبت له 
تۆ بی ھیچی پ . بوو  خۆی ھه  گومانی له،بوو نه ناخی خۆیدا، وا  ا لهدستیڕا

  ان لهییۆ نک بووب، که قیان نه ھه ی نه که سته  بیلینسکی و داروده یه وه ماب؟ له
یدان چۆڵ بکات و   وا باش ب مه نگه ڕه. کرد و ده کی ئه  و توانایه ھره ر به ھه

و  ر ئه گه ، ئه نی نییه  کاری کرده مه م نا، ئه به.  وه بخاته رچاو دوور به  خۆی له
   له  که یم ی ئه که  ھۆیه ،نواندووه ی خۆی نه قینه تا ئستا توانای ڕاسته

رجی  لومه ستکورتی، ھه ژاری و ده ھه. ژی باردا ده رجکی دارایی ناله لومه ھه
 و  یه  بپاره میشه ھه. خسن م ناکات و ناڕه راھه رۆ فه بار بۆ ئیلھام و سه له
ا، دکانی ی نامه  زۆربه له. بات ناوی ده یکوژت و له  ده ریکه بوونی خه داری و نه نه
پناوی   پیاو له ند ترسناکه ، چه ند ناخۆشه چه'':  وه بته  ده  دووباره یه رۆکهیم ب ئه

 و ی من لگڵ گوشار که جۆری کاره! دابینکردنی بژویدا کاری نووسین بکات
  '. وه ناچاریدا تک ناکاته
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د ڕۆبی  زار و پنجسه  بی چوار ھه ،وه ته بووینه ی لکدی جیات وه له
ی  که یهیکا بازرگان  زار ڕۆبم له ک ھه نیا یه بایی ته.  رج کردووه واوم خه ته

  . خۆم پشفرۆش کردووه
ک کوپک شک   یه هک تا، وه مه ده ده وان ل مان قه  ھه میشه ا من ھهدکاتک  له
 م ل که نجامی کاره هئر ریکی نووسینم و به خه.  ره سه رزکی زۆرم له قه. م نابه

بارتر و   له مه  لهحاکی یڕوانی م چاوه ده ز و بتاقت، به ڕه ئیدی وه.  دیار نییه
  . وه تلمه ، ده وه باشتره
  ، له دووهسکی پشنیازی کرڤ کرای ی که وامه رده رزی به و سیستمی قه ئه
 یتی ی کۆیالیه  مایه بته  ده وه کی دیکه الیه   و له یی منه وره ی گه  نیشانه وه که الیه
دا فریام  م دونیایه ر دۆستانی جوامر له گه خۆ ئه. بی من ده ھای ئه ڕه
 تۆ جیا  ی لهت وه  له.ژیم  ده ژارانه زۆر ھه... چووم  دهتداوا  کوتبان، ئه نه

د ڕۆبیش   و سسه رج کردووه نجا ڕۆبم خه و په د نیا دووسه  ته، وه ته بوومه
 ناچاری   کارکی زۆر خراپی لگدا کردم، کهڤنیکراسۆ...  وه ته رزم داوه قه

  ''. وه مه  پی دابووم، کاش بده ی که هیکی  پشه نجا ڕۆبه و په د و سه کردم ئه
ست  ده  به ڤسکی نازان چۆن پارهم دۆستۆی به.   پاره میشه ، ھه ، پاره پاره 

گرێ و  بن، نازان چۆنی ھه کار  نازان چۆنی به،ستی دن ده  به بن، که
  ی پوه له په له م په ا ئهدموو ژیانی  ھه له. تی یه له  په میشه ھه. وتی بکات که پاشه
وی   ھه وام له رده به. بت مای خۆیدا نه   له یه وه دا وەک ئه م دونیایه له.  دیاره

   له م گۆڕانکارییه ئیدی ئه .ک بگۆڕت وایه  ھه دایه وه وی ئه  ھه ، له گۆڕاندایه
م  ده ، به وه گوازته و دوان و سییان ده  جار؛کات ده ست پ  ده وه یه که ژووره
ی  ری سان پتروسبۆرگ ته وسه و ئه ر مسه ، ئه وه و بارکردنه  وه گواستنه

، ۆڤکات ماباتی بیکیت یدا ده  په ست و ئاشنای تازهبۆ خۆی دۆ. کات ده
یی   ئاسووده ست به واندا ھه ناست، لگڵ ئه  دکتۆر یانۆڤسکی دهۆڤ وماییک
 پ یغیلی سوودی و به وێ، حه ده میان خۆش وانیش ئه کات، ئه نی ده رخایه و ئه
  دا کهۆڤتی ماییکی مابا که بییه ده  ئه خانه دیوه  له. ن ناکه ی پ  گاته،ن نابه
  .قس ڕه ویش ده قسن، ئه ڕه ن و ده که ما ده نج سه بین کوڕان و کچانی گه ده

دام   بۆ مه  که،١٤/٥/١٨٤٨رواری  ی به یه و پۆزشنامه  ئه م ھیچ دیار نییه به 
.   بووه وه دحایبوونکه ی چ ناکۆکی و به  بۆنه ، به ی ناردووهۆڤماییک
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. ھشت ج یی به تووڕه   دون تۆم به م که که ده ست من وا ھه''': نووست ده
وق و کوی  سکی بزه  که رچاوت، به  به ب ھاتبمه ده سکی بئه که  ترسم به ده

بیم  سه  بونیادکی سست و عه  چونکه،  لم تبگه ،تکایه. م دابم ه قه و فبازت له
 پ) جووتمانایی( م نمی پرسیارانی دوولۆ ت وه حمه  زه  به ، بۆیه یه ھه
  ''. وه درته ده

  ی که  بچووک و سادانه  شوه و ئواره  ئه  و نه کۆڕن دۆستانه  خر، نه نه 
  ی که و ستایشه  ئه  نه،کرد کانی خۆی سازی ده  ھۆتلی دوفرانسدا بۆ دۆسته له

  له.  وه وانده ڕه ده ویان نه  ئهیکرد، ھیچیان نائومیدی کانی لیان ده  نزیکه دۆسته
  وته که  دکتۆر یانۆڤسکی ده،وت که خۆش ده ییدا نه ت و بپاره هیبی سه عه

زوو   زووبه،دات ری ده ک سه یانییه موو به دۆستۆیڤسکی ھه. رکردنی سه چاره
  وه  پکه بن که ده نجام ل هئر سه.  نوان وته که ویان ده کی پته هیتی دۆستایه

 ، یره ی دۆستۆیڤسکی سه که خۆشییه نه. ن ف بکه هسر  مه ھاوبشی بژین و به
  ست به گرت و ھه یر دایده کی سه یه ژاره م و په دت، خه  ئوارانی ل که

  به'': ت  ڕۆمانی مزلون مھانوندا ده له. کات  ده نھان و شاراوه ترسکی په
 لی  ین کهشتک بترس   له،ین  بکهیتوانیین دیاری  نه  که ئازارترین ترس، ترسکه

گین  م له بت، به کاندا بوونی نه ی ڕووداوه  زنجیره  له  ڕووداوک که،ین گه تنه
  ''.بدات ر ئانوساتکدا ڕوو ھه  ب له
  ودا به  دیدی ئه ، له ی ژیانی ڕۆژانهیکار ھندێ ڕووداوان، ھندێ ورده 

یات و  ی خه نگه  جه ناو چه  ردان به رگه و و سه. مانای ترسناک بارگاوین
 ،  شت بووهن یا  تووشی سیل بووه کات که وا ونا ده. وت که ان دهیپشبینی
ئیدی .  پزیشکیەیرچاو ندێ کتب و سه ی ھه وه  خوندنه داته  خوو ده بۆیه

و  ی کار رباره  ده، گال،رناس سه کانی زانای کاسه  پزیشکییه وه لکۆینه
کات   دکتۆر ده کش و ئیدی داوا له نجی ڕادهر ران، زۆر سه سه ی کاسه پکھاته

  . وه وه ی لکۆینهیبین ر ورد  به ری بۆ بخاته سه ی کاسه  و پکھاته وردی شوه  به
  ، دکتۆر یانۆڤسکی له١٨٤٧مووزی سای   ڕۆژانی مانگی ته ڕۆژک له 

 رد و نیگا و، به نگ زه  ڕه  که،بت  میخائیلۆڤیچ دهۆ تووشی فیدرشقامدا
   نۆره  له تازه.  بای گرتووه رکی سوپایی ژر رمانبه کات و فه ده ال ڕێ الره 

  یانۆڤسکی به.  وه ستابووه پش لی دابوو، ھهو وه  تۆزێ له ک، که فیه
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ستی  خونکی خه. گرت ده و خونی ل  وه باته ک بۆ مای خۆی ده یه گالیسکه
کات و دۆستۆیڤسکی ھاوار   ده چقه فی وه  گیانیه ب له که ره شی وەک مه ڕه
  ''!جاتم بوو  نه! جاتم بوو نه'': کات ده

یدانکی گشتیدا تووشی   مه ، له م یانۆڤسکییه ر ئه  ھه جارکی دیکه 
رگی   جلوبه ڵ، به نگو  ئجگار شهویف  که  به  که،بت دۆستۆیڤسکی ده

کی   قۆی بابایه  قۆڵ لهروایی، ڕی بپه وپه و به  وه ری کۆته سه  و به کراوه خه یه
 بۆ  وێ، ئاماژه که ی ده که ره  براده دۆستۆیڤسکی چاوی به. کات سوپاییدا ڕێ ده

،  یه مه ئا ئه'': کات  یارۆی سوپایی نایناست و ھاوار ده کات که  ده و پیاوه ئه
  ''.کات وێ و ڕزگارم ده که  فریام ده  که یه سه و که  ئه مه ئه

ئاوات . ری ئیتایا بکات فه  سه  که وه کاته  ده وه  بیر له،ی چت بۆ الی براکه ده 
خودی  و له  ئستا  ڕابردوو و له  له  شوکک لی بدات که خوازت که  ده وه به

ال  قه ک ته ه سته کی ژر به وەک ماسییه'': ت ده. خۆیشی ڕزگاری بکات
   خۆی بخستبایهن یا وه که یه بانه ره  ژر عه وتبایه ر بکه بوو گه  چ ده''.م ده ده

، باشتر   بوایه ته و بابه ر تووشی ڕووداوکی له گه ؟ ئایا ئه  و بخنکایه وه ئاوکه
 ؟بوو  ڕۆژ پتر تیایدا نقوم دهلدوای ڕۆژ  ی که هیتی حه م بزاری و ناڕه بوو له نه

 ڕۆمانی تاوان و سزادا   لهڤکات؟ مارموالدۆ ڕوانی چی ده ژی، چاوه بۆچی ده
سمان نازانین بۆ کوێ   که  که یه مه ؟ مانای ئه یهی مانای چ مه زانن ئه ده'': ت هد
  ''.ڕۆین ده

ک   ھچ بیانوویه  که، وه تالیه  ده وه  ترسناکه سته م ھه م ئه ده دۆستۆیڤسکی به 
. رناچت  و ده سته ر، بنبه  به تیه  گرتوویه ی که یه و ڕگه ئه.  بۆ ژیان نییه
  نگاوکی دیکه ند ھه بین، دوای چه م خۆیدا ده رده به  ستوور له دیوارکی ئه

  . پش نگاوی دی بچته ک ھه یگات و ئیدی ناتوان یه ده
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  م بندی دووه

  
  
   
  م که بشی یه
  پیالن

  
ری  گه  ناوجه یانده ربازانی ڕووسیای گه ، سه١٨١٤بۆ  ١٨١٢ڕی سانی  شه

  وه  نزیکه ر زۆر زوو، له ی داگیرکهرانی سوپا فسه ئیدی ئه. وپاوور ئه
زرۆی  یدا کرد و تامه وپادا پهوور نگ و کولتووری ئه رھه ان لگڵ فهیتی ئاشنایه

ی یمکار ستی سته تی ده که  ماندوو و شه ی که و وتانه ئه. فربوونی بوون
 ژیانکی جڤاکی و   و چاویان به وه بوونه ن بوون، بدارۆلیۆسوپایی ناپ

مانیدا  نسا، ئیتایا و ئه هڕ  فه ڕکخراوانی نھنی له.  وه  کرایه  تازهیتی هی کۆمه
که .  تا دوایی زیادی کرد، وەک ڕکخراوی چاربونری و توگندبوند و ڕووی له

ی  انهی نھنی و ڕکخراوه  ئهیری  چاولکه  بۆ وت، به وه ڕایه سوپای ڕووسی گه
کران، وەک ڕکخراون   دروست ه ک ڕکخراو و کۆمه وپا، کۆمهوور ئه
 و  ه م کۆمه ئه.  سڤییانیکتی ی باشوور و یهیکت ی باکوور، یهیکت یه

.  نھنی  کران و بوون به غه ده  ئاشکرا بوون، پاشان قه تاوه ره  سه  له ڕکخراوانه
 و  یزادهبج دان و نه کن خانه  خه  بریتی بوون له م ڕکخراوانه ندامانی ئه ئه
  وگرامیان بریتی بوو لهی کار و پ رنامه به. تی وه ی ده وره رانی گه رمانبه فه

ی  نجه شکه  و البردنی ئه وه شاندنه وه تی، ھه ی کۆیالیه وه شانه وه داواکردنی ھه
ری  لکسانده وتووی ئه رست و پاشکه په بات دژی ڕژمی کۆنه ، خهجستیی

  م له بوو، به کان نه  و مسکنه  کۆیلهیی ئازادیم دژ که ری یه لکسانده ئه. م که یه
  .ترسا و کتوپ ده  له په کی به ت و ئاکامی دانی ئازادییه ئاقیبه
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پانی ون گرو  الیه خت، له ر ته  سه م ھاته که کاتک نیکۆی یه 
 بۆ ناو   که،رپا بوو ڕینئاسا به کی توندی ڕاپه یه وه تنهو، بزو وه نهۆزیسیۆپۆئ

  برواریی که  خوناوییه ڕینه  بوو ڕاپه وه تی کرد و ئه رایهسوپاش سی
  که ڕینه ئیدی گاردی تزاری توانیی ڕاپه.  وه وته که  لی١٤/١/١٨٢٥

 ،گوترا ده کانیان پ رییه  دیسامبه کاندا، که ر شۆڕشگه سه به  و وه دابمرکنته
 بدات و ھندیان  رهسدا  له که ڕینه وایانی ڕاپه ندێ ل پشه ت و ھهبزاڵ ب
کرا،  رکوت  سه که ڕین و یاخبوونه  ڕاپه نده رچه ھه. ەی سیبریا بکاتدن ھه ڕه
و  ستا وه ک نه هیتی یه  کۆمه وه ڵ و چاالکی و بزووتنهۆم جموج به
و ڕیفۆرم و  یل بوو ھندێ لها ق وه  تزار به،رحاڵ ھه  به.  وه کوژایه نه

م  کان داوایان کردبوو، به رییه  دیسامبه هنجام بدات ک  ئه انهیچاکسازی
ی یرستوکراتۆویست چینی ئ یده نه.  بکات و ڕیفۆرمانه خۆی ئه  یویست به ده

. ن ربده تی ڕووسیا وه اتۆریهتی ئیمپ  کاروباری سیاسه ست له شۆڕشگ، ده
ی  رنامه  به ی جووتیاران خرایه ی کشتوکای و کشه له سه ر مه کسه ئیدی یه

ر   سه توند خرایهی مان کاتدا سانسۆرکی پۆلیسی  ھه و له  وه وه ۆینهلیک
  . تا بچووکیان وه یانه وره  گه ڕۆشنبیران و ھزرڤانان، له

زمی ڕۆژئاوایی قھبووڵ کرد و ی مۆدرن  تزاری تازه نده رچه  ھه، جۆره م به 
اند، ی نووسی موجکیان ڕاگه  چاره ت به باره ی خۆی سهیرۆش مخۆری و په خه
ری  ر تازەنه ، ھه وه دیدی ڕۆشنبیرانه  ش، له م ڕیفۆرمانه رباری ئه سه
وتووی  ھای پاشکه ی ڕهیتکی دیکتاتۆر  حکومهنیشانیو  ھا کی ڕه مکارییه سته
ی یئازاد'': ت رۆکنووس دهیکیکینی د. ی گومان بوو رستی، مایه په کۆنه

کی   خه''.واودا بوون کی ته یه نگانه  ته  له وه و ڕووه کی له بوو، خه  نه وه بیرکردنه
زرۆ و   تامه مه رده م قۆناغ و سه د ئه قه دا، به  ھیچ قۆناغ و شونکی دیکه له

سانک   کهیجیاتی سانک و له بیریان بۆ که. بوون  نه وه ندی بیرکردنه ومهوز ئاره
 یان پ وه نهی بیرکرد  ڕگه  که، وه کرده ده  خۆیان بیریان نه  که، وه کرده ده
،  وه کرده ڵ بیریان ده کۆمه  ، به وه کرده نیا بیریان ده  ته کی به ئیدی خه. درا ده نه
بیریان دا قام  شه ت له نانه خانان و ساۆناندا، ته  دیوه ا، لهد ژوور  نھنی له به
کرد، پیاوانی کام  ده ی ڕووتیان قبووڵ نه وه م بیرکردنه ، به وه کرده ده
یبانی و  ی غه وه  دژی بیرکردنه،) بوون وه  بانه  چ ساڵ به ی له نهوا ئه(
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 و گرنگ  ندییه وه رژه می به مکیان خه موو خه میتافیزیکی بوون، ھه
  . ک بوو ری خه ماوه کانی جه ییه نووکه ھه

  وه  ئه مانی ئمه ڕۆحی زه'': نووست دا ده١٨٤٢ سای  بیلینسکی، له 
وی   زه  بکات کهونار وا  گه ، ئه رانه ترین نروی داھنه وره  گه تازەن که ده
 و ژان و ژار و ئاوات و  ورانه ی ھهورو و سه ، شونی ئه و نییه قی ئه الیه

ون و  ندازی خه ت، ناب ئاسۆ و چاوئه وام و کۆنی میلله رده ئامانجی دونیایی به
ند  چه  ون، ناتوان لهکانی بش  نھنیئامزه ی و ڕامانه که  شاعیرانه یاه خه

  ''.رنج ڕابکش وام بکات و سه ڕ، پتر ده ساتکی تیژتپه
کان،  سڤییه نگرانی نگ و کولتووری ڕۆژئاوایی والیه رھه وادارانی فه ھه 
وادارانی  ھه. کانی گومانلکراو بوون  خه وه ته سه  دیدی ده موویان له ر ھه ھه

  ب زنجیره  و به وتووه ڕووسیا وتکی پاشکه  بوو که ڕیان وا ڕۆژئاوا، باوه
وپا، وور کانی ئه وره  گه کانی وته یی قووی وەک ڕیفۆرمه ڕیفۆرمکی ڕیشه

و  بوو ئه کان پیان وا ڤییه س وه م الشه له.  وه ناسته  و ھه وه رگیز ناژته ھه
ی  انهیی ناشیک یه وه  نابوو، الساییکردنهبونادی  وره  پترۆسی گه ی که ڕژیمه

،  یهیوپوور کی خراپی سیستمی حوکمی ئه هیو کۆپی  وپایی بووهوور ڕژمی ئه
  ونیان به  خه مانه ئه. رخی موسکۆیی  بۆ ڕۆحی ھاوچه وه ڕته ب بگه  ده بۆیه

  وه ڕاستی ڕووسه کی به  ڕووسیایه ت، به وه  ده خۆ و جیا له ربه کی سه کسیه
پووری  له قووی که و ھه  کانی زاده هیتی یه زگا کۆمه دهموو دامو  ھه  که،بینی ده

  .خۆمای خۆی بت
و  زایی بوو له  ناڕه ،ڤکه  ھه نه الیه م دوو شی نوان ئه تاک خای ھاوبه 
 و ناکرت  رکی زۆر گرنگه  فاکته مه  ھبت ئه.بوو  ھه ی که و دوکانه ور ده

ستیان  ستاوده  نھنی ده کتبان به. ێگیر ند نه ھه کرت و به حیسابی بۆ نه
 و  کانی جورج ساند، فوریه وام نووسینه رده  خوندکارانی زانکۆ، به،کرد ده

  نسییه هڕ ناسی فه ف و کۆمهوسو یله  فه، فوریه. ( وه خونده لویس بالنیان ده
- ١٨١١(  هینسی هڕ توانیی فه وس و سیاسهو دیرۆکن، لویس بالن،)١٨٣٧- ١٧٧٢(

   له ککه  یه،سیالیستی بووۆوانکی داشداری بیروبۆچوونی س  ڕۆژنامه،)١٨٨٢
تی کاتی بوو،  ندامی حکومه ئه. نسا هڕ فهی ١٨٣٩ی  وه تنهورانی بزو زرنه دامه

ی مژووی  رباره ککی تری ده ی مافی کرکاران و یه رباره کتبیکی ده
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 دا رده ری وه روه په وه ته  نه می له و ده  سه که ر ھه)  نسا نووسیوه هڕ شۆڕشی فه
و داوای   سه که ر ھه.  بزان وه ته ل و نه ی گه رباره ی ھیچ ده وه و ب ئه

ب  ده هب ربت و به ته ر و به وه خته کی به  خه خشانی پ له کی دره یه گه کۆمه
 ،کرد ری دهوتی و ئابو ی چینایهیکسان  یه ی لهیس پشتیوان موو که ھه. کرد ده

. گرت رده ی وه قی ڕۆمانتیکی و شاعیرانه  شه،ی سیاسییوورباسی ئاب
. کن ته  خۆی ده قی خونژی له یی توندوتیژی شه شۆڕشی ناوچه

دۆسکیدا  رته بی ئه زه ڕن دۆگماتیزمی مه وتنی زانستی، لگڵ بیروباوه پشکه
و  ۆییدا بره زانکگنجانی ل ناودان  رھه ڕین و سه ی ڕاپه له سه ئیدی مه.  ئاوته

  کان له رییه وپی دیسامبهوگر. زانن رککی پویستی ده  ئه جۆره  ستن و به ده
نی چلسان  مه کانی ته دان و نجیمزادە پک ھاتبوو، گرووپه کی خانه خه
ران و  نووسان و نووسه ران و خوندکاران و ڕۆژنامه رمانبه  فه لک له گه

 و  ورده ریک بوو ورده رژوای بچووک خهۆچینی ب. خۆ گرتبوو بازرگانانی له
  بوو که  شۆڕشک نه که له سه ئیدی مه. می خه بوو و ده نگی دروست ده بده  به
پناوی   له کو شۆڕشک بوو که ن، به رپای بکه ک به ل و خه ری گه ماوه جه
  .رپا بکرت کدا به ری خه ماوه جه
  وه ن پیتراشڤیسکی یه یهال   له یانهی شۆڕشگ پهوم گرو کک له یه 
.  بوو وه ره تی ده زاره ری وه رمانبه  جاران خوندکار و ئستا فه زرت، که مه داده
شی  ت بوو، ڕدنکی ڕه وه ری ده رمانبه  فه نده رچه  ھه م پیتراشڤیسکی یه ئه
ی پیالنگانی  پقه راخ پانی وەک شه کی قه یه پقه ی دانابوو و شه انهیشی به حه
  .نا ر ده سه له

 یتی و ناسیاوی  دۆستایه،دا١٨٤٦ مانگی ئایاری سای  دۆستۆیڤسکی له 
  .کات یدا ده لگدا په

  کانیاندا، که  کۆڕه  له ورده وسا فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ ورده  ئه،دوای ساک 
ر  به  لهیکموە  ھبت فیۆدۆر له. بت یدا ده گیرا، په ینی ده موو ڕۆژانی ھه ھه
.  یه ه و کۆمه چت بۆ ئه  ده وه ته ویهوڕووی کونجکاوی و فز  اری و لهبک

 جوان و دگیر  الوه  ی زۆر به  داره ره نجه  په  دارینه  بچکۆله م ماه ھبت ئه
   که، بت و فانۆسکی چکۆله م ده رزۆکی بۆ قاتی دووه کی له یه یژه  په بت، که ده
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  وه کرده ناک دهوی ڕو که یژه ر په  سه پرته  پرته ، بهکرد تان ئیشی ده یتی که  زه به
  .و شه  تاریکه بوو به  ده، وه ره  سه چوویته  ده و ئیدی که

 جاوکی   پارچه  که، بووتدای  فه نه  قه ک تاکه  یه یه  چکۆله م ژووره ئه 
نیا  ته. و مزکدا  کی کۆنه ند کورسییه ڵ چه گه  له،ردا درابوو سه ری بهوستو ئه
  نده رچه ھه.  وه کرده ناک دهوی ڕو یه  چکۆله م ژووره  ئه وره ک مۆمی گه یه

زی  ستیار بوو و حه م زۆر ھه ند بوو، به مه وه نجکی ده گه پیتراشڤیسکی
   ناکرت له بوو که  وابوای. ربخات و بتازەن  خۆی دهینگینی کرد زه ده نه

  ش ناکرت به وه  ئهونایھا  روه ھه. ت بکرت رژوازیدا باسی میللهۆماکی ب
  ! چلچرایاندا، کار بۆ پیالنگی بکرتیناکیور ڕو به ناک، یان لهوڕۆژی ڕو

  وه مه الی که   یان به،بوو ئارادا نه ک له ھبت ھیچ پیالن و پیالنگییه 
یسکی ڤیتراشپرانی  دۆست و براده. بوو ئارادا نه  له و جۆره ی له ھشتا بیرۆکه

وان  نگوباس و ھه  دوا دهگفتوگۆی و  شه نگه ی تا گه که ھاتن بۆ ماه هد
 و  فه نه ر قه سه ت له مای ئیسراحه  که ئیدی به. ن بی بکه ده سیاسی و ئه

 وه خوارده ، چایان ده وه کرده ی پاتۆکانیان ده نیشتن، دوگمه کان داده کورسییه
ڤ شدرین، ۆسالتیک. ر بچووک هدرژ و س سک کشا، پایپی ده و پایپیان ده 

 و ڤ، سپشنیۆڤ، دیبۆتین، دورۆڤ، برایانی مایکوڤ، پلشیڤ، میلیۆکایدان
  ، لهۆڤئاکشاروم. بوون  ده  ئاماده وانه و کۆڕ و کۆبوونه زۆری دی له

دا، ڕکخراوکی  نه نجوومه م ئه  له ئمه'': نووست کانی خۆیدا ده رییه وه بیره
کی  یه رنامه کاندا به وه  کۆڕ و کۆبوونه لهبووین،  دی و کۆک نهيدج

 ڕژم  مان له خنه موو ڕه کو ھه ین، به توی بکهو تاو بوو که دیاریکراومان نه
وادارانی   ھه  له ککی دیکه  یه''.بووین  ڕازی نه که  بارودۆخه گرت و له ده

  وه تهکا  دووپات ده وه ره مان بۆچوونی سه ناوی کورمین، ھه  به پیتراشڤیسکی
ت،  سه کی ده وییه ر توندڕه  بدادی و زوم و زۆرک، ھه ر جۆره ھه'': ت و ده
، ڕۆحی ئازار  ر کارکی توند و ملھوڕانه  گوشار و زۆرک، ھه ر جۆره ھه
  ''.کردین ستی ده داین و په ده

ل ش  تاک بیری ھاوبه'': نووست  ده وه یه و باره ڤ لهۆگوسلۆھا ب روه ھه 
ی ناو بازی نه قبازی و چه ره کردارک بوو دژی وه رچه  په دا، جۆره مه ئناو

ت  ڕواه  بوون، به  کاری ب ئازار مانه موو ئه ر ھه  ھه''.کان دیوەخان و ساۆنه
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دا  وه م کۆبوونه که  یه  میخائیلۆڤیچ، لهفیۆدۆر. بوو ت نه سه زی ده  بۆ پهزیانی
رم و  نجی خونگه موو گه دڵ بوو، ھه کانی به میوانه.  کرد مه ستی به ھه
 و  غه ده  کتبی قه بوو پ بوو له کیان ھه یه ، کتبخانه که ه کۆمه. ردن بوون به له

ستی  ھا ھه روه ھه. یان بوو وه ندی خوندنه مه  دۆستۆیڤسکی تاسه یاساغ، که
نیایی   ته  تا له بکات، وه که یه ه وپ و کۆمهوگر  ندی به یوه  په  پویسته کرد که ده
   به  که،وتۆی، چ چاک و چ خراپ، ال دروست بب  ئهبوایکیست، تا  له بخه

ناو  ئیدی ناوبه.  ژیان بدات  به نی بژی و درژه رخایه یی و ئه ئاسووده
   بکۆتاییانه شه نگه و گه و مشتوم یف به  زۆری که،کات ر ده ونده ھاتوچۆی ئه

ب  ، ده ، خراپه راپا ورانه  سه که یانگوت بارودۆخه موو ده ھبت ھه. ھات ده
  م چۆن؟ به.  وه ، بگۆڕدرت، تازە بکرته وه  بکرته موو شتک تازه ھه

ر میکانیزمی  سه نوان خۆیاندا له  ی پیتراشڤیسکی له که پهوگرو 
، ۆڤئاکشاروم. بوون نسی کۆک نه هڕ ی فهیسیالیستۆجکردنی سیستمی س جبه

رج  مه  به.  وه خت بمنته ر ته سه  تزار له ی که وه  قایل بوو به نهبۆ نموو
وادارانی   ھه  لهڤسپشین.  وه م بکرنه کانی که ته سه ستوور، ده ی ده گوره به

ر  سه ی له م پیتراشڤیسکی دوودڵ بوو، قسه  به،وخۆ بوو کاری ڕاسته
خیاکی و   ھیچ ونای وه ئه کرد، ب  ده کانی فوریه رییهۆبۆچوون و تی

م دۆستۆیڤسکی دووڵ و  به. بت  ھه ی ئاینده رباره دیاریکراوی ڕوونی ده
ویست و  ده ی خۆش  دسۆزانه م پیاوه  ئه نده رچه گومان بوو، ھه به

بوو بۆ   نه وه  بهبوایم  زانی، به ی مرۆڤدوستی ده  نموونه کانیانی به بۆچوونه
بوا  ، ده وه وه الی ئه  به. ک بن که سیا بهرجی ڕوو لومه بارودۆخ و ھه

ووە میکانیزمی  و له  وه ڕنه تی خۆیان بگه کان بۆ مژووی تایبه ڕووسه
ی یکسان ی ڕووسیدا، یه گه  کۆمه  پشتر له  چونکه،نجن ڕزگاربوونی خۆیان ھه

  ، بۆیهنبوو تی جڤاکی ھه مانه تی و زه یه  کۆمهیشی ھاوبه مۆکداری و
ی  وه ، زۆر باشتر بوو له مک و دامودەزگایانه و چه پدانی ئه ره  و په وه ژاندنهبو

 ون و بکه ی ئه که ن و ڕبازهۆکانی سان سیم یاییه  خه  و بۆچوونهونادوای 
 ،ناسی فڕەنسی بوو فکی کۆمهوسو یله  فه،)١٨٢٥-١٧٦٠(سان سیمون (

 بواری  کی زۆریان له ییهر و، کاریگه کانی ئه بیروبۆچوون و جیھانبینییه
گست ۆی ئ فه لسه وپا و فهوور النی ئه ی گهیکت سیالیزم، یهۆیدابوونی س په
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 ژیان، ینگری ئازادی کانی، الیه وتووه و شونکه مورید. بوو نتدا ھهۆک
مھنان  رھه کانی به وره  گه زاره و تیکردنی ئه وه ده ی میرات و به وه شانه وه ھه

   .)بوون
کی  نیاییه  ته ژیان له'': یگوت  دۆستۆیڤسکی ده  که وه یگته ، دهۆڤمیلیک 
سیالیستیدا، بۆ من زۆر ترسناکتر و ۆکی س یه که  یه  لهنسیدا، یاۆئیکار
.  کانه یهینانۆ ی فسانه  ئه کک له مانی یه  قاره،سۆئیکار (''. بگاری رترە له وه قزه

 زیندانکی  خرنه کرن و ده ر ده سه ستبه  ده وه ن مینۆسه الیه  خۆی و بابی له
و  ھۆی ئه  کات و پاشان به س، ڕزگاریان دهۆی مین که ژنه. تاککسییوە

ئیکارۆس، . فن ن، ده هد شانی خۆیانی ده  مۆم له   به  که وه بانه
 رز  ئاسماندا به ک به یه ڕاده  کات و به رامۆش ده ی بابی فه که ئامۆژگارییه

کانی  ، مۆمه وه که تاوه ی ھهیرم ھۆی گه   و به وه بته تاو ده یکی ھه، نز وه بته ده
 و ئیدی له.  ریاوه  ده وته که خۆیشی ده  ون و به که کانی ده باه.  وه توته بای ده
ی  گهور نزیکی دو له(ریای ئیکارۆس  نرێ ده ریای ناو ده م ده  ئه وه کاته

ی دۆستۆیڤسکی بۆ ئیکارۆس،  یه هم ئاماژ ست له به  مه.) نانهۆسامۆسی ی
  ) وەک ئیکارۆستاککسیی ژوورکی   له زیندانیبوونه

و  ا ئهدکاتک  کی شۆڕشگ، له  بابایه ن به یانویست دۆستۆیڤسکی بکه ده 
ی دادگاییدا،  وه ی لکۆینه می لیژنه وه  له.  بووه سکی شۆڕشگی نه رگیز که ھه
  وه  ئهونای   که، بووه جتر نه و نابه تر  بھوده الوه   به وه ھیچ شتکم له'': ت ده
 من  ش که وانه موو ئه بت، ھه تکی شۆڕشگی ھه  ڕووسیا حکومه م که بکه
  ''.زانن  ده وه یه و باره ناسن، بیروبۆچوونی من له ده

و بارودۆخ و  ی ئه وه گانه و ھه تا یویست، کوده ی دۆستۆیڤسکی ده وه ئه 
  کو جۆره بوو، به ست نه به  شۆڕشی مه ئارادا بوو، واته  له بوو که  نه وشه ڕه

خوازیاری گۆڕانی . ست بوو به یی مه ندنکی واقعی و کرده سه ره ڕیفۆرم و په
  به. ج بوو  و بهگونجاوندنکی  سه ره کو خوازیاری په بوو، به جڤاکی نه
 و ڕبازی شۆڕشگانی  همان ڕگ ھه تی ڕووس، به میلله'': یگوت ئاشکرا ده

  ''.وپاییدا ناڕواتوور ئه
ی  وه ھاوڕێ، ئایا ئه'':  وه خونده شیعری جودایی پوشکینی بۆ ھاوڕکانی ده

  ''.برت کی تزار ال ده یه  ئاماژه تی به ا کۆیالیهدکاتک  ، له له  گهییبینم ئازادی من ده
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، البردنی سانسۆر، تی ندایه تی و به ی کۆیالیه وه شاندنه وه ، ھه به 
ن  الیه   له بوایه  ده مانه موو ئه ر ھه ، ھهجستییی  نجه شکه کردنی ئه غه ده قه

تزار، بۆ '': ت  ده وه یه و باره دۆستۆیڤسکی له.  بگرت رچاوه  سه وه تزاره
ڕو  ت، باوه ت و ئایدیا و ھزری میلله بوونی خودی میلله سته رجه ت به میلله

  نوان ئاغایندی یوه ی، په که ته عیه و ڕه شادی نوان پایند یوه  په''. هت ئومدی میلله
م   کوشتنی ئه نده  نوان باب و فرزهیندی یوه کو په ، به ر نییه وم و نۆکهغو 
م  ی ئه وه شاندنه م گه به.  ، کوشتنی ڕووسیایه یهیویست خۆشه ندی و یوه په

ک،  ری خه ماوه خری جه نج وا قاز  به کردنی کارکه ، ئاڕاسته یهیویست خۆشه
  .بت ڕمان ھه ب باوه ده. ین ڕوان بکه ب چاوه ده

  قی خۆوه ده  ورن، جووتیار بهوب ش، مانگان دن و ده مه وای ئه 
  له. بت  زیاتر و توندتر دهپۆلیسییبوون، سانسۆری   و ئازاد نه وه ته ماونه
  له. ڕن په ، موجیکان دژی ئاغاکانیان ڕادهرن جیاوازدا ڤه و دیار و ده  ناوچه

  وه کانی خۆیانه ن موجیکه الیه  له) فیودال( موکدار  دا، دوازده١٨٤٦سای 
سای  له.  موکدار ژده یبوارد بۆ ھه  ھه یه م ژماره دا ئه١٨٤٨سای   له. کوژران
ری  ماوه ن جه الیه  ری له ی یاخیگه وه وتنهووت بز دا، بیستوحه١٨٤٦

  ییه  گه وانه وتنهوم بز  ئه ی دا ژماره١٨٤٨سای    له.رپا بوو  به وه وندنشینهگ
 یی موجیکانی ئاکنجی ی نیوه ئیدی نزیکه. ریی ی یاخیگه وه وتنهوچلوپنج بز

و سان پتروسبۆرگ ھرش  ره ڕن و به ری ڕادەپه وروبه شاری ڤیتبیسک و ده
گرن و  ده دا پشیان ل ی ڕگه نیوه  ت له ی حکومهیکدار م ھزی چه ن، به به ده
ی فڕەنسا، ١٨٤٨  سایی شۆڕشی وه نگدانه  و ڕه وه نگدانه ده. یانگرن ده

.  جۆشوخرۆش یانھنته ی دی ده کات و ھنده  ده مانه کارکی زۆر له
   کاتک که،بت ق ده کانی خۆی له  بیروبۆچوونه ی به دۆستۆیڤسکی متمانه

کی  یه  شۆڕش، ھیچ ڕگه  له  جگه کاتک که'': پرست لی ده  و یاخییانه کک له یه
 فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ ھاوار ''؟ بت، چار چیه دی بۆ ئازادکردنی موجیکان نه

. ب ت دهق ئیدی زۆر بتا''!رپا بکرت  شۆڕش به ، پویسته باشه'': کات ده
ند جارک  ن، چه که واو بتاقتی ده کانی، ته یهیب سه  عه بی و کشه ده  ئه شکسته

 موکداران و یری وت ھۆڤیگه یه ر و ده ماوه خوانی بۆ جه  خوتبه وته که ده
نی  که  ڕیشه وه  بنجوبناوانه قاو بدات و له  سیستمی سوپایی لهیتوندوتیژی
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 بۆی   که، وه زرنگته ومدا ده گنگی له ئستاش ده'': ت دیبۆ ده. بکات
و   ده  ژر جه ی فنالندی خستبووه  فیرقه رکیان له فسه  چۆن ئه وه گاینه ده
  ''.القل شه

دا،  و ساتانه له'': ت  ده وه یه و باره ر له ھا سیمینۆڤ تیان چانسکی ھه روه ھه
،  وه یداخکی سووره  به  بوو به  جۆش، ئاماده ھاته جۆرێ ده  دۆستۆیڤسکی به

ک  بت کۆمه ۆڤیچ، قایل ده فیۆدۆر میخائیل''.ا بکاتدیدانی شار  مه خۆی به
ی  که وپهوکانی گر وه  کۆبوونه بکات و له  حکوم کردن ئاماده ی مه یاننامه به

 ، ئوەیجیاتی و له ر  سه ی خۆ ناباته نه م به م ئه ، به وه خۆیاندا بیانخونته
کانی درژاڤین و پوشکین و گۆگۆڵ  مه رھه  به ندێ له کی ھه یه ڕه ند الپه چه
  . وه ونتهخ ده

ی  که رداری کاره ستبه ی ده وه  میشلی برای، دوای ئه،دا نده روبه و سه له 
رۆکی   سه ی به دۆستۆیڤسکی براکه. بت، دت بۆ سان پتروسبۆرگ ده

بۆچوونی فیۆدۆر  و مان ڕا ش ھهیمیشل. ناسن کان ده پیالنگه
سکی   که پیتراشڤیسکییهم  ئه'': بوو ھه ی پیتراشڤیسکی رباره میخائیلۆڤیچی ده

و   ، بیر رشانبیره  و په توانای شپرزه رکی به کته ، ئه ره وهم ری ده که فشه
و   یه ر قسه ھه.  یه وه یشتنی خۆیه وی دھرک و تگهور سه  کانی له یاه خه

.  بکرت ی ئایندهی پشبین وه ی کاره میانه ب له ، ده رته وه شه ، کرده ی نییه وه کرده
وارکی موکی   له وت له یه  ده م پیتراشڤیسکییه ، ئه رنجه ی سه ی مایه وه ئه

 نووسین  کان که م موجیکه به. زرن سیالیستی دابمهۆکی س یه گه خۆیدا، کۆمه
،  و بینایه ، ئه وه خوندبووه کانی فڕەنسایان نه سیالیستهۆم و کتبی س رھه و به
  ''.سووتنن  ده،یان بوو ینده ئایری وه خته  بهنیشانی  که

ی  که راوزی گرووپه  په ڤی شاعیری عیرفانی، لهۆ، دور وه کی تره الیه  له 
   شاعیرهو بۆچوونی ئه  دید و له. زرن مه پک دادهوسکیدا، گروڤیتراشپ

سیالیزم و ۆدا، س کشه وه ه که یاڵ و بان و ناسکخه ر و میھره روه یاپه خه
ی   لیژنه دۆستۆیڤسکی له. بن کانگیر ده بن و یه  ده  ئاوتهمسیحییت

چی   که''. بتام بووئاییندارکیڕاستی   بهۆڤدور'': ت ی دادگاییدا ده وه لکۆینه
  وه وه ی ئه که گرووپه  ندی به یوه نگ په پالم و پلیشیڤ و دۆستۆیڤسکی ھه

  .ن که ده
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وپ و وو گر کۆڕی ئهو ی سان پتروسبۆرگ، ئاگداری شه گه ھبت کۆمه 
ندامی  ئه(ی سیناتۆر ڤلیبیدی. دان ده نه خکی پ  بوو و ھیچ بایه نه کۆمه
  نجانه و گه  باسی ئه،کانی خۆیدا رییه وه اشت و بیرهد یاد  له،)نی پیران نجوومه ئه
بات و  یان ناو ده''مندانی پیالنگ''و '' باز نه چه''نجی  گه  کات و به ده

  له. نت  دادهخوندنگییی  انهی و نمایشی کۆمیدی کاری مندانه  بهکانیان  کاره
دوو  رناڤی ژر سه ئامز، لهوجو یی ھه خنه کی ڕه یه  شانۆنامه،دا١٨٤٥سای 

م  له.  نووسین  دته ی بۆچوونی فوریه رباره  ده،رستی ی خۆپه ه که که
 ۆڤسکی و ئاکساکۆڤشۆ بۆ پیت  ناوی پیتراشڤیسکی گۆڕدراوه،دا یه شانۆنامه
کان بوو، بۆ  هیھلیزمیی ن له سه  پسپۆڕی بواری مه باکونین که. فۆ بیکاک  به کراوه

   که، الوازترن وه  و له  ھیچ زیانکیان نییه پانهوم گرو  ئه نووست که ھرتزن ده
  .نن یه سک بگه  ھیچ که زیان به

  ره به ره دا، به که که ترسنۆک و ب نجه  گه پهوم گرو  ئهل ناو ،رحاڵ ھه  به 
 و  کی ژنانه سیمایه. وت که دیار ده  بهڤئاسای سپیشن ته سیمای ئاۆز و مه

،  وه چاوی درشت و قژکی لوولی په و دوو وروست  دوو لوی ئه ناسک، به
وخۆ بوو و  نگری کاری ڕاسته  الیه نجه م گه ئه. ا ڕژابوودر شان و ملی سه  به که

پناوی  له. مول بکات حه ش ته  کاره و جۆره نجامی ئه م و ئه بوو ئاکا ئاماده
رکشی و  سه: زانی وا ده ڕه  کی به یه  ڕگه موو جۆره  ھه،تدا سه نی دهورنگو سه

. ترساند یانده رگیز نه  سیاسی، ھهیکوژیش ک، ڕه کارھنانی چه یاخیبوون، به
ی سوندکی  ورمولهکانیدا، ف زه  کاغهناو  ستگیر کرا، له  ده کاتک که

 واژۆم  وه  خواره  له من، که'':  ڕۆکه و ناوه  م شوه  به ،وه  دۆزرایه شۆڕشگانه
ی با، بیار   لیژنه کاتک که:  رکانه م ئه م بۆ قبووکردنی ئه ، ئاماده کردووه
 ست پ رپا بکرت و شۆڕش ده ڕین به  ڕاپه  ھاتووه وه ختی ئه  وه بدات که

 نکی سارد یا ی چه وه م، دوای ئه که  تدا دهیشداری ندوچوون به بکات، ب چه
  ''.گرم ده رم ھه کی گه چه
سی یلۆڤ دۆستۆیڤسکی ناوی مفیست  که، یه ره مه یروسه  سه ره وه م بوونه ئه 
ت ده لی ،سیلۆڤمفیست (،ندا تهۆی فاوستی گ  شانۆنامه  له یتانه  شهنیشان (
   دۆستۆیڤسکی به نده رچه ھه. کات دۆستۆیڤسکی ده  ڕاستی کارکی خراپ له به

 یناسی  ھۆی خوانه  و به وه م کوڕه کانی ئه و بتامه  ساردوس په وگه ھۆی گاته
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رباز  و ده ریی ئه  کاریگه ر ناتوان خۆی له م ھه ، خۆشی ناوت، به وه ئاشکرایه
  .بکات
 ڕۆحسووک نابت، نگ و له و چاالک و چه  ه سکی زۆر زیته ، کهڤسپشنی 
س ناتوان خۆشی   که  که،رکی تدایورزی و غرو  لووتبه ، جۆره زاقورسه ڕه

چ   ملکهنڕ بی، یا شه  ب لگی به  دهنسک خۆشی ناوێ، یا ھیچ که. بووت
ستی   ڕاده وه ترس و قزوبزه  نجامدا به  ئه دۆستۆیڤسکی له. ی بیت گویایه و
یشونۆشکی   بۆ عه نگه  ڕهن ساتکی پویستدا، یا  لهیئیدی دۆستۆیڤسک. بت ده

 دۆستۆیڤسکی زۆر ، رزه م قه ئیدی ئه. کات رز ده د ڕۆبی ل قه تی، پنجسه تایبه
کاتک . بت  و جینگن ده ه وسه محه و گرژومۆن و که مبار خه. دات ت ده زیه ئه
کۆی    و زوو له یهین وته تکی ڕه  حاه مه ت ئه  دکتۆر یانۆڤسکی پی ده که
  ، وا زوو له هیروونی تکی ده  حاه مه خر، ئه نه'':  وه داته می ده ، وه وه بته ده

  م له من پاره. دات تم ده زیه بت و ئه وام ده رده کی زۆر به یه ، ماوه وه کۆم نابته
رگیز  ھهوم، من   ئه ر به ودام، سه ڵ ئه گه حای حازر له.  رز کردووه  قهڤسپشنی

 م کاش ل یه و پاره  ئه گینه ی له وه له   جگه مه ، ئه وه مه ی بده رزه م قه ناتوانم ئه
من حای حازر . ی گه تده.   وایه و پیاوه تی ئه بیعه ، ئیدی ته وه گرته رنه وه

  ''. دایه گه سی خۆمم لهیلۆڤمفیست
کانی  مه رھه  به وێ له یه وێ و نه  بیهمرۆڤ)! یتان شه(س یلۆڤمفیست 

  بت، که  ده یتان و ھاوشوانه م شه وێ، تووشی ئه وله دۆستۆیڤسکیدا، لره
بگومان دۆستۆیڤسکی . تازەنن و ده کانی ئه مانه کی کاڵ و شواوی قاره یه ونه
. بین ی شۆرشگدا دهڤ سپشینی ی خۆی له که  ئازدیخواییهینجامدا نامرادی  ئه له

یاساکانی سانسۆر . ی جووتیاران باش بکرتیویست حا دۆستۆیڤسکی ده
وایی  تی و بنه گبه  کۆی و نه تزار له.  وه موار بکرنه ستکاری و ھه ده
ی  و بیروبۆچوونانه مان ئه ئیدی ھه.  وه ژار ئاگدار بکاته کی ھه ری خه ماوه جه
. وازی شۆرش و کوشتوکوشتار و خونشتن  بانگه  به،بت  دهڤالی سپشنی له
میندای، الی  حای خه  و له  بووه  نه ه ککیان ھشتا گه  الی یه ی که و بیره هئ
ی یک بۆ ھاوکار یه ھیچ ڕگه. ی ترسناکی خۆی  لوتکه ته ییوه  گهبینییوی  ئه

 و ڤک بۆ سپشینی تایه ره سه  بت به  ده ره به ره دۆستۆیڤسکی به.  نوانیان نییه
 سزای ڤسپشنی.  کی شواوه ش دۆستۆیڤسکییهڤیسپشنی. کات و ڕتازەنی ده ئه
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  وه ستی ئه به  مه.'' ویستووه دۆستۆیڤسکی شتی وای نه''.  کاری دۆستۆیڤسکییه
کانی   خرخوازییه م بیروبۆچوونه  به،تی ڕووس شۆڕش بکات  میلله بووه نه

برت و وەک چۆن  کار ده  و بئاکام بهکالسیکی بۆ شۆڕشکی ،وەک دروشم
کرن  دی ده و به ی ئه وه ره یموونی الساییکه  و مه کانیشیدا ھاوشوه مه رھه به  له

  ی که وه موو ئه ر ھه ھه'': ت نووست و ده  ده ی ھاوشوه رباره جا ده. ن و ھه
، تۆ   تووڕم داوه و ئاوایه درت، به  وەک چۆن زڕوزب فێ ده  مژه من له
و   وه ، بۆمی دنیته وه ت و دۆزیبتهشف کردب ت که ی شتکی تازه وه وەک ئه

ینی من  کو زه نازانم چۆن ڕۆحی من، به.  وه فرۆشته  پمی ده  نرخی تازه به
  ''!؟  ئاراوه چی وەک تۆ بنتهوو پوپو رکی موزی وه توانیویتی بوونه

. دا ببت م ھاوڕێ ترسناکه ندی لگڵ ئه یوه  بکات، په کشه  پاشه بوایه ده 
 گژاوکی  ته وتووه کرد که ستی ده م دۆستۆیڤسکی تووش ببوو، ھه به

ست   خۆیدا ھهبرپرسیارتییر  نبه  ھه ربچت و له و ناتوان لی ده  وه بئامانه
وپ و و گر کات، له  دهڤ پشنیاز بۆ سپشینی بۆیه. کات تی ده سه بده  به

سی، زۆر سنووردار  وت که  حهنڕی چوار یا وپه کی بچووکی ئه یه ه کۆمه
  وه کات و ئیدی باسی ئه  قبووڵ ده و پشنیازه  ئهڤسپشنی. دروست بکرت

ی  یاننامه و به  بت، بوکراوه ان ھهیی نھنی  و بوکراوه  چاپخانه ن که که ده
، ۆڤفیلیپ.  وه نه بکه کیدا بو ری خه ماوه  جهل ناو  یی و شۆڕشگانه خنه ڕه
  ، له یه م چاپخانه کانی ئه  جیاوازه شه کشت و به  ده که ی چاپخانه خشه نه

  .ن ده کرد ده کانی سان پتروسبۆرگدا به  جۆراوجۆره کارخانه
پی وندامانی گرو  ئه کک له  مای یه ، له یه م چاپخانه کانی ئه ئیدی پارچه 

وت  ڕکه  ا، بهد وه  کاتی لکۆینه  له  که،زرنن مه ن و دایده ده ده پیالنگاندا، لک
 ،ست  ناوه وه نده وه ر به دۆستۆیڤسکی ھه. شف نابت  که یه م چاپخانه ئه

 سپیشنیڤ بکات، یتی رۆکایه  سه کی نھنی به یه ه زراندنی کۆمه پشنیازی دامه
ن و   بدهیتی کات تا یارمه یدا ده ندامیشی بۆ په نگر و ئه و الیه کو مورید به

ی شاعیر ۆڤرکی مایک  سه،دا١٨٤٩ سای نگی ئازاری ما له. ن ی بکهیھاوکار
  ب که وێ، ئیدی قایل ده که ده و در  وه منته الی ده  کی زۆر له یه دات، ماوه ده
ی  که وه خه خته ر ته رانبه ی به  بچووکه فه نه و قه ر ئه سه و له  وه و بمنته  ئه کن له
تی  خۆگۆڕین، دۆستۆیڤسکی بابه  ونه که  ھاوڕێ ده  جووته که. وت و بخه ئه
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کی   کابرایه م پیتراشڤیسکییه ئه'': ت و ده  وه کاته ی شۆڕشگیی ده شه بانگه
دی و يدھیچ کارکی ج.  بووه بارانه و ھیچله باز نه ککی چهوو، لب به ده گل و بئه

الکترن، و چا  زۆر له کانی، که  ناسیاوه م ھندێ له ت، به ست نایه ده کی له که به
 و  ھیچ جۆرێ لی ئاگدار نییه   پیتراشڤیسکی به  که ،یه وه سته ده  کارکیان به
  ''.ن شداری بکه دا به و کاره  له ن و نه  ئاگداری بکه لباون نه

 و ۆڤ سپیشنیڤ و فیلیپ  بوو که یه ه و کۆمه ستی دۆستۆیڤسکی، ئه به مه 
. زراندنی بوون ریکی دامه ه خ،یان خودی دۆستۆیڤسکی و ھاوڕکانی دیکه

کیدا بۆ  یه  نامه  بکات و له وه یه  تازه ه م کۆمه ندی به یوه ، قایل ناب پهۆڤمایک
م بۆ  یه خشه  و نه ۆژهو پ ی ئهیرناک ته یی و خه من بھوده'': ت ڤ دهۆڤیسکوڤات
کی  یه تی باشی نابت و به  ئاقیبه م کاره  ئه یاند که  و تمگه وه کرده ڕوون
   ئمه  بوو، که مه شم زیاتر ئهیکی ره ی سه قسه. موویاندا دنت ر ھه سه  به وره گه
سپین و ھیچ   ستوپ کانی ده  خه  تۆ و من، شاعیرین، واته  واته،ردووکمان ھه
ت ناتوانین وەک پویست کاروباری  نانه و ته  ستکی کارکردنمان نییه ھه

ستکی   ھه  سیاسی پویستی بهیا چاالکیداتکک  ، له ببین ڕوه خۆمانیش به
  ''. یه و فراوان ھه  وره  ئجگار گهیپراکتیکی

ئستاش دۆستۆیڤسکیم '': ت یدا ده که نامه  ڕوات و له ری ده سه مایکۆڤ له 
ی  خه یه  دا و به  بیچامه  له وه رگه م مه ده رات، بهۆک وەک س  که ،رچاوه به  له

ت و  الغه موو به  و ھه  دانیشتووهخوندکارەکانیدام مورید و  رده به   له وه کراوه
کردنی بیروبۆچوون   وشرۆڤه وه  کار بۆ ڕوونکردنه خاته تکی خۆی ده ساحه فه

مان و  که  ڕزگارکردنی وته مانان له رکی ئمه ی خۆی و ئه که  پیرۆزه و ئامانجه
  ''. ته و بابه ی له زۆر شتی دیکه

وت،  که ر ده ده مای مایکۆڤ وه  دۆستۆیڤسکی له  کهیانی کاتک بۆ به 
  . وه گته س نه وێ الی که ی شه و قسانه  ئه دات، که سوندی ده

رمانی نیکوی   فه دا، به٢٧/٢/١٨٤٨   برواریدا، له نده روبه و سه ر له ھه 
 ژر  هون که ی نه وه یان و بۆ ئهی ئاسایشی ھاووت ستی گوایه به  مه م، به که یه

زگای  ناوی ده   بهفرمانگیک،  وه سکه تی ھیچ که سه و ده  ریی قسه کاریگه
 ی پیتراشڤیسکی  زانیبووی که زگایه م ده ئه. زرابوو م دامه ی سیه شوعبه
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یی و   قۆناغی ئامادهخوندکارانیینی  موو ڕۆژانکی ھه ھه''کۆمۆنیست 
  ''.گرن  و کۆڕ ده وه کاته ده  خۆ کۆھزرڤانانی ئازاد و خوندکارانی زانکۆ، الی

ناوی   سک به ، کهپۆلیس یرۆکی گشتی ڤ، سهۆرلۆڕاڵ کۆنت ئ نه ئیدی جه 
 تاقیب و  سپرت که بت، ڕاده تی ناوخۆ ده زاره ندی وه  کارمه لیپراندی، که

ک  ی یه  نزیکه،ت ئیدی لیپراندی، وەک خۆی ده.  بکات یه له سه و مه یگیری ئه په
  ڕت، که گه و ئایدیالیدا ده  دوای جاسووس و سیخوڕکی شایسته ساڵ به  دانه
ندامانی  کی ھاوتای ئه وارییه هدنگی و ڕۆشنبیری و خون رھه  ئاستی فه له

 و  وه که ه ندامانی کۆمه  ڕیزی ئه ی بخزنرته وه ی ناڤبریدا ب، بۆ ئه ه کۆمه
  هیم مرواری نجام ئه هئر سه. بکرت  یه له سه م مه یگیری ئه وجا تاقیب و په ئه
، کوڕی  نیلییهۆم ئانت ئه.  وه دۆزته نیلیدا دهۆ ئانتکخودی   له یه مونه که

پووزلی، چاودرشتی  پیاوکی سورفلی که. بت ژاد ده نیگارکشکی ئیتاینه
و  ڕ می ته  زمانی لووس و ده یان، بهیرچ مان شوازی چه ھه  به. نیگاتیژ بوو

ی   زانستگه مه ئه. کرد کیدا ده ڵ خه گه ی له ه  مامه وه ی زۆره له مجامه وڕووبینی 
دا، یت وه  دهفرمانگیکی  ر بوو له رمانبه واو کردبوو، فه سبۆرگی تهوسان پتر

ی  قینه ی ناوی ئاشکرا و ڕاسته رجه و مه ، به و کاره نجامدانی ئه  ئه قایل بوو به
  .برت دا نه که له سه  فایلی مه له

کی  یه وه  کۆبوونه جار له م که دا، بۆ یه٢/٣/١٨٤٩   بروارینیلی لهۆئیدی ئانت 
رنجی   سه وه یه که هیوانی رخه  ئه که خۆ و ئیله  به. بت  ده ی ناڤبریدا ئاماده ه کۆمه
ی  ره جگه. رچاو  به و دته شۆکا ک و پهۆمک س  که،کشت بوان ڕاده ئاماده

  گفتوگۆ شداری له کات، به ش ده نیشتی خۆیدا دابه ی ته وانه  ئهر سه نگی به ڕه فه
 وڵ بت و ھه رده  ده ڕن ئازادیخوازانه و باوه کات، بیر کاندا ده شه نگه و گه
  .ت و کس بگرت حکومه  ی توند له خنه دات ڕه ده

 ؟ کات لره  چی ده مه ئه'': پرست ی ھاوڕی دهۆگلۆگوسۆ ب زمین، لهۆک 
خۆت چاک  ، تۆ به هیقمان چی ھه'':  وه داته می ده  وهۆگلپگوسۆ ب''؟  ھاتووهبۆچی
ر   ھه  پشوازی له، یه ئاماده)  پیتراشڤیسکی واته( میشل ڤاسیلیڤیچ  زانیت که ده
  ''.وریدا دت  ده دات و به خی ده  بکات و زۆریش بایه سکی تازه که

   میوانه کک له  یه بت به ی دهنیلۆ، ئانت دواوه  به وه و ڕۆژه ئیدی له 
 و  وه و کۆبوونه چت بۆ ئه ت ده نانه  ته،ی پیتراشڤیسکی که کانی ماه ییه میشه ھه
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 بۆ ماڵ   که.گیرت شدا ده که ه ی کۆمه کانی دیکه ندامه مای ئه  له ی که کۆڕانه
،   و بیستووهبینیوەدا  یه وه و کۆڕ و کۆبوونه کی له یهیرچ ، ئیدی ھه وه ڕته گه ده

تی ناوخۆی  زاره  ڕاپۆڕت و ڕک بۆ وه یکات به کات و ده جوان تۆماری ده
کات و  تویان دهوو تاو  وه خونته کان ده موو ڕاپۆڕته لیپراندی ھه. کات ده ڤێ
  .گرت یانده ک شوندا ھه یه  له

 یسکیی پیتراشڤ که ی گرووپه رباره  ده ی که و ڕاپۆڕتانه ش، ئه وه وای ئه 
  بریتین له.   نییهدایان ت ، ھشتا ڕاپۆڕتی ئاسایین و شتی بڤه وه ته کراونه کۆ

ک و ب و و ئیرادی سو خنه ر، ڕه روبه ڕاوبۆچوونی ئاسایی و بسه
کان خۆیانی  ئایا پیالنگه. بت ناخۆش ده نیلی زۆری پۆئانت. بنجوبناوان

  ین و ھیچی دی؟ ه بوخوندکاریڕاستی  ر به پارزن؟ یان ھه لده
  کی نامه هیکات، دورۆڤ کۆپی ڤ دهۆ دورینی ڕۆژک دۆستۆیڤسکی دیده 
  دات به  پشتر باسی کردبوو، ده ی بیلینسکی بۆ گۆگۆڵ، که که ناوبانگه به

دۆستۆیڤسکی .  ناردبوو  مۆسکۆوه ی له یه و نامه  ئهڤپلیشی. دۆستۆیڤسکی
  ن به دات و به یشان دهپڤ ۆ ئیڤان مبیلی و بهۆ م  پالم، به  به که کۆپی نامه

ودا  کانی مای ئه کۆڕهھینیی  کک له  یه  له  که،دات ده پیتراشڤیسکی
. درت دا ده١٨٤٩  سای مانگی ئازاری  له نه م به ئه.  وه بیخونته

و  ر  سه باته ی خۆی ده که نه دا به١٥/٤/١٨٤٩  برواری دۆستۆیڤسکی له
ڕۆکی   ناوه کات که  ده وه دۆستۆیڤسکی پاشان نکوی له.  وه تهخون  ده که نامه
می  وه  دۆستۆیڤسکی له. ی قھبووڵ بووبت  پ قین و بوغزه یام و نامه م په ئه

 ،  من داوه ی لهت ڕاپۆر ی که وه  ئه باشه'': ت دا ده وه ی لکۆینه پرسوجۆی لیژنه
دا زیاتر  نووسه نامه م دوو گڵ کام لهندیم ل یوه  من په  ب که وه توان ئه ده

شت من  ئایا ده: ن چاو بکه  ڕه م خانه  ئه م که که ده  تکاتان ل ؟ بۆیه بووه
،  وه هیلوجیۆ ئایدیک ناکۆکی ھۆی کۆمه   به ، که وه سک بخونمه ی که نامه
شتکی نھنی   ی ئمه ندیدابانه یوه م په ھبت ئه(ا بیبوو دی گه ندیم له یوه په
شقکی  رمه  سه و به ی ئه  من نامه لهو ماقو  باشه.)زانن س پی ده  و زۆر که نییه

ن؟  وی بکه یه کی په موو خه  ھه  که،موتۆ دابن کی ئه و ڕسایه پیرۆز و یاسا
م  کک له ی ھیچ یه وه ئه ، ب نانه  بالیه داوه وم م ھه ، به وه ته مهوومن خوند
  ''.م ند بده سه وی دیدا په ر ئه سه  به نووسه دوو نامه
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 ا لکید چ بارک ین و به ی دۆستۆیڤسکی بکه وسته م ھه  بۆ ئه چۆن پاکانه 
 پاڵ  ته ی خۆی خستووه ھره نگ و به  ده  ھاتووه  که،ین ی بکه  و شرۆڤه وه ینه بده
ی  که  نامه هییدا ن وه گومان له. تی ی نووسیویه که یاره  نه قک که نگی ده ده

یدا  گه ر له ک ھه  دۆستۆیڤسکی نه  کهتدا بووندێ بیروبۆچوونی  بیلینسکی ھه
ر   بۆ سه  پیره گره خنه م ڕه  ھرشی ئه بۆ نموونه. کو دژیشی بوو  به،بوو نه

رگیز لگڵ   ھه ر تزار، که ر کس، بۆ سه ری، بۆ سه عیرفان و سۆفیگه
رکی  سه   له که م نامه  به، وه کرده ده نه بیروبۆچوونی دۆستۆیڤسکیدا تکی

رمی  گه   بوو و بهتداتی  ی کۆیالیه رباره زایی توندی ده ک ناڕه  کۆمه وه دیکه
 بیروبۆچوونی لگڵ  م بیروبۆچوونانه  ئه کرد، که ری ده ستایشی ڕۆی نووسه
و  ، ئه نه یهم ال ر خاتری ئه به  له نگه و ڕه  وه کرده ده دۆستۆیڤسکیدا تکیان

  .ی بۆ کردبت  زۆر و فراوانه یه شه بانگه
ی  که نامه   له گرت که  ده و ڕستانه کی ئه یه  ک به نیلی، گوی بۆ یهۆئانت 

کس '': کرد حکووم ده کانی مه بیلینسکیدا ھاتبوون و دۆستۆیڤسکی و گوگره
ش  مه کات و ئه ر دهرا بۆ خوارێ کا سه  تی له یی چینایه کی زنجیره یه شوه  به

   له هیی پشتیوانی ، نیشانه یهیکسان ی جیاوازی و نایه خۆیدا نیشانه  خۆی له
 و  وه که که ری خه ماوه  نوان جه خاته تی ده ت و ناکۆکی و دژایه سه ده

زۆری    چینی ڕۆحانی، به  واته،کلیرۆس چینی ئه. ت نواندا نایه  ان لهیتی برایه
  زفرۆشی کسیی و به  فه کانیان، به تاه  بۆش و به  قسه کانیان به  زله  ورگه به
و ستایش و  من باسی ئه.  وه ناسرنه کانیاندا ده یر و ھۆڤیانه  سه بییه ده بئه
ڕای تۆ شاھانی خۆیان خۆش    به  که،م تی ڕووس ناکه  میلله ی تۆ له رینه ئافه
ستایش : م ده ت پ مه ی و ڕاشکاوی ئهکورت  وان، به م ڕک و ڕه به.  که ره گه

  ''.ندی ناکات سه ناگرت و په سک گوی ل  و ھیچ که ر چووه سه کاتی به
  ری دۆستۆیڤسکی به وروبه کانی ده نجه دا، گه که ی نامه وه  کاتی خوندنه له 
 ،ن ده ده  ل په نن، چه که  قاقا پده،ن ده ن، جنو ده که رز ھاوار ده نگی به ده
  ین و بیری خۆیدا بیری له  زه ش لهینیلیۆئانت. کانی دت قسه  یفیان به که

  . وه کرده ی ده که  داڕشتنی ڕاپۆڕتهچۆنتیی
 پک ھاتبوون،  سانه  که م جۆره  له ش، که کانی دیکه  جیاوازه ه و کۆمه کۆڕ 

ر  ده وتی باش به کهتس  ده تی ناوخۆ، له زاره ی وه ر و جاسووسه م نۆکه بۆ ئه
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  ، دۆستۆیڤسکی لهیڤ مای سپشین کۆڕکدا، له  ئواره ، له بۆ نموونه. بوون نه
 ،ربازک ی سهەردوربو ناونیشانی سه  یچدا بهڤرۆی چیرۆککی گریگ وه خوندنه
دژی سوپا و    بوو به تکی شۆڕشگانه  بابه که چیرۆکه(بت   ده ئاماده
 کۆمی  کک له مای یه   له، پیشتریش وه ند ڕۆژک له چه). ت حکومه

 ساز  وه یادی شارل فوریه  نگک به کۆڕ و ئاھه سۆناوی ئیفراب  پیالنگان، به
 زۆر  که نگ و کۆڕه م ئاھه به.  ببت کرابوو، دۆستۆیڤسکی نیتوانیبوو ئاماده

م  ، به وه ڕی خۆشحاییه وپه پیتراشڤیسکی به. نجام درابوو  ئه وتوانه رکه سه
م   ئهلسدارەدانمی ک حو ئمه'': ی خۆی ھنابوو که وتارهگ   کۆتایی به هڕستان
م   ئه  که یه وه نیا ئه  ته رکی ئمه ، جا ئستا ئه ی ئستامان داوه یه گه کۆمه

  ''.ین ج بکه  جبهلسدارەدانحوکمی 
 کی کورت و یه ند ڕسته  چه ، به ی چکۆله نداموردیله ی ئهۆڤمۆم ئاکشار به 

ت  وه تی و ده تی تایبه یهی خزانی، موکیندی یوه ی په وه شاندنه وه توند داوای ھه
ڕی  وپه ند ساتک به و سوپا و کسی کردبوو و دوای چه و یاسا
 شون خۆی  ، له نجام داوه رکی خۆی ئه ی ئه و حیسابه یی، به ئاسووده

  . وه دانیشتبووه
 ورد و  هیم زانیاری کرد له خۆی پی  که ی ئانتۆنیلی فایله وه پاش ئه 

ی  که له سه ، مهۆڤرولۆڕاڵ ئ نه نگ جه ، ھه ترسیدارانه دروست و ئاشکرا و مه
ر  کسه ، یه وه خونته  ده  ڕاپۆرتک تزار که. م که نیکوی یه  تزار یانده گه

می رحوک سه م ڕۆژی ھاتنه که ڵ یه گه  له  که، وه دته بیر کانی وه هیری دیسامبه
 ن یالسدارە دای  که ڕینه رانی ڕاپه کشیان بکات، سه بوو ڕیشه خۆیدا، لبا

ا و دناکاو کانیان، له وه  و نه چی ئستا پاشماوه که.  بۆ سیبریا وه دوور خستبووه
 نیدەتوانی کۆتایی  باشه.  وه ته ریان قوت کردووه ریدا سه نبه  ھه سرلنوێ له

   بن؟  ڕۆژئاواییانه ه ژھراویی ڕه م بیروباوه به
 ر  سه١٨٢٥ی سای  که ڕینه ڕینانی وەک ڕاپه با ڕاپه ی نه وه ترسی ئه  جا له 
حیسابی  گرت و رده ند وه ھه  زۆر به م پیالنگانه ی ئه له سه ، مه وه بداته ھه
کی  ، سزایه وه کاته  ده وه کات و بیر له ی خۆیان بۆ ده واره  قه تر له وره گه

 تزار  بۆیه. ش کانی دیکه عیبرەت بۆ خه ند و  په و ببن به  وه  بۆ ببتهقورسیان
  که له سه مه.  وه موویم خونده من ھه'': نووست دا ده که راوزی ڕاپۆرته  په له
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ی ڕووت و  نیا قسه موویشی ته ر ھه ر ھه گه خۆ ئه.  ترسییه قورس و پ مه
وەک .   و قابیلی قبووڵ نییه یه رانهر کارکی تاوانکا بازیش بووبت، ھه نه چه

ست   و ده بنه یسا ناوی خوای ل ده.  بگیرن ، پویسته پشنیازت کردووه
  ''.ج ببت ی خوا جبه و با ویست و ئیراده  به کار به

 ،دا٢٢/٤/١٨٤٩   برواری له؛دات نجام بیاری خۆی ده هئر ف سهۆلورۆئ 
رمانی  ، فه که  ناوچهپۆلیسیی خۆ ربه ی تیپی سه رمانده  فهۆڤیدینۆچ
 ری پ نشین و نووسه ندازیاری خانه  میخائیلۆڤیچی ئهفیۆدۆرستگیرکردنی  ده
  .گات ده

 فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ چوو بوو بۆ مای ،ینی بوو  ڕۆژی ھه،٢٢/٤/١٨٤٩
  ھاوبشی ک به یه  ڕۆژنامه یان کردبوو که وه وێ باسی ئه و له پیتراشڤیسکی

ت و ماندوو بۆ ماڵ  که یان شه به ره عات چواری به ۆیڤسکی سهدۆست. ن ربکه ده
ن،  که کانی داده  جله،ڕ کردبوو کانی ته بارانکی سارد جله نمه.  وه ڕته گه ده
ناچت،  م زۆری پ به. وت که ده وی ل زوو خه و زووبه  وه ناو جگ چته ده
 و  وه بته رز ده ی به کهرگ ر ده به ر و ڕمبان لهشنگی ڕینگ و ھۆڕی شم  ده که
ک  ڕه رپرسی پۆلیسی گه کات، به ده دن، چرا پ چاوان ھه.  وه کاته ری ده به خه
یتانی  تافی و قه جووت که  مک بوو به ده  موقه بینت، که ر خۆیدا ده نبه  ھه له
ستیت،  ھهب   ده ،رمانه ، فه سته ھه'': ربازکدا ڵ سه گه ، له وه  و شکۆداره شخه که

ین وا ده چیت پ ت یی ده  شپرزه  دۆستۆیڤسکی به''. بکه :''تیتان یارمه  به...'' 
  ''.ڕوانی تۆین  چاوه ئمه.  بکه ر به  کانت له خرا جله'': ت  ده که ره فسه ئه

. نگی دگیر بوو بوو، ده رمونیان و ڕووخۆش دیار ، پیاوکی نه که مه ده موقه 
ب   ده ت دیاره دی خۆیدا ده  و له  وه بته  دهدۆستۆیڤسکی ھور

ن و  که کی لگدا ده ند پرسوجۆیه ن چه یبه  ده،ئارادا بت دحایبوونک له به
ی   شایسته  که کردووه  ھیچ تاوانكی نه چونکه. ن که ر ئازادی ده کسه بگومان یه

  .سترت  زیندان بپهل بت بگیرت و  وه ئه
  ونه که وان ده بت، ئه ریکی خۆگۆڕین ده  دۆستۆیڤسکی خه کهدا  کاته و له 

و   وه نه ده ده کانی ھه زه  کاغه سرنجوەکانی و زۆر به پشکنینی کتبه
یان لندده ھه ھ رن و بهک ده  په بژک سه. ستن یبه تر به پولیس  

 تکدانی  وته که ی دۆستۆیڤسکی ده که  پایپه کات و به دا ده که یهییر موغه
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ک تا بزانت  ر کورسییه  سه وته که ده ر ، سه دارکی دیکه جه ره ده.  که وه که خۆه
  وه بته ده ر خزت و به  ده که ر کورسییه سه م له ، به یه  ھه ر سۆپاکه سه چی له
رنجی   سه که مزه ر سه  پنج کوپکی خواروخچ لهپارەیکی.  که رزه ر ئه سه
 ''؟ به  قه؟ هیچی'': پرست دۆستۆیڤسکی لی ده. کشت  ڕاده که ره فسه ئه
ڵ  گه  به که  و دراوه'' وه ینه ب تاقی بکه ده''ت   ده وه که یه م بۆه ده  به که ره فسه ئه

  .خات  ده کانی دیکه شته
 داڕژاو   ژووره وه موو پکه کات و ھه ر ده به کانی له ز جله له دۆستۆیڤسکی به

ڕوانی  دا چاوه که ر ماه رانبه  به ک له یه بانه ره  عه،دن ج  به که و داپژاوه
کان  چییهبینن کر  کاتک ده که نماڵ و دەرگوانی ماه ی خاوه ژنه. کردن ده

ر  بن، سه  ده که  سواری گالیسکه له په  کداردا به سکی چه ند که لگڵ چه
 و   ھشتا دونیا تاریک بوو، کۆچه  که، زووه  یهییان و به  به که بانه ره عه. قنن له ده

.ڕێ  وته  که له په  وا سارد بوو، به کان چۆڵ و ھه کۆنه  
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 بشی دووەم

 زیندانن
 

 گالیسکان خۆ ب حساری شوعبی سیمدا دەکن، پچک دەکنوە و 
ۆرگوە سبوگۆشی شاری پتر ئو تۆمتبارانی ک ل ھرچوار. دەوەستن

 ئوسا بسر ،تمشای ناسنامکانیان دەکن. ڕاپچ کرابوون، پیادە دەکن
بردەرگی ھر ژوور و  ل. ھۆڵ و قاوشی جیاوازدا دابشیان دەکن

. ھۆکدا، چند سربازکی چکدار ب حای ئامادەباشییوە وەستاون
. گیراوەکان ھموو ڕەنگ زەرد و خمین و سروسیما خواوون

 پش ،ۆستۆیڤسکی ھندک ل دۆست و ھاوڕکانی خۆی دەناستوەد
ی برای دەبینموان ئاندرت. ھی دەپرسرە؟'': لی لم ''تۆ چ دەکب 

فرمانبرکی وەزارەتی ناوخۆ،   .دەکنوە پاسوانکان بلز لکدییان جیا
دەوری خۆی خ ەکان لپیالنگ کی ناوەکانی بوە، لیستد دەکات ،وەیەست

ب ک ،م وشانوە، ئڕەی لیستی ناوەکانرووی الپس دۆستۆیڤسکی ل 
 ''.ئانتۆنیلی: باوەڕپکراوی فایل'': قمی ڕەساس نوسرابوون، دەخونتوە

 و زۆر شپرزە ۆڤی میلیکیھر ئو ڕۆژە میشل دۆستۆیڤسکی دەچت دیدەن
  :  لی دەپرستۆڤمیلیک. و پرشان دەبت

  چیت؟ -
  چۆن؟ ئاگات ل ھیچ نیی؟ -
  نا، چی بووە؟ -
  .فیۆدۆری برام گیراوە -
  !داوە؟  ئم کی ڕووی! چۆن شتی وا دەبت؟!ئوە تۆ چ دەی؟ -
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دوشو، داویان بسر ماکیدا، پشکنیویان و ئیدی لگڵ خۆدا  -
یان مۆر بردویانکی ماکردووە و دەرگ...  

  ئدی ئوانی دی؟ -
نازانم ئاخۆ خکی دیکش گیراون . ش گیراونیشڤیسکی و سپیشنیڤپیترا -
  ... ئوا سبین دەگیرم، ئگر ئمۆ نگیرم،سبارەت ب منیش .یان نا
- ا دەزانیت؟دچی ب  
-ھیچ نیی و ئاگای لی برامیان گرتووە، ئھیچ کۆڕ . ئاندر چووەتن

بوان ( .رتووە من گیھ، لجیاتی ئویان ب. کۆبوونوەیکیش
  ) ۆڤبیرەوەرییکانی میلیک

  
 بۆیان ؛بیار دەدەن، پیاسیک بکن و سرکی برادەرەکانیان بدەن 

دەردەکوت ک ھر ھموویان خانبگیر کراون و دەرگی ماکانیان مۆر 
  .کراوە

، بۆ نیکوی یکم ۆڤرلۆ جنڕاڵ کۆنت ئ،ئیدی لو کینوبیندا 
 ک ،بکموە  شانازیم ک خاوەنشکۆتان لوە ئاگدارمایی'': دەنووست

تواوی کاغز  و سیوچوار نفر، ب ک ئنجام درایۆسی دەستگیرکاریپ
  ''.و بگنامکانیانوە، ھوای شوعبی سیم کراون

 رواریلکان ٢٣/٤  بموو زیندانییو، ھعات یازدەی شدا، س
ترسی گورەوە ۆالین پ  ئم قی ل.لسۆترس و پۆگوزرانوە بۆ قی پ

کسی دا ئندامانی پیالنکی شازادە ئل١٧١٨سای  ل کرابوو و دروست
  کک له  یه ی تزار، له که ئیدی کوڕه. کوڕە گورەی تزار، لودا زیندانی کران

  ی که وه تاوانی ئه  کرت و به دا پرسوجۆی لگڵ ده یه م قه  ئهتالرەکانی
مرت  کرت و تا ده ند ناکات زیندانی ده سه کانی بابی په وبۆچوونهبیر
تی ئانا ئیڤانوڤنادا،  نه ته ت و سه سه می ده رده  سه له. ن ده ی ده نجه شکه ئه

  لیکسیل ی ئه کرت و ناوی قه ده دا دروست یه م قه تی له زیندانکی تایبه
 وەک ڕزک بۆ  یه وره  گه و زیندانه ی ئه شه م به  ئه دایه وه یر له  سه.نرت ده
  س که م که که یه. نن  ناو ده وه وه ناوی ئه   به،کسی میخائیلۆڤیچل اتۆر ئهئیمپ
  ڤای زڕکچی شاژنهۆ تاراکان،خانم  شازاده،وه هیتی  تایبه م زیندانه  ئه خرته ده



 KOP

جی ڕووسیا خت و تا  میراتگری ته  خۆی به  که،بت نا دهۆڤیت پترلیزاب ئه
کرن، دوای  دا زیندانی ده کانیش لره رییه دیسامبه. کات زانت و داوای ده ده
  ، پشوازی له یه م قه شچانی ئه مینان و ڕه  بیستوپنج ساڵ، ژرزه  به وه ئه
  .ن که ی پیتراشڤیسکی ده که  چکۆله وپهوگر

 :ش کران ا دابهر دوو گرووپد سه  به١٨٤٩ا، پیالنگانی سای دڕاستی  له 
   به میان، که دا زیندانی کران و گرووپی دووه که کانی قه  ژووره گرووپکیان له

 دۆستۆیڤسکی  ، که وه که هیتی  تایبه  زیندانه نران، خرانه تر داده وره تکاری گه خیانه
  .م  گرووپی دووه کک بوو له یه

کانی   شینباوه پۆله ، شه گۆشه ستالرکی   بریتی بوو له که هیتی  تایبه زیندانه 
دا  م زیندانه کانی باشووری ئه ی دیواره وه ره دیوی ده  باری نیڤا خۆیان بهوڕو
. کان تدا بوو ی زیندانییه ڕاوچک و پیاسه کی بچووکی بۆ یه باخچه. کشا ده

  وه ره وبه و له ر مبه ئاسای له القه ی ده رکه  ده  نۆزده  که،بوو وکی درژی ھه ڕاڕه
 بۆ ژرخانکی دی  وه ژرخانکه  کان، له نگی زیندانییه نگی پ و ده ده. بوو ھه
 ر ھه.  زۆر تاریک بوو که ناو زیندانه.  وه دایه نگی ده دا ده که وه  ڕاڕه ڕۆیی و له ده
  ، له وه ڕگه  ، له وه که  زیندانهناو  ھنرانه ی پیتراشڤیسکی که  گرووپه که

 ر به  ی زیندانیان له کشوه ندن و جلکی یه نی خۆیان ل سهکا ، جله وه پرسگه
 گوش دروستکراو و ڕۆبکی   کراس و پانتۆی له  بریتی بوو له  که،کردن

فات و  دوقه و قه ئیدی دۆستۆیڤسکی به.  ناشیرینسربازییزبری جۆخی 
ک  یه ا ڕادهی ت که ژووره.  وه  ژووری تاریکی زیندانه چته  ده وه  کۆمیدییه نه دیمه
کی  یه وه ره قه. بت نیو پان ده و تر تر درژ و س مه ش مه  شه،بت  ده وره گه
کک و  په  کا، ته ک و بالیفکی پ له ڵ دۆشه گه ، لهسربازی یری فه سه
  مانه دا بوو، ئه که ره نجه  نزیکی په  له  که،پیو کی ئاو و مۆمکی له یهیوراحوس
  . بوو م سالووله  ئهناونی ژیانی کا هیموو پویستی ھه

کی ئاسنی  یه تیبه  که وه پشته  ڕاو کرابوو، له  قسی سپی ته  به که ره نجه په 
  بوو، که دا ھه کهرگ ندی ده ناوه  کونکی بچووک له. قایمی بۆ کرابوو

ک  ڕۆیه  په  پارچه  به میشه  خۆیاندا ناویان نابوو چاو، ھهل ناوکان  زیندانییه
وت بۆ  عات حه  سه، وه کرایه تان ده ڕه  ڕۆژی پنج که یهرگ م ده ئه. شرابووداپۆ

 قاپک ل بریتی بوو   که،ڕۆ بۆ فراڤین  بۆ پشکنین، نیوه عات ده چای، سه
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 کۆتایی ڕۆژیشدا  له.  بۆ شام  ئواره، ھروەھاو کوتک گۆشت شۆربا
  .ڕۆیی گیرساند و ده ی داده که ھات مۆمه ردیانک ده وه

نای  راوزه ب و ھه غه به دا غه م سالووله ، له وکپهموو شتک ک دا ھه لره 
  وه کی دیکه  دونیایه ی له وڵ و ئشکگران، ده ره نگی پی قه ت، ده شار نایه

ردئاسا باڵ  ی بهینگ بده.  گوێ گاته  ده وه م و ڕۆژگارکی دیکه رده  سه  له،دت
کان  و و ژووره ندی نمساری ڕاڕه لبه اردی سهبۆس. کشت ر دونیادا ده سه به

بت و  ی کز ده که پرت، گه  پرته وته که دهبرە  ره  به که مۆمه. کات پیاو کاس ده
دا  که ر سالووله سه رگ، به ئیدی تاریکی وەک دیوار، وەک مه. مرت ته ده
  .ختوڕو داده
ر  سه  خاته ست ده کت، ده چه جی خۆی ڕاده  دۆستۆیڤسکی له 

  ر نرخک بووه ھه  وت، به ب بخه ده. واو موو شتک ته واو، ھه ته. کانی الجانگه
  له. خر ؟ نه خته دبه ئایا به. ا بوود کار ینی له شدا زه وه ڵ ئه گه له. وت بت بخه ده
 بارسووکی و   جۆره ست به  خۆیدا، ھهیرانی رشانی و نیگه ی په رمه گه

مک بوو  ده. بکات سی باس ت ناکات بۆ که  جورئه  که،کات ک ده ییه ئاسووده
  وه گرنگ ئه.   و پویستهگرنگو  ساتک بۆ ئه  ڕوودانی کاره کرد که ستی ده ھه

خ و بھودەی  وچ و ببایهووی ژیانی پ ساتک، ڕه  ڕووداوک، کاره بوو، که
کھاوی و  یه  و ژیان و بوونه وی له جا ئستا گرتن و زیندان، ئه. و بگۆڕت ئه
ی  هیختی دبه سات و به م کاره ی ئهیترس مه. کرد  ڕزگار ده و ڕۆتینییه وا کنه یه
 ڕووداوکی  مه  ئیدی ئه،رحاڵ ھه  به. بی کی داده  خه  له  بوو که مه و، ئه ئه

، ئیدی   نییهبرپرسیارھیچ شتک   و له حای حازر ئه.  ڕه و ڕیزپه  ئاوارته
  ر یاری به ده قه. کشت ی ھه ی ئۆخه ناسه  و ھه بداتپشووتوان بۆ خۆی  ده

زن ب   پیاوکی مه  که، بووی ڕزگار یهیو وازواز  ئیدی له،کات نووسی ده چاره
ستی خوا  رده به  ئیدی خۆی له. کی بچووک بت یه یتانۆکه شه  ھلکهنیا
  . وه بینته ده

ی  وه و دوورخستنهگرتن ''ن   کاتک پی ده، ساڵ ئیدی دوای سی دانه 
: ت  و ده وه ته رسڤ داده  به،'' بوو  بۆ سیبریا، کارکی ئجگار زامانه ئوه

می کردبووین، ک وحکو تی ڕووس مه  بوو، میلله رانه خر، کارکی دادوه نه''
   منی بۆ زیندان و تاراوگه وه تی بپایانی خوایی بۆ ئه  قودره ت که ده
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 درککردن و  کان فر ببم، که  گرنگه ره  ھه ا شتهود ، تا له ناردووه نه
  ''؟بوو ر نه یسه  مه و ژیانه ب ئه یشتنیان به تگه
سوکاریان   بۆ که کان نامه  زیندانییه  بوو که غه ده تا دوو مانگ و نیو قه 

.  بۆ بت وه وانه ن له یا  نامهنندییان لگدا بگرن، یا یوه مترین په بنووسن و که
  پسه م حه مولی ئه حه ت ته حمه زه  کانی پیتراشڤیسکی زۆر به نگره  الیه هھندێ ل

، تووشی سستی و ڤریۆگریگ. ر گران بوو به  و زۆریان له یان کرد تاییه ره سه
ک بوو، ناچار بوون بۆ  یهی شتات کاتینیڤ، تووشی جۆره. عساب بوو  ئهیالوازی

ش یسترژامبسکی. م مرد کی که یه ه دوای ماو ن، که  ببهیروونی ی ده خۆشخانه نه
 تا ٢٣/٤  من له'': ت کانی خۆیدا ده رییهوە  بیره له.  وه کرده  خۆکوژی ده بیری له

قم   بگومان ئه ،وه وێ مابامه ر زیاتر له گه ، خۆ ئه وه دا مامه م زیندانه ، له٢٣/٩
  ''.بووم و شت ده دا ست ده ده له

کی  یه بت، سکانامه  زۆر خراپ دهحای  زموونیش، که یسکیی پئهڤیتراشپ 
  به  گوایه  که،نرت ی زیندان ده نی بۆ لیژنه کرده ڕنه یای و باوه و خه یله مه

ویدا تووشی   بخه زڕنن و له وی ده  خه که لدانی سووکی دیواره 
ر   ھه ژاو له فسک و ژاوه نگی فسکه بت، ده شوان ده  یادگه ورشی واسپه حه

 تک کات و کات و شونی ل بیر ده  دت و خۆی له وه که ی زیندانه گۆشهچوار
  .چت ده

ردن و بۆ  ی ده که وه ره  قه ، بزمارک لهۆڤمۆم ئاکشار به 
: نووست  ده وه یه باره م له. ی که  تیژکردنی نووکه وته که ربردن ده سه کاتبه

مدا  که زه فه  قهب ناوجار  ندێ ھه. ستام وه دا ده که ره نجه ر په به  جار له ندێ ھه''
نیشتم،  دا داده که رزه  ئه ژنۆ له ر ئه سه زۆر جار له. چووم ھاتم و ده ده

گریام،  کرد، ده م ده رز قسه نگی به ده  نا، به ستم ده ردوو ده  ھهل ناوڕوخسارم 
  ''. که ره نجه  پهر  به وه ڕامه گه ر پیان و ده  سه ستامه ده ڕیم، ھه په وسا ڕاده ئه

یدا،  ستگیرکردنی براکه مان ڕۆژی ده  ھه  له م ئاندرێ دۆستۆیڤسکی، که به 
و، میشل  ی ئهیجیات و له دا ئازاد کرا٦/٥/١٨٤٩   برواری گیرابوو، له ه  ھه به

 و دا ئازاد کرا٢٤/٦/١٨٤٩   برواریویش له  ئه دۆستۆیڤسکی گیرا، که
کو  ، به کردووه ت نه  حکومه ر به رانبه ک ھیچ تاوانکی به نه'': ت  ده که ڕاپۆرته
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  ق به رھه  ھیچ تاوانك ده  که وه  ئاگدار بکاته و گرووپه  ئه ویشی داوه ھه
  ''.ن که ت نه حکومه

کاندا   ژیانی زیندانییه  و ڕیشیی له وره مووزدا، گۆڕانکی گه  مانگی ته له 
  وه ره  ده یان له  بنرن و نامه ، نامه وه ن بخوننهدرن کتبا  ده  ڕگه؛دات ڕوو ده
  .بۆ بت

ی  کدا بۆ براکه یه  نامه  له،دا١٨/٧/١٨٤٩  برواری  میخائیلۆڤیچ، لهفیۆدۆر 
  یی، ھنده گه تم پ که مووزدا نامه تهی ١١   له برای ئازیزم، که'': ت ده

 کاتک  م، که  بکه وه  ئهایونتوانم  ده. ت کردن نایه پسن  له خۆشحاڵ بووم، که
... دیداریان شاد بوویت  ند به  ناو ماڵ و منداڵ و خزانی خۆت، چه وه ڕاویته گه

 ر  به تره و نه  م، وره ده ست نه ت له ده  ئومد و جورئه بۆت نووسیبووم که
نگی   بزاری و دته ست به م بگومان ھه  به،م ناده ر  به نا من وره. م ده نه
  ؟ ئیدی چار چییه. م که ده

جار  ندێ  ھه؛رت گوزه کسان ده ی نایه شوه  کی گشتی کات به یه شوه به  
جار وا  ت ھندێ نانه خاوی ته  جار زۆر به ندێ ڕت، ھه په خۆڕایی تده  زۆر به

موو  یدا ڕاھاتووم و ھه گه ، له  گرتووه وه م ژیانه م خووم به که ده ست ھه
ئستا، حای حازر، ... م ھیچ ناده   و گوێ به که وەک یه  الوه  کانم به شته
 ڕۆژانی  م له به. خشت به ده مک دخۆشیم پ  که مه  و ئه ی خۆشه واکه ھه

ھبت من . بت نگز ده مئه نگ و ناخۆش و خه  زۆر ته که باراندا، زیندانه
  ۆمانم لهو ونای س چیرۆک و دوو ڕ  خشه  نه،م فیۆ ناده ختی خۆم به وه

  یر له کی ئجگار سه هیتی ندوویهیژیان و ز...   کردووه ه مشکی خۆدا گه
  کرد که ده  نهخیامرگیز   من ھه،ی ڕاستی ب وه ئه.  یه  ھهمرۆڤدا سروشتی
م بۆ  مه ئه زموون  ئه م ئستا، به به. بت ی ھه  زیندووهسروشتم  مرۆڤ ئه

  ''. وتووه رکه ده
بوو  نووسی دیار نه ھشتا چاره  نده رچه  دۆستۆیڤسکی، ھه  که یه وه یر ئه سه 
کانیدا بگرت،  رهە دۆست و براد کک له ماس لگڵ ھیچ یه زانی ته یده و نه
ی  خۆیدا نیشانه   خۆی له مه  ئه بوو، که ال ھه  کی له یی و دنیاییه  ئاسووده جۆره

  زۆر له.  وه کرده ودا تکی ده  ئهسروشتینیایی لگڵ مجز و   ته  بوو که وه ئه
ی  شبینییه م گه  ئیدی ئه. ژیان خۆشتر بوو نگوڕووتر بوو، دی به ڕه جاران به
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و ئاواتی  تی و ھیواری و یادگاریی مندا وه  ئیدی بیره،یر بوو شتکی سه
  ی مۆمه دووکه ی، ناخۆشی بۆ که  چکۆله وه ره تی قه حه ئازادبوونی نزیک، ناڕه

کانی  وانه وڵ و پاسه ره ی ناخۆشی پ و ھاتوچۆی قه وه نگدانه  و ده که هپیو
  . وه کرده روون سووک ده  دڵ و ده ی، له که ردانی زیندانه به

 قابکی   له که چیرۆکه. نووست  ده مانی چکۆله  زینداندا چیرۆکی قاره له 
م  ده تبار به تۆمه. تازەن کی سکسی ده یه له سه  ڕۆمانتیکیدا، مهیبی ده ئه

ست و  ی ھه وه ی بداربوونه له سه ، مه ی بیار و حوکمی دادگاوهیڕوان چاوه
 بو ١٨٥٧ تا سای  م چیرۆکه ئه. بت رده ی الی منداک دهسی سک ریزه غه

  . وه نابته
کانی دۆستۆیڤسکی بۆ  ڕۆن و ئیدی نامه فتان دن و ده ئیدی ڕۆژ و ھه 
ی  ی نامه شبینییه و جۆشوخرۆش و گه  و ئه وه بنه  کاڵ ده ره به ره ی به براکه
: ت  ده،ی دا بۆ براکه٢٧/٨/١٨٤٩  برواریکی یه  نامه له.  نامنتدامیان  که یه
مان  که له سه ی خۆم ناتوانم ھیچ شتکی بنجب بم، ھشتا نازانم مه رباره ده''

نادیاری و وەک خۆی   ر به  ھه که له سه مه. گات کوێ ده  و به  وه وته که چۆن ده
  که یه م ماوه  به، و ڕۆتینییه وا کنه کھاوی و یه ژیانم وەک جاران، یه.  وه ته ماوه
. تداەختی   دره ڤده هح  م باخه ئه. م  بکه دا پیاسه که باخه   له داوم که یان پ ڕگه
یان   ڕگه ، که یه هم ی من ئه کی دیکه هیخۆشحای. کات  دم خۆش ده یه م پیاسه ئه

ندێ کتبی مژووم بۆ  ر بتوانیی ھه گه ئه... بت وان مۆمکی باشم ھه شه داوم
شی کۆن و  ردوو به  ھه به(وراتکم  ر ته گه خۆ ئه.  بنریت، کارکی زۆر چاکه

 ھیچ شتکی ، خۆمیندروستی ی ته رباره ده... بۆ بنریت، دەھا باشتر)  وه یه تازه
ژیم، ئازاری  ک ده رچه  ڕۆنگه  من به واوه ک مانگی ته ی یه نزیکه.  م پ نییه تازه
 ، یدا بووه  سینگمدا په ئازارک له. بت  ڕۆژ زیاتر دهدوایم ڕۆژ  که هیسیری مایه
ک  یهیت یهیخس  بشه  جۆره ست به ھه. کرد ده  شتی وا نه ستم به  جاران ھه که
ت  زیه و زۆرم ئه   پم فر بووه که زن و مۆتهۆ ڕم مه کی که یه ماوه. م که ده
ژر پمدا    له که ی سالووله که  پۆشه خته  ته مینه م زه که ده ست وا ھه. دات ده
  ''.شتیدام ی که ناو کابینه  ی له ده. رزێ له ده

،  حام باش نییه'': ت کیدا ده یه نامه   له،دا١٤/٩/١٨٤٩رواری   به له 
. دات تم ده زیه م ئه که یهیسیر مایه. م دشت ده  گه.بت تر دهپندروستیم خرا ته
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ندروستی و  دا باری ته رزه م وه یه، له ڕوه ز بهیبت؟ پای واو ده  تهحام  ی ئه که
و  ش ئه وه م وای ئه گرت، به ری ئاسۆ ده ور به ب، ھه روونیم خراپ ده ده

م دم خۆش  ، ھه  دیاره وه هم که  سالووله  له ی ئاسمانی شین، که یه  چکۆله گۆشه
  ''.بت ندروستیم پی باش ده م ته کات و ھه ده

  ی که خت و دژواره  سه نیاییه و ته  ئه،خابوووواو ڕو ی ته ڕاستیدا وره  له 
  نیاییه و ته ی خۆی له وه جا بۆ ئه. ند سه یفی ل ده  زه ره به ره ژیا، به  دهتیدا

ی خۆی و  که ی نوان سالووله که یوارهی لدانی د ڕگه   له،ڕزگار بکات
   له.گرت ماسکی ده  ته ی تدا بوو، جۆرهۆڤ فیلیپ  که، وه ی دراوسیه سالووکه
  ته کرد خراوه ده ست ز بوو، وای ھه ڕه بینینی ھیچ شتک وه  نه و له  وه بیرکردنه

،  وه وهوا کی ته  بۆشاییه تووەته کرد که ستی ده ھه.  وه وه ژانهوژر چادری بو
   لهنژی یا  واقعدا ده زانی له یده نه. خنک  ده ریکه  خه، بدات ناسه ناتوان ھه

  وک پارچه موو شه  منداڵ بوو، ھه کاتک که.   بدارهن یا خودایه  له ،یاڵ خه
 لی   که،نا ی داده که وه ره نیشت قه ی ته که که په ر ته سه ی له زکی چکۆله کاغه

ند ڕۆژک   تا چه تکایه. ک بم یه کته مۆ تووشی سه  ئه یه وه له'': نووسرابوو
ئیدی بوونی . ڕاستی نژرا بوو  حای بئاگاییدا بوو، به  ئستا له''.منژن مه
  .بوو نه

 ،وام بوو رده کی زۆر به یه ی دادگایی ماوه وه ئیدی پرسوجۆ و لکۆینه 
 پرسیاری قورس و  ک له یه ک یهکان  تباره تۆمه. کرا جارجار پرسیاری زۆرتر ده

. ربنن ده یان ل دا قسه ویان ده کان ھه ره گیران و لکۆه جۆرتر ده مه ھه
   بهفرمانیکرد،   سالوولکدا ده رک لگڵ پولیسکدا خۆی به فسه ناو ئه ناوبه
  وه هک  درژ و تاریکه وه  ڕاڕه ر بکات، له به   جلکی سڤیل له کرد که  ده که هیزیندانی

وتن،  که ده ر ده  وه وشه  حه ی له وه دوای ئه. برد یان ده وه ره ی دهرگ و ده ره به
  . نیشت ر داده ونده  له وه ی لکۆینه  لیژنه کرد، که  کۆشکی سپیدا ده خۆیان به

رۆکی پۆلیسی  گاگارین، سه میر: ھاتبوو س پک  پینج که  له م لیژنی ئه
ی  ی قه رمانده ڕاڵ فه نه  و جهۆڤڤتزۆوستڕڕاڵ  نه هرکی، جۆدوبلیت، میر دولگ

  تبار بوو، که  تۆمه وه دۆستۆیڤسکی به.  بوو که رۆکی لیژنه  سه ڤ، کهۆنابوک
کانی   کاره  له خنه  تیایاندا ڕه  ببوو، که وانه و کۆڕ و کۆبوونه  ئهیشداری به

ھا  روه ابوو، ھهتی گیر  سیستمی کۆیالیه بوونی سانسۆر و له  ھه ت، له حکومه
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،  وه وێ خوندبوووه کی بیلینسکی بۆ گۆگۆڵ له یه  نامه ش تاوانبار بوو که وه به
  تی به دۆکس درابوو و سووکایه رته  کسی ئه جنو به''دا  یه م نامه له
ی چیرۆکی  وه  کۆڕی خوندنه ھا له روه  ھه،'' کرابوو وره تی خوای گه سه ده
   کردبوو، کهیشداری ، بهڤریۆ نووسینی گریگ  لهربازک ی سهەوردورب سه

 .''کات واز بۆ شۆڕش ده ب و بانگه ی ده کی شۆڕشگیانه یه ڕۆک و تیمه نوه''
  وه ه  ته نه رم دۆستۆیڤسکی بخه  زمانی نه ن به ده ده وڵ ، ھه که ندامانی لیژنه ئه
ڕۆمانی تاوان و مانی   ڕاسکۆلنیکۆڤی شاقارهیرگری نی به مان دیمه  ھه مه ئه(

  ڤ بهۆستوڤتزڕۆ .) وه بیر دنته ری دادڤان و قازی وهر پورف نبه  ھه سزا، له
واوی پ بیت، تزار  ته  مان به که له سه ر مه گه ئه'': ت دۆستۆیڤسکی ده

ر  سه ڕاڵ، له نه نگ جه ھه.  وه مکی ناداته  دۆستۆیڤسکی ھیچ وه''.خشت تبه ده
  که وه  ژووری کۆبوونه شتا و له ھه  ستت و به ده  ھهی خۆی که کورسییه

م  ی ئه من ناتوانم چیتر چوچاره'': کات وت و ھاوار ده که ده ر ده وه
  ''.ببینم  دۆستۆیڤسکییه

کات و  دۆستۆیڤسکی حاشا ده. بت وام ده رده  به که و پرسوجۆیه  وه لیکۆینه 
 ،گرتن  کانیان بنه نھانه  په ڕه ر بیروباوه سه کی له ر بیار ب خه گه ئه'': ت ده
دا   کۆڕکی دۆستانه  له وه ته سوعبه   به وباسک که ت و قسه ر بابه سه  لهنیا

  ''ربچت؟ بتاوان ده   به یه ن، ک ھه تبار بکه کرابت، تۆمه
   خوتوخۆڕایی و به  به،ربازک ی سهەربوورد ی سه وه ی خوندنه له سه مه 
  یه له سه م مه ڵ ئه گه  و به وه دا قوت کرابووه ڕوانکراو لره  چاوهکی یه شوه

  .بوو  ھاندانکی تدا نه کاتکدا ھیچ جۆره   له،خرابوو
نت،  دا ده وه ی بیلینسکی، دۆستۆیڤسکی دان به که  نامه ت به باره م سه به 
  و جۆره  ووه کرد که ی نامه وه  خوندنه  لهیشداری  به وه ب بیرکردنه  به که

ش  یه شه و بانگه ی ئه  شایسته که ا نامهدکاتک  ، له کی بۆ کردووه یه شه بانگه
زی   حه  که دا بووه یه و ڕاده له و تی ئه یهی لیبرا نت که شدا ده وه دان به.  بووه نه

سوود ب بۆ وت و  سکی به ی بکات و که که تکی نیشتمانه  خزمه کردووه
. بووم سیالیست نهۆ ڕۆژان س ت ڕۆژێ له من قه'': ت ھا ده هور ھه .نیشتمان

  ی سۆسیالیزم و کشه رباره رچاوان ده زم کردووه کتب و سه  حه نده رچه ھه
  ”. وه کان بخونمه جڤاکییه
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. ننرب ده کانی، ل  ھاوڕێ داماوه ی دژ به مترین قسه ھبت ناتوانن که 
  چته خوایشتی خۆی ده  ، دۆستۆیڤسکی بهی میشلی برای رباره ھا ده روه ھه

  وه یه و باره  له.زووترین کات ئازاد ببت   تا بهبرپرسیارتییوە،ژر باری 
ڵ  گه کی له یهیت م ھیچ ئاشنایه  براکه م که که من دنیاتان ده'': ت ده

دا  گه فی لهوعارو  ته وه ھۆی منه  و به  وه ی منه  ڕگه بوو، له پیتراشڤیسکیدا نه
رپرس و  رپرسم، وەک چۆن من به  به ندییه یوه تی و په م ئاشنایه و من له کرد
  م گرتنه ئه.  یدا ھاتووه که واده م و خانه ر براکه سه  به م که یه م به بکاری ئه به سه

  ''. و ھیچ تاوانیکی نییه ا ئهدکاتک  ، له یه وره کی گه م سزایه بۆ براکه
کی  یه  چ ماده زانی به یانده مابوون و نهدا ، ت که وه  لکۆینهی ندامانی لیژنه ئه 

. کرابوو  نه ن که ڵ تاوانکدا بکه گه  له ه ندکی یاسایی، مامه  چ به دادڤانی و به
م  وستی ئه حکوومکردنی چاالکی و ھه نیا نیازی شۆرشکردن، بۆ مه ئایا ته
باز و  نه ، چه  لیباڵ و ئازادیخوازه م گرووپه ؟ ئایا ئه سه  به یه  چکۆله گرووپه

و  م کۆڕ نجامی ئه ؟ ئه بووه ڕاستی نیازی شۆڕشیان ھه ، به رلشواوه سه
 ستی پ ی ده یان چۆن و که که یی و شۆڕشه گه  کوێ ده یان به وانه کۆبوونه

  کرد؟  ده
م  رفی ئه  زه له. بت وام ده رده  مانگ به و پرسوجۆ پنج دانه  وه لکۆینه

، پرسوجۆی  وه ده تبار و شایه  تۆمه س، به  کهدووسد و سیودوودا،  ته موده
سرباری پداگری و سووربوون و .  نووسراویان لگڵ دەکرتنزارەکی یا
 یبریاڕی لیژنک ب برائت و بتاوانی  لیپراندی، دوایسختگیری

 یئو چاودری'': ی لیژنک دەت٣١/٨ بیارنامی. تۆمتبارەکان دەشکتوە
درژایی نزیکی ساک خستبووی سر  دییی ک لیپراندی، بيدورد و ج

و پرسوجۆی  ھسوکوت و ڕەفتاری پیتراشڤیسکی، ئو لکۆینوە
بردەوامانی لگڵ تومتبارەکاندا کراوە، ئوە ساغ دەکنوە و دەسلمنن 

  ''.ئارادا ھبووبک کۆمیکی برنامداری ڕکخراوی بانگشدار ل
کدا یوای ئوەش وەزیری ناوخۆ داوا دەکات ک جارکی دی ب دۆسی 

جارەیان لیژنک قایل دەبت ک تۆمتبارەکان، وات گرووپی  ئم. بچنوە
 وای ئو کارانی بوایلیژنک ''بو ھنجتی ک .  سزا بدرن،پیالنگان
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خۆیدا شایست شف بوون، خۆی لک کیان بۆ کت حیسابوەن حکومی ئ
  ''.بکات و ل بنجوبناوانیان بکات

دا، دۆزەکی پیتراشڤیسکی دەدرت ب دادگای ٣٠/٩/١٨٤٩ل برواری  
ئیدی لیژنیکی تایبتی ل شش ئندامی مدەنی و ل شش . سوپایی

و کردەوەی بیستوھشت گنجی  جنڕاڵ پک دەھنرت، بۆ ئوەی ل کار
 ھر یککیان برپرسیارتییدژی ئاسایشی وت بکۆنوە و ڕادەی مدەنی 

 . خۆی دەردەکاتبیاری دا١٦/٩  برواریلیژنی ناڤبری ل. دیاری بکن
یکان دوور دەخرنوە، پازدەیان ی حوت کس ل زیندانبیارەک،بگورەی 

  . دەدرن و ششکی دیکشیان تبرێ دەکنلسدارەدانحوکمی 
 وە وبینکۆت م لواو نابرەدا تل کی ؛پرسوجۆیوانچپ تزار ب 

 و فایلک ھوای ئنجوومنی دۆسییکانوە، یو ڕسا دادڤان ھموو یاسا
 توند حوکمی نریتیی یاساییی دەوت دەکات، ک بگورەی دەقی یگشت

 ھر لسدارەدانی بۆئنجوومنی ناڤبری ل سرەتاوە حوکمی . دەکرد
 بم پاشان پشنیاز بۆ تزار دەکات ک حوکمی ،یکان دەداتیھموو زیندان

کدارەدانست بۆ حوکمی لتایی بگۆڕتاھیاردوا . ھبوەیم شب  
 ئوەی خکانکی بۆ کارن تاوانباری ھان دۆستۆیڤسکی، لبر'' :دەردەچت

 ب ھشت ساڵ داوە، نامی بیلینسکی ئدیبی خوندووەتوە، محکووم
 بیارەدا نیکۆی یکم ل پراوزی ئم ''.بگارەزیندان ل سیبریادا

سربازی ئاسایی  بکرت ب چوار ساڵ و ک تواوی کرد ب'': دەنووست
  . بم داوا دەکات، ک ئم بخشین ب نھنی بمنتوە''.بگیرت
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  بشی سیم
  سدارە  

 
، زیندانییکان ھیچیان دەربارەی ئو سزای ٢١/١/١٨٤٩  برواریتا  

و پرسوجۆی لگڵ   کس لکۆینوە،ندەزانی ک بۆیان بابووەوە
ئایا بو زوان ئازاد . کیان ندەدانیبرپرسان ھیچ زانیاری. ندەکردن
  دەکرن؟

 رواریل٢٢/١/١٨٤٩  ب کان لنجیانی، گشی بعات شی سدا، نزیک
ئیدی دەنگی . ک پیان ک نزیک دەبنوە، خبریان دەبتوەدەنگی ھند

فرمانان دێ، دەنگی تقوھۆڕی پاژنی پوان دت، ڕینگ و ھۆڕی شمشر 
دەرگ . و بادەدرت  دەرگککلوونیئوسا کلیلک دەخرت . دەبتوە برز

  ئفسرکی پۆلیس لگڵ سرپرشتیاری زیندانکدا وەژوور،دەکرتوە
بگۆڕن و جلکی  داوا ل زیندانیانی ھموو ژوورەکان دەکن ک خۆ. دەکوت
دەنی لن مر بکک . بی پیتراشڤیسکی یکرەو دوای ئیدی گرووپک بی

  .دەرگی دەرەوە دەبن
 ک ھوایکی سارد دەچزت ،ناکون ھشتا ل ئاستانی دەرگک وەدەر 

 تودەموچاوی دۆستۆیڤسکیدا، دەک رزینبل . توە دەڕوانرزیندەم لب
 حوشی زیندانکدا،  ناول.  کزی ئو بیانیی تمومژاویییوناکیوڕ

ی کرێ، بک گالیسککان . ڕیز وەستاون کۆمو پۆلیس ندرمسپی جئ
ش و ووە سمکۆن دەکن، دەنگی سم و زین و قایش و قروۆبدەم جموج

ی یمڕپیاوانک ب جلکی ف. دەنوەگز و گوینگ لرەولوێ دەنگ دە
ن و دەچن شینباوەوە بپدا دڕاست و چ.  



 KPP

:  دەنگکی برز ھاوار دەکات،زیندانییکان سواری گالیسککان دەکن 
 ل ھر گالیسکیکدا یک جندرم لگڵ ''.ھر گالیسکیک و یکک''

اری پاش ئوەی ھموو زیندانییکان سو. زیندانییکدا سوار دەبت
 دەکرت و کاروانک فرمانگالیسککان دەکرن، ئیدی ب دەنگکی برز 

و  الپۆلیسی سوارە ب شمشری ھکشراوەوە، دەکون ئم. دەکوت ڕێ
کوالی کاروانن . ئن؟ ئایا دەیانبیان دەبیاریبۆ کوان ی دادگای عورفیب

ی یوڕەسم و قرەباغیبۆ بخوننوە؟ ئگر وای، ئم ھموو تشریفات و ڕ
  ؟یبۆچی
بۆ کوێ '': سپیشنیڤ، لو جندرمیی ک لگیدا دەبت، دەپرست 

  ''.قسکردن قدەغی'':  جندرمک پی دەت''دەڕۆین؟
و دەرگی گالیسککان  و باسریشک شووشی پنجرە گلرە 

سپکان باری نیڤا بپڕنوە، چونک سمی ئولوە دەچوو ل ڕو. دادەپۆشت
کی لی پردختر تسیاغ دروستکراو دەخزین لگه. قم ڕرد ئایا ئب پ  
ی لیتینایایگوە، ڕو چ،ستا لئ کاندا دەنگ   کرخی گالیسکر چژ

  دەداتوە؟ 
کی سر شووشی یدەدات زوقم و بفرە سپی سپیشنیڤ، ھوڵ 

شتی '':  نادات و دەت بم جندرمک ڕگی،پنجرەی گالیسکک بست
  ''.قان دەدەنالنکیت، دەنا من بر شل وا

دەرگکان . ، ئنجام گالیسککان دەوەستن دوای س چارەک ڕگه 
شوێ بفرکی . سکییۆڤنۆ ئرە میدانی تیرەندازی فوجی سیم؛دەکرنوە

 ،خۆیان زەرد بوون  سربانی پاسگاکانی سربازخانک، ک ب،زۆر کوتبوو
زۆر پاک و تازە دەیاننواند، ھم و . ا سپی دەچوونوەدئستا ل بفر

الی  ئاپۆڕایکی زۆر ل دوو. دووکیان ب ئارامی ل برز دەبووەوە
ب کیدانرووەوە، . ڕیز وەستابوون مفختۆی یپا بازرگانانی ڕیشن ب

وە ژنان بچکل،ل ن  کیان دابوون، خویاندا گرناگر چژ دکاران ب
وە، تکا س چوار یکاسکتوە، فرمانبران ب میداڵ و نیشانانی نیشتمانی

  . ھزار کسک دەبوون
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 ی سپی دانرابوو، بختکی تکۆیدا، سکیدانناوەندی م ک  لردەیپ
بردەم ئم شون  شوەی چوارگۆشدا ل سربازان ل. دەوری گیرابوو

 س ئستوونی دار ل ئرزەکوە سریان ،وێکمک دوور ل. وەستابوون
 دۆستۆیڤسکی، ،نفرەکان ل گالیسککان دادەگرن. قوت کردبووەوە

 .ە ک وەک ھمیش سیمای گش و غروورئامز،سپیشنیڤ دەناستوە
پیتراشڤیسکی برەو . ا نترەی برداوەدترس  ک ل، بدی دەکاتڤریۆگریگ

کاتدا، دەنگکی ترسناک  لو. زیان دەگرتیک ل ئام الیان دەڕوات و یک
  ''! دەی ڕیز بن'': ھاوار دەکات

 ک، خاچ و ئینجیل بیشش گرووپی  قوە، پکی ڕەشیجب دەست، ب
 ھموو پشۆکاو، ؛ڕیز دوای دەکون زیندانییکان ب. زیندانییکان دەکوت

کیان ب دەنگی یک. شپرزە و حپساو، لسر بفرە شل و تازەک دەخزن
  : نزم دەپرست

- مان چیمان لتن؟ ببک  
  .ھتاھتایین دادگامان بۆ دەخوننوە، ھموومان حوکمی  بیاری-
  ؟نئدی ئم قناران چی -
  .بو دارانوە دەمانبستنوە -
  .ڕەنگ بیانوێ گوللبارانمان بکن -
  وای؟ تۆ پت -
  
 دەڕۆن، ب پلیکانی بیست گنج ب بر ڕیزی سربازەکاندا 

ئفسرک، ناوی محکوومکان . دەکون سرێ سکۆدارینکدا سر
 ،پاشان بگورەی بیارکی نھنی. یان دەکاتیدەخونتوە و سرژمر
سمتی ڕاستی سکۆدارینکوە ڕیز  نۆ کس ل: دابش و جیایان دەکاتوە

یککیانوە  پشت ھر ل. دەکات و یازدە کسیش ل سمتی چپدا
ک ڕادەوەستیندرمجلکی . ج ڕاڵ بنک جڕمیکۆمف وە، بی

وەشکخۆباییبوونوفش و ل،ن و دەچن  بدا دککۆداریندەوری س.  
و پشۆکاو دیار   زۆر شپرزە،دۆستۆیڤسکی الی مۆمبیلییوە ڕاوەستاوە 
م جموج. نییی لگو وە دەچی ۆلشکۆ سوپایی پ ڵ و نمایش
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ا دلناکاو.  ل شونکی دیکی،ل فکران ڕاچووە. دەوروبری خۆی نبت
ل ی کو چیرۆکی ئبیرۆک ویستپ وە دەکات کست بزینداندا بیری  ھ

نیشت  لی تسو کی کردبوو، بۆ ئی خۆیدا گیاخ کردبووەوە و ل
: دەبت ا دەنگکی گورە، قسکی پدبم لناکاو. خۆی بگتوە

  ''. کوەکانتان داکنن!خبردار''
 س لی خۆی ناج ھیچ کتوجوانیان ،وڵ ئگل ەکان نازانن کپیالنگ 
:  گرووپی جنڕاکانوە برز دەبتوەل ناودووبارە دەنگک . بوو

  ''.ئستا بیاری حوکمکانتان بۆ دەخونرتوە! کوەکانتان داکنن''
 بۆ ئوان و فرمان ئنجام تدەگن ک ئم ،راشڤیسکی پیتکۆمکی 

بر ئو سرما  سری کۆتوە ل ئیدی ب. ئیدی کوەکانیان دادەکنن
  .تووشدا دەوەستن و چاویان ئاو دەکات و ئاو ب ڕوومتیاندا دت خوارەوە

 کی درەخشانشت ،کاندا . ئاسمان سامانجی گر پژ ل فرە زۆرەکب
. بفر بسر نووکی پوەکانیانوە دەدرەوشتوە. ووە و چاڵ بووەڕۆچ

. جندرم پاسوانک، ل دواوە ھناسی گرمی خۆی دەکات ب پشتملیاندا
 دەچت ناوەندی ،ئو کابرایی ک بیار بوو دەقی حوکمک بخونتوە

 دەقی و خرا دەکوت خوندنوەی سکۆدارینک، ب دەنگکی یکنوا
 بۆ ھر محکوومک، ئو تاوانان دەژمرت ک پی محکووم .حوکمکان

ئوسا بوپڕی خونساردی بم وش سادان کۆتایی ب کۆنووسک . کراوە
، ۆڤریۆپیتراشڤیسکی، مۆمبیلی، گریگ: مان ب مرگومحکو'' :دت

لسری  دەخونتوە و ئوسا لسدارەدان یارۆ نۆ حوکمی ''...ۆڤئاکشار
  ی له وه  دۆستۆیڤسکی وەک ئه''.رگ  مه م بهوحکو  مه،دۆستۆیڤسکی'' :دەڕوات

 و  ڕک له''!لسدارەدان'' :ک چه  ڕاده و ئاوایه ، به وه وکی قورس بدار بته خه
ی  که  زینه وت و قوببه که رده  ده وه که مومژه  ته  چهل ناوتاو  دا ھه کاته

  سۆڵ به  و شووشه رهو چلو  که ،وه کاته ناک دهووسکی ڕۆڤنۆکسی سیم
  . قیوه وریدا داله رچوار ده ھه

م مۆمبیلی   به''!ن بارانمان بکه  گولله حاه مه'' :کات دۆستۆیڤسکی ھاوار ده 
م  ئه. دات یشان دهپ قوماشی جاوی  کی پ له یه بانه ره م، عه  وهیجیاتی له
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ک   کۆمه مانه ڕاستیدا ئهم ل به. نواند  دهنی کفنیان خۆ دیمه  خۆبه جاوانه
  .ژاو بوون کداھه ریه سه رگی به جلوبه

 ھبژاردنب . وتبوو که رنه سابوو، ھیچی بۆ ده په دۆستۆیڤسکی ھشتا حه 
کان  ندرمه  جه کک له تی یه ر ڕوومه کی سه یه ر زیپکه سه رنجی له سه
  که ندرمه ی مسینی جه ر دوگمه سهی تیشکی  وه نگدانه ڕه.  وه گیرسته ده
  ڕوانته ده.  وه بیر ناچته ی له نه م دیمه مراتی ئه  عه  به،کشت رنجی ڕاده سه

کانی پشووی  ده مان قه ر ھه سه کانی له زه  کاغه  که،ست ده ربه حزه کابرای مه
  بهو خورن نووکی قامک گوی ده   به،نت ڕکی ده  به  له،وه کاته د ده خۆی قه

  . وه  خواره  دته وه که کۆدارینه ی سه یژه  په خۆ له کاوه 
ند  مناک چه نگکی خه  ده به. و ی ئه جگ شیشک دته ر که کسه ئیدی یه 
تا،  سزای گوناح و خه'': خون  ناو کتبی سان پۆس دهنزایکیو  ورد
  وته که دا ده خت و کۆنه دبه  به نجه م گه ر ئه نبه ھه  شیش، له  یارۆی که''. رگه مه

کی  ت و شادییه دا کۆتایی نایه م دونیایه دا، له  ھیچ شتک لره  که،وەعزخوانی
وسا  ئه. ن  بکه  و تۆبه وه توانن ژوان ببنه  ده  که یه وانه ڕوانی ئه یی چاوه میشه ھه

ش ۆپنیا شا  ته،دا حکوومانه م مه  ئهل ناو. ن دات تا ماچی بکه خاچکیان ده
دان ب ن  ی بده  ڕگه کات که بت، داوا ده  پیاوکی عامی ده ، کهۆڤنیک

 یارۆی  کرد که  نه وه ستیان به سکیان ھه م ھیچ که  بهتاوانکیدا بنت،
 دانپدانان  بوو گوێ له  نه  ئاماده وه بییه زه  ڕووی مه و له دا و ساته شیش، له که

  .بگرت
خت  ھۆڵ سه د و سه مه  وەک جه ، که که  چکۆله ه زیون دۆستۆیڤسکی، خاچه 

ال   ئیدی ھیچ گومانکی له. بت ده ر ھه وسا سه کات و ئه و سارد بوو، ماچ ده
:  وه سته ده ر، دوا ھیوای ژیان و مانی ال ونده  له که شیشه نامن و بوونی که

  دا؟ یهیجاڕ  گاتهم  لهھاوبش  شیش و کس بکات به  که  درۆوه توان به ک ده
دا تکی  که  زۆر قورس بوو، لگڵ تاوانه  سزاکه،و  نۆڕینی ئه م به به 
  وانه سك له  ھیچ که''.بووم  نه م سزایه ی ئه من شایسته''.  وه کرده ده نه

وان  ق به رھه ی ده هیقی و بدادی ھهام ن ئه. نبوو  نه و سزایه ی ئه شایسته
م  کرت، له  ده نجانه م گه  له ی که یهیو بداد ئه. کات یان ده وره کرت، گه ده
  خته کی ته کۆیه ر سه سه دا، له یدانه م مه ندی ئه  ناوه  حای حازر له ی که نجانه گه
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   به وانه ئه. ھید ی شه  پله نته یه یانگه رزن، ده له ده  ھهدارما سه  ڕاگیراون و له
م  تی ئه زه  له ست به  ھه وه موو بوونیانه ھه   به،ن که  ده مه ست به خۆشیان ھه

  پاشان دۆستۆیڤسکی له. ن که  ده  خۆڕاییه یهیقوربانی و فیداکار
یان   ئمه ی که یه له سه و مه ئه'': نووست رکدا ده کانی نووسه داشتهدیا ڕۆژانه

  ی که نه که و بیروبۆچوون و که  ئه،و حوکمیان داین ر دادگایی کرد سه له
کو  کردین، به ال دروست نه  ان لهیشیمانی ستکی په  ھه  ھیچ جۆره،مانبوون ھه

  لک له ، گه وه کاته  ڕۆحمان پاک ده نجه شکه  ئه کرد که ست ده وامان ھه
  ''.رێ وه ده کانمان پی ھه گوناحه

  له  ی که انهینی وته کی و ڕه وته  ڕکه ته و بیروبۆچوون و بابه ڕاستیدا ئه  له 
کران و  سکیدا باس دهڤی پیتراشی که ه کانی کۆمه وه و کۆبوونه کۆڕ
 بوون،  وه ون و کاردانه یاپو و خه  زیاتر خه  که،کرا ر ده سه یان له شه نگه گه

کیان   پیرۆزییه  جۆره وه وانه ی ئه  ڕوانگه ، له و بیروبۆچوونانه  و قسه ئستا ئه
  .مردن پناویاندا ده  له یدا کردبوو، چونکه په

  س له  دوو که،وه  خواره  دته که کۆدارینه ر سه سه  له که شیشه دا که م کاته له
نگیان  نگاوڕه ب و ڕه  جلی ده،دنالل  جه مانه ئه.  نوه به کان نزیک ده حکوومه مه
 ر لویپو شه.  ستی پیاوکوژانه و تووکن، ده و زبر  وره ستیان گه ده.  ره به  له
  باری له نگی تازیه درن، وەک ئاھه ده ت ل ڕه ک که یه  پک به ند ته  چه،درێ ده
بت و  وی ده مک نه  که که نگه ده.  وه داته ده نگ دا ده که ربازخانه  دیواری سهناو

.  وه بته رز ده کات، به ڕ ده  گوێ که  که،رز  به کی ھنده یه شوه  جارکی دی به
ر چۆکان،   سه ته کان ھنراونه پیالنگه. ت نایه کۆتایی   ناخۆشه نگه م ده ئیدی ئه

رگیان   بۆنی مه ، که وه کشراوه  شمشری ھه و ب وه دیاریانه  کان به دهالل جه
ت، وه له به  جلی سپی له. ستاون دگوش   جلی له،ن که کان ده ر پیالنگ 

 ان پیدینکی کۆمی  دیمه وه یهیت  قۆی درژ و کوی تایبه دروستکراو، به
  .خشت به ده

  ، بهۆڤریۆ پیتراشڤیسکی، مۆمبیلی و گریگ م، واته که سی یه س که 
  کانیان دننه کان کوه دهالل جه.  وه سترنه به  ده وه هییزار رمه ستوونانی شه ئه
رێ   ده  ڕیز دنه رباز له  س سه،کرت رده فرمانکی کورت ده. ر چاویان سه

  .ستن به  ڕیز دهتاوانبارەکاندام  رده به   له و حازر و ئاماده
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سی لیستی  شمین که  شه،قنونو دۆستۆیڤسکی چاوانی ده 
کاندارەدانسمدا س ی دووه  نۆره ، یانی لهلنج . تی یهەرکیدوای پخول 

 خولکیدوای پنج .  وه سترته به  ده وه ستوونانه م ئه کک له  یه ویش به  ئه، دیکه
 ناب ،بت ریدا زاڵ ده سه کی ترسناک به رانییه نیگه.  نامن  دونیاوهر سه  به،دی
.  سوودیان ل ببین  باشترین شوه ب به فیۆ بدات، ده  بهخولکم پنج  ئه
نھانی   پهیی شادی ربگرت، شیله  وهخولکند  م چه ت له زه ڕی له وپه ب ئه ده

ر س  سه تی، به ژیانیدا ماویه  له  ی که مه  کهخولکند  و چه ئه. ل بگرت
 بۆ خولک دوو ،کانی ھاوڕ  لهمائاوایی بۆ خولکدوو : کات ش ده شدا دابه به

. یری دونیا بکات ی بۆ دواجار سه وه  بۆ ئهخولککیش،  وه ڕامان و بیرکردنه
   له، وت ساه نی بیستوحه مه ؟ تماشای چی بکات؟ ته وه چی بکاته  م بیر له به
رگ  چی مه که. کات  ده مه ست به خۆی ھه  ، به ی خۆیدایه ھره تی توانا و به ڕه هھ
 دی خولکی، س  ، زیندووه یه ئستا ھه.  گرتووه ی پ رکه ر ده ا بهدناکاو له
زی   گومه ڕوانته ده.  مرۆڤکی دین شتکی دی یا  بب به نگه ڕه. ھیچ  ب به ده

ر تیشکی  به   له ، که  زینه زه م گومه  چاوی لهکات ناتوان رچی ده  ھه، کسکه
چاوتروکانکدا،   کات له ست ده وا ھه.  وه ، بگوازته وه وشته دره دا ده که تاوه ھه
ک،  یه  بن به ده. ئارادا نامن ، ھیچ شتکی دی له  ئارامه م تیشکه و و له  له جگه
  له.  م ئارامییه  و بۆ ئه که هم تیش گۆڕت بۆ ئه و ده بن، بوونی ئه  ده ئاوته
ر  گه ب ئه چ ده'': گرت یر دایده ترسکی سه.  وه توته کی نادیاردا ده دونیایه

م  موو ئه ر ھه ھه!  ییه میشه کی ھه ؟ چ شادییه وه بدنه ر ژیانم پ گه مرم؟ ئه نه
. ک هی ده  سه م به که  ژیان دهخولککیر  نگ ھه ھه.  منی ھی بن به  ده شتانه
ی  وه  بۆ ئه،م که موو ساتکی ده حیسابی ھه. م فیۆ ناده  بهخولکک  تاک یه
  ) مژه  ڕۆمانی گه بوانه (''.ڕوات فیۆ نه ک ساتی به تاک یه

.  وه گرنه  ده  نیشانه،ن که کانیان سوار ده نگه دا تفه یه و ماوه کان له ربازه سه 
رمانی  نگی فه ده. کشت ر دونیادا ده سه ژان باڵ به مین و به کی خه یهینگ بده
  س دنن، به ره ، ھه المه م س زه ر ئستا ئه  ھه؛ وه بته رز ده ش به ئاته
ن و  به وان ده ئه.  که رزه ر ئه  سه ونه که  و ده وه بنه ده ر ، به وه مناکه کی خه هیخاوی

رز   به قه تهنگی  ؟ بۆ ده یهیم چ به.  شونیان ننه د حکوومی دیکه س مه
ڕی خونساردی و بموباالتی، سووچی  وپه ؟ پیتراشڤیسکی، به وه نابته
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  ره فسه  ئه کک له  یه. هی چی له سه دات، تا ببین مه ده ر چاوی ال سه ی له که کوه
  قه کرت، ڕاگرتنی ته دا ده که یهی بۆق فوو به. دات ده سک با سته کان، ده ره یاوه
  ، لهۆڤریۆکان پیتراشڤیسکی، مۆمبیلی و گریگ دهالل هج .نتی گه ڕاده
ی  که ره تازەنه.  که کۆدارینه ر سه  بۆ به وه نه یانبه  و ده وه نه که کان ده ستوونه ئه

  خشینه رمانی به و فه  ئه، وه کی زۆره شادییه   پش و به  دته ڕژم دووباره
و  ئه'':  بوو جۆره م  به که رمانه ۆکی فهڕ  ھاتبوو، ناوه و ساته  ئه  که وه خونته ده

 میھر و   بوون، بهلسدارەدانی  ی یاسا شایسته گوره  به ی که تاوانبارانه
  ''.خشین  به ته ی بسنووری تزار ھاتوونهیدلۆڤان

 با بب، ئیدی ،ب ک ده یهیرچ ، ھه وه زیندان، دوورخستنه ئیدی بگاره 
رگ   مه  له؛ وه وره کی ئجگار گه سی شادییه هر  ژر ھه وته که دۆستۆیڤسکی ده

دوای بیست .  ب، با بب، گرنگ نییه ک ده یهیرچ  ھه وه دوای ئه. ڕزگاری بوو
  نده وه  ڕۆژان ئه  ڕۆژێ له ت که رگیز بیرم نایه ھه'': ت ی ده که  ژنه ساڵ، به

  ''.شاد و خۆشحاڵ بووبم
م   له ت و ماندوو ببوون، ھنده که شه  نده وه  ھاوڕکانی ئه ندێ له م ھه به 
رگ   مه  خۆزیایان به ز ببوون، که ڕه ست و وه  په یه ینهی درۆ جاڕه گاته
 ۆڤگریگۆری.  حای حازر لی ڕزگار ببوون ی که رگه و مه خواست، به ده
  .چوون، شت ببوو  ده  چیرەوه رزی، دانی به له ڕابوو، ده گه رد ھه نگی زه ڕه

 خودی تزار، یندی زامه  پرس و ڕه  به کرد، که ده ڕیان نه  باوه تاوه ره  سه له 
 ؛رھنانی خودی تزار بوو  ده ڕاستیدا له  م له  به.خرابت  ڕک جاڕه م گاته ئه
ندی  نوان ھه   له وه کارییه و نامه  ی نامه  ڕگه درژایی دوو ڕۆژان، له  به

ند  چه.  کرابوو جاڕییه م سینارو گاته کردنی ئه گبیری ئاماده زگادا، ته داموده
دی گۆڕیش  قنرێ؟ ئه ستوون بچه ند ئه بکرت؟ چه  ڕووپۆشی سپی ئاماده

سترن؟ چاویان   ببه وه کانه ستوونه  ئه کان به حکوومه ندرێ؟ ئایا مه بکه ھه
  نجه گه''م   باش بهوانیکییویست  م ده که ؟ تزار نیکوی یه وه ستنه ببه

. ڕاندبوو  تپهسنووری  م له ربگرن، به ت وه  بدات و عیبره'' انهر خۆسه
ون، زیاتر ڕقی وال بج  کردنیان له شیمانی و گیانی تۆبه ستی په  ھهیجیاتی له
  .ستاندبوون ھه



 KQM

ستی دۆستۆیڤسکیدا   نه ، له م سیناریۆی لسدارەدانه  ئهیری وه ھبت بیره 
   له بۆ نموونه.  وه داته نگ ده کانیدا ڕه مه رھه ی به  زۆربه من و له ر ده ھه

یان بۆ  که  لسدارەدانهبیارین  کانک ھه خه'': ت دا ده مژه ڕۆمانی گه
زاب و  و عه ک وازیان ل ھناون تا به یه  و بۆ ماوه وه ته نهووخوند

 '''.ینبۆن، لتان خۆش بوو': پاشان پیان گوتوون.  وه  بتلنه وه یه نجه شکه ئه
موو   ھه  له  که، وه گیته تک ده  میشکین حیکایه  میرزاده،مان ڕۆماندا ھه  ر له ھه

فیۆدۆر . دا ڕووی دابوو یدانه و مه  له چت که مان چیرۆک ده  ھه  له وه که ڕوویه
: پرست رکدا ده کانی نووسه داشتهدیا  ڕۆژانه میخائیلۆڤیچ دۆستۆیڤسکی له

  بینیب، له رگی نه  چاوی خۆی مه سک به ر که ؟ ھه یهی چرگ زانی سزای مه ده''
  ''. یهیرگ چ ، نازان مه وه کردبته  تاقینه وه نزیکه
رامۆش   فه نه م دیمه رگیز ئه ، ھه وه بیری ناچته  رگیز له دۆستۆیڤسکی ھه 

ی قاپووت. نن که کان داده حکوومه ر مه به  کان له به  ده کان جله الدهل  جه؛ناکات
  ستووریان له ن و کوی ئه که پ ده  ی لبادیان له کمه ن، چه که ده ر  به لبادیان له

 چن به  ده، که کۆدارینه ر سه  سه ونه که ده ر رک سه ند ئاسنگه چه. ن که ر ده سه
ی سیبریا  نه ھه وخۆ ڕه  ڕاسته وه ره ونده  لهبیارە   که، وه الی پیتراشڤیسکییه 

قوھۆڕ  ته   به ، که که کۆیه ر سه  سه  داته ده شک زنجیر ھه اوهکک ب یه. بکرت
 پی پیتراشڤیسکی   له که کان زنجیره ره ئاسنگه.  وه گیرسته  ده که کۆیه ر سه سه له
   که،دات کان ده ره  ئاسنگهیتی ئارامی یارمه  پیتراشڤیسکی زۆر به. ستن به ده

  نگانه  دۆستان و ھاوڕیانی ڕۆژی ته وه دوای ئه. ستن پیان ببه  ی له که زنجیره
م زڕوھۆڕی  ده گرن و به والی ده و ئه مال  ئه ندرمه گرت، دوو جه ئامز ده  له

 ناو  نه یخه ده. زێ به  داده وه کانه  پله بزون و له ت الق ده حمه زه   به، وه زنجیره
  وه که یهیقامچ   له  شریخه که هیبانچی ره درێ عه فرمان ده.  وه که یه گالیسکه

وسا  رت، ئه په دات و تده  ده که که  ئاپۆڕای خه  دڕ به که گالیسکه. ستن ده ھه
  .ک  یه وه  دنه ئاپۆڕاکه

پووتان  که'': ت کک ده یه. رزن له ده  ھهدارما سه  کان له حکوومه مه 
 کاچکین ''.تی ستوویه گۆفن، به موچاوتان ھه ده'': ت ککی دی ده  یه''.گۆفن ھه

 بای  ست به خوا ده'': و نزا  نویژ ونه که رچۆکان و ده  سه ونه که و پالم ده
  ''.نی درژ ب مه ته.  بگرت وه اتۆرهئیمپ
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س و ۆی پتر  بۆ قه وه کانیان برده حکوومه کان مه ، گالیسکه وه دوای ئه 
ک  یه ک ن، دکتۆرک یه زیندا وه نه گه کان ده حکوومه ی مه وه پاش ئه. سۆپ

قیان تک   ئه،دا و ڕووداوه ژر گوشاری ئه  تا بزان ئاخۆ له،کات یان ده نه معایه
  . وه نه که شیان ده کانی خۆیاندا دابه ر سالووله سه ک به یه ک وجا یه ئه.  چووه نه

ک بۆ میشلی  یه ی خۆی، نامه که  سالووله وه گاته  ده که ر دۆستۆیڤسکی ھه 
، من حوکمی چوار ساڵ  وه موو شتک ڕوون بووه ھه'': ت نرت و ده دهبرای 
ب   پاشان ده،)م به ری ده سه گدا بهۆرنبۆ ئ بزانم له وا(زیندان دراوم و  بگاره

رمان  به ئستا خه. م  بکه ڕیزی سوپاوه  ندی به یوه ربازکی ئاسایی، په وەک سه
،  من داوای دیداری تۆم کردووه. ن که  دهمان وانه ی ڕه  سبهنمۆ یا  ئه ی کهیزان
م  وره. داوم م، لیان نه براکه.  حاه  شتی وا مه م دنیایان کردم که به
ژیان .  ر ژیانه موو شون ھه  ھه ، ئیدی ژیان له داوه نه ر م به تره ، نه ڕوخاوه نه
وری   ده ی که هو دونیای ک له ، نه روونماندایه  دڵ و ده ، له دایه بوونی ئمه  له

 پیاوی ناو پیاوان بم،   داوهبیارمن،   پیاوانک ھه وه  نزیکی منه له. داوین
. وخموڕ م، نه ده ر نه  به تازەنم، وره  ھیچ حاکدا الوازی نه بم، له  پیاو میشه ھه

. یشووم  تگه یه م مانه من له.  ی ژیانه قینه  مانای ڕاسته مه  ئه،  ژیانه مه ئیدی ئه
  وه کدی ببینینه  یه یه وه له...   گۆشت و خونم بووه ڵ به  تکه یه م بیرۆکه ئه

.  ھیوای دیدار به.  بژی بده وڵ زاتی خوا ھه تو.  ئاگداری خۆت به. م براکه
،  وه کدی شاوشوکور ببینه  یه  ئامز بگرین، به کدی له  ڕۆژان یه  ڕۆژێ له گینه له

و   خۆمان، یادی ئهیتینج ن، قۆناغی گهیادی ژیانی ڕابردووی خۆشی خۆما
رھناون   دی خونینی خۆمم ده  حای حازر له  که وه ینه مان بکه و ئاواتانه ھیوا

خر شتی  ؟ نه وه سته  ده گرمه م نه ه تۆ بی جارکی دی قه. و ناشتوومن
خۆ . ست  ده م بگرمه ه  بتوانم قه م دوای چوار سای دیکه که  دهخیاڵ.  وانییه

 ساڵ   من پازده.مرم وا ده  بکرت، ئه غه ده مم ل قه ه م بکرم، قه ه ر قه گه ئه
ر  گه ئه. م ه ب قه  چوار ساڵ زیندانی به  له  پ باشتره وه مه ه  قه  بهزیندانیم

ندیم لگڵ  یوه ر په گه ، ئه یه  من ھه ق به رھه کی خراپی ده رییه وه سک یاده که
ر  گه وا ئه ، ئه یه ییان لم ھه س گله ندێ که ر ھه گه ، ئه دا بیوهس ندی که ھه

ردنم  و پیان ب گه  بکه بوردنیان لل داوای  وه ناوی منه  تووشیان بووی به
،   ددا نییه  من ھیچ شتکم له چونکه.  وه نه بده  ھه کی تازه یه ڕه ن و الپه  بکهدئازا
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  موویان له ر ھه م ھه که ده ز دا حه م ساته وێ، له انم دهی  خراپه و نه  ڕقم لیانه  نه
و  م، بیر له که  کاتک تماشای ڕابردوو ده.وی ده موویانم خۆش بگرم، ھه ئامز
 .ر  سه ته ردانی بردوومه رگه سه  ، به نفیۆم داو  به  که وه مه که  ده موو کاته ھه

رگم خون  ، جه  کردوومه وه یهیزان  نه  له م که که  ده یه ه موو ھه و ھه بیر له
 خۆم   باشترین شوه ودا بدات، به ن مه مه مر باقی ب و ته ر عه گه ئه. ن ده ده

ی تۆ  ئاه، ئاخۆ که.  مه ر ئه  سه ته و ئاواتکم ھاتووه موو ھیوا بگۆڕم و ھه
  له. بم موو شتک ده رداری ھه ستبه ، من دهمائاوا؟ چ کاتک؟ جارێ  وه بینمه ده
   پیاو له زۆر دژواره.  خۆشم ویستوون، دوورم ی که و شتانه موو ئه ر ھه ھه
.  وه شه  دوو به  پیاو بب به ت و دژواره حمه زۆر زه.  دابرت و شتانه موو ئه ھه

،  وه تبینمه  ده  ھبت جارکی دیکه...مائاوادوعا،  به.  وه شه  دوو به دی بب به
 ،گۆڕێ  من مه ق به رھه ده.  یه مه موو خۆزیایکم ئه ، ھه وه تبینمه من دنیام ده
کم  هیموو شادی ھه.  وه سه ی خۆتم مه  یادگه ، له که بیرم مه له. خۆشت بوم

موو   ھه  ھموان، له لهمائاوا، مائاوا جارکی دی . ی که بیرم نه  له  که وەیه ئه
  ''.سک که

 دۆستۆیڤسکی ،لداژنی نوئ وی جه  شه هدا، ل٢٤/١  برواریبوو له  وابیار 
  ت له ر، مۆه ی نووسهۆڤکۆمیشلی برای و میلی. ن ی سیبریا بکه وانه ڕه
 دۆستۆیڤسکی ینی کردن، دیده وانه  ڕه ر له  به گرن که رده  وه که وای قه رمانه فه
جای  وڕهی ڕوت وره  ھۆکی گه ، له واکه رمانه ی فهگ  باره  له که  دیداره،ن بکه

  .درت نجام ده ودا ئه شه  نزیکی نیوه  بوو، لهتداک چرای   یه تاریکدا، که نیمچه
 تا فیۆدۆر ،ن که ڕوان ده عاتک چاوه ی نیو سه ی نزیکه میشل و ھاوڕکه 

.  بوون ندان و ئاسووده ردووکیان خه ھه. یان بۆ دننڤروۆمیخائیلۆڤیچ و د
کسیم لکدی ڤیۆستۆ برایانی دمائاوایی  که'': نووست ف پاشان دهۆکۆمیلی

  یان بوو که وه شت، ئه چه  زیاتر ئازاری ده ی که وه کرد ئه ست ده بینی، وام ھه
. کرا ی سیبریا ده ی تاراوگه واه ی ھه وه ک ئه ، نه وه مایه سان پتروسبۆرگ ده  له
  وه ییه ڕه توو کانی به  لوه،کرد ی ل ده که وره ندک بینایی چاوانی براگهۆڕ
،  سه به': یگوت  و ده وه دایه ی ده  براکهیھوری دخۆشی  فیۆدۆر، به. رزین له ده

 تۆش دوای  برم و نه  من بۆ گۆڕستان ده ناسیت، نه تۆ من ده. کاکی خۆم
دا   زیندان و تاراوگه  له شی که وانه خۆ ئه. ویت که  من دهترمکیکاروانی 
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من    زۆریش له نگه ڕه. مرۆڤنوانیش وەک من  ئه ،ڵ نین  ئاژه،بم تووشیان ده
  ست به  ده  زیندان ئازاد بووم، دووباره  له که... دانتر بن  من خانه باشتر بن، له

ی دواییدا زۆر شتم  ند مانگه م چه من له.  وه مه که کاری نووسین ده
م و بین شدا، زۆر شتی دی ده  تاراوگه رش، له ونده  له ، دیاره ڕباندووه جه
ی  و تیمه  سته ره م و بگومان که که یدا ده ند په مه وه زموونی ده ڕبنم و ئه جه ده

 '''.بیاننووسم   که،بت  ده که ه زۆرم ال که
واو  کی ته یه  ژینگه ک له ختایه پش، وهو وه ک له یڤه ند ھه  چه ، که م پیاوه ئه 
  که. کرد ده بۆ خۆی چی   کشهسرئش وک  و یه زار ژیا، ھه ا دهدئازاد
لگڵ خودی خۆیدا .  وه تالیه  ده وه ژاره م و په م خه ده  به،ھات ده وی ل شه
ی ڕوپ چی ئستا به ھاڕووژا، که  بچووکترین شت ده به. ھات ڕ ده شه به

 و و کول و کۆڤانی  رسداره سه زموونی چوونه  ئه،رزی و ئارامی به وره
 ئاۆز و  م پیاوه یر بوو، ئه ی سه وه ئه. کرد مول ده هح راند و ته گوزه جودایی، ده

موو  ھه  ، به وه روونییه  ڕووی ده یی و چ له سته  ڕووی جه  چ له زاره غه ده
تی و  ینه رما، مه  چوار ساڵ سه ، ئستا ھیچ باکی به وه کی خۆیه ستیارییه ھه

دۆستۆیڤسکی   یر ب، چونکه مان پ سه مه ھبت ناب ئه. بوو بگاری نه
  نیا له سک بوو ته  بوو، کهھستیارر  به ڕاده  ستیار و له سکی زۆر ھه که

  کرد، له ی ده گرت و ئۆخه کاندا ئارامی ده ڕه و ڕیزپه   ئاوارته ته حاه
روون   دڵ و ده و ئۆخژنی له دا ی ده ناسه باشی ھه  رداواندا به ی گه رگه ناوجه

م  و کارانه ژیانمدا ئه  من له'': ت کاندا ده مینییه ه ژرز اشتهد یاد له. ڕا گه ده
وسا   ئه''.رن شی به  ناتوانن تا نیوه  ئوه ر، که  سه ته یاندومنه  و گه نکردوو

  ''. زیندووتر بم  ئوه  من له نگه  ڕه  که یه مه ر ئه به له'': ڕوات ری ده سه له
 بۆ  وه باته  ده که وو زیندانییهرد ر ھه فه ری خه فسه عات، ئه  سه دوای نیو دانه 

 کشیان پنج  ندانی ئاسن، که ودا، پوه شه  نیوه  ڕک له.کانی خۆیان سالووله
  وه دوای ئه. ستن به کانی دۆستۆیڤسکی ده  گوزینگی پیه  کیلۆ بوو، له دانه

ی  وشه  ناو حه  و یاستر جمبسکی، دننهۆڤفیۆدۆر میخائیلۆڤیچ و دور
. ڕوانیان بوو  چاوه سپه ر وای س ئه  خزاکی سه  دانهس . که زیندانه
  وه کانه پش خزاگه  ت له زاره ری وه به رداخراوی پۆسته کی سه یه گالیسکه
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و   قه و سایه دونیا سارد. یاندا بوات گه لسک لهۆبۆ بوو تا تبیارستا بوو،  وه
  .رێ  ده ھاته  ده وه انهک سپه پۆزی ئه م و قه ده  مکی شینباو له  ھه،ناک بوووڕو

   خۆشیان له ن و به که کان ده کان سواری خزاگه کان زیندانییه ندرمه جه 
ت،  زاره ری وه به رمانی یارۆی پۆسته ی فه گوره بن، به  سوار ده وه نیشتیانه ته

د و  مه قرچی شکانی جه م قرچه ده و به کدا ه سته و به فر ناو به   به که کاروانه
  . ڕێ وته که  ده، وه که ه سته به

  که ی زیندانهرگ رده به   له ، کهۆڤمیشل دۆستۆیڤسکی و میلیک 
و '' مائاوا ''ن کان ده ڕبواره  ن و به که رز ھاوار ده نگی به ده  ستابوون، به وه
   کۆنه ز به له کان، به  خزاگه.''ھیوای دیدار  به''  وه نه ده رسڤیان ده وانیش به ئه

وناک بوون، دارکاژی وکان ڕ ی ماه ره نجه په. ڕۆن کاندا ده مات و چۆهکشو
سپابوازی   گز و گوینگ و ئه  به ناک و ڕازاوهو ڕوسرتاپال نوئ
ر  سه ، له وه قسینه م ڕه ده ر و تارمایی ژنان و پیاوان به سبه. نگ نگاوڕه ڕه
ژنی نوئل،  وی جه  شه وه و شه ئه. وتن که رده  ده وه کانه ره نجه نکی په ی ته رده په
 ،گن نگ ده یف ئاھه که و به کی شاد خه. ژنی دخوازی دۆستۆیڤسکی بوو جه
وازشیان  گرن، نه ز دهم  ھه کانیان له ، منداه وه خۆنه خۆن، ده نن، ده که پده
 و  بیر دا له و ساته س له که.  وه نه که ی خۆ ده  کاروباری ئاینده ن، بیر له که ده
دا،  سپه ناو خزاکانی کردا، خزاکن سئه   س پیاو، له بوو، که دا نه وه یای ئه خه
مین و   ھیالک و ماندوو، خه.ن که  ده رزن و خۆ گرمۆه له ده  ھهدارما سه  له
برن و  ی سیبریا ده و زیندان و تاراوگه ره  به وه  سان پتروسبۆرگه ، له ژاره په به
  .ن ڕوه به

: ت ی ده کیدا بۆ براکه یه  نامه  له،دا١٨٥٤ سای  کی پاشان لهدۆستۆیڤس 
زرۆیی تماشام  و تامه  تاسه   زۆر به،ڕین په ناو سان پتروسبۆرگدا تده   به که''
وناک وواو ڕ  سکی تهڤی کرای که ماه، ی تۆدا ڕۆیشتین که ر ماه  به به. کرد ده
  خۆت پت گوتبووم که   تۆ به که چون، دایگرتم مکی کوشنده دا خه لره. بوو
وێ  کان بۆ ئه نا، منداهڤ و ئیمیلی و فیۆدۆر وه ڕازننه ختی نوئل ده ودا دره له
ت  فه ندم خه چه. م که ده  لمائاواییان  رچاو که  به دا وام ھاته و ساته له. ن به ده

 ن و و دیمه  ئه ندین سایش که دوای چه. کردن ندم بیر ده  چه،خوارد
  ''.بوون ندک دهۆژی ڕ  چاوانم ته ،وه ھاته یاد ده م وه یهیر وه بیره
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کان  سپه  سئه  خزاگه؛ت بوو حه خت و ناڕه یان زۆر سه که ره فه ھبت سه 
کاندا بوون، کورت بوون،  ر زیندانییه به   له ی که روانه و فه  ئه،ریان وا بوو سه

ند جارک  ی چه وه دوای ئه. راستنپا ده ی نه رما تووشه و سه وەک پویست له
  یاندا، له به ره به   له که دا، کاروانه ک الیان یه ند وستگه  چه بۆ پشوودان له

م بکشکردنی  ده  به که نجه  گه ر س زیندانییه ھه. دا ھۆتلی شلیسلبورگدا الی
کانیاندا  چیوهو ڕ زیو  ته  قامکه یان بهوا فودکاتک  ، له وه کانیانه نده و پوه زنجیر

.  وه پ چای بخۆنهوو کو ر  تا سه که یهی گشت کرد، چوون بۆ ھۆه ده
من خۆشحاڵ '': نووست دا ده ن و ڕووداوه و دیمه  ئهپسنی  دۆستۆیڤسکی له

شبین  یسترجمبسکی ڕه. کرد ی ده  قسه وه ستاو ب پسانه په   لهۆڤرۆد. بووم
  ''.بینی ی تاریک ده ئاینده بوو و

بئزموون بوو، قایل   ک پیرەمردکی باش و، وەزارەتیستچییارۆی پۆ
ھروەھا بنی . بوو ک گالیسکی سرگیراو بۆ زیندانییکان فراھم بکرت

 و وستگکاندا ماوەیکی زیاتر بۆ پشوودان بوەستن و غدا ک لنوان قۆنا
 کوت قافک دەمونیوەڕۆ .کانیش ل ئستۆی خۆی بگرتینیوەی خرجی

وتی وجژنی نوئلوە، چاکتی ماھ کان ب بۆنی ئاھنگ ویعرەبانچی. ڕێ
مانییان لوەیی ئستبوو کر بسوانییان لرخر کردبوو و قوماشی ئب. 

ا دەچریسکانوە، د سربانی خانووەکان ل بفر،گوندەکان ل چۆڵ دەچوون
 تۆ وای ل ئاوکی ، ڕەق ڕاوەستابوون، لولق و پۆپی درەختان ب جو

 .سایق، شینکی ئامال سوز بوو ئاسمانی ساماڵ و. بستوودا نقوم بوون
ئیدی .  بوو  دە سعات ڕگه،ماوەی نیوان ویستگیک و وستگیکی دی

 ، پرزەیان لنھم ڕبوارەکان ب ڕادەیک ماندوو دەبوو ھم ئسپکان و
شارۆچکی پیرم، سرما گیی چل ک گیین . بوو سرما ل کشان. دەبا

     .ژر سفرەوە
 ناوئسپکان له ؛  و گۆڕه ساتک بوو له ادا، کارهڕ چیاکانی ئو ڕین به تپه 
. خزین کدا داده موو الیه  ھه کرد و به ده رنه ا ڕیان دهدفر ی به ووکه گیژه

کان  ی ربواره ئید.چوون ده ا ڕۆدفر به  قین و له چه کان، ده  و خزاگه که گالیسه
  وه کانه  خزاگ و گالیسکه زن و پاڵ به  دابه  تاریکه وه شه و نیوه ناچار بوون به

ی پشیان  که فره  و به وه نه کان ھور بکه سپه  ئه،ربنن فریان ده  به ن و لهبن
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  چزا به خوارد و وەک قامچی ده  گژی ده م باوه ده  به که فره به. ن خت بکه ته
پرتی   جۆری پرته کان به که ستدا، تیشکی کزی چرای گالیسه دهموچاو و  ده
و  دۆستۆیڤسکی له.  وه ر ساتکدا بکوژنه  ھه کرا له  دهخیاڵ   که،کرد ده

فر  ی به ووکه ک و گژه ه سته فر و به ورمان به چوارده'': نووست  ده وه یه باره
 ڕابردووی  کپارچه تمان یهی نادیار بوو، پش و ئاینده ممان سیبریا رده به .بوو
  ''.ھۆن گریام  ھۆن نگز بوو، بۆیه مئه نکی خه ڕاستی دیمه  به.مناک بوو خه
کان  نجام زیندانییه ، ئه  ڕۆژە ڕگه ژده دا، دوای ھه١١/١/١٨٥٠ برواری  له 
شکردنی  ندی دابه به لسک مهۆبۆ ت ندەدا روبه م سه له. لسکۆبۆ ت یینه گه

  که  س زیندانییه ه کر ھه. کاندا  جۆراوجۆره پسخانه ر حه سه زیندانییان بوو به
 .کان کران  و ئۆفیسی زیندانه ستی نووسینگه ر ڕاده کسه زین، یه دابه
ی یمڕ  جلی فه ندیان به ر و کارمه رمانبه ندێ فه  ھه  تاریکانه م شونه ئه 
 نگین به ندێ پیتی نه ش زیندانی بوون و ھه مانه ئه. تدا بوو  وه تی زیندانه تایبه

 زام بوو، ئیدی به موچاویان ج پوودرژ و ده موو که ھه.  بوو وه وانیانه چهناو 
  .نووسی کانیان ده ، تۆماره وه ندییه  ناوهخوندکارانینگی  له ن چاالکی و چهام ھه 

  :  پرسی که رشتیاری زیندانه رپه سه
   زنجیر کراون؟ مانه  ئه باشه-
  . به-
  .پشکننی بیان ده-
دا   ڕگه رابی ڕۆمیان له ندن، بوتک شه سه کانیان ل ڕان، پاره گیرفانیان گه 

 بریتی بوو  پاشان بردیانن بۆ ھۆی گشتی، که. ندن سه شیان ل وه کیبوو، ئه
ی یر فه ی سه وه ره  س قه.''نگ و تاریک و سارد و پیس ژوورکی ته''  له

 دروستکراوی ناواخن  گونیه  کی له  دۆشهناو   س به ، کهتدا بووبچووکی 
. ھات  ده که  شونه ستوو له ن و پیوی به بۆنی گۆشتی بۆگه. ر بوو سه  لهیانکا

  که. ھات کی ده نینی خه و و پکهنگی ھاوار و جن  ده رچوار الوه  ھه ئیدی له
پشت   وڵ له ره نگی پی قه ، ئیدی ده وه بوونه کان کپ ده نگه  و ده نگامه و ھه را ھه
  .ێ گو ھاته  ده وه کهرگ ده

ری  یاسترچیمبسکی سه. ستوپی س ببوون  دهدارما سه  دۆرۆڤ له 
ی  وه واندنه  زاری ھاتبوو و حه ک له یه دۆستۆیڤسکی، زیپکه. ستبووی لووتی به
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گرتبوو ھه ل .ای ئهکی گهۆش جموج مه و م   دانیشتوانی ئه ناو رموگوڕ له
  یان ئاماده که ره فه کان خۆیان بۆ دوا قۆناغی سه حکوومه مه. بوو دا ھه ژووره

ریان سفر  خستن، سه کانیان ڕک ده نده رپرسان زنجیر و پوه به. کرد ده
نان،   ده وه  باسک و شانه زارییان به رمه نگ و شه  و مۆری نه نیشانه. کردن ده
  حکووم به  مه واته'' KAT''، بوو  مانای نھنی و جیاوازیان ھه م نیشانانه ئه

زیندانی   بگاره حکووم به  مه واته'' SK''،   دوورخراوه واته'' sk'' ،زیندان بگاره
  .فیرار
  وه  باسکیه یان به ، مۆرکی تازه تنی بدایه وی ھه ک ھه ر زیندانییه ر ھه گه ئه 
  و به درا نجا ده ه ئ وه کانه حکوومه ن خودی مه الیه   له م کارانه  ئه دیاره. نا ده

کرد، ھبت زۆر ناخۆش  یان ده م کاره ناچاریدا ئه  ی گرژ و مۆن و له چاره
نگی  ده  زۆر بزار بوو، به یاسترچیمبسکی. ر گران بوو به  بوو و زۆریان له

  وه بیرم له'': ت نووست و ده ده. کرد  دهیکرد و باسی خۆکوژی یی ده رز گله به
، ئاخۆ بیبینیمایی  وه م حاه با و به  م لره که ر ئستا خوشکه گه ه ئ  که وه کرده ده
  . وه دایه  دۆستۆیڤسکی دی ده''.گوت  دهیچی

  رانه و جگه و ئه  وه  تۆزک چای بخۆنه،گرن رده ت وه  مۆه وه دوای ئه 
ی  رەکه  پشکنه دا له که کاتی پشکنینه   دۆستۆیڤسکی توانیبووی له بکشن که
  . وه بشارته

.  وه مننه لسک دهۆبۆ ت ش ڕۆژ له ھاوڕکانی شه فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ و 
ی خۆیان یی زیندان  ماوه مانه  ئه،ژیان دا ده م شاره کان له رییه  دیسامبه ھندێ له

ی سزای  وه م بۆ ئه زیندان ڕزگار ببوون، به  بگاره  له واو کردبوو، واته ته
  مانه ی سیبریادا بژین، ئه  تاراوگه ناچاری له   به بوایه ن، ده واو بکه خۆیان ته

 کاری  م پیاوانه ژنانی ئه.  ڤون ڤیزن وراڤیڤ، ئانانکۆڤۆ م بریتی بوون له
یان  و زیندانییانه تی ئه ی توانای خۆیان خزمه گوره کرد و به ان دهیخرخوازی

  یدا، لرهوان کانی شاره  پیسوپۆخه  ژووره ند ڕۆژک له  بۆ چه کرد، که ده
  . وه دانه ان دهی و دخۆشی وه مانه ده

   کهییان زانی سانه و که  ھاتنی ئه ، به١٨٢٥ی سای  م شۆڕشگیانه کاتک ئه 
پۆکی  ر چه  بهانو باتیان کردبوو، وەک ئه پناوی ئازادیدا خه وان له وەک ئه

  ونه که ت، دهب ر گران ده به  وتبوون، زۆریان له مکار که و سته وا حوکمکی ناڕه
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ان ی، دخۆشی وه نه بکه رز یان به ن، وره کیان بده یتی ی یارمه وه وی ئه ھه
   بۆ تازه وه ، خواردن و خواردنه م دوورخراوانه ژنانی ئه.  وه نه بده
  یان بدات، که  ڕگه ن که که  ده که رشتیاره رپه  سه ن و داوا له به کان ده حکوومه مه
  نجانه  گه حکوومه  مه و تازه ی ئهین شتیاردا، دیده رپه ی سهی خود که ماه  له
  .ن بکه
 م رکدا له کانی نووسه شتهدایاد  کتبی ڕۆژانه دۆستۆیڤسکی پاشان له 
   به  که،مان بینی وره ک ژنی فیداکاری گه کۆمه'': نووست  ده وه یه باره

ی  وه ئه  ب مانه ا، ئهکانیان بۆ سیبری  دووی مرده وتبوونه خوایشتی خۆیان که
 و  نجه شکه مان ئه  ساڵ، ھه درژایی بیستوپنج دانه  کیان کردب، به تایه ھیچ خه

  ''.کانیان کشابوویان  مرده عزابیان کشابوو، که
 نزای دیسامبرییکانرانی  ھاوسه. عاتی خایاندبوو ک سه یان یه که یداره د 

و  ر  و ھاوڕکانی کردبوو و سهدۆستۆیڤسکی، کان حکوومه خریان بۆ مه
   له ئینجیل تاک کتبک بوو که. ککیان ر یه  ھه  دیاری دابوو به ئینجیلیان به
 ی زۆر پ م دیارییه دۆستۆیڤسکی ئه. درا ی ده وه ی خوندنه زیندان ڕگه

  . پی بوو میشه  و ھه بووخۆش
  ڕوانته ی دهڕۆن، دۆستۆیڤسک ن و ده که  دهنزاخوازیکان   ژنه کاتک که 

کات  یر ده  درزی بردبوو، سه وه ناوه  ی له که رگه ستی خۆی، به ی ده که ئینجیله
  . وه و درزه ینی ئه  به  ڕۆبی خرابووه ناسکی ده سکه ئه

ی  وانه  ڕه وه لسکهپبۆ ت دا، دۆستۆیڤسکی و دۆرۆڤ له/١٦/٢رواری   به له 
 زۆر   که،ریای ڕۆژئاوادا ھاتبوو سیبیرمانی حوکمداری  فه کرن، له میسک دهۆئ
  .دا بکرت و دوانه  لگڵ ئه ه ک مامه ھیچ چاوپۆشییه ب توندی و  به

شتکی   ده  له که بانه ره لسکدا، عهۆبۆتری ت شت کیلۆمه وت ھه  حه له 
می  ، دهڤردوو خانم ڤون ڤیزن و ڤرانتسی ز ھه تومه. ستت وه چۆوھۆدا ده

  ن که  بده ودا ڕگه  له رتیلیان دابوون، که کردبوو، بهور  کانیان چه ندرمه جه
 وەک تارمایی  م ژنانه ئه. ن بکه  لمائاواییانن و  کان بکه حکوومه  مهینی دیده
 ؛یان کورت بوو که دیداره. ستابوون دا وه که فره  بهل ناو  تاپۆی چکۆله و

یان  ، وره وه نه ده یان دهیۆشن، دخ که کاندا ده  لگڵ زیندانییه وقه کان ته خانمه
   که مسک ناردووهۆمان بۆ ئ ب، نامه متان نه خه'': ن ، پیان ده وه نه که رز ده به
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ن  ده ده وڵ ب و ھه وێ ئاگایان لتان ده  له،ب متان نه ئاگایان لتان ب، خه
ند   چهی دووری ، له وه برییه بسه  کان، به ندرمه  جه ''...ن و تیتان بده یارمه
ی خاچ   خانم، نیشانه ستن، جووته وه  ده وه ڕوانییه م چاوه ده نگاوک، به ھه
سیح ئاگای  مه'': ن که  بۆ دهنزایانکشن و  کاندا ده ری زیندانییه ر سه سه به

  ''.لتان بت
  که یهیبانچ ره عه. بن یان ده  که ڤ سواری گالیسکهۆرۆدۆستۆیڤسکی و د 
م  ده  به که دات و کاروانه ده ی با که  قامچیه، ریکی خواردنی شتکه خه
  یهی سپشقامر  سه ھدی به ، ھدی وه نگۆنه وھۆڕی زهگزرین

  .ڕێ  وته که ی مردوان ده و خانه ره دا به که دوورودرژه
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  م بشی چواره
  

  زیندان بگارهه
  
 شتی چۆوھۆدا، بـه ده   به دا، دوای س ڕۆژ ڕگه٢٣/٢/١٨٥٠  برواری له 

  نـه گـه دۆرۆڤ ده نجـام دۆستۆیڤـسکی و هئـر کـدا، سـه ـه سـته و بـه و بـا فر ناو به 
کـی  د دیـره زار و پنجـسه  ھـه ، که وه که  چاییه وتبووه مسک کهۆی ئ قه. نزڵ مه

ـــــه ـــــه دارب ـــــه ی حـــــه  شـــــوه ڕووی ل ـــــ ور چـــــه  ده ســـــاردا ل  تالری. رابوودقن
 گـشتی، یتیـ رکردایه  سهتالریندازیاران و   ئهدەزگای،  که  قهیتی رایه به ڕوه به
  ، کـه ربازخانـه  سـه  کۆنـهێنـد ، ھهتالرانوەو  دوای ئه   له.دا بوون که ناو قه  له

  له. کران دی ده ختان دروست کرابوون، به مواری دره ل قدی نتاشراو و ناھه
و   وره یدانکی زۆر گه بوو، مه ق ھه مووبهپر و  نم و که ماری گه ، عه وه دوورتره
 یرژمریـــ بـــوو، بـــۆ ڕیزکـــردن و ســـه دا ھـــه کـــه ســـاره نـــدی حـــه نـــاوه  چـــۆڵ لـــه
  .کان زیندانییه

بووســی  کــی جینگینــی عــه ی ئۆمــسک، کابرایــه گــای تاراوگــه ی پایــه رمانــده فــه 
 ویـاننا خۆیانـدا اونـ  کـان لـه م زیندانییـه ناوی کریڤتـزۆڤ، بـه  ترسناک بوو، به
و  و کونجکـاوی ئـه  نیگـای ورد  ھیچ شتک لـه شتچاو، چونکه نابوو ڤاسکای ھه

  . بوووی مارومرو  خشه  ئاگای له،بوو ده رباز نه ده
و  و بیـر ئـه. ق بـوو خۆبایی و زبر و ده وج، له کریڤتزۆڤ پیاوکی زۆر گه 
   جگـه مـه  ئـه.کـرد سـتی ده رمـه ، سـه و سـنووری نییـه تـی ئـه سـه  ده ی کـه یاه خه
ـــه ـــاک و شـــه ی مـــه وه ل ـــیش ســـتی کۆنی ـــوو،راب ـــده ب ـــه  ھن و  م غـــروور ی دی ئ
بــوو،  ی نــه ینۆشــک بــوو لینگــه رابخـۆر و مــه شــه. کــرد ی زیــاد ده هیســتی رمــه سـه
  .بوو ده و تر نه  وه یخوارده وام ده رده به
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،  وه بووه  چاوانی ده کرد، گ له دا ده که  ھۆه کاتک کریڤتزۆڤ خۆی به 
 و  وره  زۆر به پرژاند، کام زیندانییه فی ده  که وه ی ناشیرینه جون و قسه م ده به

ودا  شه نیوه  بوو له جاری وا ھه. رزی له  وەک منداڵ دهنترسا  دلر بوو، له
یان  وه  بپشکنت و پرسوجۆ و لکۆینه  داماوه که و خه ی ئه وه بوو، بۆ ئه ڕاده

 قژی  ئیدی به. کردن نی لگڵ ده و ئاژه ز ی په ه  ھبت مامه.لگدا بکات
 ا بهدکاتک  ستا، له وه دا ده که وتنگه ندی خه ناوه  ست و خومار، له ، مه وه بژه

 بۆ ینۆشی ی بادهی و خراپزیاندا، باسی  تری ده ا لهدستی  مه خۆی له 
  .کرد کان ده زیندانییه

: ت  ده وه و پیاوه ی ئه باره  لهی، کیدا بۆ براکه یه  نامه دۆستۆیڤسکی له 
نیشتی ڕاست  ر ته سه  بۆچی له  که،دا کان ده زیندانییه  جار جناوی به ندێ ھه''
یان   وڕنهن یا  ھاواریان کردووه وه وه م خه ده وتوون، یان بۆچی به خه نه

. مان سزا بوو؛ دارکاری ر ھه  ھه میشه کان ھه  سزای زیندانییه''. کردووه
کان  تواری زیندانییه و ئه فتار ی ڕه رباره کی دهرت،ڕاپۆ مانگانه ڤکریڤتزۆ

  .نارد ی بای ده نووسی و بۆ ئیداره ده
توی وو تاو ، پاشان ئه وه کرایه مووی کۆ ده کان ھه سکای زیندانییه 
   بوو، دەیتوانی زیندانی له کاره مه ئیدی خۆی ھه. کرد  دهیری کردن و داوه ده

  له  که،ردا بدات سه ری به تبهق قورس و تا یان کارکی ھنده ببخشت،سزا 
 یندیکی پۆ  کابرایه د دار له رمانی دا سه جارک فه. چت و بمرت رنه ا دهدبنی 

 ر به نیا له ته. ن بت، بده  ده  کاتی خۆی مامۆستای زانستگه ، که نجاساه په
 دزو  خۆ ئمه'':  ناوبراو گوتبووییی، زیندانوەی  کاتک گه خته م بدبه ی ئه وه ئه

  ''. زیندانیانی سیاسین ڕگر نین، ئمه
  برنه  ده،وێ  ئه نه گه  ده ی که و ڕۆژه مان ئه دۆستۆیڤسکی و دۆرۆڤ، ھه 
  : پرست ده.  وه بیننه م دوکی ترسناکدا ده رده به  خۆیان له. م کریڤتزۆڤ رده به

  ؟ تۆ ناوت چیه -
  .دۆرۆڤ -
  ؟ی تۆ ئه -
  .دۆستۆیڤسکی -
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کاندا،  وانه ی پاسه  بنکه رن، له ر بۆ زیندانیان به کسه  یه،ر ده ھای یاریده ئه -
ین کۆت و  سبه. ریان بتاشن ی سه  نیوه نی، واته ده کی مه یه  شوه ریان به سه

  یان له وه نیا جلی ژره نن، ته ر داکه به  یان له م جالنه  ئه،کانیان بگۆڕن زنجیره
 ؛ڕاج بفرۆشن ھه  کان به  شتهیباقی. رج سپی ب مه  ، به وه ا بنهرد به

ووکتان باش گوێ بگرن، ئاق در ش ھه ئوه. بت زیندانی ناب ھیچی ھه بیگاره
نا تووشی سزای  ده.  ببیستم رباره وێ ھیچ شتکتان ده نامه! بن بۆ خۆتان

  . تاندایه  خزمه ری لهن، دار و دارکا رپچی بکه بچووکترین سه. بن  دهجستیی
  
ر کریڤتزۆڤی  ی مجه که  فرمانه که الکی زیندانه مان ڕۆژ، ده ڕۆی ھه دوانیوه 
کی سمی  موو ڕدنی و الیه ری دۆستۆیڤسکی، ھه سه نیوه. جی کرد جبه
کی  یه نجه شکه ڕاستی ئهب.  وه بووه  ده ی جارک دووباره فته م ھه  ئه؛تاشی

   به زار خۆزگه  کول بوو، ھه  ھندهدەالکیغی کابرای  ت ناخۆش بوو، چونکه
کو  تاشی، به ده  کول بوو، ھیچی نه  ھنده که می تیغه ده. ک یه که نه  ته پارچه
کان  پیاوه. کشا ده کانی ھه کرد و مووه مای و برینداری ده ی داده که پسته

خوارد، ھاواریان  یان ده لوول وه م ئازاره ده نیشتن، به کک داده په ر ته سه له
 گوزان و  ک، که زیندانییه پاشان. بن  یاخی ده کرد که یان ده شه ڕه کرد، ھه ده
روڕیشی   کوپیکک سه موو جارک، به بوو، قایل بوو ھه راشی ھه ی ته سته ره که

دۆستۆیڤسکی بتاش .  
یی،  هو  پانتۆکی که زیندان بریتی بوو له حکوومانی بگاره رگی مه جلوبه 
کی  یه  نیشانه ش بوو، که ی ڕه ی دیکه که یی و نیوه وه ی که  نیوه تک که چاکه
روو و  کی کورتی فه رابوو، لگڵ پاتۆیهو دو وه  پشته ی به ردی چوارگۆشه زه

و  یه'' ی ئاینده ره نووسه''م  ، دۆستۆیڤسکی، ئه ره جا وه. کاسکتکی بلواردا
  دام ئاڤدوتیا پانایڤ، بۆ ساتک له شقی مهئا، ڤۆدۆستی نزیکی ماباتی ماییک

کی   الیه  که،رچاوی خۆت  به کانی سرکدا، بنهووی لب انهیرگی کۆمیدی جلوبه
ری قژیکی خورمایی  ی سه ی دیکه که ، الیه وه چته و شین ده  ری تاشراوه سه
 کۆت و  ه پ ب وه السمکه  ، به و الملیدا ڕژاوه ر ر السه سه و به  یه پوه

   که،ن وه وریه ده  ر به روگوجه جه شۆکی و گه کی ڕه ک خه ، کۆمه وه زنجیره
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و، ھیچ کارکی  م و به کردن و ڕابواردن به کدی و گاته یه   جنودان به  له جگه
  . یان نییه دیکه
: ت ی مردواندا ده کانی خانه  ڕۆمانی یادگارییه دۆستۆیڤسکی پاشان له 

رسامی و   سه س بخاته س نیدەتوانی که  که،بوو یر نه چ شتک سهدا ھی لره''
س،  رکه  چه:ی جیاواز بوون ژاد و تیره  نه ، له زیندوانه  دووهرم م  ئه''.سان په حه

  و به  که ر یه ھه. تدا بوو مۆسکۆیی  وندیل، ئوکرانی، پۆۆغ ، مه که جووله
 ،، بکوژی)ب ی قه ردنی پارهدروستک(نی  زه به  دزی، قه:تاوانک گیرابوو

 ،بوو  ناوک ھهۆدا میخائیل مانه ناو ئه  له.  تاوانی سیاسی وبابکوژی، دایککوژی
عاتک دوای  ند سه ی چه  ئاغاکه  چونکه،ور کوشتبوو  ته ی خۆی به  ئاغاکه که

ی  که  ژووری نووستنه ی بردبووه م داماوه ی ئه که نجه  گه ند، ژنه ماوه شوی زه
وری وکی مام ، ورگی کابرایه یهۆم میخائیل جا ئه. وتبوو یدا خه گه  لهخۆی و

دڕیبوو  دحایبوونکی بچووک، ھه ر به سه کانی، له سپانی نوان ڕگه گۆڕینی ئه
ت ئارام و جوان و  ڕواه  نج بوو، به  کوڕکی گهۆمیخائیل. و کوشتبووی

   به  کهۆڤ،ناوی ئاریست  هبوو ب ی ل کی دیکه کابرایه.  تگوت کچه  ده،رمن شه
 گیرابوو و  وه  و ترساندنه شه ڕه ی ھه  ڕگه  له وه ک کشانه  خه  له تاوانی پاره

کرد و ڤۆدگا و   ده وه ر ھاوڕکانی خۆیه سه  بهی و شۆفاریسیخوڕیشدا  لره
 شی لینجی دھاتی ھا کوڕکی گه روه ھه. کردن م ده راھه قی قوماری بۆ فه ره وه

کانی   برایهیتی  یارمه وه ییه واده  خانهیتی سایه تی و که ڕووی خزمایه   له کهبوو، 
.  وه نه نی ڕووت بکه رمه کی بازرگانی ئه تۆبزی کابرایه   به  که،خۆی دابوو

 منداکی  بوو، که بری ل  زه کاری له و ڕگرکی کۆنه  ته ھا چه روه ھه
و  ھندێ له. خافندبوو و کوشتبوویان ی و یاری مه ندێ گه  ھه پنجسانی به

یایانشدا   خه ر به کرد و ھه ده کانی خۆیان نه رگیز باسی تاوانه  ھه زیندانیانه
 و خواخوایان بوو  وه تالنه  ده وه زابی ویژدانه م عه ده  ھندی دی به،ھات ده نه
 اول نم  به.  وه نه وێ و گری دی خۆیانی بۆ بکه ست بکه ککیان ده یه
ی ھیچ  بوو قسه ده نه''، بوو دی ھهيدکی ج زینداندا، یاسایه حکوومانی بگاره مه
 کارکی  ی قسه وه  و بۆ شونکی دی ببرت، گانه وه سک بگته که
 کاروباری  س خۆی له  که  کارک که  کردبوویه مه ئیدی ئه. ''ند بوو سه ناپه
ر زوو  ر، ھه ونده ھنران بۆ ئه  ده تازه  ی که وانه ئیدی ئه. قورتن نه س ھه که
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وان ھاتبوو و خۆیان زۆریان  ر ئه سه ی به و ڕووداوانه  ئه برد که  ده وه یان به په
  وتبوو به و که  سه ر که  ھه دا، لره ده نه  گوی پ س لره یر بوو، که پ سه

ک   نهزیندان حوکمی بگاره. موو بزار و بتاقت بوون کۆستی خۆیدا، ھه
و  سک ئه س و ناکه موو که ھه. ی شانازی بوو  مایه بوو، بگره رم نه شه

ندانی زیندان  رپرسان و کارمه رمانی به ی بۆ فه گوایه. با ده نه ی پ شانازییه
 باج و باجدانکی  جۆره  کو به بوو، به نگ نه رم و نه  شه حکوومانه م مه ئهکن له 
 ،یمانک بوو  په یانی جۆره. ندی بوون زانی و پابه دهی خۆیانیان  وه و کرده کار
  . بووتداالی  ردوو ی دابوو و قازانج و سوودی ھه گه  کۆمه حکووم به مه

 و بگار، تاوانبار  زیندان و تاراوگه'': ت  ده وه یه و باره دۆستۆیڤسکی له 
 تاوانن   له گه مهکات و کۆ م ده باشی ته   تاوانبار به که کو سزایه ناگۆڕت، به

  ''.پارزت ی تاوانبار ده ئاینده
  سته  ئم دارودهل ناونی  مه دۆستۆیڤسکی باشترین چوار سای ته 
  .ر  سه  برده و ناپاکانه  پیاوکوژ، ڕگر، ته  چه،دز، ر بهور  بسه،ون قزه
. راخ  داده که وگ ی خهرگ  ده،ھات و داده بوو، شه  دونیا تاریک ده که ر ھه 
 .کرابوو  دروست خته داروته   به ، که وره  ھۆکی گه  بریتی بوو له یهوگ م خه ئه

ی  خته  ته ی به که رزه ئه. خاو و داڕزیو، سارد بوووی کۆن، داڕو که بز تا حه
 پیس بوو، پیاو دی لی تک  نده وه م ئه رش کرابوو، به کۆن و ڕزیو فه

ا دپوتۆز و خۆ  ته  ھاویندا، له کانی له چکۆله  ره نجه ی په شووشه. ھات ده ھه
ی  که میچه. ک بوو ه سته و به  خته ر شه  زستاندا ھه  و له وه چووه وز ده سه
  وه که یه   باش به ، که وه کانیه ی دیواره خته  درزی ته   له،کرد ی ده تکه
وژمی ورکی ساردی سارد، ھو بایه پۆله ر ساناسات شه رابوون، ھهدسپن چه نه

  . وه  ژووره دنایه
 دارما سه  له'': نووست ی ده کیدا بۆ براکه یه  نامه پاشان دۆستۆیڤسکی له 

ند  چه.  نووساندبوو وه ، خۆمان پکه ک کووپه وەک ماسییانی ناو یه
 تدارمایی  بوودا بوو، گه  نرخی نه م له سووتا، به دا ده  سۆپاکه دارک له پارچه

نیا  ش ته سۆپاکه.  وه توایه ن ده گمه  ده فر بوو، به ر به ش ھه که ناو ھۆه. بوو نه
مان   ھه ی خۆیان له وه کان جلی ژره  زیندانییه.ستا ده ھه ی ل دووکه ڕه چه

دی  وێ به وله دا لره که ناو ھۆه   گۆالوی بچووک له میشه ھه. شت ھۆدا ده
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یانی   تا به وه ئواره  له. کوێ دابن  هزانی پ ل یده کرد نه  ڕی ده پیاو که. کرا ده
شتکی داری  ، ته وه ر قاوشکه ی ھهرگ الی ده  له.  بوو غه ده  قه وه ره ده چوونه

 به. نا ان دادهیچی  بزانیت بۆ نده زه  مه خۆت دەتوانی به   به  که،نا یان داده وره گه
. کرد ھ ده پیاوی کاس و  شتانه م ته نی ئه و بۆنی بۆگه درژایی شه 

. ھات ده رازیان ل خۆیان بۆنیکی پیسی وەک بۆنی به  کانیش به زیندانییه
کانمان  پاتۆ کورته. داری ڕووت خته  دوو ته کانمان بریتی بوو له وه خه خته ته
و  وت و شه که رده  ده وه ریانه و سه کار دنا، پمان له  به ف و لفه  پخهیجیاتی له

  نده وه سپ و سیسارک ئه و ئه  خۆ پشکه. رزین له ده  ھهدامار سه  یانی له تا به
  . ت کردبا رازوو پوانه  ته ، بهنزۆر بوو

،  وه وته که ده کان دوور وانه نگی پی چاودر و پاسه  ده که ر وان، ھه شه 
، قومار و  وه خواردنه. کرد ده ستی پ زیندان ده ونشینی زیندانییانی بگاره شه
ی  رنامه  به شک بوون له  به مانه موو ئه مست، ھه ڕه ناو شه زی، ناوبهقبا ره وه
نرا بوو   ناویان ل کان، که زیندانییه  بگاره ندێ له ھه. کان ونشینییه شه

بوو،  ریان ھه ده  و یاریدهھاوبش  مانه ئه. فرۆشت  ڤۆدگایان ده مانه  ئه،دار کاباره
یان   ڤۆدگاکه مانه یان دنا، ئه ، ڤۆدگاکه که دانهی زین وه ره  ده چوونه  بۆ کار ده که
یانھنا بۆ ناو  ئاند و ده دی خۆیان ده قه   و له ی مانگاوه  ڕیخۆه کرده ده

  . که تاراوگه
یانھنا،  ی ده یانهیو قاچاغچ کرا، ئه ده شی ل  غه یه وه م خواردنه ھبت ئه 

 تا  وه  بکی زۆر بخواته بوایه ، ده هو یخوارده ی ده وه  ئه کرد، بۆیه ئاویان تده
  قومار له. ر گران و ناخۆش بوو به  یان له مه کان ئه  زیندانییه؛ست بب مه

وانانی   نازناوی پاسه ان، کهی زیندانی  بوو، ھندێ له غه ده دا زۆر قه که زیندانه
شک بگرن  ئ وه ڕاسته  ژوورکی ناوه کرد له نرا بوو، قبوویان ده یدانیان ل مه

ر بچووکترین  گه خۆ ئه.  وه نه ر ئاگدار بکه  ھاتنی مجه و ھاوڕکانیان له
و  ڕ جار شه زۆر. کرد ده ستی پ دابا، ئیدی سزای دارکاری ده ت ڕووی فه غه
  ھندێ له!  گاتهک  ڕ نه وجا شه ئه.  وه کانه  زیندانییهناو  کوته  ده شه رقه قه

ئیدی . بانگ بوونبناو خۆیان  ت به یسی و جناوی تایبهمپ ده  کان، به زیندانییه
   و گوێ لهببینن  نانه و دیمه ، تا ئه وه وریان خ دەبوونه  ده کان له زیندانییه

تی خۆی  جنوفرۆشی تایبه ر گرووپک ھه. پیسترین جۆری جنوانیان بگرن
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 یان لیو پشتیوان دا کیشان ھانیان ده اکشان و فیکهوڕ ھو  به بوو، که ھه
  .کرد ده

 ڕ نی شه م دیمه  ئه من پاشان زانیم که'': ت  ده وه یه و باره دۆستۆیڤسکی له 
موان  ھهیی نیا بۆ خۆش کو ته بوو، به  نهتداکی  یه ، ھیچ ڕق و کینه شانه رقه و قه
کان  ره ڕکه  پاشان شه،دا و پکادانی قورس ڕووی ده ڕ جار شه ندێ  ھه''.بوو

وتن  که کانیان ده خته ر ته سه چوون له وتن، ده که لوپۆ ده  په ن و لهبوو ماندوو ده
  و ھۆه ر ئه سه ، ئیدی خامۆشی بای به وه کوژانه کان ده  مۆمه  که.وتن خه و ده
 ،ی زنجیر و پرخوھۆڕی نوستوان نگی زڕه  ده  له کشا و جگه دا ده یه وره گه

دا  م ھۆه دا، له رمایه م سه دا، له نه  بۆگه م ژینگه جا له. ھات ده نگکی دی نه ھیچ ده
کی ئارام  جیه  چوو، دۆستۆیڤسکی له ن ده و پشتیری ئاژه  ویله  ته  له که
 ر ی، ھه جا دراوسکه. وت یی بخه  ئاسووده بیر بکات و به  خۆی له ڕا، که گه ده
ژر   هسپایی ل ئه  ، به وه وته که وی ل کرد دۆستۆیڤسکی خه ستی ده  ھه که
م  ده  به والوه کک له یه. ڕا گه کانی ده برد و گیرفانه ستی ده  ده وه یه کهگج
نگی  ئیدی ده. پژمی پ ده کک له  یه وه که ری ھۆه وسه  له،یناند  ده وه وه خه

چاوانی   و به ستا ده کک ھه یه.  گوێ ھاته وێ ده وله نسک لره و ھه  نزگره
 ئیدی دۆستۆیڤسکی له. ڕۆیی  ده که شتی میزه و الی ته ره ، به وه واووه خه

 مرۆیی ئو جست ناودا، ل  یهیم کۆی و داماو ی ئه رگه ناوجه 
. ژیا دا ده تایی و کاوکرچانه ره  سه و بیروبۆچوونه  ئهل ناوئشکنجدیداندا، 

ت  حمه زه  به  ، که وه یه که ژر پاتۆ کورته  بوو له نگ ده  دی ته جار که زۆر
  کک له  ژنی یه گا، که  ده و ئینجیله ستی بۆ ئه ژنۆکانی، ده  ئه ییه گه ده

  . کان دابوویه رییه دیسامبه
 رز  به وه که ندیی زیندانه ی ناوه پاسگ پی بدارباش، له یانیانی زوو، ته به 
و پاک  ی ساردک وایه ، ھه وه کرده ی ده که ی قاوشهرگ رک ده فسه ئه.  وه بووه ده
و  دا  ده نه م ئاژه نی ئه  بۆنی بۆگه  و دڕی به وه  ژووره ھاته خرایی ده  به
، وەک  وه کانه وه  خه خته ژر ته  و سپی له یله مکی مه  ته. وه ره  ده یکرده ده
ست و  کان په زیندانییه.  ئاسماندا یبرد به و ده  وه کرده رز ده لوول به رده گه
ت  یان وەک عادهکھند. دا ر ئانیشکیاندا ده سه بوون، خۆیان به مگین ڕاده غه
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. فرۆشت ڕیان ده خوتوخۆڕایی شه  کشا، ھندی دی به ی خاچیان ده نیشانه
  .بینران ک مۆمی پیودا ده  تاک یهیناکیور ڕو به   له نانه و دیمه موو ئه ر ھه ھه

وری   ده ، له وه انی پیانهک ی کوت و زنجیره م زڕه ده کان به پاشان زیندانییه 
و جام ئاوی   سه ر که و ھه  وه بوونه ی ئاودا خ ده وره کی گه نجه مه
 ی پ ره رغه ا غهدمی ناو ده  دا، له رده موزاری وه  ده تۆزکی له. گرت ده ھه
 ناو  وه یکرده ی تری، پاشان ده که یبرد بۆ گوپه  ده وه یه م گوپه کرد، له ده
  .شۆرد ده موچاوی پ ستی و ده ردوو ده ھه

 قامک و   فووی به،ستا وه ڕوانیدا ده  ڕیزی چاوه دۆستۆیڤسکی له 
  ومپ جی خۆی ئه  ا س ببوون و لهدرم سه  له کرد، که کانی خۆیدا ده سته ده
نانی :  وه کرده ده یان زۆر خراپ بوو، پیاو قزی ل که خواردنه. کرد وپی ده ئه

ژنان، پوی  جه. تدا بوو حاڵ گۆشتی   به رم، که هل ڕووت و شۆربای که
رمی  له  ڕۆژانی ڕۆژوودا، که له. دان قورینگیان ده رخه ساوار و گۆشتی فه

زیندانیانی ئاسایی '': ت  ده وه یه و باره دۆستۆیڤسکی له. دان ردکراویان ده زه
 ناڕازی بوون،   خۆراکییه م ڕژیمه زیندانیش وەک زیندانییانی سیاسی، له بگاره

و  کرد  کارکیان ده دا، جۆره وگاکهوناو ئۆرد  موویان بۆ خۆ له ر ھه م ھه به
  پاره  و جارجارک، به  وه خوارده من چایم ده. ست دنا ده ند کوپیککیان به چه

م  له ی که  وه  له  جگه مه ئه.  ڕزگاری کردم مه ئه. ست دنا ده گۆشتکم به پارچه
  نده رچه بکات، ھه  ھه ره ب جگه حاڵ بوو پیاو به دا مه یه  ژینگهو وا شوھه که
   ''.مانکشا ر ده  ھه وه دزییه  م به  بوو، به غه ده کشان قه ره جگه
ن  الیه   له وه  دڕدۆنگی و گومانه دۆستۆیڤسکی و دۆرۆڤ، به 

  بوون و بهوار  کانی خونه ، خه م دوانه ئه.  پشوازی کران وه کانه زیندانییه
  وه و دژمنه یار  چاوی نه  به مه ر ئه به ژمردران، له دان ده کرات و خانهۆرست ئه

بوو کیان  دیار نه. یان سیاسی بوو که ی تاوانه وه  له  جگه مه ئه. کران تماشا ده
  . یان دزیوهی چن یا کوشتووه

 و  یهبوا تیان ھه رفه ر ده گه خۆ ئه'': نووست دۆستۆیڤسکی پاشان ده 
: ڕوات ری ده سه وجا له  ئه''.یانخواردین  خواردن ده ، به بایه تیان ھه سه ده
دا بژین، بخۆین و  مانه ڵ ئه گه ندین ساڵ له  ناچار بووین چه ئیدی ئمه''

  ڕیان، له شه  مانتوانیی خۆمان له شیان زۆر بوو، چۆن ده ، ژماره وه بخۆینه
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  یانگوت ئوه  الی ک؟ ده رینه کامان به جناویان بپارزین، س ڕیان، له گه
  تیان، وه ینه بکه رز ر به ماندەتوانی سه  نه. زامن، زماندرژن ونجیمزادە

تتان  ی میلله دا، ڕۆه ت ده زیه کیتان ئه  جاران ئاغا بوون، خه.واندین سره ده
،  سی ناو ئمه ن کهمتری  که ، له  ئره ته وتووه تان که ڕ ئستا که.  وه وسانده چه ده
  ''.مترن که

دا  ده وی ، ھه وه ه وسه بر و حه ڕی سه وپه  دۆستۆیڤسکی به،ش وه وای ئه 
  ، له وه  نزیکه وردی و له  ان بکات، بهیتی ، دۆستایه وه  پشه لیان بچته
م زیندانییانی  به. کانیان تبگات شه رقه و قه ڕ  شه کانیان، له بیروبۆچوونه

 ڕووبینی و   جۆره یان به مه گومان بوون و ئه ر لی دڕدۆنگ و به ی، ھهئاسای
  .زانی ده ی ڕزگرتنیان نه  شایسته زانی و به ک ده راییه مه

 ناڕازی بوون، بیاریان  که  خواردنه  له زیندان، که ڕۆژک زیندانییانی بگاره 
. وت یان که گه ش بهین، دۆستۆیڤسکی ر کریڤتزۆڤ سکا بکه جهدا الی م

 !؟ ی لره که ده ر تۆ چی براده'': شاخی وویدا ھهڕ  کان به  زیندانییه کک له یه
 تۆ !ن  بکه م مشکوژه  تماشای ئه ئوه! رێ  ده ی خۆت ھاتیته که  کونه تۆش له

  ''!خۆیت  ده که قه  مووبه گۆشتی خۆت له شه به
  : وه داته رسڤی ده دۆستۆیڤسکی به 
ر  م ھه خۆن، به جیا نانی خۆ ده   بهتدایکانکتان  ش خه خۆ ئوه -
  .کتر بین کگرتوو بین، ھاوڕی یه ک و یه ب یه  ده ئمه. غدوورن مه

  ؟  ھاوڕی ئمه ئاخر تۆ چۆن دەتوانی ببی به! پیف -
  
  وه یه و باره پاشان له.  بکات کشه بت پاشه دۆستۆیڤسکی ناچار ده 
عات خۆی  وێ، دوای دوو سه  ئه ییه گه  ده  که  تازهسکی ر که ھه'': نووست ده
ربت،  ته وار و به هدسكی خون م بۆ که به.  وه بینییه وانی دیدا ده  ڕیزی ئه له
،  رزتر بوایه  بهیواری هد ئاستکی خون پیاو تا له. بوو  نه و ئاسانییه  به که له سه مه
م   له''.بوغزنرا درژایی سان ده  هکرد و ب  نامۆیی ده ستی به دا زیاتر ھه لره

تی  تۆمه ب   بوون، که ندی ھه ڕۆشنبیری پۆێند دا، ھه و زیندانه  تاراوگه
و   مامۆستا وانه کک له یه. ڕینکدا، حوکمدار بوون  ڕاپه شداری له به
کان ناویان نابوو   زیندانییه سکی، کهۆڤناوی جاد  ۆفیسۆرکی زانکۆ بوو بهپ
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 یسالڤسکیۆگۆیان ب ککی دیکه یه. کرد  زۆری تازەژ و نزا ده چونکه ،دیس قه
  ھا دوانی دیکه روه ھه. خۆشیان لنا بوو کان نازناوی نه ناو بوو، زیندانییه

ی بۆ  وه ش پش ئه م دوانه  ئه،سکی و میرتیزکیڤیچکارۆ تەکانیناو  بوون به ھه
 ھیچ  ش نه وانه م ئه به. وون زینداندا دارکاری کراب  بکرین، له وانه سیبریا ڕه

  .ویست خۆشیانیش ده  بوو و نه کیان لگڵ دۆستۆیڤسکیدا ھه ندییه یوه په
 ڕووسیا  ندی بوون، ڕقیان لهنالیستی پۆۆکانکی ناسی  خه انهیندیم پۆ ئه 
م ڕق  ئاشکرا ئه  کدا، به یه ر بۆنه  ھه ، له وه شانازییه  به. موو ڕووسک بوو و ھه
 دۆستۆیڤسکی  نا که ده دا نه وه  دانیان به مانه ئه. بی رده ی خۆیان ده ته فره و نه
اڵ و سکی لیب ت که نانه  دیموکرات و تهنسیالیست یاۆسکی س که

سکی   دۆستۆیڤسکی که ،وه وانه ی ئه  ڕوانگه م له به. و بت ئازادیخوازی پشه
بوو  یان قبووڵ نه وه رگیز ئه  ھه.فسنزم بوو تی نه خسیه الوازی بنموودی بشه

 فرمانی تزار  ی و به که تی تاوان دژی ئاسایشی وته تۆمه  سک که به که
ساسی و  بوونی و که  زه زار جۆره ، ھه وه ، دوور خرابتهحوکم دراب

 ی ھاوزیندانی ، بب به ندانه ھۆبه و سه رما و سه مول بکات و به حه ک ته داماوییه
ندی  تی ناوه سه  ده کی له ییه  و ھیچ گله تانه  پیاوکوژ و دز و چهموو و ھه ئه
ی  چییه م ملکه ئه. سیحایی بزانت کی مهشخش  به و ڕزگاری بت و به نه

 زۆر و  و زومه لیلی و ئه موو ڕیسوایی و زه و ھه  ئاست ئه دۆستۆیڤسکی، له
 کارکی بھودە و  وه نهایندیم پۆ الی ئه  کرا، به ک ده  خه ی له نده به زه

  . دۆستۆیڤسکی ببت و بیبوغزنن کردن ڕقیان له ده ناماقووڵ بوو، وای ل
ڕاستی بوو   ڵ خۆیدا ڕاستگۆ بوو و به گه  دۆستۆیڤسکی له،ش وه وای ئه 
 و  و ڕۆژگاره یاندبوو به  ڕۆژیان گه بوو که  نه سانه و که  ھیچ ڕقکی له که

  . ژیانیان وران کردبوو
 و  وه  کاردانه ر جۆره  ھه وێ، که که  مرۆڤ ده  به به زره ندێ جه  ژیاندا ھه له 
 ھیچ ،سلیمبوون چی و ته  ملکه  له  و جگه ریدا بسووده نبه  ھه ک له هیڤانی ڕه به

تی  گبه ڕی نه وپه  ئه نته یه گه  دهمرۆڤ  بانه زره  جه م جۆره ئه.   نییه چارکی دیکه
وتار گین،  که  ده بزوێ، قسه ستی مرۆڤانیمان ده ی ھهئید. ختی دبه و به
ستکی قورس  ا دهدناکاو ین، له که کی ده  مافی خه ڤانی له ڕه نووسین، به ده
،  وه ته خات و ھیچ بوونکمان بۆ نایه ھاوارمان ده  کشت، له رماندا ده سه به
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 ،ین که کی دی چۆڵ ده یدان بۆ خه واو، ھیچ نین، مه ین ئیدی ته که ست ده  ھه که
  ، ئیدی ئاینده وه  بدۆڕن، بباته، بکات مه  گه  ئمهیجیاتی ین له ده ی ده ڕگه

 مرۆڤ  ، که تر نییهیوج  گه وه ڕاستی له به. کات  دابین ده ی ئمهی کۆنشادی یا
وێ   مرۆڤ بیه  که رمییه ڕاستی بشه به. بت می ھه که  ڕۆی یه میشه وێ ھه بیه
  !نووسدا زاڵ بت چاره  رسھ به

  ، ھنده ویسته نه گه  بنجب و به ددا ھنده   خوا لهئامادەییجار  ندێ ، ھه به
ژیانی    له ، که  خۆشه مان کاتدا ھنده ھه   ترسناک و له ، ھنده ئاشکرا و خویایه

ند  ه چ گینه  له ته  حاه ئم.  وه خاته ، دوورت ده وه کاته ده تی خۆتت جیا تایبه
 پاشان وەک ئاوڕک ،وام بت رده ند ساتیک به  چهنند ڕۆژیک یا عاتیک، چه سه
  و ئاوایه ب، به ر  بهتست ده  وسارک له  ھهن، یا وه ا بیدەیتهدکی تر الیه   به که
 ب کار ، ده رپرسه موو شتک به  ھه خۆی له   بهمرۆڤ نگ دات و ھه رت ده به

 تراجیدیای ؛ستت به سی دی نهک   خۆی پشت به   له بکات، جگه فتار بکات، ڕه
  .کات ده ست پ  ده وه ی مرۆڤ لره قینه ڕاسته

و  کاندا تووشی ئه ی ڕوداوه رمه گه  کانی دۆستۆیڤسکی، له مانه موو قاره ھه 
 بوون و وەک  وانه ھۆشھاتنه ونی کتوپ و بئاگایی و پاشان وه تی خه حاه

  .ڕباندوویانه خودی خۆی جه
  که  سووخۆره ژنه بت پیره ده  ڕاسکۆلنیکۆڤ کاتک ل، بۆ نموونه 

ست  ده وی خۆی له جۆرێ جه  ، به  بووهجکات ئازای ئیفلی ست ده بکوژت، ھه
ر  نبه  ھه توان له بکات و نه سکی دی فرمانی پ ی که وه ، وەک ئه بووه ر به
 خۆی  ی که وه وەک ئه'' : بکاتبرەنگارییکدا، ھیچ  رمانهم فرمان و ف ئه
  کوه یه کینه  مه ی له ی داونی پاتۆکه وه ن، وەک ئه و لسدارەدان ببه ره به

،  که نجامدانی تاوانه م دوای ئه  به''.شوبلو ی ھه گیراب و خۆی و پاتۆکه
ر پی خۆی  سه  و له وه ردته  و کابرا ده وه بته  خاو ده که کینه ئیدی مه

حکووم  م مه به. کات  ئازادی ده ست به کن و ھه ته  و خۆی دهست وه ده
  . دت  ھه،سک تاقیبی بکات ی چ که وه ب ئه تی، به ر خۆیه ئستا ھه

 ،ربچت وتووی ده رکه  سه  به زموونی تاراوگه  ئه دۆستۆیڤسکی توانیی له 
 خۆی بۆ  وه ه وه  ھه  له دا زاڵ بت، چونکه زموونی تاراوگه ر ئه سه  به واته

   به وه الی خودی خۆی و ببته  بۆ وه ڕته پاشان توانیی بگه.  کردبوو ئاماده
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  که مه توانیی گه. رداری خودی خۆی بوو ستبه ک ده یه  بۆ ماوه خۆی، چونکه
  . دۆڕانی قبووڵ کردبوو وه ه وه  ھه  له ، چونکه وه بباته
 جووتیارانی  ت بوو به  تایبه همی زینداندا، ک شی دووه به  دۆستۆیڤسکی له 
  ت بوو به  تایبه م، که که شی یه ش وەک به شه م به ئه. پس بوو ، حه کۆیله
 کرکارانی  ت به  تایبه  که،م شی سیه  وەک به وزوو انی خهینچی عده مه

ژر  ، له شانه م به موو ئه  ھه ترسیدار بوو، چونکه وبان بوو، ترسناک و مه ڕگه
کی زۆر  یه ن ئیداره الیه  زگای سوپاییدا بوون و له  دهییرشت رپه سه
کۆت و زنجیر،    پ به میشه ھه'': نووست ده. بران  ده ڕوه ، به وه بته بتوڕه زه به
موو ڕۆژک   ھه''.قف و کلیل   به میشه وان و ئشکگر، ھه  پاسه میشه ھه

جار بریتی  ندێ  ھهنارد، ئیدی کانیان بۆ کاری قورس و بگاری ده زیندانییه
ی  وه جار کۆکردنه ندێ رداش و ھه جار بادانی به ندێ  خشتبارکردن، ھه بوو له
  .ڕ و وردکردنی بوو ڕمه  مه پارچه

کاری زۆر قورسمان '': نووست ی ده کیدا بۆ براکه یه نامه  دۆستۆیڤسکی له 
تی، له ڕی ماندوویه وپه وت به که ده جار وا ڕێێ ند  ھه،ن که ده پ  
. م بکه ا کارد قوڕل ناوژر باراندا،   بار و تووشدا، له کی زۆر ناله وایه شوھه که
جارکیان وا . م بکه ی زستاندا کار  چله دا، لهدرمای زۆر سار سه   لهنیا

ک بوو  رمایه چوو، سه تم پاع  سه دانه م، چوار  بکه  کارکی زیاده وت که ڕکه
 چلی ژر سفر،  ییبووه رما گه ی سه ست، پله یبه  ئاسمان ده دابا، له تفت ھه
  ''.ستی تی به واوه  ته ستم کرد القکم به ھه. ستبووی  به که رماپوه ی سه جیوه
   بوو که وه خۆش بوو، ئه ک پی یه  دۆستۆیڤسکی تا ڕاده ی که کاره و ئه 

 م له.  وه  بگوازته که ربازخانه  بۆ سه وه وباری ئیرتیچهوناری ڕ که  خشت له
ی بۆ  بله و حه ند ئه رچه خۆش بوو، ھه م پ م کاره  ئه بۆیه'': ت  ده وه یه باره
ست   وام ھه کردم، چونکه برا، شانی بریندار ده کار ده کان به ستنی خشته به
  ''.بن ھز ده کانم پی به لکهو و ماسو رزشکه  وه  جۆره مه کرد ئه ده

پ ) ش کیلۆ بوون  شه که(خشتی ش  نیا شه مدا ته که  ڕۆژانی یه له 
  ، واته  دوازده  خشت و دواتر کردی به  ده گیرا، پاشان کردی به ده ھه
 ئارامی  کاندا بوو، به م زیندانییه رده  به  له وره وبارکی گهوڕ. نک رزه ده
. ڕۆیی کرد ده بوو، تا چاو بی ده شتک ھه ، ده وه که ری ڕووباره وبه له. ڕۆیی ده
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،  وه که  سارده م بایه ده رغیزیان، به  قه نگی گۆرانی و سترینی کیژه و ده  چریکه
شماک دیار بوو،   ڕه وه  دوورتره له. ر مبه  ئه ییه گه  ده وه که بارهوری ڕو وبه له
   ئاسماندا، ژنه چوو به و ده  وه بووه رز ده به ی ل ھمنی دووکه   زۆر به که
و  ز  پهیدا، چاودری ره وروبه و ده ، له وه ردنهم کارک ده ک، به رغیزییه قه
کان   زیندانییه؛ھات ده  لیموو شتک بۆنی ئازادی ھه. کرد کانی ده له رخه به
 و  ڤین، ژیانی ئاسووده تن و ڕه ، باسی ئازادی، ھه وه م کارکردنه ده به

 درزی   لهکان و رده ینی به  به دا، له که بارهونار ڕو که  له. کرد یان ده ساده
یان   جوانانه نه و دیمه  ئه کان که یهیزیندان. کاندا، گوڵ و گیا ڕوابوون تاوره

ش  تی ژیان ببه زه  له  چۆن له وه کرده  ده وه گوشرا، بیریان له بینی، دیان ده ده
  . ڕوات با ده بن و عومری شیرینیان به ده

 ،وانی بما ره شاتالریم  رده فری به کرد به زی ده دۆستۆیڤسکی حه 
لگڵ . چوو ده  ڕۆ که رم و شله  نه فره  به ی له که کهتس ستی تا ده ی ده که به
 ئاسماندا،  چوو به ردی سپی ده فر و گه دا بک به که شاندنکی به ر ڕاوه ھه

  وه م کاره م ئه ده به. چوو ده خشان ڕۆ فری دره ک به  تۆپه  له که دیسان به
 بریندار و  ی پیه و کۆت و زنجیره ک ئه یه کرد، تا ڕاده بیر ده پیاو خۆی له

.   ئازاده یاڵ بکات که توان بۆ ساتک وا خه ده.  وه رته بیر به کانی له شاوهوڕو
 ببی،  که ی فرمانه ب گویایه ، ده وه ئاگات دنته ا، فرمانک وهدناکاو م له به
ستی  به مه  و جارکی دی به  وه  ڕیزه هکنی و بچیت روگوالکی خۆت بته سه
  . وه ڕیته گا بگهورژمری بۆ ئۆردو سه
کان  ی کاروانی زیندانییه ر ڕگه سه کی شار، له  خه جار، ھندێ له ندێ ھه 
ک دوو زیندانی   یه ک دوو کوپیکیان به ، یه وه ییه زه  ڕووی به ستان و له وه ده
  .دا ده

ر کریڤتزۆڤ، ھاوسۆزییان لگڵ   مجه  له ، جگهکان ییه  ناوچه ته سه ده 
   بوو که وه م ئه که  یه ،م ھاوسۆزییه ی ئه رچاوه ئیدی سه. بوو دۆستۆیڤسکیدا ھه

 دۆست و ھاوڕکانی   بوو که وه م ئه بوو، دووه واو نه مجزی ته خۆش بوو و نه
سپارد  دهکانیان ڕا وام خه رده لسک، بهۆبۆ ت  سان پتروسبۆرگ و چ له چ له

 بوو ڕۆژک بانگیان کرد و کاری  وه ئه. چاویان لی ب و ئاگداری ببن
خۆش بوو، س  ی پ م کاره ئیدی ئه. ی زینداندا پ سپارد  ئیداره مییان له ه قه
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ت و   ئیسراحه وه روونییه یی و ده سته ڕووی جه  وام بوو، له رده مانگک به
کی تاوانباری   بابایه  که وه یه و ڕوانگه س، له مارتنم کۆۆن به.  بوو ئاسووده

بکات،  ی سیاسیدا کاریکی کارگ زگایه  ده  له سیاسی، ماقوول نییه
  .ی خۆی، بۆ ناو ھاوڕیکانی پشووی که  بۆ شونه وه ڕانده دۆستۆیڤسکی گه

   کۆنه کرد، له تیان ده دا خزمه که زیندانه   له ی که دارانه جه ره و ده ئه 
   له ی که وه تی ئه  تۆمه  به مانه ئه. تیک بوون ریایی به اوانانی ھزی دهری ده

رپا کردبوو،  ڕینیان به  و ڕاپه وه یان نابووه ریاییدا ئاژاوه  ھزی دهخوندنگی
ی ساکیان  وه دوای ئه. ی سیبریا کرابوون نه ھه  کرابوون و ڕه جه ره نزیل ده ته
 یان پ وه رکی ئه  موالزم، ئهناونیشانی  هربردبوو، ب سه  به  تاراوگه له

  انهیو زیندانی  ئهیرشتی رپه دا چاودری و سه که ناو زیندانه   له سپردرابوو، که
  .کرا ده ان پیبگاری  سووکه ن، که بکه
ینی خۆیاندا وایان   به کان له زیندانییه (  بچووکانه ریاوانه م ده جار ئهێ ند ھه 

نا،  کان داده یان بۆ زیندانییه بگارانه  سووکه م جۆره یان ئه خۆ  که،)ناو نابوون
ر کاتک بۆیان لوابا،  و ھه  وه وانه  لیستی ئه خسته ناوی دۆستۆیڤسکییانش ده

م  یان لهی، چاوپۆشکارگیی ناوەندییشو  نا  کاری کارگی دایان ده رس له
  .کرد  ده و بچووکانه   ساده  نایاساییه رپچییه سه
ندی  به ندێ کار بۆ مه نجامدانی ھه  بیانووی ئه  دۆستۆیڤسکی به ژیک کهڕۆ 

  ا خۆی بهدپک ر کریڤتزۆڤ، له ، مجه وه منته گادا دهو ئۆردو نیگابانی له
،  ختک لی ڕاکشاوه ر ته سه کات دۆستۆیڤسکی له یر ده کات، سه ا دهدژوور
 بۆ !؟ هی چی مه ئه'': کات اوار دهری، ھ  تۆقی سه ڕته په ب و چاوی ده ھری ده ده
  :ت  ده و ڕۆژه ری ئه فه ریاوانی خه  ده''! بۆ کار؟ چووه نه

  . خۆشه نه -
نای  ن و په که ده  لی پشتیوانی میشه  ھه زانم ئوه من ده! الش ی به قسه -
  !دارکاری! ندی نیگابانان به ی بۆ مه ن، ده که ده ی لیچاوپۆش! ن ده ده

  که ریاوانه نجامدانی سزای دارکاری، ده کرا بۆ ئه کاری ده ا ئامادهدکاتک  له 
ر  کسه ڕاڵ دوگراڤ یه نه جه.  که ی قه رمانده  فه نته یه  بگه که له سه توانیی مه
   که،یاند ر گریفتزوفی ڕاگه  مجه ئاشکرا به  ر و به ونده  ئه یانده خۆی گه

کریڤتزۆڤ، . دات زیندان نه بگارهخۆشانی  یی نه سته دوا سزای جهو وه له
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ییدا سوور  توڕه   له؛ڕاڵ گرت نه کانی جه نشته رزه  سه ردار، گوی له به خه
  .نگ ببوو ی ته ناسه  و ھه وه ببووه
ش، دکتۆر ترویتزکی،  که  زیندانهنخۆشخانی یھا دکتۆرباشی روه ھه 
 زۆر. گرت ری دهو خات دا ی باشی دۆستۆیڤسکی دهیت ی توانا، یارمه گوره به

ند ڕۆژک پشووی  ، چه وه نه  بیانووی معایه ، بهنخۆشخانکیبرد بۆ  جار ده
  . وه دایه وێ گلی ده  لهننووسی و یا بۆ ده
ی  ه ر په  ھه  که،کرد ر ده به  خۆشانی له دۆستۆیڤسکی باپۆشکی چکنی نه 

ر  سه  ی پیسی لهتان وکوکی که شه.  بوو وه می وشکه غه وخ و بهوکم و ز
کان،  رده کان، په موو دیواره کرد، ئیدی ھه پ ده  علی شی له کرد، جووت نه ده
ی  ه  ئیدی په.نی گومانلکراو بوو ه  په کپارچه  یه،کان ف و تازەنه رچه چه

توان  واری ھه ر، شونه  پالسته ، کونی سیسرک، پارچه زگه  له ، پارچه وه ڕشانه
نا،   داده وه  ژووره یان له وره نکی گه گه وان، له شه. نی  بۆگهم و بۆن حه و مه
  .بوو ست ھه دا، ئاوده که  دانه و له  و شونه قاوی ئه  دوو شه  له نده رچه ھه

و   ئه  که وه کرده وناک دهوی ڕ و ژووره م ئه ئاسته  ی کز، به کی چکۆله چرایه 
 ، به خۆشانه  نه م زیندانییه ئیدی ئه. خۆ گرتبوو ی له ت و ماندوانه که  شه سته جه

جار  ندێ ھه.  وه تالنه  ده وه خۆشییه م نه ده یانناندا و به  ده نگی کزی مندانه ده 
و  کک له کانی پی یه رکدا، تا زنجیره  شون ئاسنگه ینارد به یان ده که چاودره

  . وه  مردبوو، بکاته ی که خۆشانه نه
ت  نانه نارد و ته  ترویتزکی، چای بۆ دۆستۆیڤسکی دهی دکتۆر که ره ھاوسه 
  .نارد باکووری بۆ دهی ی فڕەنسی و ڕۆژنامه  وه راب و خواردنه جار شه زۆر
  وه  ھاوکارانی دکتۆر تروتیزکییه کک له ن یه الیه   له فتارانه م ڕه ھبت ئه 
کی دادگای ئیدی ڕاوژکار. نرێ خت ده کرت و ڕاپۆرتک بۆ پایته شف ده که

  که له سه  بوات بۆ ئۆمسک و تاقیبی مه سپردرت، که  تۆبۆلسک ڕاده تاوان له
ست بن و  ده کی بنجب به یه گه م ڕاوژکاری تاین، نیتوانی ھیچ به به. بکات

کاتک . ری  سه ردکیان نایه و به یان پردەپۆش کرد که لهس ناچار مه
  دا که یه و ماوه  لهن زینداندا یا ئایا له'':  دەپرست دۆستۆیڤسکی  له که ڕاوژکاره

:  وه ته رسڤی داده دۆستۆیڤسکی به'' ؟  بووی، ھیچت نووسیوهنخۆشخان  له
 تان کۆ و بابه  سته ره م که به. و ھیچیش نانووسم  نووسیوه نا، ھیچم نه''
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و  ئه'': پرست  ده که  ڕاوژکاره''. نووسین م به یانکه  پاشان ده  که وه مه که ده
:  وه داته می ده  دۆستۆیڤسکی وه''گرتوون؟ کوێ ھه  ت له تانه  و بابه سته ره که
کانی  رین و تازەنه ژر سه  کان، له ته ڕاستیدا بابه   له''.مشکمدا  دا، له لره''

  .ن بوونخۆشخانداری پزیشکی  ده یاریده
ریای  خی ده زیندان برابوون بۆ ڕه ره زیندانییانی بگا  لهکۆمکا دکاتک  له 

  کک له ستی یه وری ده شکاند، ته مکیان ده له ریک بوون به ئیرتیج و خه
 زۆری  که وانه پاسه.  وه که بارهو ڕو وته سکی کهۆڤجنۆناوی ر  کان به زیندانییه

ته کرد، که لته ی ده که وره  و ته وه که وبارهو ڕ  بچنم  ده سکی بهۆڤجنۆر.  وه رب
 ناو  و چووه  وه کانی پی توند کرده وجا زنجیره ند، ئه کانی داکه  جله وه بۆه بۆه
بلکی درژ گرتبوویان،   حه  ھاوڕکانی به کک له دۆستۆیڤسکی و یه.  وه که ئاوه
ی کات  یدا بوو، وەک زۆربه ا پهدناکاو وت و له  ڕکه ر به دا مجه کاته و له
س  ب، ناب که  نه وه ریه سه قی به س ھه که'':  گوتیرخۆش بوو، ست و سه مه
  که بله ی حه ده. گبیری حای خۆی بکات ب خۆی ته ده! گرت کار ھه  ست له ده
  ''.دەنر به

ر کریڤتزۆڤ  مجه. ی  ھاوڕکه و نه گوی کرد  دۆستۆیڤسکی به م نه به 
  وه موو ھزی خۆیه  ھه رزین و به  له وتنه کانی که وه ه  بوو، گۆنا قه تووڕه

ندی  به ر بۆن بۆ مه کسه  یه وه تان بوونه که  کاره  له که'': ھاواری کرد
گژووژ .  وه ڕایه  گه که گایهو دۆستۆیڤسکی بۆ ئوردو،نگ  دره ، ئواره''!نیگابانان

و و  شۆکا قورتاو، سیما په مولو ھه ده. ردان رگه رد، نیگاو و سه زه نگ و ڕه
نگ و ھاوار و   ده کان، له  زیندانییه ندێ له ا، ھهدو شه  نیوه پاشان له. ساو په حه
. ڕین و ڕاپه خه  چوو، له رک ده به ی گیانله  لووره  له  که،زکی ترسناکوون زهونو
پلک و  ده  ھه که رزه ر ئه سه  و له ھاتووه یریان کرد دۆستۆیڤسکی فی ل سه

ست  ناچار بوون ده. کشت نیشتیدا ده ی ته که  دیواره ری خۆی به شتئاسا سه
  . وه ستنه و القی ببه

م  ر دارکاری کرابوو، یان ئه رمانی مجه  فه ڕاستی، به ئایا دۆستۆیڤسکی به 
  . یه  ھه وه یه م باره  بوو؟ ڕای جیاواز له فسانه نیا ئه ، ته وه ی گامانه چیرۆکه

 ل ناو،  جمیزاده دان و نه خانهڕز و   دارکاریکردنی پیاوکی به دیاره 
نی  کرده  و نه وره ناو زینداندا، ڕووداوکی گه  زیندان و له زیندانییانی بگاره
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   له واه م ھه ندی دارکاری کرا، ئهی پۆ جیمزاده سکی، نهۆڤ جاد کاتک که. بوو
و   وه بووه م بو ماوده  و ده وه نگی دایه ری شاری ئۆمسکدا ده رانسه سه
م  به. ر ی مجه ختگیرییه م توندوتیژی و سه یی له  گله وتنه  که که که موو خه هھ

 ھیچ  که کی شاره ی دۆستۆیڤسکی، خه که  دارکاریکردنه ت به باره سه
م  دکتۆر یانۆڤسکی، له. وت که ست نه و دروستیان ده کی ورد زانیارییه

 خودی  چ له،  ووهبیست رگیز شتی وام نه من ھه'': ت  ده وه یه باره
و  ئاشکرا له  جار به ندین  چه ، که وه  میشلی برایه  چ له  ووه دۆستۆیڤسکییه

  ، که١٣/٣/١٨٨١رواری  ی به  نامه بوانه (''. یدا کردووه گه م له  قسه وه یه باره
من '': ڕوات ری ده سه ھا له روه ھه)  ی ناردووهۆڤدکتۆر یانۆڤسکی بۆ ماریک

ند  دا، چه ف المجن   له ، کاتک که م زوانه پش، یانی بهو هم ک له یه ماوه
. م کرد رودرژی قسهو دو  به،داۆڤباشی پیتر شه ڵ قه گه عاتک له سه

ناسین، بۆی   ده وه  نزیکه ی دۆستۆیڤسکی له که ژنه دۆستۆیڤسکی و بوه
کرد و  موو شتکی بۆ ده جار باسی ھه  دۆستۆیڤسکی زۆر  که وه گامه
  رگیز، به م ھه ، به وه شارده ده نه کرد و ھیچی ل ی ده  قسه تگۆیانهڕاس

 ''. کردووه ی نه هینی کرده رامۆشنه  فه  ترسناکه م ڕووداوه ش، باسی ئه ئاماژه
ی  ی قسه گوره من به'': ت  و ده ی کردووه مان قسه ن ڤرانگلش ھهۆبار

 زیندان و   له  نه  که وه مه وپات بکهو د وه توانم ئه دۆستۆیڤسکی خۆی، ده
، ھیچ  ربازیکی ساده تی سوپاییدا، وەک سه کاتی خزمه  له ، نه تاراوگه

ڕووی   ستی له سکی سوپایی، ده  کهنکی خۆی یا  ھاوزیندانییهنرپرسک یا به
  دۆستۆیڤسکی، کیژی فیۆدۆر ھا ئیمی روه  ھه''. وه ته کردووه نه رز به

یی   گله جۆره م مانی تازەدا، به کدا لگڵ گۆڤاری زهیڤین ڤپه  ھه میخائیلۆڤیچ، له
  فسانه م ئه من نازانم ئه'': کات رانی گۆڤاری ناڤبری ده ی نووسه سته  ده له
  ، له  دراوهجستییزینداندا سزای   بگاره  بابم له  گوایه ی که جیه  نابه بییه ده ئه

 و   ژیانی تاراوگهیتی ینه  مه  که  نییهدا وه  گومان له،رحاڵ ھه   به''؟  ھنراوه کووه
ی بۆ زیاتر  مینه  و زه  دۆستۆیڤسکی کردووه  کاری له،،زیندان بگاره

ھبت دۆستۆیڤسکی .  ی خۆش کردووه که یهیم و فدار رکه کردنی په شه گه
سان   له  دا که نده روبه و سه له. ھات رگی باوکیدا فی ل  مه جار له م که یه
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ھات،  ده جار فی ل ریکی کاری نووسین بوو، زۆر و خه ژیا  دهپتروسبۆرگ
  .ی خۆی  پۆپه ییه  گه گریسه  شووم و نه خۆشییه م نه زینداندا، ئه  بگاره م له به

، من ھیچ شتکم  وه ڕته  سیبریا بگه ی له وه پش ئه '':ت  دهۆڤمیلیک 
. کرد ده دی نه  ل بهھیچ نیشانکیشم دەربارەی ئم نخۆشییی ندەزانی و

  ی به که خۆشییه ، ئیدی نه وه ڕایه ی بۆ سان پتروسبۆرگ گه وه م پاش ئه به
  ''.بوو  نه س شاراوه  که وت و له رکه تی ده واوه ته

یی ئۆمسک،  ی قه رمانده ، فهڵڕا نه دا، جه١٨٥٢ئازاری سای مانگ   له 
ردوو زیندانی  ن ھه ی بده  ڕگه تی کرد که وه رپرسانی ده  به داوای له

زیندانییان  ڕیزی بگاره   له، دۆستۆیڤسکی و دۆرۆڤ زیندان، واته بگاره
 ب نزیکیی  م پشنیازه ئه.  وه بکرته کانیان ل ربن و کۆت و زنجیره ده
م تزار قایل  ستی تزار، به رده  به ییه کانی بی تا گه  ئیدارییه موو قۆناغه ھه
کھاوی و  تینی و یهۆمان ژیانی ڕ ھه''ئیدی . کرد  نهواژۆی  که ازهبوو و پشنی نه
ینی  موو ڕۆژک عه ، ھه وه کرده ستی پ زی ده ڕه و پ بزاری و وه وا کنه یه

کانیش  کن، ڕۆژه  ئاو وەک یه ی پش خۆی بوو، وەک چۆن دوو دۆپه که ڕۆژه
  .''ک بوون  وەک یه و ئاوایه به

 ؛رماوک رماو، جا چتۆ گه بران بۆ گه کان ده نییهژنک زیندا ر جه پش ھه 
. ی سپی  دووکه رم و پ له نگ و تاریک، زۆر گه  ھۆکی ته بریتی بوو له

. نا نگاویان ده ناو قوڕ و چکاودا ھه  ستنرا بوو، به سکی تپه د که ی سه نزیکه
ی یجیات سکیان له گیاگه. کرد کدیدا ده یه  کان، ئاوی پیسیان به ر پله  سه چوونه ده

رین و ناقۆ ینیان ناش ڕاستی دیمه  به؛اپا ڕووت بوونتر سه. دا خۆ ده   له لیفکه
ئاشکرا جداری   ، به وه  خوسابووه وه که مه ھۆی ھه   به  پستی پشتیان که.بوو
،  وه م ھاواره ده به.  وه مووی شین و مۆر ببووه  دیار بوو، ئیدی ھه پوه

  . کرد یان ده ن ئاوی زیاده گه و داوای له دا کان ده ن تهکانی پیا زنجیره
،  وه که  چه م و بوخاره  ھه ناو له'': نووست  ده وه یه و باره سکی لهڤیۆستۆد 
ری  ته  القوله وری تاشراو و قۆڵ و باسکی الواز ی زامداری پشت، سه غه مۆره

، جارکی   ب ئمهبیاەر  هگ  ئه  که وه کرده ده وام بیر. وت که رچاو ده خوار به
و  بت ڕک وەک ئه وا شونک ده ، ئه وه کدی ببینینه خدا یه  دۆزه دی، له

  ''. بووینتیداوسا   ئه ی که رماوه گه
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بوو،  مبار ده  زۆر خه وره ژنی ڕۆژووی گه  جه  زینداندا به  له،دۆستۆیڤسکی 
کی بچووک، ده  به وه بووه ده خۆی لچووه  مندا یه کس  نوور و کی پ
ری  رانسه  سه نگ و ئاوازی کۆرسی سروودخوانان له ، ده وه ڕووناکییه
،  وه بیر دنایه ریای وه پۆلی ده ی شه مه مزه و زه  وه دایه نگی ده دا، ده کسکه

 وا م نه م ئه ده ، به وه سیقا شکۆدارهۆم م ھۆی ئه   و ڕۆحی بهجستاپای تر سه
   تازە. وه بووه  ده ، تازه وه هنگداران و نزا ئاھه

  که و خه  ئه یهییوان  ده وه ییه زه چاوی سۆز و به  و به ، ئه وساکه  جاران، ئه
  ھاته وام ده'' : وه بوونه دا خ ده ی کسکه روازه ر ده به  ی له شوڕووته ڕه
 و  وه ره سه  له ، که ستاون، وەک ئمه  وه وه کهرگ رده  به  له ی که وانه رچاو ئه به
  رمی، به چی و گه ڕی ملکه وپه  به ن، ئمه دا بووین، تازەژ ناکه ناو کسکه  له

ی من بوو  جا ئستا نۆره. خوند  دهنزامانھاتین،  چۆکدا ده  گیان، به  دڵ و به
  ستم، به وان خراپترا بوه ی ئه وه  بارودۆخکی زۆر له ، له وه  خواری خواره له

 ی دووری  له.ستم  بوه وه نگینه ی نه مغه ته و  مۆر و به زنجیر القی به
م وای  ، به وه نه بکه چوو سمان ل  ده وه ستاین، له کان دەوه ره تازەژکه

و   ئه  که ،بیرمه  ئستاش له. کردین ده داین، خریان پ یان ده قه ده ش سه وه ئه
  ''. خۆش و دگیر بوو الوه  وانم زۆر به ی ئه کاره
زی وکان جلکی پاک و بلو  زیندانییه،کاندا  بییه زه  مه وره  گه ژنه  جه له 

ن و   بکه که ندانی زیندانه ی کارمه له دا مجامه ویان ده ھه. کرد ر ده به  خاونیان له
ک خوان،  ر یه سه مووی له  بوو، ھه خواردن مشه. یاندا خۆش بت گه یان لهوڕو
  .نرا دا، داده دهان پدا یکی سپی یه  سفره که

ست  موویان سیامه ر ھه زیندان، ھه ، زیندانییانی بگاره وه و شه م ئه به 
  بوونه رده  به نواند، وەک دڕنده ه ی کرت و ناشیرینیان ده وه بوون، کرده ده

رابیان   شه کان، که سییه رکه چه. کرد وار ده کتریان کۆه کدی و یه گیانی یه
  کی ئاوته  کونجکاوییه نیشتن و به دا داده ی دەرگکه  ئاستانه ، له وه خوارده ده نه
زار    پ به  که رخۆشانه ست و سه و مه  ئه یانوانییه  ده وه بزه و  قز به

ھندیان . دا ده چی و باالالیکایان ل یان دهیکرد، گۆران ھاواریان ده
وام قوماریان  رده بهقسین، ھندی دی  ڕه یان ده ، ھندی دیکه وه ڕشانه ده
  .کرد ده
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و  زا فه'': تی دا نووسیویه نه و دیمه  ئهپسنی  دۆستۆیڤسکی، پاشان له 
مژین  کی ھه  که ی به واکه بوو، ھه نگ ده  ته ره به ره  به که ھاماجی ژووره

  ن و ڕووداوه م دیمه ش، ئه مه م وای ئه ھات، به ھده ھات، پیاو دی تک ده نه
. وت که  تدهینیناوییش نی کۆمیدی و پکه جار دیمه  زۆر ونانه قزهکرت و 

  ره وه م بوونه یی به زه م به خوارد، ھنده ده ت پ فه م من زۆرم خه به
  ''.گوشرا ، دم ده وه ھاته دا ده وایانه بنه
. کرد ش ده کیان پشکه یه ژندا، شانۆنامه می جه  ڕۆژی سیه کان له زیندانییه 
رتیب  دا ته گاکهوشی سوپایی ئۆردو  به یان له که  و نمایشکردنه نی شانۆکهشو
کان بۆ  ند کورسییه کان و چه داره جه ره ختکیان بۆ ده ند ته ئیدی چه. کرد
  ستابوون، به دا وه که  کۆتایی ھۆه کان له زیندانییه. نا رانی میوان داده فسه ئه
و   سه ر که ھه'': دا ک ده ه کیان ده ، یه وه موچاوی پ جبرینه ری کۆت و ده سه
رپرسان و میوانانی  یشانی بهپکی باش خۆی  یه شوه   به،دا و ڕۆژه یویست له ده

یری  برا، دیکۆرکی سه ده  ال رده نجام په هئر  سه''.یشان بداتپ  که شانۆنامه
بوو  دا ھه که رییه  شانۆگه وریان له  ده ی که و زیندانییانه ئه. وت که رده  ده قیرانه فه

بینی، وەک  یان ده گه ندی کۆمه مه وه وری ژنانی ده  دهنوری موکداران یا و ده
کانی القیان له  دا زنجیره ی شانۆکه خته ر ته سه کانی دی، له موو زیندانییه ھه

 زۆر  وه کانه الی تماشاڤانه  به'': ت دۆستۆیڤسکی ده. کشا دووی خۆ ڕاده 
یتاییف ڤ نیتسنکی السار بوو، یا یه  کوڕیژگه  ڤانکا، که موونهبوو، بۆ ن خۆش

   که وه و جالنه یری ئه  جلکی غه ، بهببینن  وه  جلکی دیکه وشین، بهو باکلنیا
کی زیندانی،  وەک بابایه. ر بوو به  یان له و جله ر ئه ندین ساڵ بوو، ھه چه
و ئستاش وەک  شاک  دوو خۆی ڕاده ی له که وام کۆت و زنجیره رده به

ر شانۆ  سه ، له وه ی خه پقه ینکۆت و پاتۆی نایاب و شهڕ  ک به ئاغایه
  ''.وت ربکه ده

ر   سه وه ڕایه گه کان ده کان، ئیدی ژیانی زیندانییه ژنه واو بوونی جه دوای ته 
. چوون ده ھاتن و رین و مانگان دهوبو ڕۆژان ده. بارودۆخی ئاسایی خۆی

ر دۆستۆیڤسکیدا  سه وا بای به کنه کھاوی و یه تکی یه ئیدی ترس و غوربه
 و  وه بوو گری دی خۆی بۆ بکاته س نه کرد، که نیایی بتاقتی ده ته. کشا ده
ندێ   ئینجیل و ھه  له  جگه وه بوو بیخونته ھیچ شتک نه. دی بۆ بکات رده ده
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  گیرییه نیایی و گۆشه م ته هئ. بوو یدا ده ت په حمه زه   به  که،ی فڕەنسی ڕۆژنامه
  موه الی که   به خۆزگه.  بوو نجه شکه زاب و ئه بۆ دۆستۆیڤسکی خراپترین عه

 م نامه بت، به یدا ھه که سوکاره ندی لگڵ خزم و که یوه ماس و په توانیبای ته
  ، لهگرنگڕی زۆر  ڕیزپه  و تی ئاوارته ندێ حاه  ھه  له کاری، جگه و نامه 

  وته که ی نه وه ترسی ئه  ش لهی میشل. بوو غه ده زیندان قه نییانی بیگارهزیندا
ژنی . نارد ده ی بۆ سیبریا نه درت، نامه کرت و سزا نه نه رچاو و گومانی ل به
در   غه ق و به ھه ا ن ک به یه ماوه. ن منداڵ  باوک و خاوه نابوو و ببوو بهھ
ر گومان و   به  بنووست و خۆی بخاته ترسا نامه پس کرابوو و ئستا ده حه

  . وه هیترسی  مه شی بخاته براکه
یی  کی پ گله یه  نامه، ئۆمسک  تاراوگی  دۆستۆیڤسکی پاش ئازادبوونی له 

موو شتک  پش ھه'': ت نرت و ده ی ده ر بۆ براکه ئجگار ناسک و کاریگه
رگیز  ؟ ھه نووسیوه نهک دت بۆ من  تو زاتی خوا، بۆچی تا ئستا تاک یه

  وه ی خۆمانه ی ئیداره  ڕگه من له. کرد ده  تۆ نه ڕوانی شتی وام له چاوه
می تۆ بووم، تا  ڕوانی وه ، چاوه ییوه کم بۆ تۆ نارد، بگومان پت گه یه نامه

  غه ده نووسینیان بۆ من ل قه تۆ بیی نامه.  ییوه گه نه مکم پ ئستا ھیچ وه
  کان سانه  سیاسییه موو زیندانییه ، ھه  نییه غه ده  قه م خۆ نامه کردبیت؟ به

م  که  دهخیاڵ.  ییوه گه کی پ یه ند نامه دۆرۆڤ چه. کیان بۆ دت یه ند نامه چه
ر  به تۆ له.   پۆلیسه که له سه  مه؛ی تۆ بزانم یهینگ م بده ی ئه قینه ھۆی ڕاسته

 زانیاری  وه  ڕووه  پۆلیس، تا لومانگیفر بۆ  چوویته  خۆت نهیی همم ته
زان،  شیم و ھیچنه ندکی خه وا کارمه ر چووبیشی، ئه گه  ئهنیا. ست بنی ده به
 و تۆش  یه غه ده ڕیی کردوویت و پی گوتوویت قه  ناویت و به ولکی پوهوپ

  ''. ڕت کردووه باوه
 بۆ   پاکانه جۆره م  به،دا١٨/٤/١٨٥٦رواری  کی به یه  نامه پاشان میشل له 
 ڕۆیشتنی تۆ،  من دوای س مانگ له'': کات ی خۆی ده رنییه  نه وسته و ھه ئه
ندم   چه ، که ده خوا شایه. ربگرم نووسین بۆ تۆ وه تی نامه دا مۆه وم ھه
ر   ھه کرده م دهو ڕو.کرد  ھیچ نه م ھیچم به ، به و کردووه م و به بوز به شه ته

  که یانگوت تا زیندانییه و ده نا ڕوومدا ده  ستیان به  ده  یاساوهناوی  شون، به
ت  باره سه. تری بۆ بنرد  ڕێ بدرت نامه حاه زینداندا ب، مه  بگاره له
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  کردم که  ئاگداریان ده  زۆر الوه ت بۆ بنرم، له نھنی نامه   به ش که وه به
م،  تیت بده وێ یارمه بکه تکم بۆ ھه رفه ر ده  بیارم دا ھه  بۆیه.م که نه کاری وا

م من ئستا  که م، ئازیزه براکه.  وه ترسییه  مه مه  خۆم بخهنی تۆ یا وه ئه ب
 پۆلیس  دام که ڕه و باوه وا بوو، ئستاش له ش مندام، من پم نی شه خاوه

تبا،  منیان گریی نھنی ر نامه گه ی ئه که  نهخیاڵن، وا  که ژراوژر چاودریم ده
  ''.بوون  ئاسانی لم خۆش ده به

ش، ی، دوای ئازادبوونی دۆستۆیڤسکی نی باسهی شای وه رحاڵ، ئه ھه  به 
 سای کۆتایی ،بۆ دۆستۆیڤسکی. ی زۆری بۆ ناردب میشلی برای نامه

بوو، توانیبووی لوتف و  م دژوار و ناخۆش نه که ی وەک سانی یه که زیندانییه
  ندیک له  لگڵ ھهیناسیاوی. ست بن ده کان به دانییه زین ندێ له میھری ھه

ست  ده ندێ کتبانی به ی ھه وه تی خوندنه یدا کردبوو، مۆه ا پهدکانی شار خه
م  و ساته  بتوانم گوزارشت له ته حمه ئجگار زه'': ت  ده وه یه و باره له. ھنابوو

 من  به.  وه ۆڤارک بوو، خونده گ ی چاپکراوم، که کراوه م بوه که  یه م که بکه
چاو   ، به یه رد ھه رچی بند و سه مویست ھه کان بخۆم، ده  وشه بوایه

م،  شف بکه کان که ودیوی وشه  ئهنیشانکانیو  مویست ڕاز ده. م قووتی بده
 من ئازاد بووم،   کاتی خۆی، کاتک که ، که وه  بدۆزمه  و بیرۆکانه و ئاماژه ئه
م   ئستا، له ی که م ژیانه ند به مبینی چه  ده که. وژانوھاڕ یان دهین و ھزر زه

  ''.خوارد ت ده فه م، زۆرم خه گانهمبوو، نامۆ و ب دا ھه شونه
 ،شت و بیابان وشک بوو  گیای ده،رد بوون ختان زه ی دره  گه،نجام ئه 
. وت که  ده م باوه ده کرد، سووک و ھدی به ستی پ فری ساڵ ده مین به که یه

، زیندانییانی   دۆستۆیڤسکی زۆر ئارامه، وه کاتی ئازادبوون نزیک بووه
. ن که ده بن، پیرۆزبایی ل دا تووشی ده که وشه  حه زیندان له بگاره

ش ئازاد  ش، ڕۆژێ دێ ئوه  ئوه  ب له نوخشه'': ت دۆستۆیڤسکی پیان ده
  ''.بن ده

ئاه، نا، من، نا، '': ت  ئاسمان و ده بته رشانی ده ، نیگای په وانه کک له یه 
  ''. وت سای دیم ماوه ھشتا حه.  کوێ کوێ و ئازادی له  یھوو، من له ھه

ت، دۆستۆیڤسکی وەک   ڕۆژھه ر له یانی زوو، به  به،ڕۆژێ پش ئازادی 
 کات، به  ده که وری دیوارە دارینه کی ده یه یی خۆی، پیاسه میشه تی ھه عاده
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ڵ  گه  له کانی که  دارینه  کاریته و له  م دیواره اوایی لهئ ما وه مینه خهدکی  
ت  فه خه. کات  ده  کۆنانه و کوشکه نگیان بواردبوو، له نی ڕۆژگاردا ڕهوڕبو تپه

دا ناشتبوو و  م گۆڕستانه کانی له نی الوی و ئاواته مه  ته خوات که  ده وه بۆ ئه
 و   تاراوگه ڕۆ، له ئومد و بھیوا، پیر و خهت و ماندوو، نا که  شه ئستا که

پای    له...نج بدات و بژی بت، ڕه ب سرلنوێ بخه بوو، ده زیندان ئازاد ده
  ک؟ چی؟ بۆ

بگاری،   چوونهیستپکردنی کات یانی زوو، پش ده دۆستۆیڤسکی، به 
  وه یه باره و له.  ھاوڕکانی بکات لهمائاوایی کان تا  چت بۆ قاوشه ده
ی  م ژماره و زبرم بۆ درژ کران، به ستن الواز زۆر ده'': نووست ده
 ست تکا وایان ھه. بوو دا کردم زۆر نه گه یان له وقه  ته  دۆستانه ی که وانه ئه
 ھندیان ڕوویان ل. سکی دی  که بم به  من تۆزکی دی ده کرد که ده
م  که ی سوه وه ر ئه سه ن لهکردم و سوور بوو  پشتیان تده،گام رده وه
  ''.کردم ده یان ل و خسه  ت ھندیان مۆڕه نانه ته.  وه ننه سه نه

 و   دۆستۆیڤسکییان برد بۆ کارگهی، چوون بۆ بگارکۆمکی  وه پاش ئه 
رییان  ی ئاسنگه وانه زیندان، ئه  زیندانییانی بیگاره ران، که ی ئاسنگه رشه وه
کوشک   چه به.  وه یان بۆ کرده که کرد و کۆت و زنجیره ا دهزانی، کاریان تد ده

دۆستۆیڤسکی .  وه  خواره وته  پی که یان بۆ شکاند و له که زنجیره
م  ده کان، به زیندانییه. کات کی قووڵ و دوورودرژی ده و نیگایه  وه گرته یده ھه

، مائاوا،  پیرۆزه'':  وه نه که ی ده ندین جار دووباره ، چهمائاواییوەپیرۆزبایی و 
وت، گریانکی وجی خۆی ناج  م دۆستۆیڤسکی له  به''. ئاگدارت باخو
  به!  ئازاد، ئازاده. کات بگری، ھاوار بکات ز ده  حه،گیرت وکی ده  ئه کوڵ له به

  . ئاسمان ڕوانته وێ و ده که ر ده ده  وه که رییه ی ئاسنگه  کارگه الره الر له
  م له به.  وه ڕته گه  ده  تاراوگه  له،١٠/٢/١٨٥٤   برواریکی لهدۆستۆیڤس 

م پش  به. نردرت بۆ سیمی پاالتینسک مان سادا ده مانگی ئازاری ھه
 شاری ئۆمسک، الی ماباتی  ک له یه فته ر بوات، دوو ھه ونده ی بۆ ئه وه ئه

ڤی کچی ۆانم ئیڤانخ.  وه منته  دۆست و ناسیاوی بوون، ده ڤ، کهۆئیڤان
و زیندان و  ره  دۆستۆیڤسکی به  کاتی خۆی که،ریست بوو ئانانکۆڤ دیسامبه

و  درژایی ئه  به. بینن کدی ده ڕێ، یه په  شاری تۆبۆلسکدا تده ، به تاراوگه
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  وو خانمه بت، ئه دا ده  زیندان و تاراوگه دۆستۆیڤسکی له  ی که یه ماوه
،  ک بووه یه ر شوه ھه  م و زۆر، به زانن، که انی دهرکی خۆی  ئه ی، به که مرده
یان  مک پاره جار که ندێ ھه.  وه نه م بکه نجی که و ڕه رد  ده ن و له  بدهیتی یارمه
نارد،  ندێ کتبیان بۆ ده  ژیان و ھهی پویستی جار سووکه ندێ نارد، ھه بۆ ده

ڤ، بۆ من ۆئیڤان. ی کڕاستی ئاغا به'': ت  ده وه یه و باره دۆستۆیڤسکی له
، من  ست ھاتب بۆ منی کردووه ده  کی له رچییه ھه.  بوو قینه کی ڕاسته برایه

  ''.رزدارم و قه بیستوپنج ڕۆبی ئه
ر  ونده ند قۆناغک بۆ سیمی پاالتینسک نارد، تا له  چه دۆستۆیڤسکییان به 

 ،می سیبریا هوت وجی حه  فه  له  سادهیربازی ی، وەک سه که ی سزایه پاشماوه
  .واو بکات ته

دا  ڕگه  له. ڕۆیشتن  پیان ده دا به کانی دیکه دۆستۆیڤسکی، لگڵ زیندانییه 
دۆستۆیڤسکی و ھاوڕکانی، سوار .  کب بوون کی پ له یه بانه ره تووشی عه
. ڕۆیی خاوی ده   زۆر به که بانه ره کان دانیشتن، عه  کبه ر گورزه سه بوون، له
بوون و   ده نده اگهڕ نگی په  بده ، به وه ئاسمانه  وران به  ھه،ر سارد بوودونیا زۆ

 دی خۆیدا  مگین بوو، له فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ، خۆشحاڵ بوو، غه.  وه وینه ڕه ده
  .منوون بوو و مه تبار یر منه کی سه یه شوه  و به
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  بشی پنجم
نالیشفی سئیلھام و ک 

 
 قس نیکراسۆڤ، ب ی خۆی لخشانیوایانداپنچیرۆکی ژیانی ، ب 

تاراوگ وە دۆستۆیڤسکی لتگارەزینداندا دەگکی سیاسی، '': و بزیندانیی
الین ھاوزنجیرەکانیوە  وە ل سرەتاوە، لیدەنگخۆش، ب دوو دەستی سپی
تت و ڕووی نادرنردەبوغز . ل وە ککدیار زیندانییک بوم شب

 دەبت، ئوانی دی ئامۆژگاری دەکات، ک ڕزی دوا ساتکانی ژیانی داگیان
ئیدی لموە برەبرە لی نزیک دەبنوە و . دۆست ھاوبشکیان بگرن

  ''.ڕزی دەگرن و ب مامۆستای خۆیانی دەزانن
دووبارە ل سان پتروسبۆرگدا  پاشان دۆستۆیڤسکی دەگڕتوە و 

یشان دەدات و بۆی پ خۆی پخشانکیدەردەکوتوە، نیکراسۆڤ 
ب پچوانوە، من بووم ب مورید و '': دەخونتوە، دۆستۆیڤسکی دەت

  ''. زیندانییانی بگارەزیندانخوندکاری
ئوەی .  ئوانخوندکاریب، بڕاستی دۆستۆیڤسکی بوو ب مورید و  

ی بوو، ھرگیز لبیری لوانوە فری بوو، ل زیندانییانی بگارە زیندانوە فر
و گشکردنی بلیمتی و  ئم چوار سا، بۆ ئو نشونما. نچووەوە

ئم چوار . و گنجینیکی پنھان و دەومند بوو بھرەی ئو، زەخیرە
  ژیانی ئوی تقریبن کرد به.  ژیانی ئویسا بوو ب کۆک و ئستوندەگی

ی مردوان  کانی خانه کی پش یادگارییه ه دۆستۆیڤسکیی؛ وه کسانه شی یه دوو به
م دوو  ھبت ئه. ی مردوان کانی خانه یهیکی پاش یادگار و دۆستۆیڤسکییه

میان  که  یه میان له م دووه  به، نواندا نییهیان لیت ڕه  بنهیی، جیاواز ره کته کاره
  . مه که ی یه مان کاتدا درژه  ھه و له  ندتره مه وه ده
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  ی قۆناغی سیبریای جیاواز و بگره رباره ی، بۆچوونی دهدۆستۆیڤسک 
 و  وه کاته  یادی ده وه ویستییه ڕی ڕز و خۆشه وپه جار به ندێ ھه.  ڤدژه ھه
 دوای ئازادبوون  دا که و نامانه له. نرت تی بۆ ده فره جاریش نه ندێ ھه

بژری  و شوکرانهتباری   منهنزاری   به کی ئاوته یه یی و گازانده نووسیونی، گله
 خراپی خۆ حای  یی له ندیش گله چه'': کرت دی ده  به سیحییانه  مهیچی و ملکه

و  ئه'' ''. م ئاسانه ده  ر به  ساڵ ھه چوار ساڵ، چوار دانه!  مه ر که  ھشتا ھه،م بکه
  هل. بوو  نه  بفایده،برد نام بۆ ده وام په رده زینداندا به   له ی که ڕامان و تفکرینه

   که،بوون یدا ڤیم ال پهک ئاوات و ھ ، کۆمه وه و ڕامان و ھزرینانه ی ئه سایه
  ''.ھاتن ده  بیرمدا نه ر به جاران ھه

 بتاوان، ن یا  ھاتبا، ئیدی تاوانبار بوایه سکی تازه ر که جار، ھه ندێ ھه''
و وناک بدزت و ڕۆژی ڕ  ھاتب ژیانی من به کرد، که وەک دزک تماشام ده

نۆڕی  من چاوه'' ''.ربچت کی بانان بۆی ده رزه  و وەک به وه پچته نه س لی که
کرد شتک  ست ده  وام ھه میشه ھه.  زانی چییه مده  خۆیشم نه  که،شتک بووم

  کرد له وام ونا ده. کات  حای من ده کی بنجب لهو کار   حای ڕووداندایه له
کی نھنیئامز  یه تگوت خۆ بۆ ئاینده ده.  وه بمه  نزیک ده قینه یرانیکی ڕاسته قه

 ڕووداوکی خۆش و شیرین و  و زوانه کرد به یاڵ ده وام خه. م که  ده ئاماده
 ڕووداوک . ی ڕووداندایه  ئاستانه م شووم و ترسناک له  که یه وه  لهنئارام، یا

زیندان و '': نووست ھا ده روه  ھه''. گرتن رگیز ناکرێ ڕی ل بته  ھه که
تی و  ینه  مه مه ئه.  وه  ژیانهتمدامندا کوشت و زۆر شتی   ، زۆر شتی له تاراوگه

ی  ماوه  م چوار ساڵ، من له به'' ''. بووم وه قی ئه ھه ری من بوو و مسته ده قه
 تابووت نراوم و  تی له زیندوویه  کرد به ست ده دا وام ھه و چوار ساه ئه
  م نییه وه ھاوڕم، من توانای ئه! ورانکی ترسناک بوو  دهچ. کراوم گۆڕ به ندهیز
 بۆ  و چوار ساه درژایی ئه  به.  وه ت بۆ بگمه یه و ماوه وردی چیرۆکی ئه  به

  ''. و زینداندام تاراوگه   له چوو که بیر نه م له وه ساتکیش، ئه
نی سیبریا زموو ی مردواندا ئه کانی خانه  کتبی یادگارییه دۆستۆیڤسکی له 
ی  رده ژر په دا خۆی له م کتبه  له داوه وی  ھه نده رچه ھه.  وه گته ده

   له ککه  یه  که، وه یچدا بشارتهۆڤر پترەلکساند ناوی ئه  رکدا به کته کاره
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ی خۆی  که ی ژنه وه ر ئه سه زیندان، له می بگاره انی گرووپی دووهیزیندانی
  . ، زیندانی کراوه کوشتووه

  ، به وه تیه تی و گاویه  نووسیویه سه م که ت به باره ی سه وه ھبت ئه 
 کاتک دۆستۆیڤسکی کتبی  دیاره. تی ی خۆیهەوردورب ئاشکرا باسی سه

کانی  و ڕکاره و ڕسا ، یاسا وه کرده ی مردوانی بو کانی خانه یادگارییه
 ودا باو می ئه رده سه   له کهبوون   نه وه کان گۆڕابوون، ئه  و زیندانه تاراوگه

م کردنی،  ری دووهەلکساند ی ئه و ڕیفۆرمانه ئه. کران و ده یه بوون و په
 قورس و  و سیستمه ، ئیدی ئه وه کانیشی گرته  و زیندانه بارودۆخی تاراوگه

ئیدی . روژوور بووموو ژ ر ھه م داینابوو، ھه که ی یه نیکو ی که وتوانه پاشکه
ندان و  واوی کارمه کی ورد و ته  چاودرییه وه ندییه تی ناوه سه هن د الیه  له
  ،بۆ نموونه. کرا کان ده  و زیندانه رپرسانی تاراوگه ران و به به ڕوه به
  مه گیرابوو و ئه کی ھه کجاره  یه کان به ر زیندانییه سه  لهجستییی  نجه شکه ئه
  . کرابوو ی که رمانهۆو ڕیف کک بوو له یه

گرت،  وش و بارودۆخک ده  ڕه ی له خنه ی دۆستۆیڤسکی ڕه که ئیدی کتبه 
زگای سانسۆر،   سانسۆر و داموده بۆیه. بوو  خۆیشی پی قایل نه  تزار به که

ی  رجه و مه  به،ی دا که مانهۆی ڕ وه ی چاپ و بوکردنه ئاسانی ڕگه  زۆر به
  .''بدات ی ل ال ی ناشایسته  ڕستهێند ھه''

 ت دۆستۆیڤسکی بهھله وه ندێ ڕوونکردنه ستی بوو ھه به خۆیشی مه  ب   
: نووست راوزکدا ده  په  له  بۆ نموونه،یدا تۆمار بکات که راوزی کتبه په
  یه مه رده و سه  ئهی، ھی  نووسیومهجستییی  نجه شکه ی ئه رباره ی ده وه ئه''
تی  واوه  ته  به که وشه  ئستا ڕه وایه گ  زیندان بووم، بیستوومه  من تیایدا له که

ر  ک ھه مانی مندا، نه  زه له'': نووست  دهن یا''. حای گۆڕاندایه   لهن یا گۆڕاوه
  م جۆره رپرسانی بچووکیش، ئه ندان و به  کارمه لک له کو گه ر، به مجه

  ''.برد کار ده یان به زاراوانه
کانی   نووسینی یادگارییه سکی به دۆستۆیڤ ھبت ناب وا ونا بکرت که 
 ی خۆی کۆ می تاراوگه رده کانی سه زموونه موو ئه ر ھه ی مردوان، ھه خانه

کو   به،ری  سه وه ڕته گه  و تۆماری کردبت و ئیدی جارکی دی نه وه کردبته
  وه زنه کی دته ڕاشکاوییه  ڕی ڕاستگۆیی و به وپه  به ، که رزه  به مه رھه م به ئه
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م   ئهی و دیاری ره مین نۆبه که بات، یه ده  المرۆییکان  ته قیقه هھر  سه  له رده هپ
  .ی چوار ساه

  خۆی و له  ، به کدا کردووه رخوردی لگڵ دونیایه دۆستۆیڤسکی به 
م  م ئه به.  کردووه  و گوزارشتی ل ی گرتووه تی و ونه ڕباندوویه  جه وه نزیکه
 یانی ، رھناوه ی ده یه نجینه و گه  له  که، یه ند دراوکی ورده ڕاستیدا چه ل ڕۆمانه

 و  بردووه رشانی خۆی ال سه  نیا بارکی قورسی له  ته م کتبه نووسینی ئه  به
  . مک باری خۆی پ سووک کردووه که

   ئاسمانی بخاته  سیحری سیبریا ڕزگار بت و ئازادانه توان له کاتک ده 
 ڕزگار بکات   قورسه م باره ژر ئه تی خۆی له واوه  ته  به ، که هو ژر بای فینه

 و   پیسانه  و جنوه  شواوانه موزاره  و ده  سفرکراوانه ره م سه و ئه
دۆستۆیڤسکی . بکات  گوزارشتیان ل  که،رامۆش بکات  فه  نزمانه بیروبۆچوونه

 تاراوگه   له  که ی نووسیوه و شتانه نیا ئه ی مردواندا، ته کانی خانه  یادگارییه له
   بت و بنووست که و شتانه رتی ئه سه  وجا له ، ئهبینیونیچاو   و زینداندا به 

کرد  ده ی نه وه شی ئه نی به مه موو ته ر ھه م ھه ر فریان ببوو، به ونده له
کانی دڵ و  رببت و گریه ا بوو، وەک پویست دهدروونی دڵ و ده  ی له وه ئه
  . وه روونی بکاته ده

 لگڵ ڕووسیادا،  ه و مامه رخورد کدا، به ری خه ماوه رخورد لگڵ جه به 
کی  ژوور  ژوورکدا، له ، له هی سییانی ڕجووه م په  لگڵ ئینجیلدا، ئه ه مامه
موو   ھه دا، که  کات و ڕۆژانکدا ڕوویان یی سیبریادا و لهو قو ندا، له بۆگه
 ئیدی  کرد، که ت و ناسیاوانی دۆستۆیڤسکی وایان ونا دهسۆو د سوکار که
  . چووتداواو،   ته و پیاوه ئه

ل بژری ڕۆشنبیری ڕووسیا،  سته دا، ده ی نۆزده ده تاکانی سه ره سه له  
ئاسانی   بوو به  نه  ھشتا ئاماده ربودا، که تکی به هیاتۆریی ئیمپ رگه جهناو

خرایی   و به دا ری ھه ز سه له  بکات، زۆر به بژره سته  ده و جۆره پشوازی له
ستکرد و  کی ده یه ، دیارده یه م دیارده ئه. ڕۆیی شونما ده کردن و نه شه و گه ره به

تی خۆی  پوور و پاشخانی تایبه له ریت و که  و دابونه مینه نائاسایی بوو، زه
  .بوو نه
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ری  مسه نوان دوو جهل خۆی  وه ه وه  ھه ئیدی گرووپی ڕۆشنبیران، له 
  وه رووی خۆیه سه له.  وه بینته  ده وه و ھزه  ڕووی توانا کسان له ھزدا، یه به

 پشتیوانی و پیرۆز  ن کسوه الیه  تی له سه  توانا و ده  که،بین تزار ده
تی  سه و ده و توانا   بایه ره ی ھه ت و پایه سه تزار بۆ خۆی ده. کرت ده
یانی تزار .  رزه ر ئه  و خوای سه وه ته بوونه ودا کۆ  له  باکانی دیکه و پایهمو ھه

ریشه له.  ته  و سونبلی ژیانی میللهنیشانکی په  میلله، یه ت ھه  میلله وه ژو و  تش
ئاسانی   کرت وەک پویست و به ده   نه.نگ ه م چاالک و چه به، رشان په

 نتی تزار بدرت یا سه  ده میش له  ئاسته وانرت بهت ده  وی ببیت و نه تکه
دین و  به یی و ئه میشه ی ھه که ت دوو یه ئیدی تزار و میلله.  وه م بکرته که
م  موو ھز و توانای خۆیان له  بوونیان ناکات و ھه رخی ڕۆژگار، کار له چه
م تزار و  به. گرن رده ھنجن و وه ده  ھه وه ی خۆیانه ته یهید به مری و ئه نه

 ،ن یان بۆ خۆیان ھه که ر یه م ھه ن، به  ھه م دوانه ئه. ن کدی تناگه یه  ت له میلله
کرت  ده.  یه یری خۆیان ھه نھان و سه  و ڕازی پهنیشانیان بۆ خۆی  که یه ر ھه
 گرووپی  ردووکیان له  ھه ردووکیان بکرت، چونکه  بوونی ھه ڕ به باوه

  .زنڕۆشنبیران جیاوا
 ڕۆژئاوادا و بۆ ڕۆژئاوا  ر، له ماوه ی جه  گۆنگه واز و ھاندانه م بانگه جا ئه 

 وتکدا   له وازه م بانگ و بانگه  ئه  چونکه،ناسراو بوو کی ناواقعی و نه یه دیارده
 کان، به یهیجڤاک تی و یه  کۆمه  چینه کرت، که ند ده سه  و په قابیلی قبووه

 ڕۆشنبیران و  وه ره مبه له: ستابن کدا وه ر یه نبه  ھه ا، له ئاشکر ڕوونی و به 
وتووی  نگ و کولتووری ناسک و پیشکه رھه فه. ک ری خه ماوه  جه وه ره وبه له
دا  م دوو جیھانه نوان ئه ل،کان یهیواوی ھۆڤ  تهیزانی ر نه نبه  ھه پایی لهوورو ئه

ی چینوتوژی   ڕووسیادا ژماره له.  ندی و لکحایبوونک نییه ڤبه  ھه ھیچ جۆره
. ت ئجگار زۆر بوو ک و میلله ری خه ماوه ی جه م بوو، ژماره ڕۆشنبیران که

ری و   ژر کاریگه وتبوونه ، که مه و که   بژارده  ڕۆشنبیره م گرووپه ئیدی ئه
م  ئه.  وه ردا بتونه ماوه  جهل ناوترسان  ده.  وه ری خکه ماوه فسوونی جه ئه

نن و فری  یه ن، تیبگه ک تبگه ری خه ماوه  جه یانویست له  ده یه  بژارده وپهگرو
ر حای  ماوه  جه متر له تا که. ن ی بکه ن تا بتوانن کۆنتۆڵ و ئاڕاسته بکه
  .ن ی بکه ن و ئاڕاسته متر دەیانتوانی فری بکه یشتن، که گه بوون و تیده ده
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ندی موجیکانی   زیاتر دبه، بوو له دۆستۆیڤسکی منداکی چکۆ کاتک که 
. ی ماری بوو خۆشخانه داری نه ژار و نه خۆشانی ھه  و نهۆییگوندی داروڤ
ری  ماوه  جه خدان به  بایه وته  سان پتروسبۆرگ، زیاتر که  چووه پاشان که

  کانی بریتی بوو له  داواکارییه. وه هیڕووی مادی  نیا له م ته ک، به خه
 جستیی،ی  نجه شکه تی، البردنی ئه ی سیستمی کۆیالیه وه شانه وه ھه

ی تاراوگان  نه ھه و ڕه  زیندانی کرا م که به. کاندا  گونده  لهخوندنگی  وه کردنه
شی پ ت و له  میللهلناویدا بوو، خۆی  ی ال په کی دیکه زوویه یل و ئاره بوو، مه
ویان بب و  کرد تیکه زی ده و حه  ئه کهی  ته و میلله م ئه ، به وه تدا بینییه میلله
 و  ربابه ، ئه کی ئاغایه و بابایه  ئه  چونکه،کات فزی ده  بکات، ڕه ندییان پوه یوه په

نی ئاغا بووبت،  مه موو ته  ھه سک که  موجیکان، که کک له یه  ناتوان بب به
  . موجیک توان بب به چۆن ده

رب و کینیک،  ھیچ که م ب رسامی، به سهمباری و   خه دۆستۆیڤسکی، به 
  نیا، به ته   ساڵ به چوار دانه. کات مول ده حه  قبووڵ و ته فزکردنه و ڕه ئه

  چوار دانه. بوون و نه ژادی ئه  ھاونه ژی که کانکدا ده  خهناو  گیری، له گۆشه
 ساڵ   چواردانه.کات  ده وایه ژار و بنه  ھه که م خه تی ئه سه مولی ده حه ساڵ ته
  وته که  نه دات که ده وڵ و ھه   وهو ق م چاه  ئه ڕوانته  و ده وه وته نه داده
وتوو  کی کوی و پاشکه ک خه  کۆمهل ناو ، یه م ماوه درژایی ئه  به.  وه ناویه
دخوایی و   به  دزوی، به وجتی، به  گه ئیدی ئازاری به.  ببوو زان گیرۆده و نه
  .کشا  ده وه نگزییانه ڕه قی و شه ده
مان کارن خراپ و  شت ھه رانکی زیندوون، چۆن ده وه مادامکی بوونه'' 
شف   کهتدا ڕۆحکیان  ورده م ورده  به''.ن که رکی زیندوو نه وه نگینی بوونه نه
زینداندا  ره زیندانیانی بیگال ناونجام  ئه'': ت ی ده کدا بۆ براکه یه  نامه له. کات ده
و    وره ، به رز و پیاوانه فسبه ند، نه و ڕه رد مه کانکی  خه، وه کانکم دۆزییه خه

  ''.تازەلکان ره  ئاتوونی ژیر سه،جوان
   بوو به مه  ئیدی ئه،دا م ئازاری ده کات و ھه م دخۆشی ده ، ھه شفه م که ئه 

  به ن که وانه ت ئه  میلله، واره  خونده و نه  که زیره ت نه  میلله. می خولیا و خه
 ڕاستیدا  ر له ماوه ، جه وه نه ناکه بیر. ن که ده ستی خۆ کار شان و بازوو و ده 

ر  کی موجیک به یه بابه.  تی ڕووسه ی میللهیلۆجۆمان ژیانی ئۆرگانیکی و فیزی ھه
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و یی  مان ساده  ھه میشه ناخی خۆیدا ھه   له، ر شتک وەک منداک وایه ھه  له
خۆیدا    لهمنداتیتی  قیقه هھ.  گرتووه  ھهی منداییردی بگه ساکاری و

سان  له تی و درۆوده یه ریتی کۆمه  دونیای ڕۆشنبیری و دابونه له. پارزت ده
ی ی نھن، خۆی بزانت ی به وه ئه و ب   نزیکه  خواوه  له،  زانست دوره  له، دووره

.   خۆیدا پاراستووه ی خواستی خۆی له رهگو ی ژیانی به سه ژیان و موماره
وەچوونی  پیره  به کاته ک، ده شوڕووتی خه ری ڕه ماوه  جهبپیرەوەچوونی

  .خودا
   دۆستۆیڤسکی زۆر جار له  که مان ھزر و بیره ، ھه  ھزر و بیره م جۆره ئه 

با .  ناوه  و شاخ و بای ل کانی خۆیدا باسی کردووه رییه وه ڕۆمان و یاده
 ھاوارک  ، کاتک دۆستۆیڤسکی گوی له وه بنینه بیر خۆ اریی موجیک وهم
اری مو الی  ره غار به  ترست و به  ده''!ن ھای گورگ، تاوی ده ئه'': ب ده
کانی،  هی خۆوی ستووره  ئه گرت، ماری قامکه ری قۆی ده ڕوات و توند سه ده
سیح  ، مه ترسه مه'': ت  و ده وه کاته خۆ ھوری ده  کاوه مولویدا دن و به ده  به

دارت بئاگ.''  
ڕاستی  به'': ت  ده،دا٢٢/٢/١٨٥٤رواری  کی به یه نامه دۆستۆیڤسکی له 
موو   ھه نده رچه ھه.  داوه فیۆ نه ی خۆم به که خته من وه!  یره تکی سه میلله

تی ڕووسیا   میللهم ، به وه وه ی لکۆینهیبین ر ورد  به ته خستووه ڕووسیام نه
  ''.ناست  ده ته م میلله س وەک من ئه م که که. ناسم ده

ڕاستی  به سکی  فریاڕهڕۆیک،  یه ئیدی دۆستۆیڤسکی دوای ماوه 
حای   له. بین تی ڕووس ده شوڕووتی میلله ری ڕه ماوه سیحایی، بۆ جه مه

ری ڕز و  بوێ و سهی خۆش  ته و میلله  ئه ست که وه  ده وه وه نیا به حازردا، ته
 دۆستانی دۆستۆیڤسکی بوو،   له پیرتز، که. ون ریدا دابنه نبه  ھه ت له حورمه

ڤ ۆسلۆ مای س  ڕۆژک دۆستۆیڤسکی له  که وه یگته ند ساک ده دوای چه
ی  رباره کانی ده انهی سۆفی  بیروبۆچوونه نج، ئیراد له ب، دکتۆرکی گه میوان ده

 م  به  که تۆ داوه  ی به و مافه ک ئه'': ت  ده که نجام دکتۆره هئ. گرت ڕووسیا ده
  ''ی؟  بکه  قسه تی ڕووسیاوه ناوی میلله   به جۆره
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واری  کات و شونه ده ی ھه که لنگی پانتۆه ت، ده دۆستۆیڤسکی، گزوگومه 
  مه ئه'': و گوتی یشان داپ دیار بوو،  وه القیه   ھشتا به  که،ر القی زنجیری سه

  ''.ت ی داومه و مافه ئه
  و جیھانبینی و نۆڕینه ت به ک و میلله ری خه ماوه  جه ھبت ڕووکردنه 
   بوو که وه ی ئه ، زاده و توندییه  کولتوور ڕۆشنبیری به  و پشتکردنه یهیئایدیا
  نه. ی ڕۆشنبیران دابابوو وه  کۆڕ و کۆبوونه ندی ڕۆشنبیری و له  ناوه و له ئه
و،  ، تاک تشووی ڕۆحی ئه وه خونده  کتبی ده نووسی و نه ی بۆ ده  نامهس که

ر  سه  زابوونی دڵ به یکرده و ده ئیدی ئینجیل بۆ ئه. ی ئینجیل بوو وه خوندنه
  وه  ڕیزی پشه و زۆر گرنگ و له کانی ناو ئینجیل، بۆ ئه بیروبۆچوونه. قدا ئه
تکای   ی ئینجیلی، له فه لسه ری فه ر و سبهوا ، شونه دواوه  به وه ئیدی له. بوو
  . یه ی ئاشکرای ھه وه نگدانه  و ڕه وه نگدانه کانی و ژیانیدا، ده کاره
 و ەوردورب  سه  له و، جگه می ئه کانی قۆناغی دووه تی ڕۆمانه ئایا بابه 

  ی که و زاھیدانه ن؟ ئه  شتکی دی ھه، خۆیچاخیچیرۆکی ژیانی زاھیدانی ھاو
 گومان و  وتنه رخورداری لوتفی خوایی بوون، پاشان که  به تاوه ره ه س له

یینه  و گه وه ڕانه رامۆشکراو و پاشان گه  گوناحکار و فه ، دووباره وه یهیدوود  
  .ھاتگ  گوتن نه ی لهیروون تکی ده عریفه مه

کانی  مه رھه  بهیکی ره وی سه بی، ڕه زه قی مه ی ده وه خوندنه 
 شادی و .کات چی گشتییان ده بونیاد و سک گۆڕت و کار له ی دهدۆستۆیڤسک

نج و   ڕه کانی دۆستۆیڤسکی، له نده لقه  خهیناخۆشی ناشادی، خۆشی و
   له؛ ڕۆمانی دوونھۆمی بن به کانی ده ڕۆمانه. چن رده مینی ده انی زهیشادی

  ، به وه بکی خۆیه غه به غه ژاو و موو ژاوه  ھه  به مدا، ژیانی ڕۆژانه که نھۆمی یه
غیلی و  سوودی و به موو حه  ھه ، بهسرئشکانیوە و  موو کشه ھه

موو   ھه ، به وه یی و داراییه سته کی جه یه له سه موو مه  ھه ، به وه کیه یه غیره
. گرت خۆ ده  و فۆڕمی جیاواز له ڕت و شوه ، تپه کوه یه له ڕووبینی و مجامه

کانی  قینه ک و ڕاسته  دووی یه ک له  یه ساته مدا کاره ووه نھۆمی د م له به
 بۆ  ودانه دووی خوادا، ھه  به ڕانه ویش گه کات، ئه ده ست پ  دهمرۆڤ
  .  تازهمرۆڤیی  وه دۆزینه
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 بابی  ک له یه ڕاده  ک به  کوڕ،کوژت ژنکی سووخۆر ده خوندکارک پیره 
ر  رامبه  به ت له  و بغیره ره مردکی به. خوازێ  ئاوات ده رگی به  مه  که، بزاره
. گری ، ده ا داخستووهد ڕووی  له وه  ناوه ی له که  دەرگی ژووره  که،یدا که ژنه
 . تراجیدیا ، ناکاته دا ئاساییه که وی ڕووداوه  ڕه  له مانه موو ئه ر ھه ھه

کی  یه  نۆڕین و ڕوانگه، ل یهیخالق واو ئه کی ته ، تراجیدیایه قینه تراجیدیای ڕاسته
. ڕت په ی مرۆڤانیش تدهیرزترین خای ڕۆح  به  له ک که یه ، ڕوانگه وه هزر به

 و  وه نگدانه کانیدا ڕه مه رھه به  ی له وه ستی دۆستۆیڤسکی و ئه به ئامانج و مه
  به ، که کی نییه کانی خه یهیخت دبه ختی و به نیا خۆشبه ، ته یه ی ھه وه نگدانه ده

ست  به ت و سامان مه روه ودا، سه کانی ئه مه رھه  به له. ستن به  مه وه هیکی الی خه 
وتن و  رکه ری و سه وه خته  به، ست نییه به تی مه یه ی کۆمه  و پایه ، پگه هینی

  یانهی ڕۆحان مانه و قاره می ئه  خولیا و خه مانه ، ئه وجین ئامانج نییه گونجانی زه
ی  م دونیایه  ھیچ شتکیان له،کانن یهی ئایدیا ودای شته کانی عه همان ، قاره نییه
  . خوا نه  بگه کیانه ره ڕن و گه گه خوا ده  تن و له هیقینی ودای یه  عه،دا ناوت ئمه
  م، به تای ھه وه له'': ت  ڕۆمانی المھووسوندا ده  لهۆڤ کیریل بۆ نموونه 

  ی خواوه م بیرۆکه ده زابی داوم و به  عهی خوا نی خۆم بیرۆکه مه درژایی ته
 ژیانی خۆیدا   دۆستۆیڤسکی له  که یه زابه و عه مان ئه  ھه مه  ئه''. وه ته تالومه
ڕ   باوه ته یووهی گه مراتی خۆی، نه عه  فیۆدۆرو میخائیلۆڤیچ، به.  وه ته ی تالوه پوه

شقک  وی ئه  پرته هڕاست. ر گومانک ھه  ی دوور له وی خایسه و ئیمانکی پته
 بیکات  بووه  نه یه و ڕاده م به ، به ندووه ی سه ره ، په وه ته وشاوه ا درهد بوونی له
  و پریشکه ر ئه نبه  ھه  له چونکه. ت حه بیر و ده سکی ئیماندار و ئاسووده  که به

  ن بگاته ن و نایه ده  ناخیدا پرشنگ ده ش له نانه ھریمه دا، پریشکن ئه یانهینوران
راوزی لوتفی خوادا   په ن له که ده یانی وای ل. قین و یه  ئیمانی خایسه

 گفتوگۆ و  وام له رده ناخی خۆیدا، به  له. ڕوات تر نه ست و ھوه بوه
   له میشه ، ھه وه چته کاندا ده قه  ده  به،کات خۆی ده  پرسیار له، دایه شه نگه گه

  . مان و دوودهگو ، به دایه شه نگه حای گه
دام فون ڤیزین  ک بۆ مه یه بت، نامه ر ده  زیندان به ی له وه دوای ئه 
 تا ،می خۆمم رده  من منداکی سه،م جا با باسی خۆمت بۆ بکه'': نووست ده

  چمه زانم تا ده ڕی بووم و چاک ده باوهی گومان و ب ند و ڕۆه ئستا فرزه
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ڕووی   ڕووبه  ئیمان کاتک کهتینوتیی. منم  ده یه و شوه ر به  ھه، وه گۆڕه
ئاۆزن و  تی ڕۆحم ده واوه ته  ، به وه بته ی دژی ئیمان ده گه ک به دونیایه

 ،ش مه وای ئه. دات کی ترسناک ئازارم ده یه شوه  کات و به رشان ده په
  خۆشی و ڕۆشناییم پ ندێ ساتی لوانلو له ند ھه جار خواوه ندێ ھه
و و مکوم بۆ خۆم  ڕ و ئیمانکی پته  بیروباوه  که دایه م ساتانه ئا له. خشت هب ده
م  جا ئه.  نکی ڕوون و خۆیا و پیرۆزه موو الیه  ھه ڕک که باوه. سازم ده
 ئاسانی چ  روونی مندا زۆر به  دڵ و ده  ڕۆحی مندا، له ، له دانی ئیمانه رھه سه
سیح جوانتر، قووتر،   مه چ شتک له ھی ی که مه قبووکردنی ئه: بت ده

 ، به ماتر نییه نگزتر و پکه وق ئه ژیکیتر، شهۆویستتر، ل دارتر، خۆشه ڕیشه
شق و   ئه کو به ، به  نییه وه روویه سه  له  ک ھیچ شتکی دیکه  نه  که که یه ڕاده 

. ناگاتی   ھیچ شتکی دیکه  که،م که  قبووی ده وتۆوه ئامزی ئه ڤیانکی غیره
سک  دا که ساتانه و ر له گه خۆ ئه.   نییه وه وه رووی ئه  سه  له ھیچ شتکی دیکه

،  تکی نییه قیقه هھو ھیچ   کی ڕووته سیح درۆیه  مه لمن که  بۆم بسه وه گه  به به
ری   ده ت له قیقه هھ  لماندن که  سه  و بته وه  ساغ ببته وه ش ئهیڕاستی ر به گه ئه
  ''.تدا قیقه ک لگڵ حه سیحدا بم نه م لگڵ مه که ز ده ، من حه حدایهسی مه

ی کس یمڕ ی فه فه لسه  لگڵ فه رخورده م به ا ئهدکاتک  دۆستۆیڤسکی له 
تی  واوه  ته رگیز به و ھه ئه. ناسیوون  کیرکیگارد و یا ئوڤیر بیکی نه کات، که ده

  رناگیرت، بۆیه ، وه  شتکی خۆڕسکهبوو ئیمان بوو، پی وا چی ئیمان نه ملکه
 یرگری  بهمرۆڤدار خودی  نبه  ھه ژمندا، لهوز و د ر ناحه نبه ھه  وام له رده ب به ده
ت لبکر.  

ی گومان و دوودیدا  شه ڕه ر ھه به  له میشه و، ھه ھبت ئیمانی خوایی ئه 
   جۆره وه وه الی ئه  هجا ئیمانداری ب.  تی ئیمانه  گومان و دوودی ئافه بوو، واته

و ڕسا و  و یاسا م کس، به به.  یه ڕیسکک بوو، ڕیسکیش باجی خۆی ھه
.  وه کاته م ده  سووک و که م ڕیسکه ک ئه یه ، تا ڕاده  دایناوه ی که  مکومانه ڕکاره

  یشتن به  بۆ گه که یه کس ڕگه. کی ستی خه رده  به ته  خراوه کهکس ئیمان
م دۆستۆیڤسکی ھیچ شتکی  به. قووت رمه کی ئاسان و نهڕ ن و باوهئیما

  بت و به نیا بخه ته   خۆی و به وێ به یه  ده، قووتی قبووڵ نییه رمه ئاسان و نه
  . وه ی خۆی بدۆزته خۆی ڕگه
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ی گوماندا   کووره کانی من به سروود و ستایشه'': ت  ده وه یه و باره له 
 .تی کانیه مه رھه موو به  سروود و ستایشان، ھه ست له به مه'' .ڕیوون تپه

 ی مین نۆته که یه  استیدا، بهڕ  و له کانی ئه قینه ن و ڕاسته سه  ڕه مه رھه ھبت به
  .ن که ده ست پ  ده م سرووده ئه
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  م شه بشی شه

  سیمیپاالتینسک
   
. زاڕ و خانووی لکدیبو با کی ئاسایی بوو، به سیمیپاالتینسک ئاواییه  

دا  ر الیان ده ونده  و کاروانی وشتران له ک بوو، قافه رایه  کاروانسه وەک جۆره
 و  که ر کۆه سه ک نھۆم بوون، له کانیان یه خانووه. خست کانیان ده و باره
ی  وه ر دیوی ناوه سه کان به ی خانووه ره نجه په. ختان ڕۆنرابوون ی دره ڕایه
ناو    له  موسماندا، که یانوانی، تا ڕبواران لگڵ ژنه ندا دهکا وشه حه

. تاتک و چاوبک ره  سه ونه که  و خجی کار بوون، نهڵکاندا مژوو ژووره
خۆرتی   ب ئیزن و به ک به یه واره ر غه گه کان نزم بوون، تا ئه دەرگی ژووره

. رن ری بپه ئاسانی سه  ڤاری ماڵ بتوان به رگه  سه، وه  ژووره ری ھنایه سه
. ر په یمان و چه  ته داری درژ کرابوون به  کان، به ری جاده وبه ر و ئه مبه ئه
ژ ڕد ند و بر به کان قیرتاو یان سه جاده. موو شونک تاریک بوو وان ھه شه
  تا چاو ب،کرا ده دی نه دا به و ئاواییه نک له وه  دهنتاک دارک یا. کرابوون نه
رم، تا گۆزینگی پیانی قووت  ن بوو، لمی وشک و گه و و لمه ر چه ات ھهکب
خوارد،   ئاسماندا، لوولی ده چوو به  لم ده،لوولی رده کدا گه ر بایه ڵ ھه گه له. دا ده
م بارانی سایشدا  که ڵ یه گه له. چوو موچاوی ڕبواراندا ده  ده خوارد به ژی دهگ
. چوو ده رنه راز لی ده  به  که،وتۆ  ئهیخاکیکی  یه لیته  قوڕه بوو به ده

   .ک سته گ و که  سنده بوو به و ده  وه بووه زوویش وشک ده زووبه
کی  یه رد دروستکراو و پاسگه به  کی له شان و نزیکی کسیه شانبه 
تی و  کی حکومه یه رمانخانه ده. بوو وت ھه وت مزگه دا، حه بھه ربازانی جه سه

 شتی   که، ئاواییدا بوو یاتی له دوکانکی خه.  بووتداتایی  ره سه خوندنگیکی
موو   ھه مه ئه. فرۆشت ت خۆراکیشی ده نانه تر و ته ی وەک بزمار، عه دیکه
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 م و ڕۆژنامانی ل ندێ کتبی زۆر که  ھه، وانه  له جگه.  بوو و ئاواییه شتکی ئه
کی  یه خانه پۆسته. کرد ستیان ده ستاوده راندا ده  خونهل ناو  بوو، که

نیایی و  کات ته یاڵ ب ده  ئیدی تا خه، بترازت وه له.  بووتداری  روبه بسه
شت و بیابان و  ری چاو ده ته واو بوو، تا ھه  تهیرامۆشی گیری بوو، فه گۆشه
زار  ش ھه  پنج شه ییه گه ۆک دهرم باژ ی دانیشتوانی ئه ژماره. وانی بوو چۆه
تی  رانی حکومه رمانبه ربازان و فه یان بازرگانانی تاتاری و سه ۆربه ز که. س که

ت و  ژر خوه  رغیزی له  قوزاقان، شوانکارانی قه وه که ری ئاواییه وبه له. بوون
  .ژیان واراندا ده ده

 ،دا١٧١٨ سای  له. بوو دساک ده  سه  پتر له م باژرۆکه مژووی ئه 
 و  وه  مابووه وه قه و ده ر به کرابوو، ئیدی ھه روستدا د م باژرۆکه ک له یه قه

رقیز،  کانی کاراقه  ڕگره جار خه زۆر. ھاتبوو ردا نه سه ھیچ گۆڕانکی به
الماری خانان و  کرد و په ان دروست دهی و تانچی قاوه وتاقمی شه سته ده
  .دا ت ئۆردووی سوپاشیان ده نانه ته

   بهیندی یوه رباز، په یمیپاالتینسک، وەک سه س ییه  گه که ر دۆستۆیڤسکی ھه 
  ت له  خزمه دیاره.  کرد ی سیبریاوه ره می به وته وجی حه می فه که شی یه به

درژایی ڕۆژ،   کان به ربازه  سه،ت بوو حمه سوپای سیبریادا زۆر قورس و زه
نمایش و  ،ک کارھنانی چه ڕۆیی، به پیاده: شق و ڕاھناندا بوون  مه وام له رده به
ربازان بۆ  وان، سه شه.  بوو وامی ڕۆژانه رده یی و به میشه فتیش، کاری ھه ته

  شته  دهغرا ستی قه ده نردران بۆ شونی دووره ئشکگری ده نیگابانی و
وی،   و بخه یانهیوانی و ئشکگر م پاسه شق و ئه م مه ئه.  که رینه پانوبه

  . کردبووت و ماندوو که واو شه یان تهیدۆستۆیڤسک
، ھیچ   ئره یمهی  مانگی ئازاردا گه من له'': ت ی ده کیدا بۆ براکه یه  نامه له 

   له وه شه و حاه م به زانی، به ده شق و ڕاھنانی سوپایی نه ی مه باره شتکم ده
  ی نمایشهیشدار وانی دی، به موو ئه مووزدا، توانیم وەک ھه مانگی ته
  دیاره. م وان ڕایی بکه  وەک ئه،ر کارکم پ بسپردرێ م و ھه کان بکه سوپاییه

  مه ئه.   نییه وه م ڕووه کم له ییه وێ، من ھیچ الری و گله  دهتییفربوون ماندوو
  ''.قم ھه ملمدا ھات و موسته   به  که یه تی و باجه گبه و نه ئه
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مان به وحکو یی و مه ربازانی پیشه وار، سه دەخون  نهی  کۆیله  له که وجه فه 
،  گا سوپاییهوم ئۆردو  ئهیئاستی ڕۆشنبیری. ھاتبوو ، پک وه دوورخستنه 

ئیدی . بوو رزتر نه کان به  ئاستی ڕۆشنبیریی ناو تاراوگه رگیز له ھه
ندا،   ھۆکی پیس و بۆگه ی ژیان له وه  ئه وه وته دۆستۆیڤسکی جارکی دی که

می و  جه سته وی ده  خهل ناودا، ر وروبه  و کشماکشی ده شه رقه  قهل ناو
  .ڕبن زووڕابووندا بجه

مان   ھه سان بوو له ڤده هحنجکی  وی دۆستۆیڤسکی، گه ھاوس خه 
ری   ھاوڕێ و براده ی کرد به م کوڕه دۆستۆیڤسکی ئه. وجدا، ناوی کاتز بوو فه

کی  یه غیله  ده ی بۆ کرد، که وه ست ھنا و پشنیازی ئه ده ی به متمانه. خۆی
ش  ر خۆیاندا دابه  سه کانیان به ئیدی کاره. نفی خۆیان دابن سره ش بۆ مه ھابه

 ن یا،کی خۆیان بکن هیر پویستی چوون بۆ ناو شار ھه  ده نۆره  کرد، به
کدیان   جلی یه نۆره  به. رم و ساوار بۆ خۆ بنن له  تا که که قه بهوچوون بۆ مو ده

کتریان  کانی یه  سوپاییه ستووره  ئه دهنرب مه  و نیتاق و که وه کرده پاک ده
رک بکت، ئیدی  ماوه ، سه وه وته که ی پاشه  ڕگه کاتزا، توانیی له. دا ق ده ونه ڕه

ی  خانه  خۆراکی خراپی سفرهیجیاتی جار له ، زۆر دواوه  به وه دۆستۆیڤسکی له
و  ی له  خواردنهو ئه. خوارد  ده ند کوپک چاوه چه  ی خۆی به که گشتی، نانه

. دەخورا  نه بوایه  ناچاریدا نه درا زۆر خراپ بوو، له ربازان ده سه  دا به وجه فه
ی  رمانده جا فه. نیا چوار کوپیک بوو  ته،رکیش فه ر نه  ھهیمیڕ ی فه بودجه
و   کوپیک و نیوکیان له وه مه الی که  ، به رپرسانی موونه  و ژمریار و به سریه

حوتسد و  بی   سانه،کان  بۆ دزه دزییه ه م ده جا ئه. دزی  ده چوار کوپیکه
ی   شارۆچکه  له م قاچوقووچه  ئه  دیاره.کرد  ڕۆبی دابین دهچلوچوار

  بوو به ی نه وه س زاتی ئه م که بوو، به  نه س شاراوه که  سیمیباالتنیسکدا له
  .رببت زایی ده و ناڕه  وه ا بچتهدگژی
ی  تی و متمانه  دۆستایه ی بوچاندا بوو که و  ھه ، لهدۆستۆیڤسکی 

و  دان، له  دهیتی یاندا یارمهیو بگار  کار له. ست بن ده ھاوڕکانی به
 ندێ ھه. دان شی ده کرد، به یدای ده  په که وگایهوری ئۆرد ده   له دا، که خۆراکانه
  ندێ له  ھه  چونکه،بوونکانی لی ڕازی  رپرسه به. دان رز ده قه  ی به جار پاره

   درابوو له ی ئۆمسک ستایشیان کردبوو، ئیدی ڕگه ھاوڕیانی تاراوگه
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. کرێ گرت  دا به که ربازخانه  نزیکی سه ژوورکی له. دا ئاکنجی بب که شاره
  ، بریتی بوو له که خانووه. ربازک بوو ژنی سه  بوه که نی خانووه خاوه
.  ویانهوکدا ڕواند نه  لمه تگوت له چ، دهکی دارینی خواروخ یه کوخته
بوو،   ھه وه که پشت خانووه  ت له پووت و بخزمهڕ ی په کی چکۆله یه باخچه

ھنرا و  رده ده  ئاوی ل،ستی کی ده مپایهو ترو  کۆنه  بوو به تدابیرکی 
دا  م خانووه دۆستۆیڤسکی ژوورکی نزمی تاریکی له. درا ی پ ئاو ده که باخچه

ندێ  ھه. سوور سواغ درابوون  گه  به که کانی ژووره دیواره. کرێ گرتبوو  هب
  وه کانه  دیواره  به،دار دروست کرابوون خته ر ته سه ل  و نیگاران که ونه
 ،ککی خ په  ته  بریتی بوو له ،م ژووره موو موبلیاتی ناو ئه ھه. واسرابوون ھه
ک و  وک، مزک، کورسییه خه خته وو، تهی پدا دراب کی ساده یه رده  په که
،  وه  نزیکی دەرگکه له. برا کار ده دی به ی کۆمهیجیات  له  که،قکوندو سه

ستوور،  کی قوماشی ئه یه رده په. ی ڕووسی دانرابوو وره کی گه سۆپایه
دۆستۆیڤسکی .  وه کرده  جیا ده که  خانووهل تواویی  م ژووره ، ئه چوارگۆشه

م   ھه یه  پاره م به  ئه دا، که نماڵ ده ی خاوه  ژنه  بی پنج ڕۆبی به مانگانه
. کانیشی بوو ردنی جلهۆم کری ش م کری خواردن و ھه  و ھه که کری ژووره

شی  تی دیکه رامه ، ده وه یه که  کیژه ری جووته ی سه  سایه ، له که ژنه م بوه به
  .کردن یی بۆ ده وده ی و قه خۆی ده   به وت، چونکه که ست ده ده

دا، نیو  مه کرله پناوی دوو شه بوا له  ده مانه ئاه، ئاغا، ئه'': یگوت جار ده زۆر
 لگڵ مالزمکدا بنوون و ڕابورن، نوج یا دا، لگڵ کاتبکی فه کیلۆ میوه

،  هیوان شانازی دانی وەک تۆدا، بۆ ئه سکی خانه وی لگڵ که ڤخه م ھه به
  ''. تی خوایه نیعمه
نی بیستودوو ساڵ  مه  ته ن ڤرانگیل، کهۆدا، بار٢٠/٢/١٨٥٤رواری   به له 

   بوو به  واته، سیمیپاالتینسک ییه ت، گه ری حکومه  پۆستی تازەنه بوو، به
ش،  بوو، قژی ڕه موچاوكی جوانی ھه  ده.ر ونده ت له  حکومهیری گشتی تازەنه

ر  ر بوو، ھه به  ی سان پتروسبۆرگی لهستدروو ستک جلی زۆر فاخیری ده ده
  رزه به پایه دان و  خانه شرافزاده م ئه  کاتک ئه.یت ت بوو تماشای بکه زینه
ترک  زار کیلۆمه ند ھه  چه ی که وتووه ست و پاشکه ده  دووره ره ڤه م ده  ئه ییه گه
، چۆن دوو  وه کرده  ده وه بیری له.  دوور بوو، زۆر دی گوشرا وه خته  پایته له
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نی   لمهل ناودا،  سته ده  دووره م ئاواییه دا، له م بیابانه ویی ئهو ق  ساڵ، له دانه
رت و  ر به سه دا به وار و ساویلکانه هدخون زان و نه  نه که م خه بیابان و ئه

 ھیچ شتکی دی ،ماسی  ڕاوهن یاویروتو ڕاوی ته   له دا جگه تن؟ خۆ لره بقه
سان  ی له وه رله ن ڤیرانگیل، بهۆبار.  بکاتڵ مژوو او خۆی پوه پی نییه

   که، بینیبوویوت، میشل دۆستۆیڤسکی ڕێ بکه  به  بۆ ئره وه پتروسبۆرگه
ن ڤیرانگیل ۆبار.  بنی تا بۆ دۆستۆیڤسکی یهوک کتبی دابو کۆمه

 به. یناسی ه د وه کانیه مه رھه ی به ڕگه  نیا له ناسی، ته ده  نهیدۆستۆیڤسکی
یر، ئاغای  وتکی سه کهڕ   به ، که وه بھنرته یاد  وه وه  ئه دا پتڤیه  لره،رحاڵ ھه 

ی  که سمی لسدارەدانی گرووپه ڕه نجامدانی ڕوه  کاتی ئه ڤیرانگیل له
دا ھشتا  و کاته  له  که،بت  دهیگی یداندا ئاماده مان مه ھه   له،پیتراشفسکیدا

  .بت ۆ دهخوندکاری زانک
  به'': نووست  ده وه یه و باره کانیدا له رییه وه ری بیره فته  ده ڤیرانگیل، له 

ر   سه وتنه که رده  چۆن سه  که،م بینی تاپۆیانه و تارمایی و نیمچه چاوی خۆم ئه
 چۆن   کهبینیمچاوی خۆم   به. زین به کان و داده کانی پای سداره دارینه کۆ سه

   له  که وه سته به وه ده کانه و کۆه ، به  کفنئاساوهی جلی سپی  بهک پیاویان کۆمه
 و پاشان چۆن  وه کانیان کردنه که  کۆه قاندبوویانن و چۆن له دا چه که رزه ئه
 چۆڵ  که یدانه  مه وه دوای ئه. موویان بردن  ھاتن و ھه سپه بانانی سئه ره عه

 یان ل نارد و بوه وودیان بۆ تزار ده در وه م خاچکشانه ده  به که که بوو، خه
  ''.کرد
رمانداری شاری کرد،  ردانی فه می سهڕ فه  ی بارۆن ڤیرانگیل، به وه پاش ئه 

  .ی خۆی نارد بۆ سۆراخ و تاقیبی دۆستۆیڤسکی که ئیدی خومه
ی ی پشواز وه  دوودی و گومانکی زۆره فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ، به 

م  ب ک ب و چ کارکی به ناسی، ده ده ی نه م بارۆنه هئاخر ئ. ی کرد که خومه
ی   مایه وه الی ئم  به ری گشتی وت؟ پۆستی تازەنه م ده بت؟ چی له ھه

  ناچاری قبووی کرد که  ش، به مه موو ئه م وای ھه به. بوو یی نه ئاسووده
  . وه کی لگدا بخواته بوات و چایه

کی   پاتۆیه ربازک به یری کرد سه رۆن ڤیرانگیل سهکاتی دیاریکراودا، با له 
مک پشتی  یارۆ که. یدا کرد که ژووره  ، خۆی به وه سووره خه ی یهیبی خاک ده
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سکی دفناک و  ، که وه ا شۆڕ ببوونهددی قه  ردوو باسکی به  ھه،واندبوو دانه
نگی   ڕه هنگی چاوی ل  نمووس بوو، ڕه کپارچه موچاوی یه رد بوو، ده نگ زه ڕه

.  پش یهییوان وخۆ ده  ڕاسته،مناک کی خه یه شوه  چوو، به یی ده وه پۆی که
  م پیاوه ئه. کرابوو  چاکسربازیری  ی پوه گوره ی به که  خورماییه قژه
ی خۆی بوو،  که خۆییه کی خانه یه ڕوانی قسه ران، چاوه ست و نیگه ، په ناسه نه
 بارۆن  کاتک که.  کراوه  بانگ  بزان بۆچی بۆ ئره بارۆن ڤیرانگیل بوو، تا که

 و  که  و نامهبینیوەسان پتروسبۆرگ میشلی برای    له ڤیرانگیل گوتی که
، ئیدی دۆستۆیڤسکی ئاھکی پدا ھات و ڕووی  ی دایه که  کتبه سته به
  وه ڕوویه   به کی مندانه هیتباری و سوپاسگوزای  منه  و جۆره وه شایه گه
ی   ڕگه تی خواست که مۆه. ک کرد ییه  ئاسووده جۆره  ستی به ھه. وت رکه هد

ھۆن  ، ھۆن وه که ی نامه وه م خوندنه ده  و به وه  بخونته که وێ نامه ر له بدات ھه
ی  ک نامه خۆیشی کۆمه   به  که،ڤیرانگیل.  خوارێ ھاتنه چاوانیدا ده  ندک بهۆڕ

  پچی و ھندێ له کانی ھه رفه  زه ندێ له و گرنگی بۆ ھاتبوو، ھ تازه
خۆیش و دۆست و وسوکار و خزم  کهی کان، نامه  نامه. وه کانی خونده نامه
 بۆیان ناردبوو، ژیانی شیرینی  وه  سان پتروسبۆرگه  له  که،ران بوو براده
  یاوهم پ  ئه تی که تایبه  به، دی گوشرا مه بارۆن به.  وه بیر دنایه ری وه ونده ئه
م دوو  ئه. یر کرد کی سه نیاییه  ته ستی به ر خۆیدا بینی، ھه نبه  ھه ی له ریبه غه

ر شتیکی   ھه  دوور له؛ دوورترین خای سیبریادا بوون ، ئستا له پیاوه
یشتن،  گه  لیان تده ی که سانه و که موو ئه  ھه  دوور له،دخوازی خۆیان

  . چووتدا  بیرکراو، بگره و له نیا ردوو ته ھه
ی  وانه  پچه نشکۆ تزار، ڕک به  خاوهیری گشتی بارۆن ڤیرانگیل، تازەنه 
   خۆی له وه م گریانه ده  به.گریان کرد  ستی به ، ده وه ریتکی ئاساییه ر دابونه ھه
کی قووڵ و  یهیت  دۆستایه وه مه  ئیدی له.مزی دۆستۆیڤسکی نا ھه

  .بوویدا  نواندا په  یان له ڕاستگۆیانه
ر و  ده قه'': نووسیت ی ده که سوکاره کیدا بۆ که یه  نامه ڤیرانگیل له 
 یندی تمه  ڕووی تایبه  چ له،یری کردووم نووس تووشی پیاوکی سه چاره

ری  م پیاوه نووسه ئه.  وه کانه وییه عنه  مه ندییه تمه  ڕووی تایبه  و چ له وه عاتیفییه
رزارباری  کانمدا قه ی شادییه  زۆربه  لهمن.   دۆستۆیڤسکییه،ت گبه الو و نه
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 بۆ   که،ناوم ر به ی وه ک وره یه ڕاده  کانی به ند و ئامۆژگارییه په. وم ئه
 بخشینکی ھیچ  ، بزانه خوا تاقیب بکه  گیان تو باوه. م بیری ناکه  له تایه تاھه ھه

م   ئه یه وانه له'' :نووست ھا ده روه ھه'' . وه و بگرته  ئه  که، چووه رنه گشتی ده
. وت  بچت، بفهتدا  ربازکی ساده ، وەک سه یهیوان م چۆه  له ، لره  باشه پیاوه
. داخم ڕاستی زۆر بۆی به به.  یه وره  زومکی گه،  شتکی زۆر ناخۆشه مه  ئه که

 ''.گرم تی ده د باوکم ڕز و حورمه قه وێ، به کی خۆم خۆشم ده وەک برایه
 بۆی  توانادا بوایه  کی له هیرچی ویست، ھه ر خۆشی ده ده به  ڕاده ڤیرانگیل، له

 اد ده وی  ھه وه کی خۆیه موو توانایه  ھه گرت، به کرد، زۆری ڕز ده ده
ژیانی   شادی به  و تینوتاو و وه رز بکاته ی به  و وره وه  بداتهیدخۆشی

  .خشت ببه
  شی واوه  باوه میپاالتینسکدا به سی ت له وه رماندانی ده فه وره ندی گه ناوه 

تگوت   سیما و ڕوخساری ده  که،کرد   سیما جوانه جیمزاده م نه ان لهیپشوازی
  نگین بوو، له فتاری ناسک و سه وت و ڕه سوکه  ھه. ر میدانه خشی سه نه

  یان کهیموان زان ، ھه وه م ڕۆژه که  یه له.  زۆر بۆشناغ بوو وه رگه ڕووی جلوبه
کی تایبهخوه گه تی له م  .کی  یه  گالیسکه،کرێ گرت  ی به وره کی گه خانوویه

ی   تزار، ڕگهیری گشتی ی وەک تازەنه که  و مووچه تدایه  خزمه جوانی له
 خۆیاندا نوان   له که که ئیدی خه. زووی خۆی بژی  ئاره دا به ی ده وه ئه
کی  یه  و ئاینده یه جیمزاده ن و نهدا کی خانه یه ماه  بنه  له مه یانگوت، ئه ده

  وه وه ونیان به یدای بوون، کیژان خه ژنان شت و شه.  پشه پرشنگداری له
  .بت ویان ھه گرانکی وەک ئهست  ده بینی که ده

 وی کرد، ھه شتی ده دا گه ره ڤه و ده ریک بوو به  خه ا کهدکاتک  ڤیرانگیل، له 
 کارکی زۆر  مه ئه. کانی خۆی بناسن ازه ت  دۆسته دا دۆستۆیڤسکی به ده
کی   دۆستۆیڤسکی بابایه زانت که بوو نه سک نه  ھیچ که بوو، چونکه ستیار ھه

رگکی ناقۆی   دۆستۆیڤسکی جلوبه ی که وه  له  جگه مه ئه.  زیندانی بووه
جلیس و  ترین کۆڕ و مه  بۆ ساده کرد، که ر ده به  سووری له خه ناشیرینی یه

  وه دا ئه ویان ده کانکی زۆر ھه خه. شوان ی ده که نگه شیا و ئاھه ده نگان نه ھهئا
زیندانی، شتکی  کی کۆنه  بابایهیتی تی و ھاوڕیه  دۆستایه  که،نن یه  بارۆن بگه له

 تزار، یری گشتی تازەنه.  وه ناکاته ودا تک ی ئه وپایه  و لگڵ پله باش نییه
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م  به. و وریا بت ی دۆست و ھاوڕیانیدا، زۆر وردبژاردن  ھه ب له ده
ک سوور  یه ڕاده  به. بوو ی نه  و ئامۆژگارییانه و قسه ڤیرانگیل، گوی بیستنی ئه

ڕاڵ  نه  دۆستۆیڤسکی، ک جهیتیتی و ھاوڕی ر دۆستایه سه بوو له
ی  که هیتی  تایبه  ماه  له رمانداری سوپایی شار، قایل بوو که سپیریدونۆڤ، فه
، لگڵ  ی باشه ده'': ڕاڵ گوتی نه جه.  دۆستۆیڤسکی بکاتیخۆیدا، پشوازی

شق و  رگی مه مان جلوبه ھه  یی، به ڕی ساده وپه م با به ، بهبیھنخۆت 
  ''. بت وه ڕاھنانه

ر  روه بان، جوامر و میوانپه ، پیاوکی باش، میھرهۆڤڕاڵ سپیریدون نه جه 
 ی دۆستۆیڤسکی برد و داوای ل ھره ی توانا و بهی گرنگ ی به زۆر زوو په. بوو

  .یین  دیده بوو، بته یلی ل ر کاتک مه کرد، ھه
ن و دیوانانی شار دەرگکانیان  نجوومه موو ئه ر ھه ، ھه دواوه به  مه ئیدی له 
  وج، که ی فه رمانده ی فهۆڤبیلیخ. گازی پشت ر  سه  خسته زیندانییه م کۆنه بۆ ئه

  ، له وه ی بۆ بخونته کرد تا ڕۆژنامه ربازی بانگ ده ی سهیدۆستۆیڤسکجاران 
. و خوانی خۆی   ھاوسفره یکرد به کرد و ده تی ده عوه کدا ده یه موو بۆنه ھه
 و  وه خونده کانی خۆی بۆ دۆستۆیڤسکی ده ، شیعرهۆڤالزم ستیپانوی م که ژنه

بۆی وه کرد چاکیان بکاته ده تکای ل  .ۆنکۆنه مویسارۆچ، قوماربازی ب  ،
 سیمیپاالتینسک، نیدەتوانی  ری فانفاری سوپایی له ری ئورکسته ڕکخه

کانی   زۆر شیکه ر و جله کانی نووسه یهی خاک جله. دۆستۆیڤسکی پشتگوێ بخات
وتن و  که رده کاندا، ده یهیاکڤ ج نگ و کۆڕه  و ئاھه موو بۆنه  ھه ری تزار، له تازەنه
  .کشا بوانیان ڕاده دهرنجی ئاما سه
 سوپاییان و  وره تی گه عوه چوو بۆ ده دی ده بها ن م دۆستۆیڤسکی به به 

 بزاری و  ستی به دا، ھه  گوندییانه نده خان و ناوه و دیوه  له.ونی شاروپیاوماق
درژایی    بمن و به وه  ماه کرد له زی ده حه. کرد  ده کی کوشنده هیبتاقتی

  .یدا بکات که  تازه ن لگڵ دۆستهو قسا شه
چوو بۆ الی  بوو، خرا ده واو ده وامی ته  ده که ر دۆستۆیڤسکی، ھه 

 و  وه کرده کانی ده ی جله خه نیشت، یه ک داده هیر کورسی سه ڤیرانگیل، له
ونی  خهڕۆمانکانی  نووسینی  دا بیری له نده روبه م سه له. کرد ده ی پ که پایپه
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زۆر .  وه کرده ی مردوان ده کانی خانه و یادگارییه پان چیکوڤۆھاپۆ سیلوستی
  مزەمه کی زه رایه، ئاوازی ئۆپ وه بن لوانه   و له وه ر خۆیه به  خۆشحاڵ بوو، له

  وه گایه ی ده که نجه ی بۆ ھاوڕێ گه که  تازه  ڕۆمانهڕووداویندێ  کرد و ھه ده
م کاری  یاتی و ھه م کاری خه  ھه ی که ته و پشخزمه م، ئه و کاتک ئاده

  ھاته ماسی، ده  كی پ شۆربای به نجه و مه خۆ  کرد، به ی دهیز ئاشپه
  .کرد م ھاواری ده ، ئه وه ژووره

  میشه سکی چکن و پکن و ھه  که،خومی ڤیرانگیل بوو  مه م ئاده ئه 
 خوار کوڵ و الق رزل و لووت واس بوو، سه مبار و بحه رخۆش و خه سه
کی  نگکی گیراو گۆرانییه  ده نیشت و به دا داده که ره نجه  ژر په جار له زۆر. بوو
 دۆست دوای   جووته گریا، که یناند و ده جۆرێ ده  به. گوت مباری ده خه
، ناچار  وه ھاته ده خۆ نه  و وه وه کرده ند جارک ئاگداریان ده ی چه وه ئه
  . وه وته بکه وێ دوور  تا له،ن ردا بکه سه ت ئاوی به بوون سه ده

ی  شه نگه گه  باس و وتنه که ڤیرانگیل، دوای فراڤین، ده دۆستۆیڤسکی و 
ی  ی پوشکینی بۆ ھاوڕکهوانی میس دۆستۆیڤسکی شه. بی ده تی ئه ندێ بابه ھه
 ڤیرانگیل  تکای له.  وه خونده کانی گۆگۆی بۆ ده  مردووه  گیانهن، یا وه خونده ده
.  وه الی شیعردا بداته   کتبی مامۆستا بن و ئاوڕک به  واز له د کهکر ده

 خۆی بۆ یتیکرد، ژیانی مندا جار باسی خۆی بۆ ده ندێ دۆستۆیڤسکی ھه
 میشلی برای  ت به باره  خۆی سهیویستی باسی خۆشه.  وه گایه ده
 م و م که به. کرد ی خۆی بۆ دهیب ده ستپکی ئه تا و ده ره باسی سه.  وه گایه ده

ی  که رھاته سه ی به وه ی باس و گانه ره  قه ش، خۆی له  ئاماژه زۆر، به
  .دا ده سکی نهڤیتراشیگرووپی پ

ی خۆی  که هیوی  دووکه و، بۆ کوخته نگانکی شه نجام، دۆستۆیڤسکی دره ئه 
. کرد ه نووسین د ستی به گیرساند و ده ئیدی مۆمکی پیوی داده.  وه ڕایه گه ده
ر  به  دا و له م کوخته ی مردوان له کانی خانه  زۆری یادگارییه ره شی ھه به

دا، خامۆش  م کوخته ری ئه  ده دونیا له.  نووسین ته ڕۆشنایی مۆمی پیو ھاتووه
  ھاته گک ده ی سه  و لووره په  دوور و نزیک حه وێ، له وله لره. و ئارام بوو
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ی  کهر جگ سه ، له که رهوستو  ئه رده پشت په  لهن ماڵ،  ی خاوه ژنه بوه. گوێ
دوای تۆزک دۆستۆیڤسکی . یناند  ده وه وه م خه ده دا و به خۆی گینگی ده

دا   ئارامهکشو   نیدەتوانی له؛نا ی داده که مه ه ، قه  الوه خستنه کانی ده زه کاغه
  .کار بکات

 ن یادۆخندێ  م، ھه انم کار بکهناتو'': ت  دهۆڤکیدا بۆ ماییک یه  نامه له 
و  ت ڕوویان دا ڕوانیان بووم، ئاقیبه بوو چاوه مژ  له  که،تی ڕووداوی تایبه

 اپام کرد، بهتر سه کی کتوپ ڕوویان دا، کاریان له  یه  شوه  به. پش ھاتنه
و   کار ستم ناچته اندا دهی خۆشی زۆر خۆشحام، له. یان کردمتی مژوو واوه ته 

  ''.ناکرت  پکارم
  ؟ یهی چ م ڕووداوانه ر له ستی نووسه به  چ بوون و مه داوانهو و ڕودۆخم  ئه 
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  م وته بشی حه

  ماری دیمیتریڤینا ئیساییف
   
تی و  پش ھاتنی ڤیرانگیل بۆ سیمیپاالتینسک، دۆستۆیڤسکی ئاشنایه 

  .یدا کردبوو  لگڵ ماباتی ئیساییفدا پهیناسیاوی
. دەبووساڵ  ی سی  نزیکه بوو،نج یڤینا ئیساییف، ژنکی گهماری دیمیتر 

کی  رییه زه.  و الوازی کرد بوو سیره واو که  ته باریکه رده ی سیل و دهینخۆش
لگڵ . ستوور بوو ی لوئه توخای ناسکۆه ی خۆشخه ردی جوانکیله قژزه
و  دا گیان دهو چاوانی پرشن ڕا گه ده ور ھهوموچاوی س چووندا، ده مترین ھه که
نابی   جه باوکی، واته. ت و توندمجز بوو بیعه سکی توندته که. بوون ق ده به ئه

ری  به ڕوه  به  که،کی موھاجیری فڕەنسایی بوو کونستان، کوڕی بابایه
 ،ی ئاغای کونستان که رس کچه ھه. رخان بوو ی حاجی ته که نتینه ره قه

  چوونه  ده مانه ئه. بوو کی باشیان ھه ییهوار هدخوندن و خون ر  به چووبوونه
  تی له تایبه ماکارکی زۆر باش بوو، به جیمزادان، ماری سه مای نه کۆڕی سه

   بهیزۆر شانازی. ست و لھاتوو بوو رده به سکی زه مای مۆدرندا، که سه
  وه هکرد  ده وه بیری له. کرد  ده وه کانیه وتنه رکه  خۆی و سهیتی یه ی کۆمه پگه
  ن، تا له بکه ر بار زه ریای خه ی ده  چۆوھۆه یهیشتان  وشک و ده ناره م که  له که

بوو   پی وا.ست بن ده ی خۆی به ی شایسته ی شارستاندا، پگه گه کۆمه
ی  کی شایسته یه نجی وەک ئاغای ئیساییف، پگه  فرکارکی گه شووکردنی به

  وج و نه سکی گه  که  نه  که، و داماوه وا  بنه اوهم پی م ئه به.  بۆ دابین کردووه
ی   و گیرۆده ر ئالووده ده به  ڕاده نگز بوو، له ڕه ڕانی و شه سکی شه که
  .نۆشی بوو باده
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ست  ده ک له دووی یه ک له  کانی خۆی یه وپایه ، پله وه م گرفتارییه ھۆی ئه  به 
   دووره م گۆشه یدا له که وڕهی و ک که ره نجام لگڵ ھاوسه هئر سه. دابوو
موو  شدا، وەک ھه م لره به.  وه ی سیمیپاالتینسکدا، گیرسابووه سته ده

  ، له وه کانیه نگینه  نه یهیست دمه بوون و به ھۆی ئالووده  کانی دی، به شونه
ندنگستا، به  دهخورکرا و ئ گیر و به رامه ھیچ ده بکی جب ت  ھیچ ئاوات و
و سهئامانج ینۆشی،  ی و مه مه  دەیویست به.  وه ڕایهوسو ردان ده رگه ک، و
تا .  وه  بدزته،ژیاندا تووشی ببوو ی له   خراپه نووسه و ناکامی و چاره خۆی له

نشتیان کردبا، زیاتر  رزه کردبا، تا پتر سه یان ل ییوگازنده کی زیاتر گله خه
 لخۆباییبوونیو  غروور. دبر  ده وه ی و خواردنه ر مه به نای وه په

 کارک   بریندار ببوو، کردیه وه دارییه ژاری و نه ھۆی ھه   به  که،ی که ره ھاوسه
  ییه واده  خانه وشه م ڕه دا ئه ده وی ، ھه وه موو تواناکانی خۆیه  ھه  به م ژنه ئه

  وه ماه  درژایی ڕۆژ له  به.  وه کی بشارته  خه ی خۆیان، له باره ناجۆر و ناله
  له. خست ی ڕک ده که شت، ماه کرد، جلی ده ڕۆی ده وپه ریکی کار بوو، پینه خه
ی و تینو  گامش، که کرد به  مشیان ده ی که انهی دھاتی که م خه ر ئه نبه ھه

یی  واده  ژیانی خانه  زۆر له نواند که بازی بوون، وای ده نه گۆیی و چه پاشمله
چی  که.  م نییه  ھیچیان که و له   خۆشه رانیان فره  گوزهو ژیان و  یهیخۆیان ڕاز

تاڵ، بکار، لۆژلۆژ  ستی به ده  دا، به یه م شارۆچکه ی ڕۆژ تا ئوارێ له که مرده
  وه تاه  و بۆش و به  بھودهیبازی نه م چه ده  و کاتی خۆی به وه واڕایهوس ده
 ونالی کو   لهیڤسکیجار دۆستۆی م که ئاغای ئیساییف، یه. ر  سه برده ده

  ، جۆره ک ئاۆزه یه  کۆنگ و تا ڕاده م دوو پیاوه  بینی و ئهۆڤبیلیخ
  م پیاوه  ئه  که ھیچ دیار نییه. یدا بوو نواندا په  یریان له کی سه ندییه دبه
 ناخی خۆیدا   بگومان له. دۆستۆیڤسکی کرد  چ کارکی له ،سته مهمیش ھه
چیرکی  ن مه  ئه  وای ونا کردب که  گینشه م له  به، وه ته یی پیدا ھاتووه زه به
  ، که فرمسکه  چاوبه  ئالووده م پیاوه ئه. کانی  ڕۆمانه کک له تی یه  بۆ بابه وره چه
کانی  ، ئامۆژگاری و ڕنماییهمرۆڤنووسی  ر و چاره ده عاتان باسی قه سه  به
کات،  ری ده زانی و ھۆڤیگه ت، نه یهیڕ، کولتوور و شارستان سیح، خر و شه مه
ۆڤ مارمیالد.  مانی ڕۆمانی تاوان و سزایه ی قارهڤمان مارمیالدۆ ھه
ی سیل و یخۆش ی دووچاری نه که ، ژنه رکراوه رکی تۆکراوی ده رمانبه فه
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ویش بۆ  شفرۆشی، ئه  له وته که ناچاری ده  ی به که  کچه ، بووه باریکه رده ده
نۆشی  ر باده به نا وه ی بکۆتایی خۆی ژبیر بکات، په ژاره م و په ی خه وه ئه
م  زانی ئه زیل و ڕژد، تۆ وا ده ی فرۆشیاری ڕه ئه'': ت تا ده وه ئه. بات ده

  ی من له وه ؟ نا، ئه وه ونته ی من به ژاره م و په توان خه  ده، تۆمیی  نیوقاپه
شک و فرمسک و  ، ئه یه ژاره هم و پ ڕم، خه گه دا بۆی ده رداخه م په بنی ئه
 زانکۆ دەبات ی وەک چۆن مارمیالدۆڤ، ڕاسکۆلنیکۆڤی خوندکار''. یه ئاھوناه

 ش دۆستۆیڤسکی بۆ ماکی خۆی دەبات و بیبۆ مای خۆی، ئیساییف
بم دیدار و تعاروفی ئم دوان، زۆر . ھاوسرەکی خۆیی دەناسنت

مدام ئیساییف، . کراوە مانکدا برجستدۆستانترە لو حاتی ک ل ڕۆ
 کی کۆمیتی، ک دەتوانت بیزۆر خۆشحاڵ دەبیت ب ناسینی کسایتی

کامی دڵ باسی ھونر و ئدەب، سیاست و ئاھنگن گورە و شکۆدار و 
  .سمای لگدا بکات

 ربازە سادەکڵ سگتی لدام ئیساییف، دۆستایفیۆدۆر ، م
یکانی ی زۆر خفت بۆ کش و گرفتاری و ناکام.ا دەگرتدۆستۆیڤسکید

ی خۆی بۆ دەردەبت و یدۆستۆیڤسکی دەخوات و دسۆزی و خۆشویست
م بب ،ندەیالو ت بی ڤیرانگیل، نابی  قسقینداری ڕاستد

ئو ژن دەیزانی ک '': ڤیرانگیل ل بیرەوەرییکانی خۆیدا دەت. دۆستۆیڤسکی
ی کسکی پرکمدار و ھژارە و دەیگوت ئم پیاوە ھیچ دۆستۆیڤسک

  ''.ئایندەیکی نابت
ئیدی خویا نیی ک ئم سربازە سادەی، بو مجزە خراپوە، بو  

ڕوخسارە گرژومۆنوە، بو قژە کورت و ناشیرینوە، چۆنی توانیویتی ئو 
 و دداریی ئافرەت ک ھمیش خونی ب شکۆ و جاللوە، ب ناسک ڤیان

یەنسیڕف ر لم دۆستۆیڤسکی ھت؟ بشوە دەبینی، بۆ الی خۆی ڕاکان
جار  ئم یکم. سرەتاوە کوت داوی ئشق و ڤیانی ماری دیمتریڤناوە

 گوی ل ،و میھرە ئاشکرایوە بوو، دوای ماوەیکی زۆر، ک ژنک، بم سۆز
ئم .  وەمی دەدایوەقسی ئو دەگرت و بو نرمونیانی و دگیرییوە

 گمی چارەنووس بوون، کۆمی ستماردووکیان پایداماوە، ھ جووت
دری لۆی کردبوون، غرچی ئاوات و ئارەزووی  تکردبوون، ھ
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ھنبر واقعی تاڵ و خمناکدا ھرەسی ھنابوو، ب با  ان ھبوو، لیگنجایتی
کیان بدبوو، ئ ڕۆیی بوو، ھیچ ئومیدەکردە ئایندە نوە نوانالی ئایندە ب
دۆستۆیڤسکی سۆز و بزەیی مدام ئیساییفی . ھیچ و ھیچ مانایکی نبوو

ق بکی نۆزا دەزانی دەرھشقرەی ئنۆب خۆی، ب.  
بم وای ئوەش، دۆستۆیڤسکی ھرگیز زاتی ئوەی نکرد ک ئشقی  

وە دیدەنی و  بم زووزوو دەچو،خۆی بۆ ژنی برادەرەکی دەرببت
سردانیان، ئمش پیوەندییکانی قووتر و ئاماژە و چاوبکیکانی زیاتر 
دەکرد، ئیدی جۆرە پیوەندییکی دۆستانی پ ل نیگرانی و نائومدی 

وانیاندا چنر پتر بنجی دوایئیدی ڕۆژ . بوو لالی نووس شقم ئڕۆژ ئ 
دادەکوتا، وای ل وی لوت، د ھات خدەکدەچووە کارنەستی ن.  

ناچاری گوێ بۆ قس نھنی و پ  ن ڤیرانگیل، ھموو ڕۆژک دەبوا بپبار 
دۆستۆیڤسکی لی دەپاڕایوە ک لگیدا . سۆزەکانی دۆستکی ڕادرت

ھۆی  ئم ژینگی، ب'': بارەیوە دەت ڤیرانگیل لم. بچت بۆ مای ئیساییف
 مدام ئیساییف کوڕکی ''.ومردەکی مارییوە بۆ من خۆش نبو

بوو بنی ھشتساپاۆڵ،ناوی پ ھ وە بما ویستیدا، لخۆش ل شا د ک
ئم مندا، ڕەشتایکی زیتی گورجوگۆڵ و نسرەوتی . بانگیان دەکرد

دۆستۆیڤسکی قایل بوو ک وان بم مندا بتوە، ک . بوو وەک میموون وا
  .دیداری زیاتری دایکیئم بوو ب بیانوویک بۆ 

.  ئازاد بوایی خۆزگ ئو ژن ئازاد بوای، خۆزگ ئم دۆستۆیڤسکی،ئاه 
و خونی بھودە و ناماقووڵ، دۆستۆیڤسکییان مست و  کۆمک خولیا
باوەڕی . ی ئاقنکانی ڤیرانگیل ندەگرتیگوی ل ئامۆژگار. نیگران دەکرد

ئیدی ھرگیز ناشت ل ھموو ژیانیدا جۆرێ ئاشق بووە، ک  بوو ک ب وا
ی وا بکی دیکشقخۆوە  ئببین.  

 سۆز و گودازی ددارە یماری برەبرە کوت ژر کاریگری 
 شرمنانیی دۆستکیوە ی بم ئاشقنییشانازی. یخسوورەکیوە

ھمان ھست، جۆشوخرۆش، سۆز گوداز و لزەتی ڕۆژگاری . دەکرد
کۆڕ و ئاھنگکاندا سمای   ک ل، زیندوو دەبووەوەال ی خۆی لیگنج
یوە ی جووت ئاشق بدەم ئازاری چاوەڕوان.زۆر بتاقت بوو. دەکرد
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. دەتالنوە، ھردووکیان سرمستی خاندانی و نجیمزادەیی خۆیان بوون
یکی نخۆشاندا تدەپڕی و یئیدی ئم چیرۆک ئاشقانی، ب بدەنگ

 برواری. چیرۆکک، محاڵ دەھات برچاوی ھردووکیانکرانوەی گری 
، وەک یاریدەدەری فرماندەی فوج، گیی ۆڤ، پایبرز ئخمات١٢/٣/١٨٥٥

ی تزار نیکو'': سیمیپاالتینسک و پیامکی سیری لگڵ خۆدا ھنابوو
م، لکروارییعات دوازدە و بیست ١٨/٢/١٨٥٥  بس کدادا، لخول 
  ''.مردووە

. دانیشتوانی موسمانی سیمیپاالتینسک، ھواکیان بھند وەرنگرت 
 ک زۆربیان جزرەبی ڕژمیان خواردبوو، ،بم فرمانبرانی ڕۆشنبیر

ئیدی ل ھموو شونک، باس باسی دی میھرەبان و . کوت یان پۆجموج
ی ئو کوتن ژماردن. ی مرۆڤدۆستانی تزاری تازە بوویزیرەکی و زرینگ
 ی کیانڕیفۆرمانیاو خر دەستی ئسکی نزیکدا، لئایندەی دەکرد ل 

دۆستۆیڤسکی ئومدی ئوە پیدا دەکات ک بو نزیکان . بدرن ئنجام
کی لوە دەروویتت بکرسلجلیسی . و بخڵ ڤیرانگیلدا، چوو بۆ مگل

. ی سیبیریا کردبووو زیندان ی ئو کسی ک ئمی ھوای تاراوگیماتمین
ل کسدا ئوانی دەوروبری دۆستۆیڤسکی، ھر ھموویان مات و خمین 

  .گوتی ڤیرانگیل، ھیچ کسک ندەگریا و پست بوون، بم ب و گرژ
ل ھوەین ڕۆژانی وەرزی ھاوینوە، ھوای سیمیپاالتینسک زۆر گرم  

ناو پوەوە  ت، ک بنی پ لجۆرێ داغ دەب لمنکی ئوندەر، ب. دەبت
نسیودوو نمرە. دەسووت رما دەگاتی گتۆبار. پلدەبن ڤیرانگیل ل، 

ک بواردا  ھاوینرەکدەڤ و جۆرە لک خانووی لنیا یت و تکرێ بگر
بوو و بارۆن بت ھی دەگرم خانووە ناوی باخی قوزاقان. کرزۆر . بوو ئ

 گورەی دارین بوو، سربانکی ل رکیتال ،ل شارەوە دوور نبوو
 بم پارک و باخکی ،ھندک شونوە خراپ ببوو، زەمینکشی چاڵ ببوو

وزی جوانی . دەورەوە بوو فراوانی بدافوارە و حوزەزار و ، بووتس 
باری ئیرتیچ ومرگکی جوان، ل لژاییکی ھنبر باخکوە تا ڕەخی ڕو

  .درژ دەبووەوە
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درژایی ئمبر و ئوبری  دەبن ب ۆیڤسکی و فیرانگیل، لدۆست 
  .شۆست و ڕاڕەوەکانی ناو باخک گوڵ بونن

 خۆشم دەربارەی یبیرەوەری'': بارۆن فیرانگیل، پاشان لو بارەیوە دەت 
 ؛ دەدامیئو کاتان الی ک دۆستۆیڤسکی ل ئاودانی گو تازەکاندا یارمتی

بر بوو،  تۆ سوپاییکی داکندبوو، تنیا یک کراسی لپا، ئارەقی دەڕشت
زنجیرکی . ک ھندە شۆردرابوو، ڕەنگ ئامال پمبییکی توا کاڵ ببووە

کوی پیدا کرد   کس نیدەزانی ل،چکۆلی درشت و ناھمواری ل ملدا بوو
 سعاتکی زیوی ، شووشی شینی پوە بوویبوو، ھندک وردەمرواری

  ''. ھیڤۆکی پوە ھواسرا بووشوە
جووت ھاوڕێ ب ئارامی و ھوری ل باخی قوزاقاندا ژیانیان دەبردە  
 کۆن ڕۆژنامانیان ، خۆیان دەشت، ملیان دەکرد، جگرەیان دەکشا؛سر

 بم دۆستۆیڤسکی سوارکی بسروبر ، ئسپسوارییان دەکرد،دەخوندەوە
. خۆی پدەکنی خۆ دەکرد و ب ی بجار خۆی گات و ناشی بوو و زۆر

ھروەھا ھویان دەدا ئو مارە بژارانی ژر گوسبان و بانیژەکان کوی 
ھات ندەترسان و  شیریان دەدان، ئیدی مارەکان وایان ل. و ڕام بکن
ڕۆژک، کاتک ک چند خانمکی سیمیپاالتینسک ھاتبوون  .ندەڕەڤین

 ک چاویان بو ماران کوتبوو، تواو ،شینکاننجیمزادە گوندنی دیدەنی
ترسان و ھتن و ئیدی لوە بدواوە چ کسک زاتی نکرد ڕوو بکات ئم 

کپخانووە چ.  
 ، ڕۆژ پتر عاشقی ماری دیمیتریڤینا دەبوودوایدۆستۆیڤسکی ڕۆژ 

ڤیرانگیل لو بارەیوە .  ماباتی ئیساییفیزووزوو دەچووە دیدەنی
ییک ووو خوا جۆرە نش  ھستی ب،ک لوندەر دەگڕایوە'' :دەنووست

  ''.دەکرد
دنتوە  ئم ھاتووچۆ و تکویی، ڕاستوخۆ ئو ڕۆژگارانمان وەبیر 

مدام پاناییڤی ئو . ک دۆستۆیڤسکی ھاتوچۆی ماباتی پاناییڤی دەکرد
ھندە برزی ڕۆژگارە، وەک مدام ئیساییفی ئمۆک بۆ ئو جازیبیکی 

حاڵ بوو دەست بیگاتم بوو، کرد بوون. ھمب کردوو ژنھ، 
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ردووکیان لشوازی ھی خۆیاندا پوەی یماای ئمیش ومیان دەکرد، ئئ 
  .دەویست سوور دەیزانی ک ناتوان بب ب ئاشقیان، ھردووکیانی خۆش

و   ئم خویای دۆستۆیڤسکی، تا گڕانوەی ل تاراوگ، بۆیژیانی سکس 
ڕوون نیی .ز سارد بوو لکی مجسکسی ئایا ککی یڕووی سسوە؟ یان ک

ڤسکی ل وەمی پرسیارکی خانم کاشینا ئیڤرینوڤادا ۆکۆپجۆش بوو؟ چ
من دنیام ک نیکراسۆڤ و دۆستۆیڤسکی ھیچیان بب ژن، بۆ '': دەت

نۆڤسکیی دۆستی  وای ئوەش دکتۆر یا''.ھفتیکیش ھیان ندەکرد
کسم  من ھرگیز ل'': دنیاییوە دەت  ب،ڕۆژانی الوی دۆستۆیڤسکی

نبیستووە ک دۆستۆیڤسکی ئاشق و شیدای ژنك بووب، تنانت ئوەشم 
کی بژن بیستووە کت نکی ئاسایی خۆش ویستبوەیڕ ''.ش یزن کامپڤ ل

رەتان خمسارد و بموباالت برانبر ب ئاف'': بیرەوەرییکانی خۆیدا دەت
 ی لڕاستیدا باسی تاک یک پیوەندی''. بگرە لشیان دەڕەوییوە،بوو

لوە دەچ ئارەزووی .  لئارادا نیی، دۆستۆیڤسکی، بر ل ژنھنانییسکسی
ئم پیاوە نخۆش، تووڕە، .  دۆستۆیڤسکی درەنگ گشی کردبتیسکسی

دوورەوە د نیا لروەرە، تپیاژنان خ کی گۆنگی لندی ژن بوو، ترسب
بووبن، بم خۆی لسر ئم ئارەزوو  ڕەنگ ل دوە ئارەزووی ل. ھبوو

  .و میل سرزەنشت دەکرد
قارەمانانی ژن ل ھوەین ڕۆمانکانیدا، جگ ل نیتوچکا، بنموود و  

یک  ئمان ھر. ان نیییشاعیرانن، خون و گۆشت و جست و ئامادەگی
کدان، بڵ پیاوگل ی خۆیان و ئارەزوویان نیید.  

جا ئم کپت سیرە، ئم بایخدان ب بارودۆخی شواو، ئم  
 ب خدانوە و بایم ئاوڕدانئ ،ئایندەی نی و بڕەوت رییکئارەزوول

کرا و ھر ھمووی ڕەنگدانوەی حای   سرکوت،ئارەزون سکسی
خۆی ل  ئیدی ئم پیاوە چکدان تنگ، ب. گنجیدانووسرە ل ڕۆژانی 

 ،عزابی چاوەڕوانی دەگڕت، ئم پیاوە پاک و شرمن لزەتی ل ڕیسککاری
گوناح دەبین نی خۆی فیدای . نزیکمکانی، توەک قارەمان ت ئامادەینانت

  . محان بکات
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 وە ز بی چیرۆکی ڤیانی دۆستۆیڤسکی زۆر لرحاڵ، گروە ھووتر کرای
 ئاغای ئیساییف، ب پۆستی یاریدەدەری ؛و تواو بوو ک خۆی ونای دەکرد

تۆگوندی ک دادڤانی لزرد . زنتسک دادەموت سی حم گوندە نزیکئ
 دەبوای ،ئیدی چار نبوو. کیلۆمترک ل سیمیپاالتینسکوە دوور بوو

 بر ئمی زۆر لدۆستۆیڤسکی . دۆستۆیڤسکی و ماری لکدی جودا ببنوە
باش ماری قایل بووە؟ ھیچ '': یوە دەپرستیگران دەبت، ب نیگران

  ''!ناڕەزاییکی دەرنبیوە؟ بڕاستی سیرە
 و و ،بکات تووڕە و نائومد، وەک یکک بدەم خوەوە ڕێ 

 تا ئوە بۆ ،ناوبناو دەوەست. سرگردان ب ژوورەکدا دێ و دەچت
دڵ   ڕوون بکاتوە ک ژیانی وران بووە و پ بیرانگیلڤن ۆبار

ئوسا دەست ب ھاتوچۆی شوومکی خۆی . خۆزیاخوازی مرگی خۆیتی
  .دەکاتوە

ھموو .  ھاوڕکی خۆی بداتوەیدا، ک دخۆشی ڤیرانگیل زۆری ھوڵ 
 دانوە و زەمینی سفرەکی بۆ خۆش قرزەکانی ماباتی ئیساییفی بۆ

 کرد، ماوەیکی زۆر ب ۆستۆیڤسکیدا، ڕبوارەکانیان بڕێلگڵ د. کردن
خانوادەی ئیساییف، ئوەندەیان پارە . گالیسککیان بدوویاندا ڕۆیشتن

ورە بکی باش و گیگالیسک بوو ککرێ بگرن ن،ب ناچاری   بۆی
یان بروای سسپئکی سیرەبانکرێ گرت ع.  

 رەکفی دەعوەتی بارۆن ڤیرانگیل، ڕۆژی سرەکئیساییف و ھاوس 
دەرفت دن و شامپانیایکی زۆر دەخواردی .  دەکاتمائاواییشامپانیای 

کاتی حرەکتدا، بارۆن پشنیازی  ل. ئیساییف دەدات، مستی مست دەبت
کرد ک ئو و ئاغای ئیساییف، پکوە سواری عرەبانکی ئو ببن، ئیدی 

ب ک وەیب ستو مئا ئم خۆی بندوچوون  ستچ وە دەگرت، بپ
ئنجام دۆستۆیڤسکی سواری گالیسککی دیک بوو، لنوان . قبووی کرد
 ،ئم جگۆڕکی، ھموویانی ڕازی کرد. شای کوڕیدا، سوار بوودماری و پا
موو بیان بوو ھد .شپ وری دەچوونھ ب کردوو گالیسکئاغای . ھ

ری کردە سڤر شانی بارۆن ئیساییف، سوی لوت یرانگیل و خک .
کدی دەکرد دۆستۆیڤسکی و ماری بسپایی قسانیان بۆ یمانگی ئایار . ئ
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 بۆن و برامی گوڵ و گولیلک ،بوو، ئو شوە ئاسمان ساف و سایق بوو
ست دەکرد، تاریکی بویان، پیاوی مترۆپکی دارکاژان  ک م خۆی لئاست

. کی ل پرتوی شیرئاسای خۆی ھکشابوو گ، ڕگهھدەسوو، تریفی مان
ستایشوە تماشایان   ئم دیمن دگیرە، خمی ئو کسانی ک بیئارامی

 جادەک غئنجام کاروانک، ل قرا. دەکرد و لی ورد دەبوونوە، زیاد دەکرد
  .اوایی و جیابوونوە ھاتئو ئیدی کاتی ما وەستا

کوتبوو، ل پخی  ا خوی لدل سووچککابرای مستی بوەی،  
ماری و . ڕاوەی دەکرد لی چکۆل بدەم خوەوە ووا بوو، پودخو

وە  دۆستۆیڤسکی باوەشیان بشتنسکدەم گریان و فرمکدا کردبوو، بی
وردیان دەخوند و ئاماژەی خاچیان دەکشا و سوندیان بۆ یکدی 

ن ڤیرانگیل، ۆبار. یکدی نبن  ل ک یکدی لبیر نکن و نام،دەخوارد
. ی خۆیان رواکه  سه  بۆ ناو گالیسکه وه گرت و گواستیه  ھهیمردەکی ماری

ڵ یارۆی  گه شاش، لهدماری و پا. ھنا نه ر چاویشی ھه ست ھه کابرای مه
و  دا کان با سپه  ئه ی له که هیبانچی، قامچی ره کابرای عه. ستدا سوار بوون مه
  .موو شتک کۆتایی ھات  ھه و جۆره به. پوتۆزدا ون بوو  تهل ناو  که انهب ره عه

 واوک کۆما ستابوو، ته ق ڕاوه دا ڕه که ندی ڕگه ناوه  دۆستۆیڤسکی، له 
 و فرمسک  وه ری خوار کردبووه ھات، سه ده  نه ی لوه هو، جو وه بووه

ڤیرانگیل چوو . ر عاردی  سه ڕژایه  خوارێ و ده ھاته  گۆناکانیدا ده خوڕخوڕ به
ک ب، سواری  یه ی تاک وشه وه ئه ستی گرت و ب ، ده وه یه الی ھاوڕکه  به

  .ی کرد که گالیسکه
   دۆستۆیڤسکی خۆی به، سیمیپاالتینسک یینه یان گه به ره  ھاوڕێ به جووته 

ھات  دا ده که  ژوورهیدرژی  انی و به پت، به تا ڕۆژھه. ی خۆیدا کرد که ژووره
. شداری بکات شق و ڕاھناندا به  مه گا، تا لهوو ئۆرد پاشان چوو بۆ. چوو و ده
ر گازی  سه ، له وه ی شتک بخوات یان بخواته وه ئه ، ب وه ڕایه ر گه ونده  له که

  ستی به  و ده که  بنمیچه وت، چاوی بینه که نه وی ل  خه.پشت ڕاکشا
  .کرد ده ی پ دووی پایپ پایپکشان کرد، پایپ له

  خۆزگه'': نووست ک بۆ ماری ده یه  نامه،دا٤/٦  برواری دۆستۆیڤسکی له 
  کاته و ڕاستیدا حام ڕک له  له. م که نیایی ده  ته ست به ند ھه دا چه تزانی لره ده
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گۆڕیان  به ندهی زیندانکدا ز ستگیر کرام و له دا ده١٨٤٩سای    له چت که ده
  ند خووم به چه. ک دایانبیم موو خۆشی و شادییه  ھه هخورتی ل  به. کردم
کی ئاسایی  هیتی  دۆستایه  خۆمانم بهیتی رگیز دۆستایه  ھه، گرتبوو تۆوه
  ڕباند و له  زۆر شتم جه.شم  دیداری تۆ ببه م من ئستا له به. زانی ده نه
نیا  تاقی ته  دا به گه ری کۆمه  ده  ساڵ له من پنج دانه.  فری بووم وه زموونه ئه

بوو گری دی خۆمی بۆ  سک نه که. نیایی کی ته موو مانایه  ھه نیا به ژیاوم، ته
سکی خۆت، وەک  م تۆ وەک که  به،بژم کانی خۆمی بۆ ھه مه  و خه وه مه بکه

شوازیت لکی نزیکی خۆت پزه ر خۆم بزانم، به ر ھه گه مه. کردم خزمم مج  
چی  داوی، که ت پ فه ندم خه ندم ئازار داویت، چه خۆم، چهی  توند و خراپه

م،  گه  تده وسته م ھه وم، من له ت خۆشتان ده که ش تۆ و مرده مه وای ئه
یریت، ڕۆحکی  تۆ ژنکی سه. ش بدڵ نیم نده وه سکی ئه م، که که ده ستی پ ھه

جی خوشکم   تۆ له.  هی  مندات ھهیردی مان پاکی و بگه ، ھه یه ت ھه بونه
 خاکی  مه تی بۆ درژ کردووم، ئه به حه ستی میھر و مه  ژنک ده که. بووی

و  شی تاریکیدا، ڕک له  باوه ، له وانه ئستاش شه.  ژیانی مندا  له مژوویی گرنگه
کانی خۆمم بۆ  مه ڕشت، خه ده  جاران ڕازی دی خۆمم بۆت ھه دا که کاتانه
ھیوادارم ... گرت و وکم ده گرت، گریان ئه ژان دامده مکی به خه. ڕشتیت ده ھه
گیری و  ڕی گۆشه وپه حای حازر له. زانیت وج نه گه وجه  گه م، به م قسانه ئه
  مه  ڕۆژ چۆن ببه وو  کوێ، شه مه نیا، نازانم ڕوو بکه نیای ته ته. ژیم نیاییدا ده ته
  ''!ژیم کدا ده یه چ بۆشای له. موو شتک بزارم  ھه له. ر سه
دات، تووشی  ست ده ده دۆستۆیڤسکی، جۆشوخرۆشی نووسین له 
ت  نانه بت و ته  ده زوو تووڕه. گرت مینی دایده بت، خه واو ده  تهیشبینی ڕه
  .ندێ خورافات دن  ھه ڕ به باوه
کات،  راورد ده نووسی ڤیرانگیلی دۆستیدا به نووسی خۆی لگڵ چاره چاره 
ش منداڵ   دایکی شه ، که وه وینی ژنکی سیوچوارساه  داوی ئه وهوتبو  که که
ئیدی . ژیا تری سیمیپاال تینسکدا ده د کیلۆمه ی چوارسهی دوور  له وبوو
 و   ڕاڤه وته که  ده،ی نووسی خۆی و ھاوڕکه خت و چاره  به یی له  گله وته که ده

ندێ ترس و   ھهیپشبینی. یانبین  ده ی که ونانه و خه یری ئه ی سه وه لکدانه
بات و  ر سیحر و جادوو ده به نا وه په. کات ی ناواقعی بۆ خۆی دهیشاد
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 نۆکان فاڵنک  ده ت به  ده ، که وه  الی ژنکی فاگره چته نجام ده هئر سه
  .کات  دهمرۆڤانی   و پشگۆیی ئاینده وه گرته ده

ماری . بوون  نه ره یشتن، دخۆشکه گه  ده وه  کوزنتسکه  له ی که وانه و ھه ئه 
 یینۆشی ، مه وه وامه رده  بهیژاری ست ھه  ده به''بوو،  نیایی خۆی ھه  ته یی له گله
  م شاره و له م و ئه ۆکی ئه وقسه ، قسه وه یه که  مردهییی و بحیسابی میشه ھه

سان لگڵ  ق ی که وه ر ئه  سه ته و ھاتووه  ئهیتاک شادی. نان دا، ده بچووکه
  .''، بکات نج و پیاوکی باشه  فرکارکی گه یدا، که که دۆستکی مرده

م  ئه. یگرت سوودی ده حه  و ا غیرهد ناخ زان، له  ده مه  به دۆستۆیڤسکی که 
ی خۆش بوت؟ ئایا  ناسراوه  نه م پیاوه ؟ ناکا ماری ئه  کیه نجه  گه فرکاره

کانی دۆستۆیڤسکی زیاد   نامه دواوه  به مه ه؟ ئیدی ل بیر کردووه ڕابردووی له
ئیدی . دت  کتبیان ل ی نیمچه ندازه  ئه و به  وه بنه ن و زۆر درژ ده که ده
واو   خواردن تۆرا، ته ئیشتیای له. ژیا  ده وه ی ھاتنی پۆستهیڕوان م چاوه ده به

  . فرۆشت ری خۆی ده  سبه ڕی به ست، شه  په میشه الواز بوو، ھه
،  سته به م مه ی بدات و بۆ ئه که ره  برادهیتی بێ یارمه ده  ل،رۆن ڤیرانگیلبا 

زمیف شارکی . کات شاری زمیفدا ساز ده  و و ماریدا، له نوان ئه  دیدارک له
  له.  وه ی نوان سیمیپاالتینسک و کوزنتسکه ی ڕگه  نیوه وته که  ده، یه چکۆله
م  به.  وه کاته  ئاگدار ده که  شونی دیداره کات و ، ماری له وه ی نامه ڕگه

ربازکی وەک دۆستۆیڤسکی   سه  به تی سوپایی، ڕگه سه زگا و ده داموده
   له؛ وه دۆزته ئیدی ڤیرانگیل فک ده. ری شونانی وا دوور بکات فه ن، سه ناده
  ، بۆیه ھاتووه فی ل  دۆستۆیڤسکی، نۆره  قاو که یکات به موو شون ده ھه
ت بکات  وت، تا ئیسراحه که نه ر ده ی خۆی وه که  ژووره واو له ب ڕۆژکی ته ده

 بوو، ھاوبشدا  یه خشه م نه  له ، که که وجه الموت، دکتۆری فه.  وه بته خۆ و وه
می   ئاده رمان به ئیدی فه. کات ری گشتی ده کانی تازەنه  قسه ی لهیپشتیوان

س  که   به کان توند دابخات و ڕگه ره نجه موو په  ھه ، کهن ده خومی ڤیرانگیل ده
کانی  موو گۆپه  ھه وێ، کاتک که ی شه عات ده سه.  وه که  ماه دا بته نه

سواری    ھاوڕێ به بت، جووته ی سیمیپاالتینسک خامۆش ده شارۆچکه
  .ڕێ  وتنه و شاری زمیف که ره ی ڤیرانگیل، به که گالیسکه



 LMS

   بوو به وه وەک ئه'': نووست دا ده ره فه م سه  باسی ئه شان لهڤیرانگیل، پا 
ستی  ی داماو ھهیم دۆستۆیڤسک ڕۆیشتین، به ئاسماندا بفین، وەک باھۆز ده

ڕۆین،  ڵ ده سواری کیسه   به یگوت ئمه وام ده رده کرد، به ده  نه م خراییه به
  '' خراتر باژوێ کرد که  ده که هیبانچی ره  عه وام داوای له رده به

  م ژنه دام ئیساییف، ئه ی مهیجیات ڤیرانگیل و دۆستۆیڤسکی، له! خابنل م 
   که،کات ده بوردنیان لل داوای  گرن، که رده و وه کی ئه یه نیا نامه ، ته نجه گه

 بتوان  خۆشتر بووه  نه وه ی له که  مرده  ب، چونکهدیدارەکوە  نیتوانیوە به
د   سسه  پتر له؛یان زۆر ناخۆش بوو وه ڕانه گه. ج ب بهنیا  ته  به

   جگه مه عاتدا بیبوو، ئه شت سه  بیستوھه متر له ی که  ماوه تریان له کیلۆمه
 دۆستۆیڤسکی داخی فیراری ببت و  بوو که ئارادا ھه ش له وه ی ترسی ئه وه له

م  خوری، به   به وه یان بووه موو ڕیسکه ئیدی ھه.  ببت تووشی کشه
ل بارون . زانیبوو ی نه  ھاوڕیه م جوته  غیابی ئه سک به  ھیچ که ختانه خۆشبه

 لگڵ  تی کرد که  داوای مۆه،ند ڕۆژک دا، دوای چه ڤیرانگیل کۆی نه
  و دۆسته ندێ له  بۆ زمیف، بۆ الی ھه ند ڕۆژه رکی چه فه دۆستۆیڤسکیدا سه

ی  که خومه.  یان درایه که ته مۆه. کرد ر کاریان ده ونده  له ن که  بکه ندازیارانه ئه
جار  م که  یه مه ئه. کی کورتی جوانی بۆ دۆستۆیڤسکی دووری ڤیرانگیل، پاتۆیه

  نی له ده زیندان، جلکی مه  بگاره ، دوای ئازادبوونی له م دوورخراوەیه بوو ئه
بت و  یان ناکام نه وه م ھه  ئه ی که و ئومده  ھاوڕێ، به جووته. کرد ر ده به
ی زۆر خۆش بوو،  که وه ش شه جاره م ئه. ڕێ  وتنه بت، که نجامکی ھه ئه
موار بوو، ھیچ چاڵ و   قیرتاو و ھه که ڕگه. بوو ی خۆش واکه شوھه که

نانکدا  ناو دیمه  خرایی به  ، به که سپه  سئه گالیسکه. بوو  نهتداقۆرتکی 
و دووری پنج    فاسیله له. بینرن ودا ده خه  ی له نانه یمهو د ڕۆیی، وەک ئه ده

دیار  کی سووری خونئاسایان ل به ا ئاسۆیهدناکاو ، له وه تری شاره کیلۆمه
  که سووتاند، ئاگره یان ده شی پایزه کان پووشوپه جووتیارانی گونده. وت که

وری   ده  ئاسماندا و به چوو به ی ئاگر، ده بسه. دا پۆلی ده وەک الفاوی گ، شه
والدا بو  و به مال ، به وه قییه ته خوارد، پزیسکی ئاگر ده خۆیدا گژی ده

م  الی ئه  ، به وه ترسه  کان به سپه ئه.  وه وته که  ده  و ئاگری تازه وه بووه ده
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کانی زمیف نزیک   زیوه  کانه کان، له نجام ڕبواره ئه. ڕین دا تپه ی ئاگرانه کووره
  . وه ونهبو

  م له که. یان دابوو که کییه ره  سه وری کارخانه  ده،کان مای کریکاره 
،  وه  دووره له. کان دیار بوون ره رمانبه  فه وره ندازیاران و گه دوورتر، ڤالی ئه

  .ڕۆیی  ده  که، دیار بوو که بارهوڕو
نووست و  ک بۆ ماری ده یه  شار، دۆستۆیڤسکی خرا نامه نه گه  ده که ر ھه 

ته  کات به ده تکای لنج دانه به. ینی  دیده زووترین کات بم پ  ڕۆژ 
.   مردووهن یا س نازان ماوه که.  نابت وه  مارییه مک له ڕت و ھیچ وه په تده

 ژیانی  ست به  و ده وه ڕته ب بۆ سیمیپاالتینسک بگه چاری نامن، ده
ڕوان،  ڕوان بکات، چاوه ب چاوه ده.  وه  بکاته هربازخان  ڕوتینی ناو سهیکھاوی یه
  .ستی ی په  لوتکه ته ییوه دۆستۆیڤسکی گه. ڕوانی  چاوه میشه ھه

 شاری  کی له یه  نامه،دا١٤/٨/١٨٥٥  برواری نجامدا، له  ئه  دۆستۆیڤسکی له
کی  یهیخۆش دام ئیساییف، دوای نه ی مه که  مرده گات، که ده  پ وه کۆرتسکه
   کرابوو که وه دا، باسی ئهیی مار که  نامه له.   مردووه، درژی کوشندهدوورو

 ،ی که خاکسپاردنی مرده به سمی کفنودفن و ڕه  و ڕوه که خۆشییه ڕۆژگاری نه
ی  که ی کری گالیسه  پاره ک که یه ڕاده  ، به نجام دراوه  ئه ژارانه زۆر ھه
ناس س  سکی نه که.  رز کردووه کیان قه  دراوسیه  لهترمکیی  وه گواستنه

.   قبووی کردووه قه ده میش وەک خر و سه  و ئه ڕۆبی بۆی ناردووه
 و  و کابرا ئالووده ، ئه وه ییه زه ڕووی به   دۆستۆیڤسکی له نده رچه ھه
دی خۆیدا،   م له  تاساندی، به واه و ھه ویست و ئه ی خۆش ده سته مه میشه ھه
 ؛کرد  ده دنیھادانه نھان و به کی په و شادییه یر کی سه ییه ده ئاسوو ستی به ھه
ست و  ربه خت بوو، ماری ئیدی سه ی ته ر ڕگه کات دوا کۆسپی سه ست ده ھه

.  سی ھناوه ره خۆ ھه  خۆبهڕ مپه ئیدی دوا له. ن ند بکه ماوه توانن زه  و ده ئازاده
 بۆچی  کات که خۆی ده  له  بت و گازانده  ده ش، تووڕه مه م وای ئه به
ی  که  ماه کرد له ده زی نه کرد و حه  ده  داماوه م پیاوه ی به جار گاته ندێ ھه

ی  و ئاواته وا ئه ئه.  بووب وه  ئاواتی مردنیه دی خۆیدا به   له نگه خۆیدا بت، ڕه
 باوکی خۆی  ق به رھه مان ئاواتی ده دی، وەک چۆن کاتی خۆی ھه  ھاته
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م  رخه مته  که کی باو، خۆی به ر یاسایه  ھه ر له ده ئیدی جارکی دی، به. بوو ھه
  .زانت ده

کی  یه دۆستۆیڤسکی نامه. بت  شاری بیسک ده می لهڕ کاری فه  ڤیرانگیل، به 
دام ئیساییف   بۆ مه  ھندێ پاره کات که ده نرت، تکای ل پسۆزی بۆ ده

ھبت .  نا و زوانه م به  به، وه گمه ت بۆ ده یه و پاره  ئه  که به دنیا'': بنرت
نیازم   به نده رچه ، ھه رزاری منه تبار و قه ست بکات منه  وا ھه و خانمه وێ ئه نامه
م  به. ککی دی بدرت  گیرفانی یه ب جارێ له م ده ، به وه مه  بده یه و پاره ئه
ی   ھاوڕکه ھا تکا له روه  ھه''.ی  که، ل نازانم وه مه یده ر ده ، ھه رچۆن بووه ھه
بکات و دی   لیرخۆشی کیش بنرت و سه یه دا نامه که ڵ پاره گه کات له ده

دا  سه و که  لگڵ ئه ه  مامه وه  وریاییه ب زۆر به ده'': نووست ده.  وه بداته
ستیار و   ئجگار ھه  که،سکی وەک ماری تی که تایبه  به، رزاربارته  قه بکرت که

وێ  یه  و ده رامۆش کراوه  فه  که ی الیه سته و ھه  ئه میشه ھه.  گومانه به
 ''.ن یکه ست و ئاشنا و خزمان لگی دهۆک د وه   بکاته و چاکانه بووی ئه ره قه

و   ئه ، که گوتووه من پم'': نووست کدا بۆ ڤیرانگیل ده یه نامه  پاشان له
 تۆ  یف که حه ! چ ژنکه! ایخو. ک من  نه دووه تۆ بۆت نار بیستوپنج ڕۆبه
  ''.باش نایناسیت

ی دی جۆشی سۆز و ڤیانی زیاد  ک، ھنده روویه ی ده وه ئومدی کرانه 
م، باش گوێ  براکه'': ت  ده وه یه و باره کدا بۆ میشلی برای له یه نامه  له. کات ده
  نگه زانم ڕه وێ و ده م خۆش ده هم ژن  ئه کی زۆره یه  من ماوه، کانم بگره  قسه له
تۆزک حام کاتک  ر ھه. م ناکه و ھه ب ئه من به. ویش منی خۆش بوت ئه

   ''.فزم ناکات  ڕه زانم که ده. م که ندی لگڵ ده ماوه  زه،باش بت
   له ئمه'': نووست کی دیدا بۆ میشل ده یه  نامه ک، له یه فته ند ھه دوای چه 

 ویش منی ئه.  ک خواردووه  سوندمان بۆ یه، ک داوه یه  یمانمان به  په وه دووره
  ''.لماندووم ی بۆ سه وه  ئه وه  کرده  بهخۆش دەوێ،

نی  دا به نگانه ستیار و ته  ساتکی زۆر ھه وا له ی بنه ڕاستیدا، ژنه له  
م له  به،دابوو شووکردنی پ یار و بهنه م ب جگار دوودڵ بووی خۆی ئ.   

بوو،  تکی ژیانی نه رامه نا بوو، ھیچ ده س و ب پشتوپه ماری، ژنکی بکه 
ق  رھه  دۆستۆیڤسکی ده  که وه ییه زه و سۆز و به  ئهیری  ژر کاریگه وتبووه که
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دار،  ژار و نه  پیاوک بوو ھه چونکه. ویست ده م خۆشی نه یبوو، به و ھه به
  مایه ته  ماری به  که وه بووه تینسکدا بو سیمیپاال نگوباس له ئیدی ده. خۆش نه

و  کانی ئه  نامه ی ڕاستی ب دۆستۆیڤسکی له وه ئه.  بکات  پیاوکی دیکه شوو به
ک   ساردوسی و دوودییه  جۆره ستی به یدا، ھه که گیرانهست ی ده دواییانه

  .ر گران بوو به   زۆری له  که،کرد ده
ر  گه ؟ ئه هیچار چی'': ت ا بۆ دۆستۆیڤسکی دهکد یه  نامه ماری دیمیتریڤینا له 

بت،  وامی ھه رده کی جگیر و به یه زیفه نکی گونجاودا ب، وه مه  ته پیاوک له
ت، داوام لکی باش بپیاو کی بده م، چ وه بکه بکات شووی پم ؟ وه مه'' 

  مه واو، ئیدی به کات و ته  دۆستۆیڤسکی ده ماری وەک دۆستک پرس به
ماری ب شوو   توان به ده   نه؛ بوو کانه  مانۆڕکی زیره مه ئه. کات کی ده چه
جا . بکات دەتوان ب مردی پ  کات و نه  نه دانه ند و خانه مه وه  ده و پیاوه به

م   ئهیستی رھه ر به گه ی ئستا، ئه زیندانی و دوورخراوه کی کۆنه دۆستۆیڤسکییه
 و  ربازکی ساده ئاخر سه. رستی ڕی خۆپه وپه  ئه کاته  ده مه  بکات، ئه ژنه

ت   خه م ناشتوان مل بداته ڕوانی چی بت؟ به  چاوهب  ده گه تۆکراوی کۆمه
  له.  بکات  پیاوکی دیکه وێ، مرد به ده می خۆش  ئه  قایل ب، ژنک که وه و به
   شوو به وه  بکاته وه بیر له   نییه  ماری ئاماده  که وه کاته  بیر ده وه خۆیه ر به

 و  وه یه  بن کشه چنه ژنانی دھاتی ده  بکات، پت و پیره ناسی بگانه کی نه بابایه
ستکورت   و دساف و ده مارییش ژنكی ساویلکه. دان کاری وا بکات ھانی ده
ی  ند ده و چه  له م دۆستۆیڤسکی جگه به.  و فریوی خواردوون ژاره و ھه
ئیدی . خۆی بکات  ک له رگری و داکۆکییه ز، ناتوان ھیچ به ر کاغه  سه یخاته ده
 ئاکامی بیاری  بوو، له  ھه وه ری ئه گه کدا ئه یه ر چرکه  ھه ، لهخولککدار   ھه له

نیا،  تاقی ته  ماری به. تی بگۆڕت واوه ته  نووسی دۆستۆیڤسکی به ماریدا، چاره
  وه کانکه  نوان خه وتبووه دار، که بوو و نه نهنا،   ب پشتوپه،الواز و بتوانا

کات  ده ست دۆستۆیڤسکی ھه. یشتن گه ده بوو، لی تنه و نه  حای ئه ئاگایان له
ڤیرانگیل، . مرت تی بپچت، ناژی، ده واوه  ته ندی لگڵ ماریدا به یوه ر په گه ئه
ۆستۆیڤسکی بۆی د.  بۆ سان پتروسبۆرگ  چووه  سیبریاوه دا له کاته و له
 شت نمرم یا ن، بگومان ده وت بکه زه م ل که ر فریشته گه ئه'': نووست ده
زانم،   خۆم دهیھی  من ماری به.  وه باری ئیرتیچهو ڕو مه خه  خۆ دهنبم، یا ده
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ئاشکرا   ، به کی بۆ بنووسه یه  نامه،خاتری خوا   به ی؟ بیکه گه ی خۆم، تدهیھ
ی  رباره ر شتک ده گه ، ئه  بکه کانی منی بۆ شرۆڤه و ئاواته ز خولیا و حه

موو شتکی بۆ  ھه.  ، بۆی بنووسه یه ئارادا ھه ، له یه م تاراوگه  من لهیڕزگاری
زانی   تۆ نه یه وه م له به. یدا بکات ی من په  ئاینده کو ئومدک به ، تا به بنووسه

 بۆی  جۆره م ، به اسانه کارکی زۆر ئ مه ئه. کی بۆ بنووسیت یه چۆن نامه
زانم تۆ   ده جا چونکه... یاندم گه فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ، سوی تۆی پ':  بنووسه
   بۆیه، سته به  گرنگ و مه الوه  وت زۆر به نووسی ئه  ژیان و چارهیکاری ورده
  '''. یه ڕوه و به ت به باره  سه ره ری زۆر دخۆشکه به  خه م، که ده ت ده مژده
  وه پاڕته  ڤیرانگیل ده له. ربگرت ک وه یه سوپادا پله  دەیتوانی له  خۆزگهئاه،  
کی  یه ، نامه وه یه که می دۆسته  وهیڕوانی م چاوه ده ئیدی به.  کارکی بۆ بکات که

کات و   ده شه ڕه  ھه وه که الیه  دا له که  نامه دام ئیساییف دەنرت، له  بۆ مه شتانه
شقی خۆی بۆ  کات و ئه زاری ده  و شین و وه پاڕته  ده وه کی دییه الیه  له
 ئیدی ، مانگ دووری شقی خامۆش و ده دوای دوو سای ئه. ردەبت ده

م دھات   و ئه وه  بیگرتهبخشینک  مایه ته به. بگرت  ھه م ژنه ست له ناتوان ده
:  نووسین هوت که نگ ده ھه. ج بی ی سیبریا به و ئاوایی و شارۆچکانه

ست  ده ک به یه  پاره''. وه مه  نووسین بو بکه وه ناوی خوازراوه  توانم به ده''
داری ڕزگار  ژاری و نه  ھه شی له که  ماری و کوڕه و پارانه دن و دکارت به

ی   ده ک سوکنایی به یه دام ئیساییف، تا ڕاده ی مه که مه م وه به. بکات
و  شق و ڤیانی ئه تی ئه ویهونیا ویست نووست، ته ۆی دهب. خشت به شوی ده په
دۆستۆیڤسکی . دارە و ژنکی غیره  ئه زمووێ، چونکه خۆی بئه  ت به باره سه

.  پستی خۆی ناھورێ یفان له که   له  که،بت ی خۆشحاڵ ده یه و قسه  به ھنده
و زبری و   به  که،کات  ماری ده بوردن لهل، داوای  وه کاته خۆی ھور ده

و ئومد   ھیوا ئیدی دووباره. تی ویهو و دواند فتاری لگڵ کردووه  ڕه هیتوندی
  . وه کاته یدا ده په

کانی   نامه  ماری له؛نت  زۆر ناخایه ییه م خۆشی و ئاسوده م ئه به 
. ی بوو که  دۆستی مرده کات که ی بۆ ده نجه  گه و فرکاره دواتریدا، باسی ئه
و  داری و خوق و خووی جوانی ئه ھره کی و به ی و زیرهستایشی ھۆشن

 بتوانم ھیچ پیاوک   نیم که و ژنانه من له'': ت  دۆستۆیڤسکی ده به. کات ده



 LNN

م  نگازین، بگومان ئه له وا و به من و تۆ دوو مرۆڤی بنه. م ر بکه وه خته به
  ''.نابترکی  ت و ھیچ به ک نایه که  بۆ ھیچ کاممان به نده ماوه زه

موو شتک   ھه بێ ڕیسک به ده ب، ل ھری ده  جۆرێ ده دۆستۆیڤسکی به 
  ، له وه خۆشییه وی نهو بیان  به  که وه کاته جار بیر ده م که بۆ یه. بکات

 .بکات  خۆش م ڕیسکه  بۆ ئه مینه بت زه م ناچار ده ت، به سیمیپاالتینسک ھه
م  له. کات ی ماری دهین ست دن و دیده ده همی بڕ تی فه نجام مۆه هئر ئیدی سه
گریان   ست به ، ده وه کشانه گۆفین و ئاخھه ستھه م ده ده دا ماری به دیداره

ی خۆی  نجام ماری دوا قسه ئه.  وه پاڕته  ئاسمان و خوا ده کات، ڕوو له ده
  که نجه ، مامۆستا گهۆڤنۆ ئاشقی ئاغای ڤیرگ نت، که دا ده وه کات و دان به ده

نی  مه  ته  و مامۆستاکه نی بیستونۆ ساه مه ماری ته.  وه ی ئه سته  و دبه بووه
.  یشتووه وار و تگه هدالر، خون نگین و سه ماری ژنکی سه.  بیستوچوار ساه

. خوندنگیمسیواتی  تایی که ره کی سه ، مامۆستایه کی سیبریایه ش خه کوڕه
  .فش  خۆی ده ، وەک تاوس به یه کوڕکی ساویلکه،  یه می ھه کی که یه مووچه

خۆی بکات و   رگری له ی، تا به که قیبه  ڕهیتی  دژایه وته که دۆستۆیڤسکی ده 
 بۆ ماری؟ ئایا  باره  مردکی له م کوڕه ئایا ئه. چت ست نه ده ی له م شانسه ئه
ی   بتوان داده هی و پیاوانه توان مدارای بکات؟ ئایا له گات، ده ماری تده  له

سید و  ی بکات و بیپارزت؟ ئستا تاک ڕهیژیاندا، پشتیوان  ماری بدات و له
ب  دا ده  ئاینده دی دوایی، له ئه.  و ھیچی دیگنجتییکیتی ،و ی ئه ستمایه ده
کات؟ ئایا سوو  ده ودا ھه وارکی وەک ئه هدخون چی؟ ئایا ماری لگڵ کۆلکه به

   ئستا له  که،ی دی م پیاوه رزی ئه ستی به ردانی سۆز و ھه ده ھه  به ناخوات له
 ناکاتوە؟ ژوان  م کاره  جوان بیر له ، که وه پاڕته  و لی ده ستاوه ا وهدری نبه ھه

  . وه نابته
  و قسه به. بت  ده شۆک، شپرزه په واو ده و ته کانی ئه  قسه ماری، به 
: ت  ده وه بن لوانه  له.  وه بته واو سارد ده ته،  رموگوڕ و سکائامزانه گه
  تۆ و نه  ت به باره  سه ، نه داوه خۆ، ھشتا دوا بیارم نه ت مه فه گری، خه مه''

  ''.سی دی که  ت به باره سه
ڕوات بۆ   و ده وه بته ، ھور ده وه ژتهوبو ، ده وه خۆ دته دۆستۆیڤسکی وه 
نگاز،  له ی بهۆڤنۆفیرگ. دابوو فره  می ته ی ئه که نکه ه د ی که و کوڕه  ئهینی دیده
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ر   به ، وره شه نگه  گه وته که ا دهد دۆستۆیڤسکی لگی ر که ھیچی پ نابت، ھه
.  خوارێ  چاوانیدا دنه ندک بهۆکات و ڕ گریان ده  ست به دات و ده ده

و  رکی ئه و ھونهمو گریان ھه'': نووست  ده وه یه و باره دۆستۆیڤسکی پاشان له
  ''.زانی نیا گریانی ده بوو، ته

 ،کات ردووکیان ده  ھه  بهبوای  وه دوای دوو ڕۆژان، دۆستۆیڤسکی پاش ئه 
 جوان و یکی ڕۆمانسی یه  نامه ووه  و له وه ڕته گه بۆ سیمیپاالتینسک ده

  جووتهم  و، ئه ی ئه وه ڕانه م دوای گه به. نرت ردووکیان ده ر بۆ ھه کاریگه
کی  یه نجام دۆستۆیڤسکی نامه  و ئه وه بنه کدی نزیک ده یه   دیسان له ئاشقه
ی پ ۆڤنۆیرگفئامزی پجناوی ئاغای  کی تانه یه ی ماری و نامه تووڕه

ند  م چه  ئهیوە،نگی مینی و دته ڕی خه وپه نگ دۆستۆیڤسکی به ھه. بت ده
ر جیل بالسی  سه  به ھات، که ر سه مان شتم به من ھه'': نووست  ده ده
  ''.تی گوت قیقه هھ   کاتک که، ھات رناته ی غهیباش شه قه

  وه مینییه  خه خوات و به واو بوو، دۆستۆیڤسکی بۆڕ ده موو شتک ته ھه 
. دات  خۆی دهیختی سات و ببه کات و ئیدی مل بۆ کاره  قبووڵ ده م شکسته ئه

   له؛ وه کاته واو ده کی ته  فیداکارییه دی بیر لهئی. ب  دونیای ل تاریک ده دووباره
م خۆ   بخوازت، به و ژنه  ناتوان ئه  که کاتوه  ده وه دی خۆیدا، بیر له

ر  وه خته  ژیانیدا خۆشحاڵ و به ی بدات و کارکی وا بکات لهیت توان یارمه ده
رککی پیرۆز،  ی ئه ئید، وه  جوانه و بیرۆکه  ئهیری  ژر کاریگه وته که ده. بت

  نگه ڕه. گرت ستۆی خۆی ده  ئه  له و ژنه ر به رانبه ی نیگابان، به وەک فریشته
سۆزی ناسک و   م دکارت به ، خۆ ئه یدیه چ قه. کات ی ل قبووڵ نه مه ئه
دات   بیار ده وه و کاته ئیدی له. رسام بکات کی سه ی خۆی، خه ۆڤدۆستانهرم
. ستیان بریندار کردبوو وان ھه ر چی ئه گه  ب، ئه ڤهو دوو مرۆ  دۆستی ئه که
ربازانی  نگی سه  تیپی پشه ی ئیساییف، له که  کوڕه دات که وکی زۆر ده ھه
  رانی خۆی له  دۆستان و براده داوا له. ربگیرت ی سیبریا وه جیمزاده نه

  نهژ تی و پیتاک بۆ بوه  یارمه کات، که  سان پتروسبۆرگ ده ئۆمسک و له
نووست و   بۆ بارۆن ڤیرانگیل ده وه کی پپاڕانه یه نامه.  وه نه بکه  کۆ که نجه گه
کی  یه  مووچه کی چاکتر و به یه زیفه  وه  که وه پاڕته  لی ده وه  کنۆشه به

ی ماری   مردی ئاینده ب به  ده  که ،وه  بدۆزته و پیاوه ، بۆ ئه وه زۆرتره
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 بۆ .س نیا ماری و به ، ته ر خاتری مارییه به م له مه موو ئه ر ھه ھه'' :دیمیتریڤینا
و   شوو به  بیاری داوه  جا چونکه.ژی رگی و کۆی نه مه  کوله ی چیتر به وه ئه

 بۆ من  و کوڕه جا حای حازر ئه. کیان پ بت یه ب پاره  بکات، خۆ ده فرکاره
موو شتک  ر داوای ھه گه ، ئه یه ھیچ گوناح نی یه  بۆ، برا ئازیزتره  و الی من له
  ''. موو شتکه ی ھه  ماری شایسته؛م بۆ ماری بکه

ق  رھه تلکراو، ده  ئاشقی خیانه ی که ردی و ھاوسۆزییه ستی ھاوده م ھه ئه 
 یکی ره ی سه مهت و ت  بابه بت به بت، ده ریدە ی ده که قیبه نیم و ڕه  غه به

ر  رانبه من به'': ت ش ده م ڕۆمانه ی ئه که  ژنه مانه قاره). ڕۆمانی مزلون مھانو
کانم خۆش  و گوناھه تا موو خه  ھه چی تۆ له ، که فاییم کردووه تۆ بوه  به

 ''. وه یته  ھیچ شتکی دی ناکه  بیر له،ی منیر وه خته  به  له بوویت و جگه
اسیا  ناست نده رچه  میشکین، ھه دا، میرزاده مژه  ڕۆمانی گه ھا له روه ھه
چی  وت، که که دووی ڕوگوژین ده وێ و ناستاسیا ڕه ده نای زۆر خۆشۆڤفیلیپ

. گرت ی خۆیدا ده که ڤکه  لگڵ ھه کی دۆستانه ندییه یوه  میشکین، په میرزاده
نووسی  مان کۆتایی و چاره  چیرۆکی ڤیانی دۆستۆیڤسکی، ھه چت که ده  وه له

نجامدا   ئه م ڕووداوکی کتوپ، له به. بت ی خۆی ھه که مانانی ڕۆمانه قاره
  .گۆڕت  ده که وی چیرۆکه ری ڕه رانسه سه
  ب به کات و ده رفیع ده  دۆستۆیڤسکی ته،دا٢٠/١٠/١٨٥٦   برواریله 
کی باشی  یه وچهو و م کی شایسته یه  پگه یه وه رزبوونه م به  ئه.م الزمی دووهوم

ی بۆ  وه ڕانه تی و گه واوه  تهبخشینیری  گه هی ئ وه  له  جگه مه ئه. بۆ دابین کرد
 و  وه بته  ده یلی تازه  و مه وه ژتهوبو دۆستۆیڤسکی ده. خساند ڕووسیای بۆ ڕه

  . وه کاته  ده ی خۆی تازه که هیسرلنوێ خوازگاری
. گرت رده ر بۆ کوزنیتسک وه فه تی سه  مۆه،دا/٢٤/١١رواری   به له 
وتنی  رکه سه  یان له جاره م ئه.  و شاره  ئه گاته ی دهڕی شادی و خۆشحا وپه به

بین و ئیدی زۆر شتی بۆ باس  ماری ده.  رزه ی زۆر به وره. بت خۆی دنیا ده
رموگوڕی قسان   ئاو و تاو و گه  به  چۆکان، ھنده ھار دنته کات و به ده
کدی  بۆ یهوان   ئه لمن که سه بۆی ده.  جۆشوخرۆش  ماری دته  که،کات ده

یان  که م کشه به. ن ند بکه ماوه ب زه  و دهبدی ھاتووندروست بوون و 
م  د ڕۆبیان بۆ ئه سهش  شه وه مه الی که  به. ن یدا بکه کوێ په   له  پاره  که یه وه ئه
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  گاته  ده که ر ، ھه یه وه سته  ده کی به یه خشه دۆستۆیڤسکی نه.   پویسته کاره
ر  ده ر موقه گه ئه'': نووست ک بۆ ڤیرانگیل ده یه ر نامه کسه یهسیمیپاالتینسک 

. ڤاڵ ژن دنم رنه ژنی که  جه ر له  پش، به ته یه ب و ھیچ ڕووداوک نه نه
وەک بۆی .   خۆی قایله به. وم ھشتا خۆشی ده. زانیت ک دنم ھبت تۆ ده

  خۆزگه.  ی ھناوه انهم دوایی ی ئه که سه وه و ھه وا  ھه نووسیوم، وازی له
موو   ھه ، به م کاره ئه.  لکم پ نییهوم من تاک پو به!  تزانی چۆن ژنکه ده

مام  ته من به. چت وت و تده د ڕۆبی ده شسه  شه وه مه الی که حیسابک، به
ژی، پیاوکی   مۆسکۆ ده مامم له. م رز بکه  ئاغای کوڤریگین قه  له یه م پاره ئه
 م ی ئه  پۆسته به. ی داوین که واده ی خانهیت جاریش یارمه  و زۆر نده هم وه ده

ر  گه ئه. م که ده شسد ڕۆبی ل نووسم و داوای شه کی بۆ ده یه دا نامه جاره
  ''. وه مه ده ده  لوڤریگینیی ک که رزه ر قه کسه ی بۆ ناردم، یه یه  پاره و به ئه

 کات به ی خۆی ده که ر بکات، خوشکه سۆگه م یه  پاره و به ی ئه وه جا بۆ ئه 
م، ھیچ  خوشکی ئازیزم، ھاوڕکه'': نووست ی بۆ ده یه م نامه ئه. گژ مامیدا 

  جگه.  ت بکشه حمه مک زه ر خاتری من که به له.  گره م مه م کاره ئیرادک له
 م، کا لهڕ گه  من بۆی ده  که یه وه  ئه م ژنه ئه.  م نییه  ھیچ چارکی دیکه مه له
   ھاوتاین، به وه رورده واری و ڕۆشنبیری و په هدڕووی خون له .  د بایه قه 

من .  شت ساه و بیستوھه  و ئه پنج ساهونم سی مه من ته. ین گه باشی لکدی ده
وت،  ی خۆی خۆش ده  براکه ر خوشککی دسۆز، که زانم تۆ وەک ھه ده
تی من  رامه  ده  چونکه'ژیم؟ چی ده   چۆن و به '   که یه مه مین پرسیارت ئه که یه
گبیری حای  ر چۆن ب ته م ھه به. س ناکات ی دوو کهیشی ژیاندن و بژو به

وم و   خۆشی ده  که،ناسم ند ده مه وه من پیاوکی باش و ده. م که خۆم ده
  بۆیه.  وه مه ده ی ده که رزه م و پاشان قه که ده رزی ل داوای قه.  نوانمان خۆشه

، ھیچ شتکی ڕوون دەکموەمو شتکی بۆ  ر مامم، ھه  به رمه نا به مام په ته به
رم سی تۆدا ده دره  ئه  به که نامه.  وه ناشارمه لک ھه  ھه ،تکایه. نستت  ر کات

  ''. موو شتکی بۆ باس بکه و ھه  یه ی بده که  نامه ،کرد مجزی خۆشه
ی  ندی کارخانه قیب کوڤریگین، کارمه نهدا ٢٣/٢/١٨٥٧  برواری له 
 دۆستۆیڤسکی داوای کردبوو، بۆ  ی که د ڕۆبه شسه و شه کتیڤسک، ئهۆل
  .نرت ده
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  مینه گرت، تا زه رده یی وه فته تکی دووھه دا، مۆه٢٧/٢/١٨٥٧   برواریله 
ی  که وجینه ی زه ۆژهگبیری کاروباری پ ی خۆش بکات و ته که نده ماوه بۆ زه
ندێ شتی  کات ھه ده نووست و تکای ل ک بۆ میشلی برای ده یه نامه. بکات
 ھندێ ،ماڵتس رپۆش، ده ، سه پقه  بۆ بنرت، وەک کراس، شهگرنگی

 .یتان شین وار و قه ر کرا دوو کوی نه گه  ئه،تانی ناسک سی که سته ده
ی و  که کهردوو خوش ی و ھه ردوو براکه  ھه یزانی که ھبت زۆر چاک ده

  مه م گوێ به  ڕازی نین، به نده ماوه م زه کانی تکا، به کانی و پوره میمکه
دات و یارۆی   خۆی پیشانی دکتۆریک ده ،که نده ماوه  کاتی زه ر له به. نادات

  . می نییه له یب و عه  و عه ته المه  ساغ و سه کات که دکتۆر دنیای ده
  دۆکسی ڕووسیادا، له رته  کسی ئه ا، لهد٦/٢/١٨٥٧   بروارینجام له ئه 

شاری کوسنیتسیک، مالزم دۆستۆیڤسکی و خاتوو ماری دیمیتریڤینا 
و  ره نج به  ژنومردی گه ر جووته کسه یه. کرن  ده ئیساییف، لکدی ماره

و  م ئه به.  وه بته کار ده ست به ڕۆن و دۆستۆیڤسکی ده سیمیپاالتینسک ده
ی پشوو  وانه یگرت، زۆر له دا ده م دوادواییانه  له ی که هیبی سه  عه بارگرژیه

 نوان  وته که ری دت و ده سه ی به پهو کت و گۆڕانه ئه. بت توندتر ده
چ، تووشی  ده ب، مجزی تک نگ ده ، دی ته وه هیواری و نائومدی ئومده

. ژن ھه تی ده واوه ته  ر به  بوونی نووسه بت، که وتۆ ده کی ئه رشییه روونپه ده
  نج، به بووکی گه  تازهیماری. دت ن، فی ل ده ده  بارناڤال ال  له کاتک که

م  ده ، به که رزه ر ئه  سه وته که دۆستۆیڤسکی ده. بین  ده ته م حاه چاوی خۆی ئه
 مست  وێ، وەک شتان به که ده ھانکی پ ھانکه. دات  گینگ ده ئازارەوه

ا دناکاو له. پرژێ  ده وه زارییه و م  ده رد له فکی زه که.  واکه  ھه تهب رده به
  رچاوی ژنه  به  حای خنکان، چیوای نامن به گاته  ده،گیرت رووی ده گه
ا و د بز  له ریکه ی داماو، خه  ژیان بپۆشت و ژنه  چاو له وه یه که نجه گه
  . بکات و وشک ببت ا زیهدترس له

   که،ی خۆش بوێ ریب و ئاۆزه یر و غه  سه ره وه م بوونه ن ئهتوا چۆن ده 
  م، خستیه که دت؟ شووی یه رکی ترسناکی ل وه ا وەک گیانهد ناکاو له

  به میشه  ھه ، که وه رخۆشه سه میشه ی ھه دهونۆشی ئالو کی باده شی بابایه باوه
نی  ا بۆن بۆگهد کاتک ر، لهال الره  چۆڕا، به ده ی ل قه  قژی بژ، ئاره،ری کۆت سه 
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  ، له وه  دزییه کرد و به مادا ده  ھات، خۆی به اپای دهتر سه شرووب له  مه
   که ،وه خۆشه شی پیاوکی نه  باوه م خستیه شووی دووه.  وه ڕشایه سوچکدا ده

ر  وه پلک، وەک گیانه ده  ھه که رزه ر ئه سه له. دات  تل ده وه وه رچاوی ئه  به به
 ی ل ڕوان و مۆڕه م ده  له ڕی و تووڕه ته زریکن و وەک شتکی په هد
 م  ئه. کۆتایی دتناخۆشییم  ی، به که  مانگه نگوینه ش ھه م جاره ئه. کات ده

  له په  به. س دنت ره دا ھه  تاه م واقعه ر ئه نبه  ھه مترین ھیوای له ش که جاره
وخۆ  ک و ڕاسته هیپۆشی رده ھیچ په ر، یارۆی دکتۆر ب  سه دکتۆرکی دننه

ر ناچار   ھاوسه جووته.  دوورودرژهی  پشوو  فیتی و پویستی به  که،ت ده
.  وه بدا مانه شره  مای دۆستکی خۆشمه  بارناڤال، له  ڕۆژ له چوار دانه

یای خۆی  خه  رشان بوو، به واو په  ته وه ساته م کاره ھۆی ئه  دۆستۆیڤسکی به
کردبوو،  ک ڕزگاری نه  ژیانکی دژوار و ناخۆش ڕزگار کردبوو، نه ی له که ژنه
   ژینگه بوو که ئیدی ھیچ ئومدک نه. ختتری کردبوو سه کو تووشی ژیانکی به

ری  نواندا دروست بب و وەک دوو ھاوسه  یان له اشقانهئکی  وایه شوھه و که
 خۆیان فریو ، بژین وه ناچاری پکه  ه ب بوایه چی ده که.  بژین وه ر پکه وه خته به
  .وێ کدییان خۆش ده  یه  کهبزاننتنن و وا  ه کدی بخه ن، یه بده
  ویست له یده  بوو، نهلخۆباییغروور و  سکی زۆر مه ماری دیمیتریڤینا که 

ی  که کیدا بۆ خوشکه یه  نامه  له.ی خۆیدا بنت که ه  ھه سک دان به الی ھیچ که
، خۆشی  که  باش و ھۆشن و زیره و پیاوه م، ئه که ر مرده ک ھه نه'': ت ده
شی، زۆرم ڕز و  که سوکاره کو دۆستان و که کشت، به وم و نازم ده ده

  ''.گرن ت ده حورمه
 بۆ سیمیپاالتینسک ،دا٢٠/٢/١٨٥٧   برواریی له که دۆستۆیڤسکی و ژنه 
یدا  ک په یه ن و پاره یدا بکه ک په  خانوویهی وه  تاقیبی ئه ونه بوا بکه ده.  وه ڕانه گه
ر  به ماری له. ن ی خۆیان ڕک بخه ن و ژیانی تازه بن وه ن و ناوماک پکه بکه
 ،تی گبه جا بۆ نه. وت که خۆش ده تی، نه ی خۆی و ماندوویه په وڵ و ھه ھه
ڕاڵ  نه  جه ه ک، نمایشکی سوپایی ساز بکرت یه وه سته ده  به  نرت که یه گه ڕاده
ڵ و ۆ، ئیدی جموج که ماشاکردنی نمایشه  ته  دته که وجه ی فه رمانده فه
سمی  ڕه کردنی ڕو ی ئاماده  بۆنه کی زۆر، به هینجای باغی و جه ره قه

، ئیدی  که نجامدانی نمایشه م دوای ئه به.  وه  شاره وته که  ده وه که نمایشه
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.  وه ڕازنته ی دۆستۆیڤسکی ده که ماری ماه.  وه  شار ئارام بووه ره به ره به
  ت و کۆه گبه  نه م پپاوه ئه وتۆ بۆ کی خۆشی ئه وایه شوھه  و که ئیدی ژینگه
   به که که خه. ن به ده ی پیغیل  به  چکۆله م شاره کی ئه  خه کات، که دروست ده

   چکۆلهیبی ده کی ئهخان گۆڕت بۆ دیوه ی ده که  ماه ن، که که جۆرێ ڕووی تده
  .ن که  فڕەنسی قسان ده دا به خانه م دیوه کان له و میوانه

ی  بۆنه   به،یڤی پنجدا  ھهی ئاخروئۆخری فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ، له 
کانی   گونده  له  که،گرت رده یی وه فته شتھه تکی ھه  مۆه ،وه خۆشییه نه
  .بات ری ده سه ری سیمیپاالتینسکدا به وروبه ده

نگی   تیپی پشه  له،ی دۆستۆیڤسکی که ی کوڕی ژنهۆدا، پ یه و ماوه له 
  .رنن گوزه  ده  ژیانکی ساده که واده گیرت و خانه رده جیمزادان وه سوپایی نه

ناوی ڤاسیلی، وەک   نجک بوو به  گه ی دۆستۆیڤسکی، که که موراسیله 
ئیدی دۆستۆیڤسکی . کات تیان ده بانچی و خوم و چشتچی، خزمه ره عه
نیا  ، ته وه  ھیچ شتک ناکاته بت و بیر له و ده ه مک قه ، که وه دته خۆ مک وه که
  .بت ی نه کانی ئاینده یهی فیلیڤان ۆژه نووسینی پ له
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  م شته بشی ھه
  رباز ری سه نووسهه

  
ک، ژیانی سوپایی  سیمیپاالتینس ربازیدا له تی سه می خزمه که  سای یه له 
شق و  وێ، پاشتریش ئه دا فریای نووسین بکه ده ی نه وه تی ئه رفه ده

 ن الی به گمه ده   به،موو ھۆشوگۆشی داگیر کردبوو ی ماری، ھهیویست خۆشه
شی  وه می نووسیبا، ئه ناو شتکی که ر ناوبه گه  خۆ ئه.وه کرده الی نووسیندا ده 

ران،  ی دواییدا، زۆر نیگه م ساه ڕم، من لهھاو''. کرد دی ده به ا ن زۆر به
  که،وتۆدا بووم  ئهیروونی  دهیزابکی ڕۆحی  عه مبار بووم، له رشانبیر و خه په

ی  یه م قسه ک به ڕۆییه  زیده  ھبت جۆره''.چووه ھیچ کارک ده ستم نه ده 
 و تۆمارکردنی کردن ریکی ئاماده دا، خه نده روبه و سه  له ، چونکه  دیاره وه وه ئه
   جگه مه ئه. ی مردوان کانی خانه ت بوو بۆ ڕۆمانی یادگارییه و بابه  سته ره که
نیا  م ته م ڕۆمانکی کۆمیکی بنووسم، به پوه'': ت خۆی ده   به ی که وه له
  ''. سیوهونو م ل نده اگهڕ شی په ندێ به ھه

ی   بۆنه ش به پ جۆشوخرۆپخشانکیدا، ١٨٥٥سای  دۆستۆیڤسکی له  
مان شا تزار  م ھه که ی یهنووست، ھبت نیکو  ده وه مه که ی یهمردنی نیکو

 پخشانک.  وه م بییه ی بۆ ئه وه  حوکمی بگارەزیندان و دوورخستنه  که،بوو
  : نرن نا دهڤیبۆ شابانۆ ئلکساندەرا فیۆدۆر

   وه موو شتک بایه ھه''
   ما ژیاندا نه  و له ئه
  گرت ده ویست، ڕزم ل ندم خۆش ده چه

  م  ناکه وه من زاتی ئه
  رم ی خۆم ناوی به  تاوانکارانه م لوه به
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  ییواھ کانی گه مره  نه کاره
  .ون  ئهیانیمورانی حوک ده

* * *  
  ودا ی ئه تازیه  له

  تیو ڕووسیا، وەک خاک و وتکی ھه
  ڕژێ فرمسک ده

  ھۆک سه  ترسدا وەک پارچه له
  . یوهد مه جه
  نیا تۆ م تۆ، ته به
  س زیاتر موو که  ھه له
  ، ستت داوه ده له
  س زیاتر موو که  ھه له
  ''... تۆ چوو له
   
  گاته بت و ده وام ده رده س به فه مان تۆن و نه ھه   بهپخشانو  ئیدی ئه  
دوای .  ئامزه غه ستکرد و موباله  دهپخشانکیبگومان . یت د به ی سه نزیکه
ری  لکسانده ی ئهیی تاجگوزار بۆنه   دی بهپخشانکیدا، ١٨٥٦سای    و له هم ئه

  :تی کیه یه  کۆپله مه  ئه  که،ن  داده وه مه دووه
  
  و تۆ ره به''
  تی خوا حمه ی ڕه رچاوه ی سه ئه
  عی پیرۆزوی کانگای خشو ئه

  تی ڕووس واتی میلله و نزا و سه دوعا
  ''... وه بته رز ده به
  

ی  نھانه  په راییه  و مه وه م پاڕانه ت و ئاکامی ئه ک ئاقیبه یه اوهدوای م
  .بینین ڕای ئازادیدا ده   له،ر نووسه
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م  ده ، کاتی خۆی به وه ی لوتفی تزارهیڕوان م چاوه ده دۆستۆیڤسکی به
نووست  ر ده ی ھونه رباره وتارک دهگ .تن قه  ده وه ی جیاوازه پۆژەک  کۆمه

رۆکی   سه  که،کات یوڤنای دهخانم ماری نیکو  شازاده ش به و پشکه
 دەیتوانی  ،رزه  به پۆسته  و و پله نی ئه  خاوه دیاره. بت ر ده کادیمیای ھونه ئه

   .ی سانسۆر ببین وه مکردنه موارکردن و که  ھه  زۆر گرنگ لهڕۆکی
م  هک  کاره  که،ربگرم ت وه وێ مۆه مه ده'': نووست دۆستۆیڤسکی ده 

ر بوی  ب ناوی نووسه م و به تی بکه رۆکایه  پۆستی سه ش به پشکه
م   ئه کات، که و ده یه می دواتریشی په رھه  بۆ به مان بیرۆکه  ھه''. وه مه بکه
کی  یه خنه کان و ڕه  گوندییه ناوی نامه  وتارک بهگ  ه  کۆمه  له یهی بریت مه رھه به
  وته که ئیدی ده. رخ ری ھاوچه ندێ نووسه  ھه له  وساکاره  زۆر سادهیبی ده ئه
  له.  وه بنه ڕووسیادا بو ده  له  ی که و کتبانه ی ئهییگیر یجۆری و په په

وێ، ل   ھموان خۆشتر ده تۆرگینیڤم له'': نووست کیدا بۆ مایکۆڤ ده یه نامه
. کرت ش دهرامۆ  فه جۆره م  به، یه وره  گه ھره م به نی ئه  خاوه یف که حه
  شه وه له(نووست  م ده وێ، ل مخابن که ده یم زۆر خۆشۆستۆ تۆھا لی روه ھه

دیب،  موو ژنانی ئه  وەک ھه دیبی ئمه ر و ئه ژنانی نووسه). بم  ه من ھه
  له په  زۆر به. نووسن  و ناسک ده کانه کی زیره یه شوه  نووسن، یانی به ده
روونی خۆیان  ز، سۆزی ده کاغه ر  سه ڕژنه یده  ھه،ددا ب  کیان له یهیرچ ھه

  ت نابت به دیبکی ژن، قه  بۆچی ئه ،وه م بۆ ڕوون بکه وه  ئه تکایه.  وه ناشارنه
  ''دی؟يدندکی ج رمه ھونه
 ،کان دن  گوندییه  پۆژەی کتبی نامه ناچاری واز له  دۆستۆیڤسکی، به 

. وت دنی کتبی ناڤبری چنگ ناکهکر دهای پویستی بۆ ئام رچاوه  سه چونکه
موو  ھه'': نووست ی ده کدا بۆ براکه یه  نامه له.  مه ، کتب که ال نییه  ی له ڕۆژنامه
  ھره و به  کانم، پیشه بییه ده  ئه که بیرۆ.   مردنه  ناخمدا ڕوو له شتک له

  ''. ئاوابوونه  م ڕوو له که بییه ده ئه
   بیر له.ر  سه وته که بی ده ده ۆڤارکی ئهی گ وه ی بوکردنه ه که که 

م میشل  به.  وه کاته  سیبریا ده ی سانی ژیانی له رباره نووسینی ڕۆمانک ده
  پش لهو وه شت ساڵ له  دۆستۆیڤسکی ھه  که ،وه خاته ی بیر ده و چیرۆکه ئه
  .مانی بچووک ناونیشانی قاره   به،لیکسی نووسیبووی ی ئه قه
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 پاش  یدا، که مین نامه که  یه له. بوو ی خۆی ڕازی نه م کاره ڤسکی لهدۆستۆی 
  کردبوو که  داوای ل،ی نووسیبوی  زیندان بۆ براکه ئازادبوونی له

  گوی ناکات، له ی به م براکه به. سک ھیچ که  دات به  نه و کاره ستنووسی ئه ده
ری  به ڕوه  به دات به  دهمانی بچووک ستنووسی قاره باردا، ده تکی له رفه ده

ی خۆی ئاگدار  رپچییه م سه ر زوو فیۆدۆر له ھه. ی نیشتمان گۆڤاری سانامه
م  به. کات ی دۆستۆیڤسکی ده یی و گازانده ڕوانی گله  و چاوه وه کاته ده

  جۆرێ دته  دەبت، به''  وه بوبوونه''ی   وشه  گوی له که ر دۆستۆیڤسکی ھه
  کات و له رامۆش ده کانی خۆی فه ییه خنه  ڕه موو بۆچوونه  ھه  که،جۆشوخرۆش
تی  رفه  ساڵ، ده شت دانه بت، دوای ھه ئایا شتی وا ده'': ت دی خۆیدا ده

 بۆ  وه ڕمه  بگه وه  چاپکراوی بخونمه ی خۆم به که قه  ده خست که م بۆ به وه ئه
ر  سه ک پرسیار به  دونیایه''؟م بده گرێ  وه  ئستامه ب، ڕابردووم به ده دونیای ئه

یان بۆ  که بۆچی تا ئستا چیرۆکی مندانه '':ڕژت ده ی و فرانگیلدا ھه براکه
 پم بن ئایا چاپی  دا؟ تکایه ده ی نه  ئایا سانسۆر ڕگه؟ وه ته کردوومه بو نه

  ه ک ؟ ئاگدار به وه ؟ بۆچی نایخوننه وه ته ویانهون؟ ئایا خوند که ده
 گرنگ و  الوه  چیرۆکک بۆ منداڵ زۆر به، م یه  چکۆله قه م ده نووسی ئه چاره
  ''. سته به مه

رکی  چوونی شادیئامزی نووسه ھه. سوێ بری ده بت، سه ئیدی بزار ده 
  مه جارکی دی خولیا و خه. ڕت گه روون ده  دڵ و ده ی له  کووره تازه
و  ، ئه که  چکۆله مانه قی قاره ی ده وه بوبوونه.  وه وژنهوب کانی ده بییه ده ئه

  وه م ھه مادامکی ئه. مژ بوو لی گیرابوو  له  که وه کاته ده ی ل یه ڕگه
  به. ی نابت  ئاینده  ترسی له دواوه  ئستا به ند کرا، ئیدی له سه ی په بییه ده ئه

ئیدی ! نووسین بۆ  زۆری پیه. کات  نووسین ده ست به  ده وه ته جورئه
  .  وه بنازی نامننه  کانی ژیانی، به زموونه یاڵ و ئه و خه ی بیر نجینه گه

   له که  چکۆله مانه دا، چیرۆکی قاره١٨٥٧  سای مانگی ئابی نجام له ئه 
  . وه بته  بو ده.ی. م ناوی خوازراوی  ی نیشتماندا، به گۆڤاری سانامه

ی  و ڕۆمانه ز ئه له  به کات، که ڤیچی برای ده فیۆدۆر میخائیلۆ میشل داوا له 
 بیدات   نیازی وایه چونکه. کانی پشوویدا باسی کردبوو نامه   له بۆ بنرت که

. زرت مه  داده وه یڤی ڕووسییه ناوی په   به  تازه ریکه  خه ک، که یه  ڕۆژنامه به
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ری  به ڕوه  به لهد ڕۆبی  کی پنجسه یه  داوای سلفه وه ڕی متمانه وپه ئیدی به
ر   به  که ،داوه نی پ  بۆ فیۆدۆر میخائیلۆڤیچی برای و به  کردووه که ڕۆژنامه

م فیۆدۆر  به. ی بدات که ستنووسی ڕۆمانه ، ده١٨٥٨ کۆتایی سای  له
ی  که ندامانی پیالنه  ئه کک له ندی لگڵ یه یوه دا په یه و ماوه میخائیلۆڤیچ، له

ی زیندان و یت ینه مه   له گرت، که ناوی پیلیشیف ده  ، بهسان پتروسبۆرگدا
  و به ربازکی ساده  ئیدی وەک سه. بۆ سیبریا ڕزگار ببوو وه دوورخستنه

  .رگ کرابووۆگای ئورانبوی ئوردو واه ، ھه ناوی سزاوه 
 ھاوکاری لگڵ  ، ڕازی ببوو که وه١٨٥٦تای سای  ره سه پیلیشیف له  

ئیدی . ریی کاتکۆڤ، بکات رنووسه سه  ڕووسیادا، به یکی ی په ڕۆژنامه
و  نی نووسینی ڕۆمانکی دا ، به دۆسته م کۆنه ر داوای ئه سه دۆستۆیڤسکی له

  .رگرت کی وه د ڕۆبی وەک پشه پنجسه
یکی  ی په ردوو ڕۆژنامه ی ھه که هیکی  پشه ، واته یه م دوو سلفه م ئه  به

 ، کرد ران و شپرزه واو نیگه ستۆیڤسکییان تهیڤی ڕووسیا، دۆ ڕووسیا و په
م  دی خۆی بت، به   به بکات که ست پ  ڕۆمانک ده یویست به  ده چونکه

کی دیاریکراودا،  یه کات و ماوه   و له له په  ، به و جۆره مکی له رھه نووسینی به
: ت ی ده کهکیدا بۆ برا یه  نامه له.  وه سته  ده  ئاسانی بته بوو به ک نهکار

  ته ردووکمان شتیکی ناخۆش ھاتووه ی من، بۆ ھه که  ڕۆمانه ت به باره سه''
 دی خۆمدا سوندم   و له  من بیارم داوه  که یه وه ویش ئه ، ئه ئاراوه

 بی بو ه  و جه دواوە ھیچ شتکی ناپوخته ئستا به  له  ، که خواردووه
واو لی   و ته وه چمه وردی پیدا نه   و به وه مه که نه ، تا باش بیری ل وه مه که نه

کی دیاریکراودا، کارک  یه  ماوه م، له  بده وه نی ئه بم، یانی ناتوانم به دنیا نه
خابن م.  رگرتووه ری وه م له سه خته کی پشوه یه  سلفه م، چونکه واو بکه ته

 یی، لق و پۆپ وه ستمه هد  ی به م ڕۆمانه ئه. کرد م ده  کارانه و جۆره جاران ئه
ته ده زۆری لم مخابن، ناچارم به ، به وه ب  شه ھۆی ئهکه وه کییه و پ   

 زۆری  مه ئه. یکزنم چی ھه نوه م و به  واوی بکه  زوو ته، رمگرتووه وه
ی بۆ  سته ره  سا، که من س دانه. م ران کردووم، خۆیشم نازانم چ بکه نیگه
 ناچاری و به   به ره  جا وه،ژیم ا دهدی گه ، له موه که ده  بیری ل، وه مه که ده کۆ

نیا   ته  زۆرن، به نده وه کان ئه ته و بابه  سته ره که . وه سته ده  م به چی بیده نیوه 
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کانیم  شه ن و به  دیمه لک له  گه، شیم نووسیوه ندێ به ھه. بۆم ڕک ناخرن
واو  م ته که ی ڕۆمانه نیوه شنووسی پتر له  ڕه.   و ڕک خستووه تۆمار کردووه

   پاره  پویستم به ی که وکاته یم تا ئه ی دیکه که م دنیام نیوه  به، کردووه
و باری  موو ئه  و ھه که  حای حازر ڕۆمانه بۆیه. واو ناکرت بت، بۆ ته ده
ی کۆم  انهنام گه  و به سته ره و که  نووسیومن و ئه ی که یانهیرنج و تبین سه

  ''. م گرتووه مدا ھه که  چاوی مزه  له ، حازر و ئاماده وه ته کردوونه
  ی له که واوکردنی ڕۆمانه یای ته و خه ی بیر وه دۆستۆیڤسکی دوای ئه 

  ختر له مبایه  نووسینی دوو چیرۆکی که ن، بیر له ده ر ده مشکی خۆی وه
 گوندی  وونی ھاپۆ گیان خهکانی رۆک چی  بریتین له  که ،وه کاته  ده که ڕۆمانه

ی چیرۆکی  رباره ، ده ی خۆی ڕازی نییه م کاره  ھبت له.ۆڤۆستیپان چیک
دڵ  پۆم به اونی ھ من چیرۆکی خه'': نووست ی ده گیان بۆ براکهۆ ونی ھاپ خه
  ، بیروبۆچوونی خۆم له وه  خراپه وشه  و ڕهحاڵم  ، به ، ھبت پم ناخۆشه نییه

شکه وهچوارچکدا په مه. م ر بکه ماوه  جه ش به ی چیرۆکله حا پیاو بتوان   
یی ناچاری  ک بپارهس ر که گه ئه. وێ بیت یه ی ده وه باردا، ئه حاکی وا ناله

پناوی  ب له من ده.  وه بکاته  بو  شتی کاوکرچ و ناپوخته ق نییه کات، ھه نه
  ''. ت و ناخۆشه حمه  کارکی زه کهوزنم، وبکوڕ دا چیرۆکان ھه پاره
تی  بابه.  ، چیرۆککی ساتیری زۆر کۆمیدییهۆونی ھاپ چیرۆکی خه 
کی ناچاری و  یه شوه   به مردکه ندی پیره ماوه ، زه که  چیرۆکهیکی ره سه
ی  ڤۆدا، دۆستۆیڤسکی ونهۆ چیرۆکی گوندی ستیپان چیک له. ستکرد ده

ای کی لیب یه  بابا ناوی ئوپیسکین، که   بهگرت رکی ڕیسککار ده کته کاره
ی زل و  قسه  کانی خۆی به نگره ناچاره الیه.  غباه خت و یه ئازادیخوازی ببه

 و  و گریه   ئاخ و ئۆف و ناه به. چ فریو بداتوڕۆک و پو وی بناوه ه  و قه به قه
  یانهوگوتوکان  گره خنه  ڕه ندێ له ھه. ی سۆزیان بدات  ختووکه،فرمسکشتن

ڕاستی  چت به  ده وه م له ، به کی کاریکاتکری بیلینسکییه یه پیسکین، ونهۆ ئ که
ناو    به فهورتو م ته ، ئه یایه تخواز و بحه زه م کابرا له  ئه،رحاڵ ھه  به. ب وا
   به  ڕیاکاره یتانه م شه ، ئه ره روبه  بسه ه نده م گه ، ئه  ڕیاکاره سیالیستهۆس
  یتانه  شهبدیھنانی بۆ  که کییه  خۆیدا پشه ، خۆی له رده بگه ت پاک و هڕوا
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کی   خوویه موویان جۆره  ھه  که،نان ھریمه کانی ناو ڕۆمانی ئه وره گه
  . یان تدایه یتانانه شه
 سیبریادا،   له م چیرۆکه من ئه'': ت دا ده١٨٧٣سای   دۆستۆیڤسکی له 

نیا  ته.  ر برد، نووسیوه سه زینداندا به  زیندانی بگاره لهکم  یه ی ماوه وه دوای ئه
بیات، ھبت  ده  بۆ دونیای ئه وه ڕمه  بگه  دووباره م نووسی، که سته به و مه به

ناچاری چیرۆککی ناسک و    به بوو، بۆیه  سانسۆر ھه ترسی زۆریشم له
 جۆرێ  ی شین، به ئاسمانیردی مان بگه ھه   به ویی ڕی ساده وپه م به چکۆله
  ''.رنج بت ی سه  مایه  که،نووسی

.  وه بووه یڤی ڕووسیادا بو ی په  ڕۆژنامه دا له١٨٥٩سای   ونی ھاپۆ، له خه 
 لگڵ   که ،وه دحایبوونکه ھۆی به  ڤۆ، بهۆم چیرۆکی گوندی ستیپان چیک به

 مان بوی نیشت  گۆڤاری سانامه بوو، له یکی ڕووسیادا چ ی په ڕۆژنامه
و  ئه   م چیرۆکه  ئه  بکرت که وه  بۆ ئه دا ئاماژه  لره ھبت پتڤیه.  وه بووه
. ی خۆی بوو که بییه ده  ئه ی پگه  شایسته ھنا که ست نه ده ی به وتنه رکه سه

 لیستی   ناوی له،رامۆش کردبوو یان فه ره م نووسه گران ئه خنه ران و ڕه خونه
قۆناغ و   ر به چوو سه  ده وه له.  وه کرابووه ش نگ ڕه له  چهرانی چاالک و نووسه

  رچووبوو که  ده وه ک له له سه ئیدی مه.  بت کی دیکه م و دونیایه رده سه
لنوێ ر  سه بوایه  بوو ده مه کو ئه ، به وه ن بکاته کی کۆن و لکداباو نۆژه یه پگه
ڕی  وپه  به بوایه ده.  وه بکاته ست پ ده  وه  سفره  له، خۆی بناسن وه ه وە ھ له
وادارانی خۆی  ران و ھه نه، خو وه ته حمه ڕی زه وپه بر و پشوودرژی، به سه
ست  ده  به رانه و دۆست و براده  ئهیتی دۆستایه.  وه ک ئاشت بکاته یه دوای ک  یه

  . لی تۆرا بوون ، که وه بنته
ی لی  و داوایانه رباری ئه  بوو، سه وه یهری سه ی به رزه موو قه و ھه وای ئه 
  ، به  و جوامرانه بوو، زۆر پیاوانه  ھه وه یهینووس  چاره ندییان به یوه کرا و په ده
  . وه بات کرده  خه ستی به  ده وه رزه کی زۆر به یه وره
 ب زۆریتی   و خزمه  تاراوگه موو شتک خۆی له  پش ھه بوایه ده 

 دیار  نده رچه و ئازادی، ھه ره  به وه م ڕه کانی ئه قۆناغه. ت ڕزگار بکاسربازی
  . وه یکراو بایه یر ته کی ئاسایی و سه یه شوه  م به بوو، به و قابیلی پشبینی نه
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مان   نووسی، ھهپخشانکیدا، ١٨٥٥تای سای  ره سه  دۆستۆیڤسکی، له 
  ش به  پشکهپخشانیم  ئه. مان کردێ  پشتریش ئاماژه  کهپخشانیو  ئه

  کات که زانت و داوا ده  ده مه رد بهۆڕاڵ گاستف نه جه. شابانۆی ڕووسیا کرد
الزمی بدرت، وی م ، پله وه رز بکرته ی دۆستۆیڤسکی به  پله وه بری ئه له

  فتاره و ڕه وەک ھاندانک بۆ ئه'': دا یه وه م ڕوونکردنه ڵ ئه گه ھبت له
ی  یه قینه  ڕاسته یهیشیمان و په وەک ڕزک بۆ ئه. تی اندوویه نو ی که یه شایسته

  ''. ربیوه  خۆی، دهگنجییمی  رده کانی سه وره  گه ه  ھه ت به باره  سه که
  .الزمی پ دراوی م دا، دۆستۆیڤسکی پله١٨٥٥ نۆڤمبری سای مانگی  له 

 م ی، ئهی نووس  دیکهپخشانکیدا ١٨٥٦سای   فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ، له
ئیدی . مدا بوو ری دووه لکسانده مدح و ستایشی تزار ئه  یان له جاره

کخشانو  ده ر، کهۆڕاڵ گاستف نه ست جه  ده  دایهپنگی  سم و ئاھه ڕه چوو بۆ ڕ
 بۆ بارۆن ڤیرانگیل نارد و پخشانیمان  کی ھه یهیھا کۆپ روه ھه. تاجگوزاری
گه   له کرد که تکای لته یه بیگه  وه ی خۆیه ڕخشانر، ۆنشکۆ گاستف  خاوه نپ 

خوزانیت و ۆڕاڵ س نه  جه دات به ی دۆستۆیڤسکی ده که و داخوازییه
ی الی خۆی تۆمار بکات  که رگرتنه رواری وه  به کات که خوزانیت فرمان دهۆس

ڕوان بکات،  ی چاوه وه ئه م دۆستۆیڤسکی ب به. ڕوان بکات و پی ب چاوه
ی  رمانده بینی فهۆتلۆڕاڵ ت نه ر جه به نا وه  په،دا١٨٥٦اری سای  مانگی ئاز له

 خوندنگی  بین، کاتی خۆی لهۆتلۆبرایانی ت. بات  ده ندازه ی ئه فیرقه
ت و  بین، شۆرهۆتلۆم ت به. ی بوون وره ندازیاراندا، دۆست و ھاوده ئه

  ندازیاران، له ئه خوندنگی جارانی خوندکارەیم  ئه. یدا کردبوو ناوبانگکی په
ی نواندبوو و  کی شایسته ییه گیدی و دالوه لدا، عهۆمارۆی سباستوپ گه
  .خشیبوو به رنجی تزاری ڕاکشابوو و نازناوی کۆنتی پ سه
من '': ت نووست و ده ک بۆ ڤرانگیلی دۆستی ده یه دۆستۆیڤسکی نامه 

ند  چه.  بوواتیممندی ھاوڕی  براکه. ناسی م زۆر باش ده م پیاوه جاران ئه
کی  یه وقه م، تووشی بووم، چاک و خۆشی و ته که  گرتنه ر له ڕۆژک به

  ''.بیر کردبت م منی له ڕ ناکه رموگوڕمان کرد، باوه گه
و   له رم و پ موجامه شوازکی زۆر نه  ورودرژ، بهوکی د یه ئیدی نامه 
 و ناو   چاوت به ترسم کاتک که ده'': نووست بین دهۆتلۆساری بۆ ت خاکه
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 ی شانازی،) مکه ده( کاتی خۆی  نده رچه ، ھه وه مناسیته وت، نه  بکهواژۆکم
 ی منت پ که  نامه که ر ترسم ھه ھا ده روه ھه.  تۆم پ بابوویتی دۆستایه
  ی من تووڕه یهیم پکش یت و له  تووڕی بده ،وه ی بیخونیته وه ر له بگات، به

  من له.  کردووه  زۆرەی نوان خۆمانم، تۆ و من نه م فاسیه  مدارای ئه  که،ببیت
م   ئه  که  بووه وه مه  ھۆی ئه ش به میشه ، ھهبینیوەزموونی تام  ژیانمدا زۆر ئه

ی ەوردورب ی سه وه  گانه  به  ئیدی درژه''. کردووه چاو نه م ڕه فاسینه
ی  ی ناردنی بۆ تاراوگه بارهر دات و ده ی ده که  نامه  به ی خۆی، درژه گرتنکه
ستگیر  کانم ده ڕه ر بیروبۆچوون و باوه سه زانم، له من ده'': ت زیندان، ده بگاره
ڕبوونی  م تپه ده خۆیشی به   بهمرۆڤگۆڕن،  ڕان ده م بیروباوه به. کرام

 و  واو بووه  ته ر خاتری شتک که به جا ئستا بۆچی له. گۆڕت  ده وه ڕۆژگاره
،  ماوه ڕم پی نه ک باوه یه هرڕ  زه پناوی شتکدا که له. زاب بکشم ، عه وه ته هباو
وچی و و پ ڕک، که ر بیروباوه سه ی ڕابردوودا، له ه ک ھه  ڕای کۆمه له

  به ش  جا به.زاب و ئازار بکشم ، عه وه تی بۆ ساغ بووته واوه  ته داریم به ناپایه
کی   پیاو توانایه ند ناخۆشه چه. سوود بم کی بهس م که که ده ز حای خۆم حه

  و له  وه بته ا خواردر شانوملی سه ری به ب، سه  ھهیروونی باشی ڕۆحی و ده
 سربازی   له  که یه مه موو ھۆش و گۆشم الی ئه ھه. زان چ بکات بکاریدا نه

ر   ھه  له رهو کا  ئه ستۆ، ئیدی گرنگ نییه  ئه نی بگرمه ده ڕزگار بم و کارکی مه
. ش بم م لره ت ئاماده نانه ر شونکی ڕووسیادا ب، ته  ھه  له،شونک بت

توانم  دنیام ده. بت کانم ھه مه رھه  مافی چاپکردنی به وێ که م ده نده وه نیا ئه ته
، یاساییوە ڕووی  ، له یه م نامه  به زانم که من ده. م تک بکه ، خزمه وه یه م ڕگه له
  بانیت، دنیام به  و میھره سکی لبورده م تۆ که ، به م کردووه کی تازه یه ه ھه

 ؛بان زیاتر بوو  میھره بین، زۆر لهۆتلۆم ت  به''.خشیت به  خۆتم دهیبانی میھره
  واته(خۆی   به  که،ربگرت  وه گراندۆک نیکو ن له ، توانیی به له په  زۆر به
  .وت رگری، بۆ دۆستۆیڤسکی تبکه زیری به وهالی    له،)ک نیکوۆگراند
 بۆ  وه رز کرایه دا، دۆستۆیڤسکی به٢٠/١٠/١٨٥٦   برواری بوو له وه ئه 

 مافی نجیمزادەیی بۆ نوێدوای شش مانگ، سرل. پلی مالزمی دووەم
دووبارە ) پاشای ڕووس(ب فرمانی تزار '': لو بارەیوە دەت. گدرایوە
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ئمش مانای وای ل ھموو . دەیی خۆم بدەست ھنایوەمافی نجیمزا
  ''.ختایکانم بخشراوم

نجام لرواریئ١٦/٢/١٨٥٨  بب ھۆی  دا، دۆستۆیڤسکی داوا دەکات ک
مامی خاننشینیکی یک سای تواو . نخۆشییوە خاننشین بکرت

 دەدرێ ل دا، ب فرمانی تزار ڕگ١٨/٣/١٨٥٩ برواری ل. دەخاینت
بم ناب ل سان . خزمتی سوپا دەربچت و بگڕتوە بۆ ڕووسیا

شاری چکۆلی تڤیر بۆ .  موسکۆ ئاکنجی و نیشتج ببنپتروسبۆرگ یا
بگورەی . ئاکنجیبوونی دیاری دەکرت و لژر چاودریدا دەبت

 ک ، داوا ل فرماندەی ئم شارە دەکرت،٧/٥/١٨٥٩  بروارینووسراوکی
ڵ و ڕەفتاری ئم ۆی ھسوکوت و جموجیب نھنی و ژراوژر چاودر

  .کۆن زیندانیی بکن
 واژۆیچوار مانگان، دوای ئوەی تزار  و گرنگ ب ئم ھوا تازە 

بدەم . دەکات، ئوجا ب فڕمی ب دۆستۆیڤسکی ڕادەگینرت
 تدا.  ل مشکدایۆژەی جۆرەھا پ،وە بزار و بتاقت دەبتیچاوەڕوانی

 ڕۆمانکی گورە نبکاتوە، یا دەمن، چیرۆککانی ل یک دوو برگدا کۆ
گودا  تۆ ھمیش ئوەم ب'': نامیک بۆ براکی دەنووست. بنووست
، بۆ فن کتبی خۆی حوت ھزار ۆڤ ک بۆ نموون گونجار،دەدەیتوە

لو دواییاندا (دانان خان یا تۆرگینیڤ بۆ ڕۆمانی. ڕۆبی وەرگرتووە
کی زۆر باشوە، ڕۆمانندمکاتکۆڤ وەرگرتووە) خو ی لزار ڕۆبچوار ھ، 

 کچی من بۆ ھر .یانی بۆ ھر الپڕەیکی چوارسد ڕۆبی وەرگرتووە
ی لد ڕۆبک داوای سڕەیم الپدەک . ل م، من چاک دەزانم، کھاوڕ

ھیوادارم ڕۆژک . تر نیمپۆر لو خرائاستی نووسینی تۆرگینیڤدا نیم، بم ز
کوات بۆچی دەبت من، وای ب . ب بتوانم بگم ئاستی نووسینی ئو

، وای ئوەی ڤینیگرۆا تدکاتک ل. سد ڕۆب قایل ببم ش، تنیا بپارەی
من . موکدارەو دوو ھزار ڕەعیتی ھی، چوار سد ڕۆب وەربگرت

ل ژاری ناچارم دەکات کھناوی پارەدا بنووسم، ببنووسم پ لدیارە ،پ 
نی لرکی نکار مکانم دەکات ئمرھب ھاتگ لرەبوو نق.''  
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نیدەزانی . لم سروبندەدا، ل ھموو کاتک پتر پویستی ب پارە بوو 
ندەست بب م پارەیجگار . چۆن ئی ئر و بارکردنفم سسرەفی ئم

یین تڤیر، لوندەر چۆن تگبیری حاڵ و ژیانی خۆ زۆر بوو، ئدی ک گ
ئم وەشانکارە ھزار . فی وەشانکار دەکاتۆداوای سلفیک ل کوچل. بکن

 یانی .''وەک مۆم دەتوتوە'' ،ڕۆبی بۆ دەنرت، ک دۆستۆیڤسکی گوتنی
وە، بندەر دەداتورزەکانی لموو قوەی ھپاش ئ  وەندەی پت ئزەحم

نقازاندەم تنیبیگ ک  . ی بد ڕۆبدووس ل دەکات کمیش تکا ل
 و ڕزگارم  وه ش فریام بکه جاره م ئه'': حوا بۆ ئم شارە بۆ بنرت، دەت

  ''! بکه
ست  ده  بهدوو ھزار و سی  دا، بلیتی ژماره٣٠/٦   بروارینجام له هئر سه 

ک بۆ  یه ، نامهدا١/٧  برواری له. ج بت توانت سیمیپاالتینسک به دن و ده
 ''.ڕێ  ومه که یانی ده عات پنجی به ین سه من سبه'': نووست میشلی برای ده

 و کتبان، قاپ و ئامان و  ندیک ونه ھه. کات  ھاوڕکانی ده  لهمائاوایی
 و  یهیتاف ی و که که کانی، شمشره یهیمڕ  فه ، جله کورسی، مزکی چکۆله

 باری خۆی سووک  و جۆره به. ی که رمانده  فه  کۆنه دات به  دهکانی جمه نه
 سای   پنج دانه دا شاری سیمیپاالتینسک، که٢/٧/١٨٥٩   برواریکات و له ده

  .دت ج ت به المه ر بردبوو، بارسووک و سرسه سه  بهتیدا
ی دۆستۆیڤسکی  واده خانه. کات ت ده حمه رکی دوورودرژ و پ زه فه سه 
  ی ماری، که که ن، تا کوڕه ده ده  شاری ئۆمسک ال  له وه یانه که ره فه م سه ده به
  ڕۆژانه وانه جیمزادانی شه نگی نه  سوپایی تیپی پشهخوندنگی  وێ له له
  .ر  سه نه به دا ده م شاره س چوار ڕۆژک له. ن ڵ خۆدا ببه گه یخوند، له ده

ی بکات  و دۆستانه ردانی ئه زان، تا سه ده ل  ھه  به م الدانه دۆستۆیڤسکی ئه 
ردانی   سه بگره. ان دابوویتی ، یارمه م شاره ا لهدکاتی زیندانیبوونی   له که

ی  که  و داخراوه وره م دەرگ گه رده به  ند ساتک له  بۆ چه؛شی کرد که زیندانه
. چت ن ڕاده فکرا چت و له  ده وه بیرهل قووی   ستت و به وه  ده که زیندانه

  شاری تیومن ال ، دوو ڕۆژی دی له م ڕوه ده ی به وه سرئنجام، دوای ئه
.  رمه ، دونیا زۆر گه  زۆر خراپه ڕگه. کانی ئۆراڵ واره  لره نه گه ده. ن ده ده
وری  ور، ده ھه ه ن، مشی دونیا، وەک په که ده ت ڕێ حمه زه  کان به سپه ئه
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 پچکدا،  ا، لهد ناکاو له. ڕوات ک ده  ڕیه عاته  سه که هبان ره جیی عه جیه. داون
کی  ۆیه  ھه  نیشانی  که،وت که ودکی دارین دهو عام دۆستۆیڤسکی چاوی به

وپایی وور ئه–ی سنووری ئاسیایی  نیشانه مه  ئه؛ یه وه ره سه ری به دووسه
  که بانه ره  عه کان له گرت، ڕبواره کانی ڕاده سپه  ئه که یهیبانچ ره عه.  ڕووسیایه

  .زن به داده
تی  کی تایبه  بۆ دۆستۆیڤسکی مانایه م ھه  ئه. ڕاستی ساتکی پ شکۆیه به 
 و  ڕیبوو و بۆ تاراوگه مان ھدا تپه ھه  پش بهو وه  ساڵ له  ده؛ یه ھه

مان  ر ھه نبه  ھه تا وا جارکی دی خۆی له وه چی ئه  که،زیندان ڕۆیی بوو بگاره
کۆت و زنجیر،  ڕی بوو، پ به دا تپه م ھه  به وسا که ئه.  وه دا بینییهھ
ی   درژایی ماوه به. ڕۆیی  ده و زیندان و تاراوگه ره زار به غه خۆش و ده نه

 خاکی   جارکی دی ب ئازادی پ بنته  ژیابوو که و ئومده ی، به که زیندانه
فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ، .  دی ی ھاتبووه هو ئاوات و ئومد  ئه نووکه ڕووسیا و ھه

: ت یی ده ساده  کشت، به ی خاج ده ن، نیشانه که ی داده که پقه شه
  ''.ببینموە  م خاکه  جارکی دی ئه نی دام، که مه سرئنجام خوا، ته''

بوو،  وانکی سنوور ھه کی بچووکی پاسه یه ، کوخته وه که  نزیکی عامووده له 
 و   پریاسکهل ناو. کات دۆستۆیڤسکی بانگی ده. خۆش بوو کی نه  کابرایه که

   له ی که وانه نگ ئه ھه. رێ  ده شرووب دنته  قاپک مه، وه کانی خۆیه بوخچه
  و خاه  له دا که سه و که ڕۆن، لگڵ ئه کی دی ده  بۆ دونیایه وه که دونیایه

  .ن ده  پکدا ده ، پیاه وه مایه  ده  جگیره رزییه مه
 ناوچن بۆ  یدا، ده که ی و کوڕی ژنه که نگ دۆستۆیڤسکی لگڵ ژنه ھه 
  . وه تک چنینهو تو ونه که  و ده که واره له
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  م بشی نۆیه
  تڤیر

  
و بیست  د نیا سه  ته، قازان نه گه ی دۆستۆیڤسکی ده واده کاتک خانه 

نی دابوو بۆیان   میشل به ی که د ڕۆبه و دووسه ئه. بت ڕۆبیان پ ده
وجا   ئه، ڕۆژ دانه دۆستۆیڤسکی دوای ده . ستیان  ده ییبووه گه بنرت، ھشتا نه

  برواری  له ماباتی دۆستۆیڤسکی که. ریگرت  وه وه که خانه ی پۆسته القه  ده له
دا ١٩/٨/١٨٥٩   برواری له،وتبوون که ڕێ  به وه  سیمیپاالتینسکه دا له٢/٧/١٨٥٩
  بوو که  نه و شونه بوو، ئه ی پ خۆش نه م شاره دۆستۆیڤسکی ئه.  تڤیر یینه هگ
  ز، ھنده نگوتار، ناشیرین و ناحه مناک، ته شارکی خه. بینی  ده وی پوه و خه ئه

کیدا بۆ ڤرانگیل  یه نامه  دۆستۆیڤسکی له. چوو  گوند ده وتوو بوو له پاشکه
  ، دم دەگوشرت، یانی له کی ناخۆشه شون ڕاستی ئره به'': نووست ده

رودی پیاو  ی سارد و ناخۆش، سه واکه شوھه ، که ش ناخۆشترهیسیمیپاالتینسک
دی   بهتدای ی و چاالک وهومترین ج ، که رده به  مووی له  ھهتالرەکانی. گرت ده

مان  ھه   له''. بۆ خۆی زیندانکه.   نییهتداکیشی  یه ت کتبخانه نانه ناکرت، ته
کی  یه دا تیایدا ئاکنجی ببوو، شوقه م شاره  کاتی خۆی پوشکین له  کهتالردا،
ند ڕۆژک  ان و چهینی  دیده ی دته وره میشلی براگه. گرن کرێ ده  دار به مۆبله
 و ھیوا و  وه وژتهومک دب ر، ئیدی دۆستۆیڤسکی که  سه نه به  ده وه  پکه لره

م و   خه وه ی میشل، دیسانه وه ڕانه م دوای گه ، به وه کاته یدا ده ئومدک په
،  وه ڕۆیشتیته'': نوست بۆی ده.  وه گرته شبینی دایده  و بزاری و ڕه ژاره په
کدی  بووین، گری دمان بۆ یه کدی تر نه  دیداری یه م وەک پویست له به
  ''...زانی کمان نه ای یهحو ئهوکرد، وەک پویست حا دمان نه رده ، ده وه کرده نه
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ھا  ختکی گرانبه کات وه ست ده  ھه،کات  بزاری ده ست به ، ھه نیایه ته 
کات بۆ  تی ده عوه ، دهۆڤوای شار، کۆنت باران رمانه فه. دات ست ده ده له

دۆستۆیڤسکی، .  پهۆگۆلۆ، دۆتمامی میر سۆڤی باران که ره ھاوسه.  وه ماه
کانی سان پتروسبۆرگدا بینیبووی و  بییه ده  ئه انهخ  ساۆن و دیوه پشتر له
ی دی   ھنده  کۆنه رییه وه م بیره ئه. یدا کردبوو  لگڵ پهیتی ئاشنایه

 ھیچ  بت، له ده ی ل دت ئۆقره وای ل. وژنوھاڕ دۆستۆیڤسکی ده
کات  ده ست  باڵ بۆ سان پتروسبۆرگ بگرت، ھه ریکه خه.  وه وته شونک ناحه

ره  نه و سان پتروسبۆرگه نی ئهشوی بۆ ڤرانگیلی   زۆرانه و نامه ئه.  ک ئ
ڕوو .  وه وڕنهوس م و خولیایدا ده و خه وری ئه  ده مووی به ر ھه نرت، ھه ده
ر میر  به نا وه  په.ی ڕزگار بکات یه نگانه م ته وێ و له  فریای بکه  ک بن که له
   که،رت  بهڤ تیماچۆن یاڤکۆنت بارانۆ نبین، یاۆ کۆنت توتلنکی یاۆرۆلگۆد

خت ئاکنجی   پایته  سان پتروسبۆرگ، له ربگرن تا له  تزار بۆ وه تی له مۆه
  ببت؟

 ، دیداری دۆستۆیڤسکی مان سادا، دته ولی ھهویل  مانگی ئه ڤیرانگیل له 
، ۆڤکۆنت باران.  بۆ بکاتیدیيد ناتوان ھیچ کارکی ج  که داخه م زۆر به به
ک بۆ تزار بنووست و   داوایه ت که  دۆستۆیڤسکی ده لدا بهویلو  مانگی ئه له
  که  داوانامه وه دلیربرکه ی کۆنت ئه  ڕگه خۆی له   به دات که نی ده به
 دوو ،دیوک دو یه دۆستۆیڤسکی دوای ماوه. تی تزار  خزمه نته یه بگه
ری  لکسانده تریان بۆ ئه وی و ئهبین ۆتلۆککیان بۆ ت نووست، یه رزوحاڵ ده عه

ک  یه'': ت نووست و ده بین دهۆتلۆک بۆ ت یه  نامه،دا٤/١٠رواری   به له. م دووه
  ی له بن و که وام ده رده ی به م تا که م کشانه م و نازانم ئه  لره مانگ و نیوه

 یدووری   بتوانم له حاه  مه ،ھاتووه ی ڕاستی ب وام ل وه ئه.  وه بنه کۆم ده
زانی من تووشی فداری بووم  خۆت ده  به. م بکه سان پتروسبۆرگ بژیم و ھه

.  نزیک بم وه خۆشخانانه  دکتۆر و نه  حای خۆم بت و له ب ئاگام له و ده
 و فرکردنی  رده روه م و په خوی بکه ب به ، ده ه گه شم له که کوڕیکی ژنه

ش  جاره م ئه... م م دابین بکه که کانی ژنه هیب ژیان و پویستی ، ده ر منه سه له
  نگه ، ڕه دا بکهۆڤرۆڵ میر دولگ گه  له  قسه تکایه.   و ڕزگارم بکه وه فریام بکه

  ''. تۆیه  و ئومدکم به موو ھیوا بتوان شتکم بۆ بکات، ھه
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ی نارد یی دۆستۆیڤسک که رزوحاه دا، عه١٩/١٠   برواری لهۆڤکۆنت باران 
.  ستی تۆدایه  ده نیا له نووسی من ته  چاره،نشکۆ خاوه'': تی تزار ریهبۆ سکرتا

ن بۆ  تم بده  مۆه ، تکایه وه نشکۆتانه  خاوه  به نده  من، ژیانی من، بهیتی المه سه
. م وێ خۆم پیشانی پزیشکان بده ، تا بتوانم له وه ڕمه سان پتروسبۆرگ بگه

ست  ده ی خۆ بهیت المه ن، تا سه م بده وه ڕانه ی گه ن، ڕگه  ئازادم بکه تکایه
ی توانای خۆم  گوره تا بتوانم به. م م بکه که تی خزانه و بتوانم خزمه  وه بنمه
نشکۆی پسۆز و   خاوه...م م بکه که تی وته  خزمه ک بووه یه ر شوه ھه  به
ت  حمه زه، ب وه نه م بده مه م داوای دووه خر له  ئاوڕکی به یی، تکایه زه به به
،  سانه نی دوازده مه  ته  ئیساییف، کهۆڵم، پ که  زڕکوڕه رموون که رمان بفه فه
ندی سان   ناوهخوندنگیکی  ت، له وه  دهیرجی  خه ت به وه ر حیسابی ده سه له

  ی که و دایکه یت، ئه که  دایکی خۆشحاڵ ده مه به. ربگیرت پتروسبۆرگدا، وه
نشکۆ تزار و   خر بۆ خاوهنزای  کات که ی فر ده که موو ڕۆژک کوڕه ھه

تاو وایت،  نشکۆ، تۆ وەک ھه خاوه. ی بکات که ته حورمهبرز و   به واده خانه
وان و  یه  په  تا ئستا ملیۆنانت له تۆ که. دی ر چاکان و خراپاندا ھه سه به
وڕکی تی خوایی ئا حمه ، ئستاش وەک ڕه خت کردووه تی خۆت خۆشبه عیه ڕه
نگازی وەک  له خۆشکی به  نه دایکی و له  وا، له  منداکی سوی بنه خر له به

موو   و ھه کردووه واو نه ی خۆی ته که ییه هدن ھه ی ڕه  ھشتا ماوه  که، وه من بده
خت  تدا به ی تزار و میللهیر وه خته پناوی به  ژیانی خۆی له یه کاتک ئاماده

کم  موو فیداکارییه ی ھه ، ئاماده یه  ھه تم بۆ ئوه  حورمهڕی ڕز و وپه ئه. بکات
. م.  ف.ی تزارم نده تبارترین به فادارترین و منه وه.  یه دا ھه پناوی ئوه له

  ''.دۆستۆیڤسکی
، مۆرککی  وه سکی ڕۆژئاواییه  نۆڕینی که  له نگه  ڕه ، که یه م نامه ئه 
ستی  ڕ و ھه ی باوه وه نگدانه  و ڕه انهگرتب نیش خۆ ی له  و کۆیالنه چانه ملکه

ر تزاردا وەک چۆن  نبه  ھه له.  تزار ت به باره  سه ئاسایی دۆستۆیڤسکییه
ر   ھه وه پاڕته تزار ده   له و ئاوایه بات، به خت سکا بۆ بابی ده دبه منداکی به

ای  س مانگی ئایاری کاتک له. گات  تده ته م حاه تاککی ڕووس بگریت، له
پل زیندانی کرا، ۆی پیر  قه و له ستگیر کرا  باکۆنینی شۆڕشگ ده،دا١٨٤٩

تزار '':  بۆ الی نارد وه یامه م په فی بهۆرلۆم کۆنت ئ ئیمپاتۆر نیکۆی دووه
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پی ب وەک چۆن  ' کردووم که ی پ رمانه م فه  ئه، منی بۆ الی تۆ ناردووه
کی ئاوام بۆ  یه نووست، نامه  دهی خۆییک بۆ بابی ڕۆحان یه کورک نامه
   که سکه  که،ھلیست نه ( ییه  پیشه ھلیسته م نه  باکونین، ئهھروەھا '''.بنووست

 ریت و خوو  دابونه سانک بوون که ھلیستان که نه. کات فز ده موو شتک ڕه ھه
  م مانایه بهجار  م که  یه یه م وشه ئه.  وه کرده فز ده کانیان ڕه هیتی یه  کۆمه خدهو 
ی ۆڤتی بازار  و سیفه کار براوه  ڕۆمانی باوکان و کوڕانی تۆرگینیڤدا، به له

نگری  ، الیه وه کرده ت ده ریتکی ڕه موو دابونه  ھه  که،) یه م ڕۆمانه مانی ئه قاره
دات و  ی شا ده که بی جیھانی بوو، مل بۆ ویستهویاخیبوون و ئاشو

م  رده به  م من له وره ، گه به'':  وه کاته  پ دهۆکناوەڕم  ک به یه نامهدانپدانان
م باوککی ڕۆحانیدا  رده  به کی له ، وەک چۆن خهدانی پدا دەنمتۆدا 

ک   نه،و  ئهبخشینی خر و نزایتی  که ره ڕوانی به  و چاوهدانپدانان دەکن
 ئیلھامی  ، که وه پارمه خوا ده  له. ن که ودونیاش ده کو له م دونیادا، به ر له ھه

  ر لهو ڕاستگۆ و دوی خشت، وشه ببه وانم پ  و ڕوون و ڕه  سادهی وشه
  ''.نشکۆتان  دی خاوه نه  بن، بگه وه ی ئه لک شایسته گه یک، وشهیر ڕووبین ھه

نوان تزار و   ک له زارییه رمه رم و شه  شه  ھیچ جۆره، و جۆره به 
راوزی   په تی خۆی له خه  کی، بهۆرۆلگۆدمیر .  بووه کانیدا نه ته عیه ڕه
  ت به باره تزار، سه'': نووست  ده یه م ڕسته ی دۆستۆیڤسکیدا، ئه که رزوحاه عه
 .ندیدار بسپردرت یوه نانی په  الیه  به ، که ری داوهوستو  ئیساییف دهۆڵپ

  ''. ی قبووڵ کراوه  داواکه،شی دۆستۆیڤسکی ت به باره سه
ی تزار  که  بیاره می لهڕ  فه رمانداری تڤیر، به دا، فه٢٥/٢/١٨٥٩رواری   به له 

شتدا،  ھه ردەرگی به به  ڕوانی له چاوه! نگ ند دره چه.  وه کرته ئاگدار ده
ک  یه دۆستۆیڤسکی نامه. خدا بژی ی دۆزه رگه  ناوجه ی پیاو له وه  له ناخۆشتره

ی  و ڕۆژانه ین، باسی ئه که دوایی باسی ڕابردوو ده'': نووست بۆ ڤیرانگیل ده
 ئستا زۆر  ین، که که می سیبیریا ده رده بوو، باسی سه  ژیانکی خۆشمان ھه که

   بهن، یا نجی دووریه م ڕه مولی ئه حه  ھبت بۆ ته''. الم شیرین بووه
   شادی، پویست بوو که یشتن به ی گه مولی تاسه حه  ته،کی دی یه گوته

خۆش  م ماری نه به. ی بکاتیشی خۆش بکات، ھاوبهی مدارای  که ره ھاوسه
بوو، بیانووی   ده دابوو، زوو تووڕه واو تک  مجزی ته خۆشییه م نه بوو، ئه
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ژر  له. ویست ده ی خۆش نهیرگیز دۆستۆیڤسک  ھه،کرد ی ده  غیره،گرت ده
. کرد بوو دا شووی پ یانهیریی سۆز و گودازکی ڕۆمانس باندۆر و کاریگه

  نهیک حیساباتی درۆی  کۆمه  به خشی، چونکه به ده  نهییز دۆستۆیڤسکیرگ ھه
ت  نانه ته. چت ک دهوو لب ، له ڕوالوازه ، له ، ناشیرینه ژاره ھه. فریوی دابوو

   کاتک که یه وه یر ئه سه. مول ناکرت حه  و ته شی ئاسایی نییه که هیدپاکی
تیان بۆ  عوه  دۆستۆیڤسکی، ده دایه دان، ڕوویان ده کانکی دیار و خانه خه
  .کرد، ماری پی ناخۆش بوو گرت و ستایش و مدارایان ده کرد، ڕزیان ده ده

قادا  مه و ده  شه رقه  قه  له میشه  زۆر ناخۆش بوو، ھه م ژنومرده ینی ئه به 
ئیمی دۆستۆیڤسکی . گوت کدی ده یه  ان بهیی ناشیرین و بازاڕی بوون، قسه

 ، ماری دوای شووکردنی  که و درکاندووه ی الی ئه و ڕازه  بابی ئه ایه گو،ت ده
ی ۆڤنۆ لگڵ ڤیرگی ئاشقنییندی یوه  و په  دۆستۆیڤسکی کردووه تی له خیانه

  ک نییه یه گه م ھیچ به چت، به  ڕی تده یه م قسه ھبت ئه.  بووه فرکاردا ھه
  .لمنت  بیسه که

نگ و   بدهئجگار ، خۆیی ژیانی خزانداری ت به باره دۆستۆیڤسکی سه 
 خۆم چ بم؟  ت به باره سه'': ت ده) ٢٢/٩(کیدا بۆ ڤیرانگیل  یه  نامه له.  ڕازداره

 ''. یه وه  ملمه ر به ، ھشتا ھه ستۆ گرتووه  ئه کم له یه واده  خانهبرپرسیارتییمن 
   پاشان دینه ، که دا نووسراوه١٨٦٥ ل سای  کی دیدا، که یه  نامه ھا له روه ھه
  ''.بووین ر نه وه خته  به وه  پکه ئمه'': ت ری، ده سه
خشی  به ده روونی نه دڵ و ده  ی به و سوکناییه ھا کاری نووسین، ئه روه ھه 
 ، ھیچ کارکم پ وه ھۆی ھاتوچۆ و میوان و میواندارییه  به'': مای بوو ته  به که

کات،   زیاد ده ره به ره ی به که  و فلھاتنه وه رانهوویرانی ب  قه''.ناکرت
ی یچن ه دی ھهيدج   زۆر به،ش مه وای ئه. دات تی ده زیه ی ئه که یهیسیر مایه

کانی   یادگارییه کات، به  دهۆڤۆمی چیرۆکی گوندی ستیپان چیک که تایپی یه
یدا  مانه رھه و به وو ئهھم  بت، به ده ھا ل روه ھه.  وه چته ی مردواندا ده خانه
یان  یان بکات و چاپی تازه نجیدا نووسیبوونی، تا ئاماده گه  له  که وه بچته
ستکاری  ر ئستا ده گه ئه. هی چی  چیرۆکی ھاوشوه بینن که نجام ده ئه''.  وه بکاته
م  ، ئه رز و نایابه  به م بیرۆکه م؟ بۆچی ئه ی بیکه دی که م، ئه که چنی نه و ھه
جار  م که  و یه یه بژارده رکی ھه کته  کاره وه ڕووی جڤاکییه   له  که هیتی سایه که
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م  به'' ''م؟ کیس خۆ بده ، له کم ناساندووه  خه  و به شفم کردووه من که
ی  که وتاره گکی کاتک ی مردوان، دنیام خه کانی خانه  یادگارییه ت به باره سه

 گرنگی و  ی به نگ په ، ھه وه دا بخوننه ڕۆژنامهی  وه کانی ھه ڕه  الپه من له
 من ،کشم ده  خۆ ھهنم یا که  ده یت فشه که  نهوناوا . ن به  ده که ته خی بابه بایه

زانم و  ی خۆم ده که ته ریی بابه و کاریگه خ و باندۆر خۆم گرنگی و بایه
  ''.ربگرم قی خۆم وه وێ ھه مه ده

کانی  ی یادگارییه رباره یدا ده که وتارهگ  ر، له سه خودی نوو ی که یه و قسه ئه 
،  تاوه ره  سه  له م ڕۆمانه  ئه خات که دیار ده  به وه یکات، ئه ی مردوان ده خانه

م  ده ، ئیدی به  تماشا کراوه وه ره ن نووسه الیه   له تکی چکۆله وەک بابه
م   به  و بووه ندووه ی سه ره  و په شونمای کردووه ، نه وه نووسین و کارکردنه

ر  ی ئۆکتۆبه  پازده من له'': نوست  ده وه یه و باره له.  ئستا یی وره  گه ڕۆمانه
چاوانم . م که ی مردوان ده کانی خانه  نووسینی یادگارییه ست به ، ده دواوه به

  ''.م  مۆمدا کار بکهیر ڕووناکی  به رگیز ناتوانم له  ھه،دشن
سازی  ره کی جگه یه دا کارگه١٨٥٠ سای  ق بوو، له پیاوکی ئا  که،میشل 
ک  یه شوه  ی به ر جاره و ھه نا تی جوان ده  پاکه ی له رانه م جگه  ئه.زرن مه داده
رم و   بازاڕکی گه وه ه وه  ھه  له.خستن ڵ ده گه  بهی و دیاری وه  بازاڕه یخسته ده

 کزی، ئیدی شاعیر و  دایه بازاڕی  ورده م ورده ست ھنا، به ده باشی به
کالیی  ی یه که ی چۆن کاروباری کارگه وه  بیری ئه وته ندازیاری جاران، که ئه

دا، حیسابی خۆی ١٨٦١سای    بوو له وه ئه.  وه  کۆڵ خۆی بکاته  و له وه بکاته
  . وه پاک کرده

ی   کاروباری ئیداره دا که ی ده وه ی ئه ی میشل، ڕگهیزموونی بازرگان ئه
م  به. ی ببات ڕوه ستۆ و به  ئه کانی فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ بگرته ارایی کارهد

کانی  مه وه.  بوو ه وسه محه نگ و که  ته ر چیکدانه ده به  ڕاده فیۆدۆر له
م، نازانم  براکه'': نووست ده. زاییئامز بوو و زۆر توند و ناڕه ش بۆ ئهیمیشل

   به و داوته  یت؟ تۆ ڕۆمانکت نووسیوه تووڕهران و   نیگه نده وه تۆ بۆچی ئه
 ''. می منه  خه وه ، ئه ڕوان بکه  و چاوه به ، ئارام یه  من ھه ت به ر متمانه گه ئه. من

مۆش  ئه'': نووست ھا ده روه ھه) ٢/١٠/١٨٥٩  برواریی  نامه بوانه(
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 ری بروای  نامه بوانه (''رگرت، ھاوڕی ئازیزم کی تۆم وه بۆمبایه
٣/١٠/١٨٥٩(  

 بینی پۆتلۆکی ت یه  نامه،دا٢/٢/١٨٥٩  برواری نجام دۆستۆیڤسکی له ئه 
  . وه ڕته خت بگه و بۆ پایته  ئه کی، قایلهۆرۆ میر دلگ کات که گات، دنیای ده ده

  گات به ی س ده ی ھۆبهیمڕ دا، نووسراوکی فه٢٥/٢/١٨٥٩   برواریله 
 یندی زامه می خۆی ڕه ره لوتف و که  تزار، به'': ت  ده رمانداری تڤیر، که فه
ی  درژایی ماوه  ی به رجه و مه ، به ی دۆستۆیڤسکی داوه ر داواکه سه له

  ''. سان پتروسبۆرگدا، ژراوژر چاودری بکرت ی له وه مانه
کی  یه ختدا، شوقه  پایته ئیدی دۆست و ئاشنایانی دۆستۆیڤسکی، له 

  .گرن کرێ ده   بۆ بهین و ژنکی ئاشچی که داری بۆ دابین ده موبله
ی  میشل و نیکۆ.تخ  دت بۆ پایته وه  تڤیره  قیتار له دۆستۆیڤسکی، به 

دا  که وستگ ، له ندێ دۆستی دیکه ر و ھه ی نووسهۆڤھا میلیک روه برای، ھه
و ای شادی ڕوو ھ موو به  ج، ھه گاته  ده که  قیتاره که ر ھه. ن که ڕوانی ده چاوه

ست،  وه  ده که قیتاره. ن که  دهین و پشوازی ده کان ده ستی بۆ ته ، ده وه خۆشییه
  . زێ به  داده وه کانه  پله دۆستۆیڤسکی له

  ''!تا وه ئه''
. کات ده ست پ  ده وقه مالن و ته ستله نین، ده و پکه اوڕنگ، شادی، ھو ھه
  . سای پ چووبوو  دانه ساڵ، ده   دانه ده

  نیگای له. گۆڕابوو  نه وه ییه سته  ڕووی جه له'': نووست  پاشان دهڤۆمیلیک
ست  ده کی خۆی له چوو ھیچ توانایه ده پ. شتر بوو رمتر و گه جارانیش گه

  ''.دابت نه
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  م بندی سیه

   
  
  
  
  
  م که بشی یه

  انی مردو کانی خانه  بۆ یادگارییه وه  ڕۆژنامه له
  

   
ڕووی   بۆ سان پتروسبۆرگ، ڕووبه وه ڕته گه  دۆستۆیڤسکی ده  که
می  رده ی سه م ڕووسیایه ئه.  وه بته کانکی دی ده  و خه کی تازه دونیایه

می  رده ی سه که  ڕووسیایه می به کی زۆر که ندییه یوه م، په ری دووه لکسانده ئه
رانی چینی  ماقون و تازەنه پیاو تزار به. بوو  ھه وه مه که نیکۆی یه

تی و   سیستمی کۆیالیه باشتر وایه'': یاندبوو سکۆیی ڕاگهۆکراتی مۆرست ئه
   بکرت له وه ڕوانی ئه ک چاوه  نه، وه شنرته بوه را ھه سه  تی له ندایه به

  ''. وه شنته بوه ، خۆی خۆی ھه وه خواره
 ئانوساتدا بوو،   و مسکنان، له ه کۆیلیی ئازادی له سه دا، مه١٨٦٠سای   له 

 تی و رۆکایه سه  ندی به کی ناوه یه لیژنه. ند مانگ ر مانگ و چه  سه ھاتبووه
کانی   جۆراوجۆره نه توکردنی الیهو تاو وته  خودی تزار، کهیرشتی رپه سه

جکردنی  بار بۆ جبه ی میکانیزمکی له وه کان و دۆزینه  کۆیلهیئازادی
کان   موکداره ک به بوویه ره ی ھیچ قه وه ئه کان، ب ادکردنی کۆیلهئاز:  که ۆسهپ

ر  سه کان کاریان له یلهۆی ک یانهیو و زه ئ بکرت که چاو ش ڕه وه بدرت و ئه
  .لی بنن مه عه  بۆ خۆیان ڕه کان، که  کۆیله کردبوو، بدرت به

کردن و توو واری تاو ش له ی دیکه ی ئازادیخوازانه وره زۆر ڕیفۆرمی گه 
ست  ده ک به  ئازادییه نی سووکه مه وانی و چاپه  ڕۆژنامه؛بوو دا وه لکۆینه
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 و سزای  نجه شکه  ئه، وه کرته م ده ی سانسۆر که نه نگه  گوشاری مه،دنت
خۆ    داکۆکی لهیکی باسی ئازادی  خه،ڕوات  ده وه شانه وه و ھه ره  بهجستیی

   له ده ندین سه ، دوای چه  خرایانه م گۆڕانکارییه ئه .ن که  دادگاکاندا ده له
  جیمزاده ھبت چینی نه.  جۆشوخرۆش خاته کی ده ری، خه سه په نگی و ته بده

  ونه که حرووم کرابوون، ده کانیان مه موو ئیمتیازاته  ھه  له  که،و ئرستۆکرات
 ھبت .ت ومهکانی حک یهی ڕیفۆرمیست رییه هخستپش ی پۆژە و دهیت دژایه
  نگاوه م ھه وتۆ له کی ئه کانیش پشوازییه وتووخوازه  پشکه نده ناوه

 زۆر و  ، ئاواته  پچپچ و خاوانه نگاوه م ھه ئه. ن ت ناکه ی حکومه رانه دخۆشکه
تی   سیاسه شکاندن، بۆیه ده  نهیتی یهوھنا، تینو ده دی نه وانی به کانی ئه نده به زه

  . کردن ی ده نگاو، زیاتر بزار و تووڕه ھه نگاوبه  ھهقۆناغ و قۆناغبه
دان ساڵ بوو، تینووی  بوو، سه مژ ک زۆر له ری خه ماوه ھبت جه 

م  خۆی ئه   به ن، جا تزار کهوتی بو یه نگی و کۆمه رھه وتنی فه پشکه
ندێ   ھه ی چاوپۆشی له وه ب ئه وژاندبوو، ئستا نیدەتوانی بهروی و یه له سه مه

ی یداواکار.  بشکن که و خه تی ئه ویهو خۆی بکات، تینکسییئیمتیازاتی 
تی  سه  دهخیای سنووری  بوو و له  مانگ زیاتر دهدوایکان مانگ  هاڕادیک
  ته  بینای کۆنی تزاران ھاتووه کرد که وایان ونا ده. ڕۆیی تر ده ندی ھوه ناوه
  تی و به واوه ته   بنرت، تا به  پاکی پوه ستهو پوی  ق بووه واو له رزین، ته له
  .س بن ره کی ھه کجاره یه

  له سه وی مه رتی تکه سه کرد له سکی ئاسایی، وای ونا ده که ر ھه 
و پگای نۆڕین و   ڕاسته   بهگ کانی کۆمه کان ببت و تکای کشه سیاسییه
 زیاتر و یموان خوازیاری زانیاریر ھ ھه. ر بکات سه کانی خۆی چاره بۆچوونه

  کی به خه. بوو ی نه وه س کاتی ھزرین و بیرکردنه که. تر بوون تازه
 کای و کرچی  کانیان به واه وان ڕۆژ بوون، ھه  دووی ھه ، له وه زرۆییه تامه
کای قووتیان   ر به بگات، وەک برسییان ھه ڕان پ گه ده نه گرت، ل رده وه
  .دان ده

وانی ڕۆکی  دا، ڕۆژنامه ستیار و پ جۆشوخرۆشه وا ھه شوھه و که لهجا  
  وه نی و بڤۆکان، ئیدی له مه بینی، جاپه ری ده ئجگار کارا و گاریگه

وزاری   ئه کو ببوو به ربردن ب، به سه وزاری کات به  ئه رچووبوو که ده
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ی  کاری بۆ بژاردهی  رنامه یان، بهیی زانیار وه کی و بوکردنه ھاندانی خه
وتووخوازی  و ڕۆژنامانی پشکه   بوکراوه ندێ له ھه. نا چینی ڕۆشنبیر داده

یبوعاری ڕژمی  ن، عه نده  له یڤی ڕووسی، و ھرتزن له م، په رده ک سه وه
  دا و به ده قاو کانیان له هیی و پشلکاری نده ڕوو، گه  خسته تداریان ده سه ده

،  و جۆره به. کرد ان دهیری رانسه  سهیی سیاسیئاشکرا داوای شۆڕشك
 قازانجی  ی ڕای گشتی به وه  ئهیجیاتی م، له ری دووهەلکساند کانی ئه ڕیفۆرمه
ستی تزاری گه سه و ده ک ه یی و ڕقیان  ئاگری تووڕه  بکات و

  خشت، به ک ببه ری خه ماوه دی جه  ک به سوکناییه  و وه دابمرکنته
 یری پ جۆشوخرۆشکی گۆنگ و سه ژاندنی وو، زیاتر ھاڕو وه نهوا پچه
  .خشین به

 بۆ تزار و بۆ  وه کی خۆیه ویستییه موو خۆشه  ھه ئیدی دۆستۆیڤسکی، به 
 خاک و وتکی  ، له وه مکی دیکه رده سه  ی له وه ا، وەک ئهدناکاو ڕووسیا، له

دا  ژاوهو ھاڕو گه م کۆمه ناو ئه   و به نجاه م دونیا جه  ھاتبت، خۆی به وه دیکه
و   له  که،کرد ی ده انهیتی یه  کۆمه و ڕیفۆرمه  دی خۆیدا ستایشی ئه له. کات ده

 ، دی خۆش بووو،شبین بو ی وت گه  ئاینده به. ج کرابوون دا جبه دواییانه
ناو   ه خۆی ببورییوە   به  بۆیه، نیایه دا ته و واره  له یری کرد که م سه به
  .کات کاندا ده ی ڕووداوه رگه جه
) ١٨٤٠(کانی  وستی سانی چله مان ھه  خۆیدا، ھهچاخانیر ھاو نبه  ھه له 

 پارزگارکی  ببوو به  نه،یگۆڕیبوو  و زیندان نه تاراوگه.  وه  کرده خۆی دووباره
یباکی کو ل بوو، به ھا نه لیباکی ڕه.  ڕووسی بووپارزگارکیکو  ھا، به ڕه

تدا خوازیاری  ڕه  بنه ، له  لیبای ڕووسییهپارزگاریتی  م سیفه ئه. ڕووسی بوو
  وه پوور و کولتووری ڕووسییه له  که  له ک ڕیفۆرم بوو بۆ ڕووسیا، که کۆمه
  .ی ڕیفۆرمی ڕۆژئاوا وه تنهوی بزویر ک کۆپی و چاولکه نجرابت، نه ھه

تی و  نایه سه ریت و ڕه ک دابونه نی کۆمه تی سڤ، خاوه هلمیل 
کۆنه   سالڤدۆسته.  پاراستنیان زۆر پویست بوو  که، خۆی بوویندی تمه تایبه
کان  وتوخوازه  پشکه  لیباه،کان زیاتر مۆسکۆیی بوون تا ڕووس رسته په

  م دوو گرووپه  نوان ئه جا له. ب بوون تا ڕووس شره مه وپیوور زیاتر ئه
الی    دۆستۆیڤسکی زیاتر به بوو، که و ھه کی میانه یه سته دا، ده وه توندڕه
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. وێ لی تبگات سیش نایه ن و که ، لی تناگه وانه م ئه به. کشا دا دایده مانه ئه
.  هیھیدی ئازادی ی جاران، شهیزیندان مان کۆنه  ھه وه الی خوندکارانه  و به ئه

کۆڕی  ندێ ئواره  ھه  له ن که که ده کان داوای ل  خوندکاره پاشان کاتک که
ی مردوانیان  کانی خانه  ڕۆمانی یادگارییه ڕک له رپه  و به ند کۆپله بیدا، چه ده ئه

  که ری ڕۆمانه  بۆ نووسه یه په م چه م ئه ن، به ده ده  ل په  چه، وه بۆ بخونته
ر   نووسه ی که ته هو شۆر ئه.  یه که ی ناو ڕۆمانه که کو بۆ پارتیزانه ، به نییه
 ڕاستیدا   له ته م شۆره یانی ئه.  دحایبوونکه  به نجامی جۆره  ئه،ستی دن ده به
ر  به  له بت، که ناخۆش ده ، دۆستۆیڤسکی زۆری پ  نییه که  نووسرهیھی

ا د بیری رگیز به  ھه  که ،ڕان خۆشیان ویستووه ندێ بیروباوه خاتری ھه
 زی ل رگیز حه  ھه ، که ویستراوه ری ئایدیالک خۆشخات ر به له.  ھاتووه نه
  . کردووه نه  لی و داکۆکی بووه نه

   به کاتک که'': ت  دهۆڤکدا بۆ ستراخ یه  نامه دۆستۆیڤسکی دواتر له 
ی مردوان  کانی خانه  ڕۆمانی یادگارییه گرافم له ره رز ھندێ په نگی به ده
تگوت   ده، وه پاڕمه کی ده  خه تگوت له  ده.اردخو ت ده فه ، زۆرم خه وه خونده ده
  ''. ڕاستی شتکی ناخۆشه  به که! ییدام  و گله وه  حای زاری و النه  له میشه ھه

ک  یه خشه  و نه رنامه بوا به  ده،بوو مولدا نه حه  ته ، له جیه  نابه وشه م ڕه ئه 
. ن ربکه ک ده یه نامهبن ڕۆژ ده ی ل ئیدی دۆستۆیڤسکی و براکه. دابنرت

   و له١٨٥٨ بۆ سای  وه ڕایه گه  ده یه م ڕۆژنامه رکردنی ئه ی ده ھبت بیرۆکه
م برایانی  به. دابوو تی کارکردنی پ مان سادا سانسۆر مۆه ی ھه٣١/١٠

،  وه هیتی یه ھۆی گوشاری کۆمه   به،دا١٨٦١بۆ  ١٨٦٠ سانی  دۆستۆیڤسکی له
  که ئیدی ناوی بوکراوه. ن که جی ده یان و جبه ر پۆژەکه ه س وه ڕنه گه ده
  .، ک واتای زمان دەدات ڤریمیادەنن  که  مانگانه  گۆڤارهنیا

موو  یانی ھه. گرت ستۆ ده  ئه  له که ی گۆڤارهیت رایه به ڕوه میشل، به 
م  به. گرت ستۆ ده  ئه  له که کاروباری کارگی و دارایی گۆڤاره

  م ئۆرگانه ی ئهیبی و سیاس ده ری، ئه  ھونهیتی رایه به ڕوه ستۆیڤسکی، بهدۆ
نووست،  ک ده یه روتاری ژماره  دۆستۆیڤسکی سه. گرت ستۆ ده  ئه  له یه تازه
تی ڕووسی  یهیوش و ڕبازی لیبا  ڕه واو له کی ته هیدا داکۆکی وتارهگم   له که
ن و  سه تکی ڕه ش میلله  ئمه وت، که دیار که سرئنجام بۆمان به'': کات ده
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ی  کی تازه یه  شوه رمانه سه ، ئیدی له یه  خۆمان ھهیندی تمه خۆین، تایبه ربه سه
ا دوه، لگڵ ژیانی خۆمان  خۆمانه ت ب به  تایبه  که،بژرینب وتۆ بۆ ژیان ھه ئه

   و له وه  ڕۆحی خۆمانه نجراب، له  ھه وه خاکی خۆمانه  ، له وه بکاته تک
  ''.قوبت  ھه وه  خۆمانهیاکیڤریتی ج دابونه
  سایمی کانونی دووهمانگی   دا له که کی گۆڤاره  یه ماره  ژه ، له تهسفیم مان ئه
   که وه کاته  ڕوون ده وه دا ئه یه م ژماره ر له نووسه.  وه بته ده دا بو١٨٦١
   له  ڕۆژئاواییان بچت و نهینی مه  ڕۆژنامان و چاپه  له  ناب نه که گۆڤاره

  وه ت له میلله'': نووست  ده وه یه و باره کان بچت، له ڕۆژنامانی سالڤدۆسته
 بین جلکی  یه وه کان وەک ئه ئاواییهڕۆژی  وه  الساییکردنه حای بوون که

ی  وه الساییکردنه. ین ر بکه به   دڕاو له وه که موو الیه  ھه بی له  دهی کۆنه
وین و  وان بکه ی ئه یای شاعیرانه ی دوای خه وه  ئه کاته کانیش، ده ڤدۆستهسال

کانی ڕابردوو  هی ئایدیالی  خده وریت و خوو ی دابونه گوره ک به هیڕووسیا
  ''.ین دروست بکه

 نوان دوو  خاته ، خۆی ده یه وه و ڕونکردنه مان به ھبت گۆڤاری زه 
  ونه که  دووقۆی ده  بهڕۆژئاواییگرەکان کان و ئیدی سڤدۆسته.  وه ئاگره

ی   و ژماره که ش، تیراژی گۆڤاره وه م وای ئه به.  که ر گۆڤاره ھرش بۆ سه
  ره خۆیدا دخۆشکه   خۆی له مه  زیادی و ئه داته  ڕۆژ دهدوایرانی ڕۆژ  خونه

مانی  ی زه بژارده رانی ھه  دۆستۆیڤسکی دکارت نووسه،رحاڵ ھه  به. بت ده
 بناوبانگگری  خنه سکی، نیکراسۆڤ، ڕهۆڤرسترۆخۆی، وەک تۆرگینیڤ، ئ

 .الی خۆیدا ڕابکشت  ، بهڤنج ستراخۆ سووفی گه یله  و فهڤریۆن گریگۆلۆپ ئه
ران، ب  ری خونه ماوه رنجی جه ستی ڕاکشانی سه به  مه جا دۆستۆیڤسکی به

شی  ندێ به نی السنیر و ھهکا ی ڕۆمانی تاوانه وه  بوکردنه وته دی کهودو
ریکی نووسین بوو،  وام خه رده خۆیشی به  به. ڤاۆکانی کازان رییه وه بیره

  وی به موئه ڕۆمانی ئه. نووسی بی ده ده ی ئه خنه وتارن ڕهگ یای و چیرۆکی خه
  .کردن چنی ده ه  و ھه وه کردنه ستی ده خۆی ڕا   و به وه کرده  بو ده زنجیره

ی  عات یازده ری سه وروبه  ده  له،کرد وان کاری نووسینی ده شه  زیاتر به 
کانی  زه کاغه. نیشت  داده که ره ماوه  سه ر به رانبه یدا، به که  کوکپه  ماه ودا، له شه
  وته که ، ده وه لیز و سارده ی چای غه وه م خواردنه ده  به، وه کردنه ده بو
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و تا   وهگ ناو ج چووه یان، ده به ره عات پنجی به ری سه وروبه ده. نووسین
  .وت هخ ڕۆ ده عات دوی پاشنیوه سه
رووی توانای  سه  کات، له  زۆری ماندوو ده ی کاره رنامه م سیستم و به ئه 

کی گۆڤاری   یه رچوونی ژماره س مانگ دوای ده.  بوو وه وه  ئهجستیی
م زووزوو   به، وه بته دهم چاک  کی که یه دوای ماوه. وێ که خۆش ده مان، نه زه

ی لت فی یه فته یانی ھه. د ی لکیش،  ھه. ھات ده ک دوو جار فموو جار
. کرد  ده که  ڕوودانی فیهی نزیکی ستی به کی کۆنگ، ھه یه  شوه  و به خته پشوه

کی  ییه کی ھزری و شپرزه رانییه روونی و نیگه چوونکی ده رچی ھه ئیدی ھه
ئیدی ئارام، ھور، .  وه توایه و ده  وه وییه ڕه ستیکی بادا، ده  ھه  لهبوو، ڕۆحی ھه

و دونیایه کانی ژیانی ئه یهیتی شادی و خۆش زه یاڵ، خۆی بۆ له م و خه خه ب  
خشان و   ڕه و ساته م ئه به'': ت دا ده مژه  ڕۆمانی گه له. کرد  ده دهمائا

  ی که و ساته  ئه، دوا سات یشتن به  گهک بوو بۆ کییه نیا پشه ، ته پرشنگداره
... کردن ۆڤهر ش ھاته ده  نه ی که و ساته ئه. ھات دا دهادو  ی به که فیه ر نۆره کسه یه

و  له. ک بت خۆشییهن  دا، له دا ڕووی ده و ساته ی له وه ر ئه گه  ئهتدایچی 
ستکی   ئارامی، ھه ستکی پ له یگرتم، ھه کراو ده ڕواننه ستکی چاوه دا ھه ساته
ھا فیۆدۆر  روه  ھه''.ی ژیان  باترین دیارده نابوون له کدا، فه  نزایه  له وه توانه

ست  ند ساتکدا ھه چه  له'': گوت کانی خۆی ده ره  دۆست و براده میخائیلۆڤیچ، به
  ته رگیز نایه  کاتی ئاساییدا ھه  له  که،م که وتۆ ده کی ئه ت و شادییه زه له  به

و  له. ن  ناکهخیاین و  یایش نایگه  خه کانی دی به  خه تک که زه وناکردن، له
موو دونیادا  ڵ خۆم و ھه گه واو له  سازان و گونجانکی ته ست به دا، ھه ساتانه

ی   چرکه بری ده م له ، ئاماده ته زه له  خۆش و به نده وه  ئه سته م ھه جا ئه. م که ده
  ''.م نی خۆم بده مه موو ته  ھه نم، بگره مه  سای ته ، ده یهیشت و خۆ زه و له ئه

نگ ئازای  ، ھه یه  سۆفیانه شه م نه ی ئه  دوا پله ییه گه  ده دۆستۆیڤسکی که 
  وته که ، ده وه پرژاندن و ناناهف م که ده ھات، به ده ی ل که فیه نۆره. بوو گرژ ده

  . ر عاردی سه
ی  جۆره م بین، به  ده وه و حاه  بهیستۆیڤسکی جارک دۆ ، کهڤستراخۆ 
 ھزر و  ڕت که گه ک ده یه  بۆ وشه تۆ وایه  ستا، له بۆ ساتک وه'':  وه گته ده

وردی تماشام    من به. وه می کرده وجا ده ئه. ربت ده ی خۆی پ که بیره
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ریب و  نگکی غه ا، دهدناکاو له. ک بکات یه وێ قسه یه  ده  دنیا بووم که،کرد ده
 رێ و ب ده   ھاته وه کانیه م کراوه  ئاسته  به ینی لوه  به یر، درژ و ئاۆز، له سه
  ''. که رزه ر ئه  سه وته دا که که ندی ژووره  ناوه  خۆ بمن، له ی ئاگای له وه ئه

بوو، گۆنا و ڕوخساری   بریندار ده وه وه ربوونه م به ده جار، به ندێ ھه 
خۆ   وه ھاتبوو، که ڕی ل ڕمه ردی مه ی سوور بوو، وەک به ه  په کپارچه یه
ستی  ، ماندوو دیار بوون، ھه وه  ھۆی گرژبوونه کانی به لکهو، ماسو وه ھاته ده
کرد تاوانکی  ست ده ی خۆی، وای ھه گوته  به.  تاه کرد مشکی بۆش و به ده
. بری بکات  خۆش ب و تهی و تاوانه  بتوان له  و ھز نییه ی کردووه وره گه

رۆکی ھزر و  ڕا، به گه روونی ده  دڵ و ده  له ی که ستی تاوانباریه و ھه  ئایا ئه
رگی   بابی یان مه کی ی مردنه دا، زاده گرت و ئازاری ڕۆحی ده بیری ده

 یتی ستی درغی و تینویه م ھه بوو؟ ئه ست نه مه میشه  و ھه ئیساییفی ئالووده
  .راپای ژیانی دۆستۆیڤسکیدا کشابوو ر سه سه ی به، با خۆسزادانه

ند   دۆستۆیڤسکی بۆ چه وت که که ک، وا ڕده فیه ر نۆره جار، دوای ھه زۆر 
 گرت، به مۆکی دادیده بوو، خه ست ده په. دا ست ده ده ی خۆی له ڕۆژک یادگه

 ی ییانه وسکهو کورت و بر م ڕسته ئه. کرا ده ت کاری نووسینی پ حمه زه 
 ١٨٦٣کانی سانی  ی ڕووداوه رباره کانیدا، ده رییه وه ری بیره فته  ده ، له وه خواره

  : دا تۆمار کراون١٨٦٤بۆ 
  : کانم  فیه نۆره''
  .زۆر توند بوو: ١/٤
  .سووک بوو: ١/٨
  .ندی بوو مامناوه: ٧/٢
  .زۆر توند بوو: ٧/٢
  ''.ندی بوو مامناوه: ٢/٣
   تاراوگه ی له وه ر، پاش ئه  نووسه دا بوو، که هبار  ناله رجه ول و مه و ھه له 
ھا  روه  نووسی، ھهیلون مھانون  مد،زنی خۆی مین ڕۆمانی مه که ، یه وه ڕایه گه

  .واو کرد ی مردوانیشی ته کانی خانه یادگارییه
می  که ی یه  ژماره دا، له١٨٦١  سایمی  کانوونی دووه مانگیتای ره سه  له 

م  ئه. ی ڕۆمانی مدلون مھانون کرد وه  بوکردنه ستی به ماندا، ده گۆڤاری زه
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تن  یی و بابه فسانه تن ئه  حیکایه  له یره کی سه یه  و ئاوته ه ، تکه ڕۆمانه
ئوجین سوو . ( شواز و ستایلی ئوجین سوو ر، به یای نووسه ستکردی خه ده
  ناوبانگه کانی به ییه  زنجیره  ڕۆمانه ، به ڕۆماننوسکی فڕەنسییه) )١٨٥٧- ١٨٠٤(
  کات و به ده ست پ کانی پاریس ده ژارنشینه  ھه که ڕه  گه سفی ژیان له وه   به که

کانی   ڕۆمانی ڕاز و نھنییه وانه له.  جڤاکی کۆتایی دنتیک، داخوازی کۆمه
   زیاتر له م ڕۆمانه ئه). ١٨٤٥- ١٨٤٤(ردان  رگه ی سه که لهوو جو) ١٨٤٢(پاریس 
ی ڕۆمانکی  شوه   له چت، که ر ده  نووسهکسیینھانی   پهاناننامیکیدانپد

عاشقی ) ڤانیا(یچ ۆڤئیڤان پیتر.   داڕژراوهداپسندگ یی کۆمه زنجیره
  وێ، که ده ناوی ئالیوشا، خۆش  ی به م ناتاشا، پیاوکی دیکه ، به ناتاشایه

م   ئه وجانه ڕکی بمانا و گه  و شه شه رقه م قه به.  رسکییهۆکوڕی میر ڤالک
؟ ناتاشا، بیار  یه ی کشه  که وه جا ئه.  وه خاته  لکدی دوور ده یه واده دوو خانه

رکش و  نج و سه دووی ئالیوشای گه ت و ڕه مای بابی ھه   له دات که ده
کردنی  شه  و گه که تی ڕۆمانه  بابه تا ئره. ودا بژی وت و لگڵ ئه ر بکه خۆسه

 دا بو  ڕۆژنامه  له چت، که  دهسۆزدارییان  چیرۆکه و کورته زیاتر له
کی  کارییهتس  ده سکی سووکهڤیتۆسۆ د  که سه  به نده وه م ئه  به، وه بوونه ده
ڤانیای کۆڵ و . رنجاکش  چیرۆککی دگیر و سه  بکات، تا ببت به که ته بابه
مین  که  یه  که ،کاره نجی تازه رکی گه سهیدای ناتاشا، نوو خت، ئاشق و شه دبه به

مین  که م یه ست دن و ئه ده  به وره وتنکی گه رکه  سه وه  ڕووی فرۆشه کتبی له
 ،چت ژاران ده مین ڕۆمانی دۆستۆیڤسکی، ھه که  یه ک له یه  ڕاده ی ڤانیا، به کتبه
انی مدلون مھانوندا  ڕۆم ڤانیا له.  وه ناکاته ان جیای ئاسانی لکدی پیاو به  که
 ھندێ   که، تکشم نواندووه حمه  و بچووکی زه رکی ساده رمانبه من فه'': ت ده

مانی ڕۆمانی  شکینی قارهۆی ماکاردیڤ مان ونه  ھه مه  ئایا ئه''. وجیشه گل و گه
  ؟ ژاران نییه ھه

 سیل ییخۆش نه   بۆچی به نجه  گه م کوڕه  ئه باشه'': پرست ، ده ه کچۆینیلی 
مان خوندکاری  ، ھه نجه  گه و کوڕه ست له به دا مه  ئایا لره''؟ مردووه
  ؟  ژاران نییه  ناو ڕۆمانی ھهیسکیڤیوکرۆ

ناوی   گرک به خنه ستی ڕه رده  به وته که ی ڤانیا ده که ستنووسه نجام، ده ئه 
  وەک چۆن منداک دی به، دت یف پ  زۆری که  که،ی ب کورتکراوه
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 ڕۆمانی   وەک چۆن بیلینسکی کاتی خۆی که،بت کی جوان خۆش ده یه مه گه
لکچوونی . دت یفی پ ب و که خۆش ده ، زۆر دی پ وه خونته ژاران ده ھه

 ڕوونی  ، به وه که کانی ڕۆمانه ڕه ن الپهی وه  ھه نوان ڤانیا و دۆستۆیڤسکی له
  .وت که دیار ده به

کاتک . بت کو ئاۆزتر ده  به،ست دا ناوه و ئاسته ر له  ھه که له سه م مه به 
ی یت وێ، یارمه وی خۆش ده و ئه   ئالیوشایه زی له زان ناتاشا، حه ڤانیا ده

  وێ و به  بکه یه  میرزاده نجه و گه دووی ئه  ڕه دات، که ی خۆی ده که ره دبه
وای ناتاشا  ھه. تکا ڤینداری وان ده  ڤیان و ئه رگری و داکۆکی له دی بهيدج
ر  ھه   له دات که نج ده ری گه  ھاوسه  جووته ن به ی به که سوکاره  که نته یه گه ده
  ب به ماحک، ده ب ھیچ ته به. یان بداتیت وت و یارمه کدا فریایان بکه یه نگانه ته

ڤرککی   ھه ی که یه یی و چاکه م لبورده جا ئه. وان ی نیگابانی ئه فریشته
مان  یتازەن، ھه ی خۆی ده که ریفه  حه ت به باره ، سه ڤینداری شکستخوارده ئه
نا و ی ماری دیمیترڤ ت به باره فتاری دۆستۆیڤسکیمان سه وست و ڕه ھه

  م کهن دا ده وه من دان به''.  وه بیر دنته ب ف، ۆنۆ، ڤیرگ که نجه  گه فرکاره
کانی خۆیان  گیرانهست  ئاشقانی ده ن، کهم خۆش ناو رزانه و به رگیز ئه ھه
ر و خوم  ن و وەک یاوه که ان دهی پشوازی شی واوه  باوه الونن و به ده

رگیز  یی ڕۆحی خۆ بتازەنن، ھه وره  گه وه یه و ڕگه ن، تا له که تیان ده خزمه
ق   ئه  بهنبوون، یا تدا ئاشق نه ڕه  بنه  لهن یا وانه ئه. م خۆش ناون وانه ئه
ستی  ی ده نده قه ستکرد و خه  ده  ئاشقانه و جۆره ئه.  ان کردووهیاشقنیئ

قنی بوون، تا  شقی ئه زای ئه  زیاتر شاره رانک که  نووسه،رانن نووسه
ختگیر  گری سه خنه  بۆچوونی ڕه مه  ئه''.قوب  ھه وه  کانگای ده  له شقک که ئه

م   بۆچوونی ئه به. وستی ڤانیا ی و ھهی دپاک رباره  دهۆڤ،بۆبرلیۆ د،دیيدو ج
.  ره یای نووسه  خهیبی ده نیا داھنانکی ئه ، ته هی ناواقعی م ڕووداوه ، ئه گره خنه ڕه

 دیدار و :موو شتک م، ھه که رتیب ده موو شتکتان بۆ ته من ھه'': ت ڤانیا ده
می  ناتاشا وه'' ؟م که  نه م کاره بۆچی ئه. نم یه گه کانتان بۆ ده کانتان، نامه ژوانه
موو شتکم بوردوویت،   ھه چی تۆ له ، که تۆ کردووه  تم له من خیانه'':  وه داته ده

ڵ تۆدا  گه شیا من له ده!  وه یته که  من دهیری وه خته  به نیا بیر له  ته ھاتووه وات ل
م  وت، به ده  ئالیوشام خۆش م من شتانه به! بام ھاوڕی ئازیزم ر وه خته به
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من ب . ک م وەک ھاوڕیه وێ، به ده م ھشتاش تۆم زۆر خۆش که ست ده ھه
ست  وا ھه'' . ی تۆیه که  زینه ده  تۆ ناژیم، تۆ بۆ من پویستی، من پویستم به

 دۆستۆیڤسکی ییی و فیداکاری  سوپاسی لبورده  که ، مارییه مه کرت ئه ده
  م به بت، به رداری نه ستبه کات و ده رامۆشی نه  فه کات که ده  تکای ل،کات ده

  ی خۆیدا له که  ماه ا لهدکاتک   ببت، لهۆڤنۆرداری فیرگ ستبه خۆی ناتوانت ده
  وه م ئاھوناه ده  به، یه ژارانه پووت و ھهڕ  ماکی زۆر په شاری کوزنتسک، که

و ژوور   ژوور و ئهم  ئه وه م فرمسکشتنه ده چت و وەک شت، به دت و ده
  .کات ده

کی ئاشکرای کاری  یه کشه  پاشه م ڕۆمانه  ئه،ی ری بکه رچۆنیک داوه ھه 
کگرتوودا  نوان دوو گری نایه   له که تی ڕۆمانه بابه.   دۆستۆیڤسکییهیبی ده ئه

کان نائاسایی و  وسته ھه. گری ناتاشا و گری نیلی: کات  ده جۆالنه
 چیرۆکی  ڤانیا که.  بنموودن، زیندوو نین که نی ڕۆمانهمانا قاره. ستکردن ده

سکی   که، کی بنمووده هیتی سایه خۆی که  ، به وه گته مزلون مھانون ده
تیب و   خهپۆلی   و زیاتر له ر زۆر الوازه کته ، وەک کاره دییهيدبموباالت و ناج

  .چت واعیزان ده
  مان ستایل و شوازی ئاشقه  ھه  بهم ئاشق ، به تکی ئاشقه ناتاشا، ئافره 
م ئالیوشا  وێ، به ده  ئالیوشای خۆش،ناتاشا. کانی دۆستۆیڤسکی ستکرده ده

وێ، ناتاشا، پ  ناتاشا، ڤانیاشی خۆش ده. ناوێ وی خۆش وەک پویست ئه
 ناخی خۆیدا  دات له ت ده زیه  ڤانیا ئه م که دات، به ت ده زیه  ڤانیا ئه  که ناخۆشه

م  رداری ئه ستبه کات و ناتوان ده نھانی ده کی په  شادییه  جۆره ست به ھه
 ڕۆمانی   له ی ڤارنکایهیی خوشکی ڕۆحان ناتاشا ده.  ببت نھانه  په یهیشاد
.  چیرۆکی گوندی ستیپان چیکوڤۆ  له ی خوشکی ناستنکایه ده. ژاراندا ھه
ستیارن،  جیب و ھه ک و نه و زیره  نج و فامیده موویان کیژانی گه ر ھه  ھه مانه ئه
  .دوورن  بهکسیکی  ندییه تمه ق و تایبه ونه نگ و ڕه ر ڕه  ھه له

 ، یه تکاری ھه  ڕۆی خیانه،دا م میلودرامایه رسکی لهۆبابی ئالیوشا، میر ڤالک 
کی زیاتری  یه لیوشا، جیلوه چ و ئه ده تتدا ڕۆ  خیانه تی له وجایه ی گه ڕاده  تا که
خشرت،  به کات و ده تا ده  و خه ه  ھه میشه ، ھه وجه  گه ره کته م کاره  ئه. یه ھه
  بته جار دهێ ند ر و ھه ندیی خونه رنج و دبه ی سه  مایه بته جار ده ندێ ھه
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کی  ی خه ر و نموونه لیوشا، تازەنه ئه. ر ی خونهییی و بزار ی توڕه مایه
تاکانی خۆی   و خه ه ھه   به، ربته ته م به  به، یه ره  و به قاوه شه بازاڕی و

 دادی نادات و چاکی  وه م ژوانبوونه به.  وه بته کانی ژوان ده ه  ھه  له،زان ده
 ڕووی جڤاکی و   له،  و ڕاڕا و الوازه سکی بئیراده که.  وه ناکاته
نجی  کی گهباسی کیژ ا لدکاتک له .   زۆر سووک و چرووکه وه هیتی یه کۆمه

م  که ز ده ڵ تۆدام، حه گه  له وێ؟ کاتک که تۆ چیت ده'': ت دیدا بۆ ناتاشا ده
   که''.م م باسی تۆ بکه که ز ده بم حه ودا ده ڵ ئه گه  له م و که  بکه و کچه باسی ئه

رک  و د ی ئه یه یر و ساویلکانه  سه فتاره م ڕه ی ئهیکی ڕاز و نھن بین خه ده
م  ئایا ئه. بت مگین ده  خه وه چوونه یر و پ ھه کی سه یه شوه  ن، به ناکه
   له  که ،قیبی دۆستۆیڤسکی نییه ی ڕهڤیرگۆتۆڤمان فرکار،  ، ھه ره کته کاره

ی   ئمه  به ناوی ئالیوشاوه  دا به هرر ل  نووسه شاری کوزنتسکدا ناسیبووی، که
  دا، به م ڕۆمانه  له  فریوکاره م پیاوه م ئه  به،ب  وا نگه ناسن؟ ڕه ده

چ  ده پ.   گیراوه ، وینه وه تیه یر و تایبه کی سه مییه ویستی و ھاوخه خۆشه
  .تاکانی خۆش بووب  و خه ه  ھه دۆستۆیڤسکی له

و  ، دیاترتر رانه کته م کاره  تکای ئه ی دگیری نیلی له ھبت ونه 
.  که تی کتبه زه تام و له ی به  و کاکه که ه ڕۆحی ڕۆمان کاته ده.  رنجاکشتره سه
 الی خۆی و  یباته  ڤانیا ده  که یهی سیالو م کیژه  ڕیسکی ئه،وێ ر ڕاستت ده گه ئه
 کیژی ئاسایی میر  وت که که رده و پاشان ده  وه کاته  مای خۆیدا جی ده له

  انهو ڕۆم ، ئه نانه م ڕووداو و دیمه موو ئه ر ھه ، ھه ڤالکۆرسکییه
   و له وه بنه  ڕۆژناماندا بو ده  له  زنجیره  به  که وه نه خه  بیر دهسۆزدارییانمان

م   به''. وه ی داھاتوودا بخونه  ژماره ی له که پاشماوه'': نووسرێ کۆتاییدا ده
ردی  ی جوانی و بگه  لوتکه گاته ، ده  چکۆلهیتی نیلی بیعه بع و ته جار ته ندێ ھه

نجاڵ و   جه کی خراپی پ له یه  ژینگه ، له هیلی کیژکی سویو پاکی، نی
یادا  ی زماندرژی بحه یته  مای ژنکی سه ککاری و ھاتوھاواردا، له کوته
ی  ژنه. زان  ده م ژنه تباری ئه  منه ، خۆی به یه م کیژۆه م ئه به. بت  ده وره گه

  میشه ، ھه خوی کردووه  و به وه ته گرتووه ی ھه یه م کچۆه  ئه تاین چونکه
ر نرخ  ھه   به یه م نیلی ئاماده  به،دات کات و ئازاری ده ردا ده سه بۆی به بۆه
  نجی خۆی، به  ڕه  بوونی خۆی، به  به. وه  بداته و ژنه ی ئه  چاکه بووه
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 الی خۆی  باته  ده م کیژه کاتک ڤانیا ئه.  وه ی بداته  خۆی، چاکهیویستی خۆشه
 کات، چاودری و رباز ده ده) ۆڤبنۆب(ی  ژنه م پیره  کۆنتۆی ئه  لهو

گرت و   ڕزی ده وه  ده ڕاستی و له نیلی به. کات وایی ده رشتی و دنه رپه سه
   به بورێ که  ده وه ، خۆی له وه هیتی  غروورکی تایبه م به وت، به خۆشی ده

غروور و  نیلی مه. ببتر  خۆی بۆ دهیویستی شق و خۆشه ڕاشکاوی ئه
ختی قایان  دبه  کۆی و به، که وه ی سرک و ڕهی وەک ئاسکی کو،رکش سه

 لی ! خته رسه یتانکی سه  شه که'': کات ، ھاوار دهۆڤبنۆژن، ب پیره.  وه کردبووه
   له  زاری په تۆ وایه   له،ن نایه  زار ھه،  نییهجیاوازییی  ده  لی نهنی یا بده
  ''.ئاو
  ن، من به ردا بکه سه  به و بۆه  ندم خوته چه'': ت  خۆیشی ده نیلی به 
ک  یه  ھیچ شوه به. م  ناکه ن، قسه دارکاریم بکه.  وه مه م ناده ست وه ئانقه

   نیلی، ڕقی له''. گریان نه  ناتوانن بمخه بن که  ده  تووڕه وه وان، له ئه. ناگریم
وای . الون  ده و ژنه ئاشکرا ئه  ی ڤانیا به وه ر ئه به لهنیا  ، ته وه بته شا دهتانا
م   ئهیختی دبه تی و به گبه  باسی کۆی و نه  که،''ی که سه ڕهدفریا''ش کاتک  مه ئه
  وه کی خۆیه موو توانایه  ھه ، به هی سیالوی م کچۆه کات، نیلی، ئه ی بۆ ده ژنه
و  رد  زۆری ده ی که و کچه اتاشا، بۆ ئهری بۆ ن وه  خته ندێ به دات ھه ده وڵ ھه
وڵ و  موو ھه ی ھه وه پاشان، دوای ئه. م بکات راھه ، فه شتووه تی چه ینه مه

م  ده وت، به که لوپۆ ده  په بت، له بات، زۆر الواز ده کار ده کۆششکی خۆی به
  .مرت شقی خۆیدا ده  ئاگری ئه  له وه سووتانه

ر  سه  لهیدیيدو ج  و ئیرادکی توند خنه ن ڕه ڕۆمانی مدلون مھانو دیاره 
ی ئاغای دۆستۆیڤسکی،  که ر بم ڕۆمانه گه ئه''“: ت  دهۆڤبۆبرلیۆد. بوو ھه
  ''. لم زیز بت ق نییه بی ب، ھه ده ی ئه خنه ی ڕه  شایسته  که دا نییه و ئاسته له

 و  هو دیارد ئه'': ت  دهۆدکۆرۆبیزب–ۆلۆچۆگر ک خنه ھا ڕه روه ھه 
ھیچ   ت به رییه بن، ھونه خش نه بهبوا،  وه ته قیقه  حه  دوورن له ی که ڕووداوانه

ر  ده به  ڕاده  له  و ڕووداوانه م دیارده موو ئه ھه. خشن ر نابه کارکی ھونه
ک  ر تاک یه  نووسه  که یه مه ، ئه م ڕۆمانه  ئهیترین کماسی وره گه .ستکردن ده

نه سه  و ڕه قینه  ڕاستهیتی سایه ک که  یهسیمای زیندوو یان تاکنی و  
  ''. گرتووه نه
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ت و   تاک بابه  که یه ، ئمه م ڕۆمانه دژوارترین شتی ئه'': ت ڕازین ده 
  یه مه ، ئه ی دیاره وه ئه. ستی  بشت پشتی پ ببه ، که  نییهتداوتۆی  کی ئه یه مهت
م  ن، به که یی و زاری ده وام گله رده ن، به دا ھه م ڕۆمانه س له ندێ که  ھه که
یان  که  و ئاھوناه یی و گازنده و ھۆی گله  هی خۆیا نی سانه م که  ئهیتی سایه که

  ''. ڕوون و دیار نییه
: ت مان بوو، ده گری گۆڤاری زه خنه  ڕه ، کهڤریۆن گریگۆلۆپ ئه 

دوکان و   له ی که نهرا یکه و په رانی ڕۆمانی مدلون مھانون بریتین له کته کاره''
  ''. ره روبه  بسه که کرت و ڕۆمانه ر ده به  موغازاندا جلیان بۆ نمایش له

م   بۆ ئه چونکه'': نووست  ده،دا دت م ئرانه نینی به دۆستۆیڤسکی پکه 
  ست بوو، پویستم به به  مه الوه  وتنم زۆر به رکه  سه ، که یه  تازه گۆڤاره

کم  برایه.  وه بکرته  بوتداشی  به م کرد کارکی چوارڕۆمانک بوو، پشنیاز
  مه م ئه ، به  کردووه کی وام ئاماده  پۆژەیه کی زۆره یه  ماوه دنیا کرد که

ن،  ر ھه یکه ک په مدا، کۆمه که  ڕۆمانه  له م کهن دا ده وه من دان به. بوو ڕاست نه
،  کتبکه.  نین قینه  و ڕاستهری زیندوو کته م کاره ون، بهوج دن، ده

  م کاره  بۆ ئه بوایه ده.  کراوه ردا نه  به رییان به کانی ناوی، گیانی ھونه ره کته کاره
  ه واو گه ینمدا ته  زه کانم له ، بیره ڕوانم بکردایه ، چاوه بوایه واوم ھه ختی ته وه

  لناباشیارکی کوی و  ک له په له و په نجامی ئه ئیدی ئه . میه  و بخه بوایه
توانم بم   ده  که ،یه کی تدا ھه یه ڕه نجا الپه ش، په وه ای ئهم و به.  وه وته که

  ''.م که  ده  پوهیشانازی
ی مردوان  کانی خانه ئاسای یادگارییه وسکهووتنی بر رکه  سه،رحاڵ ھه  به 

 م ئه.  وه کاته وو دهب ره ی ڕۆمانی مزلون مھانون قهیزوو، شکست و ناکام زووبه
م  زنی ئه و تونای مه  ھره  به ی که وه  ئه وتنه موو که گران ھه خنه یان ڕه جاره

بیاتی  ده  ئه  له  که کی زۆره یه ماوه'': ت  دهۆڤمیلیک.  ڕوو نه ، بخه ره نووسه
ی مردوان،  کانی خانه  وەک یادگارییه  که بووه مکی وامان نه رھه خۆماندا، به

 باس و  گران له خنه  ئیدی ڕه''. کاری تبکات جۆره م ر ڕابکشت و به خونه
 دانتی   ھندیان دۆستۆیڤسکی به؛ن که ڕۆیی ده دا زیاده م ڕۆمانه ستایشی ئه

ی  که موو خه و ھه  ئه ن، که که  ده که رماوه نی گه زۆر ستایشی دیمه. شوبھنن ده
 و  وه یانه سته  جه  به نجه شکه ینی ئهواری بر  و شونه ڕووتوقووتی تژاوه  به
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و   ئه.چن  دن و ده،ت د ھه  دی لی تک ندا، که مکی بۆگه  ھهیناو تاریکی  له
ری  سه  کۆت و زنجیر، به کان، پ به  زیندانییه ی که هی کۆمیدی رییه شانۆگه
   دگیر بوو، که نده وه یاننواند، ئه کانی خۆیاندا ده ر دۆسته رانبه به  ، له وه سفره

ھا  روه ھه.  وه گایه کتریان ده کی بۆ یه ر زمان و خه  وردی سه ببوو به
نی  ر، دیمه نشتی مجه رزه بوون و سه نی توڕه ، دیمه که خۆشخانه نی نه دیمه

  .رنجاکش بوون و سه ر  کاریگه وانه موو ئه ھه...  و که  تاراوگه ڕۆیشتن له
ندێ  ب ھه  ده بوو که  پی وا تاوه ره  سه  لهرکی سانسۆر، رمانبه فه 
ئایا '': نووست  ده  گومناوه ره رمانبه م فه ئه.  بکرت که قی کتبه ی دهیکارتس ده
  ت له  حکومه ی که هیی مرۆڤان م کاره مسیوات، ئه رانی که  خونه ندێ له ھه

ت  وه کی ده یهیت  یارمه  جۆره یکات، به زینداندا ده گرتووخانان و بگاره
  وه وێ ئه یه  دۆستۆیڤسکی، ده''؟ وه نه  لک ناده وره  تاوانبارانی گه ت به باره سه
ان ی زیندانی  کارک که کاته  ئازادی، ده ون لهوحروومب  مه یشان بدات کهپ
ناوبانگ  ری وتدا به رانسه سه  زۆر له  که،شی نانی چاودار ت بزیان له نانه ته

   لهیندی، چاوپۆشی  سانسۆری ناوهیتی رایه به ڕوه م به به . وه بوو، ببته
تی  دا مۆه١٢/٢/١٨٦٠   برواریکات و له ی سانسۆر ده کانی لیژنه تبینییه

 و  ندێ وشه ی ھه رجه و مه به'' ،دات ی مردوان ده کانی خانه چاپکردنی یادگارییه
ی  وه بوکردنه. ''رتبب بی، ل ال ده  ئه ی کرت و ناشیرینی دوور له زاراوه

 گۆڤاری  ی مردوان له کانی خانه ردوو ڕۆمانی مدلون مھانون و یادگارییه ھه
 دا،١٨٦١سای   له. یدا کرد  په که ی بۆ گۆڤاره ری تازه ماندا، زۆر خونه زه

سای    له.س د که زار و سسه  دوو ھه ییه  گه که شدارانی گۆڤاره ی به ژماره
میشل وازی . س که و دوو د زار و سسه  چوار ھه یه گیی م ژماره دا ئه١٨٦٢

  ی کاتی خۆی بۆ کارکردن له وه ی ھنا، بۆ ئه که ره ی جگه  پۆژەی کارگه له
کانیان،  وتارهگ بۆ نووسینی  که ھاوکارانی گۆڤاره. رخان بکات دا ته که گۆڤاره

ر و  و نووسه ئه. گرت هرد  وه وه  فیۆدۆر میخائیلۆڤیچی برایه له و و ڕنماییان له
جۆشوخرۆش و   کرد، به دا کاریان ده م گۆڤاره  له ی که گرانه خنه ڕه

  پناوی ڕووسیادا و بگره  له مانه ئه. کرد  کاریان ده مونه کی که دسۆزییه
  .کرد  جیھاندا کاریان دهومو پناوی ھه له
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خرایی   زۆر بهریان  وروبه کانی ده  سیاسیه دا، ڕووداوه نده روبه م سه له 
   بهبارک  م به دا، ئلکساندەری دووه١٩/٢/١٨٦١  برواری له. دا ڕویان ده

م  م ئه به. ری ڕووسیای ئازاد کرد رانسه کانی سه موو کۆیله کی ھه کجاره یه
 ئیدی  کرابوو، بۆیه  زۆر باس یه له سه م مه نجام درا، ئه ئهدرەنگ  زۆر  ڕیفۆرمه

: ت  ده وه یه و باره  لهۆڤنۆچیگ. خشی به ده ڕای گشتی نه  کی به ھیچ سوکناییه
 فرمانی واقع،  ی شوبات بوو به  نۆزدهبیاریرکردنی   کاری ده کاتک که''

   ''. وه نه  دی بکهی له سه مه   بیر له خسا که تیان بۆ ڕه رفه کی ده ئیدی خه
ی، شۆڕشگی ھیرتزن.  خۆی چاالکی وتنه ز که له کان به هئیدی ڕادیکا 

: ت چوو، ده رده ن ده نده له  له  که) نگ زه (،ی خۆیدا که  ڕۆژنامه ، له ئاواره
،  که جکردنی یاسا تازه  جبه وتنه ران که رمانبه کان و فه ڕاه نه  جه کاتک که''

  جۆره...  وه  کرده ک به ، نه دراوه  پیقسان ئازادی  نیا به ستی کرد، ته ت ھهلمیل
  برواریی  ژماره بوانه (''. کردووه ت دروست یان بۆ میلله کی تازه هیتی ایهند به
١/٧/١٨٦١(  

  باش گوێ بگرن، له'': نووست مان سادا ده  ھه١/٢ برواری   ھا له روه ھه 
 تا   ڤۆلگاوه ، لهڵراۆ تا ئ وه  دۆنه  له ،وه  نیشتمانی ئازیزمانهکنایرچوار  ھه

مین  که  یه مه  ئه، وه بووەته رز بانگی شۆڕش به.  دت اهنگی ئاھون ر، ده دنیپه
م،  کی که ، دوای ئارامییه ستاوه  ھه  که یه پۆل و تۆفانه و شه ی ئه و ھاژه  ھاڕه

  ''.دوودا دت ی دی به وره تۆفانی زۆر و گه
   بته  کرابوو که غه ده  قه تی ڕووسیاوه ن حکومه الیه  ی ھیرتزن، له ڕۆژنامه 

 خوندکارانی .کرد ستی ده ستاوده ھات و ده قاچاغ ده  م به ، به وه تهناو و
یانویست ڕژمکی تازە  کرد، ده  کاریان ده کان، چاالکانه الوی زانستگه

 . که ره زانی چ ڕژمکیان گه یانده  خۆیشیان نه م چ ڕژمک؟ به به. زرنن دابمه
  . بوو ک ھهۆجموج   بوو که وه بوو، گرنگ ئه  گرنگ نه مه ئه

   به  که، وه قییه دا، ڕووداوک ته١٨٦١می سای   تشرینی دووه مانگی له 
   و لیبای، له ھزر و بیرن ئازادیخوازانه. رکرد ڕووداوی خوندکاران ناوی ده

 بوکراوانی  و  خوندکاران ڕۆژنامه. ی خوندکارانی دابوو لله که
ست،  به رییان ده ماوه ی جه وه ۆڕ و کۆبوونهک.  وه خونده یان ده شۆرشگانه

 بوو، تدایان  غه ده  کتبن قه کرد که یان ده و کتبخانانه ھاتوچووی ئه
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 ،زراند مه ان دادهیتی یه ی پیتاک و باربووی کۆمه وه وقی کۆکردنهوند سه
  هیی کار گه.  وه کرده  چاپ و بو ده ی شۆڕشگانیان  و بوکراوه یاننامه به
ل و فیودان  خۆیان دادگای نھنی بۆ دادگاییکردنی دژمنانی گه   به ی که وه ئه

ی یمڕ تی فه راوزی سیاسه  په  له انهیکی  الوه م چاالکییه زرنن، بگومان ئه دابمه
کان و ھۆی خوندن  ، ئیدی پۆله وه خستنه ور دهو خوندنی د تدا، له حکومه
  .ک زانست و فربوون ، نهگفتوگۆ و  شه نگه ندی گه به  مه  بهنببوو
ربکات،  رمانک ده  فه  تزار کرد، که کان داوایان له رپرسانی زانستگه ئیدی به 
 یکتی زراندنی یه بژاردن و دامه  و خۆپیشاندان و ھه وه  کۆبوونه که

 کارکی  یان به نگاوه م ھه خوندکاران ئه.  بکات غه ده خوندکاران قه
ی کرد،  نه شه  ته که کاره.  وه ستانه توندی دژی وه  و به م دا ه قه  له نهرستا په کۆنه
   به کاندا، ڕگه وبانه  و کۆن و جاده  کوچه ت ناچار بوون له سه کانی ده ھزه

یانگرتن و ئازادیان  ڕۆژی دوو س جار ده. خوندکارانی شۆڕشگ بگرن
  .کردن ده

وایانی  نگ و پشه ناچار بوون پشهت  رپرسانی حکومه سرئنجام، به 
. ن یان توند بکهۆ پۆی پیتر  قه ن و له بکه ستگیر خوندکاران ده

ا دناکاو  له وه م کاره ھۆی ئه   به خۆش بوو، چونکه یان پ مه کان ئه خوندکاره
ر  ری شاردا، باس ھه رانسه سه  ئیدی له. یدا کردبوو وبانگیان پهات و ن شۆره

ان یی زیندانیین تی دیده کاتی مۆه  له.  خوندکاران بوویو بباکیباسی بوری 
  .کان  زیندانه کرده پۆل ڕوویان ده کی پۆل ستگیراواندا، خه و ده
، قاپک کۆنیاک و قاپ  وه ناوی گۆڤاری زیندانه  میشل دۆستۆیڤسکی به 
کاتک . کان نارد ک گۆشتی برژاوی بۆ خوندکاره راب و دونیایه شه
پسی شاریان به  حه کان به ندکارهخو شت و به ده جبران،   ده و تاراوگه ره ھ
ڕیان   بهوە ای ستایشهوڕھاوار و ھو  ری شاردا، به  ده ککی زۆر له خه
 داخست، ،'' وه ندێ چاکسازییه ھه''بیانووی   یان به که  پاشان زانستگه.کردن ده
نی  نجوومه ئه(کانی دۆمادا  ۆه ھ  له  مامۆستاکان درا که  به م ڕگه به

 سیستمیتی پاراستنی  مانه کان زه خوندکاره.  وه  خۆ بنهوانکانی) نیشتمانی
بی  ده  ئه و کۆڕه ش ڕۆژی دوای ئه هی کاتی م زانستگه م ئه  به،کرد  دهوانکانیان
 .پ دا م کۆڕه له. کرا، داخرا رپا دا به٢/٣/١٨٦٢   برواری له ی که هیو موزیکالی
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  له خته ، پشوه که رنامه ندکی به ر به  وەک ھه  که ،وه وتارکی خوندهگڤ، ۆپاڤل
جۆرێ   ، بهپۆفیسۆرم  ی درابوو، به  بینرابوو و ڕگه وه ن سانسۆره الیه 

  کرد، که ریان ده سه ی له سته وه و ھه نا کاندا ده  وشه  و دانی به وه خوندییه
 حای حازر  زار، کهت''  ی که یه م ڕسته  ئه ییه تک گهکا. واو گۆڕی  تهواتاکی

یری کرد  ست سه  ده تی گرته سه  ده کات، که  حوکمانیمان ده هیم باشی به
یان پ بی،  که ا قسهوڕ ئیدی ھاوار و ھو،''ڕژێ و لی ده   پ بووه که جامه
   که وه  بکاته ڕوون وه واو بکات و ئه ی ته که دا قسه یان نه وه تی ئه رفه ده

ی  وه ھۆی مانه   به ھراوی که کی تاڵ و ژه یه ند دۆپه چه''م  ئلکساندەری دووه
  .  که ری جامه  ده  ڕشتبووه،'' وه  مابووه وه یهیت ی کۆیالیهیوام رده به

خت دوور   پایته  مامۆستای ناڤبری له ریان زانی که به کی خه ین خه بۆ سبه 
  ودا، مانیان له ردی لگڵ ئه ستی ھاوده به مه  کانی به وکارهئیدی ھا.  وه ته خراوه
چوون و  ی ھه وه ستی دامرکاندنه به مه  ت به جا حکومه.  گرت وه گوتنهوان

   له دۆستۆیڤسکی که.  کرد غه ده یشی قهیی گشت وه گوتنهوانکی،  یی خه تووڕه
 ڕۆمانی  و، له کرد بویشداری دا، وەک گوگر به٢/٣  برواریی که کۆڕه
ڕاستیدا    له کات، که  ده وه وتارخوندنهگکی  یه وه کاندا، باسی کۆبوونه یتانه شه
ھشت  یده ، نه ا و ھاواری ئاپۆڕاکهوڕھو'':  یه وه مان کۆبوونه ی ھه  شرۆڤه مه ئه

ندێ  ھه. دا ده یان ل په کرد، چه  ھاواریان ده. گوێ وتاربژ بگاتهگکانی  وتهگدوا 
  بوانه ('''!ن که  ده  قسه ، باشتر وایه سه به!  سه به 'کرد کان ھاواریان ده انمه خ له
ی شار داخرابوو،  که  زانستگه نده رچه ھه) نگ ئاھه رناوی ژر سه  له،کان یتانه شه
نی ی نھ ه کۆمه. ریکی کاری خۆیان بوون دی خهيدج  م شۆڕشگان به به

ی  ران و ھاوکارانی ڕۆژنامه  نووسه  له ه ک،تینۆسکی و ئڤچرنیش. زۆر بوون
ی  ه دا کۆمه ڤ، کۆۆنکی تۆپخانهۆسانی وەک الڤر ڵ که گه  له،م بوون رده سه
ستی ھاندانی  به  مه  شۆرشگی، بهی بوکراوه. زراند وی و ئازادییان دامه زه
ھنی  ن  به،'' له  خراترین دژمنی گه  که،ریتی تزا حکومه'' یتی ک بۆ دژایه خه
 ک  دروشمی وه  پ بوون له م بوکراونه ئه.  وه  ژر دەرگی مانه خرایه ده
نگ  ک ده یه  موو به ھه'' ن یا''!سیال دیموکراتکی ڕووسیاۆبژی کۆماری س''

دا دروشمی  و بوکراوانه ھا له روه  ھه''!ور  ته نه ست بده ین، ده که ھاوار ده
رز   به ،''وه ته دا نایه  ئمه ییان به زه  به  که،ندامانی حزبی تزاری مردن بۆ ئه''
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  ، زاتیان کرد و له ردانه م نامه ر ئه گه ئه'': بینران  ده م دروشمانه  و ئه وه کرابووه
  ریان، له  سه کانی خۆیاندا بچنه  ماه ن، له  لیان بده،وتن رکه کاندا ده یدانه مه

   له،کاندا زنه  مه کانی شاره وره  گه قامه  شه کاندا، له وکۆنی شاروچکه کوچه
ھا  روه  ھه''.ن یان بدهک تووشیان بوون، ل ر کویه  ھه کاندا، له گوند و ئاواییه

زار  د ھه ری ڕووسیادا، سه رانسه سه له'': دا ھاتبوو و بوکراوانه  یاننامه و به له
 خون،   لهین که کان پ ده امی شارهق  گشتین، شهیرانی سک دژی خۆشگوزه که
،  وازانه و بانگه کک له  ڕۆژک دۆستۆیڤسکی، یه''!ین  نایه وه رده ر به سه رد به به
. بین  ده یوه که کی دەرگی ماهتس  ده وان بوو، به ی ڕووسیای جه  ئاڕاسته که

من، '': ت رکدا ده کانی نووسه اشتهد یاد  ڕۆژانه  له،بت  ده ست و تووڕه زۆر په
 بووم و لگڵ  که و خه ی ئه وانه چه فیکر، پ دڵ و به  مژ بوو، به له زۆر  که
و   انهی ناشی  کاره رمم له بووم، ئستا شه یاندا نه که وه وتنهوری بز وھه جه

  وه یاننامانه واز و به م بانگه ی له وه ئه. شت چه کرد، ئازارم ده کانیان ده مندنه
  ''. زۆر نزم بوو مانه قی ئه  و ئه رده روه ستی په ئا  بوو که وه  ئه،کرا دی ده به

م و  رده ی سه  ھاوکاری ڕۆژنامه سکی، کهڤچت بۆ مای چیرنیش ده 
 لگڵ   قسه بکات که وی و ئازادی بوو، تا تکای ل ی زه ه ندامی کۆمه ئه

 خۆ  وه دا بکات و ئامۆژگارییان بکات که یاننامانه واز و به و بانگه رانی ئه نووسه
می  ساردی وه  سکی زۆر بهڤچرنیش.  ببن یه و ھه رداری ئه ستبه  و ده وه بنه
  که ره ماوه ی جهیوشی گشت  ڕه  کار له و شتانه ڕ ناکات ئه باوه ''  که ،وه داته ده

بت و ناب  ر ده دا، ھه  ڕووداوانه م جۆره ، له  دیاردانه م جۆره ئه. بکات
  .''ێند بگیر ھه ش به نده وه ئه

 و نادیار  وره  سان پتروسبۆرگدا ئاگری گه ، لهدا١٦/٥   برواریله 
زگای  وڵ و کۆششی بوچانی پۆلیس و داموده  وای ھه؛ وه وته که ده

ی  فته ھه درژایی دوو  تی و به واوه  ته بوو به کی وا ھه ڕه ، گه وه ئاگرکوژانه
  . سووتانی بوچاندا بوو واو، له ته

 دۆستۆیڤسکی و من، بۆ   که بیرمه له'': نووست  ده وه یه و باره  لهۆڤستراخ 
،  وه که مه له ر به سه ، له وه  دووره له. ری شار  ده ڕان چووبووینه  و گه پیاسه
  له.  ئاسماندا چوو به پۆل ده  وەک شه وه س چوار شونی شاره  ڵ له دووکه
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دا و ھندێ کور و  ده  لکیموزی تیپکی موزیک،  کدا المان دا، که یه خچهاب
  ''.چی ان دهیج گۆرانی ره نجی قه کچی گه

 ر شار به  یان له که  ئاگره  که وه  بدۆزته سانه و که ت نیتوانی ئه حکومه 
ی  ه نگرانی کۆمه ندامان و الیه کان، ئه یهیھلیست ر نه سه م گومان له  به،دابوو
شت مانگ داخرا و  ی ھه ماوه  بۆم رده ی سه ڕۆژنامه. وی و ئازادی بوو زه
 ستگیر  شۆڕشگ، دهیسکیڤم چیرنیش کی که یه  ماوه  به وه  دوای ئه، کرا غه ده قه
  . وه هۆ پۆی پیتر  زیندانی قه و خرایه کرا
 کاری  کان بزار و له یهی سیاس  ڕووداوه  له م دۆستۆیڤسکی که به 
ران  نده رکی ھه فه  سه اری دا که، ماندو ببوو، بی که ری گۆڤاره رنووسه سه
ران بکات  نده رکی ھه فه  سه کرد که ان دهیمژ بوو پزیشکان ئامۆژگاری له. بکات

ستکورتی  یی و ده ر بپاره به م له  به،ند مانگک پشوو بدات و بۆ چه
ی  وه  له  جگه مه ئه. نیدەتوانی ماری دیمیتریڤینای خزانی لگڵ خۆیدا ببات

ج   سان پتروسبۆرگ به نیا له ته   کوڕی بهۆیکرد پ ده زی نه ش حهیری ما که
له. ب ندنی سه وه  خۆی بۆ تاقیکردنهۆڵکا پد کاتتایی  ره ی دوا قۆناغی خو

سک بوو   که ندی و پویستی به  قۆناغی خوندنی ناوه کرد تا بچته  ده ئاماده
نیا  ته   به،دا٧/٦/١٨٦٢  رواری ب بوو دۆستۆیڤسکی له وه ئه.  بکاتیچاودری

  .وپای کردوور ری ئه فه سه
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  م بشی دووه
  ی پۆۆنیا له سه ری ئورووپا، مه فه مین سه که یهه

  
 پاریس،  گاته یراندا، ده ی مانگی حوزه ری نیوه وروبه  ده دۆستۆیڤسکی له 
  نه. ناسی سی ده و که ه ئ ناسی و نه وی ده س ئه که  دا نه خته م پایته م له به

وایان بوو،  ی بنه وه سین و بوکردنهورقای نو دا سه و ڕۆژگاره  له ھۆگۆی، که
ی،  فیل گوتیهۆ تی نه. ی سالمبو بوو، بینی وه ریکی بوکردنه  خه ری، کهبۆ فل نه
 دیداری ڕینان،   به  بینی و نه وه  نووسینی کاپتن فرکاس ببووه  له  تازه که

  ستی به ، ھه وه نیا مایه  ته ک به یه  ئیدی ماوه.یڤ و تین شاد بووسانت ب
. ھشتبوو ج ی ڕووسیای به وه شیمان بوو له کرد و په تکی ترسناک ده غوربه
، خۆ  مناکه پاریس ئجگار خه'': ت نووست و ده  دهڤک بۆ ستراخۆ یه نامه
 بتاقتیدا  ، له بوایه  نهتدانی  گمه  و دهی مژوویتالریک  یه ر ژماره گه ئه
  ''.مردم ده

  وت که رکه ی بۆ ده مه م ئه ، به وه  فڕەنسا مایه  ڕۆژک له نیا ده ته 
ڕوات  دا ده ه ڕی ھه  م به ، به یهیجیب و شارستان ، نه فڕەنسا وتکی ئارامه''

  .''  گرنگ نییه الوه  ی به  ھیچ شتکی دیکه ،پاره   له و جگه
ھلیست  ن ھرتزنی نه نده  له له. دت ج را به و ئینگلته ره ز فڕەنسا به له به 
 زۆر لکدی جیاواز  وه  ڕووی ڕاوبۆچوونی سیاسییه  له نده رچه ھه.  وه دۆزته ده

کدا بۆ  یه  نامه ھرتزن، له. بت ده نواندا چ  تکیان له  ئولفه م جۆره بوون، به
سکی   که؛الی من بوو  دۆستۆیڤسکی لهدون '': نووست  دهۆڤگارۆئ

 . به ده ئه م ئجگار به ، به رانه  و نیگه  و ھندێ کۆنگ و بک شپرزه ساویلکه
 ''. یه تی ڕووسیا ھه  میلله رموگوڕی به کی ئجگار گه یه ڕ و متمانه باوه

کی ئجگار زۆری  هیرمی نه. کات ردانی ھرتزن ده دۆستۆیڤسکی کاتک سه
نشتی  رزه توندی سه   به،ند ساک م پاشان، دوای چه تازەن، به ر ده رانبه به
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داشتن دیا  ڕۆژانه له.   ڕووسیا کردووه تی له  خیانه کات که ھرتزن ده
موھاجیری   و به ، ئه کردوووه تی نه ھرتزن، ھیجره'': نووست رکدا ده نووسه

ت  بیعه  ته  و داباون، به وه ونتبو تی خۆ جیا  میلله  له  که مانه ئه.  دایک بووه له
ریی  ژر باندۆر و کاریگه  ھرتزن له  که ئاساییه.  ست داوه ده خودای خۆیان له

ستکی   ھه بوونی ھیچ جۆره تی خۆیدا و نه ڕی تایبه نۆڕین و بیروباوه
و  ئه. سیالیست بۆسکی س  که، نیشتمانی خۆی ت به باره سۆزداری سه

چ باوککی باش و  ده  پ نده رچه ، ھه  خزانداری نییهیندی یوه  په ڕی به باوه
  زان که م زۆر چاک ده ، به وه کاته ت ده تی ڕه و موکایه ئه. مردکی باش بت
ژاری  ران، دووچاری ھه نده  ھه  له  که  خۆشحاه. ببات ڕوه کاروباری خۆی به

  چی له دات، که ده ڕش ھانکی بۆ شۆ خه.   و حای باشه بووه ستکورتی نه و ده
  ''. رانی و ئارامیدایه پناوی خۆشگوزه وکی له موو ھه مای خۆیدا ھه

ن بۆ فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ  نده ، له وه کانی ھرتزنه یهیھۆی لوتف و ڕتازەن  به 
کانی  قامه شه'': نووست  ده وه یه و باره له. ی بزاری بوو  پاریس مایه متر له که
بیرمان   وبنینیوەمان  ویش نه  خه  تا ئستا به  ئمه ، که وه ۆپی گازهھۆی گ  به
ک ده ند ھه هچر ھه. وناکنو، ڕ وه ته کردووه نه لو گازینۆی  نگاو ڕۆیت، کاف

 وێ کۆ ، له و گازینۆ و کافانه چن بۆ ئه کی ده خه.  ڕێ و دگیرت دته  ڕازاوه
  ''.ن که  و قسان ده وه بنه ده

زک بۆ   کاغه ووه له.  وه ڕته گه دا بۆ پاریس ده٨/٧   برواریاڵ، لهرح ھه  به 
 ک  سویسرا و ئیتایادا یه ران و له نده  بت بۆ ھه نووست، که  دهۆڤستراخ
 ل جنف  ب که ده ولوبیاریان وا کات، قه گوی ده  بهڤستراخۆ.  وه بگرنه
: ڕوات وێ ده  بۆ ئه وهنیاۆۆی ک ڕگه  دۆستۆیڤسکی له. وه کدی بگرنه یه
 ۆڤ جنف ستراخ دا، له٢٢/٧  برواری له. ف، ماینس و بالۆسلدرۆنیا، دۆۆک
 فیۆدۆر. ڕن گه  ده م شاره  بتاقتی ئه  ھاوڕێ، زۆر به جووته.  وه دۆزته ده

  ئیدی له. کات سف ده  وه''مناک تاریک و خه''شارکی   به و شاره میخائیلۆڤیچ، ئه
سواری    به وه  شاری جنسه  له.ڕۆن رن و جنس دهۆسیرن، تۆ ل، بۆ وه جنفه
نسا  هۆڕسواری قیتار بۆ فل   به وه ره ونده ڕۆن و له و لیڤۆرن ده ره شتی به که
و  ر ڤه و ده و دیار  به؛ر نازانت فه وی سهوم دۆستۆیڤسکی ئوس به. ڕۆن ده

  له. ڕت  پیاندا تپه وه وه م خه ده ی به وه ڕا وەک ئه گه ڕۆیی و ده دا، ده وتانه
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ر کاتک  گه ، مه وه بووه ده روونی خۆی بدار نه کانی ده یاه ون و خه خه
 ورگنی دانیشتووی بۆرژوایکی  کی پ قز و بزی بابایه  تماشایه بیویستایه
کرێ،   ن خانووی به  تماشای ژنکی خاوه  یان بیویستایه،ک بکات یه ناو کافه

 حایخرایی   ئیدی زۆر به.  و لووتی بسیبا، بکات رز بپژمایه نگی به هد   به که
روشک  کرد و وەک که کانیانی ونا ده باچووه  به یهیباری ژیانیان، شاد ناله
م دیکۆر و   به،کردن  دهیکردن و توکاری وی ده  که و ئاوایه وڵ بکات، به که

 ھیچی مرۆڤ،   له دۆستۆیڤسکی جگه. زانی نی ده وته شتی ڕه  کانی به ته ڕواه
ن و  ، دیمه وه ڕایهوسو  دهمرۆڤدا سنووری  و له بینی، دیدی ئه ده ی نه دیکه
کرد و  رینی دهۆ شاری تشقامکانی باسی  که. بوو  گرنگ نه الوه  تی به ڕواه
 سان  شقامکانی  به  بوو که سته به و مه نیا به دان، ته رنجی ده سه

باری فۆنتانکای وباری ئارنۆ، ڕوونی ڕو دیمه. راورد بکات هپتروسبۆرگیان ب
الرن   کۆشک و ته سروشت، نه  نه'': نووست  دهۆڤستراخ.  وه خسته ده بیر

موو  کشا، ھه ده رنجیان ڕانه ری سه وار و کارن ھونه  شونه مژوویی و نه
  ''. بوو وه هیکی ک و ژیانی خه الی خه  ھۆش و گۆشی به

 ، ستراخۆڤ ل وه نسا مانه هۆڕ فل  له فته ک ھه ی یه وه ام، دوای ئهسرئنج 
.  وه ڕته گه  و دۆستۆیڤسکی بۆ ڕووسیا ده وه ڕته برت بۆ پاریس بگه ده

م  کانی ئه رییه وه  سان پتروسبۆرگ، بیره وه گاته  ده که ر دۆستۆیڤسکی ھه
م   ئه. وه کاته وی ده گۆڤاری زەماندا ب و له  وه نوسته ی خۆی ده ره فه سه
  ستن ھاوینه ی ھه رباره انی زستانی دهیری وه رناڤی بیره ژر سه  له انهیری وه بیره
باسی ەوە نز وس و توانج و زمانکی پ ته  ته دا به اشتانهدم یاد له.  وه بنه ده بو
اتوانی رگیز ن تۆ ھه'': نووست  ده بۆ نموونه. بینیبوونی  کات که  ده و وتانه ئه
موو   ھه چونکه(ک  هیک، یانی پاریسی  مشکی فڕەنساییه  له م بیره ئه

م  که و یه  ئه  که ،وه ربنی و بیسیته ده) زان  پاریسی ده ک خۆی به فڕەنسییه
ی   پاریس، ھیچ شونکی دیکه  له ند جگه رچه  ھه. وییه ر ڕووی زه پیاوی سه

 نۆڕین و دیدی   له مه ئه.  بیناست  که ییه گرنگ ن وه الشیه  جیھان ناناست، به
  ''.ری روه  نیشتمانپه کاته  ده وه وانه ئه

 سیاسی، ی له سه  کاتی گونجاو و دیاریکراودا، گرنگترین مه مو ساک له ھه''
م  ت به باره پاریسی سه. ر باس و گفتوگۆ  به نه خه ران، ده نی تازەنه نجوومه  ئه له
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ت  الغه دووی به دا زیاتر له م گفتوگۆیانه له.  یه تی ھه  تایبهھستیاریی  گفتوگۆیانه
کی کار.  ته الغه ی به جگ وان ئره  بۆچوونی ئه ، به کردندایه تی قسه ساحه و فه

 پاریسی و تا بۆرژوایانیتی  تایبه ین، به  ڕموودهبۆرژواکان   که . دیکهیاسایی
  مه  ئه گیادا تل بخۆن و گوایه ر سه  به  که یه وه ، ئه ک کارکی جوانه یه ڕاده

خت بابای  شق و ڤیان؟ وه  ئه ت به باره سه.  وانه ی ئهیی سروشتدۆست نیشانه
  میشه  ھه،ی فریو بدات که  ژنهنرببت، یا ستی خۆی ده وێ ھه یه  دهبۆرژوا

 بۆرژوا  وه ڕی شادی و ڕووخۆشییه وپه ش به که  ژنه'!م که ئاسکه': کات بانگی ده
جار  ، زۆر وه الی پاریسییه  به. کات  بانگ ده'م که رخه به'  ی به که یزهئاز
'' . وه کاته  ده قینه شقکی ڕاسته ستکردی باش، ھاوتای ئه شقکی ده ئه

دا بۆ پاریس  ره فه سه مین کورته که و یه ی له مانه موو ئه ر ھه دۆستۆیڤسکی ھه
نجاڵ و پ  باغی جه ره  شارکی قه ن، به نده  له ت به باره م سه به. شف کرد که

ڕوات   ده وه کانه ر ماه سه ی به و ھی ئاسنانه ئه'': کات سف ده ی وهۆجموج
  ری و داھنانه هخستپش م ده  ئه،)برن کانیشدا ده ژر ماه   به وزووانه به(
می یی سیستو قو تدا له ڕه  بنه  له ی که  ئاشکرایه یهیشو م په ، ئه ورانه گه

  ، که ستم تایمزه به ، مه وبارهوو ڕ ئه.  ی خۆیدایه  لوتکه ، له یه  ھهبۆرژواییدا
،  رد بووه وزی به ی تۆز و غوباری خه  ئاوته  که وایه م ھه ، ئه ھراوی بووه ژه
ی وەک  روبه وت و بسهوپڕ کانی په ڕه ، گه  جوانانه  گشتییه یدان و پارکه و مه ئه

کوی و  موو نیمچه  ھه ، که وه کانیه  ڕووته ژار و نیوه  ھه که وایت چاپل و خه
 ی ھاتوچۆی بازرگانی ، به وه که  ملیۆنان خه  به ته که مله م مه ئه. برسین
 ناوی ،عل به ( وه عله رستگی به  په ته وتووه کرد که  وای ونا ده''. وه تییه وه نوده

موو  ھه  کرد که ست ده  وای ھه،) هیی نده مزی گه ، ڕه ی بابله رستگه خوا و په
ڵ  نده  گه وه  تازهتییوتنی شارستان ھۆی پشکه  ئورووپا، گشت ڕۆژئاوا به

ی ژر  م وتانه ، ئه  ب خوایانه م وته ئه.   چووهتدا و  ، شواوه بووه
  ره به ره و دارایی، زانست و حیساب، به  تی پاره سه  ژیر دهمرۆڤ،تی  سه ده
 خۆیان  دا که  و گرفتانه م کشه ژر ئه دا، له ت و سامانه روه م سه ژر ئه له

 ی، ڕزگاری دایه  شونکی دیکه  ڕزگاری له.بن  ده فه ، حه دروستیان کردووه
ی رد وهر  په ، که تی ڕووسه ویش میلله دای، ئه تکی تازه ستۆی میلله  ئه  لهمرۆڤ

ی  ڕ و ئیمانی ساده  تا ئستا باوه ، که وتاوه له  و نه ئاسایی خۆی پاراستووه
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ی دەرگی   ئاستانه تی ڕووس له میلله.  ریدا زاه سه  بهتیورانی مندا ده
 ڕووسیا ببین؛ خۆی ڕۆیی  وه  بۆ ئه یه وه  ژووره ڕوانی ھاتنه مژوودا، چاوه

  . کات ئورووپا ڕزگار ده
  ،وه١٨٦٣تاکانی سای  ره سه   له بین که ش، ده  ھزرینه م جۆره  ئهوای 
دا تزار ١٨٥٦سای   کاتک له.  ستاوه موو ئورووپا دژی ڕووسیا وه ر ھه ھه

رامۆش   ڕابردوو فه کات که ندی دهیانی پۆی ھاووت دت بۆ وارشۆ، داوا له
و  گرن، من له ان ھهیاپو  خه ست له ب ده ده'': پی گووتبوون. ن بکه
نلندا، یر بن، تا پۆۆنیا وەک ف وه خته رگیز ناتوانن به  ھه  ئوه دام که ڕه باوه
تی ڕووسیای   ئیمپاتۆریه  که وه زنه  مه و ماباته ن به که ندی نه یوه په

  ''. زراندووه دامه
ی بیاری  گوره  به رچوو، که شایی دهد پابیارکیدا، ١٨٦١سای   له 
ندامانی   ئه تی لهو نکی ده نجوومه  ئه یه ی ھه وه قی ئه نیا ھهو پۆ،ڤبرینا
پۆو بۆ به ندی دابمه نوه زرک  نجوومه بردنی کاروباری ناوخۆ، ئه ڕن پ

و  ی ئه گوره ھا به روه ھه. بژرن ری خۆ ھه بژاردن تازەنه  ھه بھنن و به
 ، کاروباری کسیی وخوندنگکاناکان،  دادگ  که یان درایه وه  مافی ئهبیارە،

ئیدی .  وه یهیتی پۆۆن نی تایبه نجوومه  و ئه  لیژنهھبژاردنی  ینی بخرتهیئا
 یزگای کارگی رۆکی ده  سه ، کرا به وه لسکییهۆپۆناوی فیلی  ک به پۆندییه

نگری  یهکی ال هیتی سایه  که  به  که،یچۆڤ کونستانتین نیکۆی وره وت و دۆقی گه
  . دانراپۆۆنیاشای دجگری پا  ناوبانگ بوو، به ئازادی و ڕیفۆرم به

نیاشدا وەک ڕووسیا، ۆۆ پ م له و بوو، به لسکی پیاوکی میانهۆپۆفیلی
ک   نهیکانی ناڕازی یی خه  ڕژم، ئاگری تووڕهیوی رمکشی و میانه نه
ن  الیه  ی له و چاکسازی و مافانه ئه. دا ده ی پ کو بسه ، به وه هدمرکان ده دانه
م  ه قه ت له  حکومهیی الوازی  نیشانه کان، به  پۆندییه  کران و دران به وه تزاره

  یچ لهۆڤ دژی کونستانتین نیکۆی  بوو، پیالنک له وه ئه.  وه درانه دران و لک
ڕین  ی ڕاپه ئاشکرا ئاگر ، بهدا١٦/٢/١٨٦٣   بروارینجام له ئه.  گردراپۆۆنیادا
  ، چ له وه  شونانی جیاوازه  شۆڕشگان، له ک له کۆمه.  وه بووه رز ی به بسه
  بوو زۆر به وه ئه. ن دایاالماری سوپای ڕووسیا  لیتوانیادا، په  و چ لهپۆۆنیا

 لیتوانیادا،  له. رکوت کران  و سه وه کان درایه هیرچی یاخی رپه توندی به 
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  که یاندبوو  ڕایگه،ناوبانگ بوو  به نی سداره وهخا   به راڤیڤ، کهۆم
   پۆۆنیا، به رگ لهڕاڵ ب نه  و جه یه ستگیرکردنی شۆڕشگان کارکی بھوده ده
  .رزاران  سه وته رکرد و ناوی که  فیشاو، ناوبانگی دهکوشتارەکیتو  قه

 یان پ یانهی خوناو ستنییه ئه م تۆه مسا، ئه  و نهئینگلترافڕەنسا و  
 و  شه وگوڕه ڕشه  ئاستی ھه م ڕووسیا، گوی خۆی له ناخۆش بوو، به

  .دان واند و گوی نه واندا خه کانی ئه زاییه ناڕه
بۆ '': کرد کان ده هی پۆۆنی  داشداری له وه نه نده  له ھیرتزنی شۆڕشگر، له 

  ، ئوهۆۆنیایپکی   و خه ی ئمهیت گبه بکاری نه به  سه تک که ڕاگرتنی حکومه
ھیچ  ش ب ئوه. ن ق ببه تای ئاشکرا و زه ک و تاوان و خه ر چه به وه نا ناچارن په
 ناچار مرۆڤ  بتک که بتوڕه زه.  وه الدان ببنه لڕووی جھ ک ڕووبه یه وه سکردنه
 ھبت ''.کی نامن بت مانایه بتوڕه چاوکردنی زه  تاوان بکات، ئیدی ڕه بکات که

   چونکه،کی قورس بوو یه ه ھه) نگ زه(ی ھیرتزن  که  بۆ ڕۆژنامه وسته م ھه ئه
  به. تی ڕووسیا اتوریه ئیمپ  له وه  جیابوونه یکرده خۆیی پۆۆنیا ده ربه ئازادی و سه

  جۆره  ی ھیرتزن، به که  ڕبازه ویکردن له یه ، په وه الی ئازادیخوازانی ڕووسه
،  م ئازادیخواز و لیبانه  زۆری ئه ره ی ھه زۆربه. ژمردرا  وت ده تک له خیانه
رووی   سه نه  مرۆڤانی، بخهیندی وه رژه  به ی که  فیکرییه و ئاسته  ئه ییبوونه گه نه
کانیان  الماری ڕووسه کان په پۆندییه.  وه ییه وه ته نه  نیشتمانی ویندی وه رژه به
 ھز  ندێ له ھه. ڕژا  پۆۆنیادا ده ان لهک  خونی ڕووسه،نگین جه کان ده  ڕووسه،دا ده

 یقورتنن و ناوبژیوانی  ھه که له سه مه  یانویست خۆ له کان ده هیکی ره  ده ته سه و ده
ری  روه  نیشتمانپهلخۆباییبوونیغروور و . پنن کاندا بسه ر ڕووسه سه خۆیان به

ک  یه  کان خۆیان له ستهڤدوکان و س  لیباه ک که یه ڕاده  بوو، بهوواو جو ته
 نگ زۆر به ی زه ی ڕۆژنامه وه ئاستی فرۆش و بوبوونه.  وه بینییه ردا ده نگه سه

رداری کاری  ستبه ھیرتزن ناچار بوو ده. می  که زی و دایه خرایی دابه 
  .یی ببت نده وپاگهپ

 ستراخۆڤ   که،دا بوو رموگوڕه وا توند و گه شوھه م که ی ئه رگه جه  له 
   ناونیشانی پرسه ی پرسی پۆۆنیا به رباره وتارکی گرنگ و دوورودرژی دهگ

خۆ گرتبوو و   لهیقی تیۆری  بک شه دا، که وتارهگم  له.  نووسی که شوومه
حکووم   مه وه و ڕووه کان له ر پۆندییه ھندێ کۆنگ و ئاۆز بوو، نووسه

لیکبوونی ۆھا کات روه ھه. ردبوونگی ڕۆژئاواییان ک رھه  فهیشداری  به کات که ده
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  ر به رانبه کان به  پۆندییهیزلزانی کان، غروور و خۆبه رموگوڕی پۆندییه گه
 ڕوو و  دا خرابوونه وتارهگم   دوورودرژی له رودراوس، به تانی ده میلله
کی  یه شوه  ی به وه ر بۆ ئه جا نووسه. حکووم کرابوون توێ کرابوون و مهوتاو

کان، ڕوون  کانی پۆندییه یی و بمانایی داخوازییه و ئاشکراتر، بھودهڕوونتر 
ژمنی وکی د ناوی پۆندییه   به رببت، وای نواندبوو که و ده  وه بکاته

. شۆکاند ی په که که ری خه ماوه ی جه وه  بیرکردنه مه ئه. کات  قسان ده ڕووسیاوه
ت  نجامی خیانه هئر  به  شوومه م پرسه  ئه  که وه دایه کان، وایان لک سالڤدۆسته

 دۆز و  ر به رانبه  به یه که رانی گۆڤاره ران و نووسه به ڕوه  بهییمانشکنی و په
ر   سه توندی ھرشی کرده  ی گازت دۆستۆیڤسکی به ڕۆژنامه. تی ڕووسیا میلله

وی کان ب قازانجی پۆندییه   به  که وه وتارهگو  ھۆی ئه  مان، به گۆڤاری زه
نگر   الیه کک له  یه کانیان، ستراخۆڤیان به نگره کان و الیه پۆندییه.  وه کردبووه

 دژمنی   فڕەنسادا گۆڤاری دوو جیھان، که له. کانی خۆیان زانی و داشداره
و دووپاتی   وه کرده  بو ی ستراخۆڤی دووباره که وتارهگڕووس بوو، 

 تدا تک هیی دونیای شارستانیی ڕای گشتواو لگڵ  ته که وتارهگ   که، وه کرده
   . وه کاته ده

 گۆڤاری ،زیری ناوخۆ رمانی وه فه   به،دا٢٤/٥/١٨٦٣  برواری نجام، له ئه 
تی کارکردنی  وت و ڕباز و خه ی ڕهیت تی پیالن و دژایه  تۆمه مان به زه

  . داخرا،ری روه ی نیشتمانپهیت ت و دژایه حکومه
کانی بۆ  کی دۆسته زاییه کی میشل و ناڕهوڵ و کۆشش ئیدی ھر ھه 

  مه ری له  خۆیشی سه ستراخۆڤ به.  بئنجام بوو، که ئازادکردنی گۆڤاره
  ، له وه یه وجانه  گه نگامه و ھه را م ھه ھۆی ئه   به  که،دۆستۆیڤسکی. سووڕمابوو

ر ، زۆ وه کرده  جی خۆی ده وتوانه رکه ریک بوو سه ی خه که ا گۆڤارهدکاتک
  ی که وه ر ئه  سه موو ھزر و بیرکی ھاتبووه ران بوو، ھه بتاقت و نیگه

ربکات و بای باکی   خۆی دهیتیمک ماندوو ران بکات و که نده رکی ھه فه سه
 رز بی قه ده ندووقی ئه سه  د ڕۆبی له زار و پنجسه ئیدی بی ھه. خۆی بدات
ی پش مانگی شوباتی  رجه و مه نی و بهکا مه رھه موو به تی ھه مانه  زه کرد، به
ر  فه نیا سه  ته بوو به ما نه ته یان به جاره م م ئه به.  وه کانی بداته رزه  قه،١٨٦٤
  .بکات
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  م بشی سیه
  ڤاۆلین سوسلۆپ، ر بۆ ئورووپا فه م سه دووهه

  
  و له  وه ڕابووه  گه  تاراوگه و له  وه  تڤیر ھاتبووه تای له وه دۆستۆیڤسکی له 

 ڕۆشنبیریی یڵ و چاالکیۆسان پتروسبۆرگدا ئاکنجی ببوو، ژیانکی پ جموج
وتارن گوانی و   بوارن ڕۆماننووسی و ڕۆژنامه و له کاری ئه. راند گوزه ده

  میشه ھه. رقای کردبوو تی سه واوه ته  کاندا، به  جیاوازه  بواره جۆراوجۆر له
ی یو چاالک کار   بوو دوور له وه وه تی ئه زره  عه ران و ماندوو بوو، به نیگه
خۆش  م ماری دیمیتریڤینا نه به.  وه سته یدا بحه که پاڵ ژنه  بی، تاوێ له ده ئه
ا چووبوون، د قوو شن به چه  جۆرێ قوپابوون و چاوانی به   گۆناکانی به،بوو
وو، لووتی گیراب.  ر کردووه سه مامک و ماسکی مردوانی له  ده تۆ وایه  له

  مه ئه.  ندایه  گیانه  له تۆ وایه  رد ببوون، له  جۆرێ سست و زه کانی به لوه
 ڕوو و به ی ڕووبه مه ویست و ئه ده نه  خۆشی دۆستۆیڤسکی ی که وه  له جگه

و   مبۆه  بچووکترین ده کدا، له یه موو بۆنه  ھه له. رز پ گوتبوو نگی به ده 
  بوو شوو به ده من نه'':  وه کرده  ده ی خۆی دووباره که  کۆنه ییه دا، گله شه رقه قه

م  که ست ده بووم، من ھه رتر ده وه خته کردبا، به تۆ نه  ر شووم به گه ئه. م تۆ بکه
 ''. مه دنیام له. ژیم ڵ تۆ ده گه  له زیفه حوکمی وه  نیا به ، من ته تۆوه ر سه بارم به

  له. کرد  دی دۆستۆیڤسکی دهناخی   کاریان له و قسانه کک له ر یه ھه
من '': نووست  ده وه مبارییه خه  ی بیلینسکی، به که ژنه کیدا بۆ بوه یه نامه

  ڕوه ک به یه م و ڕۆژنامه که بی ده ده خۆشم، کاری ئه  و نه یه رم ھه ھاوسه
  ''.م به ده

و   له، نگه م ژووره ته  له بوایه  ده،بوو  پشوو ھه ھبت زۆری پویست به 
ختی خۆی   به یی له وام گله رده  به  که ،یه ژمرده خۆش و په بار و نه شبه  له ژنه
  ی که م ژنه ئه.  وه وته ت، دوور بکه کرد، ھه کرد، باسی ڕابردووی خۆی ده ده
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سک تووشی  جار خۆی و وەک که ندێ کرد و ھه وی تاوانبار ده جار ئه ندێ ھه
تی  زره  عه م دۆستۆیڤسکی به به. دا نی ده ھۆڕژنی گریا ھیستریا بووب، له

نج، ڕۆحسوک،   ژنکی گه وی به یاڵ، خه خه   بوو، به وه رده شقکی بگه ئه
  وه یانه و شیرینبه ڕ مته و ئاشق و ده  و عیشوه شم، پ ناز شمونه که نۆڵ و به خه
  له.  بوو وه رموگوڕه شق و ڤیانکی پ جۆش و گه تی ئه زره  عه بینی، به ده
ر  کته ندی شۆبرتی ئه  دۆستۆیڤسکی ئاشق و دبه، وه١٨٦٠تاکانی سای  ره سه
 ڕووخۆش و ڕوودار،  جۆشوخرۆش و کراوه  ژنک بوو بزو، به مه ئه. بت ده
  کرده یده م، نهال دوست و ھاوڕێ و خو  له و جگه م دۆستۆیڤسکی بۆ ئه به

م   خۆیشی ئه تۆیڤسکی بهدۆس. کاری دنا تی خۆی به بۆ خزمه. ھیچی دی
منوونی و   مه به.  ڕاھاتبوو ورانه  ده و جۆره ر ئه سه  له،کرد ی قبووڵ ده وره ده

 یڤسکیۆی، یان که  و مرده م ژنه  نوان ئهیناوبژی.  وه کی نائاساییه شادییه
 بوو، خۆی  م ژنه ربت، ئاشقی ئه شقی خۆی ده ی ئه وه ئه کرد، ھبت ب ده

مان  وەک چۆن ھه.  وه بداته بوو ئاوڕی ل  نه  ئاماده کرد که  دهفیدای ژنک
ندی و  یوه م په جا له. ر  به شدا گرتبووهیدام پاناییڤ و ماری ڕبازی لگڵ مه

زۆری . و ھیچی دی با  پ دهییاتیڕتی ھاو زه نیا له دا، ته  شیرینانه رخورده به
ی  ھره و به مترین توانا ر که گه ت ئه خۆی ده   به،بینی  ده مه ت و خۆشی له زه له

  .نا  داده نجه  گه م ژنه  بۆ ئهپخشانمیان  ، ده  بوایهتداشاعیریم 
دڵ و گیان   من به'': نووست کی بۆ ده یه  نامه،دا١٢/٦/١٨٦٠  برواری له 

ت   متمانه  خۆشم ناوی که وه ئه ر به نیا له گوتیت ته من پم. وێ تۆم خۆش ده
ستم کرد وەک جاران   ھه ناخۆش بوو که ندم پ چه! خوایت، ب پم ھه
ھاوڕێ .  وه موو شتکی چاک کرده ت ھه که م نامه  به،یت ناکه م پ متمانه
ا در سه کت به  خۆشی و شادییه موو جۆره ، ھه وه پاڕمه خوا ده  م، له که ئازیزه

نم که! دابارنیا بووم تۆم خۆش ناوێ من زۆر خۆشحاستا ده! دتوانم له  ئ  
سۆزترت بم، بت  بترسم ھه وه ی له وه ئه جاران ددی  به. ستم بریندار ببئوم 

و ناسک    چکۆله سته ، ده وه ته ڕی ڕز و حورمه وپه به. م که  چکۆله دیدار، کۆتره
ستانی خۆمدا   دهل ناوگیان  دڵ و به  م و به که کانت ماچ ده و سرکه

  ''.یانگوشم ده
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  م حاه تک دیل و گرفتاری ئه سک نازانت دۆستۆیڤسکی، چ موده  کهھیچ 
  .  گرتووه وه مه ده  شۆبرتی به  لووسه م زمانه  و به بووه
جار   زۆر؛خسا ی بۆ ڕه تکی تازه رفه  ده،م کی که یه م دوای ماوه به 

 یتی  یارمه بۆ باربوو و دا که کۆڕانه و ئواره کرا تا له ت ده عوه دۆستۆیڤسکی ده
پۆلین .  وه می خۆی بخونته رھه ندێ به گیران، ھه ژار ده خوندکارانی ھه

  دا ئاماده نگانه م کۆڕ و ئاھه موو ئه ر ھه  ھه نین، له سوسلۆڤای جوان و نازه
نگ کای  ی ڕه انهی ڕوخسارکی دھاتی م ژنه ئه. کرد ده  نهیبوو، کۆڕبری ده
 ھمنی   بوو، زۆر بهخۆبزلزانی غروور و   لهدی و پيدبوو، نیگای زۆر ج ھه

  الرانه نگین و سه وتی زۆر سه سوکه فتار و ھه کرد، ڕه و ھواشی قسانی ده
 کاترین  له': نووست  ده وه یه باره  پاشان خواستی، له ، کهۆڤرۆزان. بوو
ی خۆی شلوێ  وه ی، ب ئه  دی پاک و ساده توانت به ده. چت مدیسی دهۆد

ی  ره نجه په وی سانت بارتیلمیدا، له  شه دەیتوانی له.  پیاو بکوژتبکات
لین پۆکی گشتی  یه شوه  به.  بدات ر گولله کان به تستانهۆ، پر وه یه که ماه

واو   ته ناسم که کانک ده ، من خه ته یبهھ سوسلۆڤا، ژنكی ئجگار جوان و به
 ،)١٥٨٩- ١٥١٩(کاترین دومدیسی  (''.ودان  ئهیری ژر کاریگه ون، له ندی ئه دبه

ی یم، شارل م، دایکی فرانسوای دووه  دووهینریشابانۆی فڕەنسا، ژنی ھ
رشی  ستی عه روه دا بوو ب سه١٥٦٠سای   ، له مه نری سیهم، ھ چواره

 ،سانت بارتیلمیی) ( فڕەنسای سیاسییتی سایه تی و گرنگترین که شایهدپا
-٢٣وی   شه لهکوشتارەی  نرا، تانتکانپرۆس کوشتاری   له ناوکه
م،  ی نۆیهی فرمانی شارل  ھاندانی ماری دی مدیسی و به دا به٢٤/٨/١٥٧٢
  س بوون به زار که  س ھه نجام درا، که  پاریس ئه  له،شای فڕەنسادپا

  )قوربانی
  م توانیبووی به وار بوو، به هدخون کی موجیکی نه بابی، کاتی خۆی بابایه

کانی  رشتیاری مۆکه رپه  پشکار و سه  بب به،ی خۆییکی و پکار یره ز
ڕادەیک دەومند ببوو و  نجی شانی خۆی ب  ڕه ئیدی به. ی خۆی ئاغاکه

نزرک بۆ خۆی دابمیتوانیبووی کارخان .ی بدوو کیژەک ک لکی 
ڕووسیادا ناوی نادیجدا، بوو ب مین پزیشک لکم دووەمیان،. یلین، پۆ ب

یی بمیشکی ھندکاروە بوو خوکی ئموو ھیوایو پۆ. ھی ئلین، نموون
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 خۆیان ناونووس کۆلجقیرەکچ بزوان بوو، ک بردەوام و ل جۆرەھا 
ھندی تبینی و باری سرنجان .  ئامادە دەبنوانیک، واندادەکن و ل دە 

خۆ . سری و نایخوننوەو سرەقمان تۆمار دەکن و ھرگیز ناچنوە 
ورد و سختگیرن، . بۆ تاقیکردنوە ئامادە دەکن، بم ناچن تاقیکردنوەکان

 شنگموو باسوخواس و گر ھھ ت و لت دەخورسیاس ریان لس
 گفتوگۆیکاندا بشداری دەکن و لگڵ الوانی خوندکارن زانکۆدا، یسیاسی

 پو دەکون، یدوای خیا. ە دەکندوورودرژ و بۆش و بتاڵ و بھود
 ،پشتیوانی ل شۆڕش دەکن، ل ھر جۆرە خۆپیشاندانکدا بشداری دەکن

وە و لنو دەکوکراوە بر بزاف و جموج بتیدا ۆھیکی کۆم
وتنوە و و لو جۆرە کسان بوو، ل ھموو ئم بزپۆلین. بشداری دەکن

ی یل ھوادارانی یکسان. خۆی، چاالکان دەبینییاندا دەوری ژنانی یچاالک
شقی ئازاد بوو، باوەڕی بڕاپۆ پیاو و ژن و ئ بوو، لی رتخوا ن

سوسلۆڤا، '': ا، دەربارەی کچ ھاتووەدرالدیمڤبڕوەبری خوندنگی 
چاو  یکم، ھمیش عینکی ڕەش ل. کسک ھرگیز متمانی پ ناکرت

ڕاوبۆچوون و  ھروەھا ل. ۆر کورت دەکاتوەدووەم، قژی ز. دەکات
  ''.قزاوەتکانیدا زۆر بباک، ھرگیز ھاتوچۆی کس ناکات

 ب ،نجگ ھلیستم نریی  ئر باندۆر و کاریگژ توواوەتی دەکت
وە شۆرەتی ڕوو لم پیاوە  وا. زیادی دۆستۆیڤسکیینیا ئت نا دەکات کو

 و بگات، چونکل کی زۆری کردووەدەتواننییشاوە و ئاشقڕەنجی زۆر ک 
 کسی وئم پیاوە، ئ .کانیو شارەزای خولیا و سۆز و کک مرۆڤانی

.  ک گیرۆدەیان بووە،ان ڕزگار بکاتیک دەتوان ئو لو گومان و دوودی
نج بکی گکانی وەک کیژرانیینیگ ،دا بزنم پیاوە مڵ ئگر لگئ 

ڕتازەنی و ئامۆژگارییکانی ئو، مانایک ب ژیانی . دەڕەونوەئاسانی 
.  و بسوودڵبسروبری دەبخش و سرئنجام دەبت ب ژنکی ماقوو

یم پیاوە ھویستی بپ واتک .م بیر و ھزری لر ڕۆشنایی ئر نبھ ،
 ھموو دابونریتک وەژر پوە دەنت، ھر جۆرە شرمک وەالوە دەنت،

و باوەڕنکردەنی بۆ دۆستۆیڤسکی دەنووست، لی  نامیکی سیر
سرئنجام دەستنووسی .  بکاتیدەپاڕتوە ک ل ماکی خۆیدا پشوازی
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دۆستۆیڤسکی و تکای ل کی خۆی دەدات بوەی  چیرۆکرەفی ئدەکات، ش
  .بکاتوە بکات و شت بو بدات ک ل گۆڤاری زەماندا کار

بم . دەبتوە دا بو١٨٦١  سایلیوئیلومانگی ل . لینپۆچیرۆککی  
 ، خۆی لم ئشق تازە١٨٦٢  سایکانوونی یکمیمانگی دۆستۆیڤسکی تا 

  .و گنجان و بپروای دوور دەگرت
دۆستۆیڤسکی لو بتمنترە، ڕەزاقورسکی دەموچاو خی سم زەرد،  

ھنبردا، ئو  ل. ی شووشئاسا چاوان،نوچوان پانی گرژومۆن، نیگاتیژ
دۆستۆیڤسکی ژنی . کیژک جوان، تۆکم و بداروبار، فناخ و لووتبرز

و گرفتی ڕۆژان، ل   ژیان و باری قرز و کشیھی، خمی خرجی
ا سوسلۆڤا، کچکی ئازادە، ئازاد و سادە، زۆر دل کاتک. پلوپۆیان خستووە

دیارە ئم جۆرە . ، بزو، خونگرم، گنجزیتڵ و زیندوو، چاالک و چلنگ
 ھیچ شتکی دیکی ل چاوەڕوان ،پیوەندیی، جگ ل نگبتی و بدبختی

ھر نرخ بووە ل   دۆستۆیڤسکی دەیوێ ب،بم وای ئوەش. ندەکرا
خوتخۆش، بکی نت، ژنی ڕزگار بکوەر و  دەست ژندەم ،و بۆ

ەکۆکت و بغم فێ دەدات و ھیچ دیار نیی کی شڕەنگز، ک بردەوام د
جوە دونیای فانی بتم دەبکۆڵ ئ ت و لد.دۆستۆیڤسکی دەیویست ب  

و نازی شۆبرتی  ھر شوەیک ب، خۆی ل کشمونشم و عیشوە
 دەیویست ب. یش دوور بخاتوە و ل بیری خۆی برتوەیمیدۆئکتری ک

دەیویست، دەیویست، دەیویست ژیانکی تازە . وێدڵ و بجست خۆشیان ب
ی یتواوەتی دەکوت ژر کاریگر ب. بکات لیندا دەست پپۆلگڵ 

لین و پۆجستی جوان و نرم و شل و ڕۆحی زیتڵ و زەینی کراوەی 
 ب نزیکییوای ئوەی ک دەزانت ئم کارەی ئو کارکی نشیاو و 

ناگر رگب ،کتجۆرە تاوانسلیم دەبناچاری مل دەدات و ت م . ت و بب
ئوەی ک لم گمیدا لدەستی دەدات، ژن نخۆشکی خۆی نیی، بکو 

ڕقوە مام لتک  پۆلین، ل ھوەی ئم پیوەندییوە، ب. خودی خۆیتی
ندا دەکات و دەیکورھیفریبۆک و چلسا م ئاشقپۆلین چاوەڕوانی . ئ

 ک دۆستۆیڤسکی کارکی وەھا بکات، ک ئم لم نیگرانی و ئوە بوو
 دەرباز ،ا زاڵ بوودشپرزەیی و دوودی و دەروونپرشییی ک بسری
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و برز، چارەنووسی ب باشترین  بیکات ب کسکی ھبژاردە و دیار. بکات
 ئم بۆ ئاستی خۆی برز ی ئم پیاوە لجیاتیدەیبینیکچی . شوە بگۆڕت

پۆلین ئارەزووی . توە، خۆی ل حای داخزین و کوتن و ھاتنخوارەوەیبکا
دەکرد ک دۆستۆیڤسکی ل باری ڕۆحی و ئقییوە بسریدا زاڵ ب، کچی 

یدا کردووە بت و شو پیاوەی شم، ئوە ئوانچک . پدۆستۆیڤسکی ی
بکات،  ی لی بۆ دابین کردبوو، ک ھیچ ژنک ناتوان چاوپۆشیجۆرە شادی

ژنی تاین ھستی ب شرمزاری و بچووکی و . بم لوەش بزار بوو
و چاوە  سم تڕ  نایوێ ئم ڕوخسارە نمووس و،پیسبوونی خۆی دەکات

ل وە و زاریانپاڕان ل ردەم خۆیدا  پبوەش. ببینای ئوە ،ونیا بۆ ئت 
م پیاوە نزیک بل م پیاوەدا. دەژیا کزەیی بی بو ل نوە، دەیبوغزتد 

یکانی یپاشان ل یادەوەریی تایبت. ژمنی خۆی دەزانتوبزارە، ئو ب د
ترسوە ھدەستام، ئوەی  شو خبرم دەبووەوە، ب'': خۆیدا دەنووست

ب ڕۆژەوە ڕووی دابوو، ھموویم وەبیر دنایوە، بدەم فرمسکشتن و 
و   کاتک ک گۆڤاری زەمان قدەغ کرا''.داگریانوە، ب ژوورەکدا غارم دە

پۆلین، . داخرا، دۆستۆیڤسکی لبا خاکی ڕووسیا بج ب و سفر بکات
بم حیسابوکیتابی گۆڤارەک لوە . یکسر قایل بوو ک لگیدا بوات

دۆستۆیڤسکی ناچار بوو .  ک ل ھوەوە ونا دەکرا،ئاۆزتر و دژوارتر بوو
 ئوەی دەکرد پۆلین شتک ئاسایی وەربگرت خیای.  دوابخاتسفرەکی

و ب حوسوە چاوەڕوانی ئوە بکات، تا مسلی گۆڤارەک یکالیی 
 ی بچندووقۆ ن ڕۆژانی مانگی ئابدا، بوەھ وسا لوە و ئتبکر

بم پۆلین، ئم ھل لدەست نادات، باشترین ھل بوو بۆ . سفرەکیان
ەی ھت، ب تاقی تنیا سفر بکات و خۆی بگینت شارکی گورە، ئو

جانتاکانی دەپچتوە، تا ب خیای خۆی لم . ک کس لودا نیدەناسی
 دت و برەو پاریس وەڕێ ئاشقکی بج. وتی ننگ و نفرەت ھت

  .دەکوت و بن ب دۆستۆیڤسکی دەدات ک لوێ یکدی ببینن
 ک، لند مانگرواریدوای چکی ١٩/٨/١٨٦٣  بیدا، پۆلین نام

دەگات، خبری دەدات ک بو زوان دەگات پاریس و   پیدۆستۆیڤسکی
شمندەفر سفر دەکات، دوای چند ڕۆژکی دی دەگات  ب. سری دەدات
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بم ل ویزبادن ھوەستیک دەکات، ھرچندە زۆر . الی پۆلین
رەکانی بدی دیداری پۆلین دەبت، بم ھرچی دەکات ناتوان برتاسمن

ئو ئارەزووەی خۆی بکات، ک بۆ جارک بختی خۆی ل گمی ڕۆتدا 
 خۆی ب ،کوە یکسر بۆ قومارخانک دەڕواتل وستگ. بکاتوە تاقی

چند ھۆکی گورەدا دەکات ک چلچرا و ئاوزەی درەخشانی بنمیچکان و 
دیوارەکان، ئاوی چاویان دەبرد و فرمسکیان دەزایاندە  اونانی قیمی قدئ

وت و مخملی سوزباوی سر مزکی ناوەڕاستی ھۆک، وماھ. چاو
کۆمک ڕوو و . تیشک و پرشنگی خۆی پ کردبوو اپای ھۆکی بتسر

 و حایرماو و تانکراو ل دەوری ئم مزەدا، ک وڕوخساری ماندو
ھر .  بستبووزنجیرەیانا دەڕژا، دسرا، بسری کی کز لیناکیڕوو

ئیدی ئومد، . ی حوزی پرشنگداری ڕوتکیھموو ئم چاوان دەیانوان
زۆر ب ،دەقووە ھو چاوانفرەت لوە، نرمی مژوو پاڕانگ ی

  ھان دەدات، خۆی پیئم دیمن ھندەی دی دۆستۆیڤسکی. حیسابکردن بوو
برە . تک و دەیباتوەناگیرت، بە پارەیکی کم دەخات سر مزی ڕو

ئم جارەیان ڕیسک . جارەش براوە دەبت پارەیکی دیکش دادەن، ئم
 دەیخات سر مزەک و دیسان براوە ،دەکات و ھرچی پارەیکی پ دەبت

.  دەباتوەھرچی لسر مزەک دەبت ھیدەگرت، دە ھزار فرانک. دەبت
ب ھشتاو ل قومارخانک دت . ئیدی دەومند، زۆر دەومند دەبت

 خۆی ھۆتلکیکدا بلیتک دەکت، وەک شت بۆ ل وستگ. دەرێ
  .دەگڕتوە

  پل ر بوو، کفچابووەوە و ئامادەی ستازە جانتاکانی پ
ا ک بختی دخیای دت ب. وەسوەسیکی شتان و بمانا ل کللی دەدات

دەگڕتوە . بکاتوە خۆی ل قومارکی گورەی سد ھزار فرانکیشدا تاقی
کبۆ قومارخان،نت، دەیدۆڕدەب کی پرچییھ  . ک دەخاتە پارەیر بھ
زەکر مدەڕوات،س  .ندەم زار فرانکی پنج ھنیا پت و .دواجار تکش 

دەکوت، ھرچندە دۆڕاوە، بم دی  رماندوو و ل قومارخانک وەدە
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وات بۆ پاریس. خۆشو ب ب جت ویزبادن بدەبک بۆ . لینام
ڤارڤارا دیمیتریڤینای ئازیز، ئم شت بۆ کس '': ژنخوشککی دەنووست

 ،) ئیساییف، کوڕی ژنکیپۆڵمبست ل (شام دمن خمی پا. مگەوە
ئاسانی ل   بکات ک دەشت پیاو بخیاڵوەی وا چونک ئو ھشتا مندا، ل

چ پویست دەکات بو بی ک بابی . ڕگی قومارەوە ژیانی خۆی دابین بکات
  ''.ھاتوچۆی قومارخان دەکات

 نی دۆستۆیڤسکی بی خۆی ئیدی ڕاز و نھیاقوماری بۆ یخ 
ب، پیاو دەبت بسر خۆیدا زاڵ : شتکی زۆر سادە بوو. دەرکوتبوو

ب ،عسابی سارد بک بن، قبووڵ  ئرچییکان ھنجامکی ئاسایی ئوەیش
  .بکات، خۆی ل ھر ھچوونک دوور بگرت

ل دونوە ک ل '': دۆستۆیڤسکی پاشان ل رۆمانی قوماربازدا دەت 
فتگرتنی سدانان و ھ وە و دەستم بنزیک بووم وزەکس پارە  ماھوت

.  دوونمرەی ئشق و خۆشویستی دای پاش و بوو ب کرد، ئیدی مسل
   ''.دەترسم بووبم ب کابرایکی قومارباز

 نجام دۆستۆیڤسکی لرواریئپاریس،دا٢٦/٨  ب ک بۆ .  دەگاتینام
پۆلین ل دەفتری بیرەوەرییکانی خۆیدا، . ببیننپۆلین دەنووست تا یکدی 

رواریلڕۆژی پاش،دا٢٧/٦  ب ل یشتنی دۆستۆیڤسکی بۆ پاریس،  واتگ 
جارە ل پاریسوە   ک ئم،نامیکم ل دۆستۆیڤسکییوە پگیی'': دەنووست
من . چند خۆشحا ک بو زوان ب دیداری من شاد دەبت. ناردوویتی

نامیکی کورتم، ک پشوەخت ئامادەم کردبوو، بۆ نارد، زۆر بزەییم پیدا 
  ''.ۆی بداخوەم ب،دتوە

دۆستۆیڤسکی ھمان شو، پۆلین لو پانسیون چکۆلیدا، ک کوتبووە  
وە، دەبینقامی سوفلوتش .چاوان و نیگای وشک و سارد و  پۆلین، ب

وە دەچپیریم دیدار و . ڕەنگی زۆر زەردەوە، بنی ئدۆستۆیڤسکی دیم
  .ردووەجۆرە وەسف ک برخوردەی ل دەفتری بیرەوەرییکانی خۆیدا بم

ت  پۆلین برزۆک دەکی لش'ڕۆژ با''دەنگ''، دۆستۆیڤسکی ب 
. پشۆکاوی و شپرزەیی پۆلین ل ھمز دەگرت و ب خۆوەی دەگوشت

ت پۆلین لوە دەوانبن ل :  
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  . نامیکم بۆ ناردیت.دەزانی نایی وام-
  نامی چی؟-
-ی بۆالم بۆم نووسیبووی کین.  
  بۆچی؟-
  .ەنگ ببووچونک زۆر در-
  
جۆرێ   پۆلین بر دەدات و دت دواوە، ب،دۆستۆیڤسکی دەڕەنجت 

.  ک تنیا قژی و نوچوان پانکی ل پۆلینوە دیار دەبت،سری دادەخات
 من دەبت ،گوێ بگرە پۆلین'':  ب دەنگکی گ و گیراو ھاوار دەکاتدالناکاو

بکین، دەبت ھموو شتکم با بۆین بۆ شونک و قسان . ھۆی ئم بزانم
وە، دەنا لیتا دەمرمدداخ بۆ بگ.''  

پۆلین بوپڕی ھمنی و ئارامی پشنیاز دەکات ک پکوە بۆن بۆ  
:  دۆستۆیڤسکی ئمی ل بیرەوەرییکانی خۆیدا نووسیوە.یشونی دابزین

''گه بژایی ڕدەنگ بووین دردەکرد.  بوم نشای ئممن ت،م ئو  ب
ناو، بستی ناوبدی و پنائوم کی پرەبانچیدەنگع وە، بی دەگوتیکی 

'راکخ ،راکرەبانچی،'خشی عک وە برسامی ئاوڕی پاشی دەدایو  س
جار فیۆدۆر، ب تووڕەیی دەستی توند  ھندێ'' ''.تمشای ئمی دەکرد
  '''. من لگتدام،ھور بوە': دەگوشیم، من پم دەگوت

فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ بلز . ژووردا دەکن  خۆ ب.ئنجام دەگن مزڵ 
پۆلین لو بارەیوە . دەرگک دادەخات، دەکوت بسر دەستوپی پۆلیندا

خۆوەی دەگوشین، ب  ا باوەشی ب ئژنۆکانمدا کردبوو و بدکاتک ل'': دەت
پۆلین ''' !ە، دەمزانیمن تۆم لدەست داو 'دەنگی برز دەگریا و ھاواری دەکرد

وەی لی جیابوونیاخ شک کادم  ب م ساتوی وەک ئرگیز ئبوو، ھ
ب بای برزەوە و ڕەق برانبر ئم . شایستی خۆشویستی نزانیبوو

 لشوالری ل چاوانی یی جوان،پیاوە وەستابوو، جلی دەبی ئاووای ئاوریشم
 ئم بدەن پ و ، خیای تیژی خۆیبم دۆستۆیڤسکی ب. ئو دەشاردەوە

ڕەنگ '': بدەم ئاھوناوە دەت. بجۆشوخرۆشی دنت برچاوی خۆی
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 بت، خۆشک برخورد ب، بم ڵت، گنج و ماقوویئوەی تۆ بتمای
  ''.ھرگیز و ل ھیچ شونکدا دکی وەک دی من نادۆزیتوە

. ی دەداتوەیکاتوە، دخۆشپۆلین، ب دلۆڤانی و میھرەبانی ھوری دە 
ت، پۆلین بوە و ئارام دەگرتک دۆستۆیڤسکی وەخۆ دکاوەخۆ  کات

لو چند مانگدا ک بوپڕی ئازادی ل . ی خۆی بۆ دەگتوەەوردوسرب
 سپانیایی دەکات بیپاریسدا گوزەراندبووی، ئارەزوو ل گنجکی قۆزی ئ

ئاڵ، ڕەنگوڕوویکی گش و خۆش، ناوی سلڤادۆر، ک دەمولوکی جوان و 
ویکی نرم، لوی وەمد تازە ختی داوە و گن.پاک و حیوانی دەبت

. خۆی ھی ل ڕەفتاریدا دیارە ک متمانیکی زۆری ب. سرەوەی داپۆشیوە
شای پۆلین دەکات، پۆلین لمت ک کم پیاوە کاتستی خۆی  ئپ خۆشیدا ل

 خۆی ڕادەستی کردووە، بۆ ،دنوە و حیسابکھیچ بیرکر پۆلین ب. ناھورێ
 یخۆشویستی. بکوتوە ئوەی ل دۆستۆیڤسکی ھت و دوور

یان یسادەوساکاری سلڤادور، پۆلین لو گۆنگی و ئاۆزیی فیکری و ڕۆشنبیر
یان خۆشی پدۆستۆیڤسکی تیایدا دەژی و د بۆ پۆلین، .ڕزگار دەکات، ک 

وو، گنجکی سادە و بتینوتاو پویست بوو ک خوندکارکی ھمیشیی ب
پۆلین، قس دەکات، قس دەکات و دۆستۆیڤسکی . نک نووسرکی بلیمت

دەنگ و خامۆش، ڕەنگی مردووی لی  بنجام لت، ئنیشتووە، گوێ دەگر
  : دەپرست

  باش، ئستا تۆ بختوەریت؟-
  .نخر-
  بت؟چۆن، ئاشقی ئویت و بختوەر نیت؟ شتی وا دە-
  .ئو منی خۆش ناوت. ب، شتی وا دەبت-
  
نائومدی و   ھردوو دەستی دەنت، بل ناودۆستۆیڤسکی، سری  

  : تووڕەیی ھاوار دەکات
دانی پدا دەوێ؟  یانی تۆ وەک کۆیلیک ئوت خۆش !خۆشی ناوی؟-
ئارەزووبن ،وی؟  بکڕی دونیا دوای دەکوپبزانم، یانی تا ئ مم ئدەک  
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  : بن لوانوە دەت و ل  پۆلین، بدەم پمگریانوە
  . نخر، ل گوندکی دوورەدەست و تریکدا کونجی قناعت دەگرم-
  
 گریان دەکات پۆلین دەست ب،جۆرە  وڕەوە واقی  دۆستۆیڤسکی ب و ب

 گریانکی پۆلین بوە لک . دەڕوانت گریان و فرمسککانی،شادییکوە
، ک ھشتا ھیوایک ماوەو دەتوان دنوایی بکات و بیالون و دی دەداتوە

وە جتنپۆلین دەکات، وەک . ب ق بکی زۆر دەرھھاوسۆزیی ست بھ
ل کی چکۆلمندا ت و بزی دەگرمت ھی دەت و پخۆوەی دەگوش :

رد ک  ئوەم دەکخیایئاه پۆلین، تۆ بۆ ئوەندە نگبتی؟ من دەمزانی، ''
تۆ لبنڕەتدا ب ھ . بوێ، لوە دنیا بووم ئاقیبت کسکی دیکت خۆش

  ''!ویست منت خۆش
و ناتوان لوەی پتر ئاشقی  دۆستۆیڤسکی ک دەزانت کار ل کار ترازاوە 

.  تنگانیکی بپارزتڕووداو ودەیوێ لھر . ب، دۆستان خۆشی دەوت
سۆز بکی دیتی خۆی وەک دۆست و ھاوڕت و خۆشی خزموی دەکگ

دام پاناییڤ، ماری دیمیتریڤینا و ،بۆ دەتازەنڵ مگی لموەک چۆن ئ 
ب برستی ل ھنبر مزکی ئاوەدان ب خواردن، . مدام شۆبرتدا کردبوو

دەی باش با بۆین بۆ '': ب پۆلین دەت. وەک ئکترکی بدەنگ دەوەستت
  ''.ت دەبمئیتایا، من وەک برا

بنم '': اشتنامکی خۆیدا لو بارەیوە دەنووستد پۆلین، پاشان ل یاد
دوای ئوەی گری دی خۆم بۆ . ر ببینینۆادڤدای ک سبین پکوە سل

باشی لم  بووموە، زۆر ب قسم لگیدا کرد، ھور کردەوە و ماوەیک
  ''.حای بوو

بچت دیداری ئو پیاوەی خۆشی پۆلین، دوودڵ بوو ک لگڵ ئمدا  
برادەرکی   ک ل، ھشتا ل گرمی ئم دوودی و ڕاڕاییدا بوو.دەویست

سلڤادور، تووشی تیفۆ '': دەگات  پناوەرۆکوەرەوە نامیکی بم ۆادڤسل
 پۆلین شپرزە دەبت، ترسی ''.بووە و تکا ل پۆلین دەکات ک نچت سردانی

زگ بوو  لت، لدەنیشت بدار . شئاگ مناکخ وام ھدۆستۆیڤسکی ل
پزیشکانی پاریس، '': و دنوایی و دەت دەکات، ئیدی دەکوت ددانوە
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و لھاتوون، ل ھموو دونیادا بناوبانگن، کشوھوای  پزیشکی زۆر بتوانا
 علمی ل ،سلڤادۆر بو زوان چاک دەبتوە. ئرەش زۆر خۆش و لبارە

نوەی چاوەڕوان دەکرا چاک ''.نامم ئاغای سلڤادۆرە، زۆر زووتر لم ئب 
وە، بتر  دەبسوت پۆلین، ڕۆژی پاشتر، سلڤادۆر لکقامڕش ،دەبین 

 پوە دیار نیی، چاوانی یتمشا دەکات ھیچ شونوارکی نخۆشی
 دوای گفتوگۆ و پرسوجۆیکی .و تازە درەخشان و گش، ڕەنگوڕووی تڕ

رت و توند، بیار دەدات پیوەندی لگڵ ئسپانیایی قۆزەک ببت و کو
  .لگڵ دۆستۆیڤسکیدا بۆ ئیتایا بوات

  ''تۆ بگات؟ من خۆشحام، بم ک دەتوان ل'': دۆستۆیڤسکی پی دەت 
ی بباک و یھنگ سفری غریب و سیری ئم ژن سوارچاک ئمازۆن 

 ل. دەکات  و بربتاو و شھوەتپرست دەست پدلرە و ئو ھاوڕێ ئاشق
فیۆدۆر زۆر '': سوسلۆڤا دەنووست.  دەوەستن بادنبادن دا لرگ

 ل ژوورەکی پۆلیندا چای ''.خۆشحا، سرگرمی ڕۆت و قومارە
دەستی . پاشان پۆلین، لسر تخت خوەکی خۆی ڕادەکشت. دەخۆنوە
) وات دۆستۆیڤسکی(ھاوڕێ باشکی . ت دەستی خۆی دەنل ناوفیۆدۆر 

دا دەندانی پ داوە'' کدەست نی لکتی ماشقبحم دی بشتا ئومھ''. 
لپ دەکشت دواوە، قامک دەخات سر توی، ب دەنگکی غریب ھاوار 

  :دەکات
  یادا ھات؟ خه  زانی ئستا چیم به ده-
  یادا ھات؟ خه  نا، چیت به-
  
  ''.واو شوابوو  ته  که، ڕوخساری موانییه من ده'': ووستن پۆلین ده 
  من به'' ''.م ر القت، پت ماچ بکه  سه دا، خۆم باومه م ساته مویست له ده''

:  کرد و گوتم ژیر خۆمدا قانگه  ردوو القم له ، ھه وه  ترسه  به یی و بگره شپرزه
مز بگرم،   ھه کرد، القت له زم ده حه': و گوتی  ئه'یت؟ که نا، بۆچی شتی وا ده'

نگ  نجام دۆستۆیڤسکی بده  ئه'''.م ی ماچیان بکه وه ر ئه سه سوور بووم له
   خۆی به، ھاتوچۆ وته که  دهھۆتلکدای  که  چکۆله  ژووره به. بت ده

: وێ بکه ر ده  وه که  ژووره  له کات که ده پۆلین تکای ل. دات کاندا ده که شتومه
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 ر ده  وه که  ژووره  له''.وم وێ بخه مه ی خۆت، من ده که  ژووره بۆ بۆوه''
   له  ووه ڕته گه ر ده کسه ، یه وه که ره نجه تی داخستنی په نجه  ھه م به وێ، به که ده

کانی   جله  که،کات  دهینگکی نزم ئامۆژگاری  ده به.  وه بته پۆلین نزیک ده
 شواو پ  موچاوه و ده  ئه ڕوانته ن دهپۆلی.  وه نت و خۆی ڕووت بکاته داکه
و   پووی پ با بووه ی که ڕه ، په ستاوه  وه وه دیاریه  به ی که زووه ئاره
م  به. ق بوون به کانی ئه وسن و برسییه  نه ، چاوه وه ته کانی کراونه لووته کونه

سکی  دۆستۆیڤ''.نم که تۆ بۆ، من تۆزکی دی خۆم داده'': ت پۆلین پی ده
ی خۆی  که  بۆ ژووره و ئاوایه تی ئاوی پدا کراب، به  سه ک کهگ وەک سه

شی توند  یاڵ له خه  ئیدی به. وت که ی خۆی پاده کهر جگ سه له.  وه ڕته گه ده
   که،رچاوی خۆی  بهدنایی  و ژنه رم و ناسک و گرموگوڕی ئه تۆڵ و نه

و ھاماج پ  ئیدی له. دا ی ده ناسه  ھه وه وه نیشت ئه ی ته که ودیوی دیواره له
ژر  بت و له رق ده  غه،کرد یاڵ دروستی ده خه   به  که،دا  سکسییه رامه بۆنوبه

  ییه گه بوو، ده  ده جۆرێ تووڕه  رکوتکراودا به شقی سه گوشاری خۆزیا و ئه
وونی ر  دڵ و ده ک به ی سوکناییه وه و بۆ ئه اد تاو ئیدی له. تی شتبوون حاه
و ڕک وەک  قومار بۆ ئه. برد ر قومار ده به نای وه خشت، په ببه چووی خۆ ھه
بووی  ره  قومار قه ئیدی به. کرابوو  غه ده  لی قه بوو که  وا  سکسییه و کرده ئه
 بینینی پۆلین،   به  که وه کرده ی ده رکوتکراوه  سه کسییه س چوونه و ھه ئه
 بوو   و تۆ بوو، ئاماده شو، تووڕه  و په  شپرزه میشه هئیدی ھ.   لوتکه ییه گه ده
ری   سبه ڕی به ک بکات، شهڕ  شه وه مه الی که  ر تاوانک بکات، یان به ھه

ری  رانسه ی سه وه فرۆشت، ئیدی زۆر ماندوو دیار بوو، وەک ئه خۆی ده
ین ھور  بۆ سبه. شقبازی و سکس بووب ریکی ئه وی ڕابردوو، خه شه
  .کرد فتاری ده  لگڵ پۆلیندا ڕه  و برایانه وه بووه ده

  میشل که. دۆڕن زار فرانک ده  بادن بادندا س ھه دۆستۆیڤسکی له 
 کاتک  باشه'': نوست بت، بۆی ده و لگڵ پۆلیندا ده  ئهیندی یوه  په ئاگای له

ن توا ر، چۆن ده فه  سه ویستی خۆیدا بچته سک لگڵ ژنکی خۆشه که
ی خۆی  رسڤی براکه  فیۆدۆر به''!فیۆ بدات  به وه  قوماره ختی خۆی به وه
زار فرانک   ھه یف و خۆشی ده  که ر به کی ھه دا خه لره'': ت  و ده وه داته ده
ژاری و   ھه ر تا خۆم و تۆش له فه  سه ته  ھاتوومه مه منیش بۆ ئه.  وه باته ده



 MKJ

 ر  بۆی سه ره به ره  قوماردا به ی من له وه  له جگه  مه ئه. م کورتی ڕزگار بکهتس ده
 ،ی بدات که ره فه  سه  به ی درژه وه  بۆ ئه''.م که  زیاد ده که وم و بی پاره که ده

   جنف بخاته  پۆلین لهئنگوستیلکیی خۆی و  که عاته  سه بت که ناچار ده
 ئنگوستیلکیی و  که عاته بی سه  قه ی له یه و پاره م ئه به.  وه بارمته

ڕوانی   چاوه بوایه ئیدی ده. کات رینیان دهۆشی تا شاری ت ر به گرت، ھه ریده وه
  له.  بۆی بت وه  پتروسبۆرگه  بوو لهبیار   که،ن  بکه یه و پاره یشتنی ئه گه

ئیدی دۆستۆیڤسکی . چت ده ق تکو نوان ئاشق و ماشیندی یوه ڕۆمادا، په
و  ژمردرا  ژیانی دهھاوبشی   به چت که  ده م ژنه تی لهقتاسوێ،  بری ده سه

  .کرد ده  لگدا نهیو ھاوجی دا  نده وه سته ده خۆی به
 ھیچ  ی، ھیچ ژنک به که منی ده  ی تۆ به وه زانی ئه ده'': ت ڕۆژک پی ده 

ی  ڕۆمان  له''.م نانه ی زیاتر ڕووت ل وه  له سه به.  کردووه پیاوکی نه
رھاتی ژیانی خۆی لگڵ  سه  دۆستۆیڤسکی به دا که و شونه قوماربازدا و له

  بوو، ئاماده جاری وا ھه'': وت که رچاو ده  به یه م ڕسته گرت، ئه  ده پۆلیندا، ونه
ر بۆم  گه ، ئه ڕ بکه باوه. م، تا بتوانم بیخنکنمی ژیانی خۆم دابن بووم نیوه

  رک له نجه ، خه وه یهیڕی خۆش وپه یی و به  شنه  بووم به  ئاماده،وتبا ڕکه
  ر له گه م، ئه سه فم قه ره شه  ش، به مه م وای ئه به. م سینگیدا ختم بکه
  کردبام له دابوو، داوای لدا ری سه  به  که وه یه  تازه رپۆشه و سه شالنگبیرگدا، به

 خۆم  ،وه خۆشحاییه هندوچۆن و ب درم، ب چه  خۆم ھه وه رزترین لوتکه به
  ''.درا ده ھه

: بین  ده  گرنگه واژه سته م ده دا تووشی ئه  شونکی دیکه م پاشتر و له به 
  ''.کردم ده یری نه جار وەک پیاو سه زۆر''

 کرد، به ده یری نه  وەک پیاو سه  که،رگران بوو  به ی زۆر له وه ھبت ئه 
: نووست پۆلین ده. کرد یدا ده گه ری له فه ب ترس سه زانی و به ده پیاوی نه 

. وتبووم ڕووتی پاکه  م به کهر جگ سه یانی بوو، من له کی به عات یه سه''
ج بم،  نیا به ته   من تۆ به رمه یگوت، شه  من ده دۆستۆیڤسکی ڕوو له

ز  ، ڕووس پاشگه وه شته  ڕووسان ناوه  له مه  ئه چونکه.  رمه ڕاستی شه به
  ''. وه نهناب
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  سه وه م ھه تی ئه ساره  ئه  خۆی له، وه بته ز ده م دۆستۆیڤسکی پاشگه به 
یل و   مه ره به ره ، به وه ت و بیرکردنه مان، عاده ئیدی زه. کات ڕزگار ده

 و بتاقتی تی ماندوو ست به ھه.  وه مرکننه کانی دۆستۆیڤسکی داده زووه ئاره
.  وه ڕته تی بۆ ڕووسیا بگه ، خواخوایه وه کاته  دهی که  کتبه بیر له. کات ده
  . ب نا، زۆر خراپ دهڤیی ماری دیمیترییندروست ا باری تهدناکاو  له تی که تایبه به

ی  که ره  ھاوسه ،نجاه  جه ره فه م سه درژایی ئه  فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ، به 
  .کردبوو رامۆش نه فه

 من زۆر'': ت کدا بۆ نیکۆی برای ده یه  نامه  له،دا٢٨/٨/١٨٦٣   برواریله 
م  وه ڕوانی ئه  چاوه میشه ، ھه بیرمه ی کات له ، زۆربه وه مه که ماری ده  جار بیر له

  ''؟ حای چۆنه. وم و بژنه ی ئه رباره رکی خۆش ده به خه
ر  ھه'': ت  ئیساییف دهۆڵکدا بۆ پ یه  نامه  له،دا٢٨/٨/١٨٦٣   برواریله 

کی  یه  نامه ھا له روه  ھه''. وه واکی دایکت زانی، ئاگدارم بکه ر و ھه به هکاتک خ
ی ماری  رباره شتکم ده'': ت کونستان ده. د.  بۆ ف،دا٢٠/٩/١٨٦٣برواری 
  ''. بۆ بنووسه

 بۆ  وه هیلیۆ ناپ له. لیۆڕۆن بۆ ناپ  ده  ڕۆماوه ڤنا لهۆدۆستۆیڤسکی و سوسل 
 دۆستۆیڤسکی ،ردا ی مانگی ئوکتوبه  نزیکی نیوه نجام له ه ئ. وه ڕنه گه رین دهۆت

پۆلین بۆ پاریس .  وه بنه ده کی لکدی جیا کجاره یه  ی به که ره فه و ھاوسه
   له  ڕگه م دۆستۆیڤسکی، له به. و دۆستۆیڤسکی بۆ ڕووسیا  وه زڤته ده

بت،  ده ی پ که ره فه رجی سه کی بۆ خه یه رچی پاره دات و ھه ده ھامبورگ ال
یک  یگرت، نامه تکی سامناک ده ئیدی ترس و حیره. دۆڕن مووی ده ر ھه ھه

بت، خرا   ده  خۆیشی زۆر ب پاره پۆلین، که. نووست ڤنا دهۆبۆ سوسل
  م له ی که و بێ پاره  وه  بارمته خاته  بانککدا ده ی له که ی و ملوانکه که عاته سه
کی خۆی بۆ فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ  مین کۆمه که ات و یهک رز ده ند دۆستک قه چه
: نووست  ده وه یه و باره  پاشان له  که،کات ده ی ڕزگار یه نگانه و ته نرت و له ده
م  که ده ست پش چۆن بووم، ھه ووھ  دوو ساڵ له وه وته که  بیرم ده کاتک که''

دی مندا    ئیمانی له  بوو کهس م که که و یه ئه.  وه بته  دۆستۆیڤسکی ده قزم له
   ''.کوشت
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 سای   پۆلین له، گۆڕانکڕووداو و  م پاشان، دوای ڕوودانی زنجیره به 
وانی  خنه ت و ڕه کاری بلیمه ڤی شرۆڤهۆزانڕۆ ڤاسیلی  دا شوو به١٨٨٠

نی چل ساڵ  مه ین تهۆل پ،دا نده روبه م سه له. کات کانی دۆستۆیڤسکی ده مه رھه به
رست و  په ، پۆلین دهۆڤزانۆڕ. ب شتسان ده  بیستوھهۆڤزانۆ ڕبت و ده

راندنی  ڕبوون و گوزه سرئنجام پاش تپه. بورێ  ڕادهۆڤزانڕۆ  پۆلین به
 دووچاری شکستکی ۆڤزانۆجی دت و ڕ خین، پۆلین به ش سای دۆزه شه
 بۆ  وه ڕته  بگه  که هو پاڕته  پۆلین ده له. بت  دهتنھا نه وه خۆشبوونه  لهیروونی ده
مان حای تۆدان و ھیچ   ھه زاران مرد له ھه'':  وه داته می ده پۆلین وه. الی
نا  ، شتئاسا، پهۆڤزانۆ ڕ''.گ نین خۆ پیاوان سه. ن کیش ناکه یه یی و گازانده گله
پاشان . زانت  دهمرۆڤی  دژمنی تیره''   پۆلین به بات، که ر باوکی پۆلین ده به وه
یش ر پولیس به نا وه ت په نانه بات، ته ر دۆست و بناژۆکانی پۆلین ده به وه نا هپ
ی دۆستۆیڤسکی،  که ژنه ریڤنا، بوهۆسک وەک ئانا گریگ م ھیچ که به. بات ده

 یندی یوه ی په له سه مه.  نابت  ئاگرینه شقه م ئه کانی ئه ئاگداری نھنییه
ت و  کانی بابه ره  کاریگه رچاوه سه   بوو لهکک ، یه وه  پۆلینه دۆستۆیڤسکی به

می مجز، جارێ ھمن و  مده  ده م ژنه ئه. کانی دۆستۆیڤسکی مه رھه ی به مهت
مان دونیای خوشکی   ھه م ژنه ئه. ت بوو بیعه ھدی و جارێ ئاگرین ته

 دا، مژه  ڕۆمانی گه  له مان ئاگالیه  ڕۆمانی تاوان و سزادا، ھه  له هۆڤلینکۆڕاسک
 برایانی کارامازۆڤدا،   له ڤنایهۆکاندا، کاترین ئیڤان یتانه  ڕۆمانی شه  له لیزایه
  . ڕۆمانی قوماربازدا  له ڤنایهۆرەلکسند ق پۆلین ئه قاوده ده

 ڕۆمانی   لگڵ پۆلیندا، بیر له وه یه که ره فه تای سه ره  سه دۆستۆیڤسکی له 
 ڤکیدا بۆ ستراخۆ یه  نامه  له،دا٣٠/٩/١٨٦٣ برواری ل.  وه کاته قومارباز ده

ی  خشه  و نه م بیرۆکه ، به م نییه حای حازر ھیچ شتکی ئاماده'': نووست ده
. چت رده وتوو ده رکه م شتکی باش و سه که  وا ونا ده یندایه  زه ڕۆمانکم له

  ھیچ م له کات، به رده موو کارک ده  ھه ر له  سه گرم که ی پیاوک ده ونه
  م له ، ھه ته وه ده م شۆڕشگ و دژه ک کاتدا ھه  یه له.  وتوو نییه رکه کارکدا سه

رئامز  ته کات کارن خه ست ده رحاڵ، ھه ھه   به''.ترست ت ده سه ت و ده وه ده
  که چیرۆکه. خشت به و ده  ئهیتی سایه  که ک به نگ و قورساییه و ڕیسککاری، سه
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  ته و خووی داوه  ئه ، که وه وڕتهوس دا ده و س ساه ئهری  وه وری ته  ده به
  .ڕۆت

خت و  و وه ، ئه وه ڕته گه خت دۆستۆیڤسکی بۆ ڕووسیا ده رحاڵ، وه ھه  به 
ب  ، ده خۆشه ماری ئجگار نه. واو بکات  ته م ڕۆمانه  ئه ی نابت که کاته
بارتر بوو  تروسبۆرگ له پ  له واکی شوھه  که ر بۆ مۆسکۆ ببرت، چونکه کسه یه

 م ماری به به. ڕوات یاندا ده گه ش لهی ئیساییفۆڵپ. ی ماری که خۆشییه بۆ نه
. ببینی خۆیشی  که کرد کوڕه ده زی نه  حه جۆرێ مجزی خراپ ببوو، که 

  دۆستۆیڤسکی به.  وه نرته  بۆ سان پتروسبۆرگ ده پۆڵدۆستۆیڤسکی،
  چونکه.  وه ڕته گه ناچاری بۆ پتروسبۆرگ ده  م به کی که یه خۆیشی دوای ماوه

 یجیاتی م له رده ناوی سه   به  گۆڤارکی تازه  بوو که وه ریکی ئه میشل، خه
  .ربکات مان ده گۆڤاری زه

م  به. مانن رانی گۆڤاری زه ی نووسه سته مان ده ران، ھه ی نووسه سته ده 
رز چاپ  قه  ی به که ی، گۆڤارهک رز ده  قه زی به  کاغه،بوو ی نه میشل پاره

پاداشتی . کات  ڕایی ده رزوقۆه  قه  به که کانی گۆڤاره موو کاروباره کات، ھه ده
وڵ و کۆششکی زۆر،  دوای ھه. ران نادات  نووسه و نووسین به وتارگ
ی  رجه و مه به، دات  ده که رچوونی گۆڤاره ی ده زگای سانسۆر ڕگه ده
و  ندی ئه تی پابه واوه  ته ، به که رانی گۆڤاره ی نووسه تهس ران و ده به ڕوه به''

  ''.  دانراوه که  بۆ گۆڤاره  بن که رجانه ت و مه خه
 و  که نوان گۆڤاره  ختی خۆی له ، دۆستۆیڤسکی وه دواوه  به کاته و ئیدی له 
ئیدی ھاتوچۆی . کات ش ده ا بوو، دابهدرگ مه ره سه   له یدا، که که خۆشه  نه ژنه
  دا، له که  و گۆڤاره که خۆشه نوان نه  یتا و ناخۆشی دۆستۆیڤسکی له یتاپه په

 سان  له. بت وام ده رده کی زۆر به یه نوان مۆسکۆ و سان پتروسبۆرگدا، ماوه
ی  که نه  ژ، مۆسکۆ ڕوانی بوو، له  چاوه که وای ناخۆشی گۆڤاره پتروسبۆرگ، ھه

  م حاه ئه. تی ڕوانیه  چاوه وه م گیانه ده بهدارا،   ژوورکی موبله شت لهنیمچ
  ئره'': کرد ی ھاواری ده که خۆشه  نه جار ژنه ندێ ھه. ندین مانگی خایاند چه

  که ره نجه ب په  ناچار ده''. وه ی منه که  ژووره ته  ھاتوونه ، جنۆکه یه ی ھه جنۆکه
  بتازەن که  بای بدات و واکدا الیه موو  ھه بگرت و به ک ھه یهی خاول، وه بکاته
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و   وه  بگرت و ھور ببته ی ئارام و ئۆقره که کات، تا ژنه رده کان ده جنۆکه
  . نگ بب بده
  جۆره  ران به نده ی بۆ ھه که ره فه سه  کات که ده ست دۆستۆیڤسکی ھه 
کیوی  و داچه ردی مۆمئاسا  ڕوخساری زه ک له یه وه تن و خۆدزینه ھه

. کات زابی ویژدان ده  عه ست به  ھه و وە درته ی لک ده که هی سیالوی ره ھاوسه
 و  یه وره کی زۆر گه تایه و لگڵ پۆلیندا خه  ئهیندی یوه  په کات که ده ست ھه
 ترسناک دانپداناننامیکی  وه یه که دیار ژنه به. بات ده ی پ نیا خۆی په ته
:  ژماردن و دته کانی ئه رھه رزی به به  ره کی ھه یه لوتکه   به نووست، که ده
  .کان مینییه اشته ژرزهدیاد
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  م بشی چواره

    دوو مردوو، کان مینییه  ژرزه داشتهدیا
  
کانی بۆ  ژی و دۆستۆیڤسکی یادگارییه مینکدا ده ژرزه   له ی که م پیاوه ئه 
ڕاستیدا خودی   چت و له کی خۆی دهواو ل دۆستۆیڤس ، ته وه گته  ده ئمه
  م پیاوه  ئه.ی خۆی که  ھاوشوه  له که هی وەک چۆن گولیادکین، کۆپی،تی خۆیه
پلکی  قاوغ و قه   به ژی، که وندا ده  ژوورکی پیسی تاریکی قزه  له مینییه ژرزه

کی   ھیچ دۆست و بناژۆیه،ژی ر ده ونده نیا له تاقی ته   به.ژمردرت و ده ئه
ھیچ شتکی جوان . ڕانیم نگز و شه ڕه سکی شه خۆشم، که من نه'': ت ده.  نییه

یی  ه  بچووکی و بوده ست به  ھه ی که م خاه م ئه  به''. مندا نییه  و دگیر له
  پیروونی کی ده هی سوکنایی و خۆشی کات، ژراوژر جۆره خۆی ده

  رب و کین، له  که ، له یی و گازانده پ گلهکی   دونیایه  له و پیاوه ئه. خشت به ده
،  و خۆشه مووی بۆ ئه ر ھه  ھه رزدا، که  ترس و له تی و ڕیسوایی، له سووکایه
نگینی سان پترسبۆرگ  وانی نه  شه کات له ده ز جار حه زۆر.  وه ته قاڵ بووه

و  موو ئه  ھه دا، بیر له  و لره وه ڕته ی خۆی بگه که ریکه  ته ت و بۆ گۆشه ھه
 تووشی بوون،  وه  ڕۆژه  به ، که وه  بکاته ڵ و دزو و پ ڕیسواییانه په  چه کاره

و  دا، بیر له نیاییه ی ته م گۆشه وێ له یه ده. ری ھاتوون سه لی سارد بوون، به
تکی  زه له. مولی کردوون حه  ته وه ڕۆژه   به  که ،وه  بکاته تانه قاره ڕیسوایی و حه

یی  ه تی و بودهڕی خو وپه  ئه ته ییوه ت، گه خۆی ده   به بین که  ده وه زۆر له
و  ، ئه وه  ئاسمانه گ بنووس به سه. مرۆڤان ناو مرۆڤی  رگیز ناب به و ھه
  و له ئه. تی و نائاسایی بوو سکی زۆر تایبه که. مرۆڤوە  سپ به ناچه
. زان نیا ده گیر و ته  گۆشه  بهکیدا، خۆی ناو خه  دا و له گه راوزی کۆمه په
،  وه نیایی خۆیه ی ته  گۆشه و له  ئه''.ن وه موو پکه وان ھه نیام، ئه من ته'': ت ده
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  گه نی پیاوانی ناو پیاوان و کۆمه خۆی گوتهن ھلی کار، یا  پیاوانی ئهیچاودری
ر  هھ   و له عسابیان زۆر قایمه  ئه مانه و، ئه  بۆچوونی ئه به. کات ده

یان  لله ب که ن، ده ی بتوانن کار بکه وه  بۆ ئه چونکه. ک دوورن یه وه بیرکردنه
سید   بیر وەک ئه ی نامن، چونکه وهو، ج وه کاته ی بیر ده وه ئه. تاڵ بت به

.  و قاب بگرتیت  بمهتدای  که  کاره  پویسته ، که وه خواته  ده و قابه ، ئه وایه
شکست و ناکامی بۆ ڕۆح و   خۆیدا به  ری کار، خۆی له وھه ت جه نانه ته
و ڕسا  ندێ یاسا ی ھه گوره  به یه وه کار، پویستی به.  ژماردن روون دته ده

 ڕک بۆ کار  ، که جکردنه کدا قابیلی جبه  دونیایه نیا له  ته کار. ڕتازەنی بکرت
و  ڤیان تۆمار کردووهزموونانی مرۆ کان، ئه یهی مرۆڤان زانسته. دروست کراب 

، تا  ردینیان دروست کردووه رزی به و ڕسایان بۆ داناون و دیواری به یاسا
م  ر ئه نبه  ھه کی، له ری خه ماوه ن و جه  سنووردار بکهمرۆڤیئاسۆی دیدی 

   دیوارکه، و و قایمه  دیوارکی زۆر پته مه ئه'': ونن نه ری ڕز داده دا سه دیواره
ل و  و گاگه  ئه''. گره نه تکی حاشاھه قیقه  حه مه  ئه. بدرت پوهشت پشتی  ده
   به یدانه و مه ژین، ئه دا ده م دیوارانه ی ئه  چوارچوه ی له وجانه  گه ڕانه
   زانست له ی که وه زانن و غافن له ن ده وشه یدانکی فراوانی بسنوور و که مه

نیا   ته له و مگه  ئه دیاره.  زیندان ون بهکردو ی ل یدانه و مه زیندانی ناون و ئه
  وانه ئه.   پارزراوه یه و شوه  به ، که وه نه که کانی خۆیان ده  بچووکه  کاره بیر له

 نفک یاوسو یله ر فه گه خۆ ئه. رمی کارن رگه گۆفن و سه ده ستی خۆ ھه ده
ورن، وبب'': ن که ار ده، ھاو ببنکان ال  دیواره مینی، بت که ر پیاوکی ژرزه ھه

ی  وانه ت پچه بیعه ته. واو  چوار و ته کاته دوو جاران دوو ده.  حاه یاخیبوون مه
  ، ئوه ئیدی گرنگ نییه. رخ  ناچه دی ئوه ت به بیعه ته.  یه بۆچوونی ئوه
،   چارتان ناچاره ئوه. بت دتان نه  بهندڵ ب یا تتان به بیعه یاساکانی ته

موو  ن و ھه و یاسایان وەک خۆیان قبووڵ بکه ب ئه وێ، ده تانه ێ و نهو بتانه
  ''.ئیدی دیوار دیواره. ن کانیشی قبووڵ بکه یشتهورھا ئاکام و ده

  یره  سه م ڕسته  به،) دۆستۆیڤسکینیا(میننشین  ئیدی کابرای ژرزه 
م یاسا  ت، ئه بیعه ی ته م یاسایانه ر ئه گه  ئه!خوایی  ئه'':  وه داته میان ده وه

ر  گه م؟ ھبت ئه بن، من چ بکه دی من نه ک به ر ھۆیه ر ھه به ، له یانهیماتماتک
وی پدا بکشم  بت، خۆ ناتوانم ته کان نه واوم بۆ ڕوخاندنی دیواره ھزی ته
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نموو بیانم ئه به. وخ قایل ببم که وه م و به  کۆڵ بده  که هی نی و مانایه  به مه   
 چوار،  کاته ما و ڕسای دوو جاران دوو ده ر بنه سه  له م دیواره ادامکی ئهم
  ''.خش بت بهبواب پی قایل ببم و  ، ئیدی ده نراوهۆڕ

؟ ئایا شتانک  یه  دونیای ماتماتیکشدا، شتاتی ھه ئایا له'': ت دلر دهۆب 
مینی،  ای ژرزه کابر'' س؟ کاته ب دوو جاران دوو ده  پیان وا ن، که ھه

موو   ھه، وه کاته ده ت کان ڕه یهیت ستکرد و ڕواه  ده موو بونیاده ر ھه ، ھه عارفکه
 ت کان ڕه هیموو یاسا زانستی  ھه، وه کاته تیان ده و ڕه   الوه داته کان ده دیھاته به
 و کان، مانا  و ماده ی سنووری ژماره  ھوه  که  وایهخیایو  ڕ  باوه وه کاته ده

کانی  نده لقه  خه حاڵ له  خواش داوای مه،ژی حادا ده  مه و له ئه. ن ڕک ھه باوه
م   مرۆڤ له ی که وه ر قایل ب به گه  چ بتک ئه ب به خوا ده. کات خۆی ده
ر قایل  گه ب، ئه ، شاد پس کردووه  خۆی تدا حه دا، که یه  بکوڕۆژنه ژووره

 ستای خۆیدا خهی ئ یهیران م خۆشگوزه  لهمرۆڤب ت، ئه بکه وی لر  گه و
 ی  و پایه ھا  نرخ و به  و له وه  خۆی بچووک بکاته یه م ڕاده  بهمرۆڤقایل ب
  رامۆش بکات و ببت به  فه وه  پزیسکی خوایی بیرکردنه ، که وه م بکاته خۆی که

  .شتکی ئامرئاسای ڕووت
 بۆ خۆی   که یه وه  ئهمرۆڤموو پرسکی  ھه'': ت دۆستۆیڤسکی ده 
م بۆ   ھه مه  ئه  دیاره''. ئامرکدا ک له ویهوک بورغ ، نهمرۆڤ  لمن که بسه

  دیاره.  ی، دروستهتریا م بۆ دونیای مه وی و ڕۆحانی و ھه عنه دونیای مه
  نسیپه کانیش، وەک پره خالقییه وی و ڕۆحانی و ئه عنه  مه نسیپه پره
پس  نکی سنوورداردا حه وشه  و که  چوارچوه لهران  وه کان بوونه یهیتریا مه
  یشتن به  گه کاته ، ده نسیپانه م پره زاندنی ھی جگیری ئه ھبت به. ن که ده
  .تی با قیقه حه
من و  چمکی خر ده   ئیدی نه،شک  ده که هیخالقی  ئه  چوارچوه کاتک که 
رێ دزن به کان ده یهی یاسا زانست سنووری ھا کاتک که روه ھه. ڕ مکی شه  چه نه

.  نامن  ھیچ شتیکی دیکه،ردانی شوی و پاشاگه  په  له کرت، جگه و پشل ده
  .کات مان بانگ ده هیردانی شوی و پاشاگه و په مینی، بۆ ئه جا یارۆی ژیرزه

دا  یهیردان ب و پاشاگهوم ئاشو واوی ئازادی له مینی، مانای ته کابرای ژرزه 
نیا   تهمرۆڤ'' :دات ند ده سه  خۆیدا پهیرانی ر خۆشگوزه سه ئازادی به. بین ده
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وێ و  ری بکه سه ند له  چه مه ئیدی ئه.  خۆ و ئازاده ربه  ویستی سه پویستی به
رداری  ستبه رگیز ده  مرۆڤ ھه  که ڕم وایه من باوه.   گرنگ نییه،رت بۆ کوی به

ردانی و  ب و پاشاگهوو ئاشو یشتن به  گه ، واته قینه نج و ئازاری ڕاسته ڕه
  ''. نابت ،یهیشو په

 نزیک  و نادیارانه  مرۆڤ له  که یه وه نج و ئازاره تی ڕه که ره ی به  سایه له 
ڕجووئاساکان نزیک   په  شته  له.رککردن  فامین و د نه  نایه  که، وه بته ده
 مرۆڤ،  وه  کول و کۆڤانهنج و ئازار و تی ڕه که ره ی به سایه  ، له وه بته ده
نج و ئازار، کول و کۆڤان،  ی ڕه ڕاستیدا ڕگه  له. کات جاوزی خۆی ده ته

  نه گه  دهن یا،ی خوا وه شف و دۆزینه  که نه گه  دهنکانی ئازادی یا ڕگه
   مرۆڤی ئاسایی له هچنیت. خوا، مرۆڤ مرۆڤ و، ئیدی خوا. کردنی مرۆڤاخو به

مرۆڤی   ی بگاته وه ، مرۆڤ بۆ ئه هچ نۆڕینی نیت به.  وه تونته مرۆڤی بادا ده
ھه ، دهبا کی مرۆڤی له بت  مرۆڤ یان له موو شتپیاودا بکوژ  .مرۆڤی با 
 ئیدی  ، که که خودایه.  کو بته ، به ندوو نییه سه ره کردووی په شه ر مرۆڤکی گه ھه

دا  م قۆناغه ی دۆستۆیڤسکی، لهم ال به.  ماوه  نهتدای یمین زکی زه گه ھیچ ڕه
  وه کاته و کرۆکی خواییدا تک ده ر وھه ر و کرۆکی مرۆڤانی، لگڵ گه وھه جه

 مرۆڤ  دات و نه خلووقی خۆی قووت ده خوا مه  نه. ن که یدا ده نگی په ماھه و ھه
ئیدی ناوبژیوان و .  یه م مرۆڤ ھه  و ھه یه م خوا ھه ھه.  وه توته  خوادا ده له
ندییان  یوه  و په دایه م دوانه ینی ئه  به  له،سیح  مه خواز، واته کی چاکه هیانچیمی
نج و ئازار ب،  ر کول و کۆڤان ب، ڕه  ھه نگه ی مرۆڤ ڕهیئازاد. پارزت ده
و  ند شوا کیش ب، چهوچوپند  دا، مرۆڤ چه که زموونه  کۆتایی ئه م له به

و   وه سیحه ری جاویدانی مهوی نو نه باز وته که ر ده برینداریش ب، ھه
  . وه وشته دره ده

، بۆی   لی ھاتووه دا که فیانهو نۆره کاتی ئه   دۆستۆیڤسکی له نگه ڕه 
کانی  غه ده و دیوارە و پانتایی قه رووی ئه  ترۆپک و سه  بگاته وتب که ڕکه

و نابینای  خستب  وپشکه ڕشکهب م نوور و ڕووناکی، چاوانی  بینیب، به
 ددا ماب و  ی له ڕجووئاسایه  جوان و په نه م دیمه تی ئه سره  داخ و حه،کردبت

  ککه و یه ئه. بینیوەتی  ، بهبینیویتیم  ، به وه  خواره وتبته  که وه ره وسه له
دا  که مینییه  ژرزه  پیاوه له. بینیوەی  که ودیو دیواره ی ئه نانه گمه  ده سه و که له
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 کلیل و کۆدی تکای  ، به که مینییه  ژرزه  پیاوه بۆیه.  قی دیاره زه   به و خاه هئ
  کانیدا، لهم رھه  تکای به  له  ژماردن، بۆیه کانی دۆستۆیڤسکی دته مه رھه به

  دا له م دونیایه  ئهسرووسروشتیی و سرووشتی خیایردوو  نوان ھه
رز و  قدا بوو، جارێ ئه  مۆله و ئاسماندا له رز ئهیانی ل نوان . اندا بووتس وه نه

 دوو ی،تریا ت و دونیای مه  علییهیاساینوان   له. کشا جارێ ئاسمان ڕایده
  دات جۆره ده وڵ کو ھه نابژرت، به ککیان ھه یه.  س کاته جاران دوو ده

ی   ڕگه وێ له یه کو ده  به،بکات دا چ م دوو بونیاده نوان ئه  ک له هینگی ھاوسه
ت و  قیقه  حه یر له ریب و سه ، چیرۆککی غه وه خۆشانه وڵ و کۆششکی نه ھه

   مادی لهیکاری جۆرێ ورده  دا، به م کتبه له. بکات نگ بار خت و بده واقعی سه
موو  ھه  ر بهبۆسکی وەک فل  که ئان، که  ده وه یاییه سکی خهقکابو

: ت خت ده  وه،بکات  لی، ناتوان نکوی وه خۆیهی  یانهیکی شیکار وردییه
ست  ده قم له بووم و ئه بینن، من شت نه بینن، زۆر باش ده ۆ ده خ  به ئوه''
   جۆره یه وه  وەک ئه''.تن قیقه  حه مانه موو ئه  ھه، موو شتک شیاوه ، ھه داوه نه

  .ک بکات عوزرخواییه
  وه که موو الیه  ھه ، له یب و ناسازهر  غه ه م کۆمه ش، ئه مه وای ئه 
،  خراوه وردی ڕک   به دا که ن و دیکۆره م دیمه له. شک  و ده وه قته ته ده

وندا   خه ی له وه کدا دن، وەک ئه دووی یه نگک به  ڕیتم و ئاھه کان به ڕووداوه
  ت، به ایهت ن  مقاومه  له لوولکی ئجگار توند، که رده کان گه که خه. ن ڕوو بده

   پازده ن، به که کی زۆر ده  درژداڕییه مانه ئه. مات کدا ڕایان ده موو الیه ھه
 خۆ دانپدانانیئاشکرا،    و به وه که که رچاوی خه  به ن و به که ڕان قسان ده الپه
خۆیشی نازانت ھیچ   ر به  نووسه،خۆن ی ده  که،ون خه ی ده ، که وه خوننه ده

س  ، که س نییه که  س به که.   نییه وه  ھیچ شتکی دیکه  بهیدین یوه شتک په
لن و   که که دیواره. بن ڵ ده چاک و خراپ تکه .س بکات که   به ناتوان متمانه

 ڕوخساری پیس و دزوی  به  رەکان کته ، ئهتدایی  وره ری گه به له که
 ل ناوگن،  وری خۆ ده هندا د رده ن و به قه شتکی ڕه  ده ، له یتانئاساوه شه

ی  ه کی مرده  ڕووناکییهل ناونداندا،  ھۆبه کی سارد و سه ڕووناکییه
  .بینن ی کۆتایی جیھان بتازەن، ڕۆی خۆ ده وه یدا، وەک ئهکمیتافیزی
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ی یاسای  گوره  به  که ساتک نییه ، کاره مانه سات و تراجیدیای ئه کاره 
   دته م یاسایانه ری ئه  ده  له مانه ساتی ئه  کاره، فامین و درککردن زانستی بته

مانانی دۆستۆیڤسکی چ  قاره.  یه دا ھه روونی ئمه  ده نیا له  ته،رککردن و فامین د
 ، ان نییهیقیقی ت، بوونی حه قیقه کی بۆ حه ی نۆڕینی خه گوره پیاو چ ژن بن، به

ر  گه  ئه  جۆرکن، که مانه ئه. نکی قبووڵ بکر تکی الوه قیقه ب وەک حه کو ده به
یی و  سته ی جه غه ده ھا قه تی و جۆره یه و ڕسای جڤاکی و کۆمه یاسا
. بووین وان ده ش وەک ئه دابا، ئمه قاب نه یان له ریتان ئمه نهوی و دابتریا مه
 نن یا ی کارک بکه وه ئه م ب رانکن وەک من و تۆ، به وه  بوونه مانه ئه

   که یه و شته مان ئه  ھه،ن یکه وان ده ی ئه وه ئه. رچاو گیراون به ن، له ک بکه یه قسه
 لگین بوو ئمش ،دەین ئوەی ئوان... ش بمانکردبا، ئگر گین بوو ئمه له

. الی ناون  و وه وه ی سیونه رانه گه م ئه دۆستۆیڤسکی ئه... ر گه  ئه.بیین
کارکردن   کانی خۆی وادار به مانه جۆرێ قاره   به،رج قبووڵ ناکات ازی مهئام
مانی  قاره. بئاخڤنن و  یای ڕووتدا کار بکه و خه  بیر  له ، که یڤین کردووه و په

پیاوی . ونوج دا ده ی ماده  چوارچوه  له و بیری ڕووتن که کانی ئه ڕۆمانه
سکی و نۆڤ، ڤیرخڤ، شاتوۆڤ، ستاڤروگین، کیریلۆڤلنیکۆ، ڕاسک که مینه ژرزه

خۆن بۆ  ربه ، بیرکی سه رانه وه م بوونه کک له ر یه ئیڤان کارامازۆف، ھه
 و  پاره. سووت ژی و ده  ده وه که  ئاواتی ئایدیایه  به وانه کک له ر یه ھه. خۆیان

وان  وان و الی ئه تی، بۆ ئه یه ی جڤاکی و کۆمه  و پگه رانی، پایه خۆشگوزه
   له ، که ژر پیانه   له  دت که وه یان به گاته. نابین ھیچ و ھیچ ڕۆک  ناکاته
موو   ھه یان به ، گاته یه وه رچاویانه  به  به ، که ژر دانیانه   له ، که ستیانه ژر ده

   له. وندا نییه یاڵ و خه نوان واقع و خه  رزک له وان ھیچ مه الی ئه.  دت وانه ئه
  .ن ده  دونیا ده  به ره چن، په دا دن و ده م دوانه نوان ئه

تدا  ڕه  بنه کانی دۆستۆیڤسکی له مانه  قاره ھا ناکرت، بگوترت که روه ھه 
  نیا بۆ ڕووسیان و له ی ژیانیان تهەوردورب و سه فتار ڕووس و ڕسک و ڕه

. س وای بۆچوون ندی که ، وەک ھهخیاوتی ڕووسیادا قابیلی درک و 
ی  ده  ڕووسیای سه  بکرت کهخیاڵوا  ، که است نییه ڕ و بۆچوونه ھبت ئه

 و   نموونه مه کانی ھیستریک، فدار و سیالوی و ئه  خه  پ بووب له، نۆزده
  کو به کانی دۆستۆیڤسکیدا، به  ڕۆمانه تی ڕووسیا بووب له  میلله وەی نگدانه ڕه
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م  ئه''   بوو که وه ا، ئهگران تک خنه ران و ڕه ی خونه وه  کاردانه ،وه وانه پچه
ی  رباره  دهۆڤلۆچۆ کۆنت ک ،ونهو بۆ نم.'' نین کی وتی ئمه ، خه کانه خه
 بۆ  مانه م قاره ئه'': نوست مدلون مھابون ده کانی ڕۆمانی مانه  قاره کک له یه
و  یکا، واقعیترجل را و به ران، بۆ وتانی وەک فڕەنسا و ئینگلته نده ھه
رز،  ی ڕاستی ب، خولیای ھزر و بیرن به وه  ئه''.، تا ڕووسیا نیتره ڕکرده باوه

ر  کان، ھه بعییه فتار و شۆخ ته جۆشوخرۆشی فیکری و ڕۆشنبیری، ڕه
الی   ت له قیقه بگومان حه.  ڤییانه سسروشتیکانی  ندییه تمه  تایبه مووی له ھه
کان،  نهۆکان و ساکس الی التینه   تا له نھانه متردا په کی که ییهو قو ڤییان، لهس
کانی  مانه  قاره.کاندا ته بیعه  ته ک له  نه ،کاندایه  ئاسته دا له  لره که م جیاوازییه به

،  ردا زاه سه کانیان به  جیھانییه  کشه ا ڕووس نین، چونکهین دۆستۆیڤسکی ته
لتووری بیات و کو ده نی ئه وشه ن، که ده یشانی دهپی  و ھزرانه و بیر ئه

کی  می خه رانی و خه زنن، باسی نیگه به یی ڕووس ده وه ته نیشتمانی و نه
تی  می میلله رانی و خه ک نیگه  نه،کات لقدا ده  و خه لیقه ر خه نبه ھه  دونیا له
زن و وتان  به کان ده ی دۆستۆیڤسکی سنووره که مینییه  ژرزه پیاوه. ڕووس

  .دات  گرێ ده هو نھانیدا پکه  تۆڕکی په له
   لهیکم جار   که،کان مینییه  ژرزه داشتهد، یا م ڕۆمانه رحاڵ، ئه ھه  به 

. کشا کانی ڕانه  ناوداره گره خنه رنجی ڕه ، سه وه بووه مدا بو رده گۆڤاری سه
 م ودوا، ئه مه  له ویسته'':  گوتی دۆستۆیڤسکی  بهڤریۆن گریگۆلۆنیا ئاپ ته

  و وشه رگیز ئه  دۆستۆیڤسکی ھه''. بنووسیت جۆره م  و به  ڕۆمانه جۆره
  .کرد بیر نه ی له سادانه

شدارانی  به. چوو ده رنه وامی ده رده  به ڕیکوپکی و به   به که م گۆڤاره به 
. نرن  ده که ی گۆڤاره رنووسه  بۆ سه بن و نامه رده زایی ده ، ناڕه که گۆڤاره
. زت به ستوونی داده کی ئه یه شوه  ، به هک ی فرۆشتنی گۆڤاره  و ڕژه ڕاده

   جگه مه ئه. زانی ده  ژیانی پراکتیکی نه سکی نائیداری بوو، ھیچی له میشل که
ی  که نۆشی و گۆڤاره  باده ر خووی دابووه ده به  ڕاده ک بوو له یه ی ماوه وه له

  .زی به  ڕۆژ، پتر ئاستی دادهدوایپشتگوێ خستبوو و ڕۆژ 
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نا ڤی حای ماری دیمیتری، مۆسکۆ گیری خواردبوو خائیلۆڤیچ لهفیۆدۆر می 
  ی که وه ر ئه سه ش سوور بوو له مه بوو، وای ئه تر دهپ ڕۆژ خرادوایڕۆژ 
  .بین ی خۆی نه که کوڕه
ک بۆ میشلی برای  یه دا، نامه٢٦/٣/١٨٦٤   برواریدۆستۆیڤسکی له 
رگی خۆی  ی مه وه  نزیکبوونه  بهستی  ھه ت که ماری ده'': ت نووست، ده ده

 اوایی لئ خری بۆ بکات و مانزایتا . نرت ی ده که وی کوڕهود کرد، له
  ''.بکات
موو  ھه'': ت دا بۆ میشل، ده٢/٤/١٨٦٤  برواریکی یه  نامه ھا له روه ھه 

مولی  حه ، من ته  کشدا نییه ی له که ین، ئازاره که ڕوانی مردنی ده ڕۆژێ چاوه
  ''.م که کانی ده نجامه هئ

: ت نرت، ده  ئیساییف دهپۆڵک بۆ  یه  نامهدا،١٠/٤/١٨٦٤   برواریله 
مکمان  بت، دکتۆر ھیچ وه تر دهپ خرا ره به ره ی دایکت به که یهیخۆش نه''

  ''.شاد پا  خری بۆ بکهنزایستی ل شۆردب،  چ ده ده  وه ، له وه ناداته
 ،ب تکی ترسناک ده دا، ماری تووشی حاه١٥/٤/١٨٦٤  برواری له 

ک  یه سکهودۆستۆیڤسکی برو. بت نگ ده ی ته ناسه دنت، ھه خونکی زۆر ھه
تی   چاکه نگه ، ڕه  بنره شا بۆ ئرهد پا تکایه'': نرت ی ده ک بۆ براکه یه و نامه

  ''.شیشی بۆ بکیت کو پانتۆکی ڕه ب، به شی ھه ڕه
  وه خۆیه  م ھۆشی به  به،ب ڕی بحایدا ده وپه ت و ماندوو، له که ماری، شه 
 بکات و  ریدا ده وروبه ی ده وانه موو ئه ردنئازایی لگڵ ھه بت، گه ده

  .کات  ده  خۆی بۆ مردن ئاماده وه یره کی سه بورییه
 خنکی پ بت، خنکه و سوار ده ی خرا ناسه رزین، ھه  له وته که ئازای ده 
زاری . وت که ا دهد پشت و ژاکاوی به رد وجا ڕوخساری زه ئه. وت که ده
 ،دۆستۆیڤسکی. کشت ده کی قووڵ ھه یه ناسه بن، ھه ، القی گرژ ده وه کرته ده

  بوو، له  سیلی ھهیخۆشی  نه ی کاترین ئیڤانوڤنای، که تی گیانه پاشان حاه
  . وه ته وه گا مان شوه ھه  ڕۆمانی تاوان و سزادا، به

. کشت  ده ناسه ھه ، دوا وتی ئواره عات حه ماری دیمیتریڤینا، سه 
عات  و، سه مشه ئه'': نووست ک بۆ میشلی برای ده یه دۆستۆیڤسکی نامه

  له. مووتان خواست  بۆ ھهیندرژی مه ی ھیوای ته وه وت ماری مرد، دوای ئه حه
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  ھا که زابکی وه زابی کشا، عه استی عهڕ به. ن که بیری مه تازەژ و نزاکانتاندا له
ش  خشینی خوایی ببه ت و به حمه  ڕه شت له پرسم، چۆن ده خۆ ده  من له
  ''!بت
  یره  سه م ڕسته یدا ئه که  ژنهترمیم  رده به  و، له مان شه دۆستۆیڤسکی، ھه 
  که زهر م سه له) ماری(ماشا '': نوست کانی خۆیدا ده اشتهدری یاد فته  ده له

  ''؟ وه بینمه  ڕۆژان، ماری ده ، ئایا من ڕۆژێ له وتووه پاکه
زاب دابوو، ژیانی  کردبوو، و زۆری عه تی ل  ماری خیانه ی که وه وای ئه 
گران  ر به  ی زۆر له م جوداییه چی دۆستۆیڤسکی ئه خ، که  دۆزه کردبوو به ل

  م ژنه ئه.  وه ته کدی جودا بوونهکی ل کجاره یه   به کرد، که ده ڕی نه باوه بوو و
 چاوانی   به نووکه  ھه ی که م ژنه ئه. و  ژیانی ڕابردووی ئه شکی گرنگ بوو له به
  یکرده  ڕاکشابوو، ده  بجووه که ر مزه سه  له وه و زاری لکنراوه وقاوون

 ؛ر کردی کی سه نیاییه ته  ستی به ا ھهدناکاو له. و ی ئهیت نجایه گه تکای الوی و
ھا   ژیان بدات، دوای ساه  به  درژه جۆره م ترسا به س، ده ردان و بکه رگه سه

  .برد ی ده که خی ژنه بایه  ی به  په ش، تازه ژیانی ھاوبه
ئاه ھاوڕێ، '': نووست ک بۆ ڤیرانگیل ده یه دا، نامه٣١/٣/١٨٦٥  برواری له 
ر  ده به ڕاده  منیش له. ویستم  ئجگار خۆشی ده،ویستی من بوو و خۆشه ئه

 ژیانی  له... بووین ر نه وه خته شماندا به  ژیانی ھاوبه م له ویست، به خۆشم ده
گومان بوو،   به میشه ، ھه وه ریبی خۆیه غه تی  بیعه ھۆی ته   به خزانداریماندا، که

ویست، تا  ده کدیمان خۆش یه ر ش ھه وه م وای ئه به. بووین ر نه وه خته به
ر   ھه ، له  ژنه ئم.  وه بووینه کدی نزیک ده یه  بووین، زیاتر له خت ده دبه تر بهپ
ریفتر و ڕاستگۆتر و  ژیانمدا ناسیبوومن، شه   له ی که و ژنانه موو ئه ھه

  یه م ڕاده و، به  مردن و ناشتنی ئه کرد به ده  نهخیامرگیز  ھه. دانتر بوو خانه
  ''.بم تی ده حه زاب و ناڕه تووشی عه

داری، دۆستۆیڤسکی بۆ سان  یه  و تازه سمی پرسه نجامدانی ڕوڕه دوای ئه 
  به. ی ڕابگات که کاروباری گۆڤاره  ر به ونده ، تا له وه ڕته گه پتروسبۆرگ ده

،  وه ی کارکردنه  ڕگه وێ له یه  ده، کارکردن وته که  ده وه کی خۆیه موو توانایه ھه
مکی   ماته رت، کهوم س مانگک نابو به. بکات بیر هی خۆی ل ژاره م و په خه
 ئیساییف پۆڵک بۆ  یه  نامه،دا٩/٦   برواریله. گرت رۆکی ده  به دیکه
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ندێ جلم بۆ  کو ھه ، به  حای مردندایه م له شا گیان، براکهدپا'': نووست ده
 بۆ  نگه ڕه.  م بۆ نیکۆ ناردووه نامه.  وه گه س مه  بۆ که مه ئه. نریت ده

.  ف،مامی دسۆزت.  ھیوای خۆشیت به. م بم بۆ شار کی که یه ماوه
  ''.دۆستۆیڤسکی

خۆشی و  ھۆی نه   به،یانی وتی به عات حه دا، سه١٠/٧  برواری میشل له 
مبار و  ی دی دۆستۆیڤسکی خه  ھنده م کۆسته ئه. مرت ، ده وه ره ئاوسانی جگه

ک بدات و  ی نادات پشوویه ر ماوه ده کرد قه هست د وای ھه. کات شو ده په
  که.  وه کات و لی نابته  تاقیبی ده حمانه  و بیه مه دووی ئه ر شان له سه چنگ له

سی  ، که نووکه م ھه ، به وه دایه ی دهی دخۆش بوو که ی ھه ی مرد، براکه که ژنه
 و نیاتر له ته. زینداندا بوو   له ی که کاته و نیاتر له نیا ته تاقی ته  و به  ماوه نه

ڕای چیدا  پناوی ک و له زانی له یده نه. ی سیبریا بوو تاراوگه   له ی که کاته
  دوو ، بوو به ژیانم وران بووه. ترسم ، ده وه ته نیا ماومه ته  من به'': ژی ده
 .ندا ژیامپناویا  له  بوو که وانه واو بوو، ئه میان ڕۆیی، ته که شی یه ، به وه شه به
ی  وه ئه ، ب  و نامۆیه شتک تازه موو ، ھه  ھشتا دیار نییه میان که شی دووه به

ئایا . ستم چوون ده  له  که وه بکاته م بۆ پ و دوو ده دک بتوان جگای ئه
 بۆ خۆم   ژیانکی تازه؟م یدا بکه  بۆ خۆ په تی تازه ندی و دۆستایه یوه توانم په ده

  م که که ست ده  ھه جاره م که ن، بۆ یه که  بتاقتم ده م بیرانه هم؟ ئ دروست بکه
وانم خۆش  نیا ئه دا ته م دونیایه  و من له وه بکاته وانم بۆ پ  جی ئه س نییه که

کو  ، به حاه ر مه ک ھه  نه ویستی تازه شق و خۆشه ئیدی ئه.  ویستووه
  ''.م که رما ده وانی و سه  چۆه ست به ھه.  کوفریشه
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  م بشی پنجه
  پیاو بوه

  
شی  ج به  جه  به  که،ج مابوو پاش به د ڕۆبی له نیا سسه میشل ته 

   پازده رزدار بوو، که زار ڕۆب قه م بیستوپنج ھه به. ی کرد که کفنودفنه
.  وه تهکاتی خۆیدا بدر   له بوایه  بوو، ده مپیالهۆد و ک نه ی سه گوره زاری به ھه

  چوو، که رده ی ده که ره به وهڕ  ئیحتوباری به رز و به قه   به که گۆڤاره
 تداتاڵ بوو، شنقی   به که ی گۆڤاره قاسه. ستا ویش وه ی مرد، ئه که ره به روه به
  ی که شانه و ھاوبه م، به رده ی گۆڤاری سه ش ژماره نی شه به. بوو نه

 .کرد یان ده که  داوای گۆڤاره مانه  ئه.ابوو، درابووی خۆیان د  ئابوونه خته پشوه
م  ر ئه گه خۆ ئه. چوو زار ڕۆبی تده  ھه ژده  ھه یه ش ژماره م شه چاپکردنی ئه

   له له په   به بوایه  ده ی که زاره  ھه و پازده ر ئه  سه  بخرته زار ڕۆبه  ھه ژده ھه
  که زار ڕۆب، تا گۆڤاره  سیوس ھه یکرده وا ده ، ئه وه کاتی دیاریکراودا بدرته

  ھبت دۆستۆیڤسکی دەیتوانی خۆی له. وام بت رده ربچت و به بتوان ده
ھا  روه ھه. بوو  نه وه وه ناوی ئه   به ، چونکه وه  بدزته رزه موو قه و ھه ی ئه وه دانه

  وه ڕاجه  ھه کانی بخاته لهوپل کات و که ری نه  ڕابگرت و ده که دەیتوانی گۆڤاره
ی  مه م ئه به.  وه ، بداته که شدارانی گۆڤاره  به کان، واته رزه  قهین رزی خاوه و قه
  یه م بیرۆکه رداری ئه ستبه  ده زانی، بۆیه ی ده ک بۆ براکه هیتی  سووکایه جۆره  به

 ی وه  ژر باری دانه  چووه زانی، بۆیه جی ده ند و نابه سه کارکی ناپه  بوو و به
دار بوون و چ  گه  و به قینه رزی ڕاسته ی قه وانه کان، چ ئه رزه موو قه ھه
  .ر بوو سه ی گومانیان له وانه ئه
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ژنی   بوه،مای جوامری که   بوو به وه  ئه  که،ش باشتری کرد وه کارکی له 
 یرجی ف و خه سره  ژر بای خۆی و مه ی گرته که رچوار منداه ی و ھه براکه
  .نکشا ده

زار   ھه ده.  چوو بۆ مۆسکۆ،ی دا و بیارانه ی ئه وه دۆستۆیڤسکی پاش ئه 
کرد و بۆ سان پتروسبۆرگ  رز ژن بوو، قه  پیره  که، کومانینی  پووره ڕۆبی له

و   وه ربکاته  ده ر نرخک بووه ھه  م، به رده و لبا گۆڤاری سه  وه ڕایه گه
عوای   ده که  گۆڤاره؛ئارادا بوو لهم گرفتکی قورس  به. بدات ی پ درژه

  وه زگای سانسۆره  ده ی له ی تازه تنامه  مۆه بوایه ر بوو و داخرابوو، ده سه له
 مانگی کانوونی  بوا له  ده  که ،که کی گۆڤاره  سیویه  ژماره بۆیه. ربگرت بۆ وه
ی  هو  له  جگه مه ئه. وت بۆ بیستودووی مانگی س  دواکه،ربچت مدا ده دووه

ر و   چ وەک نووسه،کانی وتار و نووسینهگر  سه ناو و ئیمزای دۆستۆیڤسکی له
  که وتنی گۆڤاره دواکه شدارانیش له   به دیاره.  بوو غه ده  قه،شانکار چ وەک وه

زایی خۆیان   زمانی زۆر توند، ناڕه  و به نامه  یی بوون و به گله زۆر به
  .بی رده ده

 ھیالک  ریک بوو به پکاریدا، خه  دا، له نده روبه م سه دۆستۆیڤسکی له 
.  وه کرایه بوو و پاشان کۆ ده زگای جیاواز چاپ ده س ده   له که گۆڤاره. چوو ده

تاقی    بوو، به که ری گۆڤاره به ڕوه ر و به رنووسه  سه فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ که
 ی پشوازی،ردک چن ده ه  و ھه وه کرده کانی ڕاست ده ت و پرۆڤه نیا بابه ته
  و شه نگه ندانی سانسۆردا گه  لگڵ کارمه،کرد رانی ده دیبان و نووسه ئه

  کردن، له چنی ده ه کرد و ھه وتارانی دهگ یستکاری ده، کرد مشتومی ده
 تا  وه  ئواره وامی له رده  به  به،یداکردن بوو په دووی پاره ری شاردا له رانسه سه
عات  نیا پنج سه  ڕۆژیکدا ته وو  شه  له،کرد ی دهیانی کار شی به عات شه سه
  .نووست ده

م،  ری ئازیز، ئاماده براده! ئاه'': ت نرت، ده ک بۆ ڤیرانگل ده یه جارک نامه 
زینداندا    له ی که و سانه مان ئه ی ھه ی ژماره ندازه  ئه  خوایشتی خۆم، به به
 بتوانم  و کاره ر به گه ندان، ئه زی وه م بچمه رم بردن، بۆ جاری دووه سه به
  ز بووم، له ڕه تی وه واوه  ته به...  وه  ئازاد ببمه و دووباره  وه مه کانم بده رزه قه
 ھیچی ترم بۆ ،شوی رانی و په ستی نیگه  ھه  له وتووم، جگه لوپۆ که په
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، تای  ژاره م و په ئیدی خه. ، نائومدی و بھیوایی زۆری بۆ ھناوم وه ته ماوه نه
موو  وای ھه. نیایی  ته  له  جگه مه  ژیانم، ئه شک له  به و ناخۆشی بوون به

ی   مایه مه  ئه م بۆ ژیان، که  ئاماده میشه  ھه رچاو که  به  وام دته،ش مه ئه
و   ئیدی به''. یه  پشیلهییخت رسه مان ژیاندۆستی و سه  ھه مه ؟ ئه هینی ، وا نینه پکه
و پیری ژیان  ره ھات و به ده کانی ھه ژاره م و په خه  ری لهناچا  ، به جۆره
سوکار و دۆستانیدا،   خۆی لگڵ خزم و کهیندی یوه دات په ده وڵ ھه. چوو ده

  ره به ره ، به و جۆره به. یدا بکات  په  و دۆست و ناسیاوی تازه وه بکاته  تازه
سکیدا ۆڤکۆین کرڤرۆاتی کلگڵ ماب.  وه کاته  ژیانی ئاسایی خۆی ده ست به ده

یان، دوو چیرۆکی ناسک و  وره  گه  ئاننای کچه کات، که یدا ده تی په ئاشنایه
  .م نارد بوو رده جوانی بۆ گۆڤاری سه
 قژدرژی یزاسووک توخاڵ و ڕه خه ژن زراڤی خۆش ئاننا، کیژکی به

کچک زیرەک و . زەردی چاوسوزی وەک چاوانی پری دەریا بوو
غروور و متمانبخۆ، بتمای لپاڵ پیاوکی دەگمن و سربست، م

  .ببینھبژاردەدا، ڕۆکی گورە 
وری ئاننای خشیک و خانوادەکیدا، ھستی ب وکی ل حزۆیڤسدۆست 

. ھمیش پست و بحواس دەھات برچاو'': خمینی و شپرزەیی دەکرد
ردەوام و بنک و زەر بت نڕد تووڕەیی دەستی ب ا، بیدا دەگدەک

  ''.ڕوخساری گرژەوە سمی دەجوو
ڕۆژک وای ئوەی داکوبابی کچکان پیان ناخۆش دەبت،  

 ک بشک ،گینۆرڤ ستادانپدانانکانیدۆستۆیڤسکی لدەبت، ک چیرۆکی 
تواوەتی  کچکان ب. بوو ل ڕۆمانی ئایندەی ئو، بۆ ئم کیژان بخونیتوە

خۆی دەنازت  ئاننا، زۆر ب.  ئم چیرۆکوەیندۆر و کاریگریدەکون ژر با
و خونوار و پ بھرە و بھرەمند، بو ڕادەی  ک پیاوکی ئوەندە فاما

 دۆستۆیڤسکی ینیبم ئاننا، ھوست و بۆچونی نر. بایخ بم دەدات
گلیی سبارەت ب الوان و ھزر و بیرن تازە، پسند ناکات و لو ڕووەوە 

دەکات ل.  
گنجانی ئمۆ، ھموو گوج و نزانن، بالی ھر '': دۆستۆیڤسکی دەت 

 ئاننا وەمی ''.یکک لوانوە، جووت پو زۆر بنرخترە ل پوشکین
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 دۆستۆیڤسکی ''.پوشکین بۆ نوەی ئم بک کۆن بووە'': دەداتوە و دەت
 و ڕۆیشتن دەکات و ئنجام ل دەئاۆزت، ھاوار دەکات، ھڕەشی تۆران

وای ئوەش، . بم بۆ سبین ب ژوانی دەگڕتوە. ماک دەڕوات
نیا، خوشکچکۆلیان، سۆناتای پاتیتیکی، ک ۆشوک کاتک ک س

ۆدەکرد و س دۆستۆیڤسکی ئارەزووی لری ببوو، لو فر خاتری ئبنیا ل 
  .کدا ڕازونیازی تایبتیان دەکردو دۆستۆیڤسکی ل ھۆ چکۆل  ئاننا.دەدا
یکم دیدارەوە خۆشم  من ھر ل'': دۆستۆیڤسکی لبن لوانوە دەت 

ئارەزوو دەکم لم تبگی و ئوە بزانی ک ئم تنیا . ویستی
اپامی ت و سریدیيدیکی سادە نیی، بکو ئشق و ڤیانکی جیدۆستایت
  ''.گرتووە

ەنووسی خۆی بم پیاوە بلیمت و نخۆشوە بم ئاننا دەترسا چار 
ئوان ب دەنگی نزم قسانیان . کردووە یکی ڕەتیگرێ بدات و خوازگار

نیا، دەستبرداری پیانۆلدانکی دەبت و گوێ بۆ قسکانی ۆدەکرد، بم س
  .ئوان ھدەخات

دەوت،   خۆشیئم کیژە چکۆل چواردەسان، شتان دۆستۆیڤسکی 
ئیدی . و مانۆڕەکانی خوشک گورەکی خۆی بدڵ نابتڕەفتار 

پشتی چماوەوە، دەرگی ماک   داماو و بلنگاز، بیدۆستۆیڤسکی
بم دۆستۆیڤسکی ک ل . دەکاتوە، تا برەو دونیای تنیایی خۆی بوات

یی دەروون و ڕۆحی و پی ب قویڕۆمانکانیدا، توانیبووی بو زەبردەستی
رپکچ برت، ئستا نیدەتوانی ڕوخسار و ۆی کیو نیلل وەک نیتوچکاکیژانی 

 بڕێ دەکرد، ینیای کۆرپکچ، ک ب نیگا دۆستۆیڤسکیۆڕەفتاری س
  .بخونتوە و بچت بنجوبناوانی

 بوو ک ببت ب زانایکی زۆر بناوبانگی ماتماتیک، ب قدەری سۆنیا وا 
، بیرو ھزرەکانی خۆی لو بارەیوە ک سکی، بم ئانناڤالیۆڤناوی سۆفیا ک

 ب ت ببشیدەبمھاوبورە، بکی گژیانی پیاو  نایدی جۆرە ھ، ک 
کی فپیالنگ ڕەشووی بناوی جاکوالر کرد نسایی ب، حکووم بم ک 

. لسدارەدان بوو و ل قیکی نزیکی سنووری ئمانیادا زیندانی بوو
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ک جاکوالر توانیی بتکۆمزار ی و یارمی بیست ھب زووری، کی خ
  .فرانکی ب برتیل دابوو ب قرەوک، ل زیندان ھت

 ل ستی کرد ککی دی ھتی دۆستۆیڤسکی جاروە سووکایکن ژنیالی 
پ م  کراوە و زۆر بی خۆی، بر ئیشوکارەکوە سڕایرموگوڕی گگ

ژمارەی بشداران .  دەدایکمی  لتیراژی گۆڤارەک ڕۆژ ب ڕۆژ دادەبزی و
خاوەنقرزان، ک دۆستۆیڤسکی بنی . دابزی بۆ ھزار و سسد کس

 سردان، تنگیان پ و چ ب نام  بچدابوون قرزەکانیان بداتوە، 
  .ھچنیبوو

ل ئاخروئۆخری ھاویندا، ئینزارکی درای ک ئگر فن قرز نداتوە،  
قرزەک بریتی بوو ل نزیکی س ھزار . وەڕوانی دەکاتگرتن و زیندان چا

وڵ. ڕۆبدۆستۆیڤسکی ھ نیا دەدات برزەکان در جۆرێ بووە، خاوەنقھ 
بری لک سوەو بۆ ماوەیم خراپی. بگرن بکاتیب بازاڕی گۆڤارەک 

 ڕۆژنامی دەنگ ل. لوەدا نبوو بشت قس لگڵ خاوەنقرزەکاندا بکرێ
. ، ھوی ڕاگرتن و داخستنی گۆڤاری سردەم ڕادەگینتدا٩/٦ برواری

ک بوەشانکار نگالی دۆستۆیڤسکی و  سکی دەڕوات بۆۆڤناوی ستیل ھ
کانی لمرھموو بئیمتیازی چاپی ھ وە دەکات کرگدا،  پیشنیازی ئب س

  برواریدەکات ک پش ھروەھا داوای ل. ب س ھزار ڕۆب ل بکت
 ڕۆمانکی بونکراوەی ڕادەست بکات، بو مرجی ک ئگر ١/١٠/١٨٦٦

. تا ئوکات ڕۆمانکی ندات، ئوا دۆستۆیڤسکی جریمیکی دارایی بدات
ووسکی ندات، ئوا دۆستۆیڤسکی ھیچ ن دەست١/ ١  برواریئگر تا

 ب و ئایندەشیوە نامن و دەبن مافکی بسر ئم برھمانی ئستا
  .موکی یارۆی وەشانکار

سکی حیسابی خۆی دەزانت و دنیای ک دۆستۆیڤسکی ۆڤدیارە ستیل 
ر و لس نی خۆی بباتب م،  ناتوانبدات ب ککاتی دیاریکراودا نووسین

و ئنجام بم ف دەبت ب خاوەن ئیمتیازی ھموو برھمکانی ئستای و 
  .تئوانی ل ئایندەشدا دەیاننووس

ناوەندە ئدەبی و ھونرییکی سردەم و زەمانی خۆیدا  سکی لۆڤستیل 
 دەستی خکانکی زۆری وەک ،ب پیاوکی ککباز و دەستب ناسرابوو
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ئم پیاوە . گلینکای بیبوو و فریوی دابوون و سکیۆڤپیسمسکی، کریست
ک، ی خیی لسر حیسابی کۆی و داماویدە و کوچونفسنزم و بو

و  کسکی کردبا، کوکی لسر دەنا سردانی ھر. خۆی دەومند دەکرد
ی لی قۆوە دەببن.  

ەی لگڵ ئودا کردی، برەو دھبت دۆستۆیڤسکی بو بیاردا 
 دوازدە ڕۆژەی ک ماوەیڕکوت، ئو  ب. کارەساتکی گورە دەڕۆیی

 و دوا  وه  بکاته که له سه  مه  لهیارۆی وەشانکار دابووی ب دۆستۆیڤسکی تا بیر
رزان پیان  ن قه  خاوه  بوو کهماوەیو  ر به رانبه بیاری خۆی بدات، ڕک به

  . وه  زیندانه خرته کرت و ده ستگیر ده نا ده ، ده وه کانیان بداته رزه دابوو تا قه
م  به. شانکاردا ئیمزا کرد ی لگڵ یارۆی وه که دادهبیاردۆستۆیڤسکی  
و  ندێ له  ھه ، چونکه دایه ده ی نه که موو پاره سکی ھهۆڤڕاستیدا ستیل له
رزان   نرخکی ھه  دۆستۆیڤسکی ئیمزای کردبوون، به ی که دانه نه سه

 دۆستۆیڤسکی،  یدا به  ده سته م ده شانکار به ی وەک وه وه  ئه واته.  وه کیبووه
  . وه گرته دهر ی دی لی وه که سته  ده رز به ن قه وەک خاوه

 بۆ  که ی بیارداده تکای پاره  ی له وه مدا، ئه کی که یه  ماوه ئیدی له 
م گرنگ  به. فتاوپنج ڕۆبی زیو بوو هحو  د نیا سه  ته ،وه مایه دۆستۆیڤسکی ده

  .ران بکات نده ری ھه فه دۆستۆیڤسکی لبا سه! بوو نه
ویست جارکی دی پۆلین ی  ده:بوو دا ھه ره فه م سه ستی له به س مه 

  له. ویست ر خۆشی ده  و ھه وه چووبووه بیری نه   ھشتا له ، چونکهببینتوە
وێ، زۆریش  ر خۆشم ده من ھشتا ھه'': ت ی ده که کیدا بۆ خوشکه یه نامه

ڕاستی   به  چونکه،وێ کرد چیتر خۆشم نه زم ده ند حه  چه.وێ خۆشم ده
ش  یویست جارکی دیکه ھا ده روه  ھه''.  من نییهیویستی ی خۆشه شایسته

ران  نده  ھه بوو له ما ته ھا به روه ھه.  وه  واری ڕۆتدا تاقی بکاته ختی خۆی له به
  ی که و ڕۆمانانه واوکردنی ئه رخان بکات بۆ نووسین و ته کاتی خۆی ته

گاته مووزدا ده  ئاخروئۆخری مانگی ته دۆستۆیڤسکی له. کردبوو داوایان ل  
و  ر ونده  کۆتایی مانگی ئابدا بچت بۆ ئه بیار بوو سوسلۆڤا له. یزبادنو
ی یڕوان م چاوه ده دا و به یه و ماوه دۆستۆیڤسکی له. ببیننکدی  وێ یه له
  .کات  ده  ھاتوچۆی قومارخانه وه یشتنی پۆلینه گه
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   له ر مزکدا، په سه  به  دراوه وره وزی گه وتی سهومان ماھ دیسان ھه 
مان  دیسان ھه. مانی و ھۆندی جۆری ئه مه ی ز و دراوی ھه لیره

زووی  ی چاوچنۆکی و ئاره  نیشانه ست که دی و پهيدڕوخسارن ج
یان  که ی مزهغرا  قه ی که  تووڕانه سته و ده مان ئه بارت، ھه ده یان ل وه بردنه

.   گرتووه وه یه که ره جه موحه  درکی ڕکدا خۆیان به ر ھه سه ی له و ده  گرتووه
سیویک، '': مان ئو وش ئفسووناویان دەزرینگتوە  ھه دیسان گوی به

  ''...ش، جووت و دۆڕان چوار، ڕه...  وه سوور، تاک و بردنه
ک  یه  بوو، به خۆ نه  بوو، ئاگام له تام ل :''ت  ڕۆمانی قوماربازدا ده له 
خۆ  پ وه و له م ڕاکشا که  سووره ر خانه ی سه  زه رمانه و خه  ئه بهڕ زه

 خۆ  وه و ساته نیا بۆ ئه  ته وه و شه درژایی ئه  به. ک سات بوو نیا یه ته.  وه ھاتمه
شۆکابووم  وا په. اپامدا ھاتتر سه  فر به کی سارد، وەک به زوویه ته.  وه ھاتمه
ستم  دا، ھه ۆشیارییه ھ ساته و  له،ڕی بتوانایی وپه به. رزین له ست و القم ده ده
   ''... چی کاته و ده خته ند سه  دۆڕان بۆ من چه مزانی که کرد و ده ده

ی  فتاوپنج ڕۆبه هحو  د و سه  ڕۆژدا، ئه ی پنج دانه ماوه  دۆستۆیڤسکی له 
شی  که عاته سه. دابوو  نهھۆتلیی  ھشتا پاره. دۆڕن ، ده وه  بۆی مابووه که
نت و   ده ژر پوه  خۆی وهلخۆباییبوونیو  روناچار غرو.  وه  بارمته خاته ده

کی  یه نامه.  ھشتا ڕقی کۆنی لی بوو کات، که  تۆرگینیڤ ده تی له داوای یارمه
م حای   به،م  ناچارم ئیزعاجت بکه تم که جاه زۆر خه'': ت نرت و ده بۆ ده

  ی که وه  له  جگه مه  ئه.م بنه م ڕووی ل سی دی شک نابه  تۆ که  له حازر جگه
ک  هیھیچ دوودی ش ب ر بۆیه ھه. تر و ڕۆشنبیرتری کانی دی فامیده خه  تۆ له
م و داوای  که  لگڵ پیاودا ده من وەک پیاو قسه. نووسم ت بۆ ده یه م نامه ئه
 ''؟ یهی، چاری چ نگانوە  ته وته  پیاو که که. م که ده د تالیرت ل سه
  .نرت  تالیر بۆ دۆستۆیڤسکی دهنجا تۆرگینیڤ په 
ری ئازیز  سوپاس، براده'':  وه داته می ده ک وه یه نامه  دۆستۆیڤسکی به 

تی ڕزگاری  واوه ته   به نده رچه یی، ھه م پ گه که نجا تالیره یچ، پهڤئیڤان سیرگی
  ''. باش کردمحایمک  م باش بوو، که کردم، به نه
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ست و بزار  په. کرد تی ده سووکایه  ستی به  ھه، وه کرده خۆی ده  قزی له 
م  به. ی پ ب کو شتک پاره کرد، ئ به یشتنی پۆلینی ده ڕوانی گه چاوه

  . پ نابتھۆتلیشیی کری   پاره، ویزبادن گاته کاتک پۆلین ده
  تنه م ھه ئه.  وه ڕته ز بۆ وت بگه له  به وه کاته  ده وه دۆستۆیڤسکی بیر له 

   له  و ئاشقنیدا، که پناوی حوبحوبنه  له تنه م ھه  ڕووسیا، ئه  له یه ئاشقانه
  م له ند ڕۆژکی که  بۆ چه وه  شکایه وه بوو، به ودا ئجگار خۆش یای ئه خه

بوو،  ت ده ا ڕهدالی   به که ن ھۆتله  خاوه ، که وه پووتدا بگیرستهڕ  پهھۆتلکی
ا رده وه ڕووی لشخزمه پ.گ ده تهی پته که کان پنین و گا کرد ده یان پ .
و پاریس  ره د و به ج کۆتایی مانگی ئابدا ویزبادن به  پۆلین، له

ڕۆ   نان و خواردنی نیوه که ن ھۆتله دوای ڕۆیشتنی پۆلین، خاوه.  وه ڕته گه ده
  ، چونکه ن نییه خوارد تۆ پویستت به'':  فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ  نادات به و ئواره

  واو، پویست به ین و ته ده نیا چات ده ته. ی  خۆت دابین بکهیناتوانی بژوی
   ''. ناکات شه نگه گه

،   خواردنم نییه  دونوه ئیدی له'': نووست  بۆ پۆلین ده دۆستۆیڤسکی نامه 
ی چا.  وه ش ناخورته م چایه م ئه ر چا، به  سه ته موو خواردنکم ھاتووه ھه

  کانم، که  جله  و نه وه نه که کانم پاک ده  پوه نه. ب پخۆر ناخورت ڕووت به
  وه و بزه قز  کان، به تکاره بۆی و خزمه. ن  نایه وه نگمه  ده م به که بانگیان ده

، ھیچ تاوانک  وه انهیمانی الی ئه به. مانین ڕاستی ئه به. ن که دهگڵ  م له ه مامه
کانی  رزه کاتی خۆیدا قه  توان له  ب و نه بووه  پیاو نه تر نییه رهو  گه وه له

ختی   وه ر له موو ڕۆژک به فس، ھه تی نه ر عیزه به  دۆستۆیڤسکی له''. وه بداته
 دونیا تاریک  و، که نگانی شه وت و دره که ده ر ده وه که   ھۆتله نانخواردن، له

ی دی   ھنده یه  ڕۆژانه رزشه م وه م ئه به.  هو ڕایه گه وسا بۆ ھۆتل ده بوو، ئه ده
. گرت ی خۆی ده که  ناچار کونجی ژووره  بۆیه، وه کرده ئیشتیای خواردنی ده

کانی  ی زۆر بۆ خه ک نامه ئیدی کۆمه. بوو  و نووسین ده وه ریکی خوندنه خه
   کهلی نابوی پو م پاره کات، به  ده نووست و داوای پاره جۆراوجۆر ده

  .کان پۆست بکات نامه
م   چا ھیچی دیکه  له ، جگه یانی و ئواره ، به  ڕۆژه مۆ س دانه ئه''
ی  ی مایه وه ئه. م  برستی ناکه ست به  زۆر ھه یه وه یر ئه سه.  خواردووه نه
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ت  نانه و، ته ندێ شه ن، ھه که کانیم ده ره ربه ک به یه موو شوه  ھه ، به رانییه نیگه
  ''.وا نابینن ڕه شم پمۆمکی

ن ڤیرانگیل ۆ بۆ بار نامه. کات  پۆلین ده تی له دۆستۆیڤسکی داوای یارمه 
. نرت بت، ده جنف ده  له  که، بۆ ھرتزن نامه. ب پنھاک دهۆ ک  له نرت که ده
م  به. نرت  ده،بن ڕووسیا ده   له  کهڤشانکار و کاتکۆ ی وهۆڤکۆ بۆ میلی نامه

  ته رزشی چووه شتکی وه  گه ھرتزن، به.   مادوونی ڕۆییوه هڤیرانگیل ب
  کک له ر داوای دۆستۆیڤسکی یه سه دا له ده وڵ  ھه ف، کهۆکۆمیلی. کوستان
ی  ی کتبخانه  بوکراوه د ڕۆب به  بی س سه ی به کانی ئاینده ڕۆمانه
،  وه ی ناڤبرییه وهن بوکرا الیه  ر له ک ھه ی نه که وه ران بفرۆشت، ھه خونه

،  وه یشهیی نیشتمان رزنامه ن وه الیه  رخ و له ی ھاوچه ن ڕۆژنامه الیه کو له به
و بکت و   بیار بوو ڕۆمانکی ئه ، کهۆڤنجام ئاغای کاتک ئه. وەکرت  دهڕەت
م و  ، که وه یکی ڕووسدا بوی بکاته ی په  بوکراوه ش له ش به پنج شه  به

 ،ش مه موو ئه وای ھه.  وه می ناداته ماب، وه ژیاندا نه  ی له وه زۆر، وەک ئه
 ۆڤ بۆ کاتک وه یه و باره ک له یه کات، نامه  زۆری مژووڵ ده که ی ڕۆمانه بیرۆکه

. ن ده دا ڕوو ده م ساه ، له یه م ڕۆژانه ی ئهیکان، ھ ڕووداوه'': نووست ده
 خزان و ماباتکی  تدا، له ڕه  بنه  له.کرت رده  زانکۆ ده نج له خوندکارکی گه

ژر  ئیدی له.  وه بوونییه ژاری و نه ڕی ھه وپه  ئه ته وتووه ، که رژاوایهۆبەورد
  بت، ژیانی خۆی به ده ی خۆیدا، ل مواره بار و ناھه  نالهحاو  گوشاری ئه

 ار ڕزگ یهیستکورت بوونی و ده ژاری و نه و ھه تی بگۆڕێ و خۆی له واوه ته
 و  ندێ ھزر و بیرن ناپوخته ری و باندۆری ھه ژر کاریگه ئیدی له. بکات

ت پیره ده نامۆدا، لت و پار بکی سووخۆر بکوژی بۆ خۆی  که پووله ەوژن
  دات به ھن و فایز ده  و ڕه  بارمته  به ، پاره  سووخۆره ژنه م پیره ئه. ببات
 و  و پیسکه مان کاتدا زۆر ڕژد ھه  خۆش و له ڕ، نه وج، که ژنكی گه. کی خه
کی  خه   به ی که رزانه و قه ر ئه  سه خاته ئاسا، فایز ده که ، جووله دنیھاده به
ر  که  وەک کاره  که،کات یدا ده که نجه  گه  لگڵ خوشکه ه خراپترین مامه. دات ده

سک  کهت، سوودی بۆ ھیچ  کی ھیچ نایه که   به ژنه م پیره ئه. کات تی ده خزمه
ی خوندکار   مشکی کوڕه یاته و خه م بیر  ئیدی بۆچی بژی؟ ئه. نییه
و  به. رت ی بۆ خۆی به که وپووله دات بیکوژت و پاره بیار ده. ونوج ده
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  ژی، بدات و له گوندیدا ده   له  که،ی دایکییت  یارمه یه م پاره  به یه ئومده
   که وه تهی بک که  ژیانی خوشکه یه و پاره هھا ب روه  ھه.ختی ڕزگاری بکات دبه به
گی موکدار  به ره کی ده الی کابرایه ک له نیزه ژاری و ناچاریدا، وەک که ھه  له

  .ی خۆی بکات که رجی خوندنه  خه ،که  پارهیباقی و کرد کاری ده
 سرئنجام ؛ وه گرنه ده ک تی خوایی و قانونن دونیایی یه قیقه م حه به
   بچته یه ت ئاماده نانه ی خۆی ئاشکرا بکات و ته که بت خۆی تاوانه  دهناچار

ر و  ته موو خه  ھه  که یه  بمرت، ئاماده وه م بگاره ده  زینداندا و به زیندان و له
ناو    بتوان جارکی دی له ی که و ئومده نیا به مول بکات، ته حه ک ته ترسییه مه

نجامدانی  ر دوای ئه ھه.  ژیان بکاتیداریش کدا بژی و به ی خه کۆمه
 ،گن رده وه یبوغزنن، ڕووی ل کی ده  خه کات که ست ده ی، ھه که تاوانه

ت و  قیقه دات، قانوونی حه ت ده زیه  زۆری ئه سته م ھه ن، ئه ڕووی ناده
ئیدی یارۆی تاوانبار، بیار . ھزترن ر شتکی دی به ھه  تی مرۆڤانی له بیعه ته
ی خۆی  که بووی تاوانه ره ک بکات، تا قه ر ئازار و سزایه مولی ھه حه دات ته ده

  ''.ر ویژدانی سووک ببت  و باری سه وه بکاته
کانی  کییه ره  سه نه ئاسانی دیمه  دا، زۆر به  کورته مه ه قهەر ند سه م چه به 

  ستۆیڤسکی له دۆ، به. بت  ده سته رجه رچاو به به  ڕۆمانی تاوان و سزامان له
چوو، برسی و  مارک ده  عه  زیاتر له نگ و تاریکی ھۆتلکدا، که ژوورکی ته

ک  یه دا بوو پاره وه وی ئه  ھه ل، له رچوار په  ھه ب ڕووناکی، چکنوپکن، به
 ن شتکی بۆ بنرێ یا نا، که سک ده س و ناکه ر که ھه  ست بن، ڕووی له ده به

ی  خشه  و نه سته ره  که، وه ڕته  بتوان بۆ ڕووسیا بگه وه مه الی که بدات، تا به
ت و  ی شۆره مایه  بت به  پاشان ده  که،کات  ده ه  گه م ڕۆمانه  ئهیکی ره سه

 ئستا  ی که وه  ئه نگه ڕه'': ت  ده وه یه و باره خۆی له  به. و نوبانگی ئه
 تا ئستا  رچت، که ر دهم باشت و نووسینانه تکای ئه  ینووسم، له ده

  ''.نووسیومن
ی  که ردوو نامه ، ھه وه ڕته گه پنھاک دهۆدا، ڤیرانگیل بۆ ک یه و ماوه له 

  وه شی ئه ر به کسه  و یه وه خونته تک، ده ده یان لی نائومد دۆستۆیڤسکی، که
 بوات  کات که تی ده عوه ھا ده روه ھه. بکات ری پ فه  سه نرت که ی بۆ ده پاره
ڕی  وپه دۆستۆیڤسکی به. رت ر به سه وی بهکن  ند ڕۆژک له پنھاک و چهۆبۆ ک
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 ینی پنھاک تا دیدهۆڕوات بۆ ک کات و ده ی قبووڵ ده که ته عوه خۆشحای، ده
پنھاک، ۆ شآری ک گاته دا ده١/١٠   برواریله. ی خۆی بکات که  درینه دۆسته

و سان  ره  به.دا١٠/١٠برواری   لهبات و  ر ده سه ر به ونده  ڕۆژ له ده
ک،  دوای یه لی دوابه خت، س چه  پایته وه گاته  ده که.  ڕێ کوته پتروسبۆرگ ده

ی لت فت کدا بۆ ڤیرانگیل ده یه  نامه له. د :''ای ئهش، دانیشتووم و  وه و
  ''.مژووی کارم

ستی،   ده گاته و، دهی داوا کردبوۆڤکاتک  له ی که د ڕۆبه و سسه نجام ئه ئه 
  ووه  ویزبادن و له گاته و ده سی ئه دره  ئه ی به م پاره  ئه ی که وه م دوای ئه به
کی  یه نامه. کرد ده وی نه کانی ئه یهیشی پویست  به یه و پاره ئیدی ئه،  وه ڕته گه ده

 ژر   ناتوانم بچمه م، بۆیه که ی تۆ کار ده که من بۆ ڕۆژنامه'': نووست بۆ ده
 ڕ باوه. م ی خۆم دابین بکهیم و بژو خۆ ڕابگه   و به باری ھیچ کارکی دیکه

کانم  ل و جله لوپه  که ندێ له ، ھه  حای حازر تاک کوپیککم پ نییه بکه
زار ڕۆبیم  کی ھه یه م سلفه که ده  تکات ل ، بۆیه وه ھنه  و ڕه  بارمته ته خستوونه
ژاری و  ڕی ھه وپه  مردبوو، له ی میشلی برای که که  ماومنداه''. بۆ بنره

کانی  رزه  قه ی که رزانه ن قه و خاوه ندێ له خۆیشی ھه   به،ژیان بوونیدا ده نه
ندێ  ھه'': نووست  ده وه یه و باره له. چنیبوو نگیان پ ھه واو ته ، ته وه دابوونه نه
  ترن، ڕازی بوون کهتر و ماقوو  بک فامیده ، که رزانه ن قه و خاوه له
یان  م ھندی دیکه به.  وه مه ی پنج ساڵ بده ماوه   قیست و به کانیان به رزه قه
 بزاریان کردووم و  وانه ڕاستی ئه  گویاندا، به چوو به ده  نه و قسانه ئه
ب   نه وه ، ئه  ھیچ چارکم نییه ،مانه موو ئه م وای ھه به. ماریان گرتووم ده

   بته حاه جار مه ندێ ش ھه م کاره  ئه که. م  بنه وه  نووسینه م و مل بهدانیش
  ''.کردن
ک  م وه خست، به ی دواده که  کاره ست، که  بوه والوه فش له ئیدی نۆره 
،  هیتی گبه موو نه و ھه رباری ئه ، سه کانی ناخۆشه ، قۆرته تی خۆشه گبه ن نه ده

   له فته ی دوو ھه و ناچار بۆ ماوه  وه کاته و ده  ھهی که یهیسیر سرئنجام مایه
  ، له وه  بوچانی خۆیهیو چاالکی ھۆی کار   به،رحاڵ ھه  به. وت که جگادا ده
  .کات واو ده ی ته که  زۆری ڕۆمانه ره شی ھه ردا به مبه مانگی نۆڤه
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  بارهسووتن و دوو کانی ده ستنووسه ی ڕازی نابت، ده که کاره م له به 
کی  یه خشه کنیک و نه ته'': ت  ده وه یه و باره له.  وه کاته  ده وه  نووسینه ست به ده

ت  ک کاتدا دوو بابه یه  له. کات و و ڕۆژ کار ده  شه''.یادا ھات خه  م به تازه
کردبوو و  سکی باسڤ بۆ کرای ی که ته و بابه کات، یانی ئه  مۆنتاج ده وه پکه

ی بۆ  و خوندکاره تی ئه نابوو، لگڵ بابه وای ل سارانی بنهیگو ناونیشانی مه
ک ڕۆماندا دایان   قابی یه کات و له  مۆنتاج ده وه کردبوو، پکه ی باسۆڤکاتک
ی جاران  وه  ئه گۆڕت، واته ش ده که شواز و ستایلی نووسینه. ڕژت ده
 ئستا قابی ڕۆمانی دا بینووست،ۆڤکنیلۆ ڕاسکیری وه قابی بیره  یویست له ده

موو مانگک  ھه.  وه  پشه چووه ی باش ده که ئیدی کاره.  ڕووداوی دابوویه
. کرد  ده نووسی و ئاماده ی دواتری ده که ، بشه وه شکه ر به م چاپی ھه ده به

   برواریله. کرد سلیم ده ی تایپکراوی ته ڕه ش الپه ک، شه یه فته ر ھه یانی ھه
شی   به یه فته  دوو ھه وه ئه'': نووست ک بۆ ڤیرانگیل ده یه مه نا،دا١٨/٢/١٨٦٦
م  ناوی ئه.  وه بته یکی ڕووسیدا بو ده ی په  ڕۆژنامه م له که می ڕۆمانه که یه

م  ی ئه رباره دح و ستایشکی زۆرم ده تا ئستا مه.  سزایه  تاوان و ڕۆمانه
خۆ  ی له  و بورانه تی تازه زۆر ش م ڕۆمانه ئه.  وتووه ر گوێ که  به ڕۆمانه
  ''. گرتووه
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  م شه بشی شه

  تاوان و سزا
  
ی  مان کشه مانی ڕۆمانی تاوان و سزا، ھه ی ڕاسکۆلنیکۆڤ، قاره کشه 
ژار و  خوندکارکی ھه:  ھایه  ڕهیی ئازادی  کشه ، واته یه که مینییه  ژرزه پیاوه
ژاری و داماوی   کۆی و ھه ڕت تا له گه هک د یه رچه روده غروور، بۆ ده مه

ت،  دی خۆیدا ده   له،ناست ژنکی سووخۆر ده  پیره م کوڕه ئه. بتی ڕزگار
  و له کی چی دت، ژیان و بوونی ئه  که  به گریسه ڵ و نه په  چه ژنه م پیره ئه

ت، ر بیکوژ گه ؟ ئه یه خکی ھه ئاستی ژیان و بوونی خوندکاریکدا، چ بایه
کی دایکی و  شت کۆمه نگ ده م، ھه  ئهی ھی بت به ی ده که ولهووپ موو پاره ھه

 یتی ینه  مه ژین، بکات و بدات و له گوندا ده   له ی که که  خوشکهیتی یارمه
 خوندن بدات و   به  درژه یه و پاره توان به ژاری ڕزگاریان بکات و ده ھه

ی یت  و یارمه وره و گه   پیاوکی شایسته هبت ب واو بکات، ئیدی ده خوندن ته
سدا،  ک که ر ژیانی یه نبه ھه  له'': ی نزیکن  لوه  بدات که سانه و که موو ئه ھه

ناوچوون ڕزگار  وتن و له ژاری و که تی و ھه ینه  مه س له زاران که ژیانی ھه
   و له یه خکی ھه ، چ بایه بازهور ئاسنین و جادو  سه ژنه م پیره مانی ئه'' ''.بت ده

کی ترسناک  یه شوه   به وه که الیه ی له که خشه  نه'' چی؟ کاته ی ژیاندا ده ھاوکشه
ی   کوڕه. یه نده کی ترسناک فریوه یه شوه   به وه کی دیکه الیه و له  ژیکییهۆل

 بۆ ماڵ  و ئاوایه کک حوکمی لسدارەدان دراب، به خوندکار، وەک یه
ی  که  بیاره  ناتوان گومان له، وه  ھیچ شتک بکاته  ناتوان بیر له. وه ڕته گه ده

   له  بیاردا و نه  له کات، نه ست ده  ھه وه موو بوونیه ھه  ا بهدناکاو له. خۆی بکات
ئیدی .  وه ته و باوه  ھاتووه یه و شوه موو شتک به ئیدی ھه.  ویستدا، ئازاد نییه

کانی  سته به  و نیاز و مه خشه  لگڵ نه له په  بهکان، زۆر ئاسایی و  ڕووداوه
ی  ده''. بت  ئاۆز ده که کاره. خۆن کدا جۆش ده یه   و له وه نه که ده ودا تک ئه
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موو   ھه و ئستا به  ھز گیراوه  زنجیری ئامرکی به ی له چمککی پاتۆکه
 بکات، برەنگارین  ئیدی ناتوا''.کشت داری خۆی ڕاده و مه ره ، به وه بوونیه

   به که رجه لومه ھه. دزت بت، ده کوژت، ده شن، ده وه ستی خۆی ده ده
 مترین گومانی ل  و دادسنانی دادگا که ودایه  قازانجی ئه کی گشتی له یه شوه
  .ن ناکه
 ست پ  ده وه روونی، لره  سزای ده ، واته که قینه  ڕاسته ساته م کاره به 
  م کاره ر ئه گه ئه'':  وه کاته ده  بیر وه ر خۆیه به  اسکۆلنیکۆڤ، لهڕ. کات ده
ی خۆتدا  م کاره نجام دراب و تۆ له ست ئه به مه   و به خشه ی نه گوره به
کی جانتای  ، بۆچی تا ئستا تماشایه بووه نجامی خۆت ھه ست و ئه به مه
می  خه   چۆن بهتدای؟ندی  چه  وتدایی ی تا بزانی چ کردووه کانت نه پاره
و   وه شکته ا دهدرت سه ، چۆن به ر و ڕووداوه یهوم بو  بزانی ئه  نیت که وه وه ئه

 بۆ خۆتت   چی بوو که یه شهئر زاب و سه م عه ئیدی ئه. دوودا دت چی به
  ''دروست کرد؟

  بۆ وه ترسکه  نۆره ، له  بۆ پرسیارکی دیکه وه  پرسیارکه  له ره به ره به 
شف  ی خۆی که که  تاوانهیتی ڕه ری بنه  و پانه نگزه ترسکی دی، ئه نۆره
 یتی کوشت تا یارمه م نه وه من بۆ ئه'':   کهدانی پدا دەنالی سۆنیا . کات ده

کارک،  ب و وەک چاکه م ھه کوشت پاره شم نه وه بۆ ئه. خر م، نه دایکم بده
کار ناوبانگ   چاکه م و به زانی خۆم بکه گه  ھاوڕه  ھندێ له ق به رھه  ده چاکه
 گرنگ  وه المه ئیدی به. پناوی خۆمدا کوشتم  له،زۆر ئاسایی کوشتم. م ربکه ده
  بت، که م ل یه و جاجاۆکه کار، یان وەک ئه سکی چاکه  که بوو ببم به نه

و  تی له بهتای به. مژت ئان و خونیان ده  ده وه کانیه  داوه کی خۆی له هیقوربانی
متر پویستم  بوو، که ی نه که  پاره وتۆم له ماحکی ئه مکوشت، ته  ده دا که ساته
ی  نگزه ر و ئه پانه.  بزانم ندێ شتی دیکه  ھه بوایه ده...  بوو تا شتی دی  پاره به

رم ئایا   به وه ی به زووترین کات په  مویست به وندم، دهوج دی بازوویان ده
 ببم  که هڕ مپه توانم له  ئایا ده؟کانی دی یان پیاوم کم وەک خه منیش مروویه

ست بنم یان  ده ت به سه م ده که  بۆ من پرسیار بوو، ئایا زات ده مه یان نا؟ ئه
و ترسنۆک و   ه دهوسکی بو قم یان که ر ھه سه ؟ ئایا له  کاری وام نییهبوریی

   ''رزۆکم؟ له
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 ناو چوار دیواری  مینی، له ک کابرای ژرزه ڕاسکۆلنیکۆڤ وە ،جۆره م به 
روونی   ویژدان و ده کات، له  خنکان ده ست به دا ھه گه  کۆمهیمیڕ  فهیخالقی ئه

ژی،   تیایدا ده ی که له م مگه  له یه ی ھه وه  توانای ئه کات که ست ده خۆیدا، وا ھه
و  ره کات به هد ست ھه. زان  خکی دی ده  جیاواز له خۆی به. رێ ده  بته
م   له یهیش بریت نووسه م چاره ئه. ڕوات تی ده نووسکی تایبه ر و چاره ده قه

  .خۆیی فیکر و ڕۆح ربه ئازادی و سه:   ترسناکه ڕیسکه
موو یاسا و ڕساکان ژر پ   ھه یه و بۆیان ھه کانی وەک ئه  خه پی وایه 
 ن یا، تدا بوونی نییه ڕه نه ب خالق له  ئهن یا کانه  خه و جۆره بۆ ئه. ن بنه
واو   تهی ئازادی وانه  زمانکی دی بۆ ئه  بهن یا، یه  ھه و ناوازه خالقکی با ئه
نیا  و سزاش ته  خی تاوانی ئاسایی نییه  ئیدی تاوان بایه، وانه بۆ ئه.  یه ھه

ر ویستبی  گه  ئهناپۆلیۆنبگومان پیاوکی وەک .  تاه کی بۆش و به یه وشه
  و جۆره ر ئه به نای وه ، پهبھن خۆی   بهبواکانی خۆی بکات و   بۆ کاره هپاکان

کی  ئاغایه''  یندا دێ که  زه ڕاسکۆلنیکۆڤ وای به.   بردووه یه وه بیرکردنه
ر تۆپان  ن بهۆلۆ، شاری ت وایه ڵ و ڕه و حه موو شتک بۆ ئه ، ھه یه قینه ڕاسته

 میسدا  ی خۆی له کات، سوپاکه پا دهر توعام به  پاریسدا قه دات، له ده
  کات به کانی ڕووسیادا، ده شته  ده کات، نیو ملیون پیاو، له رامۆش ده فه

ر  ھه  ک خۆی له یه ند قسه چه  به  ڤیلنا له. کانی خۆی نگ و ھرشه ی جهیقوربان
  کردی،  که وه شه موو کوشتاره و ھه چی به که.  وه نتهڕ په  دهبرپرسیارتییک

ڵ و  موو کاریک حه  ھه واته که. ن که ری بۆ دروست ده یکه دوای مردنی په له
  .''وایه ڕه

موو کارک بۆ  ھه.  وایه س ڕه ندێ که موو کارک بۆ ھه موو شتک، ھه ھه 
 خۆی  مه ن، ئه ر کارک بکه ن ھه  خۆ بده  به  بتوانن ڕگه ، که وایه  ڕه سانه و که ئه
  که ژنه ، پیره وه هۆڤکنیلۆنۆڕینی ڕاسک  له.  ی جیاوازییه نیشانه و  گه خۆیدا به  له
 ،خنرێوببرێ، بو ب ال  ده  که  دیوارکی گۆشتینه،  و کۆسپهڕ مپه مین له که یه
ی  وه یت، بۆ ئه رامۆشی بکه تی فه واوه ته   و پاشان به وه تهڕ ا بپهدری سه به
رکی  وه  بوونه ی من کوشتوومه مه ئه'': ت ده. ی ئازادی ر ڕگه  سه وته بکه

،  نسیپه م پره  جا دوای کوشتنی ئه''. خالقییه نسیپکی ئه کو پره ، به  نییهمرۆیی
ڕی   باوه،ی خۆی بناستیر شه  و توانای میتابه ھره وێ به یه ڕاسکۆلنیکۆڤ ده
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و  تح بکات و خۆی له ی خوا بزانت و سرئنجام ئازادی فه رباره خۆی ده
  . دا ببین اج و دونیایهھام
  دوور ک هی مرۆڤانی رجه لومه  ھه  له  که وه و ساته ڕاستیدا لهم ل به 
 کۆت و  تی له واوه ته  به. کرد ده کی پتر نه  ئازادییه ستی به ، ھه وه وتبووه که
ستی  ت ھه نانه و، ته موو شتکی ئه کی جگیر و مکوم، ھه یه بیرۆکه.  ایهدند به

کان  موو دیواره  ویستبووی ھه وک که ئه. کات ا، وران دهد بوونی ش لهییئازاد
و گشت دابونهوب نستا  خالقییه  ئه نده ریت و کۆتوبه وخئ ،بن ر پکان ژ

 دی خۆیدا  و و ڕۆژ له شه.  بۆ خۆی دروست بکات ندکی تازه  کۆتوبه ناچاره
  ی پوهی بیار بوو شاناز ی که  دزوه و کاره ر ئه سه کات، له خۆی دادگایی ده

ندوچوون،  مان چه و و ڕۆژ، ھه شه. کات  لگڵ خۆیدا ده وه لپچینه. بکات
م  ئیدی ئه. خوات  ده زابی پوه  و عه وه کاته  ده م دوباره مان پرسیار و وه ھه

نت و بتاقتی  سه ده یفی ل تی زه واوه ته  به  ریکه  خه یهیروون  ده مشتومه
 خۆی و جارێ  کات، جارێ داکۆکی له ک ده  دوالیزمییه  جۆره ست به ھه. کات ده

  کو بووە به ، به س نییه ک که ئستا یه. کات ی ده که  قوربانییه داکۆکی له
  .تی ی کردوویه و کاره یدانک بۆ باسی ئه مه

 یندی ی ھۆشمه  ڕوانگه ، له وه نه سه ی ویژدانی پاک و ڕه  ڕوانگه تاوان له 
نجامدانی   تاوانباریش، دوای ئهیتی سایه که.  کردن ته ی بۆ نایه ، پاکانه وه قووه
. چت ناو ده و له  وه کتهوپو ، ده که ی قوربانییه سته  و جهترم، وەک  که تاوانه

نک، یو ئایدیالکی با، ھیچ ئۆل و ئای ھا رز، ھیچ به ھبت ھیچ ئامانجکی به
،  وه ی خۆیه  ئاینده ست بخاته سک ده که ر  ھه.ن بداتی تاوا  ڕگه بۆی نییه

 کاتک ڕاسکۆلنیکۆڤ، . وه ته رز کردووه خوا به  ستی له خۆی بدات، ده  ست له ده
ر  وا ھه دا بکشت، ئه که ژنه ری پیره سه ی به که وره خۆی دا ته  ی به ڕگه
ری وو نو ، ئهکی دی یه گوته   به.کو خۆی کوشت ی نکوشت، به که ژنه پیره

  .ژیا دوا ده  له  که وه ی کوشت و کوژانده خواییه
 !کی پیس سپیه ، ئه کم کوشتووه سپیه سۆنیا، من ئه'': کات ھاوار ده

رسڤی   سۆنیا، به''.گریس و بسوود  و نه لی شنده مه دعه رکی به وه جانه
 ژیانی ''. بوومرۆییرکی  وه ی تۆ، بوونه سپیه م ئه م ئه به'':  وه داته ده

  وه ھیچ شتک ئه.  ھادارتره سک، به که ر  باترین فیکری ڕووتی ھه ، لهمرۆڤک
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ک ب،  رچییه  مرۆڤ ھه چونکه.  وه  سینه پناودا بته  لهمرۆڤکین ژیانی  نایه
 ،'' ل و بسووده مه دعه گریس و به سپ نه ئه''م   ئه، به.  ی خوایه نهی و نیشانه

   که ،سته دمه  و به ه دهو خوی و بو م پیاوه ژنکی سووخۆر بوو، ئه  پیره که
  موویان، به ر ھه ، ھه  ناوی سۆنیایه ی که و سۆزانییه ، ئه ی ناوهۆڤمارمیالد

   بیرکی فره مه  ئه دیاره. ی خودان ویستی خودان و شوه موویان خۆشه ھه
ی   ڕوانگه موویان له ر ھه م ھه ه، ب ، وناکردن و درککردنی زۆر دژواره زنه مه

  .نۆڤکنیلۆ ھاوتای خودی ڕاسک، خواوه
  وه که ودیوی دیواره  له نگاودا، که م ھه که  یه  ڕاسکۆلنیکۆڤ له ،جۆره م به 
شت و   ده ستی گومایی له ھه: بت شوی ده ینت، دووچاری دوودی و په ده

،  وه یه م بازنه  ناو ئه  ھنابوویه کهی  هی مرۆڤانی و ھزه بیابانکی بسنووردا، ئه
ی   پایه یویست بگاته  ده وک که ئه. ت دووی نایه  بت و القی له لده

رزین و وەک منداک   له ته وتووه ت، ئستا که هیری شه ت و میتابه یهیسوپرمان
  .گری  ژوورکی تاریکدا ب، ده  له که

.  یه و بگانه خۆی نامۆ  کی و له  گشت خه  له، کی داباوه موو خه  ھه له 
و  زانن و ئیدی له شتی ده  ری به وروبه ی ده وانه سکی دی، ئه که   به بووه
  کاته ده ڕوو.  ماوه مدا نه شیان لگڵ ئه  ھیچ خاکی ھاوبه دت که  ھه کانه خه
ست و  ه م میشه ی ھهۆڤ مارمیالد داته وا، ئیدی خوو ده ت و بنه گبه کانی نه خه
پناوی بژوی و   له ڤنا و سۆنیا، کهۆ، یانی کاترین ئیڤان که  سیالوییه ژنه بوه

م  به. کات شفرۆشی ده  له ست به ترکردنی سکی خوشک و براکانی، ده
خودی   و له   دابیوهمرۆییی  وی تیره ه ڕ ی، له که تاوانه. و ناچن ش له مانه ئه

نیا  ل، ته سه واو، تروته  تهدانپدانانکینیا   ته.  و گرفتار بووه خۆیدا گیرۆده
 بۆ  وه و بیگته  ئه توان دووباره  ده،ئایدیالی و خت و دژوار ک سزای سه یه

ی ئاشکرا ببت و  که ترست، تاوانه  ده وه م له کی، به خۆی، بۆ ناو ئاپۆڕای خه
بت و لگیاندا  س دهوی پیاوانی پۆلی تکه.  دادگا ستگیر بکرێ و بدرته ده

. کات ، قسانیان لگڵ ده که ژنه  کوشتنی پیره باسی تاوانی ناوبراو، واته
ڕۆحی   ، به یدا کردووه و په  گومانی له که یه هو ما  که،ری دادسنرفۆپ

کات،   دهلگدای  ه ، مامه وه یره کی سه ب موباالتییه خۆ، به کاوه  به. بورێ ڕاده
 و پی  وه کاته ڕی خونساردی دنیای ده وپه گرت، پاشان به رودی ده سه
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ب  ، تۆ ناتوانیت به وه ر دیته نجام ھه ک بۆیت، ئه یهر کو تۆ بۆ ھه'': ت ده
ر ئازار  بیت باری ھه  ده خۆت ئاماده  من دنیام ڕۆژێ دێ، به... یت بکه  ھه ئمه
 ئازادی بۆ ڕاسکۆلنیکۆڤ زۆر  هیشتن ب زموونی گه  ئه''.بگریت زابک ھه و عه

زار و  بینی، دوای ھه  ده وه یتی سوپرمان ونی به  خه و که ئه. وێ که گران ده
  ، که جۆرێ کۆی داوه  نگ و جیدال لگڵ ویژدانی ئاۆزی خۆیدا، به ک جه یه
  ، دان بهبڕەی  م کیژه الی ئه وت و  که ر القی سۆنیای سۆزانیدا ده سه به
ستی   بوات خۆی ڕاده کات، که ی دهیسۆنیا ئامۆژگار. نت ی خۆیدا ده که نهتاوا

ی زیندان و  واه وێ ھه ته یانی سۆنیا، تۆ ده'': ندیدار بکات یوه زگای په داموده
 عزابمولی  حه ب ته ، ده چار نییه'':  وه داته رسڤی ده سۆنیا به'' م؟ بکر تاراوگه

  ''. وه یته ت بکه که بووی تاوانه ره یت، تا قه بکه
باغی پ  ره ڕوات بۆ چوارڕیانکی قه  ده،کات گوی ده ڕاسکۆلنیکۆڤ به 

  کات که  ماچ ده رزه و ئه ئه'' چۆکدا دت و  کیدا به ر خه رانبه  به ھاتوچۆ، له
. سلیم بکات کی پولیس تا خۆی ته یه ڕوات بۆ بنکه و پاشان ده'' تی وتاندوویه له
دانی  ڕوونی و ڕاشکاوی  یی و ب خۆشلوکردن، زۆر به شنه  خۆ، به کاوه  به

دا دەنئیلیزابتی . وران کوشت  ته م به  سووخۆره ژنه و پیره  ئه من بووم که“: پ
  ''.ردووکیانم دزی کانی ھه ور کوشت و پاره  ته یشیم بهیخوشک

،  هک  چکۆله درت، سۆنیا، سۆزانییه زیندان ده ڕاسکۆلنیکۆڤ حوکمی بگاره 
م،  به'': نووست  ده وه یه و باره دۆستۆیڤسکی له. وت که ی ده گه بۆ سیبریا به

چۆن '': پرست  خۆی ده  له''. ی خۆی ژوان نییه که  تاوانه ڕاسکۆلنیکۆڤ، له
 ر به ر له  بت؟ ھه وجانه  گه ، ھنده وه وانه الی ئه ی من به م کاره شت ئه ده
نت؟ من ویژدانم  یه گه  چی، چی ده کاته ی تاوان ده ه؟ وش ی ناوی تاوانه وه ئه

، بۆ  ی باشه  ده، نجام داوه  من تاوانی کوشتنم ئه ڕاسته.   و ئارامه ئاسووده
  وه واو، ئیدی باسی ئه ن و ته  ملم بده  بگرن، لهیاساتی  ی ڕز و حورمه وه ئه
  گه تگوزارانی کۆمه زمه خرخوازان و خ لک له  گه وه کاته  بیر لوە ده''.ن که مه
  ی خۆیان، له  ڕگه ڕبوون به دان و باوه کۆنه  ی خۆیان، بهیخت رسه سه  نیا، به ته
  یه مه کات ئه حکووم ده و مه ی ئه وه ئه.  ست ھناوه ده وتنیان به رکه نجامدا سه ئه
ت  مه  و وەک پویست مقاوه داوه ریندا ڕووی نه  سنوورکی به ی له که  کاره که

   که یه مه  ژماردن، ئه تا دته و خه  ه ھه  ی به وه  ئه بۆیه'' ، کردووه ی نهیو خۆگر
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یدا  که  تاوانه  و دانی به خۆی داوه  ری له به  خه نیتوانیوە خۆی بگرت و چووه
  .'' ناوه
ڕ  ا ئیمان و باوهدناکاو  له  که ،یه وه یانهیم گومان و دوود م درۆ و له جا له 
ا دناکاو  وەک چۆن له،ادناکاو  له، به. دات ده ھه ر بت و سه ک دهدای له

پشتر سۆنیا، . گیرست ده رمانک پووش و ھه  خه بته ر ده پزیسکک، به
:  وه نا بۆ خوندبووه ی ئینجیلی یوحه وه گانه  ی الزاری به وه چیرۆکی ژیانه

ر مردبتش، زیندوو  گه  ئه،من بن  ی ئیمان به سه و که  و ژیانم، ئه وه من ژیانه''
رگیز بۆ  ب، ھه من ھه  مندا بژی و ئیمانی به  سک له ر که ھه.  وه بته ده
  ''. نامرت تایه تاھه ھه

   به ن چوار ڕۆژ بوو مردبوو، که وانی عیسا بوو، ده یه  په الزار له''
و   پویست لهوسا وەک ھبت ئه.  وه تی عیسا زیندوو بووه زره فرمانی حه

. ھات زاردا ده  ی به وه ی ژیانه  سیبریا، وشه ، له  لره یشتبوو، تازه گه  تنه یه قسه
م  کرد، به ده  نه مه ستی به خۆیشی ھه   چۆن ڕوویدا؟ ڕاسکۆلنیکۆڤ به مه ئه
... ر پی سۆنیا  به  خۆی باوته ، واداری کرد که وه  ناخه ا ھزک لهدناکاو له

ردووکیان  ژی ڕوندک بوو، ھه چاوانیان ته. ن، نیانتوانی ان بکهویستیان قس
قی  فه  شهیم ئستا، ڕووناکی به. شۆکابوون واو په ڕا و ته گه رد ھه نگیان زه ڕه

  ''...دا  پرشنگی ده وه  و ماندوویانه ژموورده  سیمای په کی تازە، به یه ئاینده
، ڕاسکۆلنیکۆڤ وردیلک  یهیۆزان، س ی بوونی سۆنیاوه سایه  ، به جۆره م به 
کی  هی، ئیدی ئازادی یهیم ئازاد ئه. بات  ده قینه  ڕاستهی ئازادی ی به نجامدا په  ئه له
  مرۆڤ به. تی ناکات دا، مرۆڤ داوای خوایه م ئازادییه له.   نییه غروورانه مه

کاتک .  خودی مرۆڤ  له خوا، نکۆیکردنه  نکویکردن له.  ھزه  به بوونی خواوه
وت وەک مرۆڤ بمرت،  یه  ده  خوا، مانای وایه وێ ببت به ک مرۆڤ بیه

م  مان کاتدا ھه  ھه وێ له یه  ده مانای وایه.  وه ردووندا بتوته  گه وێ له یه ده
میدا، ڕ خالقی فه نو دیوارانی ئه کی گشتی، له شویه  به. بت م نه بت و ھه ھه

ری  گه  ئه یهی ئازاد م سووکه ئه.  یه  ھه اکهبژاردنی خر و چ ئازادی ھه
   که یه مه  مانای ئازادی ئه  چونکه،خسن ڕه  ده ه نجامدانی گوناح و ھه ئه

  مه م خۆی له  به، و گوناح بکات ه توان ھه مرۆڤ ده.  سته ده   لهھبژاردنمان
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 و ''زیندان'' و ''سزا'' یترسی  مه،'' یه غه ده  قه م کاره ئه''   چونکه،گرت دوور ده
  . یه دواوه ی به''خ دۆزه''

ن  خه  پشتگوێ ده وجانه  گه ر و ڕتازەنه م ڕبه عزی ئه ندو وه  په ی که وانه ئه 
تداران،  سه دێ، ھزرڤانان، ده ھه وان تک کانی ئه هی ڕۆحی  ڕنماییه و دیان له

 یوی ئازادی مه  قه ۆیان لهوان خ ئه. ڕن په  تده که  دیواره موو له وان ھه ئه
ن،   ناکه  چاکه وه ر ئه به  له مانه ئیدی ئه.  وه بیننه کیدا ده کجاره  یهیمدا، ئازادی دووه
   خراپه  ئاسمانی لهنمینی یا ترسی سزای زه   له، فری بوون وه منداییه  له که
 نری خراپ یا کا،ڕی ئازادی وپه  خوایشتی خۆیان، به  به وانه ئه.  وه ڕنه ناگه

یی   سوپرمان و پیاوی ئایدیالی و نموونه س خۆ به ندێ که ھه. ن که چاک ده
ھندی دی .  وه بنه ڕووی شکست ده زمووندا ڕووبه ین ئه وه ھ زانن و له ده
ن،  دا بکه و چاکه پناوی خر نیا له  کاری خر، ته  کهبواییو   ئه نه گه ده
  ی که م خره ، ئه  ئازاده م کاری خره  ئه دیاره. ننبی یان ده و کاره ت له زه له

 .کرت  ده وه تی ڕووته به حه ڕووی مه  نیا له  ته ستک، که به ر مه  ھه  له دووره
وی خودایی و   و ڕه ر ڕگه  سه یانخاته خۆ بزانن، ده  ی به وه ئه ، ب م کاره ئه
  .کات ڕزگاریان دهنجامدا   ئه ن و له و بکه ن چاو له ده ده ڵ و ھه

،  وه ڕته گه  و ده وه بته ی ژوان ده که  تاوانه ی له وه ڕاسکۆلنیکۆڤ دوای ئه 
و کارکی خراپی  ئه. گرت  ده  ئارامی و ئۆقره گاته  ده خواوه  ی ئیمان به  ڕگه له

ی یئازاد شه  به،  تاوانی کردووه وه هیزلزانی  ڕووی غروور و خۆبه ، له کردووه
خۆیدا   کی مرۆڤانی له یه ریزه ر غه تی ھه  ویستوویه، ان کردووهخۆی ور

م  که  دیواری بیاران ئاودیو بوو، یه  کاتک له ، که  وای ونا کردووه، وه بسته
کاری و  ی چاکه ریزه مرت، غه روون و ڕۆحیدا ده دڵ و ده   له شتیک که

ڕووی  کو ڕووبه ک نامرێ، به ، نه ی خرخوازییه ریزه م غه م ئه به.  خرخوازییه
دات، ناچاری  ، ڕاسکۆلنیکۆڤ ئازار ده وه ستته وه  ده  پراکتیکییه وه و تاقیکردنه ئه
  . کان مینییه ھا زه  بۆ واریقات و به وه ڕته  خۆیدا بگهیپناوی ڕزگاری کات له ده

،  هو کاته تا پاک ده  گوناح و خه، وه کاته بووی گوناح ده ره شیمانی قه په 
نڵ خۆیدا دگته ده  ئازادی وه ڕاسکۆلنیکۆڤ، که. ئازادی لنوه ست د  ،

  وه بینته  دونیادا ده کی و له  خه  خوا، له ناست، خۆی له نگ خۆی و خوا ده ھه
ست  ده و به  وه دۆزته ی خۆی، ژیانی خۆی ده ئیدی پگه.  وه دۆزته ده و
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پناوی مندا  ی له وه دات، ئه ستی ده ده  له،ارزێی ژیانی خۆی بپ وه ئه''.  وه دنته
 دوا  جۆره م به) تی ئینجیلی مه، ماتیو (''. وه ژته ست بدات، ده ده ژیانی خۆی له

 کانی ئینجیلدا تک دا، لگڵ بۆچوونه م چیرۆکه ی دۆستۆیڤسکی لهینجامگیر ئه
  . وه کاته ده

  وری ڕاسکۆلنیکۆڤدا، که  ده ش، به نووسی گوناھکارانی دیکه ھبت چاره 
   دیاره، وه وڕتهوس ، ده یه که کی و خای پرشنگداری ڕۆمانه ره ونی سه ھه
،  که مانی چیرۆکه ش وەک شاقاره مانه ئه. داری خۆیدا  مه یان له که ریه ھه
رچوون  کان ده یهی گشت خالقییه ریت و یاسا ئه  دابونه جۆرک له  یان به که ریه ھه

کی  یه  سۆزانیخانه ڕاسکۆلنیکۆڤ، له. خشرن به ده) ڕاسکۆلنیکۆڤ(و  و وەک ئه
ی، مردی کاترین ئیڤانوڤنا و  مه   به دهوپووتدا تووشی مارمیالدۆڤی ئالوڕ په

.  بازه نه گۆی چه رزه ی ھه کی خویله مارمیالدۆڤ، کابرایه. بت باوکی سۆنیا ده
 ست ولکی دهووپ ر پاره ، ھه داوهست  ده  خۆی لهیتی یه ی کۆمه و پگه  زیفه وه
  یه کی ھه یهیرچ ھه. کات ی دهیینۆش گوساری و مه رفی باده وێ، سه که ده

لی  لوپه رگ و که ت جلوبه نانه ته. بکت ی پ کات تا مه تانفرۆشی ده
پناوی  ی، له که وره  گه  کچه قایله.  وه ھن و بارمته  ڕه ته شی خستووه که ژنه
 به. شفرۆشی بکات یدا ناکرت، له م خۆی پی په  ئه دا، که نی پارهستھنا ده به

  وه ی به ی خۆی و په که وتنه ی که  قه ڕوانته ، ده وه نگینه تکی نه زه  له جۆره 
م  به'': ت ده.  وه ستته  ھه م دونیایه  جارکی دی بتوان له حاه  مه بات که ده
موو شتک  کات، ھه ش ده  ئمه حم به کات، ڕه موان ده  ھه حم به ی ڕه وه ئه

نگن،  سه یانده  ھه،کات ت ده زاوه موان قه ی ھه رباره ئیدی ده. گات تده
. کات ده ش بانگ نگ ئمه ، ھه وه وان بووه  له کات، که نووسیان دیاری ده چاره
ی  اران، ئهیگوس ی مه ی تاوانباران، ئه ئه.  وه ره  به ش بنه ی ئوه ده': ت ده

پمان .  وه ره  به چینه رمک ده ھیچ شه ب  به'. وه ره هد  رنه ش وه فاسقان ئوه
  یدی نییه م قه ، به یوانه  حهیو ڕوخسارتان ھی ر ، سه رازینه ی به ھه': ت ده
، یخوا': ن که وم ھاوار ده ندانی قه نگ زانایان و ھۆشمه  ھه'. وه  پشه رنه وه

ی  ی زانایان، ئه ئه':  وه داته میان ده  خود وه'یت؟ که  ده مانه لهچۆن پشوازی 
ککیان خۆی   ھیچ یه  که یه وه ر ئه به م، له که  ده وانه  پشوازی له ندان، که ھۆشمه

  '''. زانیوه و دونیا نه ی ژیانی ئه  شایسته به
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ی بکات،  سه  موماره سک که چی بۆ که ساری و ملکه ، خاکه جۆره م ئیدی به 
موو   ھه ، له که  وردیله هیسۆنیا، سۆزانی.  گوناحان  له وه ی پاکبوونه  مایه بته ده
ۆلنیکۆڤ کڕاس. کرد ی ده یهیسار چی و خاکه و ملکه  ئهئزموونیسک پتر  که

تۆ . رچوویت ریت و یاساو ڕساکان ده  سنووری دابونه تۆش له'': ت پی ده
 توانیوت  ، بۆیه  خۆت وران کردووهژیانی،  وه ته رز کردووه خۆت به  ت لهتس ده
تی ژر پ  یه و ڕسای کۆمه ربچیت، یاسا تی ده یه ریتی کۆمه  دابونه له
باشتر .  یهیش بۆ خۆی تاوانکار مه  ئه، تۆ ژیانی خۆت وران کردووه. یت بنه
  ''.  ڕیهک  کۆتاییدا ڕمان یه  له ، چونکه وه  لکدی نزیک ببینه  ئمه وایه
 سنووری  فش که  ده وه وه ا ڕاسکۆلنیکۆڤ زۆر بهدککات  م له به 

  ی به ، په ، سۆنیای وردیله ی ژر پ ناوهگ ی کۆمه خده و ریت و خوو دابونه
رمان،  واوده کی ب ده یهیخۆش بات و وەک نه وخانی خۆی دهوشکست و داڕ

نووسی  ، چاره ڕاستگۆیانه. دات کات و وەک فرمانی واقع ملی بۆ ده قبووی ده
.  کردوه ی پ نهیت رگیز سووکایه  ھه دات که  گرێ ده وه و تاک پیاوه خۆی به

کی  ییه زه سۆز و به''  ست به نی ھه ، دۆستۆیڤسکی گوته م پیاوه ت به باره سه
م  دا، ئه ردییه م پاکی و بگه ر ئه نبه  ھه ئیدی ڕاسکۆلنیکۆڤ له. کات  ده''بپایان

 ویژدانی سۆنیادا  تی گوناح و گوناحکاریدا، له ڕه ھه   له ی که یهییی و ئارام ادهس
م  ئه'': ت ون و ده نه وازش داده ری ڕز و نه ر چۆکان و سه  سه ، دته ماوه

   بۆ تکای ژان و ئازاره بردنه کو سوجده ، به یهی بۆ تۆ ن بردنه سوجده
  به نده وه ، ئه یه ی تۆوه که وره  گه  هیختی دبه ۆی بهھ  ی به نده وه ئه'' ''.مرۆییکان

  ''.نگ و گوناح بوویت  تووشی نه  که هی نی وه وه ھۆی ئه 
: ت  دهسۆزدارییوەچوونکی توندی   ھه م جۆره ده  به،دا  شونکی دیکه له 

 پاک  ست و سۆزه م ھه ، توانیویتی لگڵ ئه وات و ڕیسواییه م پوخه چۆن ئه''
ی  که  ڕاسکۆلنیکۆڤ تاوانه، وەک زانیمان''بکات و بژی؟ ی تۆدا ھه و پیرۆزه
 چیت  باشه تۆ'' : وه داته می ده سۆنیا وه.  وه گته نیا بۆ سۆنیا ده خۆی ته
س   دونیادا که خر، ئستا له خر، نه نه ؟ ؟ چ شتکت دژی خۆت کردووه کردووه

  وت بۆ سیبریا، تا له که ی ده گه  پاشان سۆنیا به''. تتر نییه گبه و نه تۆ کۆتر  له
  .بت گی و حزووری ھه یدا، ئاماده ژیانی دووباره
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   که ، ڕوخساری ژنکه و گوناھکاره رد  ناسک و بگه م ڕوخساره ئه 
حکووم و ڕیسوا   مه کان، به مینییه ریت و یاسا و ڕسا زه ی دابونه گوره به
   له ککه  یه مه ئه.   بخشراوه وه ی ئاسمانه وانگه ڕ م له ژمردرت، به ده

ساری و  تی خاکه حاه. کانی دۆستۆیڤسکی هیفسوناوی  جوان و ئه ره  ھه مانه قاره
ر  خۆیت و ھه ده  سوی ل که یه ڕاده  و به  ئهیبانی چی، ئارامی و میھره ملکه
  به. زان و ده ی ئهیخت به ره بکاری قه به  سه ناخی خۆیدا، خۆی به  رک، له خونه

  بهمرۆییی  موو تیره کانی ھه وره تا گه و خه  ه  باری ھه تۆ وایه   له ،جۆرکه
  ڕزگار ی ئم،ناکردنی خۆی  فه  به م ژنه  ئه تۆ وایه  له.  کۆی خۆیدا داوه 

نو چوون،  ن له که  وا ونا ده ی که وانه کک له ڕاستیدا ھیچ یه م له به.  کردووه
س تاوانبار  ب بگوترت که  دهن یا نا نابن، چونکه نو ناچن و فه نا بوون، له فه
  .ر تاوانبارن موو ھه  ھهن یا ،نییه
  م دونیایه ئه. ناوی دونیا   به یه ش ھه تکی دیکه پاڵ سۆنیادا، ئافرهل 

. بان ڵ و میھره  جوان و ناسک، گوایه تکه ئافره.  خوشکی ڕاسکۆلنیکۆڤه
 لوجینی خوی  کات خۆی به  قبووڵ ده  که. یه شی خۆی گوناھی ھه ش بهوی ئه

  ، چونکه گوناھکاره.  م پیرۆزه و ھه  م گوناھکاره مسارد بفرۆشت، ھه و خه
  نیا به  ته ، چونکه  خۆشی ناوت، پیرۆزه کات که سک ده ستی که خۆی ڕاده

  .اتد  ده و کاره ی مل بۆ ئه ستی ڕزگارکردنی براکه به مه
نگین و   کارکی نه نده ماوه م زه ئه'': ت دونیا ده  ڕاسکۆلنیکۆڤ به 
  ''...تۆ.. .بیت یبدار نه م تۆ عه یبدار بم، به م خۆم عه که ده ز ، من حه ره رماوه شه
   که یه و پیاوه ، ئه یه  ھهۆڤ، سڤیدرگایل  واته،ش ی دیکه وره گوناھکارکی گه 

  نجه  گه و ژنه  و ئه ال کردووه م، کاری له ەک ھاودهی ڕاسکۆلنیکۆڤ و که خوشکه
سکی  ، که م پیاوه ئه. کات کانی خۆی ده که تی و کۆمه سیری یارمه ئه
 ھیچ کارک   له.  ھیچ کارک نییه ھیچ شتک، باکی به  ڕی به ، باوه وشتنزمه ڕه

ن س  و په ده ژیانی ئاین وه وه الی ئه به.  ھیچ شتک ناترست  له، وه ناپرینگته
نی،  ڵ و ته  دووکه مامکی دھاتی، پ له ی وەک حه ژوورکی چکۆله''   له بریتییه

ت و  زه  له''. ته هیدی به  ئه مه ئه. ب نه   جۆ ته کپارچه کانی یه ناره  و که  گۆشه که
تی   ئاکام و ئاقیبه  و گوێ به ویه و له ، ئهکوێ ب  خۆشی و ڕابواردن له

: ت ی ده که  مردووه ی ژنه رباره ده. کانی نادات ش و ڕابواردنهیشونۆ عه
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سانی  کی چوارده یه  کاتی خۆی کچۆه''.دا نیا دوو قامچیم ل ن ته  بکهخیاڵ''
 ع ی داماو له  ڕۆییبوو، کچه ی که وه دوای ئه. سات کردبوو ڕوالی فه که
سان   ، له هۆڤگالیم سڤیدری ئه. واسیبوو دا خۆی ھه وه مارکی دانه ه

رت  ی به خشته تا له. وتبوو ی ڕاسکۆلنیکۆڤ که که پتروسبۆرگدا، دوای خوشکه
ی  وه و پشنیازی ئه  وه  ژوورکه باته سرئنجام دونیا ده. ا ڕابورتدی گه و له

ی  یدا ڕابورت، براکه گه  بدات و له وه سته ده ر خۆی به گه  ئه کات که بۆ ده
  .بینیوەی   براکهدانپدانانی  ، چونکهکات ڕزگار ده

، تا  مانچه  ده داته ست ده ، ده وه ه  ته تهوەوتو کات که ست ده  ھه دونیا که 
  کابرا که. نت  داده که مانچه  ده وه و بزه  قز م به باز بکوژت، به کابرای حیله

دنت تا   ل بیکوژت، وازی ناوێ که وی خۆش  ئه یه و ڕاده بین دونیا به ده
  . بوات وه ژاره م و په خه به

  ی دونیا، کابرا له نگینییه الری و سه م سه  دونیا، ئهڕەتکردنوەییم  ئه 
 نی خۆیدا نه مه موو ته ھه   له ک که کابرایه. کات نجی ده خات، به لوپۆ ده په

ست   ھه دونیا، ت به باره  سه، س بووه که   ڕقی له  و نه سکی خۆش ویستووه که 
ستی ڕابواردنی   ھه  له  جگه وک که ئه. کات شق و ڤیانک ده  ئه  جۆره به
ستکی  بووە، ئستا سۆز و ھه ال نه ی له ستکی دیکه یی، ھیچ ھه سته جه

  .ترست ش ده ته م حاه  و لهبین خۆیدا ده  سۆزداری له
 ،'' وه سوڕته  دهاسۆزانیخانکاند و  یخانه  مه ، به عات ده  تا سه وه و شه ئه''

  وه دوای ئه. دات ی زۆری ده  و بک پاره وه ڕته گه پاشان بۆ الی سۆنیا ده
،  ڕوالوازه ی کیژکی له که گیرانهست ده. ی که گیرانهست ڕوات بۆ الی ده ده

.  یان فرۆشتووه م ئاغایه زار ڕۆب به  ھه  پازده ی به که سوکاره دایکوباوک و که
گرت و  کرێ ده   ھۆتلکی ناوزڕاودا، ژوورک به ڕوات له  ده وه دوای ئه

  و که م مۆته به .ک بدات وێ و پشوویه ت بخه مای ئیسراحه  که وێ به یه ده
و  بین، له و ده خه. ن که زی ده ڕه  جارێ وه ن و به ودای ناده کابووسان، مه

   که یه مان کچۆه ت، ھهکا بین، تماشا ده  تابووتکدا ده ک له یه دا کچۆه وه خه
. یای خۆی، خۆی کوشتبوو ترسی حه  و له ر  سه ی کردبووهیستدرژ و ده ئه
وکدا  وچکی ڕاڕهو س کی پنجسان له یه  کچۆه رچاو که  به ھا وای دته روه ھه
  که کچه.  وه باته  ده وه  لگڵ خۆیدا بۆ ماه که ، کچۆه دراوه  وفێ وتووه که
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ته شی بۆ ده و و باوه  ئه کاته گرتووی دهڕوخساری گۆڤسڤیدریگایل.  وه گر ،
ی  ھه''کات  ردا ده سه  و ھاواری به وه کاته رز ده به ستی ل  ده وه شه ڕه  ھه به
 ۆڤ سڤیدیگایل،ند ساتک دوای چه. ڕت په ر ل خو ڕاده کسه  و یه''!لعون مه
ر   سه نته یه گه  خۆی ده وه کی زۆره یه هژار م و په خه ، به وه رمه کی گه م تایه ده به

  .کوژت  سووچکدا خۆی ده  و له که جاده
م  موو ئه ر ھه ، لوجین، ھهۆڤمارمیالدۆڤ، سۆنیا، دونیا، سڤیدریگایل

رم و  س و بشه و ناکه  ه ودهوکانکی پووچ و ب ی دۆستۆیڤسکی، خه ندانه قه خه
موویان  ر ھه  و ھه وری ڕاسکۆلنیکۆڤیان داوه  ده نگازانکن که له کۆڵ و به. یان حه

وتنی خۆیان   که موویان به ھه.  یه وتی خۆیان ھه سوکه فتار و ھه بیانوویان بۆ ڕه
ی  ان، شایستهینیا دادڤانان و قازی و بۆچوونی دۆستۆیڤسکی ته  دید به. زانن ده

نیا مرۆڤی  ، ته وی دزو و ناشیرین نییه ر زه سه ھیچ شتک له. دادگاییکردنن
ب،   نه ه وشک و مرده نیا ڕۆحی ب، ته زوو نه و ئاوات و ئاره  ھیوا حرووم له مه
 قابیلی   که ھیچ تاوانک نییه. بت خۆبایی نه غروور و له نیا ڕۆشنبیری مه ته
ویستی  کات، خۆشه موو شتک ڕزگار ده ویستی ھه خۆشه. بت خشین نه به
  . بت وازیعانه بت مته ی مرۆڤانی دهیستوی  خۆشه وازوعئامز، چونکه ته

   له کانیدا جگه مه رھه به   له  که،  دۆستۆیڤسکی گیراوه  له وه ئیرادی ئه 
 و  گرتووه  نه  ھیچی تری ونه،خۆش نائاسایی و نه کانی شواو و خه
ت  ، ده وره  دۆستۆیڤسکیناسی گه،دکتۆر چیجی.  کردووه  نه سته رجه به

  کانکن که کانی دۆستۆیڤسکی، خه مه رھه مانانی نو به هکی قار چواریه
ش   ڕۆمانی تاوان و سزادا، شه له.  یه ان ھهیبی سه رونی و عه  دهیخۆشی نه
  س و له ش که کاندا شه یتانه  شه س، له  برایانی کارامازۆڤدا دوو که س، له که

  و جۆره سی له ر کهکاردا چوا رزه  ڕۆمانی ھه س و له دا چوار که مژه ڕۆمانی گه
  .ن ھه

م  ده ، یان به رزوتادایه  حای له وام له رده ڕاستیدا به ڕاسکۆلنیکۆڤ، له 
  ، له وه ت و ڕابواردنه زه  ڕووی له ش لهۆڤیسفید ریگایل. کات  ده  وڕنه رزوتاوه له
گوساری  کی باده مارمیالدۆڤ، بابایه.  ی ترسناکدایهیانرت ھوه یرانی شه قه

یانی .  ی سیلدایهیخۆش قۆناغی نه  دوا کاترین ئیڤانوڤنا له.  رهکا وڕنه
  .'' شتانه شاری نیمچه''نی سان پتروسبۆرگ   گوتهۆڤسفیدریگایل



 MOJ

م  ش لگڵ ئه  ھیچ خاکی ھاوبه ست به  ھه تاوه ره سه   له،ر خونه 
ن وا و ئه ره خۆ به چی خۆبه دا ناکات، که رشانانه  په و شواو ره وه بوونه
رخورد و   به ، ھیچ جۆرهبینیونمان رگیز نه  ھه  ئمه نده رچه ھه. کشت ده

و  ره  به  که کیان تدایه یه  جازیبه چی جۆره ، که یاندا نییه گه کمان له هیتی ئاشنایه
.  وه ببینه درکی قووڵ شۆڕ و ھه ره ی به وه کشن، وەک ئه خۆیان ڕامانده

لیان . یاندا گه ین له که کی نھنیئامز ده یهیت شنایهت و ئا  ئولفه  جۆره ست به ھه
 خۆمان ، وه بینینه واندا ده ون، سرئنجام خۆمان له ین، خۆشمان ده گه ده
کانکن   خه، نائاساییتر نین  ئمه وان له ڕاستیدا، ئه  له چونکه. ناسین واندا ده له
ین و  وان ده ی ئه وه ئه. ین ت ناکه م جورئه وان بین، به ین وەک ئه که زده حه
سر و  و په نا  په  له ی ئیمه وه ئه. ین  بیکهن ناورین بیین یا ن، ئمه یکه ده

  ئاشکرا و به وان به ، ئه وه یشارینه روون و ویژدانی خۆدا ده  دهیتاریکی
  .بن ریده ڕاشکاوی ده 

 بیانوو و  دیاردانهم  کانیان؟ ئه هیتی دی شتایه کانیان؟ ئه خۆشییه دی نه ئه 
ر بۆ   نووسه.وێ یانه  خۆیان ده ی که و کارانه نجامدانی ئه ستاوزن بۆ ئه ده
 قبووڵ بکات، لوژیکی گوتار و  رانه کته م کاره ر ئه ی کارک بکات خونه وه ئه

 قابی شت، سیالوی، فدار و   له بووه کانیان قبووڵ بکات، ناچار کرداره
   تا باری ئمه وانی قورس کردووه  باری ئه؛یان بکات سته رجه ھیستریکدا به
ک تا  یه رنامه  گوزه  به وان کراوه ی ئهیرشان خۆشی و په  ئیدی نه.سووک بکات

م  کک له ر یه بۆ ھه. کدا بکرت ته یان له ه ئاسانی قبووڵ بکرن و مامه  به
رشان، ھیچی   و پهڕۆک ری بیری گه مز و تازەنه  ڕه  له  جگه ، که رانه کته کاره

دا  ی لره وه ئه'':  کی نوژداری دروست کردووه یه رچه فته دی نین، ده
  ''. کانکی نائاساییه ی خه  قسه ، چونکه جیه ند و به سه واو په ، ته وه یگمه ده

  و چاوه ، بهەت دەکنوە ڕ م بیانوانه  ئه تاوه ره سه گران، له  خنه م ڕه به 
 یخۆشی ی بواری نه وه لکۆینه ن، ک که کانی دۆستۆیڤسکی ده مه رھه یری به سه
  ال مانانه م قاره مامکی ڕووی ئه  ده  که داوه یان نه وه وی ئه ھیچ ھه. روونین ده
م   و سیمای مرۆڤانی ئه قینه نگ تماشای ڕوخساری ڕاسته ن و ھه بده

تا ڕوخسار و سیمای ن،   بکه  شواو و نائاساییانه ره کته دوودرنج و کاره
  . ببیننن و  ماشا بکه ، ته یه تی ئمه  سیماو ڕوخساری تایبه مرۆڤانیان، که
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 ئایا ،کات  ده و پرسیاره دا پیاو ئه لره'': نووست  ده گر دی ڤوکه خنه ڕه 
تی نائاسایی و  ندێ حاه  ھه خ به  بایه یه و ڕاده  به یه ی ھه وه بیات مافی ئه ده ئه
؟  کویه  له   نائاساییکی''کدا بکات؟ ته یان له ه خۆش بدات و مامه سانی نه که
ی  سته ب جه ئارادا ب، ده خۆش له سکی نه ی که وه  کن؟ بۆ ئه خۆشانه م نه ئه
 ننیا پردکن، یا  ته، یان نییه سته کانی دۆستۆیڤسکی جه ره کته م کاره ب، به ھه

و  نیا خودی بیر کو ته ، به کانی ئمه هی بیروبۆچوون وه کن بۆ گوزانه ھۆیه
  ن، لهوجو چن، ده وان تیایدا دن و ده ی ئه و جیھانه ر ئه گه ئه. ن ھزری ئمه
م  ئه.  یه وه ره ی نووسه کانه ندوفی زیره ھۆی فه  نیا به  بچت، ته جیھانی ئمه

 تاریک و وکۆنانی ن، کوچه ی پیس و بۆگه سۆزانیخانه ،  ساردوسانه ژووره
   به  که ،وه ی ژره جالنه رپ و و ده خواروخچ، ئه  متومان، فانۆسی پایه ته به
  وه رانه نجه و په دەرگ  فی پیس و به رچه واسراون، چه  ھه وه رانه نجه په
موو  ر ھه ھه. ی واقعی ک ونه یاین، نه مووی دیکۆری خه ر ھه واسراو، ھه ھه
ش،  انهیکاری و ورده ت ئه نانه رن، ته یای نووسه ھم و خه هی و  زاده نانه و دیمه ئه
 پ  م تاریکستانه ویی ئهو ق ر له  نووسه ش که ستانه به و مه و مانا ئه

، زیاتر  وه کاته  دوورودرژی ڕوونیان ده ھنج و به یانده  ھه وه واته پۆخه
   دنهسروشتیتا سادیزمکی نائاسایی و می ی جۆره وار و نیشانه وەک شونه

 کیژانی  ی که و تابلۆیانه ئه:  یه نھانیان ھه  مانای ژراوژر و په مانه ئه. رچاو به
و  ، ئه نانه  ئارووە بۆگه و قوونه ئه.  که  سووخۆره  مای ژنه تازەنن له مانی ده ئه

  ی که خته و ته ، ئهسۆزانیخانکدا   له یانهیماس ته و له ، ئه بوانه وه شه  ڕه پسکیته
و  و ئه  مای مارمیالدۆڤدا  له ردا دراوه سه ستووری گوگوی به فکی ئه رچه چه
و   له، ۆزی ناوه  گه  و کلکی له کشاوه و چپاو ھه قوڕ  له ی که زه  ناحه گه سه
ر  ھه... ڕوات ا دهدالی  ، به یه ی ھهی نیازی خۆکوژۆڤسیفیدریگایل دا که ساته
ن و  ده با لمان ده زووی کاره ، وەک ته انهیکاری ردهن و و م دیمه کک له یه

  یه یان ھه م سووده نیا ئه  ته. وه نه م بدارمان ناکه  به،ن که تووشی شۆکمان ده
. نگنین سه ت ھه  دیقه ، به ی کراوه یاڵ ته  تا خه وه  واقعه ی له یه و ڕگه  ئه که
 تا ، ڕوو یانخاته ناو ده ر ناوبه  نووسه  که که یه که  بۆ خۆی یه مانه کک له ر یه ھه

گرین،  وژن و پاشان ملی ڕی خۆ دهروک بو یه ییمان بۆ ماوه زه سۆز و به
  . بوات وه وه م خه ده سک به وەک که
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 ،ب وتوو رکه کانیدا سه ی کتبه وه  بوکردنه ی له وه دۆستۆیڤسکی بۆ ئه 
  کرد سووکه ده  داوای ل  که، وه یدا بچته که شانکاره گژ وه  به ناچاره

 وا ونا ،ی جگریڤ و لیونتیۆڤکاتک.  بکات که قی ڕۆمانه کی ده کارییهتس ده
 بکرت و لک  خراپ شرۆڤه''  گینه ی ئینجیل له وه  بشی خوندنه ن که که ده

وارکی   شونه بت، ئیدی جۆره کی باشی نه یه وه نگدانه  و ده'' وه بدرته
م   مل نادات، به تاوه ره سه  دۆستۆیڤسکی له. بینن دا ده سه و خه ھلیستی له نه
  ستم به ناچار ده'': ت  ده وه یه و باره ب مل بدات، له نجام چاری نامن، ده ئه

  ، به هیستکاری م گۆڕین و ده  ئه. کرد یه وره  گه م بشه ی ئهیستکار گۆڕین و ده
  ''.گرتم تی دام و کاتی ل حمه زه بش،  ی نووسینی س دانه ندازه ئه

   کارک که یکرده ی دۆستۆیڤسکی نه یهیستکار م گۆڕین و ده ڕاستیدا، ئه له 
 ستراخۆڤ ؛زانن ھلیست نه سکی نه  که گران ڕاسکۆلنیکۆڤ به خنه ران و ڕه خونه

  ھلیستی له سکی نه جار که م که ، بۆ یه جۆره م به'': نووست  ده وه یه و باره له
ھلیستک  کشت، نه ، ئازار ده یه ست و سۆزی ھه  ھه  که،بینین ر خۆماندا ده نبه ھه
 کیووھند ''. وه تلته  ده وه هیم کول و کۆڤان و ئازارکی مرۆڤانی ده  به که

کانی   ڕۆمانه کک له مانی یه ی شۆڕشگی قارهۆڤ بازاڕ ڕاسکۆلنیکۆڤیان به
 و ڕۆڤنوان بازا کی ئجگار زۆر لهوازییم جیا  به، تۆرگینیڤ شوبھاندووه

ق  قاوده مان و ده مانی زه هر، قا یه  پیاوکی تازهڕۆڤبازا.  یه ڕاسکۆلنیکۆڤدا ھه
مانی  م ڕاسکۆلنیکۆڤ، قاره به.  ھلیسته کی نه  بابایه،تی مانی خۆیه کی زه خه
کی  یه ، پرس و کشه وه هتلت ی ده دات، پوه و ئازار ده ی ئه وه ئه.  کانه مانه موو زه ھه

وش و  نجامی ڕه هئر ڕاسکۆلنیکۆڤ به.  کییهیکو پرسیارکی میتافیز ، به جڤاکی نییه
ی  تی تیره هیوامی و جاویدانی رده نجامی به هئر کو به ، به وتکی فیکری نییه ڕه
کرن و  ونا  و دته یه دا ھه ی نۆزده ده ی سه  چوارچوه نیا له  تهڕۆڤبازا.  ره شه به

مۆشدا   ڕۆژگاری ئه کانی ناڤین و له ده  سه شت له یشتن، ڕاسکۆلنیکۆڤ ده تگه
م  ، به ک مرۆڤه ، یه ک پیاوه  یهڤۆڕبازا. رککردن  کردن و دهخیا  بته

  . موو مرۆڤه ، ھه موو پیاوانه  ھهڕاسکۆلنیکۆڤ
ی  ڕاوبۆچوونیری چاولکه  ش، خوندکارانی زانکۆ، به مه وای ئه 
 بۆ  که  بندگۆیه کرد که  تماشا ده و چاوه کان، ڕاسکۆلنیکۆڤیان به گره خنه ڕه

دوای  یر، له وتکی سه  ڕکه به. نجانی زانکۆیی ر گه  بۆ سه ھرشی کورانه
م، خوندکارکی زانکۆیی خۆی  کی که یه ماوه   به که ی ڕۆمانه وه بوبوونه
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کات و ئیدی  کانیان ڕیشاژۆ ده  بۆچوونهی دی ، ھنده م ڕووداوه کوژت و ئه ده
  .رنۆت وێ و لی ده که رچاو ده به ڕۆژ دۆستۆیڤسکییان له دوای ڕۆژ 
کی پ  رموگوڕییه ڕاستگۆیی و گه  کی، به رینی خه ری به ماوه م جه به 

مان  ھه   له  که م ڕۆمانه ئه.  ڕۆمانی تاوان وسزا کرد یان لهی پشواز وه جۆشه
ندئامز و  تکی په ۆمانکی پۆلیسی، چیرۆککی سۆزداری و حیکایه ڕ کاتدا به

  نده رچه ھه. کانکی ئجگار زۆری ڕازی کرد ژمردرا، خه فی ده لسه فه
ببوون،  ی حای نه که ڕۆکی ڕۆمانه ست و نوه به  مه موویان وەک پویست له ھه
 ھزرینی  دوور له هیشتنی خۆی و ب ی فام و تگه گوره و به  سه که ر م ھه به

ناوی . ر زاران  سه وته ی که که ره ناوی نووسه. ی قبووڵ بوو که قووڵ، ڕۆمانه
  خۆی له مه  ئه  که،برا  دهتۆستۆیدادۆستۆیڤسکی لگڵ ناوی تۆرگینیڤ و 

  . بوو بۆ دۆستۆیڤسکی وره کی گه خۆیدا شانازییه 
ری  کانی نووسه اییه دار  گرفته، کتوپه ت و ناوبانگه م شۆره م ئه به 
و  بوو دۆستۆیڤسکی له  بیار ، که١/٢رواری  بهل ئیدی . کرد ر نه سه چاره
شانکار  سکیی وهۆڤ ستیل سلیم به  ته کراوه ی بونه دا، ڕۆمانکی تازه رواره به

  و ڕۆمانه ا ھشتا تاک دکی لهدک کات له.  وه بووه  نزیک ده ره به ره بکات، به
ردانی دۆستۆیڤسکی  دا سه١/١٠  برواری  له کهۆڤ، میلیوک. نووسیبوو نه
نگاوی   ھه ، به وه رکشانه م جگه ده به'': نووست  ده وه یه و باره کات، له ده
 لم ،شو بوو و په  زۆر شپرزه. چوو ھات و ده دا ده که  ژووره ، به وه ڕاوه ھه

  :  وه می دایه  وه وه م ڕکردنه ده به' ؟ چیته': پرسی
  .تدا چوومواو،  ته -
  ؟   چی بووه؟بۆ، -
  ؟  یه سکیدا ھهۆڤڵ ستیل گه ستکم له زانی چ بیار و گربه ده -
م باسی  ، به یه ا ھهدی گه  بیاردادکت له ت بۆ کردم که وه باسی ئه -
  .کردووم کانیت بۆ نه رجه ڕۆک و مه ناوه
  .  گوێ بگره واته که-
ر  سه زکی له ، کاغه وه ی نزیک بووه که وسینهمزی نو  دۆستۆیڤسکی له 
   که. ھاتوچۆ وه وته  که ستم و دووباره ب ژوورەکدا  ده گرت و دایه  ھه که مزه

ی  گوره  دۆستۆیڤسکی به؛اپام نیشتتر سه  ، ترس له وه م خوینده که بیارداده
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کانی  مه رھه  بهبری می له ی که نیا بێ پاره ک ته  نه که ست و بیارداده گربه
  مدا، واته ی مانگی تشرینی دووه وه  ھه  له بوایه کو ده گرت، به رده پشووی وه

 ، کراوه ی بونه ڕۆمانکی تازه،  که سته  گربهواژۆکردنی  دوای پنج مانگ له
ستی  ، ڕاده وره گه ڕه ی تایپکراوی الپه مه لزه  مه ی ده باره  قه  به وه مه الی که به

وا  ر، ئه  سه برده ی نه که ول و بیاره ر قه گه شانکار بکات و ئه ی وهیارۆ
  و، به ی ئه کانی ئاینده مه رھه موو به بت، ھه ی ده وه قی ئه سکی ھهۆڤستیل

ک بۆ خۆی چاپ بکات خۆڕایی، بھیچ پاداشت.  
  :لم پرسی

  ؟  نووسیوه م ڕۆمانه  زۆرت له باشه -
  ''. ووسیوهن ھشتا تاک دکم لی نه -
  کات که  پشنیاز ده، وه مخۆرییه ڕووی خه  رانی و له  نیگه ، بهۆڤکومیلی 
ر بشکی ڕۆمانی  نووسینی ھه و  بکاته رکی خۆیان کۆ ند دۆست و براده چه

  .ن واو بکه  ته که  ڕۆمانهھاوبشی  ککیان بسپرت و به  یه ناڤبری به
سانی دی  رگیز کاری که خر، من ھه نه'':  وه داته رسڤی ده دۆستۆیڤسکی به 
  کات که ، پیشنیازی بۆ دهۆڤنگ میلیک ھه'' . وه مه  بو ناکه وه ناوی خۆمه  به

.  وه و خرا بینووسته  بت و ئه که م ڕۆمانه کرێ بگرت و ئه  توندنووسک به
  شوازه و  واری نووسیندا، ئه  توان له بت، ئایا ده دۆستۆیڤسکی دوودڵ ده

  یدا بکات؟ کوێ په   له م توندنووسه دی ئه ت دێ؟ ئه قه ره  ئایا ده؟کار بین به
ناسم  کک ده  بۆ من، من یه  دانه و کاره ئه'': کات زار ھاوار ده  پ بهۆڤمیلیک 

م نه ده و ڕووی ل.''  
  چت بۆ الی ئولچین، که  دهۆڤ، میلیوک٢/١٠برواری   ین، واته بۆ سبه 
  ی له که ته بت و حاڵ و حیکایه کی توندنووسی ژنان ده یه  فرگهری به ڕوه به

   ئولچین له،وێ ی شه عات ده ، سه١٠\٣ڕۆژی .  وه گته سیری تا پیاز بۆ ده
ئانا گریگۆریڤنا، '': ت و پی ده وه بته کانی خۆی نزیک ده  فرخوازه کک له یه
 من  وای توندنووسکیان لهیت؟ دا ی توندنووسی بکه وێ کارکی بچکۆله ته ده

  ''. وه  تۆ کرده ند زانی و بیرم له سه په  و منیش تۆم به  کردووه
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  بشی حوتم
  ئانا گریگۆریڤناا

  
، بیانی زوو ل مای داکوبابی خۆی، ٤/١٠/١٨٦٦ برواریئانا گریگۆریڤنا،  

ڤۆر، یکی سر شقامی گاستینی دل سنیتکین، وەدەر دەکوت و ل فرۆشگ
چند قمک و جانتایکی چکۆل دەکت و ب کوچوکۆنی ستاالرینیدا 

  .برەو مای دۆستۆیڤسکی دەڕوات
. کای چاوگش ئانا گریگۆریڤنا، کیژکی گنجی بیستسانی ڕەنگوڕوو 

شادی و ڕاستگۆییان ل ن، کشی ھوەیی گچاوی ک ت جووتدەبار .
  ماری، بیقۆناغی دواناوەندی. و سنگینکیژی ماکی خاندان و سالر 

دایکی . کردووە و میداکی زیان بو بۆنیوە داوەت کوتوویی تواورس
بۆی قایل بوو ک ئانا وەک سکرتر و توندنووس الی کابرایکی نووسر کار 

ل بابی ئانا، ک م  بکات، چونککانی ئمرھوە بتاس ژیاندا بوو، ب
ئم دۆستۆیڤسکیی کی؟ دەبت . و ستایشی دەکرد خوندەوەنووسرەی دە

 کسکی ن یا؟ڕووتاوەی ئایا پیاوکی قوی سر؟ ھاوچرخی بابی بت
بیری  ی؟ ئانا لیديدج باریک و بنس و درژداھۆی زۆر سختگیر و

دایمکی : ئناوبانگی وەک دۆستۆیڤسکی کارکی برڵ نووسگھاوکاری ل
ئایا دەتوان باسی کتبکانی . کی نزانۆ کیژکی گوج و گلب! سیرە
لگدا بکات؟ ناوی ھندک ل قارەمانانی ھژارانی لبیر ماوە، ناوی ی خۆی

ناوی ئو  باش ئگر دۆستۆیڤسکی. چوون ھندکی دیکیانی لبیر
ی لبیری چوون یا قارەمانانل ت؟ بت، چی بلی نبپرسگخۆی ل 

  ات؟بد
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 ئانا دەگات بردەم ئپارتمانی ئالونکین، ئم ،سعات یازدەی دانی بیانی 
تا . بینایکی ئجگار گورەی، دەیان شوق و مای چکۆلی لخۆ گرتووە

ڕادەیکی زۆر دەشوبھت ئو بینایی ک ڕاسکۆلنیکۆڤ ل ڕۆمانی تاوان و 
یجت. سزادا تیایدا نیشتی ژمارە'': دەپرس؟سیازدە شوق'' کواندەرگ 

  ''.قاتی دووەم، لژر گومزەکدای'': برسڤی دەداتوە
  ورە، ککی گژوور دەیبات ،نی دیار نییمت ک، کرکارەک

تختک و چند کورسییک و مزکی کارکردنی . مۆبیلمانکی سادەکراوە
دایوە. تکرای ی ژوورەکدەرگ ۆستۆیڤسکی و د ئانا تازە دانیشتبوو ک

قسوە گرتبووی و  عوزرخوایی بۆ ھنایوە، ک کسک ب. کوت وەژوور
  .دواکت

پیاوک بوو '': ئانا ل دەفتری بیرەوەرییکانی خۆیدا ئمی نووسیوە 
ڕۆنی لدابوو و جوان . دەستبا، قژ قاوەیی، ھندک کاڵ و بگرە ئامال زەرد

 ،ەدا زیاتر سرنجی ڕاکشامبم ئوەی لم ڕوخسار. شانی کردبوو
بر بوو، ک تقریبن کۆن و  چاکتکی ماھووتی شینی ل. چاوەکانی بوو

  ''.بم یخ و سردەستی کراسکی وەک بفر سپی بوون. سواو بوو
  تئانا دەچ مین، لران و خت و ماندوو، نیگکدۆستۆیڤسکی، ش

تواوەتی وەخۆ   بوو و ھشتابھات شوێ نۆرەفیکی ل. پشوە
ب دەنگکی نزم و خمناک داوا ل ئانا دەکات دانیشت و چند . نھاتبووەوە

 ک ،ڕست و دەستواژەیکی ڕۆژنامی پیکی ڕووسی بۆ دەخونتوە
دۆستۆیڤسکی ڕست دەستواژەکان زۆر بلز دەخونتوە و . بینووست

 پاشان کاتک ک ئانا ''!قس ناکاتکس بم خرایی '': ئانا، ب ناڕەزایی دەت
 ، دۆستۆیڤسکی بوەردەگتدەق توندنووسک، بۆ نووسینی ئاسایی 

چند درژەی کشا، '': بحوسیی ب ژوورەکدا دت و دەچت و دەت
 دوای ئوەی تمشای ''نووسینوەی ئم شت، ئم ھموو وەخت دەبات؟

رەکی خاکی فرامۆش کردووە و نووسینک دەکات، دەبین ک سکرت
نخر ! شتی وا نابت'': دەت.  وەک پویست دانناوەینیشانیکی خابندی

 ئمۆ محا بتوانم ھیچ شتکی دیکت بۆ ،ھرحاڵ ب. ھرگیز نابت
  ''.بخونموە، سبین وەرەوە
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ھیچ  دایک، ئیدی ب'': کاتک ئانا بۆ ماڵ دەگڕتوە، ب دایکی دەت 
کبۆ من م م ئاغای دۆستۆیڤسکییجۆرێ باسی ئ.''  

جارەیان کارەک باشتر دەچت  ئانا بۆ سبین دیسان دتوە و ئم 
شیفی قن. پز و کینی ڕۆمانی ،ترەجدۆستۆیڤسکی مجوەکانی ھشب 

ناوبناو ل ناوەندی کارەکدا دەوەستا، تا . قوماربازی پ ئیمال دەکات
 ک لندوەھتکانی خۆی بۆ کیژێ بگردەمی : بیرەوەرییئیدی س

 ئانا ب دڵ و ب گیان گوی ل... مندایتی، گرتنکی، سدارە، سیبریا
دەگرت، ھم ب قسکانی خۆشحاڵ دەبت و ھم خفتی بۆ دەخوات، بیر 

 و بو ھموو بینیوەیی یلم پیاوە دەکاتوە ک ئو ھموو دەرد و مینت
: دۆستۆیڤسکی دەپرست. ی خۆیوە، بایخ بم دەداتیندی و زیرەکیھۆشم

''وە؟ ئایا لڕەمان نووسییند الپچ ندو وە؟ کاتی دیاریکراودا لدەبین''  
  ت کنیا دەبرە درەبباش دەڕۆیی و دۆستۆیڤسکی ب ککاری ڕۆمان

 و ەدا کاری دەکرد، ھستی ب خۆشیبلگڵ ئم کیژە ناسک و تڕو
کیژکی جوان و لبردن، خوندنوەی ڕۆمانکی . لزەتکی سیر دەکرد

کی بم کیژە، جۆرە جۆشوخرۆشی ڕۆمانسی بۆ ئخشی ئاشقانی دەبد .
. ناوی پۆلین، کۆندەنککی خۆی، ل قارەمانی ڕۆمانک دەنت

و ڕوخساری پغرووری ماشقکی وەبیر دنتوە و  دۆستۆیڤسکی چارە
گراورد دەکاتلکۆشیارەیدا، ب م کچگیری ئڵ نیگای جوان و ڕەفتاری د.  
. م چیرۆکدا مامۆستایل ک چیرۆکک دەگتوە، ،یچۆڤئلیکسی ئیڤان 

. شتان ئارەزووی ل پۆلین، کیژە جوانکی جنڕاڵ زاگوریانسکی کردووە
خۆشی دەوێ و ڕ نجم کوڕە گئ ک وەیداری ئی دەدات پۆلین، ئاگگ

م بڵ بکات، بگشقی لباسی ئ ک نی . کردەوە دەیبوغزلیکسی پئ
. خۆش  تۆم زۆر پییتییمن دان بوەدا دەنم ک خوم! زۆر چاک'': دەت

جا تۆ سوود ل ... ش لزەتی خۆی ھیینزمترین پلی حقارەت و سوکایتی
  ''دێ ک بتکوژم؟دەزانی، ئاقیبت ڕۆژێ !  من ببینیکۆیالیتی

 ویستی بپ وە کداری دەکاتپۆلین ئاگ لیکسی دەڕوات  وەختئ ،پارەی
بۆ گازینۆ و بو حوت سد فلورانی ک پۆلین پی داوە، دەست ب ڕۆت 

ساتدا  لو'': دەت. دت اپای گرم دادت، تای لتا سردلناکاو. دەکات
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ی یر و چارەنووس بکم، سووکایتھستم دەکرد ک دەموێ گات ب قدە
نم پدەرب م، زمانی لگونان ''.بک و دەست ل ندەدۆڕ موو پارەکھ 

. ھایم و حیران سری گژ دەخوات. شۆڕتر، ل ھۆی گمک دت دەرەوە
م پۆلین، بم بوە، ئرتی دەنخۆرتی بۆ گازینۆک خت بجارەیان ب 

کانم ل ئارەقدا ھکشابوون، دەستکانم الجانگ'': ا دەگرژتوەدڕووی
ھندک پۆندی دەیانویست ئامۆژگاریم بکن و خزمتم بکن و . دەلرزین

. پیاوەتی و چاکم لگدا بکن، بم من گوم ل قسی کس ندەگرت
م لختم کرابووەوە و گوبوو بناکاو. ھیچ نرادلا دەنگی ھ  ،نگامو ھ

 !براڤۆ': ھندک کس ھاواریان دەکرد. بووەوە نین برزو پک ھراوزەنا
دەدا، تا ئو کات سی ھزار فلورانم   ھندکیان چپیان ل'!براڤۆ

ھشتاو برەو   ئیدی ب''.بردبووەوە و بانک تا ڕۆژی دواتر داخرابوو
پۆلین، لوندەر . ھۆتلکی دەگڕتوە، خۆی ب ژوورەکی خۆیدا دەکات

من ئم پارەییت ل وەرناگرم، تا شتکی '': نی دەکات و پی دەتچاوەڕوا
تۆ ل دەم بوازشی دەکات و ''.نزی داوێ، نئام ئیدی پۆلین، خۆی ل 

تۆ چند باشی، بڕاستی '': خۆی ڕادەستی دەکات و پیتاپیتا پی دەت
خۆمم  ئ، ئستا پارەکی خۆم، پنجا ھزار فرانککی ..پیاوی، ماقووی

 کاتک ک پنجا ھزار فرانکک وەردەگرت، ھر ھمووی دەدات ''دەدەیت؟
ئلیکسی دوای ڕۆیشتنی پۆلین، دەڕوات بۆ پاریس . ب سروچاویدا و ھدت

مبستی  پاشان ب. و لوێ پارەکانی خرجی ژنکی ڕیسکباز دەکات
وە، دووبارە دەدۆڕێ، دەبات.  خۆی خوو دەدات قوماریدابینکردنی بژوی

تاقی تنیا، ل وتکی بگاندا، دوور  لڕاستیدا کاتک کسک ب''... دەدۆڕێ
ت و دۆستان، بو ت  لوۆی دەست دەکمت ئایا خواردنی ئوەی بزانئ

 نا، دوا فلورانی خۆی بخات قومارەوە، ھست ب غریبییکی سیر نیا
سبین، سبین '': تایی دت و ڕۆمانک بم ڕست خمناک کۆ''دەکات

  ''.ھموو شتک کۆتایی دت
یکی، وات پۆلین و یکترە سرەک ڕۆمانی قومارباز، جگ ل دوو کاره 

کترکی سرەکی  ی ھموو ڕووداوەکانن، کارهیئلیسکی، ک توەری سرەک
م  ئه.  یه ، ک شایستی باسکردن و ئاماژهتدایزۆر گرنگی دیکشی 
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ڕووی   له.  ڕاه نه ی جه که نده مه وه  زۆر ده و پیر رهو، پو ره کته کاره
  ، له ووسییهڕکی  یه کا، وشهنبابول(. ن که بابولنکا بانگی ده  ، به وه هیویستی خۆشه

موو   ھه)برێ ده کار ن به مه ته ژنی به ، بۆ پیره وه هیویستی ڕووی خۆشه
 ڕۆژکی   له ژنه م پیره ئه. ون ی ئهڕاوانی مردن  چاوه وه تاسه  ، به که واده خانه
تکاری  ند و خزمه ستوپوه زێ، تاقمک ده به شاری قوماردا داده  تاویندا، له ھه

کی  ر کورسییه  سه نه یخه رێ، دهورمانی پو ی فه گوره بن، به لگدا ده
یاری   ست به  ده وه رۆشه په  وێ، به ن، ئیدی له به ی ده رخدار و بۆ گازینۆکه چه
. گرت ده ی نه  ھیچ شونک ئۆقره  له داپیره'': نووست  دۆستۆیڤسکی ده.کات ده

  نو سینییه  زیکزاک، له   به ی که و تۆپه  ئه کانی بیبوونه رمه  گه چاوه
شی   سیوشه ، ژماره که مه رشتیاری گه رپه  سه و و کاتک کهوج دا، ده که بزۆزه

  یاند، تا توانیی مشتکی به ڕوانی بوو، ڕاگه هم چاو  ئه  سفر، که  ژمارهیجیاتی له
ر  کسه م یه ، به وه ستکی زۆر باشی برده  بابولنکا، ده''.دا کشا که مزه

 مووی به ر ھه ، ھه وه کی بردبووه رچییه دوودا ھات، ھه ی به وره دۆڕانکی گه
  . شتھ ج  نائومدی شاری به تی الت بوو و به واوه  ته جارێ دۆڕاند، به 

  ر که  خونه،دا  نووسراو و پ ڕووداوه له په  و به رڤه سه رڤه ، سه م ڕۆمانه هل 
واوی  ی تهی و زانیار  نووسراوه له په  کات به ده ست ر ھه کسه ، یه وه یخونته ده
 قومار و پۆلین،  ت به باره تی دۆستۆیڤسکی سه شق و ڤیانی تایبه هئڕ  مه له
تۆ   ، له وه داته ده کانی قومارباز ھه ڕه ر الپه تک خونهکا. وت که ده ست ده به

مان  ھه.  وه خونته کانیدا، ده یهیر وه  بیره کانی پۆلین له می نووسینه  وه وایه
ھانگ و پاراو   نه وه  دامرکانه ی له  و ئاشقانه انهیھاماجی پ جۆشی ڕۆمانتیکی

مانی  قاره. کرت دی ده وگوڕ، بهرم ساتی گه دوای مان گۆڕانی سات  بوو، ھه نه
ت و  رامه  کهرچی  حزووری تۆدا، ھه من له'': ت ی ده که  ماشوقه  به که ڕۆمانه
ندین جار   ھبت دۆستۆیڤسکی چه''.م ده ستی ده ده  له یه فسم ھه تی نه عیزه
  . وه بووهد کر ی بۆ پۆلین دووباره مان ڕسته ھه

. مز گرت  ھه وم له من ئه'': ت دا ده ڕۆمانی قومارباز دۆستۆیڤسکی له 
 پۆلین، ''.ر چۆک  سه وتمه ا کهدمی رده به   له.نست و القیم ماچ کرد ده
  شی به ا باوهدکاتک  ر پمدا دا، له سه خۆی به'': ت کانی خۆیدا ده رییه وه یاده له
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تۆم ': کرد گریا، ھاواری ده رز ده نگی به ده  وشی، بهگی قمدا کردبوو و دهال
  '''.کرد م ده وه  پشبینی و ونای ئه ست دا، به ده له

راوردکردن   بۆ به  نموونه شت به  ده ن که  ھه ته و بابه ی له شتی دیکه زۆر 
 شوازکی زۆر  هب ڕۆت،  زی دۆستۆیڤسکی له م حه به.  وه بھنرنه

نووسدا  ژ چارهگ وێ به مه تگوت، ده ده'':   کراوه رنجاکش باس و شرۆڤه سه
 ڕۆت ''.ربنم م، زمانی ل ده بکه ی پ م، گاته بکه  پیتی ، سووکایه وه بچمه
  ی به مه ر گه ده ردا بچت و ڕیسک بکات، وەک چۆن قه ده گژ قه دا به ی ده ڕگه
بت و   ئاودیو ده که  دیواره ، له وه ھۆی ڕوته  به. کرد و ده نووسی ئه چاره
ر  ری ڕوودانی ھه گه  ئه وک که مه قه.  وه ژیکهۆری ل وی ده مه ه  قه چته ده

دا  ئیدی لره.  یه وتکی تدا ھه ر ڕکه ری ھه گه  ئه، یه  تدا ھهڕووداوکی
دا  لره. کی نامن  ھیچ مانایه،'' چوار کاته اران دوو ده دووج''ی  ھاوکشه

رکی لوژیکی  گه  قوماردا، ھیچ ئه  له. وه غباه خت و یه  به  به نده موو شتک به ھه
 دونیای  له.  وه  شتکی دیکه  به ست نییه یوه مانای نامن، ھیچ شتک په

  . یهیڕباندنی ئازاد مین جه که فیزیاییدا، قومار یه
و  دا، دوای بیستوپنج ڕۆژ کار٣٠/١٠/١٨٦٦   برواری له،سرئنجام 

. بوو بۆ چاپ  رباز ئامادهوتوو، ڕۆمانی قوما رکه دی و سهيدکۆششی ج
ستنووسی  سکی، تا دهۆڤچت بۆ الی ستیل  ده١/١١دۆستۆیڤسکی ڕۆژی 

موو شتکی  ی ھهیباز، پشبین شانکاری حیله م وه به. بدات ی وێ که ڕۆمانه
زانی  یانده ند و ئاشناکانی نه ستوپوه ر چووبوو بۆ الدێ، ده فه  سه کردبوو، به

 یتگوزاری شی خزمه رۆکی به ، سه که شانخانه وه  له.  وه ڕته گه ی ده که
،  دراوه نه  پ وه یه و باره ستوورکی له  ھیچ ده ی که و بیانووه ، به که چاپخانه

  وه ئیدی دۆستۆیڤسکی بیر له. رناگرت  دۆستۆیڤسکی وه  له که ستنووسه ده
می ڕ  فه ی به که  و ڕۆمانه که ی ناوچه انهخ بوات بۆ پولیس  که وه کاته ده
ئیدی ف و . ربگرت رواردار وه سکی مۆرکراو و به ر دابنت و وه ونده له

  که کاره. ڕوو  وته ی که که سته ده. گرت ری نه شانکار سه ی کابرای وه که نگه نره
 دۆستۆیڤسکی وەک ،ش وه م وای ئه واو بوو، به ختدا ته  کات و وه له

موو   ھه  که، گرتبوو وه م کیژه ی بهووخ. بوو  و ڕازی نه پویست ئاسووده
مانانی   باسی قاره وه نجانه  جۆشوخرۆشکی گه ی، به که ھات بۆ ماه ڕۆژێ ده
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 ئاسان و  الوه دا به م کیژه کارکردنی لگڵ ئه. کرد ی خۆی بۆ ده که ڕۆمانه
  سه، باش ق وه بکاته  باش بیر م کیژه  نزیکی ئه ر، دەیتوانی له نووسه. خۆش بوو

 کیژێ چیتر ھاتوچۆی  بوایه واو بوو و ده  ته که  کتبه ئستا که. بکات، باش بژی
دۆستۆیڤسکی چوو بۆ الی دایکی کیژێ . گران بوو ر به  ی زۆر له مه کات، ئه نه

کانی  ی دوا بشه وه  نووسینه ی ئیزن بدات، تا له که  کچه و پشنیازی کرد که
 ئانا، ب.  بکاتی بدات و ھاوکارییتی ڕۆمانی تاوان و سزاشدا یارمه

 کارکردن  ستی به  ده ، دووبارهەوە٨/١١   ڕۆژی ئیدی له.ندوچوون قایل بوو چه
چوونکی  ماس و ھه  حه دۆستۆیڤسکی به.  وه ردا کرده لگڵ نووسه

 بوو،  بزڕکابوو، زۆر شپرزه واو ھه نگی ته ڕه. ی کردی پشواز وه نائاساییه
دا و خوکی  یشانپکی  یه فه نه ی ئانای گرت و بردی، قه که نووره چمککی ته

  و ڕوخساره  تماشاکردنی ئه وته ر که نووسه. کیژێ دانیشت.  دانیشت کرد که
و  کردبوو، ئه رخی ڕۆژگار کاری تنه  ھشتا چه ی، که رده ناسک و بگه

ندی  ، چه نجه ند ناسک و گه چه. باری ده وتنی ل رکه ی شادی و سه ڕوخساره
نی  مه ته. رببت شق و ڤیانی خۆی بۆ ده م چۆن بتوان ئه وێ، به ده خۆش

ستکورت، تا  ژار و ده خۆش، ھه  نه که کابرایه.  نی کیژیه مه ی ته م دوو ھنده ئه
ر ئانا  نبه ھه   له ی که و دوودی و وازوازییه مان ئه ھه.  رزدایه  قه بیناقاقای له

. ش تووشی بوو م ئانایه ر ئه نبه  ھه  ببوو، لهسکایا تووشیۆڤکر–رڤینۆک
: ت کات، پی ده ی قبووڵ نه ، داواکه وه ی بداتهیرن می نه ترسا کیژێ وه ده
ی زۆر  که م کۆتاییه  به، وه ته  کردووه  ڕۆمانکی تازه ، من بیرم له گوێ بگره''
ر  گه ئه.  یه  ھه وه نجه  گهکیژکیی روونی  باری ده  بهیندی یوه  په ، چونکه ته حمه زه
ندێ   ھه وه یه و باره ر سۆنیای برازام و له  به برده نام ده  مۆسکۆ بام، په له

م ئه کرد، به ده پرسیارم ل ۆ ناچارم، تکا لهوه یه و باره  له م که تۆ بکه  م  
  ''...یت و ڕاوبۆچوونانی خۆتم پ بی تیم بده یارمه
  جۆره م کی نیگارکش به ی کابرایهدەربوور  سهر، چیرۆک و نگ نووسه ھه

ی  که هیکورتی  ، به یهنینج  کی نیکارکش، گه کابرایه'':  وه گته بۆ کیژێ ده
، بابی  یه  ژیانکی دژوار و ناخۆشی ھه م نیگارکشه ئه. نی مندا مه  ته  له پیاوکه

 زۆری خۆش  ی، که که خوشکه.  سوکار داباوه  که ، له ی مردووه که ، ژنه ماوه نه
م  به.  نیایه تاقی ته  مبار به تی، کۆڵ و خه ر خۆیه ، ئیدی ھه ویست، مردووه ده
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م کات و  ڕک له.  هی و پشادی وی ژیانکی تازهوش، تین مه موو ئه وای ھه
ند و  ک و ھۆشمه نجی جوان و ناسک، زیره ی ژیانیدا، تووشی کیژکی گه ساته
م   ئه وه  ده  و له ستگۆیانهاتوان ڕ  ده م کیژه  ئه تۆ پت وایه. بت ستیار ده ھه

 وا  قیقه ک ده  و بۆ یه  دابنه و کیژه ی ئه جگ ی خۆش بوت؟ تۆ خۆت له پیاوه
 داوات ،بم رده شق و ڤیانی خۆمت بۆ ده  منم، ئه م نیگارکشه  ئه  که ونا بکه

که ده ل ردم پک ده یت، چ وه بکه م مم له و قسانه  دوای ئه''؟ وه یته ده ، 
ل . ستا جی خۆیدا وه  ست بوو، له ی خۆی بزار و په هیو پکشی ا لهدکاتک 

کیس   و شیرین و خۆشی له کی تازه هیتی ، دۆستایه و قسانه ئایا به.  چوو وه بیره
  گای له ئا ی که یه  ساده نجه  گه م کیژه  ئه،ی خۆی و قسانه ؟ ئایا به داوه خۆی نه
کی   ئارامییه  به م ئانا گریگۆریڤنا، که ؟ به کردووه ، زویر نه بووه ھیچ نه

  مه مم ئه وه'': ت یی ده ڕی ساده وپه کرد، به وی ده  تماشای ئه وه شادیئامزه
  ''.وی ر خۆشم ده بم ھه  ژیاندا وی و تا بمنم و له  خۆشم ده ب، که ده

 پۆڵکشان و  فی ده سره  دۆستۆیڤسکی مه که ،ی میشل که واده خانه 
 ژنھنانی دۆستۆیڤسکی نک ست ده ی، ھه که  مردووه ئیساییف، کوڕی ژنه

ی ژوان  و بیاره ن له ده ده وڵ ھه.  وه ترسییه  مه خاته ندییان ده وه رژه به
  گره، ب ر ناشیرینه ک ھه و نه نی وەک ئه مه ته یانگوت بۆ پیاوکی به ، ده وه نه بکه
م   ئه دیاره. نجدا بکات ند لگڵ کیژکی وا گه ماوه ، زه یشهی ورهورم و ش شه
و  ق لگڵ ئه قاوده  ده دا، چونکه ت ده زیه ریان ئه ، نووسه  و گازاندانه قسه

. ھاتن ودا ده ویژدانی ئه   به ، که وه گرته کی ده دا یه انهیگومان و ترس و دوودی
تی و  نجیه گه'': نووست  ده وه یه و باره کانیدا له رییه وه هری بیر فته  ده ئانا، له
 پاشان ''.و بوو  ئاشکرای ئهیرانی و دوودی ی نیگه ی من مایهیمنداکار

  وت که رکه بۆم ده'': نووست دۆستۆیڤسکی بۆ پۆلین سوسلۆڤا ده
ی  مه رگیز ئه رچی ھه گه وم، ئه  خۆشی ده  و دسۆزانه م ڕاستگۆیانه که سکرتره

   له جا چونکه. بوو ویستتر ده رچاو خۆشه به   ڕۆژ لهدوایڕۆژ . بیبوو رنه ده
 بتاقتی  ستم به  ژیانم زۆر قورس و دژوار ببوو، ھه دواوه م به مردنی براکه

ی م جیاوازی به. ویش قایل بوو بکات و ئه  مردم پ کرد، پشنیازم کرد که ده
 دوایم ڕۆژ  به،  و من چلوچوار سانه نی بیست مه و ته ، ئه نمان زۆره مه ته
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نی   خاوه بت، چونکه ر ده وه خته  به ب که  ال دروست دهبوایمو  ڕۆژ، پتر ئه
  ''.فام ویستی ده هۆش و خ رموگوڕه دکی باش و سۆزکی گه

رم و  ی شه خۆیدا نیشانه   خۆی له،'' ییه میشه  ھه دۆسته''و   بۆ ئه یه م نامه ئه 
م  ، ئه هۆش ئاسان و خ م ژیانه  ئیدی ئه. کی ئاشکرایه هیرانی دوودی و نیگه

مووی دۆستۆیڤسکییان  ر ھه  ھه، کیژه م کۆرپه نی بچووکی ئه مه و ته  ئارامییه
رمی  وێ کارکی دزو بکات و شه کک بیه کرد، وەک یه ران و بتاقت ده نیگه
  رگاکه نگه ری گرت و له نگه  له که هم له ی به وه پاشان، دوای ئه. خۆی بت  به

و  ریا م ده  ده  بۆچی خۆی دایه  که وه  ژوان نابته هو دواخرا، ئاخۆ له
،  پاشمله  له ری بت، که وروبه ی ده ک و خوایه و خه دی چی به ؟ ئه وه رداوانه گه

  ن، به به و شتی ناو ده ڕ  پیری ئاخرشه نن، به که ن، پی پده که ده ی پ گاته
رواری   به له! ھیچ نادات   گوێ به،رحاڵ ھه   به؟ن ده م ده ه قه کی سادی له کابرایه

دا، ئانا گریگۆریڤنا   کسی ترینیته وتی ئوارێ، له عات حه دا، سه١٥/٢/١٨٦٧
  فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ، له. ێدرب  ده  فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ دۆستۆیڤسکی ماره له
موو  تۆ ھه'': ت ، ده دایکبوونی ئاناوه ی سایادی له  بۆنه بهیدا  مین نامه که یه

موو  ری و ھه وه خته تۆ به.  تۆ ئومد و ئیمانی منی.دا  ئاینده شتکی منی له
توان  بت، ئایا ده ران ده  نیگه و قسانه ی، به که نجه  گه گیرانهست  ده''.شتکی منی

و  دی؟ ئایا له   بنته م پیاوه کانی ئه یدا بت و ئاواتهیترپرسیار  ئاستی به له
ری؟   به ا شانی دایهدناکاو  له  که، بباتبرپرسیارتییم  ، باری ئه دایه ئاسته
حوسن و    قوربانی، ھبت به ک و دسۆز و ئاق، بووه مه ئه تکی به ئافره
 بیاری  وه الی خۆیه ، له وه  ساییه نی پازده مه  ته  له م کچه ئه. زای خۆی ڕه

چاوی ڕز و   یدا بکات و به  لگڵ مردی ئاینده ه  مامه وه  ڕزه دابوو، به
رخوردی لگڵ   به وه سه فه مان نه ھه   ئستاش به، تماشای بکات وه ته حورمه
 ری بکات، ھبت ب وه خته  به دا که ده وی ڕی ھه وپه کرد، ئه یدا ده که مرده

  .تبگاتی وەک پویست لی  وه ئه
رچاوی  به   دۆستۆیڤسکی له ت به باره  و دگیری سه کی ساده یه ئانا، ونه 

مان  ھه  بۆرژوا بوو و به کچی ماباتکی ورده.  کردبوو سته رجه خۆی به
ر  ک ھه  و ساکار، نه کچک بوو، ساده.  دۆستۆیڤسکی یهییوان  ده وه چاوه

ڤارکی  رگه وەک سه. تووش بووو  و پاشکه ندێ ساویلکه  ھه ، بگرهپارزگار
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ک،  موکوڕییه و که یبوعار ر عه  ھه ر له ده ، به واده تی خانه ھامه شهبور و ب
ر  ی ھه ڕز و شایسته سکی به کی نزم، وەک که یه ریزه ر غه ھه  دوور له

  پیاوکی ساده. کرد  دهیک تماشای دۆستۆیڤسکی یهیویست درزانی و خۆسه قه
کاری تس نیگارکی ده.  بازانه ڕانی و حیله  شه که موو خه م ھه ئهنو   و باش، له

،  وه یفی دی خۆی ڕازاندبوویه که  رامبرانتی ھنابوو و بۆ خۆی به
مانی   قاره رکش و ئاۆزی ھنابوو و کردبووی به رکی سه وه بوونه

  .توون ، بۆ مندانی چه کی مندانه میدیایهۆک
رگرتبوو،  تی میدای زی وه  خهخوندنگ   له نده رچه خر، ئانا، ھه نه 
ڕووی ماداری و   م له به. بوو واری نه هدھلی کتب و خوین ک و ئه م زیره به

دایک   سکرتری له تگوت به ده.  بوو ، کارامه وه کاروباری ژیانی پراکتیکییه
و  ی ئه رباره هکانی د  دۆسته کک له یه. ی دانابوو و کاره ، خوا بۆ ئه بووه
مان  ھه  کی به یه ڕافخانه کردبا، سه  نهدۆستۆیڤسکی  ر شووی به گه ئه'': یگوت ده

  ''. وه کرده ڕباز و شوازی نیوسکای ده
ی  یران و کشه  قه بوو، که نه شمانه  نهوشم که ناز و به ، به ره و دلبه ئانا، له 

م   ئه بوو، که  نه یانه  به و ژنه له. ئاشقنی بۆ دۆستۆیڤسکی دروست بکات
 خیره  زه م کیژه ی ئه که کورتییه   به.ت واقی بنا  زه و له  گیراودار  بنته ره نووسه

ری  ری ھونه پانه ر و  ھانده به. بوو  نه ند مه وه ی دهیر وتکی ھونه کهتس و ده 
دتر ن مه وه ری ده کانی نووسه اشتهدی یاد نجینه  حیسابکردن، گه ھاته ده نه
 و لھاتوو  ری ئایدیالی و سکرترکی کارامه م خانمکی ماداریکه کرد، به ده نه
  . بوو
 حیساب  موو شتکی به ند، ھه ومهوت، ئاب ناعه قه ئانا خانمك بوو، ورد، به 

ک،  یه  قاوه ت نرخی فینجانه نانه  ته،کانیدا رییه وه ری بیره فته  ده له. و کیتاب بوو
یدا لگڵ  که کانی مرده سته گربه  به. نووسی کیشی ده  شیرینییهنیا
وت  سوکه  ھهیچاودری. کردن ی دهیرشت رپه و سه  چووەوه کاندا ده شانکاره وه

بنن،  ری ل فه رزان زه ن قه ھشت خاوه یده کرد، نه ی ده که فتاری مرده و ڕه
، ڕکی  وه کرده کنووس دهی پا که کانی مرده ستنووسه ده.  وه دانه کانی ده رزه قه
خات و پی  ده ی خۆی ڕک که قه ک ناو مووبه یبانۆیه وەک چۆن که. خستن ده

و  له. یی گه ی ڕاده که ته  بلیمه کی مرده یهیر پویست ھه   به و ئاوایه گات، به ڕاده
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جوانی ڕیک   تی خۆ به سه ر شتکی سنووری ده ب ھه ده''   بوو که ژنانه
  .''ن تۆڵ بکهن و کۆن بخه
و تۆزک پاک  رد ر گه  ھه  لهیشت بگوترت، ئانا ژیانی دۆستۆیڤسکی ده 
کو  بوو، به رۆ نه ی ئیلھام و سه دا فریشته زنه  مه م پیاوه پاڵ ئه ئانا له.  وه کرده
بان  کی دسۆز و میھره یه هتنتی به ژمردرا، ڕه کار ده خوشککی ئازیز و چاکه  به
  بان بوو تا به کی دسۆز و میھره نیتیه به  ڕه ش پویستی بهیدۆستۆیڤسکی. بوو

،  وه یه که تاکانی شووکردنه ره  سه م ئانا، له به. خش کی ئیلھامبه یه فریشته
و برازاکانی  خوشک و براژن و برا. ی زۆر بوو و کشه  تووشی گره

دنیھاد و  کی بهنج  گه  ئیساییف، کهپۆڵی،  که تی زڕکوڕه تایبه دۆستۆیڤسکی، به
ی  وه ھۆی ژنھنانه   به  که مانه موو ئه سوو بوو، ھه قاوه ل و چه زه وه ڵ و ته مه ته

  کرده توندی ھرشیان ده  زانی، به ند ده رمه ره  زه  خۆیان به وه دۆستۆیڤسکییه
ساردی   زانی و زۆر به یان ده  و بگانه واره  غه و به  یه  تازه م ژنه ر ئه سه
ژیا،   مای دۆستۆیڤسکیدا ده  له  ئیساییف، کهپۆڵ. کرد ریان لگڵ دهفتا ڕه

کانی  تکاره ت خزمه نانه ن و ته که گوی ئانا نه  به دا که ده کانی ھان تکاره خزمه
   دانرابوو، به  بۆ قاوه  که و کرمی ندی ل بدزن، ئه کر و قه  شه دا که ده ھان
،  بینی باوکه ده'': یگوت کاند و ده ته ده ھهکانی  نگ شانه ھه.  بخۆن وه دزییه

  ڕوه عاتی میقاتکراو به  وەک سه که برد، ماه  ده ڕوه کانم به  من کاره کاتک که
 ،کرد  ئانا ده یی له  گله  درۆوه  الی دۆستۆیڤسکی به میشه  ھه م کوڕه  ئه''.چوو ده
 کوڕی   ناکات کهی بۆ وه کات و حیسابی ئه ده  پیتی  سووکایه  گوایه که

کرد و  نا دهڤریۆ ئانا گریگ یی له ، گله وه ڕزه  دۆستۆیڤسکی، به.  دۆستۆیڤسکییه
 پۆڵ،  که  پمهیتی ، سووکایهپۆڵر   سه که ر مه  سه نده وه ئانت، ئه'': یگوت ده

  ''. کوڕیکی باشه
کات، دۆستۆیڤسکی  ڕۆژ زیاد ده دوای ی ناوخۆیان ڕۆژ  و ئاژاوه ڕ شه 
فی  ناو نۆره ئیدی ناوبه، چ ده ی تکیندروست ب، ته ر گران ده به  ی له مه ئه

ت  ده وه یه و باره ئانا، له. ھات ده زۆر توندی لمن شانی فیۆدۆرم '': نوس
م،   دایبنه که خته ر ته سه وسا توانیم له ، ئه وه موو ھز و توانای خۆمه  ھه گرت، به

ی  سته ما بیگرم، جه م نه وه  من توانای ئه کهیر بوو، کاتک  م زۆرم پ سه به
  ی که و مزه ، ناچار بووم ئه که رزه ر ئه  سه وته و که ست و ساردوسی ئه بھه
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 بۆ و جگ   الوه مه م، بیده بنه  بوو، پاڵ وه ره سه کی داگیرساوی به چرایه
نگ  ھه.  ڕابکشت که  پۆشه خته  ته رزه ر ئه سه ت له  ئیسراحه  به وه مه فیۆدۆر بکه

ریم  پال، سه ده رزی و ھه له  ده ی که یه و ماوه درژایی ئه   دانیشتم و به وه  الیه له
رۆکی   به مکی تازه  خه،م کی زۆر که یه  مخابن، دوای ماوهل. ر ڕانم  سه نایه

ا  بوو ت عاتی پوه  سه م، گرتی، دوو دانه که  یهیھی  کی توندتر له فیه گرتم، نۆره
نکی  ڕاستی دیمه به.  وه و منی ناسییه  وه ھاته خۆ م وه ئاسته  به وه م ھاواره ده به

  ''!ت بۆ خوارد فه ترسناک بوو، زۆرم خه
  وه ھیچ شتک له'': نووست  دهۆڤ بۆ ماییک وه یه و باره دۆستۆیڤسکی، له 

 شکیعساب و م قانی ئه رزین و شه  له ست به  مرۆڤ ھه ، که ناخۆشتر نییه
ست  ده ق و ھۆشی خۆم له  ئه ریکه خه. مول ناکرت حه ڕاستی ته خۆی بکات، به

  ''.م نامن وه م، توانای بیرکردنه ده ده
م   ئانا، ئه.ران بکات نده رکی ھه فه  سه ان کرد کهیپزیشکان، ئامۆژگاری 

  ییه واده ه خان باره  ناله م ژینگه ک له یه ب ماوه ر نه دڵ بوو، ھه ی به یه بیرۆکه
  جۆره. دڵ بوو ی به یه م بیرۆکه ش ئهیدۆستۆیڤسکی.  وه وته که دوور ده

ن   خاوه تی که تایبه ، به یه نجاڵ و پئاژاوه  جه م ژینگه تنکی ماقووڵ بوو له ھه
  . وه کرده کانیان ده رزه چنیبوو و داوای قه نگیان پ ھه رزان، ته قه

موویان  ر ھه یاند، ھه  ڕاگه که واده  خانه ی به که ره فه  بیاری سه رکه م ھه به 
کرێ بگرت و ھاوین   ک به  ڤالیه دابوو که  بیاری نه باشه. ناڕازی بوون

م  ر له گه ئه. رت ر به ونده ت و پشوو، بۆ ئه ، بۆ ئیسراحه که واده موو خانه ھه
  یان پاره نده وه ئه  و وه بوویان بکاته ره ب قه وا ده  ئه، وه  ژوان ببته بیاره

و بی   سه ر که ئیدی ھه. ودا پی بژین ی ئه که ره فه ی سه ماوه   له بدات، که
  .د ڕۆب زار و سه  ھه کاته  ده که کات، تکای پاره کانی خۆی دیاری ده پویستیه

ی  که  ژنه به. ب زار ڕۆب ده نیا ھه ی دۆستۆیڤسکی ته ومایه م ئایه به 
ر  گه ئه. کات کمان ده هیتی نووس چ دژایه بینی چاره ئانتی ئازیز، ده'': ت ده

وێ،  زار ڕۆبمان ده  دوو ھه وه مه الی که ران، به نده ری ھه فه  سه ھاوین بچینه
 ڕووسیادا  ر له گه خۆ ئه.  یه مان ھه یه  پاره و به ی ئه نیا نیوه حای حازر ته

و  ی دوو مانگک به ، ماوه وه  دنیاییه یی و به شنه  وا دەتوانین به ، ئه وه بمنینه
  ''. بژین یه پاره
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ی  شه ڕه ری و ھه  سه ھاتنه رزان ده جار خودانقه ندێ دا، ھه نده روبه م سه له 
ت  ده وه یه باره م خۆی له  به. کرد ده زیندانیکردنیان لنگه ڕه'': نووس  
  چونکه.   زۆر باش بوایه وه ندێ ڕووه  ھه رزان، له ر قه سه زیندانیکردنی من له

کانی   واقعییه  ڕووداوه تی پویست، له و بابه  سته ره  زینداندا که دەمتوانی له
نجم و  ی مردوان ھه کانی خانه  بۆ نووسینی ڕۆمانکی وەک یادگارییه وه ژیانه
زار  چوار پنج ھه  ییه گه  ده وه مه الی که  به و کتبه تی ئه رامه ده. م م بکه راھه فه

م من تازه به. ڕۆب نابوو، ئاخۆ دەمتوانی لهدا ۆڤی تاراس  خانه  ژنم ھ
  ''.م رمای ھاوین بکه مولی گه حه  ته،)نرارزا زیندانی قه(

 رچیی کات ھه  دایکی، پشنیاز بۆ دۆستۆیڤسکی دهیڕتازەنی  ئیدی ئانا، به 
  نه یان بخه که ره فه رجی سه خه، بۆ دابینکردنی  یه ل و جیازی خۆی ھه لوپه که

  یه ل و جیازی خۆی ھه لوپه  کهیرچی کات ھه ز ده ئانا حه.  وه ھنه و ڕه  بارمته
ی  وه  له  جگه مه ئه.  ڕزگار بت  بئاکامه ییه واده  خانه ڕه م شه ناوی ببات و له له
ن و  نی بدهگرت ر ئانوساتکدا به  ھه رزان، له نقه بوو، خاوه  ھه وه  ئهیر گه ئه

دی،  به  نه  دۆستۆیڤسکی به،بوو ئیدی ھیچ چارکیان نه.  وه  زیندانه نه بیخه
  .دات  ده و واقعه کات و مل بۆ ئه ی قبووڵ ده که ی ژنهیمین فیداکار که یه

ی  که هیل و جیازی لوپه ن دن بۆ مایان، نرخی که دا، ده١٢/٤  برواری له
 ر ده شار وه  ڕۆ، ژنومرد له عات پنجی دوانیوه دا، سه١٤/٤  بنن و له قه ئانا ده

  . وه ڕنه گه  ده م شاره وسا بۆ ئه  ساڵ، ئه ون و دوای چوار دانه که ده
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  م شته بشی ھه
  ی ڕۆت مه دۆستۆیڤسکی و گهه

  
نجم  تکی گه ول، ئافرهووپ نیا بووم، ب پاره ته  به'': ت دۆستۆیڤسکی ده 
وتبوو تا  م که گه خوایشتی خۆی، به  و دخۆش، به  شاد ا بوو، کهد گه له
ی  ی زاده هیم خۆشی و شادی کرد ئه ستم ده م ھه به. ران بکات نده ری ھه فه سه

ر گران و ناخۆش بوو،  به  م زۆر له مه  بوو، ئهیزموونی دی و بئه ساده
  نجه  گه م ژنه با ئه بوو نهم  وه می ئه ران بووم، خه دام، زۆر نیگه تی ده زیه ئه
  ''. بتاقتی و بزاری بکات ست به ڵ مندا ھه گه له

 به. وتن که ڕێ رلین به و به ره  به وه  پتروسبۆرگهن سا  ژنومرد، له جووته 
رلین، وەک شارکی چۆوھۆڵ، ساردوس  ،م به به. رینوشاری ڤیلنادا بو 
دا  م شاره عاتک له شت سه نیا چلوھه ته. ر چاو دۆستۆیڤسکی  به ر ھاته تبهقتا

  یهیمان م ئه ئه'': نووست ده. و شاری دریسدن ڕۆیشتن ره ز به له  و به وه مانه
  یینه  گه که ر  ھه''.تی بزاریان کردم واوه ته  ، به ستانه و گرژ و مۆن و په مبار خه

ز  له کرێ گرت و به  کی س ژووری به یه شوقه دریسد، دۆستۆیڤسکی
واری   نه  به که پقه ی کی، شه که  بۆ ژنهی ئیتاییسیری سپی کی حه یه پقه شه
و  ئانا، له. '' وه دوای من بکه''خشدا لی نووسرا بوو  ی نه  شوه ش و له ڕه
بوو،  یر  سه وه المه ی به وه ئه'': تی کانیدا نووسیویه رییه وه  بیره ، له وه یه باره
 ''.بوو ده  بتاقت و بزار نه  شتانه و جۆره کینی ئه و  ه  مامه م له که مرده

. یان دانا که راندنی کاته کی جگیری بۆ گوزه یه رنامه ر زوو، به دۆستۆیڤسکی، ھه
  وه  ڕۆژه  به،کرد وان کاری نووسینی ده شه   به ،یه رنامه م به ی ئه گوره ئیدی به

ی وعات دو  سه  له،خوارد بوو، شتکی سووکی ده  ل خو ڕاده عات یازده سه
ئیدی . ری  تابلۆیانی ھونهیچوون بۆ گالری یدا ده که ڕۆدا لگڵ ژنه دوانیوه
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دراوی تیتان و سیح و پارچ وێ تابلۆی مادونای ڕوفائیل و تابلۆی مه له
  .کرد  ده ی شرۆڤه که ئیلی بۆ ژنهاند ڕویسد رمه تابلۆی شکاری ھونه

کدا فراڤینیان  یه نگهد خوار  له وه  پکهڕۆ، ژنومرد عات سی پاشنیوه سه 
ر  ونده تاند و له قه دا ده وره  پارککی گه یان له که ی ڕۆژه خوارد و پاشماوه ده

  .گرت کان ده یهی موزیک  تیپه کک له کی یهو ئاواز و موزیکی سو گویان له
، ۆڤنبتھبوو،   باشی ھهیکی موزیکی فیۆدۆر، ڕۆشنبیرییه'': نووست ئانا، ده 

گرتن،  ت ده ویستن و زۆری حورمه وسینی زۆر خۆش دهون و ڕۆمندیلیس
  ''.کرد ده زارت نهۆ م زی له م حه به

  وه ڕانه گه ، ده وه ی بۆ چاخواردنه که و، دۆستۆیڤسکی و ژنه عات نۆی شه سه 
کاری نووسین بکات،   ست به ی ده وه له ر  دۆستۆیڤسکی به.ی خۆیان که بۆ ماه
ردنا  ی ده رکی چکۆله فته ئاناش ده.  وه خونده بوو تاوک کتبی ده واتی  عاده

مزن ئیختیزالی  و ڕه ھما  کانی خۆی به  ڕۆژانه رنجه و تبینی و سه
 و جوان  اشتی سادهدیاد:  بووتداموو شتکی   ھه ره فته م ده ئه.  وه نووسییه ده

 و  ی ھلکه کان، پاره دنه خوار مه نج، جۆری ژه ی کیژکی گه انهیو عاتیفی
کانی  بوونه کانی خۆیان، تووڕه قیه ته مه و ده قی گوتوبژ خواردنی دی، ده

 و  که نگهد میوانانی خوار ندێ له و ڕوخساری ھه ر فیدیای ئازیز، باسی سه
و  یر بوو، له ی سه وه  ئه.یان وه  دانیشتن و خواردن و خواردنهیتی چۆنیه
ی،  که  بوو، ژنه مژه ریکی نووسینی ڕۆمانی گه سکی خه دۆستۆیڤ دا که یه ماوه

  ی له رنجانه  سه م جۆره کانی، ئه می ڕازه حره ی، مه که مه ی، ھاوده ھاوڕکه
  ستم به ستام، ده زوو ل خو ڕابووم، ھه'': کرد یدا تۆمار ده که  چکۆله ره فته ده

م لم زویر  ستاند، به قوھۆڕی من، فیدیای ل خو ھه خۆشۆردن کرد، ته
 ی خۆی دام، داوای ل که  فیدیا شانه دونش، که'': ینووسی  دهن یا''.بوو نه

ی بدانی   به،کردم ئاگام ل ۆزکابوو، ئیدی سبوو و ئا م قژی من زۆر پ
ڵ  گه  له که رێ، شانه  ده گریان کرد، ئیدی لبام بۆمه  ستم به ده.  شکا که شانه

ی  داشتانهدم یا  له  دیاره''. وه وڕمهو بازاڕا بس وێ له هرم و تا ش خۆمدا به
  .  نییه مکی تازه رھه دایکبوونی به ک بۆ له یه ئانادا، ھیچ ئاماژه

وری خۆی   ده سارکی له ی دۆستۆیڤسکی، حه که ری تاقیگه  ده ئانا له 
، ویست ی خۆش دهیئانا دۆستۆیڤسک. ژی دا ده ساره و حه  و بۆ خۆی له کشاوه
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بگات ری نووسینی ئه  ھونه ی له وه ئه به کی به  ژنی بابایه مه  ئه باشه. و تقا  ،
  ی کاره رباره ک ده یه  ئاماژهنک یا یه ا ھیچ قسهدکانی اشتهدیاد   له که
ئانتی ئازیز، '': گوت  ئانای ده جار دۆستۆیڤسکی به ندێ ؟ ھه کانی نییه بییه ده ئه

  ته و خه ی پم بی به رجه و مه وانت بۆ بکم، بهکی ج م دیارییه من ئاماده
ر  گه  ژارۆ، ئه''؟ دا نووسیوه انهیری وه ری بیره فته و ده ، چیت له خواروخچه

  !  نووسیوهیی چی که یزان مرده ده
ر   سه ی بچته وه ر له ھات، به و، فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ ده شه ری نیوه وروبه ده 

یدا  که خته نار ته که  مووسی، له گرت، ڕایده مز ده  ھه له  یک کاری نووسین، ژنه
  وه یه م باره  ئانا، له.ی بوو که نجه  گه  پاداشتی ژنه ودیدارانه م شه نیشت، ئه ڕۆده
تی دوورودرژ،  دی تایبه رده  ده  بریتی بوون له م دیدارانه ئه'': نووست ده
وازشان و   و ڕامووسان و نهمالن ستله  و ده ی خۆشی ئاشقانه ندێ قسه ھه
ھ و  ده نیا ج ته  دی به بان و ساده ی میھره  سرئنجام کیژه''.نین پکه
ی  ی ئاینده که ستنووسی ڕۆمانه  ده ی خۆی، که که و بۆ ژوووری کارهوچ ده
  .کرد ڕوانی ده ر چاوه ونده له

م  ، به تا بتوان کار بکات،تبوو  ڕووسیا ھه  له دۆستۆیڤسکی بۆیه 
   له ، که  دخوازه تاراوگه م ئه. ش پ چووه ده ی وەک پویست نه که کاره
  ، له وه یه باره م له. دا  ئازاری ده نووکه  گیانی خۆش بوو، ھه  له تاوه ره سه
ناتوانم .  ڕووسیا، بۆ من زۆر پویسته'': نووست کدا بۆ مایکۆڤ ده یه نامه
ی ڕووسیا، ی دوور له...   من زۆر پویستهیبی ده هرداری بم، بۆ کارن ئ ستبه ده

لوپۆ  په  بت، له ر ده به  نن، ھز و شنگم لهرب  ئاوی ده ک له وەک ماسییه
  ''...ر ناڕوات به  وم و ھیچ ئیشکم له که ده

پتروسبۆرگ  کوێ بن تا بۆ سان   له  بۆ دریسد؟ پاره بۆچی ھاتووه 
م زات ناکات  به.  ویش یاری ڕۆته  ئه، یه دی ھهک ئوم نیا یه ؟ ته وه ڕته بگه
ڕ  چت، ئیدی شه م مجزی تک ده به. ی باس بکات که  الی ژنه ته م بابه ئه
  ت له فره کات، نه  ژنھنان ده  خۆی و له ت له فره نه. ب  ده فرۆشت، تووڕه ده
و  نی چیا  دیمه ت له هفر نه. وت که رچاو ده به موو شتکی له ھه. کات مانیا ده ئه

  .کات رز و ئاسمان ده چۆڵ و ئه
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گرت،  موو شتک ده  ھه ئیرادی له'': ت  ده وه یه و باره نا، لهڤریۆئانا گریگ 
مووی  ر ھه کان ھه قامه  و شه ستهۆکانی شار، ش و و باخچه بۆچی ڕاڕه

 یان دروست وز و فواره  حه بۆچی لره، کراون وڕاست دروست ڕاسته
  ''.  وایه وه و ئه  وا مه ، بۆچی ئه هکردوو

بت گری دی بۆ ئانا  ده ، ل بیانوانه وت  نجه م ھه نجام، دوای ئه ئه 
ب لگیدا  ر قایل نه گه ترسا ئه  ده بت، چونکه دی قایل ده به  نه  ئانا به. وه بکاته
یلی دڵ و  ی مه انهو  پچه دی، به به  نه ی تاین به ژنه. بت ڕ بت یا فی ل شه به
جۆرێ   دۆستۆیڤسکی به. کات ی قبووڵ ده که قی خۆی، پشنیازی مرده ئه

نیا   تاقی ته ی به که نجه  گه ژن ر، که  سه وته که ی قوماری ده ه که خولیا و که
. ڕوات بۆ ھامبۆرگ خۆی ده  ت و بهد ج  دریسدا به دا، له  بگانیه  و شاره له

 بۆین بۆ  وه  دووما تا پکه ت بهب بوو،  ر براوه گه  ئه بیاره'': تنووس ئانا، ده
زان،  ک ده! بوو ند خۆش ده بوو، چه  وا ده ر بژین، خۆزگه ونده رگ و لهۆھامب
  ''.وێ زۆر باشتر ب چوونی بۆ ئه  نه نگه ڕه

ی  که ا ژنهدکاتک  ڕۆ، له عات سی پاشنیوه دا، سه١٦/٥   بروارینجام له ئه 
 وته که و ھامبۆرگ ده ره کات، به ڕی ده  به، تا وستگ وه  چاوانی پ گریانهب
ک بۆ ئانا  یه  نامه وه ره ونده  ھامبۆرگ، له گاته  ده که ر دا، ھه١٧/٥ ڕۆژی  له. ڕێ 

ی   شایسته زانم که من ده. ھشت ج بۆچی ئانتی ئازیزم به'': نرت ده
یی و  موو جوانی و پاکیزه ک وای ھه یه فریشته. نیمبان  کی وا میھره یه فریشته
، خۆیشم  یه  من ھه ڕی به  و باوه ڕی متمانه وپه  خۆی، ئهیردی و دپاکی بگه

بم؟ ئاخر بۆ کوێ  ج نیا به ته  نازانم چۆن دم ھات، چۆن توانیم تۆ به
و  رز ی تۆی به ڕگه  ، تا له  من داوه ھاتووم؟ بۆچی ھاتووم؟ خوا تۆی به

  چی من به که...  وه مه کانم پاک بکه وره  گه  گوناھه،، تۆی پاک و پاکیزه باوه
نجنم،  ڕه م، دی تۆ ده ره فه م سه فتاری وەک ئه ی خۆم، ڕه وجانه فتاڕی گه ڕه

م که تاڵ ده ژیانت ل.''  
  مۆوه  ئهییانی  به له'': ت کی دیدا بۆ ئانا ده یه  نامه  له،دا١٨/٥   برواریله 
دوای فراڤین . م دۆڕاندبوو  لر ڕۆ شازده الی نیوه.  یاری کردووه  ستم به ده
تر یاری  توانم ئارامتر و ئاقنه  تا ده ی که و ئومده ر یاری، به  سه وه ڕامه گه
ست  ده موویم به ندم دۆڕاندبوو ھه چه، زیاد ب   خوا به م و ئیدی له بکه
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.  وه شم برده  زیاده،) راوکی زیوی ھوندییهد(د فلورنی   و سه وه ھنایه
ماح  م ته ، به وه  زۆرم بردبووه ب، چونکه م ھه د فلورنی زیاده دەمتوانی سسه

جا ئانت گیان، .  دۆڕاند د فلورنه و سه  و بکم له وه گرتمی و یاریم کرده
ر  گه ئه: ک گیرییهنجام  و ئهبوا چ  ته ییومه  گه  بزانه  من بگره  گوێ له نووکه ھه

 ور  شه  توانای به ب، له ق، ساردوس نی دکی ڕه مرۆڤ ئاق بیت، خاوه
 ،ستی بن ده کی بوێ، به رچییه توان ھه ، بگومان دهتر ب ه وسه حه یارتر و به

   ئاقنهوێ مه  ده،ر شه و ھزی به  توانا  ھزکی باتر له جا من به.  وه بیباته
  ''.بژیم
 بۆ ڕۆژی  کات، چونکه ، پشتی تده رییه شه  میتابه م ھزه م بگومان ئه به 

  دون بۆ من به'': ت نووست و ده ک بۆ ئانتی ئازیزی ده یه دوایی نامه
 ،م که هتفریش.  ئیمکاناتی خۆم زیاترم دۆڕاند له. کی گشتی شووم بوو یه شوه
  ی ده نزیکه.  قومار بکاتی یاریبت، نابت عسابکی وەک منی ھه  ئه سک که که
... یاری ھنا   دۆڕابووم، وازم له او و ت ، که ق یاریم کردووه به عاتی ڕه سه
 دوا دۆپی ،م وی خۆ بده ، دوا ھه  پم ماوه ک که یه دوا پاره  وێ به مه مۆ، ده ئه
   ئمهسوکارکی ئایا ھیچ خزم و که.  یره ریب و سه ڕاستی غه  به  ئمهحای. ئاو
  کدی دوورین، به  یه  حای حازر له  ئمه کات که  دهخیاڵ سان پتروسبۆرگ،  له

  ''؟ وه ته بووینه ژین و بۆچی جیا جودایی ده
ڕوات  ، ده وه ی دابمرکته که چوونه  و ھه وه مک ھور بته ی که وه جا بۆ ئه 

، گرت زیک ده مو  ھۆکی گشتیدا، گوێ له کات به بۆ باخکی گشتی، خۆی ده
 وی  ھه.خۆشی خستبوو زابی ویژدان نه ع، موزیکی دریسد باشتر بوو زۆر له

موو  کات تا ئانتی ئازیز و ھه  قومار ده  بۆیه خۆی بن که   بهبوادا  ده
م   به،ستکورتی ڕزگار بکات ژاری و ده  ھه  پتروسبۆرگ، له ی له که واده خانه

ڕاستی  به: تن ه  خۆی بخه،ڵ خۆیدا بکاتی پتر درۆ لگ وه ناتوان له
کرد،  پناوی قوماردا ده کرد، قوماری له ده زی ل ی قومار ببوو، حه دهوئالو
رچووبوون،  کان ده  تۆپه ژیا، که دا ده یه رانی و تاسه  پ نیگه و ساته پناوی ئه له
ھا  جۆرهکشا و  کیان بۆ خۆ ڕاده رنجی خه ، سه وه خوالنه  پچاوپچ ده به
موو بوونی  ھه... ، دۆڕان وه ش، سوور، جووت، تاک، برانه ڕه: نواند نگیان ده ڕه
چوون  خۆشی و ئازار، ده. ندبوو  به وه م تۆپانه ی ئه له رخه و چه  وه  سوڕانه به
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ستکی زۆر توند گوشاری  ھه. بوون  ده  ئاوته وه ڕی گوشاره وپه و به کدا  یه به
 ھیچ شتک  بیر له. رزێ له کشت، ده ده دا ھه قه  ئاره هاپای لتر بۆ دن، سه

موو شونکدا،   ھه من له'': نوست دا ده که مینه چیرۆکی پیاوی ژرزه له.  وه ناکاته
  ''. زاندووه نم، سنوورانم به مه درژایی ته  به

ان، یترسی ی مه وه ڕووبوونه زاندنی سنوور، ڕیسککاری و ڕووبه به 
وت و   تاک ڕه مه موو شتکدا، ئایا ئه پناوی ھه موو شتک له ھه  ڕیسککردن به

ڕوان و  نج چاوه  دریسدن، ژنکی گه وێ، له م له ، به ؟ وایه ڕبازی ژیان نییه
ی خۆیدا  که هیتی بهی تا داشتنامهد یا ڕژت و له ، فرمسکان ده وه رانی ئه نیگه
   ''!وێ؟ که ده ست  ده م کاره لهئاخر چ شتیکی !  دیسان دۆڕاوه'': نووست ده

،  وه خۆ دته یر وه نھانی و سه کی په یه شوه  ا بهدناکاو دۆستۆیڤسکی له 
 ر دات ھه دی خۆیدا بیار ده  له. کات ی خۆی ده که هینشتی ب موباالتی رزه سه
  برواری ل مخابن، له. الی ئانا  بۆ وه ڕته ر بگه کسه ، یه وه  شتکی برده که
  مان شونی خۆمدام، به  ھه من ھشتا له! فسووس ئه'': نووست  ده،دا/٢٠/٥
ک  ، تاک یه ھناوه ست نه ده نجامکم به  و ھیچ ئه وه ڕمهوسو وری خۆمدا ده ده
ین ھیچ شتکی   سبه''.  بۆ من پیهیین چی نازانم سبه. وم نگاو پش ناکه ھه
م، دون  که  ئازیزه فریشته'': نوست  ده وه یه باره و له. بوو و پ نه وتۆی بۆ ئه ئه
 ، وه  بۆ تۆ بومه یه م نامه  نووسینی ئه  له ر که یر کرد، ھه  ئازارکی سه ستم به ھه
کی تۆم بۆ  یه  ھیچ نامه وێ پیان گوتم که ، له خانه ر چووم بۆ پۆسته کسه یه
خۆشیت،   تۆ زۆر نه ست کرد که وام ھه. رزین  له وتنه ژنۆکانم که ئه.  ھاتووه نه
م کرد، ئازام   باخکدا پیاسه عات له  سه ک دانه ی یه نزیکه. حای مردندایت  له
 موویم به ر ھه بوو، ھه رچیم پ  و ھه که نجام چووم بۆ قومارخانه ئه. رزی له ده

.  وه ھنه و ڕه   بارمته م خسته که عاته  و ناچار سه وه ڕامه ئیدی گه. ڕۆت دۆڕاند 
م   ئه که ر ، ھه وه ڕمه گه زووترین کات ده  واو، به واو، قومار ته ، ته بگره ێگو
  ''. وه ڕمه  تا پی بگه ریالکم بۆ بنرهیمپ یی، بیست ئه گه ت پ یه نامه
 ،نووست  ده هزئام وه  پاڕانه م نامه ی ئه وه دۆستۆیڤسکی پاش ئه 
  بت، ده ده پ)  یهیکی ھۆند یه پاره( بۆ ڕۆت، بیست گودنی  وه ڕته گه ده

 و سی  وه داته ده خت ئاوڕی ل یان به جاره م ، ئه وه  قوماره خاته گودنیان ده
 سه کاته ده(فردریکی زدن  سم له  به، وه باته ده) د گو ی  وه  ئهیجیاتی
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و   وه کاته کات و یاری ده ج ب، عینادی ده  به که ردار ب و ھۆه ستبه ده
زانم،  من ده'': نووست  ده وه یه و باره له. دۆڕن مووی ده ، ھه وه ی بردبووهیچ
 من یمولی دووری حه  ته ب که  نه وه نیا ئه  ته،ت ست نایه ده ۆ ھیچ شتکت لهت

،  ا بگرهدخۆت  مک دان به م، که که ئازیزه... رانی منی زانم زۆر نیگه ده. یت بکه
ی دووری و  ژاره م و په خه.   نییه  من ئاسووده، ڕۆحی وه بکه  بیر ئاقنه

م   واز لهوستم  ندی ھه کی مامناوه یه وه  دوای بردنه ت، که جودایی تۆ نایه
ت  ڕه تا ئستا بیست که.  وه ڕمه  بنم و بۆ الی تۆ بگه هیتی عله  نه مه گه
 یاری  و ئاقنه ھوری  خونساردی، به  ر به گه  ئه  کهبواییم   ئه ته ییوومه گه

  ''. حاه بکرت، دۆڕان مه
چت  دا ده٢٥/٥  برواری نریت، له مپریالی بۆ ده نا بیست ئهڤریۆئانا گریگ 

  م فیدیا له  به،ی بکات که ستبوه  ده  مردهیی قیتار، تا پشوازی بۆ وستگه
 و  هو ڕته گه نج، وەک شت بۆ شونی خۆی ده ی گه  ژنه.دا نابت که قیتاره

م،  که ئانا، دۆسته'':  یه ی پوه٢٤/٥رواری   به ن که ده کی ده یه وێ نامه له
م  به. م هڕ  پیاوکی خویم، به ی که که  نهخیاڵ، وا  رهوم، بمبو که ره ھاوسه

م  یه و پاره موو ئه ر ھه  ھه یه وه ویش ئه ، ئه رحاڵ تاوانکم کردووه ھه  به
 پارەیکی(یم  دوا فنیگ مووی تا ر ھه ھه. ناردبووم تۆ بۆت   که دۆڕاندووه

ر دونش دوا  یی و ھه ی تۆم پگه یه و پاره دون ئه.  دۆڕاندووه)  یهیمان ئه
 ڕات تۆ ،م  تماشای تۆ بکه وه که  چ ڕوویه ئانت، نازانم به. شیم دۆڕاندووقر
 چۆن تماشای من  تۆ م که وه رانی ئه ڕاستی نیگه  به، هی من چی ر به رانبه به
م   ئه ی که که  وا ونا نه،م که  ئاه ئازیزه. یه ی من ھه رباره ی و چ بیرکت ده که ده
کو  ، به مۆوه ک له  قومار بزارم، نه من له.  زهز ناپه ی من چاره هیی نده گه

یی  گه ی منت پ یه م نامه  ئه ر که  قومار بزار بووم، ھه ر له دون و پرش ھه
  ''. ریالم بۆ بنرهپم  ئه هد

 .ن دریسد وه گاته دا ده٢٧/٥   برواری دۆستۆیڤسکی له،نجام ئه 
. کات ڕوانی ده دا چاوه کهی وستگ ر شۆسته سه  له،ی که ره ھاوسه

وچوو و ڕوخساری وق رد و چاوانی به نگی زه  ڕه هبدۆستۆیڤسکی 
م  که  یه  ئامزی داوت و له خۆی لهئانا . زت به  داده که  فارگۆنه  له،ەو کیوه داته

  . کانی خۆش بووه هیموکوڕی و کماسی موو که  ھه  له ن که یه گه  تیده نیگاوه
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ریگرتبوو،  یدا وه که غیابی مرده   له ی که یه و نامه مان ڕۆژ، ئانا ئه ر ھه ھه 
،  وه ووهی پۆلینی ناسیب که ته ستخه  ده م ئانا، که به.  دۆستۆیڤسکی دات به ده
ی  که ری نامه  سه ستایانه م وه ، به وه  و خوندبوویه وه ی کردبووه که نامه

م  ئه'': نووست  ده وه یه و باره کانی خۆیدا له داشتهدیا  ڕۆژانهلئانا، .  وه نابووه
م   ئهیقی قی بچووکی و بئه  زه  و زبر نووسرابوو، به وجانه  زۆر گه یه نامه
  ''.دا ده ی نیشان ژنه
 وی، بهو گرتب  غیره شۆک، ئانا که په ، ده وه خونته  ده که دۆستۆیڤسکی نامه 

  .  ھیچ نییه  ئاگای له نواند که کرد و وای ده تۆبزی خۆی کۆنتۆڵ ده 
 زۆر  لماندی که ئانا سه'': ت کدا بۆ مایکۆڤ ده یه  نامه دۆستۆیڤسکی له 
  ''.کرد نام ده من و  که نتره سه ندتر و ڕه  مه وه له

 ناخی  نیبووه ریان ژه شیمانی و بزاری سه م و خولیا، په دا، خه یه م ماوه له 
   که وه کرده  ده و پارانه بیری له. واسیان شواندبوو دۆستۆیڤسکی و مجز و حه

ستۆی خۆی،  ئ خسته کانی ده  گوناحی دۆڕاندنه.ختوخۆڕایی دۆڕاندبوونی  به
.  خۆییرانی یی و نیگه ل و شپرزه په له  بۆ په وه ایهگ کانی ده ھۆی دۆڕاندنه

 ی دوو س ڕۆژک یارییموو و ھه  ئه ، که وه کرده  ده وه جار بیری له ندێ ھه
 بۆ ایخواست بیتوانی ، خۆزی ده وه مه کی که ستمایه  ده ویش به ، ئه کردووه
نگ   بت و ھهتدای   قومارخانه بدات که کدا ال شار ک له یه فته ی دوو ھه ماوه
 باشترین  واته که.  وه بکاته ختی خۆی تاقی ت و ئارامی، به مای ئیسراحه  که به

قی  ئه  بدات، به  بادن بادن ال  له  ڕگه  بوات بۆ سویسرا و له یه وه شت ئه
ی قایل  که ت و ژنه ی ده که  ژنه  به که خشه نه.  بوو خشه  باشترین نه مه خۆی ئه

  . وه  بزارییه  لهنبت یا  دهبواوە  ی له م قایلبوونه  ئه ئیدی دیار نییه. بت ده
 بادن بادن ال   له رگرت که ی ئانای وهیند زامه  ڕه که ر دۆستۆیڤسکی، ھه 
ی  رباره وتارک دهگ.  وه کاته  نووسین ده ست به بت و ده  ده ن، ئاسووده بده

دا،  رده م ده قه  ئاره وه وتارهگم  هم نووسینی ئ ده به'': نووست بیلینسکی ده
  ی ڕۆمانکم، له ڕه  الپه ن نووسینی ده بکه ڕ باوه... بوو نگ ده م ته هسنا ھه

  ''. پی ئاسانتر بوو ییه ڕه  دووالپه وتارهگم  نووسینی ئه
ت  باره ڕاستیدا، دۆستۆیڤسکی ھشتا ڕاوبۆچوونکی ڕوون و دیاری سه له 
کرد و  ویست و ستایشی ده ده جار زۆری خۆش ندێ ھه  بوو، که  نه م پیاوه به
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 خۆی یتباری یویست منه  ده وه که الیه له. بوو جار زۆری ڕق ل ندێ ھه
دابوو،  می زۆر ھان  ئه تاوه ره سه   له رببرت، که  ده گره خنه م ڕه ت به باره سه
ی خۆی یاندرز ھشت قه یده ا مابوو و نهدد  ر له قینکی ھه  کۆنه م جۆره به
  وتارهگو  ت ئه ڕه ناچاری پنج که  به. ربت  ده گره خنه و ڕه ت به باره سه
  .  وه ینووسته گۆڕت و سرلنوێ ده ده

نووست   دهۆڤک بۆ کاتک یه  دریسد، نامه وه گاته  ده که ر دۆستۆیڤسکی ھه 
نجسه فه  بۆ سه کات که ده و داوای لیا پی ری سویسرا و ئیتابۆ د ڕۆب 

جی دن   ژنومرد دریسد به،دا٣/٧   برواریهلگات و  ده ی پ که پاره. بنرت
  . ڕێ ونه که و بادن بادن ده ره و به
بات بۆ ھۆی  ی لگڵ خۆیدا ده که ره  بادن بادن ھاوسه دۆستۆیڤسکی له 

ئیدی . کات  ده  ڕۆتی بۆ شرۆڤهی یارییتی کان و چۆنیه قومارخانه
  دۆستۆیڤسکی له. دۆڕن  و ده وه نه به ن، زووزوو ده که ری دهردووکیان یا ھه

)  کی زی کۆنه یه پاره( دۆکا  یشتنیدا بۆ بادن بادن، ده می گه ڕۆژی دووه
. د ج  ژووری ھۆتلدا به ن له  ته ی به که ره بات و ھاوسه لگڵ خۆیدا ده

  که خته ر ته سه  لهوت ھشتا ئانا ت حهاع ڕوات، سه سر ده عات چواری عه سه
خۆش  ردا وەک نه سه  داخ و که له.  وه ته ڕاوه گه  و دۆستۆیڤسکی نه ڕاکشاوه

. گرت وری ده بت و تاریکی چوارده  دونیا تاریک ده ره به ره به...  وایه
.  وه ڕته گه و ده ی شه عات یازده نجام دۆستۆیڤسکی سه ئه. کات ڕوان ده چاوه
روقژ ئاۆزکاو، بوینباخ خوار و خج و شل و شواو،  رشان، سه  و په شپرزه
کی  کجاره  یه ی به که دات جزدانه ، بیار ده رگ ناڕکووپک، پیس دۆڕاوه جلوبه

  .ت ی نایه  و پوه  شوومه م جزدانه  ئه  پی وایه تووڕ بدات، چونکه
  به.  وه هبت  ده  دووباره رنامه مان به مام، ھه مان تاس و حه م، ھه ڕۆژی دووه 

ی  که  مرده،کات ڕوانی ده ئانا چاوه. ڕوات بۆ گازینۆ  ده پنج دۆکاوه
   دۆڕاوی؟ بهیلم پرسی'': نووست یدا ده که همانداشتد یا  ئانا له. وه ڕته گه ده
  و ده ی ئه  ماوه  له'''. دۆڕام، به':  وه می دایه شۆکاوی وه رانی و په نیگه
ی گیرفانی خۆی،   پاره  له ، دۆستۆیڤسکی جگه وه دا مانه م شاره  له ی که ڕۆژه
ئیدی . دا فیۆ مووی دۆڕاند و به رھه بوو، ھه شی ھه که ی ژنه کی دیکه یهیرچ ھه

  شوه و په ر روبه  بسه م ژیانه ر، ئه  سه نه به  ده رو شتانه  روبه ژیانکی بسه
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 بانکی  ی له که نده ماوه ی زه قه ، ئهفیدیا. ب وام ده رده ق به به ی مانگکی ڕه نزیکه
ھن   ڕه  له که قه ، ئه وه باته دۆڕێ، ده کات، ده یاری ده.  وه  بارمته خاته ا دهدئیسعاف

رد و  نگ زه ، ڕه وه ڕته گه بۆ ھۆتل ده.  وه  بارمته یخاته  ده ردن، دووباره ده
کات  یبین، وا ونا ده  ده هو و حاه  به ئانا که.  رشانه شو و په بار، په لوبه
  ردن، به ی ز ده ش سکه م چلوشه به. تی  دۆڕاندوویه  پ بووهیرچی ھه

ی  که نجه  گه  بۆ ژنه که مه کانی گه  قۆناغهومو ، ھه وه ونهوچ کی پ ھه شادییه
نی ڕووی تکردبووم،  کرده ڕنه  باوه ویر ختکی سه شانس و به'': کات  ده شرۆڤه

وێ   له ی که وانه موو ئه بوو، ھه  ده ک، براوه یه ر خانه ر ھه  سه خسته  دهستم ده
 وردی گوی ل   ئانا به''.ی من سووڕ مابوو م شانسه یریان له بوون، سه

ند  چه'': نووست کانیدا ده رییه وه ری بیره فته  ده له. کات گرت، ستایشی ده ده
،  وئواره مه م ده  به''.بت هک دابین د یه ئیدی ژیانمان بۆ ماوه!  خۆشه
ست،   و په بین، تووڕه  پارککدا دهیر کورسی سه ریشانی له  په ی به که مرده
یان  جاره م ئه.  وریان داوه ، قوماربازان ده دۆڕاوه.  و داھزراوبتاقت
  و کی ئینگلیز بووه ی کابرایه که  دراوسمزه  که یه مه ی ئه که یی و بیانووه تووڕه

 دۆستۆیڤسکی  یھشتبوو، که  نه که تره خۆی دابوو و بۆنی عه  بۆنکی تیژی له
ی دروست   و خانه وه  دروستی بیر بکاته عسابی خۆی کۆنتۆڵ بکات و به ئه
و   و به وه باته نت و ده که  پده وه میه ده خت به م جارکی دی به به. بژرت ھه
  . وه خشته به کت و ده دهو گوڵ و شیرینی    میوه وه یه بۆنه
. بت زار فرانک ده نی چوار ھه  خاوه،دا١٥/٧   برواریدۆستۆیڤسکی له 
  جانتا چرمکی خانوادەک، که دا،١٨/٧  ڕۆژ، وات ل م دوای س دانه به

 تدای زی  چوار سکهونیا بیست ، ته مه ی قومار و گه پاره  ت بوو به تایبه
فیۆ  ش به یه  پاره م تۆزه عاتکدا ئه ند سه ی چه  ماوه ی لهدۆستۆیڤسک. من ده
  ھاداری بدات تا له  شتکی به  که وه پاڕته ی، لی ده که چت بۆ الی ژنه ده. دا ده

ن، بۆ ساتک  که گوی داده  کانی له ئانا، گواره.  وه  بارمته بانکی ئیسعافدا بیخاته
  یخاته  ده وه ره سه  که من، به تیس ده ی قه چاوان ندک لهۆکات، ڕ تماشایان ده

  وه یه و باره ئانا له. ستی بۆ ڕاگرتبوو  ده ، که وه یه که ستی مرده ناو ده
کانی  سته ا ھات، دهدچۆک ممدا به رده به  دۆستۆیڤسکی له'': نووست ده
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من باشتر، ڕۆحسووکتر، ئازیزتری   سی له ا کهد ژیانی ڕامووسیم و گوتی له
  ''.ینیوەنب

ر  سه ی داماو له ا ژنهدکاتک  د، له ج ی به که دۆستۆیڤسکی ژنه 
 دەگریا،  وه دانه نسکھه م ھه ده  به،ک دانیشتبوو و وەک منداڵ کورسییه
  ست به ناخی خۆیدا ھه  فیۆدۆر، له. ڕوات خات و ده ر داده سه ی له دەرگکه

: کات  ده رکۆنه ت، خۆی سهکا خۆی ده  یی له کات، گله زابی ویژدان ده عه
  چی ژراوژر و به که. زان  ده مه خۆی ئه  ، به و خوییه و دز دکار سکی به که

 به. بین ی خۆی ده یانهیم دزوکار ت له زه وخۆ و گۆنگ، له کی ناڕاسته یه شوه
. و ھۆی قومار ره  به وه ره ونده ڕوات و له و بانکی ئیسعاف ده ره شتاو به ھه 

  بت، ماھووته تر دهپزعی دارایی خرا تا وه. رزت له ک دهک تاوانباروە
م  ئیدی له. کشت و خۆی ڕایده ره ، زیاتر به که رمزی قوماره ی سه که وزه سه

  خه ویه سته ن و ده  ته ن به ڕ و پکدادانی ته شه  ب به  قومار ده ، که دایه ساتانه
کری،  فوو ده موو شتک عه  ھه  له وه ردتهر ب گه ئه. غبادا خت و یه لگڵ به

نسیپ و  مان پره  ھه مه ئه.  بکوژ و تاوانکار  بهیب نگ ده ر دۆڕایت، ھه گه ئه
.  بکرت ی زیندان و تاراوگه واه ی ھه وه بۆچوونی ڕاسکۆلنیکۆڤ بوو، پش ئه

عات  سه دوو شدۆستۆیڤسکی پا'': تی کانی خۆیدا نووسیویه رییه وه  بیره ئانا، له
کدا  ر کورسییه سه خۆی به. کانی دۆڕاندبوو ھندانی گواره ڕه ی به پاره.  وه ڕایه گه
ر   به وتمه م من داخزیم و که ژنۆکانی دابن، به ر ئه سه و ویستی من له دا

سوندی بۆ .  وه مه ویش ئارام بکه ی خۆ بپارزم و ئهیکانی، ویستم ھور پیه
الی قوماردا و   ناچ به دواوه  ئستا به بت و له ی ده مه  دوا گه مه  ئه خواردم که

گریان و   ستی به ستی ناو ده ردوو ده نو ھه  ڕوخساری له. کات رکی ده ته
م دزی، تند، ل  خشم لت سه من دوا پارچه': ، گریا، پی گوتم به. زاری کرد
  '''.دۆڕاندم

  ، له نوبانگه  به ره م نووسه ، ئه هو نه مه ش ساڵ ته  چلوشه ، به  زله م پیاوه ئه 
  کرد بوو، وەک منداک، به  شووی پ دا که یه  چکۆله و کچه ر ئه نبه ھه
گریا   گیراب، ده وه  قۆپییه  بهخوندکارک گیراب، وەک  وه کی ناشیرینه تایه خه
و  ی سواڵ کرد که  ژنه ن دیسان پنج فرانکی لهی م بۆ سبه به! مما گریان ئه
و  وی برد مایلکی ئه ی و حه که ی ژنه قه ی خۆی و ئه که نده ماوه ی زه قه ئه
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  کان له قه  ئه  که وه  برده ی پاره نده وه ، ئه١٩/٧ی  ئواره.  وه  بارمته خستنیه
 دیسان ،٢٠/٧  م ڕۆژی دوایی، واته ، به وه ربینته  ده ھن و بارمته ڕه
.   بارمته وه ی خستهانک قه ناچار ئه.  وه  دۆڕاندهمووی رھه بوو ھه ندی پ رچه ھه
 بۆ  که ر پاره گه ئه'': ت  ده  که،گات ده کی دایکی پ یه دا، ئانا نامه یه م ماوه له

بات  ودان، بۆ خۆی ده ھنی ئه ڕه   له مان که النه لوپه و که ، ئه وه نرینه ئاغای ک نه
  ی که ل و جیازیانه لوپه و که ، ئه هیف حه'': نووست  ده''.چن کیسمان ده و له
و   من، به  نابوو و دابوویان به وه ت پکیانه حمه زار زه  ھه کوباوکی من، بهیدا

   که وه  ببووه که ی نامه وه  خوندنه  له تازه'' !ین؟ ستیان بده ده  له ئاسانییه
رد، ڕوخسار گرژ، چاو  نگی زه ڕه. کات ژووردا ده دۆستۆیڤسکی خۆی وه

مبار بوو،   خه ی دۆڕاندبوو، ھنده ومایه  ئایه،واو موو شتک ته ھه''. وورس
  ''. وه  ببته که ترسام تووشی فیه ده

ی ۆڤ گونجار ی زیان له س سکه.  و دایکی ئانا ناردۆڤیان بۆ کاتک نامه 
ت و پشوودان بۆ بادن بادن  ستی ئیسراحه به مه   به  که،رز کردبوو ر قه نووسه
. دا رزی ده رگاندا قه و جلوبه ر پاتۆ نبه ھه   له  که وه سکیان دۆزییه  که.ھاتبوو
ر  ی نووسه ر پاتۆکه نبه ھه   له یان بانگ کرد که'' ی چکۆله که جووله''کی  بابایه
  ر پارچه نبه  ھه ش فلورن و له کی ئانادا، شه یه نووره ر ته نبه  ھه وت فلورن، له حه

ی  دزی ژنه  رزی دانی، ھبت ناچار بوون به ورن قهدا دوو فل جلکی کۆنه
  ی له نده وه ئه'': نووست ئانا ده.  وه ره  ده رنه  به و جلکانه ، ئه وه ن ماه خاوه

 بن  نان و دۆستۆیڤسکی له  بچووک دهی هچ بوخ کانم له توانامدا بوو جله
 قومار، دۆڕان و  وه  دیسانه''. وه ره  ده یبردنه نان و ده ی خۆی ده پاتۆکه
 شت ن، گوتی یا وه مین ھاته نگاز مات و خه له فیدیای به'': ی بچووک وه بردنه
  ''.نت و خۆی دەکوژت  ده خۆوه  ک به یه  گوللهنبت، یا ده

ت  نانه مابوو، ته دابوو، خواردونیان نه ن مایان نه ی خاوه ی ژنه پاره 
ک مندای ھاروھاج  کۆمه.   ساردهجاڵ، یان ڕووتوڕه که ژووره. بوو  نهچاشیان

ری دیار  وسه ک ئه نایه راوزه  ھه نیشتیاندا، کردبوویان به ی ته که یدانه  مه له
ژر پنجرەی ژوورەکی ئواندا کاری  ند ل یتاڵ و نابه کی به کابرایه. بت نه

. دەکرد و ئیدی بردەوام تقوھۆڕی چکوش و سندان، گوی کاس دەکردن
وھۆڕە بردەوام، گرمای ناو دوکانی نابندەک، کاغزی بۆگن و ئم تق
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ک ،د دیوارەکنمساری ق زی دونیای لگشومندەی دی  منیشتبوو، ھ
ھر سووچکی ژوورەکیاندا، جلکی  ل. ژیانیان ل ئانا کردبوو ب دۆزەخ

وو ڕوخساری شکت و ماند ئانا ھدەستت و ب. ژرەوەی چکن کوتبوو
دوای چند . دەکاتوە دەکوت شتنیان و سیمای مردەوە، ئو جالن کۆ

 خستبوویان ی کو شتانموو ئھ وە کوە دەباتک، فیدیا بایی ئڕۆژ
. دەگات و پنجا ڕۆبی ل دایکیوە پ ئانت سد. بارمتوە، دەربنتوە

 ئقکانیان ل دۆستۆیڤسکی پاش نانی شوان دەڕوات تا گوارە و توق و
  .ڕەھن دەربینتوە

گریان  فیدیا سعات ھشت گڕایوە، نائومد و چاو ب'': ئانا دەت 
 کان لتا شت دابووم ی کو پارانموو ئرەو ڕووی من ھات و گوتی ھب

کردم ک شتکان ل  دیسان داوای پارەی ل. بارمت دەربنتوە، دۆڕاندووە
. خۆم لگیدا ڕۆیشتم چونک باوەڕم پی ندەکرد، بڕەھن دەربن، بم 

گه بژایی ڕکانی ماچ دەکردم و داوای  دردەست لدەکردم، وەک  بوردنی ل
ورەی کردبکی گتایڕاستی تاوان و خوەی بئ.''  

یکی ھی ل یئانا، ھرچ'': دۆستۆیڤسکی نامیک بۆ مایکۆڤ دەنرت 
 ! لو فریشتیا خستووەت ڕەھنوە، تحخش و جلوبرگ، ھرھمووی

ی، لم بادن بادن بتاقت تی من دەداتوە، ک لم شارە نعلتیچند دخۆش
بوو، مگر خوا بزان لو دوو ژوورە چکۆلیدا ک لسر دوکانکی 

ری بت بووک ئاسنگتاقزار و بند بمان گرتبوون، چر!''  
، تاک ڕووسکی بینیب، ۆڤ جگ ل گونجاردۆستۆیڤسکی ل بادن بادندا 

 قرزدار تۆرگینیڤدۆستۆیڤسکی لمژ بوو پنجا تالیر ب . تۆرگینیڤ بوو
 ئانا مردەکی ئامۆژگاری دەکات ''.ئستا ئو قرزەم پ نداوەتوەتا ''. بوو

کی لروات سب رامۆش  کوی فی ئرزەکق ک نلمبدات و بۆی بس
  .نکردووە

دۆستۆیڤسکی تۆرگینیڤی . ۆستۆیڤسکی ب نبدی، بگوی ژنکی کردد 
جۆرێ ڕەفتاری دەکرد وەک ئوەی میرزادەیکی زۆر  ندەویست، ب خۆش

دا، خۆی زۆر ب گورە چگورە بت، ل چاک و خۆشی و دەست و مو
. دەزانی و گورەنمایی دەکرد، ک دۆستۆیڤسکی ئمی بدڵ نبوو
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ئگر ، ؛؛ڕستیی دوا برھمی تۆرگینیڤ، وات دووکڵدۆستۆیڤسکی لم 
ک بوە، ھیچ زیانتدرر گۆی زەوی بسس ک  ڕووسیا لنھیچ شو

 زۆر تووڕە و پست ،''ناکوێ و تیرەی بشر بر تۆفان و الفاوی ناکوێ
  .دی دەرندەچوو ی دەکرد لیبوو، ھرچ

 شنگگ وە، مشتومیانرەتای دیدارەکسل توکی توند دەکی
 ھیچ جۆرک باوەڕی ب پی گوتم ک ب'': دۆستۆیڤسکی دەت. نوانیانوە

داوە، ک دەکات  ، ئم خواناسیی ک مسیحی ب ئمخواتخوا نیی، بم 
 خۆ ئگر ڕزی نگرین، ناتوانین .مرۆڤنموونی ھرە با و نمری تیرەی 
باش .  تیرەی بشرەییدیالی ئبدیدەرکی بکین و بگومان ئو ئا
سکی و ھموو ئمان چییان ب ئم ڤتۆرگینیڤ، ھرتزن، ئوتین، چرنیش

بخشیوە؟ ھر ھموو ئمان کۆمگیان شقاندووە، ھر ھموویان خکی 
وەک ئوەن، پیاو لخوندا . لووتبرز و خۆبزلزان و خۆپرست و گوجن

بیانبین .یان بد مانوێ؟ ئدوایان دەک ؟ ئاخر کچی خۆش  
  وەی کی ڕەمئوە بوو قز و فایکردن بوو الی دۆستۆیڤسکی، ئنبوو

ندە تۆرگینیڤ برچھ دەمی ڕووسیای خۆش ک م بدڵ ڕقی  دەویست، ب
ا ب منی گوت، ئم دەبت ل ھنبر دتۆرگینیڤ، ل قسکانی'': لی بوو

، ی لبر دەم  گوتی دونیا تنیا یک ڕگه.دابنونین ئمانکاندا سر
و سربخۆ و ک  بۆی ھر جۆرە ھوکی جیا. ی شارستانیت ئویش ڕگه

یوجانرەتایی و گتی ڕووس، سمیلل ب ت بریکی . تایبگوتی خ
گوت بۆ ئوەی   پم.دۆستکانڤوتارکی درژە دەربارەی سگنووسینی 

ککی دووربینی  ینه  عه وه  پاریسه ، بنرت له وه  پشه تهئاسانی بچ  ی به که کاره
   زۆر دووریت له وه ته م شونه  له چونکه،  وه مم دایه  وهی بۆچی،پرسی. بۆ بت
  وردی تماشای ئمه  و به  ڕووسیا یته ت بکه که که ینه ب ڕووی عه ده.  وه ئمه
  ''.ببینباشی    به نا ناتوانی ئمه یت، ده بکه
می من  زت تا وه گه ، لوی خۆی ده وه بته  سوور ده و قسانه تۆرگینیڤ به 
  به وانی  دونیای ڕۆژنامه وه وته که  بیری ده م دۆستۆیڤسکی که به.  وه داته نه

ڕی  وپه  و به وجانه کردبوو، زۆر گه ڵ نه  ڕۆمانی دووکه ان لهیباشی پشوازی
ڵ و  وتنی دووکه که رنه  سه کرد که ده  نهخیام من'': ڕوات ری ده سه یی له ساده
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. ن ت بکه  تووڕه یه م ڕاده ری نووسراون، به سه  له ی که انهیرنی  نه وتارهگو  ئه
 ر بیریشی ل ھه.  خکی نییه  و ھیچ بایه  گرنگ نییه مه  ئه م که که من دنیات ده

رگیز   من ھه!  تۆ چیته وه ئه'': کات  تۆرگینیڤ، ھاوار ده''. به  مه  تووڕه، وه که مه
  ''!ش نابم  نیم و تووڕه تووڕه

 ئیرادگرتن  وته که  بگۆڕت و ده که ته وێ بابه یه  دۆستۆیڤسکی ده کاتک که 
: کات  ھاوار ده،رزت له ییدا ده تووڕه   له نگک که  ده  بهڤکان، تۆرگینی مانه  ئه له
   بزانه وه  ئه!یت که  من ده تی به وکایهت سو  و بۆچوونانه م قسه زانی تۆ به ده''
مانی   ئه  بووم و حای حازر خۆم به ی ئرهیکی ئاکنج کجاره  یه  من به که
  ''.م که  ده وه ی خۆشمه وسته م ھه ڕاستی شانازی به به. ک ڕووس زانم، نه ده

  ی که وه بت به زۆر خۆشحاڵ ده.  وه ڕته گه ی ده که دۆستۆیڤسکی، بۆ ماه 
 و  وه ڕابووه گه  کونی خۆی ھه  له  که، کردبوو ی تووڕهی شرافزاده و ئه ئه

  .  نیشتمانی خۆی کردبوو حاشای له
کی  یه ر داوای دۆستۆیڤسکی، سلفه سه  لهۆڤتای مانگی ئابدا، کاتک ره سه  له 

مک  ئیدی ژنومرد که. نرت ی بۆ فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ دهی ڕۆبپنجسد
کانیان،  رزه ی قه وه  دوای دانه.ن ر بۆ جنف بکه فه توانن سه و ده  وه وژنهوب ده
.  د فرانکه یان سه که ره فه ی سهیرج خه.  وه منته و چل فرانکیان بۆ ده د نیا سه ته

  یان دته که دات، پاره رکی خرای ھۆی ڕۆت ده ی فیۆدۆر سه وه دوای ئه
  .د فرانک ر سه سه
  باشه. ست بووم م زانی، زۆر په ره به و خه  ئه که'': ت  ده وه یه و باره ئانا له 
نشتی  رزه مسارد و بموباالت ب؟ ویستم سه  خه یه م ڕاده شت مرۆڤ به ده
  ''.کردم بوردنی لل خاک و پام و داوای  وته م که م، به بکه
  و بیست فرانک خسته د  بی سه ی به که ردوو گواره بۆ دواجار، ھه 
: ت ئانا ده.  وه رگرته  بیست فرانک وه ی به که قه ردوو ئه و ھه  وه ارمتهب
وێ و زوو  که  دوانه کرد که نگ فیدیا ڕۆیی بۆ ھۆی ڕۆت، تکام ل ھه''

 تالیر  کانی به وتم پارهگ، پی  وه ڕایه ک گه یه قیقه دوای بیست ده.  وه ڕته بگه
دات و ب  گوت گوی نه پم.  دووهمووی دۆڕان ر ھه  و ھه وه ته گۆڕیوه
  ''. وه دات، تا جانتاکان بپچینهبتیم  یارمه
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  م بشی نۆیه
   تاراوگهه

  
  
ی   سیله له. نیا سی فرانکیان پ مابوو  جنف، ته یینه کاتک ژنومرد گه 
کچدا ژوورکی  یره مای دوو قه  دا، له قامی گیوم تیل و بارتیله ردوو شه ھه

نیا   دارای دونیادا ته  ڕۆژ، له دوای چوار دانه. کرێ گرت  ان بهداری مۆبیله
یان   پاره وه  ھیچ شونکه بوو له یان نه وه ئومدی ئه.  فرانکیان پ مابوو ژده ھه

نی دابوو بۆیان  کی ئانا، بهی دا بت که  نه نجا ڕۆبه و په نیا ئه بۆ بت، ته
 مایکۆڤی  تی له ک و یارمه وای کۆمهبت دا ده ئیدی دۆستۆیڤسکی ل. بنرت

  .دوستی بکات
ق  ھه.  ستدا نییه رده به  ی کاشت له  تۆش پاره زانم که نی ئازیز، من دهۆلۆئاپ''
وی،  که رقبووندام، فریام نه  حای غه م له م چی بکه م، به بنه بوو ڕووت ل نه

   له نرت، که  دهو بیستوپنج ڕۆبی بۆ د  سه له په   مایکۆڤ به''. حام شه
  . ئاسماندا و نامن چت به م ده مدا، وەک ھه کی زۆر که یه ماوه
 کاری نووسین  ست به  خرا ده، جنف گاته  ده که ر دۆستۆیڤسکی ھه 
. کات واو ده ی دانابوو، ته ی بیلینسکی بناغه رباره  ده ی که و گوتاره ئه.  وه کاته ده

ی ڕۆژنامانی  وه  خوندنه وته  که. وه بووه بو نهرگیز   ھه وتارهگو  ھبت ئه
  ھا له روه ھه.  وه خونته می بلزاک و جورج ساند ده رھه ندێ به ڕووسی، ھه

ڕوات،  قامی مون بالدندا ده شه   به  که.کات شداری ده ی ئاشتیدا به کۆنگره
مانی  ، قاره وه  ڕازنرابووه ھا الفیته  جۆره  به که جاده. بین دی دهگاریبا

  ستابوو، کوه  وه پوه  روادا به کی سه یه نو گالیسکه   له، گاریبادی،ئیتایایی
می سو و  دا و وه کانی ده  گرتبوو، ته وه سته ده  ی به که نتیکه  عه چکۆله

 ھۆی  پاشان دۆستۆیڤسکی، له.  وه دایه ی ده که که ری خه ماوه ای جهڕووھ
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  ست و تووڕه  زۆریان پ په بت که وتار دهگک   کۆمه ی لهدا، گو که کۆنگره
ست و یسیالۆم س ، ئه م ئاغایانه  چۆن ئه  ناکرێ، کهخیاڵرگیز  ھه'': بت ده

 واقعدا  چاوی خۆم له   و به وه  نزیکه جار له م که  من بۆ یه ، که شۆڕشگانه
موو  و ھه ، ئه وه شت تریبونهپ  ناو کتباندا، چۆن توانییان له  ک له مبینین نه ده

و   قۆڕ و بمانا  قسه!ژن سی ھه زار که رکی پنج ھه ماوه  بۆ جه درۆیه
  م قسه ش، ئه وه  وای ئه.شواند پیاو ده  ریان له کانیان، سه ڤدژگۆییه ھه

ی داخ و   مایه مه  ئه دیاره. وژاندروو تکشیان ده حمه کانی زه  خه بمانایانه
ناھی و  ربیاری ته  بۆ به  پویسته کرد، که ستیان پ  ده وه به. ن بوورا سه که

کان  وره  گه وه ته نو ببرت، نه ت له هیسیحی ڕی مه و باوه  دونیادا، بیر ئاشتی له
داری  رمایه ب سیستمی سه ده.   ئاراوه ن بچووک بنه وه ته نو ببرن و نه له
م   ھبت ئه. وه ی بگرتهجگسیالیستی ۆنو ببرت و سیستمی س له

  ''.ستن  پشتی پ ببه ب که کیان پ یه گه ی ھیچ به وه ئه کرد ب یان ده قسانه
کرد،  ی ده گرت، با ھه ری ئاسمانی ده ور به  ھه، وه بووه زستان نزیک ده 
وا  شوھه م که دۆستۆیڤسکی ئه. ڕن په کۆناندا تدهو کوچه  ز به له کی به خه

موو   ھه تی له فره ، نه وه وته که رده ده فی ل نۆره. گران بوو ر به  ی له ناخۆشه
 ، موو شتک پووچه دا ھه لره''. کرد ی خۆی، ده که  وته  له شونیک، جگه

موو  م ھه نیشدا، ئه نده  له ت له نانه رخۆش، ته ست و سه موو مه ھه.  نگزه تئه فره نه
  الوه ردکیان به به ر تاوره دا ھه لره.  ، نییه چیانه ده ربه  و عه ست و ئالووده مه

  قام له پرسیت فن شه سک ده  که  له  لره که.  خداره زن و بایه جوان و مه
  رچاوه و سه ڕۆی کاتک له ڕز، ڕاست ده ماشا به ، ته وه نه ده مت ده ، وه کویه
ش بریتی  زنه  جوان و مه رچاوه و سه ئه...  وه یته که  پچ ده وه بیته  نزیک ده جوانه
ستایل و شوازی ڕوکوکۆ    به  که،کی بچووک یه وز و فواره  حه بوو له

  ی که وه م ئه به. بوو ریی تدا نه کی ھونه هی ناسکی ھیچ جۆره. دروست کرابوو
 بۆی باس  وه  شانازییه و به دا ده کیس نه  لهدەرفتیو  کردیت، ئه ی بۆ ده قسه
. واو یشان بدات و تهپقامکت پ  کرد شه ا داوات دهدکاتک  له. تردیک ده

کانی مۆسکۆ  پووتهڕ ت په ڕواه  گا بهییدان و یار  مه ش، لهیکانی ئینگلیز باخه
ی بزاری و  رستگه  په م شاره کی گشتی ئه یه شوه  به. بوون باشتر نه
  ''. بتاقتییه
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کات  ی پشنیاز ده که چت، ژنه تک ده مجزی  یه و شوه  دۆستۆیڤسکی به که
د  ی سه  نزیکه  که،ی ساکسون کی بانین عده  بوات بۆ شاری ئاوی مه که

دونیادا   کانی له بت و ھۆی قومارخانه  دوور ده وه  جنفه ترک له کیلۆمه
 بدۆڕن و  ی بک پاره که  مرده  پویسته زانت که ئانا، ده. نوبانگ بوون به

ر کاری   سه وه تهڕ  بگه ی دووباره وه زابی ویژدان ببت، بۆ ئه  عهتووشی
یر ئارامی  کی سه یه شوه  یتا، به یتاپه  ڕۆت و دۆڕاندنی پهییریا. نووسین

  ، به وه کرده  ده وه بیری له. کرد یدا ده خۆی په  ی به  متمانه دووباره.  وه کرده ده
  . وه کانی خۆی بکاته یهیبووی ناکام ره دی، قهيدو ج  خرایری کارکی ھونه

دا  مه گه  ختی خۆی له  به  جارکی دیکه کرد، که ی پشنیازی ده که کاتک ژنه 
  گاته دا ده٥/١٠  برواری له. کرد گوی ده  به وه خۆشحاییه  ، به وه بکاته تاقی

 ک گم بت، ڕۆژی دوایی، دوای یه ی وا ده رنامه ی بان، ھبت بهلساکسون 
ک بۆ  یه  نامه،دا٦/١٠/١٨٦٧برواری   م له  به .وه ڕته  ڕۆت، بگهییاری
. شیمم وج و غه کی گه ڕاستی من کابرایه انت گیان، بهئ'': نرت ی ده که ژنه

 تاک  مۆکه ، ئه وه د فرانکی کاشم بردبووه ار و سسه ز، ھ عآت ده و سه دوشه
م   ئه  بوو که مه شی ئه که ھۆیه.  دۆڕاندموویم رھه ھه.  ک کوپیکم پ نییه یه

ا بداری دخت وه  یانی له ی ھۆتلی ساکسن لی بان به  خوییه گارسۆنه
.  وه  بۆ جنف بمه عات یازده ری سه فه نده مه  شه انم بهوتب تا  وەکردبووم نه

یرم کرد،   ل خو ڕابووم، سه که. و نیو ل خو مام  عات یازده ئیدی تا سه
ئیدی بۆ . م عات پنج بکه ڕوانی قیتاری سه ب چاوه  ده و چ چارکم نییهھی

رچیم پ بوو  ڕۆ، چووم بۆ ھۆی یاری و ھه عات دووی پاشنیوه  سه،بتاقتی
  ''.ر پیان  سه ستامه دۆڕاندم و ھه

  گوڕ ، به وه ڕایه  گه که ر  دۆستۆیڤسکی ھه؛کانی ئانا دروست بوون پشبینییه 
  ستی به جار ده ڵ وه ھه. کاری نووسین کرد  ستی به دی دهيدر جو تاوکی زۆ

کی  یه مهو ت ر مانا  ھه  کرد، چیرۆککی دوور له نووسینی چیرۆککی ساده
ند ڕووداوک و  ی چه رباره چیرۆکک ده''خالقی،  نی ئه فی و الیه لسه فه

و  ی ھیچ بیر گوره ون و بهوخۆ بج  خۆبه ر که کته ک کاره کۆمه
  .''کرن  نه تی، ئاڕاسته تایبه کی دیاریکراو و یه فه لسه فه
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و   له سه  مه ی خۆیدا سوود له که  نووسینه یویست له ھبت ده 
.  وه ی بانگدا خوندبوویه  ڕۆژنامه  له  که،ی ئومیتزکی ببین که ڕووداوه

 ی پیت کایه، سوو وه ن داکوبابیه الیه   کیژک له  بوو که مه ش ئه که له سه مه
م  به. ی خۆیان بسووتن که دات ماه ده وڵ جار ھه ویش چوار کرت و ئه ده
ب   بتاقت ده هو  دۆستۆیڤسکی لهلی.  و ھیچی دی ستپکه نیا خای ده  ته مه ئه
  . بکات  واقعییه ته م بابه  بۆ ئهزیادەیک ناتوان ھیچ  که

واو  خۆشی ته و نه ی کار وه دا، دوای ئه١٧/٢   برواریدۆستۆیڤسکی له 
بوا  ده م، نه که ئاه گیانه''. ی بانل بۆ ساکسون  وه ڕته گه ن، ده که ماندووی ده

،  وه بمه  نزیک ده که هی مزی یاری  له که ر  ھه چونکه!  ڕۆت یت بچمه م بده ڕگه
. رزێ هل ژنۆم ده ئه. شک ست و پم ده می ده ه ست، قه وه  لدان ده ئیدی دم له

،   ئره وه ییمه ک گه م چاره عات چوار که  من سه.فر سارد دادێ ئازام وەک به
زانی  ده جار وام ڵ وه ھه. خرێ عات پنج داده  ڕۆت سه ر زانیم که کسه یه
  وه سته ده  ختم به ق وه به عاتی ڕه ک سه  یه واته که. خرت عات چوار داده سه
  ڕوه  ا و لهدم که  گمی یه له. ر ونده  ئه اندهی شتاو خۆم گه  ھه ئیدی به. بوو
،  وه م برده که نجا فرانکه زوو په ر زووبه ک ھه نجا فرانکم دۆڕاند، پاشان نه په
  ، چونکه وه م برده ندی زیاده مزانی چه ، نه وه شم برده کو شتک زیاده به

 ؛ ک گاته ڕان نهکرد، جا دۆ ستی پ  دۆڕان ده وه دوای ئه. ژمارد م نه که پاره
و  د  سه  له گمدا جگه  دوا  له وادناکاو م له  به،بوو، دۆڕاندم رچیم پ ھه

یانی حای .  وه شم برده  فرانکی زیاده و ده د ی خۆم، سه که بیستوپنج فرانکه
 دی خۆدا   له،ئانتی ئازیزم. د و سیوپنج فرانکم نی دووسه حازر من خاوه

بم ئم کم، پویست بالی  فرانکک بۆ تۆ بنرم؟د  سه ق نییه گوتم ھه
،  داوه خۆ  نم به  به وه کی دیکه الیه م له  به.کموە دووسد فرانکت بۆ بنرم

 زۆر ، قینه ی ڕاسته که لهو جو  ببم به  تا یازده وه شته عات ھه  سه و له مشه ئه
 ڕۆژی  ح له سه ای دیداری ئهھیو  به. خۆم سوندت بۆ ده. م بکه  قومار ئاقنه
 ،گۆڕێ مودووی ده ، ئیدی تۆنی ده وه ممه  ڕۆژی دووشه م له  به''.دا ممه سشه

ئاه . بوو دۆڕاندم رچیم ھه م، ھه  بھاوتاکه ره ئانت گیان، ھاوسه'': نووست ده
  ت که د و ڕۆژه  ئه م زوانه  به به ب، دنیا مت نه ، خه به  لم زویر مه،م که فریشته
ڵ، وەک پیاوکی  په  وەک دزکی چه  که یه کاته و ویش ئه بم، ئه ی تۆ شایسته
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مان فریامان  نیا زه مان، ته ر زه گه جا حای حازر مه. م که س تۆ تان نه ناکه
  ''.وت بکه
نجا  نیا په  و ته وه  بارمته خاته ی ده که هیی و پاتۆ زستانی که قه ئیدی ئه 

،   ئاینده ت به باره سه.  جنف وه نتهی تا بتوان خۆی بگهوێ  فرانککی ده
   کاتکۆڤ و له تی له داوای یارمه: کات گبیرکی حای خۆی ده رچۆن ب ته ھه

کانی  ر پویست بکات خشه گه یبین، ئه  جنف ده  له کات که ی شاعیر دهڤئۆگاری
  . وه  بارمته خاته ئانا ده

کان چاک  موو شته ب، ھه مت نه خه'': نووست هی د که ره  بۆ ھاوسه نامه 
تی نابووت بووین،  واوه ته  تی پشووش به ڕه ، که وه مه که بوویان ده ره م، قه که ده
 ،سیح خاتری مه   به بیکه...  وه وشته دره ا دهددم   ئومدک له م ئستا جۆره به
  ''. قومار م به که نریت، ده  بۆمی ده ی که نجا فرانکه و په ی ئه که  نهخیاڵوا 
ی جارانی بۆ  رموگوڕییه و گه  بۆ الی ئانا، ئه وه ڕایه  گه یان که جاره م ئه 

  شی، که و ڕۆمانه ستپکی ئه کی و ده موو پشه کو ھه بوو، به کاری نووسین نه
دی  ، به وه ی خونده که ی ڕۆمانه وه دوای ئه.  وه شانده وه نووسیبووی، ھه

  .ی سووتاند که ستنووسه  خراپ بوو، ده الوه ی به نده وه  ئهبوو، نه
   سلفه د ڕۆبی به  بی سه  مانگانه  که،ییکی بۆ کاتکۆڤ نووس یه ئیدی نامه 

د  ر دووسه کانی بۆ بنرت و بۆ مانگی دیسامبه مه رھه ی بهیجیات کی له و پشه
کات،  ج ده ی جبه  پیاوکی باش بوو، داواکه کاتکۆڤ که. ڕۆبی بۆ بنرت

ستنووسی  می ده که شی یه ، به١/١/١٨٦٩  برواریی فیۆدۆر تا رجه و مه به
، ھشتا ھیچ  مه که ری مانگی کانوونی یهخکات، ئاخروئۆ. ی بدات که ڕۆمانه

یای دۆستۆیڤسکیدا  و خه  بیر یر به کی سه یه م بیرۆکه  به،  نییه شتک ئاماده
وێ باسی پیاوک  یه ده، نووست ک بۆ کاتکۆڤ ده یه  نامه هو یه و باره له.  ھاتووه
م  به''، ندی ھموان ب سه رنج و په ی سه ، مایه وه که موو ڕوویه  ھه  له بکات که

ھبت .  م و دژواره سته ی پیاوی واھی زۆر ئه وه دا، دۆزینه  ڕۆژگاری ئمه له
الی من   له وه رییه ی ھونه ی شوه ڕوو  له یه م بیرۆکه ئه.  یه  ھهڕاتمان  تۆش ھه

م  به. بنرێ پۆی لو لق بوایه ، ده کی ساده یه شوه  م به  بوو، به ه گه
 ھشتا  م که  بکه ته م بابه نووسینی ئه  ست به وێ ده مه  ده ، که دایه مه تی له گبه نه
وێ  مه م کرد، ده ڕۆتدا ڕیسک من له.  بووه  نه  و ئاماده میوه خه  دروستی نه به
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 مت و پ  بخه ره به ره ، به وه م نووسینه ده  به نگه ڕه. م شدا ڕیسک بکه م کاره له
  .''وێ مه  ده رناچت که  ده وه نا ئه بگات، ده

 و قابی  وه بته  و سکچی ڕۆمانی ناوبراو ڕوون ده خشه  نه ره به ره ئیدی به 
مانکی  دا، قاره که  پیاوه مانه پاڵ قاره له: نرچاوا  به وته که گرت و ده رده خۆی وه

گ و  دا ڕه که ناو چیرۆکه ون و له که رده رن دی ده کته ک کاره ژن و کۆمه
  .ن که  ده شه کوتن و گه  داده ڕیشه
شی  به...  کردووه رکمان نه ره رحاڵ، زه ھه  ، به  الوازه الوه میم به که شی یه به''
  ''... مژه م گه نه  ناو ده م ڕۆمانه  ئه... کییه ک و پشهستپ نیا ده م ته که یه

   که وه کاته  ڕوون ده و گرفتانه  و کشه کی دیدا، ئه یه  نامه دۆستۆیڤسکی له 
  له'': گرن رۆکی ده  ڕی و به دا دنه مانه  شاقارهنمان یا م قاره گرتنی ئه ونه له
رنی ب،  تی ئه واوه ته   به  که یه هک سیما و ڕوخسار ھ نیا یه موو دونیادا، ته ھه
سیحیدا،  بیاتی مه ده  ئه له.  سیحه تی مه زره ویش ڕوخساری حه ئه
وتوو  رکه  سه م بۆیه به.  مان، دۆنکیشۆته ندترین قاره سه وتووترین و په رکه سه

  بۆ نموونه.  رکی کۆمیدییه کته مان کاتدا کاره  ھه  له ، چونکه نده سه ی په و مایه
 ڕووی   له نده رچه ش، ھهیکانی دیکنز  ڕۆمانه کک له مانی یه پیکویکی قاره

  ، چونکه نده سه ی په ، مایه یه وه خوار ئاستی دونکیشۆته   زۆر له وه رییه ھونه
ش کارکی جوان و یجان ڤالجان.  یهیکی کۆمید هیتی سایه ویش که ئه
ی   ڕگه ر له ی خونهیرد می و ھاوده ، ھاوخه مانه م قاره م ئه ، به رنجاکشه سه
 الی م به. وژنروھا ، ده وه هیتی یه ڤاکی و کۆمهجی یبداد وایی خۆی و و بنه

ترسم   ده  بچت، بۆیه و ڕۆمانانه  له  که ی مندا، ھیچ شتک نییه که  کاره من، له
ندێ   ھه هنگ ڕه. کرت ی بۆ نه ھیچ جۆرێ پاکانه  ببم، به ھا تووشی شکستکی وه

ند  سه کانک په  الی خه  که،ب ی مندا ھه که  کاره رکاری و جوانکاری له ھونه
  ''.ر بت کی گشتی، بزارکه یه  شوه  به یه م ھه وه م ترسی ئه بن، به

رچی  خۆشی و ھه ژاری، نه ، ھه ریبی، تاراوگه  غه رچاو که  به وای دته 
ا دری سه ن و به ده و ده الماری ئه  و په هکیان گرتوو ، یه یه ی دونیا ھه به

ر   به دی شان بداتهيدج  ری تا به ھانده  بت به خۆیدا ده   خۆی له مه ئه. بارن داده
یری  ک موغه نیا یه ، ته وا سارده شوھه که. نجامک  ئه نته یه ی و بیگه که کاره

کانیش  ره نجه په.  هو رم ناکاته  گه که  ژووره ، که یه دا ھه که  ژووره خراپ له
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  ره شی ھه  دۆستۆیڤسکی به نده رچه ھه.   ڕووسیادا باوه بجام نین وەک له ده
رمای  ی گه م پله کات، به نی ده مه و سووته رجی کینی دار ی خه که زۆری پاره

  یهیوام پاتۆ زستان رده به.  وه رزتر نابته  به  پنج نمره ت له  قه که ژووره
ین  وه  ھه نارد، له کاتکۆڤ بۆی ده  ی که یه و پاره ئه.  ردایه به  لهی  که قورسه

ی بانکی ئیدی دیسان رگ. بوو واو ده تای مانگدا ته ره ند ڕۆژی سه چه
  هیتی که روونی و شه  ده یرانه م قه ی ئه رمه  گه له. ر به  وه گرته ئیسعافی ده

 ئانا سکی   گوی دۆستۆیڤسکی، که گاته رکی خۆش ده به  خه  که ،دایه ییه سته جه
  . یه ھه

 پستی خۆیدا   باوک، له ب به  ده و زوانه  به ی که وه ی ئهی خۆش ر، له نووسه 
 ''.ویست  خۆشمان ده ببوو، که دایک نه  ھشتا له که منداه'': نووست ده. ناھورێ
انی تاوان و م یادی سۆنیا مارمیالدۆڤی قاره   به،ر کیژ ب گه ن ئه ده بیار ده
 ناوی  وه ی فیۆدۆره یادی براکه   به،ر کوڕ بوو گه ن سۆنیا و ئه  ناوی بنه سزاوه

  .ن میشل بنه
 و مامان و  وه گرته  ده  ڕۆژانهیرجی  خه دۆستۆیڤسکی، ناچار له 
دایکبوونی  ند ڕۆژک پش له  چه به. گرت ی ده که کرێ بۆ ژنه  رستارک به په

وێ تووشی  بت، شه  ده قینه  ڕاستهیتکی شتی اه، تووشی ح که منداه
 ی لووکی قو ، خه که رچوونی فیه سه ب، دوای به کی توند ده فیه نۆره
:  دۆستۆیڤسکی ده.  وه کاته یگرت، بداری ده  ژان ده ی که که ژنه. وت که ده
ر   سه وه نته ده ر وسا سه  ئه''.م که  ئازیزه وه ییم پتدا دته زه ند به چه''

 ،دوای ماماندا ڕوات به یانی ده بۆ به.  وه وته که ده وی ل ی و خه که رینه سه
  یکات به دات، ده نگ ده  زه توندی له  به. ببوو  ھشتا ل خو ڕانه که م مامانه به
زووترین کات بیبات بۆ   وت به یه ده. بت ری دیار نه وسه  ئه و گیڤک که ڕھ

،  عاتی ماوه شت سه وت ھه ھشتا حه'': ت  ده ویبین  ده که  مامانه.دیار ئانا
  ''. بۆ الی وه ڕمه گه دوایی ده

دووی   به وه چته دۆستۆیڤسکی جارکی دی ده.  وه ڕایه گه  نه که م مامانه به 
ریکی   دۆستانی خۆی خه ندێ له الی ھه کات له یر ده دا، سه که مامانه

وکی  شه تا نیوه'': ت  دیسان ده که مامانه. الی ئانا ن بۆیھ ده.  شوخواردنه
  دۆستۆیڤسکی له.  وه الی کاری خۆیه ڕوات به  ده''.ی نابت که نگ منداه دره
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ماماندا، تماشا  دوای پیره ڕوات به م ده ودا، بۆ جاری سیه عات نۆی شه سه
  ئامان له!ئۆف'': کات وار دهبین، ھای  ده ژن که پیره.  هیریکی لوتۆبازی کات خه ده

م  به. ڕوات ڵ دۆستۆیڤسکیدا ده گه  له،ش وه  وای ئه''! م ڕووسانه ست ئه ده 
م دوا ژان و ژاری  ده ی به که  ژنه  که وه و ژووره  ئه ت دۆستۆیڤسکی بچته نایه

 خۆی  وه نیشته ی ته که  ژووره دۆستۆیڤسکی، له . وه تالیه ، ده وه مندابوونه
 تازەژ و نزایان  ست به رچۆکان، ده  سه وته که ر ده ونده له. دات س ده مه
رگوێ  نگکی نزمی به  ده وه یه که نو ھاواری پ ژانی ژنه ا، لهدناکاو له. کات ده
 الی  نته یه گه شتاو خۆی ده ھه  دۆستۆیڤسکی به.  یه که نگی منداه وی، ده که ده

دا  که خته ر ته سه به.  وه یکاته نت و ده  ده وهشان پاکی پ  ، به دەرگکه
.  که نجه  گه کانی دایکه  ناسکه سته  ڕامووسانی ده وته که  و ده وه وته نه داده

  ''.، کچکی جوان کچه'':  وه داته می ده رستار وه ی په ژنه'' نا؟ ، وا کوڕه''
ی، دۆستۆیڤسکی ست دۆستۆیڤسک  ده نه ده  قوماتکراوی ده  به که منداه 

  ''! ند جوانه  تماشا چه!ئانت'': کات کات و ھاوار ده ماچی ده
ی دۆستۆیڤسکی  موو شادی و خۆشییه م ھه ری له  سه ، که که مامانه 
  ''! م ڕووسانه ئامان، له'': کات ڕم، ھاوار دهوسو ده

سف و  ، بۆ وه م مندابوونه تی ئه  حاه ود لهودۆستۆیڤسکی پاشان س 
. بین کاندا ده یتانه  ڕۆمانی شه  لهۆڤی شات که ی مندابوونی ژنه ۆڤهرش
  و وڕنه یله  مه، وه چوونه م ھه ده ، به وه ر خۆیه به  ، لهۆڤشات'': نووست ده
یدا بوو،  م په سی سیه ا، کهدناکاو چی له بوون، که س ھه دوو که: کات ده

ستکی   ھیچ ده ، شتک که وه ئارا موکوڕی ھاته واو، ب که ، ته ڕۆحکی تازه
 . یه شقکی تازه ، ئه  فکرکی تازه مه ھا بخوقن، ئه  نیتوانیوە شتی وهمرۆیی

  ''. تر نییه وره  گه م ڕووداوه  دونیادا له ، ھیچ ڕووداوک له یره ڕووداوکی سه
ی  ویست، تا ڕاده ، زۆری خۆش وه کانه ن ڕۆژه وه  ھه دۆستۆیڤسکی له 
ت،   ده ی که ته و حاه  ئه گاته  دهدۆستۆیڤسکی. ویست ۆشی دهرستن خ په

  له. گات  لی تده، وه گرژته ناست، بۆی ده و ده  ئه  ئستاوه ی له که کیژه
ستی خۆی  ده  کات و به خۆی قوماتی ده   به،بت  ده دا ئاماده که شۆردنی کچه

گرت و  شی ده  باوه له. کات دات و توندی ده  ده که راوزی قوماته  په سنجاق له
  که مه ه ر قه کسه ر بگری، یه گه ئه. کات ده ی پ ن و جۆالنه ژه ا ڕایدهدمزی  ھه له
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و  ره شتاو به ھه  ران، به  و نیگه کاری نووسین دن و شپرزه  نت و واز له داده
  .چت الی ده

  مانگانه  س  چکۆله م شته ئه'': نووست کدا بۆ مایکۆڤ ده یه نامه  له 
،  یه تی خۆی ھه ی تایبه  شوه کهونو بت، ھه نانک ده د بابۆه قه  به  که ،یه وردیله

ی خۆی گرژ  م چاره که  ماچی ده  ناگری، که. یه تی خۆی ھه نگی تایبه نگ و ڕه ده
  ''.ست وه  گریان ده ، له وه ومه نه ریدا داده سه  به ناکات، که

 و  که رستاره  مامان و په کۆڤ بۆی ناردبوو، درا به کات ی که یه و پاره ئه 
 یباری ر ناله به  دۆستۆیڤسکی له بۆیه. واو بوو ر زوو ته یان و ھه که کرێ خانووه

خت و   ساکسون لی بان بدات و بۆ دواجار به رک له حای خۆیان، لبا سه
  . وه بکاته شانسی خۆی تاقی

دا ١٦/٤   برواریدۆستۆیڤسکی له. تو که رده  زوو ده که نجامه م ئه به 
کم پ  یهیرچ  ھه،ی من که ئانت، فریشته'': ت نووست و ده ک بۆ ئانا ده یه نامه

عاتدا  ی نیو سه  ماوه ا بوو، لهدڕک به  ، چیم له  ئره ییمه  گه که. بوو دۆڕاندم
و  ب ئه  ده ی ئاسمانی من بم، که تۆی فریشته  ئیستا نازانم چی به! دۆڕاندم

 من ژیانی تۆم تاڵ ، رهوئانت بمبو.  بکشیت وه ست منه ده  به موو ئازاره ھه
من .  یه  سۆنیات ھه حمی کردووه  ڕه وه م خوا به ، به ، ژارویم کردووه کردووه

 بۆ قومار نا، ، م بۆ بنره ندێ پاره  ھه له په  به.  وه  بارمته ته م خستووه که قه ئه
کۆشم، ناورم  م و ده که رچی ده م ھه م، به ت بده وه ی ئهن دەمتوانی به

د فرانک بۆ  ئستا سه. دا کردوویت گه جار درۆم له  زۆر م، چونکه نت بده به
 دەتوانی  گرنگ نییه.  وه منته متر ده  کهن، بۆ خۆت بیست فرانکک یا من بنره

 زووترین کات بۆ الی تۆ   به کمه ره م من گه به.  وه ھنه ر ڕه  سه یته شتک بخه
  ''. وه ڕمه بگه
ھنی   ڕه  له ی که یه و پاره ، ئه وه  جنفه  له یشتنی پاره  گهیڕوانی م چاوه ده به
و  ر ئه ھه. من نتی پ ده نجا سه نیا په دۆڕن و ته ری گرتبوو، ده یدا وه که قه ئه

 و وان دوا  مه م، ئه ھاوڕکه'': نووست ی ده که ک بۆ ژنه یه  نامه یه ئواره
 : لسری دەڕوات''.عیبرەت و تۆبی یکجارەکی. دەبتت  عیبره

ر  گه با، ئه  نه  دزو و ناخۆشه م ڕووداوه ر ئه گه  ئه  که  بزانه وه م، ئه که فریشته''
  مه حاڵ بوو بگه دۆڕاندبا، مه ختوخۆڕایی نه  م به د و بیست فرانکه و دووسه ئه
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. ب بت و ڕزگارم ده موومان ده قازانجی ھه   به  کهبوایک،   دروستهبوام  ئه
 بۆ من ڕووداوەیم  رینی خۆی، ئه تی به حمه  ڕه  خوا به وایه م، پم که  گیانه به

 تا  ،ھناوه  پش خته دبه  به م قوماربازه  بۆ ئه ی بۆیه داوهوم ڕو ئه.  ھناوه پش
ی ڕزگار بکات و تۆ و سۆنیا  و گیروفتانه لهیشان بدات و پی ڕاستی پ  ڕگه
ی خۆمان دابین   ئاینده تیمان بدات که موومان ڕزگار بکات و یارمه و ھه
  ''.ین بکه
 ھشتا  کات که ده بوردنی للنووست و داوای  ک بۆ کاتکۆڤ ده یه نامه 
 کات ی بۆ ده وه  و پشنیازی ئه ناردووه ی بۆ نه مژه ستنووسی ڕۆمانی گه ده
می  م مافی چاپی دووه ، ئه می ناردووه  بۆ ئه ی که  و پارانه و سلفه بری ئه له

د ڕۆبی بۆ   سسه له په  کات به ده داوای ل. و بدات ی خۆی به که ڕۆمانه
 یتی  جنف، یارمه گاته  ده١/٥   برواریر له  به ی که یه م پاره ئه. بنرت

. ر ئاکنجی ببن ونده  ڤیڤی و له  بچنه دات که ی ده که دۆستۆیڤسکی و ژنه
وێ  دات له دۆستۆیڤسکی بیار ده. ب  جنف خۆشتر ده وێ له وای ئه شوھه که

ی  که  نووسینی ڕۆمانهل دی بنووست و که يدمی باش و ج رھه ک به کۆمه
  .خزانی بۆن بۆ ئیتایا  ، ئیدی به وه بووه
م دوای  به. ی که  بۆ الی ژنه وه ڕایه ی، گه یه م پۆژە تازه ئیدی خۆشحاڵ به 
بت و  رمای ده کیاندا سه یه وه ره ده  چوونه ند ڕۆژک، سۆنیای ساوا، له چه

 و  ت ھیچ نییه  ده که  الی دکتۆر و دکتۆره چنه ده. بت  ده تووشی کۆکه
  ستی ناچته بت، ده ران ده ئیدی دۆستۆیڤسکی زۆر نیگه.  رانی نییه ی نیگه جگه

  وه رانییه  نیگه نیشت و به  داده وه یه که دیار کیژه وام به رده به. نووسینکاری 
 دا٢٤/٥ ڕۆژی   دی و سۆنیای ساوا له ی دته که  ئیدی ترسه.کات  دهیچاودری

  .مرت ده
 ترمدیار  بت، به ر ده ده به  ڕاده ی دۆستۆیڤسکی له ژاره م و په خه 

ر  سه کات، به  و زاری ده پۆڕ و گریه  شین و شه ست به ، ده وه که بچکۆله
 و ماچبارانیان  وه وته نه  داده وه کانیه  وردیله سته ی و ده که  چکۆله موچاوه ده
  وه هی کفنکی سپی  له دات و سۆنیای چکۆله ی ده که ی ژنهیت ئیدی یارمه. کات ده
م  که  یه که. ن ده نجام ده ی ئه که شریفاتی کفنودفنه جوانی ته  پچن و به ده
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کی توند  یه به زره کات جه ست ده  وا ھه ،وه که  چکۆله  گۆڕه نه خه  گ ده نازه خاکه
  .ن نه گۆڕ ده و له  ڕاستی ئه درێ و به رۆکی خۆی ده  سینگ و به له

  ۆرێ له ج ی به ئاینده.  بوو م کچه  ئه،ی موو خۆشی و ئاواتکی ئاینده ھه 
 .ری فه کی س نه یه واده  خانه بنه  ده ، که کردبوو سته رجه رچاوی خۆی به به

 لگڵ سۆنیادا ، وه ی دیکهیھا خۆش جۆره   و به وه م خوندنه ده وان به ئیدی شه
ھنابوو،  ڕووی ھه  کهانی پویا و خه موو ئه م ئستا ھه ن، به به ر ده سه به
کی  ھیچ خۆشییها د ژیانی دۆستۆیڤسکی له.  وه ی کاڵ ببووه شه  ڕه و چاوه ئه
م   ڕێ و زۆر دی به ی ھاتبووه هیم خۆشی و شادی  ئه بینیبوو، تازه وتۆی نه ئه

کرد ژیانی  ستی ده بوو، ھه  خۆش م منداه  دی به نده وه بوو، ئه  خۆش منداه
بینی و  نه وا شی پ ڕه وه  ئه مانه چی زه ، که و باش بووه  واو گۆڕاوه ته

  و ڕوخساره رگیز ئه ودوا ھه مه واو، له موو شتک ته ی مرد و ئیدی ھه که کچه
  ، قامک به وه کانی نابینته نک و باریکه ، ئیدی برۆ ته وه  نابینته  و جوانه چکۆله
ی  که  و منداهببیندا  جاده  یدا ناھن، ئیدی نیدەتوانی منداک له که  فینکه مله

  .نیتوەبیر  خۆی وه
کرد و بۆ  ق ده ڕیان له ژاند، باوه ھه دا، ناخیان ده ن ده ئازاریا م بیرانه ئه 
  له.  وه نووسدا بچته و چاوه ر ده گژ قه ت و بهوێ یاخی ب یه جار ده م که یه

ر  گه  ئهتداییچ، چی ۆڤن نیکۆیۆلۆئاپ'': نووست کدا بۆ مایکۆڤ، ده یه نامه
نین  ی پکه  مایه وه کانکه الی خه م، به که ره  نۆبه ی من بۆ منداهیویست خۆشه
چی ؟بووب دایمی ئه  وه  لهت ک دا که سانه و کهردبووم،   پیرۆزباییان ل

  ته نیناوی ھاتوومه  پکه وانه نیا الی ئه  من ته؟ وه نیناویم دابته می پکه وه
 من یبۆ دخۆشی.  ینووسم، ترسم نییه رچیم بوێ ده تۆ، ھه م بۆ  به،رچاو به

  و منداه م سۆنیا کوا؟ ئه به. بت ت ده ، مندای دیکه هییدی ن چ قه دهپم 
   له یه م قسه من ئه. خاچ بدرم  ودا له پناوی ئه بووم له   ئاماده  کوا؟ که یه چکۆله

، ب  وه مه توانم زیندووی بکه  ده و کاره  بهبمزانییر  گه م، ئه که  ده وه ناخی دمه
گریان،    به ی بووه و پیشه  کار م لره که  ژنه،رحاڵ ھه  به. کردم ندوچوون ده چه

  ''.ڕۆین  ده دین و لره ج مان به  بچووکه م گۆڕه ی ئه دوو سبه
 ج ی جنف به که  ئاخروئۆخری مانگی ئایاردا، دۆستۆیڤسکی و ژنه له 

ریادا  ده  به.  وه خاته بیر ده موو شتک سۆنیایان وه دا ھه  لره دن، چونکه
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 ر رۆکی دۆستۆیڤسکی و ئانا به  به ژاره م و په ش خه م لره  به،ڕۆن بۆ ڤیڤی ده
کانی خۆیدا  رییه وه  بیره ئانا له. وێ که رچاو ده به  نادات و ژیانیان له

بوو  و باسمان ھه  رچی قسه بوو، ھه یامان ھه و خه رچی بیر ھه'': نووست ده
و   ئه کرد، که مان ده  خۆشانه و ڕۆژه باسی ئه.  وه یهوڕاوس وری سۆنیادا ده  ده به

   ''.نیشتین  داده وه  یهک دیار بشکه  به  و ئمه وه کردینه ژیانی ڕۆشن ده
 بیر م له م ئازاره رگیز ئه من ھه'': نووست  ده وه یه و باره دۆستۆیڤسکی له 

.  وه ناکاته وم بۆ پ هشم بب، جی ئ ر منداکی دیکه گه ت ئه نانه ، ته وه ناچته
   له یهیویست و خۆشه نازانم ئه. بوێ مم خۆش توانم مندای دووه نازانم چۆن ده

م  ناکه ڕ کۆشم، باوه م و ده که رچی ده ھه.   سۆنیایه من پویستم به. نمکوێ ب
  ''. وه رگیز نایبینمه  و جارکی دی ھه ماوه ژیاندا نه   ئیدی ڕۆیی، له که

کرد،  گریا، ھاواری ده ، ده وه وی ناخۆشه م خه ده وان به ڤنا، شهئانا گریگۆری 
م  ، به وه دایه ردی ده ی دهی ھاتبوو و دخۆش وه سان پتروسبۆرگه  دایکی له
. بوو  نهتداڕانی  شت و گه  بوو، شونی گه  ڤیڤی شارکی چکۆله. بوو بفایده
  ر به  سه  کوستانه ڵ به ی، تکه که متومانه ته  شین و به ریاچه نی ده دیمه
ان و و ج نه م دیمه موو ئه ھه.  وه وشانه دره  ده وه ئاسمانه  هببوو و  کان ده فره به

خش و دگیر بوون،  شتیاران ئارامبه ڕان و گه  بۆ جیھانگه ، که دگیرانه
ی  که خۆی و ژنه. خشی به ده مینی دۆستۆیڤسکی نه ی خه ده  سوکناییان به

  وه کات، چاک نابته واو نه ی ته که کرد تا ڕۆمانه  دهخیاڵ وای ،نوت خۆش که نه
م  ستم تیناچ، به م بزارم، ده که  ڕۆمانه من زۆر له'':  وه ته نایه خۆ و وه

م،  واو بکه م ته که ر بتوانم ڕۆمانه گه ئه. م که دی کار ده به  نه م، به بکه ناچارم کار
  ''. وه بمه ده ، لتدا دەچمنا  ، ده وه دمه خۆ ، وه وه بمه نگ چاک ده ھه

ن پۆلیس و   الیه ناردن، له  بۆ ڕووسیای ده ی که و نامانه دا، ئه یه م ماوه له 
کی  و چاودرییه سانسۆر. کران ، کۆنتۆڵ ده وه ئاسایشی سان پتروسبۆرگه

  وت که که رده ئیدی بۆی ده. کرد ران ده  زۆری نیگه مه ر، ئه  سه توندی خرابووه
 و تاقیبی  ش، پیاوی ئاسایشهیی جنف که هیدوکسی رته  ئه شیشه ت که نانه ته
گات و ئاگداری  ده  پواژۆیکی ب ناو و  یه دۆستۆیڤسکی نامه .کات ده
ی   سنووردا، ده  بۆ ڕووسیا، له وه ڕته  بگه رکه خۆبی، ھه  ئاگای له ، که وه کاته ده

ناونیشانی    و یاساغی به غه ده کتبکی قهدا  یه و ماوه ر له ھه. پشکنن
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دا بۆ   پۆسته ، به وه ناسه سکی نه ن که  الیه کانی کۆشکی تزاری له نھنییه
می وەک دوو  که  و ژنی یهدۆستۆیڤسکیدا ناوی  م کتبه له. نردرت ده

  وه دا باسی ئه م کتبه ھا له روه ھه.   وتی خۆ، براوه  له رخراوهومانی دو قاره
م  ئه.  ر درک بردووه به نای وه ی په که  و ژنه  دۆستۆیڤسکی مردووه  که کراوه
ک داخۆیان. کات ست ده  دۆستۆیڤسکی زۆر په  ئاۆز و ب ناونیشانه نامیلکه

بۆ م  ، به وه خاته درۆی ده  نووسیت و به  ده م کتبه ی ئه رباره ده
: ت  ده  که  ماوه م داخۆیانه ئهشنووسی  ئستاش ڕه. ی نانرت وه بوکردنه

ر  ریی خۆی ھه ب، کاریگه  و بمانا و درۆڵندیش ناماقوو و بوختانان چه  تانه''
  ''.بت ده

 بۆ   سویسراوه یلوولدا له یڤی ئه ی ھه وه  ھه ی له که دۆستۆیڤسکی و ژنه 
ۆ شارکی  میالن م چونکه ن، به ده ده  میالنۆ ال تا له ره سه. ڕۆن ئیتایا ده

کات و زوو   بتاقتی ده ست به بت، دۆستۆیڤسکی ھه  ده وروھه باران و ھه به
دا  لره'': نووست  ده،وت ست ناکه وێ ھیچ کتبکی ڕووسی ده له. ب بزار ده
 کتبکی  چت نه ش مانگ ده  بۆ شه وه ، ئه مکی ڕووسی نییه رھه ھیچ به
ی ڕۆمانی  بیرۆکه. نبینیوەچاو  م بکی ڕووسی یه  ڕۆژنامه  نه وڕووسی

  ''. وه ته ویوه تی ڕه واوه ته   به مژه گه
کانی  واه ر و باس و ھه به  خه  له کات که  مایکۆڤی ھاوڕی ده داوا له 

ی  کی تازه یه رچوونی ڕۆژنامه وای ده مایکۆڤ ھه.  وه ڕووسیای ئاگدار بکاته
 لگڵ ی جاران ھاوکاری تراخۆڤ، کهن و س یه گه ڕاده ند پ له ناوی ئه  به
م  ری ئه رنووسه کرد، سه مدا ده رده مان و سه ی زه ردوو ڕۆژنامه ھه

ست،  م په بت و ھه م خۆشحاڵ ده  ھه واه م ھه دۆستۆیڤسکی به.  یه یه ڕۆژنامه
. بوو  ھه وه وه ندییان به یوه م په رده مان و سه ی زه ردوو ڕۆژنامه  ھه چونکه
  شت بگوترت که  ده واته که'': ت نووست و ده  دهڤبۆ ستراخۆک  یه نامه

  له یه  تازه م کاره  ئه یهیی شاناز مایه.  چووه فیۆ نه شی نوانمان به کاری ھاوبه
  ''. لی داباین  ئمه ، کهابک ست پ ، ده وه مان شونه ھه 

  ر له ونده و لهڕۆن  نسا دهۆڕە بۆ فل  میالنۆوه ی له که دۆستۆیڤسکی و ژنه 
دۆستۆیڤسکی و . بن گرن و ئاکنجی ده کرێ ده  نزیکی پاس پیتی، ماک به
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 دووقۆی  بت و به خۆش ده یان پ م جگۆڕکیه ردووکیان ئه ی ھه که ژنه
  .ن هد کانی شار ده خانه ری کس و مۆزه سه
فائیل، کانی ڕو مه رھه  تماشای به چته ، ده وه تاسه  دۆستۆیڤسکی، به 

نجام  ئه. کات کانی ده مه رھه  دڵ ستایشی به نیگارکشی دخوازی خۆی و پ به
  وه له. بت  دهیی ڕووسی  ڕۆژنامه ، که وه دۆزته ک ده یه دا کتبخانه م شاره له
 ھۆی  ڕان، له ر و پاشنیوه ونده چت بۆ ئه موو ڕۆژک، ده  ھه دواوه به

  .بات ر ده سه دا به یه و کتبخانه ی ئه وه خوندنه
. نرت ی بۆ ده که ڕکوپکی مانگانه  وامی و به رده  به  کاتکۆڤ، به
 باش  که نووسینی ڕۆمانه. کی نابت یه  ھیچ کشه وه و ڕووه دۆستۆیڤسکی له

،  که کاتی بیارداده  بت زووتر له ده ت دۆستۆیڤسکی ل نانه ته.  پش چته ده
بن  رانک ھه ر خونه گه ئه'': ستی کاتکۆڤی بکات  ڕادهواو بکات و  ته که ڕۆمانه

ریان  ی سه که کراوه ڕواننه  چاوه  کۆتاییه مک له ن، که  بکه مژه یگیری گه په
و   له  جگه ن که گه ، تده وه مک باش لی ورد ببنه ر که گه م ئه سووڕم، به ده

  ''.گرت ده نه ی ھه کی دیکه ، ھیچ کۆتاییه کۆتاییه
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  م یه بشی ده

   مژه گهه
  
  
می سای  ی مانگی کانوونی دووه وه  ھه یکی ڕووسیا، له گۆڤاری په 

م  ی ئه رباره  دهدۆستۆیڤسکی.  مژه ی ڕۆمانی گه وه  بوکردنه وته  که وه١٨٦٨
 ھزر  ندتر و گرنگتری له مه وه  ده مه تی له رگیز بابه  ھه،یگوت ی خۆی ده ڕۆمانه

ت  نانه م نیتوانیوە ته ، به کردووه وتوێ نهوتا  و لیجهو بیری خۆیدا ما
 ڕاستیدا ڕۆمانی  له. کانی خۆی بکات کی بیروبۆچوونه  یه  ده گوزارشت له

  ره  ھه  ڕۆمانه کک له یه   به،کان و برایانی کارامازۆڤدا یتانه ڵ شه گه  له مژه گه
  میرزاده   بریتیی له که هی ڕۆمان کورته.  ژماردن کانی دته کییه ره گرنگ و سه
رکی ۆفیسۆ پ کی سویسرا، که یه خۆشخانه  نه ، له سکی فداره میشکین، که

 و  ، مالیجه وه یهییی و مرۆڤدوست زه  ڕووی به ی خۆی و له اکهچ  ناوبانگ له به
   له یهیی بریت که موو موک و ماه ، ھه تیوه ھه. رێ  ده ، دته رمانی کردووه ده

ڕ ژیان و  مه ھیچ شتک له.  کانی تخستووه رگه  جلوبه  که کی چکۆله یه بوخچه
 بوایمن '':  ی پی گوتووه که دکتۆره.   نییه  دونیاوه ران نازان، فی به گوزه
موو مانای  ھه  یت، یانی منداڵ، به قینه  تۆ منداکی ڕاسته  که یه واوم ھه ته

کردنی  شه ڕووی گه  تۆ له. یت وره فاتدا، گه و قه د قه  نیا به تۆ ته. ی منداڵ وشه
ڕووی    له و بگره  وه ته بیعه بع و ته ڕووی ته  ، له وه روونییه ڕۆحی و ده

، ت سایش بژی ست دانه ر شه گه واو نیت، ئه ، پیاوی ته وه قیشه کردنی ئه شه گه
  ''. نابیت وره من و گه  ده وه م حاه ر به ھه

سار و بفیز و  ب، خاکه ده ئه ، کوڕک بوو به شسانه وشه بیست م منداه ئه 
پراکتیکی   یانی به،ژیابوو دەتوانی بی نه.  رمن، دپاک و ساده ، شه عیه ده

  یادا بردبووه خه  یاڵ و له خه  موو ژیانی به کردبوو، ھه ی ژیانی نه سه موماره
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ری   ده ژیا، له دا ده هگ کانی کۆمه ری دیوار و چوارچوه ده  ر، یانی له سه
ر  ھه  دوور بوو له.  بوو'' چوار کاته جاران دوو ده دوو''ژیکی ۆی ل ھاوکشه

 و  وره  گه  شاره کک له  یه وته که ی ده  ڕگه که. تی یه ماسکی جڤاکی و کۆمه ته
عکار و  مه باز و ته هلکانی حی ی خه و تکه تکان شیم باغ و پ حه ره قه
بوو، وەک  ست ده مه میشه ک و ھهووبغیل و داونپیس و ل د و بهسوو حه
  .رچاو  به ھاته خت ده  میوانکی ناوهنک یا یه واره غه

ڕاڵ  نه  جهینی  دیده چته جار ده م که  شاری سان پتروسبۆرگ، یه گاته  ده که 
 ئومدی   میشکین به میرزاده. بوو کی لگیدا ھه یهیت خزمایه  دووره ئیپانچین، که

ر   سه  بکات و بیخاتهیڕاڵ ھندێ ئامۆژگاری و ڕتازەنی نه  جه بت که  ده وه ئه
  .ی کارک و بۆ خۆ بژی سکه
ی خۆی  که گیرییه نیایی و گۆشه ته   له که ر  میشکین، ھه م میرزاده به 
یی و  کات، شپرزه یدا ده کیدا په ماس لگڵ خه وێ و ته که ده ر ده وه
 لگڵ  ئیدی ڕازی قسه. وت که رده ی ده که شیمییه ی و خهیپاچ سته ده

ئیدی .   میوانانهیرپرسی پشوازی  به  که،زرن مه ڕادا داده نه ی جه که سکرتره
ڕادا،  نه ی جه که رچاوی سکرتره  به له.  وه چت و نایبته تانی قساندا ده  به

کی  یه م خوتبه ده ان بهپاش. دات نجام ده  ئه یانهیک کاری ناش کۆمه
  م گودانه شکن، ئه زی کردبوو، گودانکی چینی ده زبه  ئه  که وه دوورودرژه
بت  رمی قسان ده شکین گهی م تریال، که مزی دونیای مه مز بوو، ڕه بۆ خۆی ڕه

کشت  ، خۆی پدا ده وه کانی خۆیه ی قسهیر و کاریگه  ژیر باندۆر وته که و ده
  .شکت و ده

 ڕۆحسووک و  سکه ، که م کابرای گودانشکنه ش، ئه مه  وای ئه
کانی خۆی،   ساده وژیه فره  ناگرت، به ھه س بوغزی ل که. ویست خۆشه

  دوور له رمونیانی، به  نه یی به ساده  زۆر به. و بزار ناکات ز ڕه ر وه وروبه ده
ش  مه کات و به کیدا ده هرخورد لگڵ خ  و به ه ک، مامه دنیھادییه ر به ھه
ن،  که ده ی پ  گاته ڕاسته. کات ک ده ک چه هیتی ر دژمنایه  ھه ی له که ره رانبه به
 کی ل یه ه وجاتی و ھه م ھیچ گه نن، به که ن، پی پده ده ده ری ل شه ته

ش  و ئاوایه  ناگرن، به کی بگانه یه ا باب وانی له ی زمانه ه ناگرن، وەک چۆن ھه
یبی ر کی غه ن بابایه که ست ده وا ھه. و ناگرن ک له موکوڕییه  و که ه ھیچ ھه
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مان و  ن وەک ئه بکه  داوای ل ، ماقووڵ نییه  نییه کی ئره و خه  بیانییه
،  م ڕبواره م ئه به. وت بکات سوکه فتار و ھه مان ڕه ریتی ئه ی دابونه گوره به
  وت ھیچ جۆره که رده ا وا دهدرخورد م به که یه   له ، که یه واره م غه ئه

واری و  ن خونه ڕاستیدا خاوه ، له کی نییه واری و ڕۆشنبیرییه خونه
   که ،یه وتۆی ھه کی ئه یهیڕۆشنبیری و زانیار. تی تی خۆیه  تایبهیڕۆشنبیری

  هن ب رگیز ناتوانن بگه ، ھه م دونیایه کانی ئه و دیواره  کانی ناو چوارچوه خه
و فام و لۆژیکی  ئه. رن  به نگ و ڕۆشنبیرییه رھه و فه ی به و په تۆزی پیدا

کی و  ره ق و فامی سه ئه'': ت ڕاڵ پی ده نه ی جه که کیژه.  یه تی خۆی ھه تایبه
.  ی کردووه شه شونما و گه کانی دی، نه  خهیھی  ی تۆ، زۆر زیاتر لهیت ڕه بنه
  خۆوه  به کی ل خویشدا شتی وا  خه  که یه ئاستکدا ق و فامی تۆ له ئه

تی  ڕه کی و بنه ره ق و فامی سه ، ئه یه ق و فام ھه  ئه  دوو جۆره جونکه. نابینن
  ''؟ نییه کی، وا ق و فامی الوه و ئه
   که وه کاته  ده م خاه ر ئه سه  تاکید له که ری ڕۆمانه رانسه ڕاستیدا، سه له 

ق و  م ئه ئه. '' وه کییه قی الوه وی ئه مه  قه  تۆبزی بخرته کی به ره قی سه ئه''
نجام و ناکۆکی و  و فرمۆی ھۆ و ئه ری یاسا  ده  له ، که کییه ره  سه فامه
  ، له ق و فامکی نادیار و عاتیفییه ، ئه خالقه ی ئه ری ھاوکشه  ده ، له یهیڤدژ ھه
میشکین .  وه وته که ده  لیرانی گهشوی و نی ر شونکدا، تۆو بدرت، په ھه

  له. کات دا ده گه ی کۆمه  سنوورداره م ھاماجه  خۆی به کی تازه وایه وەک ھه
سکی زبر،  ، وەک که وه نه  خهیڕیش  ، به وه وس و توانجه  ته ، به وه ه وه ھه

و  کاتی خۆی دایکیشی به. کرت  پشوازی ده مژه  گه وتوو و بگره پاشکه
م  ، ئه یه مژه م گه م ئه به.  و گله  مژه  گه کرد که کدا ده ته ی له ه  مامه سه فه نه

ر   به خاته  ده گه کانی کۆمه هیکی ره  جگیر و سه ره  ھه نسیپه ، پره وتووه پاشکه
ق  ، الواز و بئه وه ژییهۆلۆروونی و سایک ڕووی ده   له  که م مرۆڤه ئه. پرسیار

ی  مه  ئه ته ییوه کار گه.  وه نه  بیر بکه کات که دار ده  وا که  ئاقه که تازەن، خه ده
خوا . ریورو  زه ، بب به خته م میوانی ناوه ، ئه یه واره م کابرا غه  بوونی ئه که
وی و ڕام  کان که ھزه وێ، به ی بیه وه ئه ، ب م کابرا الوازه  ئه  که یه و خوایه ئه
کانی باش و جوامرن  ری، خه به وره ی ده که و خه و ئهمو  ھه  که دنیایه. کات ده

ک  ته هل  ه  مامه وه سه فه مان نه  ھه میشکین، به. وێ ویان خۆش ده موو ئه و ھه
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بان و دلۆڤان  کانی زۆر میھره  لگڵ خه  که،کات نان و پیاوخراپاندا ده سه ناڕه
گرت   پیاوخراپان دوور دهڕی شه   خۆی له جۆره م یکات و به و پاکنیھاداندا ده

  .کات یدا ده و دۆست و یاران بۆ خۆی په
   به ئیدی بووه. ون م ئاوای ده  ئه بن، چونکه  باش ده که که ئیدی خه 
رز  کانی خۆپسند و لووتبه خه. رنج ی سه  مایه بته ندی گۆڕینی ھز، ده به مه

ساری و خۆشکنی و  فری خاکه،  وه وه ری ئه ی سه  سایه ، له عیه فیز و ده و به
 و  ڕووی تۆبه  رست دەرگی ڕۆحی خۆیان به کانی خۆپه خه. بن ب ده ده ئه
  یانه  و بۆه ر خوته  ھه ی که  بزار و ناڕازییانه که و خه ئه.  وه نه که شیمانیدا ده په

 و دیدار.  وه ست دننه ده تی وه یی مندایه و ساده فا ردی و سه سرلنوێ، بگه
زاری بۆ  رمه رم و شه  و شه  کینه  کارک، که کاته ودا ده رخورد لگڵ ئه به

ک  سک مانایه ر که ئیدی ژیانی ھه.  وه وته رچاوی مرۆڤ به به  ک له یه ماوه
ی  و نموونه ، ئه وه هیکی، ی خه  ڕوانگه له.  مینی نییه  زه کات که یدا ده په

.  دی ش بته شت بۆ ئمه  ده  که یھانکی دیکهج.  یه ری جیھانکی دیکه وه بوونه
 نگرن یا کانی ده  قسه  گوێ له کات که  ده سانه و که موو ئه  ھه و کار له ئه
گۆڕت،  کدا بکات و بیناست، ئیدی ده ته ی له ه  مامه سک که ر که ھه. یبینن ده
ی سیحر یر ر کاریگه ژ ونه که  زیاتر ده ی که وانه م ئه به. سکی دی که  ب به ده

  له ن که وانه نگ و گومان، ئه بروزه زه کانی به ، زیاتر خه وه وه فسوونی ئه و ئه
ک .  زاندووه  سنوورانیان به ن که وانه تی یاخی بوون، ئه یه ریتی کۆمه دابونه 

ی  قه  ده و فرۆشیاره یی؟ ڕوگوژین، ئه  و لی تگهیوی ناسی جار ئه م که بۆ یه
ھا ناستاسیاش،  روه ھه. ی خۆی دەکوژت که دا، ماشقه که کۆتایی ڕۆمانه   له که
ریتکی باوی  موو دابونه ھه   له وانه  ئه  بۆچی؟ چونکه.یناست  ده که دکاره  به ژنه
ڕاستی   به وانه  ئه،کانیان بیبوو  دیواره وانه ئه. رچووبوون تی ده یه کۆمه
وری   جاران ده  بوو، که ساره و حه ری ئه ده   له هر، ک  به کیان گرتبووه یه ڕگه

  ، له یه م ڕگه ر ئه  سه وتبوونه  که ی که وانه ئه. تیس مابوون  قهدادابوون و تیای
 گوناحیان کردبوو،  ی که وانه ئه. ست بنن ده دا بوون ئازادی به وه وی ئه ھه

ی   زیاتر شایسته سانه کهو   نزیکترن، له وه ته قیقه  حه یان کردبوو، له خراپه
و  شق عوزر ئه.  داوه ستھنانی ئازادی نه ده وکیان بۆ وه  ھیچ ھه تن، که قیقه حه
نگی   بده ش ب، له ر تاوانکارانه گه چوون، ئه شق و ھه ، ئه یه تی خۆی ھه نجه ھه
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ی  وانه  له کانی میشکیندا، جگه نو دۆسته ھبت له.  خدارتره ن بایهوجو و نه
:  وه  زیندانی جیھانه ھاتبوونه  ھشتا نه تبوون، که  ھه''زیندان–دونیا''   له که

.  ناچاری و گوشار نافامن  که یه وتۆیان ھه رمی ئه مندان ڕۆحکی نه. مندان
سارکی   حه ، که خساوه ڕه یان بۆ نه وه تی ئه رفه  ھشتا ده،سنوور ناناسن

ی جیھان  رباره ۆ بکشن، نۆڕینکی سنووردار دهوری خ  ده گۆڕ و جگیر له نه
ستان  ، وه ندایهو جو موو شتک له ، ھه وانه بۆ ئه. پنن خۆدا بسه ر سه به
ھیچ شتکی   ھیچ شتک ب.  یهیخت ر خۆشبه موو شتک ھه ھه.  ئارادا نییه له

م  ا ئهج. ببت ی ل توان شتکی دیکه رشتک ده  ، ھه ست نییه یوه  په وه دیکه
  ن، که و جۆره ت، خۆڕسک ئه بیعه  ته  به'' کانه چۆله''م  ، ئه  تازانه نده قه خه
وان  ئه. بت وانیان ل  و ترسناک، وەک ئهڵزموونانی تا کانی دی دوای ئه خه
و  ساای  ڕ به پاشان، باوه. ژین خوا ده  ژین، نزیک له شی سروشتدا ده  باوه له

ستھنانی ئازادی،  ده نگ بۆ وه کان دنن و ھه هیانی مرۆڤ ریته ڕسا و دابونه
،  وانه داکوبابی ئه. ن ده ی ئازادی ده به  قه ر، خۆ له  به گرنه ک ده یه موو ڕگه ھه

 ھزرڤانی  نا، بهاز   بهنکر ده. ن که  مندای پیریان ده ر به وان، ھه مامۆستایانی ئه
م و  موو خه  ھه وتۆ که هستیاری ئ  بۆرژوایانی ھه به. وشک و ساردوس

م حای حازر،  به.   دو و دڕنده کرن به رانی ب، ده کیان خۆشگوزه خولیایه
کینیش ش، مین ھاوڕی میشکین ی خاون، بۆیه سته ره  ھشتا مندان، که چونکه

کانی  خه'': ت ده. وراندا رای گه سه   له نهووان بچووککی و و  وەک ئه
 دژوارترین  ت به باره توان سه جار منداک ده ندێ  ھه ه نازانن ک وره گه
کاتک ! ایخو! ئاه.  بکات وره کی گه سوودی خه  زۆر بهی، ئامۆژگاری له سه مه
 تماشای تۆ  وه یه موو شادی و متمانه و ھه  به یه  جوان و چکۆله م بانده ئه
ی  م ناون باندهمن ناو. ی ، فریوی بده ییه ورهورم و ش ند شه کات، چه ده

ر  ی سه نده قه باشترین و جوانترین خه،  که  چۆله ، چونکه که بچووک، چۆله
ڕق و ) خوندنگکمامۆستای  (ۆ تیب ت به باره م سه به...  ویه ڕووی زه

قاند و  له ری ده  سه تاوه ره  سه له:  بوو سوودی و غیره نیا حه ی ته که کینه
ر  کسه کان یه گوت، منداه کم ده هیرچی  من ھه ڕما کهوسو  ده وه ری له سه
. ن یه کانی خۆی لیان بگه سته به چی خۆی نیدەتوانی، مه یشتن، که گه تیده
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ین،   من ھیچ شتکیان فر ناکه و و نه  ئه ، نه پاشان، کاتک من پمگوت ئمه
  ''.کردم ی پ ن، گاته که  فر ده وان ئیمه ، ئه وه وانه پچه کو ب به

 مرۆییتی  قیقه  حه سارکیان له  ئاسمان حه ر به رانبه ھزرڤانان و زانایان به 
 بایان یو ڕووناکی ورو ن  له ، که وه ته  و قوت کردووه کردووه دروست

نو  رکی له مپه وان، له تی ئه  تایبهیندی سه خۆبینی و خۆپه. کات حرووم ده مه
  و ڕون ی بۆ مندانی نواندووه وه خوا، ئه''.  کردووه تدا، چ قیقه وان و حه ئه

تی، بابی  ئینجیلی مه'' . نھان کردووه ندان و فامایانی په قمه  ئه ، له وه ته کردووه
  )پنجاودووتی  ، ئایه یازده
کی  یهیت  برایه دا، جۆره انهیو یاخی و شۆرشگ و ئه موو ئه ھه ر نو ھه له 
 و سۆزدا  ستی عاتیفه دونیای دووره ده   له  که مانه ئه.  یه یر ھه نھان و سه په

  مانه ئه.  وه گرنه ده ک ژیدا یهۆلۆ دونیای پاراسایک ردان بوون، له رگه و و سه
. ن به ده ی پ  و په وه خوننه کدی ده ستی یه به ک، نیاز و مه یه وه ر کرده پیش ھه

، توانای  یه یان ھه رانه مبه  و ئیشراقی پغه نده زه  مه،  ئاینده ت به باره سه
یاڵ،  ی خه شه ی نه  لوتکه نه گه  ده  که رانه روه یاپه م خه ئه.  یه پشبینیکردنیان ھه

   کاتک له بۆیه. مباریان ناکات  نائومد و خهنرسام یا ئیدی ھیچ شتک سه
 ند ماوه  ناستاسیا و ڕوگوژین زه  که یه  ھه وه ری ئه گه پرسن ئایا ئه  ده مژه گه
مۆ زووتر   له  که ڕم وایه ، باوه به'':  وه داته م ده یی وه ڕی ساده وپه ن، به بکه
 ''. بیکوژت یه وه شت ڕۆژ، له م ڕوگوژین، دوای ھه ن، به که ند ده ماوه  زه نییه
وا . ترسم  ده ل،ترسم، نازانم بۆ من ده'': ت  ده که ی ڕۆمانه رکی دیکه کته کاره
ک وەک  یهیت گبه نه، ک یه ، به یه وه ئاسمانه  م شتک به که ست ده ھه
  ''.ترسم ترسم، زۆر ده من ده. فت کدا ده موو الیه  ھه ، به کوره مه مشه شه
ی ڕوگوژین  رباره ده. کات رگی خۆی ده  مهیڕوونی پشبینی  ناستاسیا، به 
ک لی  یه ڕاده  ترسم، به ده  زۆری ل توانم بیکوژم، چونکه من ده'': ت ده
 ''...کوژت کات و من ده ری ده ستپشکه و ده م ئه به... توانم بیکوژم  ده،ترسم ده

و  بینینی ئه  بین، به ی ڕوگوژین ده که ر مزه سه ک له قۆیه شکین، چهی م میرزاده
 تاوانبار پاشان   که نده زه ین و مه ر زه  به شی دته که و چه ت ئه نانه ، ته قۆیه چه
  :بات کاری ده به

  ؟ ی کتبه ڕه بینی الپه  بۆ ھهت قۆیه م چه ئایا تۆ ئه -
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  . ڕانه  بۆ بینی الپه، به -
  . یه کی زۆر تازه قۆیه م چه به -
   

: پرست خۆی ده  وت، له که ر ده ده ی وه که خویه  خانهنک ، له مژه کاتک گه
  ''؟ سکه نیازی کوشتنی که   ڕوگوژین به باشه''

ڕوات بۆ الی ڕوگوژین،  ی بگوترت، ده پ خته ی پشوه وه ب ئه پاشان، به 
شتکی  ، که  قیوه  دی چه  له خته ستکی پیشوه  ھه ڕوات که  ده وه ر ئه به نیا له ته

ڕوانی  ی خۆیدا چاوه که ر ماه به  ڕووگوژین له.  ک ڕووی داوه یه خراپ، به
ن ۆلی'': ت پی ده.  ی کردووه و دیداره  ئهیینی پشب خته  پشوه کات، چونکه ده

  ''.وی  دوام بکه ، دۆستی من پویسته وه یچ دوای من بکهۆڤنیکۆی
ی  رباره یان ده  ئاگدارییه و جۆره ، ئه رانه وه م بوونه  ئه نده رچه ھه 
   ببورن که انهیترسی و مه م ناتوانن خۆ له ، به یه تی خۆ ھه نووسی تایبه چاره
ر و دو دره و ھه وێ خۆ له یانه توانن، نه زانن، نه چ نه ده پ. یان  ڕگه دنه

 یی و دووربینیبینی ڕۆشن  کۆیله مانه ئه. چن و ڕووی ده ره  به بگرن، که
  و ژیانه ست به نیا ھه کو ته ر ژیانی خۆدا زاڵ نین، به سه  به مانه ئه. خۆیانن

ودای   عه نه. ھزن ست و سۆزی توند و به هندی ھ مه  تاسه مانه ئه. ن که ده
  ست به  ھه که ره یان گه وه نیا ئه ته. ری و نائومدی وه  کوره رین، نه وه خته به

م  ن، تا سنووری ئه که ڵ دهوو ئازارک قبو رد موو ده ھه. ن بوونی خۆ بکه
موولی  حه من ته. م  ھه واته  که،چژم من ئازار ده. ن ی خۆ دیاری بکه بوونه

 بدات،  سک ڕگه که ر ھه. بم ب ھه  ده واته  که،بم ا زاڵ دهدری سه م، به که ئازار ده
وی   ڕه سک خۆی له ر که ھه. ڕوات و خودا ده ره ژنن به ڕووداوان بیھه

  . وه وته که خوا دوور ده  ران دوور بگرت، له یهوبو
ر  به ی ژیانی له وه دات، ئه دهستی  ده وێ ژیانی خۆی بپارزت، له ی بیه وه ئه''

تی  ، ئایه تی، بابی ده ئینجیلی مه (''.گات ی دهست بدات، پ ده خاتری من له
  )سیونۆ

  دیاره. ساتبار کاره ڕووداوکی ناخۆش و  زنجیره  له هی بریتی که ڕۆمانه 
  پشبینی کراون،'' وه ستیاره رانی ھه کته کاره''ن  الیه  کان له موو ڕووداوه ھه
.  کراوه نه  لی پشگیری وه  ئیراده کان، به  ڕووداوه کک له م ھیچ یه به
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 ب  نه وه نیا ئه ، ته یان نییه کی دیکه زوویه کانی دۆستۆیڤسکی ھیچ ئاره مانه قاره
. انیردانی و نابووتی رگه  ھۆی ماورانی و سه بته  ده ی که و شته  ئه نه بگه

ڕاڵ  نه  مای جه  ھاتووەته  تازه،''ھا ی ڕهی باشی نموونه'' ، میشکین میرزاده
 خۆی ل ھر. قورتن ده کان ھه  و ڕووداوه موو کشه  ھه خۆی له. ئیپانچین

یی ژیانی  ھدەقورتن و ئاسوودهخۆی  بوەوە نیی، یکارک ک پیوەندی
ین ب کدا ده یه ونه   سیما و ڕوخساری ناستاسیا له کاتک که. شون خۆی ده
،  م ژنه بت ناوی خۆی به ده  ل،کات دی ده ا بهدیری ت  ئازارکی سه و جۆره

و،  ی ئه وسته و ھه م کار زانت ئه  ده نده رچه ھه.  بدات  گوناحکاره م ژنه به
ڤکی ڕوگوژینی شووم و   ھه م ژنه ر ئه سه ئیدی له.  یه  و بفایده کارکی بھوده

م کاتک لگڵ  به. ربن ست ده ده ی له م ژنه هوێ ئ یه کات و ده کوی ده
 ناستاسیا  م پیاوه  ئه زانت که  زۆر چاک ده مژه ڕوگوژیندا پک دن، گه

   چونکه،وێ که خۆی دووی ڕوگوژین ده  ناستاسیاش به. دەکوژت
ش ی ڕوگوژین، ک بتوان بیکات که یه ه ترین ھه وره  گه م پیاوه وتنی ئه دووکه ڕه

  و به وه بته  ژوان ده م کاره  له زان که اسیا دەکوژت و زۆر چاک دهناست
   و پیاوه که ئیدی بکوژه. بت شیمانی ده ر و په سه درژایی ژیانی دووچاری که 

 ست  ھه  چونکه ،وه بنه ی تایندا ئاشت ده  ژنهترمیم  رده به   له، که  باشه ره ھه
ڕوگوژین، ''.  بکرت بوایه  ده ، که کیان کردووهنجامدا کار ئه دوا  له  ن که که ده
نگ  ھه. کرد ئاسای ده ق و وڕنه له قومه له ی ھه ندێ قسه رز ھه نگی به ده  به

ستی   ھمنی ده و الی وی درژ کرد، به ره کانی به رزۆکه  له سته  ده میرزاده
ی  چی دیکه زیاتر ھی وه وازش کرد و له ریدا ھنا، قژی و گۆناکانی نه سه به
  ''.ھات ده ست نه ده له

   که یهیڤیندار مین ڕۆمانی ئه که ، یه هیت دداری ڕواه   به، م ڕۆمانه ئه 
  ی که انهی ئاشقنی ته و حاه ش، ئه مه وای ئه. تی دۆستۆیڤسکی نووسیویه
شق و  خی ئه ھا و بایه ، به ھناوه یان پک مژه تانوپۆی ڕۆمانی گه

ب  انن و دهڕ مپه نیا کۆسپ و له  ته مانه ئه.  یان نییه قینه ی ڕاستهیویست خۆشه
. خش ی ئومدبه ک وستگه ت و پشوودان، نه ی ئیسراحه ک وستگه ببدرن، نه

 کن شق له ئه. ت نین قیقه  خودی حه،ت قیقه و حه ره نیا قۆناغن به ، ته شقانه م ئه ئه
.   نییه سته  جهنن یاروو یی ده ی ئاسووده رگیز نیشانه دۆستۆیڤسکی ھه
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ی سکی سک یه ھیچ کرده. ت رگیز پاراو ناب و کۆتایی نایه و ھه زوو الی ئه ئاره
.  یه نیا وەک میانچی بوونی ھه  ته و الی ئه ژن له. دی  ته ھاتووه تی نه واوه ته  به

ئازار ئاگدار    پیاو له  که یه وه نوان پیاو و خوادا، بۆ ئه ژن و شونی ژن له
، تا  وه رزی بکاته  به ، تا پیاو ئازار بدات، تا سووکی بکات، تا دووباره وه اتهبک
ت  م حیره ده به. رێ  ده خالقی بیباته و ڕسای ئه ریت و یاسا رزی دابونه  مه له

رح و   قابیلی شه  که ،وتۆوه  ئهی و ئازادی  جیھانکی تازه  بیخاته وه هیرسامی و سه
 یب دوا ئارامی و ھوری  ده ، که بکهو و ئاشو ی فیتنه ژن نیشانه.   نییه شرۆڤه

    . وه وته بکه دوودا بت و ل به
 نکانی دۆستۆیڤسکیدا ژنکی وەک ئانا کارنینا یا  ڕۆمانه  له ته حمه زۆر زه 

 ئوجینی ندام بوڤاری یا  مهن تاتیانای پوشکین، یانناتاشای تۆستۆی، یا
کانی  کییه ره  و سه وره  گه ڕۆمانه. مان ببینن اقارهوری ش  و ده وه  بدۆزته گرانده

نی   گوتهڤ دۆستۆیڤسکی، بیردیاییین مرۆڤناسی دۆستۆیڤسکی، ڕۆمانی پیاوانه
 و  وره خکی گه ودا بایه کانی ئه مه رھه به  ژن له.  یکی نرانھ مرۆڤناسییه

مان  ھه  ات ژن لهی ک زۆربه.  ، ئامانج نییهئامازەو  ژن الی ئه.  تیان نییه تایبه
کی جیاواز  ر ھۆیه به  له م دوو پیاوه کک له ر یه ھه.  کاتدا لگڵ دوو پیاودایه

مان کاتدا  ھه  توان له ر پیاوکیش ده وەک چۆن ھه. ن م ژنه شقی ئه ی ئه مایه
 یانی پیاو له. کات  پیاو خۆش دهی بۆ دووفاقی مینه ژن زه. دوو ژنی خۆش بوێ

شقی ال دروست  بت، دوو جۆر ئه ت ده هیووشی ئیزدیواجیر ژندا ت نبه ھه 
.  ییئامزه زه شقی به تریان ئه وی  و ئه هیشقی سکسی ککیان عه بت، یه ده

نگ، کیژی  م ئاگالیای شۆخ و شه وێ و ھه ده م ناستاسیای خۆش میشکین ھه
م  کات، به یدای ده ی ئاگالیا، ئاشق و شه که هیجوانی. ڕاڵ ئیپانچین نه جه
  ست به نا، ھهۆڤندی ناستاسیا فیلیب و سیمای ئازارمه  ڕوخسار ت به باره سه

مدەتوانی تماشای  من نه'': ت ده. کات کی بکۆتایی ده یهیم ھاوسۆزی و ھاوخه
 خۆشم ناوێ،  وه شقه ڕووی ئه من له. ترسام  ڕوخساری ده له. م موچاوی بکه ده
ر  گه  خۆ ئه''. وه ییم پیدا دته زه  به.وێ  خۆشم ده وه ییه زه  ڕووی به له
ککیان   ئاگالیا و ناستاسیادا یهاننو  له و ناچار بوایه رپشک کرابا سه
م  رده به  نیا کیژکی شت له و ته ئه'': کشا الی ناستاسیادا دایده بژرت، به ھه
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مناکی  کی خه  یادگارییه بین، که کیژکی نامراد و نائومد ده. بین خۆیدا ده
  ''. نگازه له ند کیژکی کۆڵ و به چه.  گرتووه یندا ھه زه  ی له رباره ده

رد تا  خۆش و پاک و بگه ی نه نوان میرزاده نا، لهۆڤم ناستاسیا فیلیپ به 
.   دووده،ھوانیدا ق و سکسباز و شه تی و ڕوگوژینی ده وجیه ی گه ڕاده

  بهیم ڕوگوژین، خۆشی وێ، به شی ده و خۆ وه یی پیدا دته زه میشکین به
. ا دتدوروخولی ده   به وه ڕووی سکسییه   و له یدا چووه سته و جه شوالر له 

  ور له ی ده سته  دی و جه واته. ی سته میان جه وێ و دوه میان دی ده که  یه واته
زیان  ی بوون و حه  گیرۆده  که،بینن  ده م دوو پیاوه ری ئه ده نووس و قه چاره
ای ئه.  کردووه لک ناستاسیا ده،ش مه وت، ھه  کاتی که که ردوو ئاشقه مر  

ک  و یه ره ، به وه سه فه مان نه ھه  ردووکیان به  ھه ن که گه ، تده وه بنه ئاشت ده
  . نگاویان ناوه ئازادی ھه

ۆ ک ب هیویستی شق و خۆشه ر ئه ، ھه وه الی دۆستۆیڤسکییه ، به و جۆره ئا به 
  مینی، چونکه شقی زه ئه.  دزراوه ند نه  خواوه رخان بکرت، له س ته ک که یه

روونی  ، ڕۆح و ده نینه ی پکه خیف و مایه ، سه زابه عه ، سست و به نوقستانه
 ئیدی فریوی نادات و  شقک که کات بۆ ئه ی ده ژن و ئاماده ھه مرۆڤ ده

  .تن ه یناخه ھه
 تاک   که یه وه  ئه،ی بۆ بکرت  ئاماژه  و پویسته رنجه ی سه  مایه ی که وه ئه
کدی  یه  توانن له کانی دۆستۆیڤسکی ده ره کته  کاره ک که هیتی ک و یارمه کۆمه
 ناتوان ھیچ   پیرۆزه م پیاوه  میشکین، ئه. یه  ئاینده شق به ن، ئه ڕوان بکه چاوه

خۆ .  نازان کی دیکهویستی ھیچ کار  خۆشه  له  جگه  چونکه،کارک بکات
ر  ک ھه نه. تن ه خه وا خۆی ده بدات کارک بکات، ئه وڵ ر جار جارێ ھه گه ئه

 بکو بارودۆخ و ھوست دروست و ،سک بکات ھیچ که  ک به ناتوان کۆمه
نوکانیش دەشمم پیاوە . ساغڕبوونی ئپت''رە باش و ئایدیالھ'' ب 
اوانکی کوشتن و س چوار کارەساتی دژواری سرانسری ڕۆمانک، ت
خۆیشی تووشی شتی   ب''ئم پیاوە زۆر باش''. خانوادەیی بدوا دێ

ل دا، کوایشوھم ھاماج و کل ناتوان ت، چونکڕەتدا ھی دەبو یبنئ 
 مرۆڤی و ینیتوانیوە خۆی لگڵ ھلومرج تایبتی. نیی، بژی
 مرۆڤکیو  نیتوانیوە ببت ب پیاو. جن و بسازنکاندا بگونیکۆمیتی
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 ئو کسانی یبۆی ڕۆیشتنی ئو، دەبت بایسی ڕزگاری. ئاسایی
ری ئو، ژیانی چندین کس دەومند دەکات وھروەھا حوزو. دەوروبری

دار و ویژادانیان سبارەت ب کۆمیک مسل و کشی سرەکی ب
  .دەکاتوە
ڕۆمانی گمژەوە دت  دیارە ئو ئنجام پنھانی ک ل جۆرە، وا بم

جا با ئم '': ھنجان، مانای ئم ئایتی ئینجیل دووپات دەکاتوە
حقیقتتان پ بم، ئگر ئو دەنک گنمی ک دەکوت سر زەوی، 
نمرت، ھر ب تن دەمنتوە، بم ئگر بمرت، برکی زۆر و فرە 

   )دوازدە ئایتی بیستوچوار،ئینجیلی یوحننا، بابی  (''.تدەدا
کترەکانی دۆستۆیڤسکی   گمژە، ل ھر ھموو کارهیڕەنگ کسایتی 

بۆ نموون ئالیوشا کارامازۆڤ مرۆڤکی باش، بم ئقی .  بمرۆییکمتر 
ب موو چاککی تیرەی  ھیمرۆداو خراپدەشک  .ئ ئاگای لو و خولیا  ھا

 ھی و بسریاندا زاڵ دەبت و مرۆییکانی یکک جستیی و دەروون
ئالیوشا کارامازۆڤ، مرۆڤکی تواوە، بم میرزادە . کۆنتۆیان دەکات

دەچ ل ھسارەیکی   نیی، پیمیشکین، سیما و ڕوخسارکی زەمینی
وە ھاتبکی دیکدونیای وە، لدیک .ریزە و ئ لر سۆز و غکی ھھای

من ناتوانم لگڵ '': خۆی لو بارەیوە دەت ب. جستیی و سکسی بدەرە
  ''.ھیچ ژنکدا زەماوەند بکم، من نخۆشم

، ئم بوونوەرە نائاسایی، سروشتییوای ئوەش، ئم بوونوەرە میتا 
 ک سووکندکراوەدا، ھستپم دونیا ھوەی ئچوارچ ل دەبوای

دەبوای ئم بیرە ئبستراکت، ل قابی جستیک، .  ھبیانییپیوەند
دۆستۆیڤسکی بۆ ئوەی سنگ . ڕوخسارک، دەنگک و ڕابردوویک بدرت

تبارک بم قارەمان ب سنگ و ب قبارە و ب نموودە ببخشت، عو ئی
 ئوەتا میرزادەی کردووە .خۆی و ژیانی خۆی کردووە ب ھون و ئامیانی

سک بی لکیوەی فر لک وەک خودی دۆستۆیڤسکی بدار، ڕکی ف  ب
وەک . خۆشی و شادی و چاالکییکی نائاسایی دەکات  ب،ھست

دۆستۆیڤسکی ب  دەکات، ک ھا و خۆشگرانب و ساتوە چاوەڕوانی ئتاس
ی دونیای لنگی باماھتوچاوتر ھودیار دەکییدا، بۆ بکی بروسکوکان :
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ت برچاو لو ساتدا، ل وشی یارانی عیسا لو وش نائاسایی وام د''
  ی جۆره  جۆالنه وام له رده  فی، بهی ئم نخۆشی''!چیتر کات نابت: تدەگم

و  ، ئه  ل و تاریک نییه وه وه الی ئه دونیا به. ژن یھه خشدا، ده ونکی شادیبه خه
. ژی دا ده  ئاینده یر له و سه کی نادیار یه شوه  به. بین ران ده وه دیدی بوونه

  وه ره کانی نووسه رییه وه مان بیره  ھه ش، له کانی میرزاده یهیر وه ت بیره نانه ته
تاوانی سیاسی    به ، که وه گته ، چیرۆکی پیاوک ده میرزاده. نجراون ھه

دوای '': هرچووھ بارانی بۆ ده هل و بیاری لسدارەدان و گول دادگایی کراوه
بیاری دادگا : گات خت ده دبه خشینی کابرای به رمانی به  فه قیقه بیست ده
م بیست  به. زیندان دی و بگاره به حوکمی ئه  بت به کرت و ده سووک ده

ی  وه  نوان خوندنه وته که عاتک ده سه که  چاره وه مه الی که  بهنک یا یه قیقه ده
 بۆ  که ی بیاری سوککردنی لسدارەدانه وه و خوندنه  که بیاری لسدارەدانه

   ھه بت، که دا دنیا ده یه و ماوه ، له نگازه له  کۆڵ و به م پیاوه ئه. دی به حوکمی ئه
  ''.ژی تیدا ده کی زۆر تایبه یهیران  نیگه  له مرت، بۆیه رسات بمرت، ده

ی  که  لسدارەدانهت و سیناریۆی مان بابه  ھه، ته م بابه ھبت ئه 
ی یکار ، ورده که  ڕووداوهی لکچوونی گشتی  له جگه.  سکییهڤی پتروش که گرووپه
  و تابلۆیه میشکین ناتوان ئه. چن کانیش، زۆر لکدی ده یهیت سایه تی که حاه
ه   به  کهببینواسراوه  ھه وه ی ڕوگوژینه که دیواری ما کی  یهیپۆ ک م تابلۆیه ، ئه

موو ھزی  ھه  ، به میرزاده.  لبینهۆی نیگارکش ھ که وتنی خاچه کهتابلۆی 
 ئیمانی  یه وه  بکات، له م تابلۆیه یری ئه ر پیاوک سه ھه'': کات  ھاوار ده وه خۆیه

ی  که ره کانی ھاوسه رییه وه  بیره  ھبت له''!ست بدات ده خۆی له
چووین بۆ جنف،   ده که'' : وه خونینه  ده مه  ئه،نایڤدۆستۆیڤسکیدا، ئانا گریگور

  و تابلۆیه ین و ئه کان بکه خانه ردانی مۆزه شاری بال المان دا، تا سه  ڕۆژک له
ستکردی   ده م تابلۆیه ئه. می باس کردبوو که ره کک بۆ ھاوسه  یه ، کهببینین

زاب و   پاش عه سیح، که تی مه زره  حه بریتی بوو له. لبین بووۆنیگارکش ھ
ر   به که  خاچه ر، له ده  بهمرۆڤت و توانای ق تا ف، له تره کی به یه نجه هشک ئه

  من که.  وه ن بکات و شی ببته  فێ درابوو تا بۆگه و گۆڕه  و له وه ببووه
  کاتک که...  م، چووم بۆ ھۆکی دیکه کی زۆر تماشای بکه یه مدەتوانی ماوه نه
تگوت  ده. ستابوو  وه وه دیاریه م ھشتا به که ره یرم کرد ھاوسه  سه ،وه ڕامه گه
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یری  رانی و ترسکی سه رقی تماشا بوو، سیمای نیگه ، غه قیوه ر چه وده له
ی فی ل بت،  وه ر له جار به  زۆر  بوو، که  ترسانه ته و بابه  دیار بوو، له پوه
  ی به یه هم ڕست وکات، ئه  دۆستۆیڤسکی ئه''.وت که رده  ده وه موچاویه ده  به
 مرۆڤ ئیمانی خۆی   کارک که  بکاته یه وه کی وا، له تابلۆیه'': ی گوتبوو که ژنه
  ''.ست بدات ده له

، ی خۆی که ڤکه قیب و ھه  ڕه ر به رانبه ش به وستی میرزاده ت ھه نانه ته 
 ،ی خۆی که ڤکه  ھه ر به رانبه وستی دۆستۆیڤسکی به مان ھه  ھه،ڕوگوژین

. من دژمنی تۆ نیم'': گوت  پی ده که.  وه بیر دنته  سیبریا، وه ، لهۆڤنۆڤیرگ
 ئاشت   دووباره ر ئوه گه ئه... م ریت بکه ھیچ جۆرک ڕکابه  نیم به ما ته به

 ،)ماری(ودا  م ئه رده به  وا پیرۆزتان ب، من جارکی دی له ، ئه وه بووبنه
  ''.م ردانتان ناکه رگیز سه وم و ھه رناکه ده

  وام له رده  دۆستۆیڤسکی به کرت که ست ده  وا ھه که درژایی ڕۆمانه  به
  کارییه کان، مانا و ورده ستپکراوه تریالی و ھه  مه له سه  مه  که دایه وه وی ئه ھه
کانی نو   و لگڵ ڕووداوه وه بکاته کان کۆ هیخسی  شه رنجه قنی و سه ئه

مزانیاریدا،  کانی که رچاوی خه به   له م ڕۆمانه ا ئه ت.یان بکات دا ئاوته که ڕۆمانه
   که وه سانه و که  دونیای ئه  له رکی ھناوه کته  کاره ئاسایی بتازەن، ھاتووه

و   بۆ دونیای ئه وه ته  گواستووه'' چوار کاته دوو جاران دوو ده''ن  ده
وی   ھه وام له دهر  به.'' س کاته دوو جاران دوو ده''ن   ده ی که سانه که
  ش له مه وای ئه.  وه یار، ئاشت بکاته کانی ناکۆک و نه  خه دایه وه ئه
بت و   ڕۆکی الوازی ھه سک نابینی که ک که دا یه م ڕۆمانه ری ئه رانسه سه

  مانه کک له ر یه لگین، ھهۆ، ئیڤ ، ئاگالیهۆڤلیت، لیبیدۆڕوگوژین، ناستاسیا، ھیپ
دا   ترسناکه زمه م مرده کردنی ئه سته رجه  و به وه وونکردنه ڕ وری خۆی له ده
  . یه ھه

مولی ڕووناکی  حه ئایا ڕوگوژین ناتوان ته'': پرست  خۆی ده ، له میرزاده 
قیب و  روونی ڕه دروستی ناخ و ده  چاکی و به  وت به یه  ده''بکات؟
 و  شقکی کورانه ئهنیا دوای   ته م پیاوه ئایا ئه. ی خۆی بناست که ڤکه ھه

زاب و  مولی کول و کۆڤان بکات و لگڵ عه حه ؟ ئایا ناتوان ته هووتو ئاۆز که
،  نده سکی مه ڕوگوژین، که'': ت بکات و بسازێ؟ ناستاسیا ده ئازاردا ھه
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چاو قسان   ن، به که  ده کانی قسه نیا چاوه ته.  ی سامناک و ترسناکه که هینگی بده
تای  ره سه  له. بت  نه وه خۆیه   بهیندی یوه ، په م پیاوه چ ئه  ده وه ه ل''.کات ده

و  ره ، به ، خۆی نییه قدایه  مۆله  له م پیاوه  ئه کرت که ست ده ، ھه وه که ڕۆمانه
کی زۆر بوو  یه  ماوه  دەکوژت که م کچه ئه. کرت نجامدانی تاوان کش ده ئه
  کیژێ به  که،درت نجام ده دا ئه و ساته له ڕک  که تاوانه زی لی بوو و حه

وی   ئه دا که کاته و  له مایه ته  به  چونکه،کات و ده ستی ئه تی خۆی ڕاده واوه ته 
   که ڤئامزییه مان ھه  ھه مه ئه. رکی بکات ، بیناست و ده مز گرتووه  ھه توند له

م بۆنی   و ئه یه سته م جه ئه.  وه کاته تی لکدی جودا ده واوه ته  وان به ئه
   جارکی دی بیھنته  ھز نییه  که وه نه خه رک دوور ده وه ، بوونه یه سته جه

پس و  نیایی خۆیدا حه  ته یان له که ر یه ڕوگوژین و ناستاسیا، ھه.  ئاراوه
ن لکدییان نزیک   ناکه وه شی ئه ، بهمرۆییکان  و ئاماژه فتار ڕه.  زیندانه
  . وه نه بکه
  ست به وه، ھه ته ویوه دا دانه موچاوه و ده ر ئه سه  به ا کهدکاتک  گوژین، لهڕو 
 رە، له وه م بوونه کات ئه ست ده شت، ھهوگو ی ده خۆوه  به کات و ی ده ناسه ھه

  م ژنه ئه. دات  زۆری ئازار ده سته م ھه و ئه  م دووره  زۆر له وه حییهۆڕووی ڕ 
جی  ر به ی ھه  سبهنمۆ ب یا ، ئیدی ئه ست نییه یوه ه پ وه وه  و به و نییه ی ئهیھ

 تا  بۆیه.  و بپارزت وه وی بۆ بھته  ئه توان، که رگ ده نیا مه  ته واته که. دت
ڕوانی ھاتنی  کات و پاشان چاوه دیدا ده  رک به نجه  خه،گرت ستی ده ده

دا،  که  نووستووه سه  کهر سه فکی سپی درابوو به رچه چه''. کات  ده میرزاده
. بوو  دیار وه که فه رچه ژر چه  کی کۆنگ له یه شوه  نی، به ده م ئازای به به
ر  سه رگ، به جلوبه: پو بوو  و شه  زۆر شپرزه که وه خه خته رووی ته شی سه به
موو  ھه  دا، به که ناو ژووره  ، به وه کانه ر کورسییه سه ، به وه که وه خه خته ته

   به کراسکی جوانی ئاوریشمی سپی، ڕازاوه.  وه شونکدا بو ببوونه
 دیار  ک دانتالوه ژر کۆمه  کانی ڕووت له بوو، نووکی پیه خشونیگار دیار نه

چوو،   ده وه  له و پیه ئه. نواند  خۆی ده وه که هی تاریکی بوو، وەک خاکی سپی له
.  وه  ده خسته ی ترس و خۆفی ده که ییه وهوبج. ڕین ب ڕمه رکی مه یکه پی په
نگ   دی ته که ی ژوورهینگ ، بده که  ناو ژووره هییوانی  تا زیاتر ده میرزاده

گیز  گیزه  فی و به ا مشک ھهدناکاو له.  وه  دییه خسته کرد و سامی ده ده
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  که رینه ر سه سهنجام ل  و ئه وه ڕانهو سو وته  که وه که وه خه خته ر ته سه به
 ڕوگوژین دانپدانانکی  ری له ، سه  میرزاده''.رزین  له وته  که میرزاده.  وه نیشته
 ''.ن  ببه م ژنه ناب بین ئه'': ت  ده  میرزاده  کاتک ڕوگوژین، به.وڕموناس

 ن، نا، یان بدرێ بیبه ھیچ نرخ ڕگه نا، نا، ناب به'':  وه داته می ده  وه میرزاده
کاتک .  وه یهی دونیای نائاگایی و بھۆش ونه که ردووکیان ده  ھه ره به ره  به''.نا، نا

، ترمکیوەدیار  بینن به ن، ده ستگیر بکه پۆلیس دن تا ڕوگوژین ده
روچاوی  بانی قژ و سه  میھره دا به کاته و  له میرزاده. کات پۆڕ ده شینوشه

،  وه کانه تای ڕووداوه ره سه  تاسیا، لهم ناس به. کات وازش ده ڕوگوژین نه
م  ده ی بچن بۆ کس، به وه له ر به. کات رگی خۆی ده  مهیپشبینی

ڕاستیدا، ھیچ   له''. نیشتووه نگی مردووم ل من ڕه'': ت  ده وه نه خه رده زه
ناستاسیا، .  مردن  له بوو، جگه  نه  گوناحکاره م ڕۆحه  ئهیک بۆ ڕزگاری یه ڕگه
  و ئاوایه بات، به کدی ده الی یه یوان بۆ  دوو حه ریزه  چۆن بۆن و غهوەک
  شزان که م ده وت، به ڕوگوژینی خۆش ده. ڕوات و الی ڕوگوژین ده ره به
 خواری  توان له  ده نیا میرزاده ته.  و نییه ی ئه  شایسته  زبر و کوییه م پیاوه ئه

، زیاتر له  شقی میرزاده تی و ئهویس م خۆشه به. نگی ڕزگاری بکات و نه
سکی  ا ناستاسیا، کهدکاتک  له.  وه و بۆ ڕازیکردنی دی ئه  یه وه ییه زه ڕووی به 

م  به.  قبووڵ ناکات قه ده یی و خر و سه زه  به، غرووره خۆبایی و مه فناخ و له
سوایی دکاری و ڕی ، مل بۆ به وه کرداره رچه  و په وه  ڕووی کاردانه و له ئه
شق و  ی ئه  مایه بته دی خۆی نه  به  کارک، که کاته  ده ک که دات، ڕیسواییه ده

وێ،  ده ت خۆش و شتانه نیا ئه تۆ ته'': ت ئاگالیا پی ده.  پیاوکیویستی خۆشه
دریان  کی غه  خه ی که که ست ده وجاش وا ھه ئه. ی ڕیسواییتان  مایه بنه  ده که
 ھیچ نوتابای، یا متر له ر که گه خۆ ئه. ل تاڵ کردوویکردوویت، ژیانیان  ل

با، کۆتر و داماوتر   نه کت پوه یه ه و ھیچ په با دوو نه کت له ناووناتۆرەیه
روونی   دڵ و ده ، له زووی ڕیسواییه یل و ئاره م مه  ئیدی ئه''.بووی ده

کشان   و خۆھه غروور  به یر و بسنوور ئاوته کی سه یه شوه  ناستاسیادا به
نی  ب، خۆشک عیه سکی ب فیز و ده وێ که یه ڕاستیدا ده ناستاسیا، له. بت ده

تی  سه ت و خه  سیفه مه ئه. کانی دی قبووڵ ناکات خه   له مه م ئه بکات، به
  . کانی دۆستۆیڤسکییه ره کته تی تکای کاره تایبه
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 کانی ناکام، به یی و خهخۆبا خۆر و السار و له ک مشه ھبت، کۆمه 
، کارمندی ڤلیبیدی.  وه ڕنهوسو دا ده کییه ره  سه مانه م س قاره وری ئه ده 

 ری به دیده ک و شایهوڕیاکار، گواد، سووخۆر، چرو ئاچاخ و ڕووبین و
ونان و  ی خه و شرۆڤه  ڕاڤه   له زایه سکی شاره مان کاتدا که ھه  م له  به،درۆ 

  به.  وه گیته وبارەی دهوی دەوردورب  سه وه ژاره م و په خه   بهکۆتایی دونیا،
رت   ده  که یه مه ی ئه ر ببیت، نیشانه الق تم بهل شه  ر به گه ئه'': ت ڕوگوژین ده

 ''. یهیت ی موکایه وه ی گانه الق نیشانهل ، شه القم بدهل ر شه  به. کردووم نه
   له ،خته دبه  پیاوکی به  که،شیڕاڵ ئیڤوگین هن رکی وەک جه کته ھا کاره روه ھه

کات،   درۆ ده وه ر ئه به نیا له کات، ته  درۆیان ده ر بۆ فشه ھه.  دا ھاتووه که ڕۆمانه
 ڕاست و  ی که وه  ئه گاته بین، ئیدی کار ده  ده که  خودی درۆیه ت له زه  له که

کک  یه. ڕاست  بت به ده موو درۆکانی خۆی ل ھه.  وه درۆ لکدی جیا ناکاته
ی  زلکرده  ئاشق و حه ، که ڕاڵ ئیپانچینه نه ، جه کانی دیکه یهیک  الوه مانه  قاره له

.  ی ناستاسیا، گانیایه کانی دیکه  ئاشقه کک له یه.  یدای ناستاسیایه شت و شه
ندی  ماوه ه ناستاسیا بخوازت و ز  که وه کاته  ده وه  بیر له و نیازه نیا به  ته مه ئه

دی   له. ست بن ده رز بۆ خۆی به کی به یه  پگه وه یه و ڕگه  تا له،لگڵ بکات
  زابه موو ئازار و عه م ھه زار ڕۆب، ئه فتاوپنج ھه  حه باشه'': ت خۆیدا ده

  ''دن؟
م   ھه  که،بین نگ ده دا تووشی ئاگالیای شۆخ و شه که  ڕۆمانه ھا له روه ھه 
رستن  ی په م تا ڕاده بورێ و ھه کات و پی ڕاده  ده  میرازاده  بهدەسی سی ده

رنجی  ی سه ریب و مایه ھا سیما و ڕوخساری غه روه ھه. وت خۆشی ده
 تووشی  نجکه  گه مه ئه.  دیاره  و سته رجه دا زۆر به که  ڕۆمانه ش لهیھیپۆلیت

نی نزیک  مه  تهکانی عاته و دوا سه   بووه باریکه رده  دیق و دهیخۆشی نه
   ئاشکرا و له  بهدانپداناننامکی  کات پویسته ده ست  ھه  بۆیه، وه ته بوونه

م  ی ئه  ڕگه دۆستۆیڤسکی له.  وه کیدا بخونته ری خه ماوه م جه رده به
مک و  ، دۆزی دوا چه  ئاویلکه ته وتووه  و که حای مردندایه   له  که ،وه نجه گه

،  که ری ڕۆمانه ھیپۆلیت، وەک خودی نووسه.  ڕوو هخات مانای ژیان ده
  ئایا ھیچ شتک له.  وه ستراکت و مادهب رداشی فیکری ئه  نوان به وتووەته که
و ڕساکانی  ری یاسا  ده  له یه رک ھه ؟ ئایا ده یه ری دیواراندا ھه ده



 NKM

 دوو''ی  وکشهی ھا گوره موو شتک به ب ھه ، یان ده یه ڕجوو ھه تدا؟ په بیعه ته
کش  سیحدا دایده الی مه نجام بدرت؟ ھیپۆلیت به  ئه'' چوار کاته جاران دوو ده

  و تابلۆیه ھیپۆلیت بیر له. وتوو رکه ی فیکری سه مز و نیشانه  ڕه کاته  ده که
سیمای '': یبین ی ڕوگوژیندا ده که  ماهیڕوانی ژووری چاوه   له  که وه کاته ده
 و  واو گۆڕاوه وتوون، ته  وی که  که وه بانه زره و جه  ئهھۆی  سیح، به مه

کانی  ، چاوه یه تماغه  زام و خوناو و قه کپارچه ، یه ئاوساوه.  شواوه
 مینیان ل ، پرشنگکی کزی خه  دیاره کیان پوه  خلییه رپۆقیون، جۆره ده
،   زامداره ره یکه م په  ئه ڕوانیته ختک ده ، وه یه مه یر ئه م سه به.  وه بته ده

سیح وەک  ی مه سته ر جه گه ئه: گرت ینت ده رۆکی زه یر به پرسیارکی سه
 دووی  ی که و ژنانه ، وەک ئهبینیویانوتوانی  وان و شونکه یه یاران و په

  ی که سانه و که موو ئه ستابوون، وەک ھه یدا وه که پای خاچه وتبوون و له که
   بووب که و جۆره ڕاستی به  بهبینیویان،،  رستوویانه و په  بووه ئیمانیان پی ھه

ڕ  توانن باوه چۆن ده) بووب ب وا ھبت ده (؟  کشراوه دا ونه تابلۆکه  له
دی   ؟ پیاو له وه بته ، جارکی دی زیندوو ده یه زابدیده  عه سته م جه  ئه ن که بکه

ت  بیعه ر یاساکانی ته گه ، ئه  ترسناکه یه م ڕاده ر مردن به گه  ئه،پرست خۆیدا ده
 ر ا سهدری سه ریدا زاڵ بیت، به سه شت به بن، چۆن ده ھز  به یه ندازه م ئه به
  ی تاین دووباره  کچۆه،''  ڕابه ی کچۆه ئه'' گوتی  سیح که ویت؟ چۆن مه کهب

  که  گۆڕه  له، الزار'رێ  ده ره  گۆڕ وه له'الزاری گوت    به که.  وه زیندوو بووه
ی بۆ یاساکانی   گوایه  له  ژیاندا بوو، جگه ا خۆی تا لهدکاتک  له. رێ  ده ھاته
  ''کرد؟ ی نه  ھیچ کارکی دیکه،ت بیعه ته

  چوار، له کاته جاران دوو ده دووی ، یاسای سروشت، وەک یاسا واته که 
سیح ھیچ  ی مهت زره ڕجووی حه و په ڕاز  ر به رانبه بواری پراکتیکیدا، به 

 شدا، به  پڕجووکاره و پیاوه  لگڵ ئه م یاسایانه ئه.  کردووه کی نه یه کشه پاشه
موو  تی و ھه کانی فانیدا کردوویه  لگڵ خه  که، ی کردووه ه  مامه مان شوه ھه 

   که، مخ و بزماران بگرت  له  عیسا نیتوانیوە ڕگهیوی عنه ھزی فیکری و مه
ر   دیواوده یهی نوران وه و ته  بگرت ئه نزه   له  ڕگهنن، یا کون بکه ونپی ک ناوله

 جوان و  وه و ته ر ئه سه  به  بگرت که و تفانه  له  ڕگهنکون بکات، یا
  .دا دابچۆڕت یهینوران
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ی ئامرکی  ت شوه بیعه ته'' ، وه و نۆڕینی ھیپۆلیته  دید ، له و جۆره به 
 ئازیز و  ره وه و بوونه ، ئه و کورانه ڕ  که ت، کهگر رده مۆدرن وه

  نیا له ته   به رەی که وه و بوونه ئه.  قووتی داوه  و ناو بردووه ی له جووکارهڕ په
ر خاتری  به ت له بیعه  ته نگه نرختر بوو و ڕه ت و یاساکانی به بیعه موو ته ھه
  .''و دروست بووب مھنانی ئه رھه به

 ھیچ  نه دا ناکه  و ژماره ر ماده نبه ھه  فی، له لسه  سیستمن فهئۆل و ئاینان و 
ت و ئاکامی  م ئاقیبه ، به وه بته سیح زیندوو ده ن مه ده.  ناگرن رگه و به
   جۆره کاته ، دهمرۆڤانڕ و ئیمانی  و، بۆ باوه ساتباری ئه زن و کاره دته

  . وایه رمانه و فهر دونیادا زاڵ  سه رگ به  مه؛ک شکست و ناکامییه
ر  ده  به  که یه ر ھه ک بزونه ، یه یه ک ھه مۆیه  مادامکی داینه واته ، که زۆر چاکه

کی باش و خراپ، ب جیاوازی  کات، خه ست و سۆزک کار ده ر ھه  ھه له
 تانی دیار، ب وج، بلیمه ن و گه وده مران، بۆرژوایانی که ھاڕت، مندان، پیره ده

چکردن   ملکه  له  جگه ک نییه یه  ھیچ چاره  مانای وایه،ھاڕت ک ده زییهھیچ جیاوا
سلیم بوو و  دا ته م ھزه ر ئه نبه  ھه سیح له وەک چۆن خودی مه. سلیمبوون و ته

ی  مۆیه مین داینه که م یه م قبووکردنی ئه  به،شق رمه سه  خۆی کرد به
 ناتوانن من  باشه'': کات یت ھاوار دهھیپۆل.  رستنی نییه مانای په  ، به ردوونه گه
ی  که م، دڕنده که ن ستایشی بخۆره بکه ی داوام ل وه ئه  بمخۆن، ب،رن نو به له

  ''.م خۆم بکه
ر  سه  کوفر له ی به یه  قسه و جۆره  بکات و ئه ه و ھه ر ئه گه جا ئه 

ر فامینی  گه ئه''  تی؟ چونکه ی خۆیه ه رپرسی ھه ک به یه گه چ به  بژمردرت، به
 منیش دروست  یه  بۆی ھه واته حاڵ ب، که  مه  دژوار و بگره نده وه  ئه ته م بابه ئه

رووی   سه  له م که شتک بگه  له  متوانیوه  من نه م، چونکه  بکه ه م و ھه گه تینه
   لهبت مان نه وه  توانای ئه ؟ کاتک که ی، ئیدی گوناح چی یه وه توانای فامینی منه

ی   و شرۆڤه ی ھزر و بیری خۆمان ڕاڤه گوره ین و بین به تی خوا بگه شیه مه
  ''. وه ته م کردووه ی خوامان که پایه   له ین، مانای وایه بکه
ی کابرای  ژیکی نائومدانهۆمان ل  ھه، ته یهیل ده ژیک و جهۆم ل جا ئه 

  جوه ، کوکپ و ب وه اوهو لکنر می نوقاو و ددانی چی ده  به'':  مینییه ژرزه
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توانرت  ، ده وه ینه  بکه وه ویشدا بیر له  خه ت له نانه ی ته وه ئه ڵ، ب همم و ته
  ''.رببت سک ده  که زایی له ناڕه

.  وه  بدرته یژیکیۆ ل م ھرشه رچی ئه رپه ق و بیر به  ئه ھبت ناشت به
  ته  نایه ره به ره نجامگیری به ر و ئه وه پ کی ماتماتیکی به یه له سه ئیمان وەک مه
ی  ڕگه  کو له ت، به ست نایه ده  به وه ق و ھزرینه ی ئه  ڕگه دی، ئیمان له

 ھیپۆلیت  خت که  وه،کند ڕۆژ دوای چه. ست دت ده  به وه ست و سۆزه ھه
:  وه داته رسڤی ده بهن  میشکی کات، میرزاده  ده  میرزاده پرسیاری مانای ژیان له

توان  ی نه وه  ئه''. وا ببینه ی خۆمان پی ڕهیر وه خته ا بۆ، بهدڕی خۆت  تۆ به''
ژیک و ھزرینک ۆر ل ی ھه وانه پچه  ک، به نجامگیرییه ق و ئه ر ئه  ھه ر له ده به
ر  سه قی به ی خۆیدا بوات و ھه  ڕگه  به  بکات، پتڤیه هیم شادمانی ست به ھه
دوو جاران ''ی   ئیمان دژمنی ھاوکشه ا کهد کاتیک له. ب نه  وه سانی دیکه که

  کاته دوو جاران دوو ده''ی  ڕگه   ناشت له واته  ب، که'' چوار کاته دوو ده
  .کی بئیمان  ناو دی بابایه  ڕێ ببرته''چوار
 ، وه کانی ھیپۆلیته  ناڕازی و دگیره  قسه  له  که یه ته ندو عیبره و په  ئه مه ئه
  .ھنجرێ ده ھه

   زۆر دوورودرژ دته که  تکای ڕۆمانه ت به باره  سه  که م باسه ئه 
وام  رده شودا به یاتی جۆراوجۆر و په  ھزر و خه  ھاماجکی پ له رچاو، له به
   زۆر له  که،بی یاتک ده کدا تووشی ھزر و خه یه ڕه ر الپه ھه  له. بت ده

ستپکراوی  کی و ھه ی الوه له سه ک مه نیشت کۆمه هت  دوورن و له وه واقعه
  وه ست به کدا ھه یه ڕه ر الپه  ھه له. ڕن په کرن و تده  ڕیز ده وه ژیانی ڕۆژانه

  داوه وی ماستدار بۆ بیرک، ھه سکی حه ر وەک که  نووسه کرت که ده
  . وێ بی، بی یه ی ده وه ی دی خۆی بکات، ئه بتوان قسه

ی  وه ئه'': ت  ده وه یه و باره ، لهڤکیدا بۆ ستراخۆ یه نامه  ۆستۆیڤسکی لهد 
الی  زانن، به ی ده ڕ و ئاوارته ھم و ڕیزپه  وه یای و به  خه کی به ی خه  زۆربه که
م  که ڕۆکی فیکره ی ناوه نده وه من ئه. ن قینه تی ڕاسته قیقه ، واقع و حه وه منه
  ''. هیست نی به  مه نده وه م ئه که ، ڕۆمانه هست به  گرنگ و مه الوه به

ن لئاسانی پۆ   به ، که  شرۆڤه ته ئاسانی نایه   به ، که  ئاۆزه م ڕۆمانه ئه 
گرانی  خنه ک ڕه یه ڕاده  ، به وه بییه ده ی ھیج ژانرکی ئه  خانه ناکرت و ناخرته
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ر   ھه ، بگره وه ته وهدا نه ر ئاوڕیان ل ک ھه  ھندیان نه ، که هو کردو شپرزه
زایی و بزاری   ئاشکرا ناڕه  بوون و به ھندی دی تووڕه.  بردووه ناویشیان نه
: ت  ده م ڕۆمانه ی ئه رباره گر، ده خنه بۆنیتی ڕه.  ربیوه ی ده رباره خۆیان ده

''می  رھه ترین بهپڕاستیدا خرا  له دا، که م ڕۆمانه ئاغای دۆستۆیڤسکی له! خوای
ی ئاۆز و یب ده تی ئه ک دونیا بابه یه.  کردووه کی نه گۆییه ، چ ڕاوه هو ئه

ک دونیا مجز و   یه ، که شتووه کدا ھه یه ر سه فھوومی به و نامه ر روبه بسه
خکی  ر بایه ھه  ر و ڕووداوانی ئاۆزکاوی، دوور له ویهو و بمرۆییتی  بیعه ته

ی  ڕه ندین الپه غای دۆستۆیڤسکی چهی ئا م کاره ئه.  ری تترنجاندووه ھونه
  ''!وێ لیان تبگات  کوڕم ده  که، خۆ گرتووه ئاۆزی له
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  م یه بشی یازده
  نگ کان، جه یتانه ی شه وه پداچوونه، یی میشه مردی ھه

  
  

ری  ماوه  جه م که که ده ست وا ھه'': ت  نووسینکیدا ده دۆستۆیڤسکی له
 ڕۆمانی  یان لهی، پشواز وگوڕی ڕۆمانی تاوان و سزاوهرم مان گه ھه   به،ک خه
کات،  ق ده  و ناوبانگم له و پگه  رنییه کی نه یه  نیشانه مه  ئه دیاره. کرد  نه مژه گه

الی خۆم  کی بۆ رنجی خه و سرلنوێ سه  وێ جارکی دیکه مه  ده بۆیه
  ''.ڕاکشم
  ست به ، خرا ده وه بته  ده مژه نووسینی ڕۆمانی گه   له که ر  ھه بۆیه

  .کات یی ده میشه ناونیشانی مردی ھه  ، به نووسینی ڕۆمانکی تازه
بری ڕۆمانی   بیار بوو دۆستۆیڤسکی له ی له زار ڕۆبه وت ھه و حه له
رگرتبوو، بکی  ری وه سه  به خته ی پشوه ی سلفه ریبگرت، ھنده  وه مژه گه

سان    له  که و شتانه بری ئه ی له یه و پاره دێ لهن ھه.  وه می بۆ مابووه زۆر که
   کوڕی ژنهپۆی  دا به ، بکی ل وه  بارمته پتروسبۆرگدا خستبوویانه

  ی که که هیی میشلی برای و باقی که واده  خانه دا به ی، ھندی ل که مردووه
  .کرد فلۆڕەنسا  ی له که ی ئاکنجیبوونی خۆی و ژنهیرج بیکی ناچیز بوو، خه
م  کرد بۆ جاری دووه ستی دا، ھه١٨٦٩تای سای  ره  سه ئانا گریگۆریڤنا، له

و   به ی دارایی، دۆستۆیڤسکی که نگی و کشه ستته رباری ده سه.  یه سکی ھه
جۆرێ   به. ھات ده ی ل زمه اندا جهی خۆشی ریک بوو له  خهی،ی زانی واه ھه

. ھات نینی ده  تاین پکهی  ژنه کرد، که ت و مدارای ئانتی ده خزمه
 کیژ ب و ناوی بنت  که  منداه دی خۆیدا وای دانابوو که  دۆستۆیڤسکی له

م  بت، ئه مادا ده   لهتۆستۆییی یو ئاشت ڕ دۆستۆیڤسکی ڕۆمانی شه. ئیمی
  دا باسی به م ڕۆمانه  لهتۆستۆی   چونکه، وه شارته  ئانا ده  له ڕۆمانه
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  وه م ژان و ژاری مندابوونه ده ڤسکی بهۆلکۆدنی دۆتمیر بوتن و مر که ئاویلکه
  . کردبوو
،  وه رۆشه  په و به   تاسه من به'': ت نووست و ده ک بۆ ستراخۆڤ ده یه نامه

م  دایکبوونی ئه ڕوانی له  چاوه وه رمه  ئومد و شه ، به وه رانی و ترسه  نیگه به
  ''.م منداه
   وتکی بیانیدا، که ی له که ی ژنه وه  ئهترسی  نجام دۆستۆیڤسکی له ئه
  س مندای ببت، که ریب و بکه ناست و غه س ده  که یناست و نه س ده که نه

ج بن و بۆن   بهفلۆڕەنسا  بت که ده ن، ل دکتۆران وەک پویست تیناگه
ای  س ھا له روه ، ھه ، شاریکی جوان و دگیره  شاری سڤییانه بۆ پراگ، که

  .کان بوو هیڤیی س ندی کۆنگره به دا مه١٨٦٧
ردانی  ن، دۆستۆیڤسکی سه که یان ده که ره فه  سه ی ڤینیسیاوه  ڕگه له

 پۆۆنیاداشاری    به که. کات کسی سان مارک و کۆشکی دوگات ده
بین و  ستکردی ڕوفائیل ده ی سانت سیسيل، ده که ناوبانگه رن، تابلۆ به په تده

  م که ڕن، به په ردوو شاری تریست و ڤنادا تده  ھه به. بت دڵ ده بهزۆری 
   نه ووت که کیان چنگ ده یه شوقه دا نه  یه وره  گه م شاره  پراگ، له نه گه ده

  وه مه الی که وێ به  له  که ،وه ڕنه گه ناچار بۆ دریسد ده. ژوورکی خای
  .کیان  کن ئاشنایه توانن بچنه ده

. بت لدا، ئانا کچکی دهویلو  مانگی ئه  دریسد و له نه گه یڤی ئابدا ده  ھه له
موو  ھه.   دونیاوه ته ی کچمان ھاتووهی ئیم س ڕۆژه'': نووست دۆستۆیڤسکی ده

ت و  المه  سه که ، منداه چووه  ڕوه  باشی به ، به دی خۆمانه کانی به شته
یان  که م کری خانووه جی خۆی، به  ه ب مانه موو ئه  ھه''. جوانه ، ندروسته ته

ڕوانی  موو چاوه کان ھه سته رده  و به که ، مامانه که  دکتۆره. دراوه و نه  ماوه
  تالیریان پ نیا ده ، ته و حیسابانه موو ئه دوای ھه. ربگرن ن کری خۆ وه وه ئه

ند داوای  له ی ئه ری ڕۆژنامه به ڕوه کدا بۆ به یه نامه  دۆستۆیڤسکی له . ماوه
. گات نگ ده  دره که م پاره کات، به ی ده ک بۆ ڕۆمانی ئاینده یه سلفه

. ن که کان جوابی ده ره رمانبه چت بۆ بانک و فه موو ڕۆژێ ده دۆستۆیڤسکی ھه
  چاویان پ که ر ندانی بانک ھه کان و کارمه ره رمانبه  فه ی که وه  ئه ییه کار گه

وە  ک ئهمنئاخر '': نووست ده. کرد ده یان پ  و گاتهنین که وت، پی پده که ده
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م به ستم قه  چۆن ده،حا تو له وان خه توانم بنووسم؟ شه  چۆن ده؟م بگر  
  نمه ست ده چم و ده دا دم و ده که  پانی و درژی ژووره به. وێ چاوانم ناکه

  ، تووڕه وه مه که م دهوایی خۆ ری و بنه وه  کوره بیر له.  وه ڕنمه قژم و قژم ده
اللی تۆ،  زات و جه  م به سه  قه!خوای ئۆف !م ڕوان بکه ی چاوه بم، ئاخر تا که ده
رم  شه. م ی خۆم بکهیخت دبه  دوورودرژی باسی کۆی و به  بتوانم به حاه مه
ریم   داوای کاری ھونه،ش موو گیروگرفته م ھه وای ئه... م م باسی بکه که ده
وگۆڵ خشان و شیعری ڕوون و ڕه کاری دره. ن که ده لگروان و ب .

 من  ی که وه  غافن له دیاره!  وه  دننه  نموونه  و تۆرگینیڤ، بۆ من بهۆڤگونجار
  ''.م که بی ده ده رجکدا کاری ئه لومه  چ حاڵ و ھه له

 مانگی  له. کات رجی ده ر خه کسه م یه گات، به ده د ڕۆبکی پ نجام سه ئه
  ی به که ستنووسه  ده شی پناب کهی تالیر ت پنج دانه نانه مدا، ته که انوونی یهک

   که م پ نییه وه ی ئه من پاره'': بکات ند ڤێ له ی ئه دا بۆ ڕۆژنامه پۆسته
. یدا ناکرت  بنرم و بۆیشم په که ری ڕۆژنامه رنووسه م بۆ سه که ستنووسه ده
 بۆ  م پینج تالیره ن، ئه که داوای پنج تالیر ده و   زۆر و قورسه که ستنووسه ده

بای خوا ناژین،   ش به م خۆ ئیمه به.   پویسته که ستنووسه ناردنی ده
ند،  له ی ئه نجام ڕۆژنامه  ئه''!  زۆر ناخۆشهحاکی  ، که یه  پاره پویستمان به

ی ستنووسی ڕۆمان ی بۆ بنرت و ئیدی ده کی دیکه یه بت سلفه ڕازی ده
  وه  دریسده کریت و له ندی ده به سته  و به وه پچرته یی ده میشه مردی ھه

  .کرت و ڕووسیا ڤێ ده ره به
  ک ب، که یه وه چت الساییکردنه ده  وه یت، له که یری ده  چۆن سه م ڕۆمانه ئه

  له.  وه بکاته کانی خۆی پ  ڕۆمانه کک له کی ب السایی یه ره دۆستۆیڤسکی گه
وێ  چ بیه ده  وه ر له  نووسه  که، یه رکدا ساتکی وا ھه ر نووسه انی ھهژی

  . وه بکاته  و خۆی تاقی وه السایی کارکی خۆی بکاته
 تووشی ل مای حۆن، ۆڤناوی ڤیلچانین  ڕۆژک پیاوکی قۆز و فریوکار به

  پ ، که یوهپۆش کربک   پارچه ی خۆی به که ی کوهغرا  قه بت که ک ده کابرایه
.  تاقیب و سۆراخیدا بووب م بووب و له دووی ئه ب له مژ چ له ده

ی ئاغای  که ، ژنه کابرا ترۆسۆتسکییه.  وه ناسته  کابرای گۆرین دهۆڤفیلچانین
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ترۆسۆتسکی .   بووه هۆڤم ڤیلچانین ی ئه پش ماشقه وه ترۆسۆتسکی، نۆ ساڵ له
  :ت ده

  .  ئره ته وتووه وت ڕم که ڕکه  نیا به ، ته ویست بم بۆ ئره مده من نه -
ر  سه  له  تۆم بینی که وه ته که ی ماه ره نجه  په وت، خۆ من له ڕکه  ۆن بهچ -

  .ھاتی دا ده که  جاده سپایی به  ئه نووکی پیان، به
  
  مابوو به ج پاش به ی له ی ترۆسۆتسکی مردبوو، کچکی چکۆله که ژنه

ی  که  ژنهلکن ڤشت مانگ دوای ڕۆیشتنی ڤیلچانینۆ  ھه هم کچ ئه. ناوی لیزا
مرت و ترۆسۆتسکی  م لیزاش زوو ده به.   دونیاوه ترۆسۆتسکی، ھاتبووه

  . دیار نابت ، پوه وه وه ی ئه که ھۆی مردنه  مکی به و خه  ژاره ھیچ په
ی   ترۆسۆتسکی نموونه کات که دی خۆیدا وا ونا ده  ، لهۆڤڤیلچانین

به ، له ییه میشه ردانی ھهمنیا بۆ  بن، ته  ده وره بن، گه دایک ده له''   که یه رانه و س
 ەجۆر. ''کانیان ری ژنه واوکه  پاشکۆ و ته ی ژن بنن و ببن به وه ئه

کی  تییه بت، ئاشنایه ده دا چ م دوو پیاوه نوان ئه یر له کی سه هیتی ئاشنایه
  .  ه کین یی و له زه  به  له ئاوته
  ی پ له مبۆه گز و دهنتئ فره ن و ڕووداوی نه دا، زۆر دیمه که انهم ڕۆ له
 ،بینرن و عوزرخوایی ده  وه  و ئاشتبوونه شه رقه ، تۆران و قه یی و گازنده گله
ڕاستی   به  و زاری خۆی بگرت، چونکه ری گریه  ڤیلچانینۆڤ، ناتوان به که

 فسق و  ک له یه ڕاده  ترۆسۆتسکی، به. زان  دهتابار م و خه رخه مته  که خۆی به
ی لگڵ خۆیدا بۆ الدێ بۆ میالن، بۆ  که  دۆسته  که،بت دا نوقوم دهدسا فه

ر  نبه  ھه ئیدی ڤیلچانینۆڤ، له. بات ی ده که  تازه گیرانهست مای ده
  وته که ده  ییه کی قۆناغی ئاماده یه ، کچۆه  نادیای ناوه  که،ودا ی ئه که گیرانهست ده

  جۆره  ئیدی ترۆسۆتسکی، به. چاوبک و چاوچسی و چاوباشقای
تک   خیانه ستپکی جۆره و ده تا ره  سه ست به نگی، ھه  بده ، به وه که ییه تووڕه

ترۆسۆتسکی، .  کراوه ی ل ته و بابه تکی له  خیانه  پشترش جۆره کات، که ده
بین ڤیلچانینۆڤ   ده ، که وه ڕته گه ی بۆ سان پتروسبۆرگ ده وه دوای ئه

چت بۆ  ده: رستاریی په ت و  خزمه وته که ، ده خۆشی بووه تووشی نه
  . وه کاته  بدار ده که ، دەرگوانه وه کاته ، ئاگر ده که قه مووبه
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تۆ تۆ، '': ت  ده وه بن لوانه  بت، له رگران ده  به  ی زۆر له مه ، ئهۆڤلچانینیڤ
زۆر . زانم موو شتک ده ھه. م گه موو شتک تده  ھه من له. تریت من باش له

  ''.سوپاس
 کی ال یه نده زه ست و گومان و مه  ھه وێ، جۆره وتبوو تا بخه  پاکه م تازه به
می  کات، ده  باسکی درژ ده که ر م ھه  به،دات ده  شتک ڕوو بوو که یدا په

دن، ترۆسۆتسکی  چاو ھه. ستن ده پی ھه  باسکی چه  له تیغکی سارد چزه
م  ، به یه وه سته ده  رتاشی به  گوزانکی سه بین، که  ده وه دیار خۆیه به
  یدا به بت و ده ی خۆیدا زاڵ ده که ریفه ر حه سه وێ و به که  فریا دهۆڤیلچانینڤ
کی قیتاردا، تووشی ژنکی تا  یه ی وستگه ر شۆسته سه پاشان له. رزدا ئه

م ھاواری  ده ست به رکی مه فسه  ئه  که،بت ک جوان و خشکۆک ده یه ڕاده
  نه و دیمه  ئه وی و کونجکاو کهوکانی فز خه. وێ که  دوای ده وه یهیست مه
 و  شه رقه ریک بوو قه خه.  وه بنه ده وریان خ  ده  له وه نینه و پکه  قاقا  به،بینن ده
  وه ینیانه  به وته که م ڤیلچانینۆڤ ده  به،رپا ببت ردوو الدا به نوان ھه ڕ له شه
ر سوپاسی  ده به  ڕاده نج له ی گه ئیدی ژنه.  وه کاته  ئارام دهدۆخکو 

  کات که  ده وه یی ئه گله ،بت رده ی خۆی بۆ دهیتبار کات و منه ڤیلچانینۆڤ ده
م  به. '' ماوه نه ، دیار م پویستی پی بووه  ئه ا کهد کاتک له''ی  که مرده
  وت که که رده ب و ده یدا ده ا پهدناکاو ی سرئنجام، له که مرده

 ی ناشرین و بازاڕی به ک دوو قسه قیب یه  ڕه ئیدی جووته. یترۆسۆتسکی
 درژ ''یی میشه مردی ھه''ست بۆ یارۆی  پاشان ڤیلچانینۆڤ، ده. ن کدی ده یه 

! دی لیزا ئه'': ت  ده الکوهم ده   و به وه کاته ت ده ستی ڕه و ده م ئه کات، به ده
رزین و   له ونه که ی ده ناگه کانی، گۆناکانی و چه نگ لوه  ھه''! لیزای چکۆله

  ترۆسۆتسکی خۆی به. جووت  ده که قیتاره . خوارێ  چاوانیدا دنه سرین به ئه
ر  سه یران له ھایم و حهنیا،   تاق و ته ڤیلچانینۆڤ، به. کات فارگۆنکدا ده

  .من ده ج  به که ی قیتاره شۆسته
کنیک و بونیادکی   ته  به  که، تکی کورته  حیکایه م کتبه تی ئه ھبت بابه

ی زۆر  که  نووسین و شوازی نووسینه و زیندوو ھاتووته  زۆر وردیری ھونه
ش  وه وای ئه.  مژه  شوازی گۆنگ و ئاۆز و شواوی ڕۆمانی گه  له جیاوازه

تی   تایبه  دخواز و بیره ته موو بابه  چی ھه یی زۆر به میشه ڕۆمانی مردی ھه
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 چووه تانی قساندا نه  م زۆر به به.  خۆ گرتووه  لهیکانی دۆستۆیڤسکی و گرنگه
 و   ڕاڤهیبینیەر ورد  به ته خستووه کانی نه مه تیکاری و جوانکاری و ورده 

 ڕووداو و   زنجیره  له  بریتییه که یت ڕۆمانه که ست ده وا ھه.  وه شرۆڤه
کی  نجامگیرییه  و ئه وه ک ب ھیچ ڕوونکردنه دوای یه کی دوابه یه له سه مه

ی کاری ئاسایی  نیا نیوه ییدا، ته میشه  کتبی مردی ھه ر له نووسه. وخۆ ڕاسته
  به ھاتووه ، نه وهدا یشانپی  وه کانی بیرکردنهرنیا رگ ته.  نجام داوه خۆی ئه

وت و ڕتازەنی  ر بکه ڵ خونه گه ، به مز و ڕازانه  پ ڕه م ڕگه درژایی ئه 
وانی  فراندنه ری و ئه کی چی ھونه یه  نموونه کاته  ده م ڕۆمانه  ئه بۆیه. بکات
،  م ڕۆمانه ی ئه که  ناکامه هیشکوژی نی ڕه ھبت دیمه. تی دۆستۆیڤسکی تایبه
ر   نووسه  که یه دا ھه نانه و دیمه نو ئه تی له نرخ و تایبه ئجگار بهکی  یه پگه
  .سفی کردوون وه

ی بۆ  وه و پداچوونه کرا چن ه واو بوو، ھه یی ته میشه چیرۆکی مردی ھه
دانان بۆ  خشه  و نه وه  بیرکردنه وته کرا و نردرا، ئیدی دۆستۆیڤسکی که

راندنی ژیانی   ھونه  له وه  بیرکردنه وته که. تر وره پۆژەن گرنگتر و گه
رخانی بکات بۆ   ته  که،شیدا  ڕۆمانکی پنج به  له وره گوناحکاریکی گه

ک  یه ، نموونه که مانی ڕۆمانه  شاقاره  وای دانابوو که.''بوونی خوا''لماندنی  سه
کان،   ڕووداوه شک له  به م چونکه  به،دیس  قهینسکیۆن زادۆب ھاوتای تیخ

  ست به وت کاتک ده یه  فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ ده،ن ده  درکدا ڕوو ده هل
اشت و درنج و یاد و تیبینی و سه ئه. ب  ڕووسیا  له نووسینی بکات که

 و تۆماری کردبوون، پاشان   ئاماده وه یه و باره  له ی که مانه ه قه ره سه
ری ڕۆمانی برایانی  کته  کارهی بونیادنانی زوسیمی خواناسی ھندیانی له

  .کار دنت کاردا به رزه کانی ڕۆمانی ھه ره کته کاره  ندێ له کارامازۆڤ و ھه
پناویدا  تا ئستا له   که یه و شته موو ئه ، ھه م بیره ئه'': ت  ده وه یه و باره له

ر  ک ھه نه...  وه ڕمه ب بۆ ڕووسیا بگه  ده م ڕۆمانه م بۆ نووسینی ئه ژیاوم، به
ک ردویسته واو، به  و تهببینمکو پ ت ھا ده روه  ھه''.ک تیایدا بژیم یه  ماوه :
و  مان ئه ، ھه م ڕۆمانه ری ئه رانسه ی سهیک ره ی سه و کشه  له سه م مه به''

ا ژیاوم و دی گه  حای ئاگایی و نائاگاییدا، له درژایی ژیان، له   به  که یه یه کشه
  به که مانی چیرۆکه  شاقاره  بوونی خوایه تی داوم، واته زیه ، ئه مدا ژیاوه گه له
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 ندێ ختگیر، ھه  و جارێ خواناسکی سه ناسه درژایی ژیانی خۆی جارێ خوانه 
مانی  قاره. ناس  خوانه بت به نجام ده  و ئه ڕاوه رگه وه ئایین  جار کافر و له

ناوکی   م به ت، بهب نسکی دهۆ زادۆڤ، تیخ که می ڕۆمانه شی دووه به
  ''. وه ناوی خۆیه  ک به ، نه وه خوازراوه

،  و ڕۆمانه  بۆ نووسینی ئه وه باره له تی گونجاو و رفه ڕوانی ده م چاوه ده به
ی یت یه ی شۆڕشی جڤاکی و کۆمه رباره  ده، تکی دیکه  بابه داته خوو ده
ی خوندگاکاندا،  ی ھاوینهکاتی پشوو   له.ناڤریۆگریگ نج، برای ئانا  گهیسنیتکین

 خوندکاری  م کوڕه ئه. ی که ی و مرده که ردانی خوشکه دت بۆ دریسد، بۆ سه
  وه وتنهو ئاگداری بز وه  نزیکه ، له ڤسکهۆتوکای پترشنستیتۆی ک ئه
  م بزاڤانه ی ئه رباره  ده ی که و شتانه ئه. بت کانی ناو زانکۆکان ده هیھلیستی نه
. کات مبار ده واو خه ژن و ڕۆحی ته ھه ، دۆستۆیڤسکی ده وه یانگته ده

 باسی خوندکارکی بۆ  وه جۆشوخرۆش و ستایشه وئاو و تاو   سنیتکین، به
خش  نھانی نه  په ردا، به ستی نووسه  نه  له م سیمایه ئه. ڤۆناوی ئیڤان  کات به ده
پیاوکی ''  ڤهۆم ئیڤان ئه. بت ردن ده به کی له سیمایه. سپت چه بت و ده ده

ڕی کۆنی   بیروباوه تی له واوه  ته بت، به رز ده به ڵ، بور و وره ک و زیته زیره
 شۆڕشی  ت به تی خیانه  ئیدی تۆمه''.کات ده ی لی و نکۆ وه بته خۆی ژوان ده

رۆکی زانکۆی سیستمی میللی و چوار  ن نچایڤی سه الیه   پاڵ و له درته ده
  م تاوانه  به دۆستۆیڤسکی که. دەدرت ە، لسدار وه کانیه ره یا س له که
 بیر و   ڕۆژ پتر ڕقی لهدوایخوات، ڕۆژ  ت ده فه زان، زۆر خه  ده یه ردانه نامه

ی الوانی زانکۆیی دی  رپرسانه  و نابه وجانه ی گه قسه. ست ده  ھه ھزرن تازه
 ھزر  م جۆره کی گورچکب له یه به زره بت، جه ده ب، ل شن، بتاقت دهودەگو

ی  رباره ان دهینی مه  چاپه ی که نامانه گه و به  له  ئیستیفاده ئیدی به.  بدات و بیرانه
 کانی سنیتکین، ل  گوته  سوودبینین له  و به وه کرده  بویان ده ته م بابه ئه
  له. ووستکان بن یتانه  شه ، واته  توند و ترسناکه نامه خنه و ڕه بت ئه ده
،  ی من نووسیومه وه ئه'': نووست دا ده٦/٤/١٨٧٠  برواریکی یه نامه

  کمه ره من گه.  یه ستی خۆم ھه به همنھانی خۆم،  ستکی په به  مه  له گوزارشته
 ھزر و  ، گوزارشت له وه مای سۆز و گودازه  که ، به وه ڕی جۆشوخرۆشه وپه به

ست،   ده کان، لم دنه اوادۆستهئ و ڕۆژھلیست ھبت نه. م بیری خۆم بکه
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من . م نه ھه  جه  به.ن ده م ده ه قه رستم له په  کۆنه ڕن، به وه ن، پم ده که ھاوار ده
   ''.بم رده و ھزری خۆم ده بیر
   ڕووداوه کک له یه'': نووست دا ده٢٠/١٠/١٨٧٠  برواریکی یه  نامه له
ری ڕووسیادا،  رانسه سه   له  که وانکهی من، تا که کانی چیرۆکه کییه ره سه

ن  الیه   له هۆڤی کوشتنی ئیڤان له سه  مه ، واته  نییه س شاراوه که   و له زانراوه
  وێ به مه ده'': نووست دا ده١٤/١٢/١٨٧٠  برواریکی یه  نامه  له''. وه نجایڤه

   دیاره''.م بده یشانپی نوی  وه نه  رده بیروبۆچوونی خۆم به ڕاشکاوی و ب په
  ھاته ده  باشی نه  به که ی کتبه خشه نه. بوو ش ئاسان نه نده وه ، ئه م کاره ئه
، زۆر  وه کانه یهیک  الوه مانه چاو قاره ، له که مانانی ڕۆمانه ، شاقاره وه سته ده

مانی   قاره جۆرێ خۆشیم به  به'': نووست ده. یاننواند کاوکرچ و بنموود ده
  نوم برد و دووباره کم نووسیبوو، له هیرچی  ھه  که،دا چوو که نهی ڕۆمایک الوه
  ڵ، به وپکه رنجی تکه ھا تبینی و سه  جۆره''. وه  نووسینی کرده ستم به ده
می جۆراوجۆر  ه  قه وم، بهوفھ ن گۆنگ و نامه یڤ و وشه تی ناشیرین و په خه
 ، بۆ نموونه. کدا ترنجابوون هر ی سه کانیدا به داشتهدی یا رچه فته ناو ده  له
 یان .'' دەکوژتۆڤ و شات وه ڕته گه م ده ڕوات، به  دهڤپاشان نچای''
ر  گه ب، ئه ڕ ناکات ئیمانی ھه ب خۆی باوه ر ئیمانی ھه گه گین، ئهۆستافر''

ی  وه جار، پش ئه ندێ  ھه.''  ئیمانی نییه ڕ ناکات که ب، خۆی باوه نه ئیمانی
دی   به  وشانه م جۆره  یان دیاری بکات ئه وه نک ڕوون بکاته  دیمهیدین تمه تایبه
 گوزارشتکی  بکرێ به''، ''خدار بایه''، ''گرنگ''، ''کی ره سه''، '' ئره'': کرن ده

ر بۆ  گه ن ئه که ڕ ده باوه'': نووست  دۆستۆیڤسکی ده.'' رنجه نی سه شایه'' ،'' دیکه
می بژوی و  ، خه  بوایه وه سته ده ر ساکم به س چوا م ڕۆمانه نووسینی ئه

 یا ۆڤرخان کردبا، وەک چۆن تۆرگینیڤ، گونجار ، خۆم بۆ ته بوایه ژیانم نه
کی   خهش د سای دیکه نووسی، تا سه ، ڕۆمانکم ده ستۆی بۆیان لواوهتۆ

  ''. باسیان بکردایه
م  می ئه  خه ی پتر له کانی دیکه موو ڕۆمانه  ھه ھبت دۆستۆیڤسکی له

  م ڕۆمانه  نووسینی ئه دا، چونکه ده خ پ دا بوو، زۆری بایه ئامزه خنه  ڕه ڕۆمانه
شکی ئجگار زۆری  بوو به ی ھه وه ری ئه گه  ڕیسکک بوو، ئه جۆره
 پ یت و نوبانگکی جیھانی  شۆرهن یا،ست بدات ده کانی خۆی له ره خونه
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یکی ڕووسیا  ی په  بۆ ڕۆژنامه که ۆمانهشی ڕ ین به وه  ھه که. بکات یدا په
کی لگدا  ند ئامۆژگاری و داواکارییه ، چه وه ببته وێ بو  له نرێ، بیاره ده
و  م، ئاگای له که رز ده ری به به ڕوه  به تکا له'': نووست  ده بۆ نموونه. نرێ ده

تدا یان  ه م ھه ناکه ڕ باوه.  فڕەنسی نووسراون دا به که قه  ده  له ب که ڕستانه
ھا  روه  ھه''.وتب ی تکه ه ندێ ھه و ھهوھ  سه  به م دووریش نییه ، بهبت
 تاجی  ئمه':  کار بردووه م به یه واژه سته م ده  شونکدا، ئه له'': ڕوات ری ده سه له

 واتوخ. م که ده  تکات ل'. سپون داناوه ڵ و ئه په رانی چه ر سه سه شانازیمان له
  ''.ن به مه  ال'سپون ئه'ی  وشه
دا بوون  که  ماه  له ی که وانه موو ئه  ھه و، کاتک که شه مک دوای نیوه که
   چایه نیشت و کووپه کانیدا داده زه م کاغه رده به  وتن، دۆستۆیڤسکی له خه ده

ی  که ییه ، تووڕه وه بووه و ھور ده نا م خۆی داده رده به  ی له که سارده
  ره  ھه نگه  جه ی بچته وه کات، وەک ئه  نووسین ده ست به ده.  وه وییه ڕه ده
شن،  وه ست ده پدا ده  چه ڕاست و به  به.  وه یی خۆیه ی ژیانی پیشه که وره گه

م   تا دوا قۆناغ له  که یه ی ھه و توانایه م ئایا ئه  پش، به چته بات، ده ھرش ده
کی دوورودرژی ھوری و ئارامی،  یه ؟ دوای ماوهوام ب رده دا به باته خه

  . وه داته ده ھه ر ی سه که فیه  نۆره دووباره
م  که ده ست م دانیشتووم، ھه که ر کورسییه سه ، له ؟ من لره  حاه مه توخوا ئه''
دی يدناتوانم ھیچ کارکی ج.  لم سست و خاوه هپ، چوار رم گژ و قورسه سه
   پ نییه م پاره نده وه کات، ئه  و زاری ده گریه م که  چکۆله اهمند. م نجام بده ئه
 تۆمار  فیانه و نۆره وردی ئه   به''.رمانی بۆ بکم ک، ده یه رمانخانه  ده ۆم لهب
، ''مک توند کی که فیه نۆره''، ''کی توند فیه نۆره'': ەین لی د کات که ده
ر  به  تی له تایبه بهشوێ ... یانیدا بهشی  عات شه  سه کی توند له فیه نۆره''

کی  یه وه نگدانه  ڕه  جۆره،کی ناخۆش مینییه  خه  مۆمدا، جۆرهیڕووناکی
ودا،  عات سی شه  سه له'' ،'' وه کانه موو شته ر ھه سه کی سوور به ڕووناکییه

ندار وانم بری وتم، نوچه دا که که وه  ڕاڕه ترسیدار، له کی زۆر توند و مه فیه نۆره
  م له که کراوه  ھه  مۆمه  که بیره م له نده وه نیا ئه ته.  وه ی ل بووه که بوو، پسته

م داخست،  که ره نجه په. وم ر ھیچ بکه ی به وه ئه ، ب وه  ژووره را ھنایه ده
  ستاند و له و ھه  خه ز ئانتم له له به. دت  فم ل ریکه  خه ستم کرد که وجا ھه ئه
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گریان   ستی به ، دهبینی برینداری  ی بهمموچاو  ده که. ۆمم ئاگدار کرد خحای
  کاتک که.  لی دام کی تازه یهف ا نۆرهدناکاو ، له وه مه ویستم ژیری بکه. کرد
. م  دروستی قسان بکه مدەتوانی به شا، نه یه رم زۆر ده ، سه وه ھاتمه خۆ وه

ی  انهیترسکی سۆفی(ر برد  سه  به وه دیار منه ی به که وه ی شه ئانت پاشماوه
ڕوات  ک بدات، ده ی بای باک بدات و پشوویه وه  دۆستۆیڤسکی بۆ ئه.'')توند

 ھۆتلدا،  له. دۆرن مووی ده بی، ھه کی پ ده یه وێ چ پاره له. رگۆبۆ ھامب
و  له. بت وت و پشتملی بریندار ده که دت، ده ی ل کی توندی دیکه فیه نۆره
 خۆش  که ش، ھشتا جبرینه فته ک ھه دوای یه'': نووست  ده وه یه هبار
زار و  رمه مبار و شه ش، خه  جارکی دیکه''.قی دیار بوو زه   و به وه ببووه نه

  . وه ڕته گه گی تۆکراو بۆ شاری دریسد ده نائومد، وەک سه
کانیدا  یهری وه ری بیره فته  ده دا، له١٧/٧/١٨٧٠   برواریدۆستۆیڤسکی له

نگ و جیدالدام،   جه مدا، له که می ڕۆمانه که شی یه لگڵ به'': نووست ده
 ناکامی و نائومدی  ست به ڕوات، ھه ر ده به   قورسی له م زۆر به که کاره
 ئیمی زۆر گۆز ، ته که  شه ئانت فره.  کردووه ستی پ  ده که ڕه  شه تازه. م که ده

ەنسای داگیر ڕ سوپای ئمان، ف.''دا ناکرت گه ی له ، ئیداره یه و تووڕه
کی شاری دریسد لورنیخۆشی کردووە، خستی خۆ ناھپ رچی ،اندا لھ 

ل ،یوە و بار ھکی گواستنرسوخرە ئام وە بن سوپاییزن ھو  الی
 پۆست و گیاندن وەستاوە ھیچ ڕۆژنام و یبگار گیراون، خزمتگوزاری

  . ل برلینوە نایتبوکراوەیک
ھیوادارم کس کاری ب کاری منوە نب و کارەکم ! شڕە''

باری ڕایندا نزیکی سسد ھزار ولمبر و لوبری ڕو'' ''!دوانکوت
ن .  نرخی پارە دابزیوە، ھموو شتک گران بووە.بوونتوە سرباز کۆ
مان و نن ئژخایڕی دری شرگوان، شتاقیان بئی خۆ بۆ چ ناگرن و ک

کوێ دەگات؟  چ دەقوم، ئم ڕەوش ب. شڕی درژخاین ساز دەدەن
گومان، سبیبدەست پ قینڕی ڕاستی شدەکات  و دووسب.''  

 ڕۆمانکم ب'': ان دەنووستش چو و م ڕستئدا ٧/٨ل برواری 
ەنسییکان ڕ، ف٦/٨ ، دون.)بڕاستی ناخۆش(تواوەتی پشتگوێ خستووە 

حای حازر ل ھنبر شاری میتزدا . شکستیان ھنا، شکستکی گورە
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خۆشیان نازانن چ   ب،دەکم زۆر دوودن وا ونا. خریکی خۆسازدانوەن
  ''.وەخت بفیۆ دەدەن. دەکن، بۆ کوێ بۆن

ەنسییکان لم شڕەدا، ل نامکانیدا ڕ ئو ل فیبم دەشت الینگری
ئمان وەک . ئو خوندنگ ئمانیی چند جوان'': دەنووست. ەبخونرتو

وسییکان ڕەفتاریان وپر. خی ھۆنکان قتوعام دەکن، تان و بۆ دەکن
کدیدا، لڵ یگرەکان لربرا. یش خراپترەیبم ھئ ی کوانئ  ینگامو ھ

کتۆر و دەننوە، جماوەری خک نین، بکو زیاتر پروفیسۆڕ، د
  .خوندکارانن

 من ،پرێ. من ھموو شوک ئو خکان ل ھۆی خوندنوەدا دەبینم
وی سپی کوتبوون سری، ب ازانایکی زۆر گورە و لزبرم بینی، ک د

ک برز یت'خۆی ھاواری دەکرد  دەنگی بپاریس تۆپباران بکر ویستپ، 
ویستتی' !پرنجامی کئ میئئ ،نجامی زانستی  خۆیانین ئر نگ
تی دوا''.خۆیانکی دی دەنووسماوەی  :''زەبری شمشیر و ب وەی بنا، ئ 
کچی ھشتا ھر ھاوار . بنرت، محا پایدار و بردەوام بت ھز ڕۆ
میللت، خۆی وران ئم پچوانوە،   بم ڕک ب'!ئمانیای الوا 'دەکن

زی لژی و خ کردووە، شنگ و ھنبیری خو باوەڕی ب یوە، چونکۆی ب
یمترین ھۆشیاری. توندوتیژی ھک تم میللوتنی یئرکدەربارەی س 

. تکی سوپاییوە، بو جۆرە قسان پدەکننیفیکری و ڕۆحی نیی، ب ئقی
ئایندەیکی بتکی مردووە، میللتمیلل مر ئخن.''  

ی کارک ک یی پاریس لم سروبندەدا، کردنۆمۆھبت، دامزراندنی ک
: دەنووست. سیالیستکان بوەستۆدۆستۆیڤسکی ھندەی دی دژی س

پیاوانی ئم تڤگرە، ئیشوکاریان نیی، تنیا ئوە نب باس و ستایشی ''
سیالستییوە ۆڕگی کۆمی س بھشتک ک ل(بھشتی زەمینی بکن 
ی دروستبووندایحا ر ب.)لم ھ تدەس ندەگ ئیدی زمانیان ،ک 

تنیا بۆ ئوە ئازان . دەچت کلیل و تاک یک قسی ئرنییان ل زار نابتوە
ھبت ئنجامدانی .  ئاسانتر نییسران بپڕنن، بۆچی؟ چونک کاری لم

ئو ئاگرەی ل پاریس بردرا، بڕاستی کارکی . کاری باش قورس و دژوارە
ورە بوونکی گبوو؟'. نگین و ڕیسواییوتوو نرکمان سەککتوپ رشھ' 
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باشتر! دەی باش ! وە، چونکتو بچن، دوایان ببنکی لبا خکۆمۆن 
 خکی و یباترە ل بختوەری) ١٨٧١حکومتی شۆڕشگی پاریس، سای (

  ''.شاری پاریس
''زەبی کات ڕۆژئاوا بی موە ۆھۆی ھسیحیان لیکییئارەزوورەتی م

  ''.لدەست دا، لبر ئم، تنیا لبر ئم دەمرت
کان، زۆری توووجۆرە، ڕووداو و بم برە سیاسییڕوی نن و دەکە دەک

ک بکار وەڕتوندی دژی سۆسیالیزمی فتئیدی ژیانی . ەنسی بوەست
ی ڕووسیادا لدەر ندەران، ژیانی لھ ت بزیندان، زیندا دەب ک کن

ت خۆی لک . بکات دەرباز بکات و خۆی ڕزگار ناتوانوەی بۆ یمان بۆی
دەکات ک  ھست. سای دی ل ئمانیادا، زۆر بالوە قورس و ئستم دەبت

بردووە، ئیدی بابتی نتوەیی و نیشتمانی، بھرە و  وتکی لیاد
وەک ھر . تل سرچاوەی نیشتمان پاراو ناب. تواناکانی جۆش نادەن

نساوە ۆڕەل فل. کسک ل خاکی خۆی ھباب، بابایک و و سرگردان
وکتوە، وشک دەکات و وتۆرگینیڤ، ل وتی بگاناندا دەپ'': دەنووست

ی ئمی یۆن ڕۆژنامی دەنگ پشبینچبھرەی خۆی لدەست دەدات، وەک 
ن ڕقم ل ھموو ئم من ترسی ئوەم نیی ببم ئمانی، چونک م. کردووە

ڕووسیای ویستم بم من پب ،یمانیانرچی توانا و . ئڕووسیا ھ بب
من ھست بم دەکم، . دەبموە  دەچم، لتداکتوە، وبھرەم ھی دەپو

  ''.ب ھموو بوونموە ھست بم دەکم
. ا، گلیی و گازاندەی دۆستۆیڤسکی بردەوام دەبتدشیل دریسد

کاشک دەتانزانی چند بزارم، چند دم تنگ، چند ئارەزووی '': وستدەنو
بڕاستی من خریکی '':  ک دەتن یا''.گڕانوە بۆ ڕووسیا دەکم

 نک ل سردەم و ڕۆژگار، نک ل زانینی ڕووداوەکانی ،مدوورکوتنوە
را، خ'':  دەنووستن یا''.ڕووسیا، بکو ل ڕەوت و شپۆلی خرای ژیان

خرا دەبت بۆ ڕووسیا بگڕموە، خۆم ل وتی بگانان، ل ھندەران و 
  ''.وچ و بۆش و بتای ئوێ ڕزگار بکموخیاتی پ

دەدات داوای پارە ل  کوێ بن؟ ئیدی ھوڵ ی سفر لیل پارەی خرج
کتب چاپ و  سکی بکات، ک خریک بوو ڕۆمانی تاوان و سزای بۆڤستیل
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ی، خۆی ل داواکی یبم ئم پیاوە فباز و ککچ. کردەوەبو دە
ی ناداتو پارەیوسا ئوە و ئتسند. دەدز وقی وئیدی مایکۆڤ، ڕوو ل

 ک بی سد ڕۆب قرزی بدەن تا دۆستۆیڤسکی ،کۆمی ئدیبان دەکات
ندووقی نوبراو ب سبم لیژنی . توەبتوانت بۆ وتی خۆی بزڤ

 دۆستۆیڤسکی لم. دەکنوە و ئو قرزەی نادەن دەنگی ئو داوای ڕەتکۆ
کردبان، بم  ئگر بابایکی نھلیست داوای قرزی ل'': بارەیوە دەنووست

  . جا بۆ نگبتی، ئانا دیسان سکی دەبت''.شوەی وەمیان ندەدایوە
رواریدۆستۆیڤسکی لکدا٢٩/٦  بری بیرەوەرییدەفت انیدا ، ل

 بت؟ من دووگیانتۆ بی . ئانا الوازە، تووڕەی، کم دەتازە'': دەنووست
 ماوم، ئگر ئم بای لم کونوە بت، ناتوانم ئم تدادەترسم، بڕاستی 
 ئانا بۆ ئوەی مردەکی ھور بکاتوە، پشنیازی بۆ ''.کتب تواو بکم

 ختی خۆی لوات و ببۆ ویزبادن ب تدا تاقیدەکات کی ڕۆموە گبکات .
دەست پ کییمیشت بۆ ویزبادن و کۆمیدیا ھوە دەچدەکات .

 گم دەکات، ی بشداری،دۆستۆیڤسکی خۆی ب ھۆی ڕۆتکدا دەکات
ئاقن یاری دەکات، ب پارەیکی کم بشداری دەکات، دەباتوە، ھژدە تالیر 

بکوێ، بم لم   و ل ھۆک وەدەربن دەباتوە، بیر لوە دەکاتوە واز
مشکدا دت، دەگڕتوە سر مزە سوزەک،   بیرکی کتوپی ب،ساتدا

دوای دۆڕان. دەکات ئیدی دۆڕان دەست پعات نۆی . دۆڕان لس ئیدی ل
ی رژراوژر نیگایکی حسرەتبا.  ھموو دۆڕاندەوە،ا چی بردبووەوەدشو

و   سر مزەک دەکات، تمشایکی ئاوزەسووچکی ماھووت سوزەکی
شت  چلچراکان و سروسیما نیمچمردووەکانی دەوری مزەک دەکات وەک

 دی خۆیدا زۆر  دت، له تن ھه ھه  به. وێ که ر ده ده  وه که  ھۆه شتاو له  ھه به
 ی و که  ژنه کشت، بیر له ا ئازار دهد ناخ بت، له زار ده رمه ریق و شه ته

  ھنده'': نووست  ده وه یه و باره له. ون ڕوانی ئه  چاوه  که ،وه کاته ی ده که کچۆه
،  وه م ڕگه ده به. شیشک ر چووم بۆ الی که کسه مبار بووم یه ست و خه په

کان بناسم، ڕم  ی جاده وه ئه کاندا، ب که وتهک تاریک و   جاده  به کاتک که
،  تکاری خوایه ، خزمه  پیاوی خوایه شیشه م که ئه مگوت  دی خۆدا ده کرد، له ده
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شیشک  ب وەک که کو ده م، به دا بکه گه ی له سکی ئاسایی قسه ناب وەک که
  ''.گرت رده وه  لدانپدانانم  م که دا بکه گه ی له قسه

ری کۆت و قژی  نا، سه ی ده نگاوی کورانه ودا بوو، ھه  غوڕابی خه شار له
 ، به وه  خواره ھاته روڕوویدا ده سه   به قه  ئاره کرد، که ز ڕی ده له  به بژ، ھنده

ر  به  سرئنجام له. ڕا گه ک ده یه وتبوو و بۆ ڕگه وکۆنان که نو کوچه 
وێ  یه ، ده کی ڕووسییه  کسیه مه کات ئه  دهخیاڵوا . ست وه ک ده یه رستگه په
 م له. ، کنست بوو که کی جووله یه رستگه  په مه م ئه به. وێ ژوور بکه وه
خش  وشک ئاوی سارد ئارامبهو بۆ من وەک د مه ئه'': نووست  ده وه یه باره
ت بۆ  یه م نامه  ئه ئستا که. ی خۆم که  بۆ ھۆتله وه  چوومه له په  به. بوو
 ئانتی .شم بکات م به که ھا ده ، کارکی وه تالیرم بۆ بنره.  وه شه نووسم، نیوه ده

  ی که به ن نه ئانت وا زه. م که وم، ماچت ده که ست و القتدا ده ر ده سه  به،ئازیزم
  بت، له  ده ه م و گه خه ینمدا ده  زه  له ریکه  خه وره مکی گه رھه به. من شتم

دات،  زابم ده  عه  ساه دانه   ده  که، و ھیچ وجانه شدا بیرکی گه مه ر ئه نبه ھه
  مه  دوا گه مه ، یانی ئه وه موو شتک بایه واو، ھه ئیدی ته. داوم ر ۆکی بهر به

  له. کانم ئازادن سته  دهام نھ ستی گرتبووم، به جاران قومار ده.  کردم بوو که
ئیدی .  وه مه  ناکه  ھیچ شتکی دیکه کانم بیر له  کاره  له ، جگه دواوه ئستا به

  وه  نابینم، ئه وه  قوماره ون به وم، خه  ناخه وه مارهیای قو  خه و به واو، شه ته
 ''.دات تم ده  پش و خوا ھیدایه چته م خراتر و باشتر ده که  کاره بۆیه. ڕۆیی
  ی که نه م به ئه'': نووست کانیدا ده رییه وه ری بیره فته  ده ، له وه یه و باره ئانا له
 فیۆدۆر .کی بوو کجاره نی یه ر، به سه یه یان برا جاره م جار درابوو، ئه زۆر
چی  شی پ بوو، دەیتوانی بۆ موناکۆ بوات، که  ئیمس بوو، پاره  له نده رچه ھه
ر  کو ھه کرد، به ی نه مه ک چیتر گه نه. وت رچاو که به ی له مه هگئیدی . ڕۆیی نه

بووب و ک  خۆشییه  نه سی قومار جۆره وه چوو ھه  ده وه له. کرد ده باسیشی نه
  ''. وه بووه ی دواییدا، جارکی دی تووشی نه  سانه و ده ری داب، له به

  کانی خۆیدا، نه  نامه  له ی دۆستۆیڤسکی چ بوو؟ نه  کتوپه م گۆڕانه ھۆی ئه
دی ناکرت،  کانیدا، شتک به  نووسینی دۆسته  له یدا، نه که کانی ژنه داشتهد یا له
ی   ڕگه ئایا له. ی دۆستۆیڤسکی م گۆڕانه کانی ئه یهر ھۆ  سه  ڕۆشنایی بخاته که
ی   کتوپهبواو   ئه ییه  گه وه ی دڵ و سۆزه  ڕگه  لهن یا وه وه ق و بیرکردنه ئه
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 بۆچوونی من  وی خۆی بگۆڕت؟ به  بن و ڕه  خراپه و خووه  واز له که
  رستگه ری چوونی دۆستۆیڤسکی بۆ په ویهو ب وەک پویست ئاوڕ له

  له،ا زۆر پیس دۆڕابوود قومار  دۆستۆیڤسکی له؛.وه ته دراوه  نه که که لهوجو
بت، ئیدی بۆ  رشان ده و په شو  زۆر په وه روونییه باری ڕۆحی و ده 

  که. بین کسدا دهۆد رته  کسی ئه  له یهناگ و په ڕت، ئه گه ک ده یهناگ په
ڕوات،  سک ده وپیری فریاڕه ره ت بهکا  دهخیاڵ وا ، نیسب نابت شی به وه ئه
خاچ   یان له سه هدڕو فریا  ئه  که ،وه بینته سانکدا ده م که رده به  م خۆی له به

ی وەک دۆستۆیڤسکی ی و خورافات خۆش و تووڕه سکی نه ھبت بۆ که.  داوه
اڵ بت و ر خۆیدا ز سه  به کات که ی کار تده نده وه ، ئه ره یهووو ب ی ئهیر وه بیره

  .ب ز ل  قومار، با زۆریشی حه کاته نه جارکی دی ڕوو
،  م دوا ڕیسکی قوماره  بۆ دریسد، دوای ئه وه ڕته گه فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ ده

و  ک خولیا نیا یه ته.  وه کاته  کارکردن ده ست به ، ئیدی ده وه و ئارام ببووه ھور
ی مندای  که ی ژنه وه  پش ئه که بوو  وه ویش ئه  ئه، مشکدا بوو یای له خه

  . وه ڕته ببت، بۆ ڕووسیا بگه
کی  یه  سلفه وه کانه ژنه ی جه بۆنه   به یکی ڕووسیا، که ی په ی ڕۆژنامه ئیداره

 مانگی  زار ڕۆبی له ی ھه کی تازه یه دات سلفه ی ده وه نی ئه بۆ ناردبوو، به
  .بکات یراندا بۆ ڤێ حوزه

و   ئه له په   به کات که ده نووست و تکای ل  دهۆڤ بۆ کارتکک یه فیۆدۆر نامه
 نووست و تکای ل کیش بۆ مایکۆڤ ده یه نامه. بکات ی بۆ ڤێ یهیھاوکار

 دۆستۆیڤسکی به. سکیدا بکاتۆڤ لگڵ ستیل ش قسه کات، جارکی دیکه ده
ەک ی و رانی دیکه نووسه. ژن ی ده که ی خۆی، خۆی و ماومناه که کاره 

ر  سه  له ، پاداشتی زۆر و فرهۆڤ و گونجارتۆستۆیتۆرگینیڤ، 
متر ب؟ چما توانا و  وان که و له گرن، بۆچی پاداشتی ئه رده کانیان وه نووسینه

  ؟ متره وان که م له ی نووسینی ئه ھره به
م  ، ئه بی موکدارانه ده ن، ئه که شی ده وان پشکه ی ئه به ده و ئه ئه'': ت ده
 زۆر تۆستۆیی من بزانم  نده وه ئه(تی  بوو، گوتوویه کی پ رچییه  ھه به هد ئه
  ''. بی  که  دوا شت بووه مه  ھبت ئه.)تی باشی گوتوویه  به
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رسام   دونیا سه م قسانه  و به ی پیه ی تازه م دۆستۆیڤسکی، قسه به
 وتى خۆیدا  منی لهھ  بنن تا به  خاتری خوا، وازی ل ن به م بیکه به! کات ده

  !کاری خۆی بکات
 ئاخروئۆخری  یکی ڕووسیا بۆی ناردبوو، له ی په ی ڕۆژنامه یه و پاره ئه

   بارمته کانیان له له لوپه  که له په  به. و  ئه گاته دا ده١٨٧١  ساییرانی مانگی حوزه
. ن که  ده  ئاماده که وره  گه ره فه ، خۆ بۆ سه وه نه ده کانیان ده رزه ، قه وه ردننه ده

زکی  کاغه ند لووله یان، چه که ره فه  دوو ڕۆژان پش سه ، بهدۆستۆیڤسکی
یان   الی عه  چونکه،کات بیانسووتن ی و داوا ده که ست ژنه  ده داته  ده وره گه

کانی  شنووسی ڕۆمانه وێ ڕه  و نایهنیپشکن  سنووری ڕووسیادا، ده  له بوو که
دا گیرابوو، ١٨٤٩سای    له  وەک چۆن کاتی خۆی که،ت سه ست ده  ده ونه بکه
و گی  ره کات و به ده  پ که یریه مینی موغه خه  ئانا، به. ومابوو قه ی ل مه ئه

 شنووس و مدا ڕه کی زۆر که یه  ماوه ، له وه وته نه  داده که هیسۆپا دیواری
کان،  یتانه نووسی شهش مین ڕه که یی و یه میشه ، مردی ھه مژه ستنووسی گه ده
  وه نوانیانه  ی ئاگر له وسکهومش و تر ک خۆه  کۆمه بت به ده
  .  وه وشته دره ده

و سان  ره  به وه یسدهر د ی له که  دۆستۆیڤسکی و ماومنداه،١٧/٧وی  شه
کانیان زۆر   سنووری ڕووسیادا جانتا و بوخچه له.  ڕێ ونه که پتروسبۆرگ ده

دیار  ت و ماندوو به که ی، شه که ره دۆستۆیڤسکی و ھاوسه. ننپشک وردی ده  به
 تماشایان  وه ته فره  نه ، به که رپرسی بازگه  به.ستن وه  ده وه کانیانه کراوه جانتا
  یه وه ون، له ک تۆزی دی دوابکه ر یه گه کات، ئه یان ده ست ماته ئانقه  کات، به ده
: ت  ده وه بن لوانه  یان، له که هل چکۆ یژهئیمی، ک. ج بمنن  به که  قیتاره له
کن و  ته ده رپرس شانک ھه  یارۆی به''.  برسیمه ،یه ت نانم بده  له دایکه''

  .ڕێ  وته که  ده که و قیتاره  وه ی خۆیان ببنه که دات سواری فارگۆنه یان ده ڕگه
تۆز بوو، خاکی ڕووسیا  و رد  گه کپارچه  یه ، که وه که ی ڤارگۆنه ره نجه  په له
 ئاسمانی ڕووسیا .ڕوات  ده و دواوه ره خرایی به   به تۆ وایه   له  که،بوو دیار
  ک به یه  ڕگه باریکه. دا ده  لگڵ خۆیدا ڕای که ور بوو، بایهھ نکه  ته کپارچه یه
کی  یه وختهکو  ره زارکدا به وزه ناو گیاجاڕ و سه  دا، به که نار خاکرزی جاده که
  ژنه. ژک و بژان گیرا بوو  قامیش و ھه ی به که ره  سه  که،ڕۆیی پووت دهڕ په
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  سکی سووری به سته  و ده ستاوه دا وه که  جادهغرا  قه ک، له گوندییه
  رپۆشکی چکنی به سه. دات کان ده کانی ته و بۆ ڕبواره  یه وه سته ده
 ختی قان دروست  توکی دره  له  که یه وه سته ده  کی به یه که رهو تو، یه وه ره سه

کات،  ، ھاوار ده پدایه  دار دروستکراوی له  توکه کرابوو، جووت پاتاوی له
  قینه ڕووسیای ڕاسته. بت دا ون ده که پوتۆزی قیتاره نو ته   له وه نینه م پکه ده به
ڕازی و  و نا ک ڕووسیای ڕۆشنبیران و ھزرڤانانی تووڕه وت، نه که رده ده
کو ڕووسیای خاک، ڕووسیای  کان، به یتانه ک ڕووسیای شه ن، نهڕر وبگهوئاش

  .کات کان ڕزگار ده  خه ی که و ڕووسیایه ڕ، ئه کار، ڕووسیای باوه
زۆر . کات ی ده که تماشای ژن و کچه.  مباره دۆستۆیڤسکی زۆر خه

کس   گوندک، به. ن ده وز ده نه  و وه وه که یه   به ریان ناوه ماندوون، سه
 بۆنی ناخۆشی ڕۆن، ، رمه دونیا گه. ڕت په رچاویاندا تده  به ، به وه یه که وزه سه

.  نگی خواردووه کاندا په نو فارگۆنه  ژوو له ش و زوخاڵ و ڕه ی له قه بۆنی ئاره
  ی الیه سته و ھه مان ئه ئستا ھه.   نییه مانه میخائیلۆڤیچ گوی له م فیۆدۆر به
کرد، بۆ  ده ست ئیدی وای ھه. ی سیبریا ئازاد ببوو  تاراوگه  کاتی خۆی له هک

،  وه ڕابووه سیبریا گه   له وسای که ئایا وەک ئه.  وه ته دایک بووه م له جاری دووه
وکی  دا خه ند ساه م چه ی ئه ماوه   له کرد که ست ده ش وای ھه جاره م ئه

ک  له نووکه  و ھه وتووه که قورسی لتگانه  بۆ ئه ا کهد وو  یه م بخ ل ،
ھشتا . بوو وای وتی خۆی ھه و ھه  کاروبار بت؟ نا، نا، ئاگای له ڕاده
ئایا ڕۆمانی . ن مه ی ئه  و نیشانه گه کانی به مه رھه  ڕووس، بهک بابایه
   کهدا یتانانه و شه ر ئه رانبه به   له خۆیدا داکۆکی نییه  کان، خۆی له یتانه شه
  کات؟ تی لوقا باسیان ده زره حه
 عیسا  یتانان له ڕان، شه وه له رازک ده به له ک، مگه ر چیایه سه وێ، له له''
ی دان،  عیسا ڕگه. ن کاندا بکه رازه نو به  یان بدات، خۆ به  ڕگه  که وه پاڕانه
  له د، مگهکاندا کر رازه نو به  ت بوون، خۆیان به  ڕه م پیاوه کان له یتانه شه
ڕان و خۆیان  گه او خوار د ره شتاو به  ھه  به وه دره و ھه ، له وه وییه  ڕه که رازه به
  بابی ھشت،ئینجیلی لوقا، (''.کدا کرد و تیایدا نقووم بوون یه ریاچه  ده به
  )سیوس سیودوو وتن  ئایه
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  م یه بشی دوازده
  کان یتانه شهه

  
  
م  ده  به  که و چیرۆکی پیاوکه  رگوزشته سزا سهر ڕۆمانی تاوان و  گه ئه
و   زاندووه کانی به  باوه خالقییه  ئه رزه ، سنوور و مه وه وجۆی ئازادییهتجس
وا ڕۆمانی  ، ئه وه ری و پیاوکوژی و تاوان شکابته  خۆسه ی به که نجامی کاره ئه
  سیپهن و پره سایاسا و ڕ   له تک که یسکی میللهڕ   له یهیکان، بریت یتانه شه
ی خۆی ڕزگار بکات،  وه ی ئهیجیات دات و له ده کان ال هیتی یه  کۆمه یهیخالق ئه

  .کات ردان ده رگه خۆی گوما و و و سه
   شۆڕش له  که یه ی ھه مان شون و پگه سیدا، ھه که  ئاستی تاکه تاوان له
لمن   بۆ خۆی بسه وه ئهتی  کیه ره ، گهڕاسکۆلنیکۆڤ. تی یه دا ھه گه ئاستی کۆمه

ی کارکی   ڕگه وێ له یه ده.  سکی خوی نییه  کهنکی بچووک، یا  مژوویه که
 .ست بن ده واو بۆ خۆی به  تهی، مافی ئازادی ی سزایه  شایسته  که وه نگینه نه
وامفریوانی یاخی و شۆڕشگ  ،م عه به.  خوای خۆی  بب به،کی دی یه گوته  به
  وێ له یانه ده. خشن ت ببه  میلله  بهمرۆییتکی میتا رامه و که ھا وێ به یانه ده

ت ی ئازادی ب  شایسته ن که  کارکی وا بکه وه نگه بروزه توعام و زه ی قه ڕگه
زرنن، وەک چۆن  ت دابمه  میلله خوا، ئیمان به   ئیمان بهیجیاتی و له

می دوای  ژی دووه بۆ ڕۆئایین ل  ھگراوەی یاخی وڤڕاسکۆلنیکۆ
  بت به دات و ده ست ده ده کی خۆی له موو ئازادییه ی، ھه که نجامدانی تاوانه ئه

کات،  ڕت و شۆڕش ده په  ڕاده تیش که گۆڕ و جگیر، میلله ی فیکرکی نه کۆیله
شوی و  تی و په  کۆیالیه  له یدا، جگه که زموونه  کۆتایی ئه نجامدا و له  دوا ئه له
  . وه  نادورته  ھیچی دیکه،رشانی په
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  ی که  و ھزرینه وه  بیرکردنه م جۆره یی ئه میشه ی ھه سه سوه ، وه به
 یتی یه  کۆمهن یاکسینی  شت الیه  ده،'' وایه  و ڕه ه موو شتک حه ھه''
انی ی نھنیترین نھنی  بچووکترین شت و له ، له زموونه م دوو ئه ئه. بت ھه

ڕووی   ڕووبه،نجامدا دوا ئه  ردووکیان له ھه. ڕۆن کتر ده شانی یه ه شانب،خۆیاندا
ری   ده ی له وه ئه. ب خوا بوونی نابت ئازادی به.  وه بنه مان شکست ده ھه

. کات  بوونی خۆی ده ی لهۆڕت، سرئنجام نک گه خوادا بۆ ئازادی ده
و   و له ره و پوه ب به  و ده بییه زه کی ئۆلی و مه یهل سه سۆسیالیزم مه

  . وه رییه نگاندن و داوه سه و ھه  وه بینی لکۆینه ر ورد  به  بخرته وه یه ڕوانگه
بوو  دا نه وه می ئه  خه نیا له ڕاستیدا سۆسیالیزم، سویالیزمی ڕووسی، ته له
کو  بکات، به رانی بۆ چینی کرکار دابین ری و خۆشگوزه وه خته  به که

. کرد مدونیای مرۆڤی ده دن و ڕکخستنی ژیانی ئه کۆنتۆکربانگشی
 ژیانی   به نده ، به کی ئمه موو خۆشی و شادییه  ھه کرد که ی ده وه  ئهبانگشی

کو ئۆل و  ، به نووسی مرۆڤدا، قۆناغک نییه  چاره سۆسیالیزم، له.  وه مۆمانه ئه
دا  و ڕبازه  م قوتابخانه له.  یهیت ، ئامانجی مرۆڤایهمرۆیی  بی تکای تیره زه مه

.  ئارادا نییه ن لهس  و په وه ، ژیانه یاه ھم و خه ت وه یهید به ئه.  خوا بوونی نییه
ئارادا   له کی دیکه  ھیچ شادییه،مینی تی دونیایی و زه عاده  خۆشی و سه  له جگه
توان  سک ده موو که  ھه  که یه تریالییه  مه ته عاده م سه ر ئه ت، ھه عاده سه.  نییه

مه'': بیگاتکانی الواز و بو ی خهیر وه خته ، به ئه دهو موو   ھه''.ین ده  ده وانه  به
دونیا . بت واو ده دا ته کات و لره ده ست پ دا ده م دونیایه دا، له شتک لره

  ه که و که ھا تی، ھز و ئه ، ژیانی تایبهتاکییکانھا  به. مرووستان  بت به ده
م مرداوی  مووی له رز و باکان، ھه  به و ئاواته کان، ھیوا هیڕۆحی و فیکری

ت  وه زگای ده ئیدی داموده. بت دا، نابووت ده ھلیستی و بئاگاییه ی و نهچوپو
  دابین  داماوه له م مگه  خۆراک بۆ ئه ستۆ که  ئه گرته  ده وه  ئهبرپرسیارتیی

 ،بکات یان بۆ دابین  ڕۆژانهیندێ شادی بکات، ھهیدا  کیان بۆ په نایه کات، پهب
  . ره وه خته زان به ئیدی مرۆڤ وا ده

، تاک  نان و قووتی ڕۆژانه.  ری نییه وه خته  به نیا پویستی به م مرۆڤ ته به
موو ساتک تینوو و  مرۆڤ ھه. کات زووی ده  مرۆڤ ئاره  که خواردنک نییه

  به  نه و، که  ئهخیای  ر له ده ھا و به ت، ڕه زه له ، شتکی به  شتکی بایهیبرسی
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 ی مرۆڤ تینوو و برسی.ھۆیان  ف و ده  به یگات و نه کارکردن ده 
  مه سته  ئه  که که ک، برسی مانایه یه ر و پوانه ر پوه  ھه ر له ده  به که یزنایتی مه
ڕ،  ، تینووی باوه اییهھ ، تینووی ڕه  برسی ب کۆتاییه.رککردن  فامین و د بته
  . ، تینووی خوایه کو ئیمانه به

موو  ھه'': ت کاندا ده یتانه  دوا بشی ڕۆمانی شه یچ، لهۆڤفیمۆستیپان تر
  میشه  مرۆڤ ھه ی که وه  له یهی بریت، و ژیانی مرۆڤانیمرۆییکی بوونی  یاسایه

ر  گه ئه. ون ابنهر د شکۆ سه به  و وره ر شتکی ئجگار گه رانبه به  بتوان له
یلی  حرووم بکرت، ئیدی مرۆڤ مه  مه  زۆر شکۆداره تهشم   لهمرۆی  تیره

  ''.مرت م و نائومدیدا ده  خه ژیانی نامن و له
خکی   ستیپان بایه لماند که یان سه وه کان، ئه اتهقرو واری  یهوفسووس، بو ئه

  دا که نده روبه و سه ت لهھب. رچاو گرتبوو به ی بۆ مرۆڤ له وره ئجگار گه
ھلیستی  ر و بزاڤی نه ڤگه نووسی، ته کانی ده یتانه دۆستۆیڤسکی ڕۆمانی شه

   که،بوو ی نه  دیاریکراوه و قاب و ئامانجه کردبوو و ئه یدا نه خی په ھشتا بایه
 سانی  و له سرانی ئه  ھاوعه بۆیه. یدا بۆی دانابوو که  ڕۆمانه دۆستۆیڤسکی له

یار و دوو  واو عه کانی شۆڕشگی ته دا، خه یه ده و سه کانی ئه یهفتا هح
ت  نانه ناسی، ته ده کانیان نه هۆڤکان، شات هۆڤکان، کریل گینهۆرڤی وەک ستا شه ئاته
 دۆستۆیڤسکی بۆ دروستکردنی سیمای شووم و دزوی   که،شینچایف
تی و  سایه ه ک و جۆره رگیز خودانی ئه  مۆدل، ھه نسکی کردبووی بهۆڤفرخ
،  تانه یتانسیفه  شه  یاخی و پیالنگه م جۆره ئه. بوو  نه  کامیله دیده
  بوایه ڕاستیدا ده له. ون که رده مدا ده ی بیسته ده  سه و، له سیالیستانی توندڕهۆس
ی دروستی   ڕوو و پگه ته  بخرایه م ڕۆمانه تی ئه مدا، بابه ی بیسته ده  سه له

  . ربگرتایه خۆی وه
کی ئجگار  یبگۆییه  و غه تانه کی بلیمه کان پشگۆیی، پشبینییه یتانه هش
ھا   جیاواز و به نه موو الیه یدا ھه وه کاتی بوبوونه   له  که، ستیاره ھه

کی   خه،یدا وه می بوبوونه رده  سه له. بوو یا نهۆکانی ڕوون و خ جۆراوجۆره
بینی و   تدا ده مانه و زه ارودۆخی ئهی ب رباره  کاریکاتۆرکیان ده نیا جۆره ته
   ببت به و زوانه ، به یهی کۆمید م ونه  ئه کرد که ده یان نه وه  ئهخیایرگیز  ھه

تراژیدیای شۆڕشی .  بچت که یهیس  ئه  کاریکاتۆره واو له کی واقعی و ته تابلۆیه
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  یه وره  گه م ڕۆمانه  ئه  که مان سرئنجامی شوومه  ھه،)ر ئۆکتوبه(ڕووسیا 
  . کردبوویپشبینی
ی  وه  ک ئه: یه دا، پرسیارک ھه یهی خوناو م ھرشه ر ئه نبه  ھه م له به

کان  ، بگومان پیاوانی سانی چله ی کردبوو؟ زۆر چاکه ویستبوو؟ ک ئاماده
 عل له کان، ئازادیخوازانی نه هڤکان، تۆرگینی یان کرد، بیلینسکییه مه ئه) ١٨٤٠(
  ،ت ده و میله ره  به وه  خۆیانهیچاوانی نزیکبینی   به کهپ ی به وه ئه ڕۆیشتن، ب  

  زانی، بۆچوونه یانده  نه ی که وانه ئه. ن ت بگه  میلله ت ببینن و له دروستی میلله
  . وه وته که ده  و ناخۆشی ل وجانه کانیان چ پشھاتکی گه  و کاوکرچه له په  به

ی  مینه  زه له. گرت خۆ ده ک واقع له ی یهر شۆڕشک، دوو ڕوو ھه
 ،ن سووفانی توندوتیژ و ھزرڤانانک ھه یله وتوو، فه کانی پشکه ڕۆشنبیریدا، خه

 و  رکی ساده ماوه ی پراکتیکیدا جه مینه  زه رپرس نازانن و له  به  خۆیان به که
گویدا    به ی که ییانه  کشه و قسه ی ئه گوره  به  که،گرێ خۆ ده تایی له ره سه
  کات و ڕگه ستی ده رمه  ئازادی سه یشتن به بیری گه. کات ری ده درت، داوه ده
دا  لره. بکات روا کار ب په  به دات که نھانی خۆی ده ی په ریزه  نزمترین غه به

کی نھنی  یه شوه   به بینم، که و تۆ ده   گلیادکینی تووڕه  واته، سیمای ھاوشوه
.  ندی دۆستۆیڤسکییه سه ی په  مایه ی که و سیمایه  ئه. یه  ھهداککمان  یهر  ھه له
  می کاری مامۆستاکانیانن، کاتک که رھه ، به وچ و خونژانهوم ھیچوپ ئه
 مامۆستایان و ''؟ وایه موو کارک ڕه گوت ھه تانده  نه  ئوه باشه'': ن ده

کان و ئیڤان  سیای ڕووس، ستیانهئینتلجن.  وه نه ده رسڤک ده ڕۆشنبیران چ به
کیان  رسڤکی خه ، دوای شۆڕشی ڕووسیا چ به١٩١٧کانی سای  کارامازۆڤه

توون و  کانی خۆ ھه وه و کرده  کار  ئستا ڕۆیشتوون، له وانه ؟ ئه وه دایه
 میللی و  ڕینه و ڕاپه ڕوانی ئه  ئستا چاوه؟ڕوانی چی چاوه. ن که ڕوان ده چاوه
 یکاندا، بۆی دانابوون و پشبینی یتانه  شه  دۆستۆیڤسکی له ن که رییه ماوه جه

  .کردبوو
   چووبوونه  که،دا هیو قوربانی زنی ئه ی مه سته  جه  له میشه یتانان، بۆ ھه شه
 ن و ، ھه یتانانه  شه له م گه  ئه  و ڕۆژێ دێ که خوا بداره. ، نامنن وه یه کشه

  ونه  بکه،نی  ئینجیل گوتهزان شتان ھن وو برا بچن پستی برازانوە
رپی  به  ، له وه بته خۆش چاک ده نه'': نووست دۆستۆیڤسکی ده.  ریاوه ده
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 ،ن گه  پاشان تده ئوه. ین که رسامی تماشای ده سه  نیشت و به سیحدا داده مه
ومان ھمو. ئوە پاشان تدەگن.  من نیگران و پرشان دەکات مه ئستا ئه

  ''.پکوە تدەگین
شیتانکان، وەک ڕۆمانکانی دیکی دۆستۆیڤسکی، ل ڕووی ئانتریگی 

 ک ،ڕووی نوەڕۆکی فیکرییوە انییوە، بایخکی کمتری ھی تا لڤچیروک
بیر، . کترەکانی ڕۆمانک لووە خۆراک وەردەگرن و گش دەکن کاره

کترک تازەنری   لرەشدا ھر کارهکترانی ڕۆمانک، چونک دەکات کاره
کبرایانی کارامازۆڤیشدا، دیار و . فیکر مژە و لگ ل موەک چۆن ئ

یسترجب.  
نسکی، ل سرانسری ڕۆمانکدا زا، ۆڤتاپۆی شواوی فیرخ
نسکی بگورەی ئو سند و بگنامیی ک ۆڤدۆستۆیڤسکی، سیمای فیرخ

ی نچای لکدڤفایلوە بنابووەستی ھ، ی کو شتانرەی ئگوروەھا بھ 
ی سپیچنیف لکدەربارەی پیالن نشاوە بیری مابوون، ومان . کھ مئ

ئایا دەزانن ک ھنووک '': ئو کسی ک جاران لبارەیوە دەیگوت
  ''لسکم لگدای؟ۆڤمفیست

 نووسر .لسکی ڕاستقینیۆڤلڕاستیدا، فیرخۆڤنسکی بۆ خۆی مفیست
ھۆی دەماوەری زۆر  ئو، ل ھوەوە خۆشحاڵ دەبت، پاشان ب'': دەت

وە، بڕوون و ڕەوان  وە، کدەستکردەکانی تی قسساحت و فالغھۆی ب
  ھندک''.ت دەبتقپشوەخت و بردەوام ئامادەیان دەکات، بزار و بیتا

رگیز پابندی یک قس ئو ھ. جار بئدەب جار زۆر ب ئدەب و ھندک
 ئو ھزار و یک حیساب بۆ ھموو شتک ،نخر. یان یک ئاماژە نابت

توێ دەکات و ودەکات، مسلکان ل ھموو ڕوویکوە تاو
ب نگھ ،ننگیاندەسھ تۆڕەکانی خۆی ب نکدا  کاوەخۆ، زۆموو الیھ

یکی نھلیستی ل ئو ل شارکی چکۆلی گوندئاسادا، ئق. ھدەدات
ھنبر کسکی شایستی وەک   بم ل،دەوری خۆی خ کردووەتوە

پیالنگان، ب پراکتیکی . گیندا، بچووکی دەتازەن و کنۆش دەباتۆستافر
ڵ و گوێ لایون  گوفیرخۆڤنسکی(مستی ئ .(و گرووپ و  لن

. دەترستدارودەستی شۆڕشگاندا، ھموو کسک ڕقی لیتی و لی 
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: دەت.  بیرکردنوەی ئو دەربارەی شۆڕش فرە ترسناکیچۆنیتی
الینگرانی ئم تنیا ئو کسان نین ک خکی دەکوژن و دەبن و ''

شوەیکی کالسیکی ھدەکشن دەمانچ و دەمانچ   بنوتنن، یاودەس
گرن، ئمان پرسکانی خۆ دەربئفسرە  ئوانی ک گاز ل ندنن، یا بکار

بزارمان دەکن، بکو ئو مامۆستای خوندنگیی، ک لگڵ 
خوای خۆ دەکن، ئوان ل ھوادارانی ئمن،  ، گات بخوندکارەکانیدا

 داکۆکی ل زەرەی کو پارروەھا ئیھندۆسیکی خوەوار و د تاوانبار
نبیرتر بووە و بۆ کی ڕۆشیڕۆشنبیر دەکات، چونک ئم بکوژە، ل قوربانی

کی خۆی بکوژت، ئم یول، ناچار بووە قوربانیووەدەستھنانی پارەوپ
مئ ل ککزەرەش یو . پاری ئندکارانوە خوو بۆ تاقیکردن ر بۆ فشھ

ن و لمنگری ئوانیش الیدەکوژن، ئ لکی کون جووتیارمئ.''  
 بناغوە ھرەس بن و ئم شۆڕشک برپا دەکین ک ھموو شتک ل''

 ئیدی دوای شۆڕشک چ دەبت، ھنگ فیرخۆڤنسکی، ''.ئاوەژوو ببتوە
می ک ئندامکی گرووپک بناوی بگورەی ئو پرۆگرام و سیست

 یچیگالیڤ ئامادە و پشنیازی کردووە، کۆمگیک لسر بنمای یکسانی
نزرواو، دادەمت. ترەتاوە،'': دەس رکردن و لروەردە و فئاستی پ 

تی برز و ناوازە دەتوان یتنیا ئق و ئقی. زانست و ھونر دت خوارەوە
 پیشی ئم دەبت ئوەی و بگات لوتکی زانست و ھونر، لم حاتدا کار

 ؟ دەبسرئشیئو ئق و بھا گوران پروەردە بکین، چمان داوە لم 
ن دوور بخرنوە، تۆ بکرن، پراوز بخرن، یا لنو ئو جۆرە خکا
رنیک دەربنین، پۆن ببین، چاوی کۆدەبت زمانی شیشر. ببرن و بکوژرن

  ''.یزمڤدەبت شکسپیر بردەباران بکین، ئمی چیگالی
ی نخش بۆ داڕژراوە، مرۆڤ ھموو یجۆرە سانسۆرە فیکر ئیدی بم

ییکی مرۆڤانی خۆی لدەست دەدات و گیانی کرامت و سنگ و شایست
دەبت ب داشکی . ھر جۆرە کشف و دۆزینوە و داھنانکی تدا دەمرت

گرنگترین ھز، یانی ئو ''. نو داشان، بکو دەبت ب گوجکی نو گوجان
چیمنتۆیی ک ئندامانی کۆمگ پکوە گرێ دەدات، ئوەی ک مرۆڤ 

  ''.ەی ک ڕاوبۆچوونی تایبتی و سربخۆی خۆی ھبتشرم بکات لو
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و سرەتایی، ئارەزوو دەکات وەک دراوسکی بت، چاو  مرۆڤی سادە''
لو بکات، دەترست خاوەنی بیروبۆچوونی تایبتی و سربخۆی خۆی بت، 

نیا بخۆی  ت ،رپرسیاریبتبچی.  خۆی بتی و ملکم یکۆیالیئ 
دەکاتوە، دابشی دەکات، بسر دونیایک مشکی برپرسیارتیی ورد 

ئیدی ل سایی ئم پرۆسی ھاوترازسازییدا، . دەکات چوونیکیدا دابش
نخۆ نامربکی ناوازە و دیار و سکی . خشتت بخالقیش دەبت ئنانت

، ئیدی ھموو بوون، ژیان، بدەر ل خر و شڕ، بڕی خۆیدا ناکسی
  ''.دەڕوات

 یتی و ھۆڤیاتیکوات بۆ ئوەی مرۆڤ بو مسخیی، بو کو''
ل ویستوە، پتنوە و  دەستکردەوە بمداری بکاتب گینل ک کر شتھ

ون، دوور وو تامزرۆیی نیعمتی لدەستچووی بج وەھۆشی بنتوە
. دەبت ل خۆشویستی و پیوەندی خانوادەیی دوور بخرتوە. بخرتوە

وادە ھات رھویستی و خانخۆش یل و ئارەزووی نکئاراوە، ئیدی م 
کوات دەبت ئم میل و ئارەزووە . موکایتی سر ھدەدات و پیدا دەبت

  تواو ب بادەنۆشی و میگوساری و بدمستی، بیبکوژین، بوەی ئازادی
ر برەییکی ڕگ ب ھ. ملگۆیی بدەینشو بوختان و ل پا ترافی تۆمت وئ

ھر جۆرە بلیمتی و بھرەیک سر ھبدات، ل . ھوسارپچیو دەدەین
کان لموو شتھ ویستین، پی دەکفدا خشکب وە، لوەدا  ھک خای

ناوبناو، بۆ ئوەی نبادا مگلک .  تواوەییک بگرنوە، ئویش یکسانی
ی چکۆلی ناوچیی ئوتۆ ک ب وبکوماندوو و بتاقت ب، ئاژاوە و ئاش

ئیدی کمینیکی . دەکین ئاسانی بت خفکردن و دامرکاندنوە، برپا
ستمکاری تاوانکار، فرمانەوایی ئم میللت و جماوەرە بکۆیلکراوە 

جۆرە، شۆڕش دژی  بم. کۆیل، خی کۆیل، دەبت سرانیان ھبت: دەکن
 کی ستمکاری تاکەوانی تازەی لحکومتکی ستمکاری، حکومت

م، دەگم چ ب مرز و سنوور دەردەیئازادی کاتک ک ل. دەکوتوە
   ''.و سنوور  ب مرزدیکتاتۆرییتی
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. ین دەبتی دەچت، پرەنسیپی ئاتداک ک لم ملمالنیدا تاک پرەنسیپ''
بوونی ف ی لەوای زەمینی خۆ دەگۆڕن و نکۆرمانکی فەوای خرمان

  '' ک دەبت؟بم ئم فرمانەوا و ئڕباب تازەی. ی خۆ دەکنیئاسمان
شوکی تاریک باڵ بسر '': گین دەتۆنسکی ب ستاڤرۆڤیرخف 

،شری ڕووسیادا دەکرانسشوو دەگری سم ... زەوی بۆ خوایانی پل
ک،  ل .ینو داوای یارمتی دەک دەکینوە کاتدا دەستی دوعا و نزا برز

 مبست ل شازادە ئیڤان، ''.ل وەلیعاد، کوڕە گورەی تزار، ل شازادە ئیڤان
گین ۆفیرخۆڤنسکی ئم دونیای ب ئیڤان ستاڤر. گینۆھمان ئیڤان ستاڤر

 یپشنیازی بۆ دەکات ک ئفسانیک ل دەوری کسایتی. پشکش دەکات
ب تی خۆی دروست بکات، کسایجوان و بیک  ھ ت و سامی خۆییب

سرانسری '': دەت.  بداتنجماوەری خک بۆ خۆی ڕابکشت و فریویا
ت، بشدەکی ھی ئۆخناسنن جیھان ھک ئاواز دەخوکی : ییاسای

 ژێ، کوختوویی خۆی دەھاڕوودەریا تا ق. دادوەران ب فڕمی ڕاگینرا
نانی دروستکردن و بونیادارین کۆنک ھرەس دن، ھنگ بیر ل د

ئم ': گین وەمم دەداتوەۆستاڤر. خانوویکی بردین دەکینوە
  '''.ییشتایت

بم ئایا مژووی ڕووسیا ھرھمووی بریتی نیی ل یک زنجیرە  
شتایتی؟ لڕاستیدا، فیرخۆڤنسکی جۆرە خۆشویستییکی شیتانی و 

 ،با ئو دیمن بنین برچاوی خۆ. گین ھیۆتقوای ملکچانی بۆ ستاڤر
ب داوان دووی ستاڤر کتۆھشی ڕادەککی کراست و قۆوگین دەک .

ویش بئ م لوە ئاستمی بداتت. خۆی دەگرێ وەی دەفیرخۆڤنسکی پ :
 ''. تۆمیتۆ ھتاویت و من کرمی زەوی. تۆ دامزرنر و داینمۆ و بزونری''

ئیدی دەردەکوت ک ئم . گین ڕادەمووستۆاڤرا دەستی ستدلناکاو
کسکی ل  و ئیمانی ب دەکات ک دەبت باوەڕ الینگری یکسانیی، ھست

ریدا بچووکی بتازەننبھ ت و ڕوپامایی بۆ بکات و لبتر ھم . خۆی بائ
وەوە دەست پل ،ە یاخییت و  شۆڕشگڕک بگئاغای ل دەکات ک

ئم بشرم و ڕیسوای، دەیوێ کسک . ۆی پیدا بکاتگورەیک بۆ خ
ھیچی نازان و ب نو دەبوغزئ سو کئ ت، کرستت. بپمن '': دە
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 بوونی یککی چکۆلم، بم ناموێ تۆش، ک باشترین بشودەزانم ک لب
من ل ھموو '':  ھروەھا لسری دەڕوات''.ک بیتوومنیت، بابایکی لب

 ھیچ شتک لم ''.وەک سگکی بوەفا، ل دووتم. دوای تۆ دەکومشونک 
میل و ئارەزووە پنھانیی، بۆ ملکچی و گوایی و خاکساری و 

شتر نییاکرنجیرتر و سناس، سکی خواننی، الی بابایخۆشک . تبھ
کی کان، تنانت ئم الی کسیی حیاتییخۆشویستی یکک ل پداویست

یی دەرھق ب یبا ئو سۆز و خۆشویست. ش ھییوەک فیرخۆڤنسکی
گین ھیتی بگات ئاستی پرستن و سخافت و مایی پکنین و ۆستاڤر
خۆی   گرنگ ئوەی فیرخۆڤنسکی، کنۆشبردن بۆ کسکی ل،شیڕیسوای

تر بوپایپلورەتر و بحک گش بۆ ممت و ئومکردنی وزەرووری دەزان
  . ئو بسییکی یکسانییای سیستم کۆمیتتک

سبارەت ب شازادە ئیڤان، خوایکی فیرخۆڤنسکی، ل سرەتاوە زۆر 
ڕەتی ئاۆز و گۆنگ بوو، ب ئاسانی درک ندەکرا، چونک کاتکۆڤی وەشانکار، 

  دانپدانانی بشکی تواوی ڕۆمانی شیتانکان، لژر سرناڤیکردبووەوە
دەبوای نیو سدەیک تبپڕت تا ڕازی . بکاتوە ن بوگیۆرڤستا

گین، وەک ۆستاڤر.  ئاشکرا ببت و دەربکوتەکتر ڕاستقینی ئم کاره
 ڕاسنکۆلنیکۆڤ .قابشکنان، ، یکک ل ورانکارانی دیوارڕاسکۆلنیکۆڤ

لپناوی گیشتن ب .  کۆنکانی ھژاندبوویپرەنسیپ و بنما ئخالقی
ھم دژی خۆی و ھم دژی . یکی خیای، تواو خۆی ئزیت دابوویئازاد

ئو بخشرابوو، . دی خبتی بوويدخودا، بوپڕی جۆشوخرۆش و ج
 ئوەی ب چونک ب. ی مسیحوە خۆی دۆزیبووەوە ڕگه و ل دووبارە

گین ل جستوجۆی ۆبم ستاڤر. خۆی بزانت، ل زوورەتی مسیح گڕابوو
، کاتک باوەڕ دن، بڕاستی باوەڕ دن، ڕاسکۆلنیکۆڤ. نییھیچ شتکدا 

ی، بڕاستی باوەڕی نیی، وات ل ھردوو حاتکدا یکاتک ک باوەڕی ن
 ک یخۆی نی گین ک باوەڕ دن، باوەڕی بۆبم ستاڤر. دەکات ڕاست

باوەڕی نیی ک وە نییباوەڕی ب نباوەڕ نای ک ،یباوەڕی ھ .
ودەی وگین، ئالۆ بم ستاڤر، ئارەزووی ل نکۆیکردن کسککۆلنیکۆڤڕاس

. نک ئارەزووی ل ب. ئم کارەی، وات خووی ب نکویکردنوە گرتووە



 NNM

ناوێ، چونک کول و کۆڤان و ئازاری پویستی لپناوی  باوەڕی خۆی خۆش
 و شوەیکی ئاۆز بە ئم باوەڕ. گیشتن بو باوەڕەدا، نکشاوە

ئمی ک خوا بوونی نیی، ئخالق ناکات ھیچ . سرڤسرڤ چووەت دیوە
 کی نییو ھیچ مانای''ڵ و ڕەوایک حموو شتکی دەروونی ،''ھھیچ سزای 

و ل نۆڕینی ئوەوە،  و پنھان لئارادا نیی، ھموو ئمان بالی ئوەوە
ئاسایی.  

نوی ھیچ کارکمان تنکات، جا ئگر ڕەفزی پرەنسیپی ڕۆحی و مع
ئیمان، ب وە لڕانگھ ر برامبر بگخۆ  ئزانین داکۆکی لویستی نپ

بکین، ئیدی چۆن دەتوانین مومارەسی خۆشویستی، ڕق و نفرەت بکین، 
 نیازە یھیوا و ئومدمان ھب، ھبین و بژین؟ جا ئگر کار بۆ ھاتندی

ھورە، ب  وای ئم خوانناس خونسارد وکین، مانای نباشکانی خۆ 
کان ل یزە مرۆڤیۆکردووە تا ھموو سرچاوەکانی س خورتی، خۆی ناچار

ئیدی مانای وای نازان بۆچی ھاتووەت دونیاوە و . بوونی خۆیدا وشک بکات
بیزان وە گرنگ نییالشیب .ژیانی  ئیدی ب ژە بدی درنامرادی و نائوم

شوەیکی ناڕاستوخۆ و   ئیدی بزاری و بتاقتی بڕۆژان دەدات،
 ھبت بزاری و نائومدی ل. ھستپنکراو باڵ بسریدا دەکشت

ئیدی چ بکین؟ چ شتک بکین . بئیمانی و خوانناسییوە سرچاوە دەگرت
 چونک تنیا بۆ خۆمانی دەکین و ،و بین ک شایستی کردن و گوتن بت

گین ل ھوڵ و خمی ئوەدای نامرادی و بزاری ۆی دەین؟ ستاڤربۆ خۆمان
وە لتنەوو کارە . خۆی بوەوە بۆ ئالی ئک برمییرگموو جۆرە سھ

تی نییو حورمک الی ئھیچ شت چونک ،ک ڕەوتی ئارامی . باشر شتھ
ر لوە دەدرت، بی ک زللیکی ل. ژیان بشقن، بالی ئوەوە پسندە

یوە ھستکی تازەی  ناکاتوە برپرچی بداتوە، چونک دەیوێ لم ڕگه
رشۆڕی و بچووکی لوەب ا تاقیدناخی ناخی ست. کاتر بتوانرێ '': دەگئ

کی ل یبم شوەی غزەبی خۆت ڕام و جوی بکیت، خۆشی و شادی
ل . وای خۆش ی بوپڕی بشرمی دزی دەکات و پ''. بدەر دت دیخیاڵ

ئوپڕی تووڕەیی و شرمزاری تا دوئلدا خۆی ب دۆڕان دەدات، 
نڕبدزی . بج و بیانووەی کبن قامچی ب تکی داماو دەگریکچۆ
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ک کردووە و لژیدکاتڕەی گوڵ پاکترە، پاشان دەستدرپ ریا لس دەکات  .
ت، دەبین ک خۆی ب ھیچ ھوک نادات ک نی ئم کچۆی خۆی بکوژ

کی تاریکی بیی دەکات، بیست ڕکوختکعاتکی سشایمپووتدا دەکات، ت
دەقیقیک چاوەڕوان دەکات، ئوسا ل درزی دەرگکوە دەڕوانت ژوورێ 

ئنجام ئوەم بینی ک '': ئوجا دەت. و دەبین کچی داماو خۆی ھواسیوە
 بیبینمدەبوای.''  

  .ی خنکاندکچی داماو خۆ
و گفتوگۆوە لگڵ ھندک ل ھاوڕیانی  ھنگ بدەم چاخواردنوە''

 ال دروست بوو، ک من بوایمجار ل ژیانمدا، ئو  خۆمدا، بۆ یکم
نکردووە، بکو بالی  و شڕ چیی، نک ھر ھستم پ نمزانیوە خر

ڕادەیک ل  ب'':  لسری دەڕوات''.و شڕ ھر بوونی نبووە منوە خر
ی تنگ ی ئم بزاری و بتاقت''.ژیان بزار بووم، ھستم ب بتاقتی دەکرد

  لسر جگحاڵوەک نخۆشک بیوێ باشترین . گین ھدەچنۆب ستاڤر
  .وەربگرت، تنیشتاوتنیشت دەکات

 ل سرەتادا بیر لوە ، تازەی بدزتوەحاجا بۆ ئوەی خۆی لم 
ئیدی ھدەستت .  قزەونی خۆی بداتسۆزدارییربانی ب ژیانی دەکاتوە قو

بیرۆکی زەماوەندی '':  دزو دەخوازێ ویرینی نائارەزووشژنکی شلی نا
گین، لگڵ بوونوەرکی وا قزەون و دزودا، ۆکسکی وەک ستاڤر
 ن زەماوەندەکی ئو ئنجامی قیرانکی شتان یا''.ئعسابی تک دەدات

شنیی و ئارامی،  ی مستی و بادەنۆشی نبوو، نخر، زۆر بئنجام
  ... دەیوێ بزان. ی و سخافتوە دەیخوازتربوپڕی ڕوودا

یرە، سوکنایی پم زەماوەندە کۆمیدی و سم ئت بخشم ل. ناب
و تاوانکی تازەدا  ئیدی بدووی ھ. سیناریۆ ننگینش زوو بزار دەبت

ژنکی دیک بن؟ بیکات . ی خۆی بشقنییوە ئارام لو ڕگهدەگڕت، تا 
نا بو بیرەش ھوە، پاشان وازی لوە دەکاتک بیر لتاپۆ و . دوان؟ بۆ سات

یی ی ئو نیگران،ھرحاڵ ب. جار دەھات خوی تارمایی کچ چکۆلک، زۆر
و  ننوەک ئو خونان بۆیان دروست دەکرد، خم و پژارەی ئو ناڕەو

ن، بوە دەردی دەرمان ناکوانچن،پژارەی زیاد دەکم و پئیدی .  خ
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 ل .ناچار تکی خباتی کۆمیتی و سیاسی دەبت، خوو دەدات سیاست
 لنو شۆڕشگان و یاخییانیشدا، ئارام و ئاسوودە نیی، چونک ،مخابن

یان نییوجترۆستاڤر'' :ئیدی فیرخۆڤنسکی ھاوار دەکات. ئیمانی پگین، گ ب، 
مزەبی   ن ب وگین ن باوەڕی ب ئۆلی مسیح ھیۆ ستاڤر''!گوجتر

دیارە بیرۆکی بھشتاندنی زەوی بگورەی ڕنمایی . سۆسیالیزمی ڕووسی
ناکات، ھروەھا بنی  ھیچ شوەیک دی خۆش ، بڤو ڕبازی چیگالی

ک لڕۆژ وەی کشازادە ئ ت بی ی ئیڤانی وەلڕۆژان ببک دعادش، ن
ھر ھموو ئمان پشمن، بچی . دت ناکات، بکو گاتشی پی خۆش

دەچن؟ کوشتوب، قتوعام، دامزراندنی شانن کرکاری لسر 
تکی تازە بسر ڕەش و یت، دانانی دیکتاتۆرییداروپردووی شارستانی

 نادەن و بزارییکی ل ڕووتانی گل و گمژەوە، ھیچ یکک لمان دادی
. تنیا پشیمانی و تۆب دەتوانن باری سرشانی سووک بکن. ناڕەوننوە

 خۆی دانپدانانکیبیر لوە دەکاتوە . پشیمانی دەکات تۆب و ملکچی
بو بکاتوە، تا ڕووبڕووی توس و توانج و جونی جماوەری خک 

 خۆی بکات، یدات و ھست ب بچووکییوە خۆی ئازار ب توە و لم ڕگهبب
ڕاسکۆلنیکۆڤ کاتک ک پی به ھی . ھنگ دەگات سرچاوەی ڕووناکی

دیارە ئم . بوردنی کرد، تۆبکی ل قبووڵ کرالو داوای  خۆی برد
ش، خۆی لکردنئارەزووی تۆب کی ئاسمانییخۆیدا جۆرە پاداشت.  

ێ خۆی بدات بر ڕژنی ا ک دەیودکاتک گین، لۆبم ستاڤر 
ک پاک ببمکی و کوس و توانجی خرزەنشت و توەتس  و ویژدانی

ت، لموباالت ئاسوودە ببمساردی و بر خوە ستڕمان کاتدا دەگیھ ی
  .ترسناککانی خۆی

و نالباری ل دەوری  فیرخۆڤنسکی چند شۆڕشگکی بسروبر 
بوون لوەی ک ئقکی  نگەکان دنیاپیال. کردووەتوە گین کۆۆستاڤر

  .ئوان ل ڕووسیادا، یکک ل سدان ئقی دیکی سرانسری ڕووسیا
 ل ی کردوون کفیرخۆڤنسکی وای حا و شانی ناوەندی ئن کۆمیتالی 

الی ئوان نردراوە، بۆی تنیا باسی پیوەندییانی نھنی،  و ئقانوە بۆ
جۆرێ  ب. ی و تماس لگڵ فن و فیساردا دەکاتئمری سرکردایت
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ترسی .  ک ئندامانی پیالنک، ل یکدی بکون گومانوە،ڕەفتار دەکات
نیاندا دادەچد ت لگه. خیانم ڕت،  ئیدی لریاندا زاڵ دەبسوە بی

ب ری، متمانی دەوروبوانک لکھیچ ی ن چونککدی ناکڕ. یدوای ش 
 ک فیرخۆڤنسکی نایوە، دوای ئاگرنانوەیک و دوای ،وەیکئاژا و

ب کندامانی گرووپک، ئیدی ئقخۆیان تا کوشتنتیان ل  ی خۆیانکارەک
 فیرخۆڤنسکی بۆ ''ئم کاران برەو کومان دەبن؟'': دەچت و بزار دەبن

ب کگرووپ ک لکریاندا، یست بوەی دووبارە زاڵ بڤۆناوی شات ئ 
 ھموویان بدات و لناویان برت، لبوە تاوانبار دەکات ک دەیوێ خبر 

و ببرنت و لت بکوژردەب تبۆی.  
 ھبت فیرخۆڤنسکی بیر لوە دەکاتوە ک تاوانکی دەستجمی ڕک 

بکات و یکیان  ھۆی ترسوە بیروباوەڕیان پتو یوە، ب بخات، تا لو ڕگه
ندامانی  موو ئه کاتوە ک ئگر ئم تاوان بت ئنجامدان، ھهوا بیر دە. بخات

  .گرن کتر ده  و یه وه بنه ا لکدی نزیک دهدڕق  ا و لهدترس   له که گرووپه
و   له ککه یه'' ، قوربانی  بکرته  فیرخۆڤنسکی دایناوه ی که هۆڤم شات ئه 

ر   ھهیری و باندۆر  کاریگه ژر وته که  ده ی که  ڕووسانه  ئایدیالیسته هیتۆباوی
ڕدار بوو،  کی باوهجاران لیبا. '' وه ڕته گه ده ر ھه کسه  و یه وه ھزه بیرکی به

 و به  وه نجی ژوان ببووه مانی گه رده ڕی سه  بیروباوه  له  که نووکه م ھه به
 دا بهڕ  بیروباوه  له یه وه م بادانه ئه. ابووەوەست ئاشکرا دژی فیرخۆڤنسکی وه 
چی   ڕ به  و باوه زانی متمانه یده رانی کردبوو و بیری شواندبوو، نه جۆرێ نیگه 

ئستا . رن ک بکات، چۆن ژیانی بگوزه ڕ به ست، باوه ک ببه   پشت به،بکات
ی فیرخۆڤنسکی  که  گرووپه ت له فره ی نه وه وای ئه.  نیا و بتاقته زۆر ته

من چ '': ت ده.  وه ره  ده  ناکات لی بته وه م زاتی ئه ، به کات و لی بزاره ده
کانی  نگی ژیان، خه له ؟ دژمنانی چاالک و چه فز کردووه شتکم ڕه

خۆیی خۆیان  ربه  ئازادی و سه  له ی که وانه ت لیباڵ، ئه ڕواه  وتووی به پاشکه
  شنه هر چ  ئازادی و ھه ر جۆره کانی فیکر، دژمنانی ھه ترسن، کۆیله ده

  وانه  ئه ، باشهلۆخ و مرده  ه دهورانی الواز و بو ده ، مژدهبرپرسیارتییک
ی ی، کورتبین ی ڕازاوهیت سه پارزی، پیری و بده ی و کۆنه نده ؟ گه ان پیهیچی

چاوکردنی   ڕه ر له ده  بهیکسانی نگز، یه سوودیئه  حهیکسانی ، یه بۆرژواییانه
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  تکارک له یشتنی خزمه ی تگه گوره کسانی به ، یهکسیو توانای   ھره به
م  ، به١٧٩٣کی سای  ی فامی فڕەنسییه گوره  بهنکسانی یا ی یه وشه
کی فریوکار و   خه  له ر شون، جگه  ھه یته که  ڕوو ده یه مه سات ئه کاره
  دا، له و ساه  له ی که وه  بۆ ئه یه ئاماژه (''. نییه ی ل سکی دیکه  چ که،نیۆکیخاپ

ی ئاسایشی گشتی و  ستی کۆمیته  ده وته ت که سه  ده، پاریسداکۆمۆنی
  )دادگای شۆڕشگی

   وەک خودی دۆستۆیڤسکی دەت به،سۆسیالیزمۆڤ،  شات ت به باره سه 
  ، چونکه ناسییه سۆسیالیزم خوانه.  وه شکته ناسی ده بخوایی و خوانه

 له. زرن کان دابمه یهیمای یاسا زانست ر بنه سه لهتی بۆ خۆی جیھانک  کیه ره گه
. ژین دن و ده  پک ۆنگی دیکهگنھان و  ی یاسان په گوره الن به حاکدا گه 

وجۆی ت جس کی دی به یه  گوته وجۆی خوا، بهت جس تک به ر میلله مژووی ھه
  . وه شکته  ده ته و میلله تی ئه خوای تایبه

  ڕانه  گه،)میللی(می وردو کی مه یه وه تنهور بزو انجی ھهئام'': ت  دهۆڤشات 
 خودای  میشه تک ھه ر میلله  ھه.تی خۆیدا  خوای تایبه،دوای خوای خۆی به

کی   خوایه  که وه نه  بکه وه تان بیر له ، کاتک میلله بووه تی خۆی ھه تایبه
 ھز ت تا به میلله.  خانیانهوی داڕو  و نیشانه گه  به مه بت، ئه شیان ھه ھاوبه

ت  کاتک میلله ر ھه. بت تر و دیارتر ده سته رجه ی به ی خواکهیند تمه ترب، تایبه
 و ڕزگار  وه ، دونیا بژنته وه ته قیقه ی حه ڕگه  توان له  ده ما که  نه وه ڕی به باوه

ت و  ب وره تکی گه  میلله بت که  ده وه رداری ئه ستبه  ده بکات، مانای وایه
  ''.کان هیجیۆلۆسیۆ س وه ک بۆ توژینه یه سته ره  و که  ماده بت به نگ ده ھه

م  ، به یه تی خۆی ھه تک خودای تایبه میلله ر ، ھهۆڤ بۆچوونی شات به 
   له تان، جگه موو میلله  ھه واته که.  یه  ھه قینه ک خوای ڕاسته نیا یه ڕاستیدا ته له
 خوای   که ته  میلله م کامه به. دا چوون ه  ھه بهون، وھ ت، سه ک میلله یه

،  تی ڕووسه ، میلله ته و میلله ئه'':  وه داته رسڤ ده ، بهۆڤ؟ شات یه ی ھه قینه ڕاسته
  تی تازه یهی شارستان  که سیحییه تی مه نیا میلله تی ڕووس ته  میلله چونکه

،  رده تی پاک و بگه  میلله تاک ، چونکه کردووه  نهیی نده  و گه یشواندووه نه
  ''. وه ته  مندای ماوه  به  که وییه تی ڕووی زه ، تاک میلله  و دسافه ساده
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  رانه یامبه ڕاستی په رککی به یام و ئه دۆستۆیڤسکی په/ڤفۆ شات جۆره م به
تی   میلله تی عیبری خۆی به وەک چۆن میلله. دات تی ڕووسدا ده  ملی میلله به

  وه ی دۆستۆیڤسکییه  نۆڕین و ڕوانگه  له و ئاوایه زان، به ودا دهی خ بژارده
ا دکاتک  له. موو دونیا بت سی ھه دا فریاره ئاینده  ب له تی ڕووسیش، ده میلله
  ر جۆره سیح، ھه تی مه زره وتنی حه رکه سیحایی، ده ڕن مه ی باوه گوره به

ژادی   نه  بهمرۆی  موو تیره  و ھه وه کاته ت ده تی ڕه ری تایبه یامبه بیرکی په
  م ئیمتیازه ی ئه وه ر ئه سه  له چی دۆستۆیڤسکی سووره زانت، که  ده بژارده ھه

تی  تی ڕووس تاک میلله  میلله ی که م ئیمتیازه تی ڕووس، ئه  میلله بدات به
ی   ڕوانگه  له  وم پودانگه یانی به.  ندی خوایه سه ویست و په خۆشه

چ  رده  ده وه سیحی، له ی مه رانه یامبه ڕ و ویژدانی په ، باوه وه کییهدۆستۆیڤس
  .یی و نیشتمانی وه ته یامکی نه  په بت به کو ده یامکی جیھانی بت، به په

  لک وه ر به سهوی نو وسته م ھه  ئه ویانهوس ویست ندێ که ھبت ھه
نی یی ئۆل و ئای کی تازهندکان  جووله  جۆره م بۆچوونه ئه''   که وه نه بده
 ، ند نییه سه ج و په واو به  بۆچوونکی ته م بۆچوونه م ئه به، '' ته هیسیحی مه

  ته ییونه تان گه موو میلله  ھه  ناکات که وه  دۆستۆیڤسکی نکۆی له چونکه
تی  هیھوودی ینی یهیی ئۆل و ئا م بۆچوون و ئیدیعایه و ئه ئه. تی خودا قیقه حه

 و  وایه م پی ت ب، به ک میلله یه  ت به حی و سرووش تایبه  وه  که نییهقبووڵ 
تک نیتوانیوە  درژایی ڕۆژ و ڕۆژگاران، ھیچ میلله   به  که دایه ته ناعه و قه له
نیا  ی خۆی بگت، ته سیحییانه رکی مه وری خۆی ببین، نیتوانیوە ئه ده

 کاری  تی تازه هی شارستانی کهڕوات، چون ی خوادا ده ڕگه  ڕووسیا به
ر  ک ھه  ڕووسیا نه مجۆره  به.  بردووه ر نه ده ی ڕاستی به  ڕگه  و له کردووه تنه

رکی خۆی   ڕۆڵ و ئه تک بوو که کو تاک میلله ، به ی گاوه رانه یامبه ڕۆی په
  ،یه دا ھه هک له سه ی مه وه  لکدانه ک له  جیاوازییه دا، سووکه جا لره.  پاراستووه

 دن  وه  ھبت ئه ، که وه ته داوه نه کان، ئاوڕیان ل کاره ی شرۆڤه  زۆربه که
  . وه ینه بده  ئاوڕی ل ئمه
 ت و له ک میلله ت و بۆ یه ک میلله  یهی خوا ھی ی که م بیره رحاڵ، ئه ھه  به 

نجامدا  دوا ئه   له ، چونکه ترسیداره تدا ب، بیرکی ترسناک و مه ک میلله ناو یه 
  .وه یه ه و ھه  ئه ته وتووه  کهڤ و شاتۆ وه شکته ت ده رستنی میلله  په به
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  ، بهڤ شاتۆ''؟ یه خوا ھه  ڕت به تۆ خۆت باوه'': پرست گین لی دهۆستاڤر
  به زه  مه ڕم به من باوه.   ڕووسیایه ڕم به من باوه'':  وه داته رسڤ ده پچپچی به

  ''. یه ی ھه که کسییهۆد رته ئه
  : ڕوات ری ده سه له. ستاڤروگین 
  ا؟خو  دی به ئه -
م  ژر ئه  ت خۆم ھم به ر ده نووسه( . دنمخودا   بهڕ  باوه... من... من -
  ) دا ھناوه یه واژه سته ده

  
و خودا  ره  به وه ته ی میلله ڕگه   لهۆڤیش وەک شاتیدا دۆستۆیڤسک جا لره

نیا  ت ته  میلله، وه الی دۆستۆیڤسکییه بۆ دۆستۆیڤسکی و بها دکاتک  ، له چووه
  . ت، ئامانجه  میللهۆڤم بۆ شات  و ھیچی دی، به قۆناغ بووه

  کان، به ینییهیردمی و ئا  مه و دابه ر دا، فاکتهۆڤی شات وه و بیرکردنه  بیر له 
سم و   ڕهۆڤشات.  وه  جیاکردنه نه  ئیدی لکدی نایه بن، که  ده ک ئاوته یه ندازه ئه

رستی ئینجیلی  ی جووتیاران لگڵ ڕنمایی و خواپه رستانه ریتی بتپه دابونه
بی ڕووس  زه ی مه سته  و ده  فیرقه مووی به ر ھه کات و ھه ڵ ده سیحدا تکه مه
ڕی   باوه ، که جۆشوخرۆشه دکی به تهرواوی مو ی ته  نموونهۆڤشات. زانت ده
ھا  کات، جۆره تیس ده ی سنووری ڕووسیادا قه وه چوارچ ی، لهسدۆک رته ئه

  ن و به که ده بار ، ل وه وراته ری ته  ده یر و نامۆی له سرووت و ڕنمایی سه
 یرشانی رانی و په  نیگه دیاره. ن که و نابووتی ده  فه ، خه وه بیانووی پاراستنیه

  ، که ییھ ره بهرو  بسه  بیر و ھزرینه و جۆره ی ئه ق زاده قاوده و، ده ئه
ڕ و  ھبت باوه. کات کو گومی ده  به ،وه سیح نادۆزته ک مه  نه وه یانه میانه له

 خیایو   ئه  که  ئاسانتره و شتانه ڕھنان، ئیمان و ئیمانداری زۆر له باوه
  وێ وەک کوران به یه و ده م ئه ، به  نزیکه  زۆر لوهیری وه خته به. کات ده
  .ستی بن و بیگات ده و دیواردا، به م دەرگ و به ، بهکوت په له

 ڵ کردبوو و گیندا تکهۆرڤستی لگڵ ستا  کاتی خۆی ده ی، که که کاتک ژنه
 شه  نه جۆره  ت، بهینی بب که اهدم تا من  بۆ الی ئه وه کردبوو، دته تی ل خیانه

دات و  ده خکی زۆری پ کات و بایه  دهی پشوازی وه رمنانه کی شه یه شه هگو  
  نته ا پ دهدناکاو  له ی که ره وه م بوونه  ئه ، کاتک که که دایکبوونی منداه پاش له
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ھاوار . ژن ھه اپای دهتر کی کۆنگ، سه هیبین، شادی م خۆیدا ده رده به  دونیا، له
 و  وره کی گه و نھنییه ، ڕاز رکی تازهەو ردونیای بوونه سه ھاتنه': کات ده
ڕی   ڕباز و باوه ر به  سه ، که که  مامانه''. ھاتووه  نه  شرۆڤه کی له ڕجوویه په
   له  جگه مه  ئه، هی چی ی له  گۆییهم وڕن ئه'': ت  ده ،هیسیالیستیۆس
م   به''.  نییه  ھیچی دیکه،دات ده دا ڕوو سته  جه  له کی ئورگانی که شونمایه نه
  داوه رچاوی خۆیدا ڕووی به  ک له ڕجوویه دی پهناگرت، ئی گوی لۆڤ شات
. من  ئیمانداری ده ر به ، ھه دواوه ئستاش به  له .واو  و ته مانی ھناوهیو ئ
  جاره م که  یه مه ، ئه بینیوه  نه وه خۆیه  ی به  شادییه م جۆره ، ئه کی زۆره یه ماوه
  ن گرووپه الیه   لهۆڤت شا،و مان شه ر ھه ھه. کات  شادمانی خۆی ده ست به ھه

  وه کانیه نسکی و موریدهۆڤن فیرخ الیه  کرت و له  بانگ ده وه که شۆڕشگه
ی  وه ئیدی فیرخۆڤنسکی بۆ ئه. دت دا ھه یه م ماوه گین لهۆرڤستا. کوژرت ده

کک  ملی یه   به که بت، تاوانه ده ، ل وه  خۆی دوور بخاته  له که گومانی تاوانه
  . هۆڤ ناوی کیریل دا بدات، که که دامانی گرووپهن  ئه له

  سوندی خواردووه.  واو نییه قی ته ، ئه دایه گه  فی له ، مرۆڤکه هۆڤم کیریل ئه
 بیاری   جا چونکه.'' خۆیه ربه  پیاوکی سه لمن که بیسه''خۆی بکوژت تا 

نیا پویستی   ته، م کاره نجامدانی ئه  خۆی بکوژت و بمرت، ئیدی بۆ ئه داوه
.  ئیمزا بکات که  و ئیقرارنامه ی کوشتووهۆڤو شات  ئیعتراف بکات ئه  بوو که وه به

  ره کته  کاره  له ککه  یهۆڤکیریل. کات  قبووڵ ده ستکرده  ده ته م تۆمه ، ئهۆڤکیریل
. کانی دونیای دۆستۆیڤسکی رنجاکش و جوانه  و سه نتیکه یر و عه  سه ره ھه

 م به ، به  بوونی خوا نییه ڕی به ، باوه ناسه گین، پیاوکی خوانهۆرڤوەک ستا
   خۆ به وه جۆشوخرۆشه   به،کانی ئیماندار ند خه ، چه وه گینهۆی ستاڤر وانه پچه 

، خۆی  وه مان جۆشوخرۆشه ھه  ویش به واسن، ئه ده  ھه وه ئیمان و ئیماندارییه
 پووچ و   و بۆچوونه گه م به به. واست ده  ھه وه هیناسی ڕی و خوانه  بباوه به
ب، ئیدی  ر خوا ھه گه ئه'': ت ن، ده که ی ده گیژه ره کانی، تووشی سه هیج نابه
 ویستی ب و و من به تی ئه هیشی ر ویست و مه  سه ته ستاوه موو شتک وه ھه
  ستته وه دهموو شتک  وا ھه ب، ئه ر نه گه خۆ ئه. م و ناتوانم ھیچ شتک بکه ئه
   ''.م ی بکه سه لمنم و موماره خۆیی خۆم بسه ربه ناچارم ئازادی و سه. ر من سه
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ی و یھا ی ئازادی و ڕه  باترین پله وه وه ی ئه ڕوانگه  ، له م پودانگه به 
رداری  ستبه  مرۆڤ بتوان ده  که یه وه ؟ ئه یهیسک چ کردن بۆ ھیچ که چنه ملکه

زای   حوسن و ڕه ر مرۆڤ به گه جا ئه. بوونی خۆی بکات  ی لهۆخۆی بت، نک
   که  ژیانی خۆی بن، مانای وایه مای خوایشتی خۆی، کۆتایی به  که خۆی، به

ب،  ر خوا نه گه ئه''. تی ، یانی خۆی خوای خۆیه ییوه ی گهیھا ی ڕه  بایه و پله به
مرۆڤ '': ت ش ده اوهکر ڕواننه یر و چاوه  سه م ڕسته  ئهۆڤ کیریل''.من خوام

  ''.ب خۆکوژی بژی  تا بتوان به ،کردووه  خوای دروست بۆیه
تی کابرای  یهیل ده مان لۆژیک و جه ر ھه  سه وه ڕینه گه  ده جۆره م ئیدی به 

 و  کردووه  بتی بۆ خۆی دروست  مرۆڤ بۆیه وایه  پی مینی، که ژرزه
ر ئازادیدا،  نبه  ھه ستک له ربه تا به،  وه ته رز کردووه ساری ئۆل و ئاینی به حه
.  پس کردووه ترسی ئازادی، خۆی حه  له.  دروست بکات،ترست  لی ده که

   لهۆڤم کیریل به.   خۆی دروستی کردووه ترست که  ده و شته مرۆڤ له
  ته مان بابه ر ھه  سه وه ڕته گه  ده دووباره. وت که ر ده یدا سه که گفتوگۆیه

سیح  ر خودی مه گه ئه'': کات  ھیپۆلیت باسی ده سیح، که خاچدانی مه ی له که کۆنه
کی  وی درۆیه  گۆی زه ب، مانای وایه عاف نه ت مه بیعه  حوکم و یاسای ته له
 و  وه وڕتهوس ری درۆدا ده وه وری ته ده   به یه ساره م ھه داری ئه  و مه یه وره گه
  شوه تی، له  نسیپی خوایه ر پره گه ه ئ''. و ھیچی دی خیفه کی سه یه مه گه

 ،وێ ی خۆی بیه وه ئه یدا ئاۆز و بمانا و ناماقووڵ بت و مرۆڤ ب که کۆنه
  .خشت  جیھان ببه تی به قیقه زم و نیزامکی حه بت نه ب، ده خوا
 و  ، نیشانه یهی بۆ نیکی ره کی ده یه  ھیچ پاکانه ، کهۆڤ کیریلی خۆکوژی دیاره 
و خودانی   خوا وێ مرۆڤ بکات به یه  ده  که یه ھایه  ڕه یهیو ئازاد  ئهی گه به

 خۆی  س ب که م که که ر بت، یه ستپشکه  خۆکوژیدا ده ب له وا ده پشه'': دونیا
لماندندا  ستپک و سه ڕای ده  نیا له بکات؟ من ته ست پ گینا ک ده بکوژت، ئه

  ''.کوژم خۆ ده
  ''. ڕچ دەشکنم. وه مه که  ده من دەرگکه. م که ده ست پ من ده''
  ن دیواره گه کی تده ، خهۆڤی کیریل که دوای خۆکوژی و فیداکارییه 
. خوا  بن به وانیش بۆ خۆ ده وخنن و ئهوڕ ت ده یهیسیح کانی مه هیخالقی ئه
 که ،غروور و مه خۆ   به ر و متمانه وه خته  به  ئاراوه نگ مرۆڤ دته ھه''
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  یره له رنج و سه ی سه ی مایه وه  ئه''.ژی  بژی یان نه  گرنگ نییه وه الیه به 
  یه  ئالووده یه فه لسه و فه ند به ا چهت بزانین  یه مه  ئه،داۆفی کیریل که یهیناس خوانه
 ڕزگار بکات، مرۆڤی  کوژت تا تیره و خۆی ده ئه.  وه کاته تی ده  خۆی ڕه که

، ملی بۆ مرۆڤدای   تیرهیپناوی ڕزگاریسیح ل وەک چۆن کاتی خۆی مه
سیح  تی مه زره ، ڕک السایی حهۆڤڕاستیدا کیریل له. خاچ درا و له کوشتن دا

  یه وه ئاواته  ویش به ئه.  رچاوه به  وامی له رده  به وی به ی ئه و ونه  وه کاته ده
 ئازار کیدا خۆی فیدا بکات و پناوی خه و له  که ر خاچه  سه وته بکه ر سه
ویستی و  م خۆشه ئه. بکات کی دابین  خهیخونی خۆی شادمانی  به. ژتچب
ناس و   خوانه م مرۆڤه ی مرۆڤ، وا له  ئاینده ت به باره  سه  بسنووره شقه ئه

 ر به سیح، له مه ین نیمچه  ده که. سیحک بتازەن مه کات، وەک نیمچه  ده بخوایه
. بت  خوا ھه ڕی به ی باوه وه ئه ، ب یه سیح ھه  مه ڕی به  باوهۆڤ کیریل یه وه ئه

   له  که ،وه ینه  دۆستۆیڤسکی بکهی ریبه  غه و نامه دا یادکی ئه  لره جا پویسته
سک  ر که گه ئه'': ت دا ده یه و نامه یزنی نووسیبوو، لهڤدام فون   بۆ مه سیبریاوه
ڕاستی ساغ   به مه  و ئه تی نییه قیقه  و حه سیح درۆیه  مه لمن که بۆمی بسه

   ''.تدا قیقه ڵ حه گه بم تا له سیحدا ڵ مه گه م له که ز ده وا من حه ، ئه وه ببته
ی  انهیسیحی تی مه یهیدوکس تهڕ نوان ئه بینین دۆستۆیڤسکی له  ده جۆره م به 
 و و ،داۆڤ کیریلیناسی تی بخوایی و خوانه هیسیحی  و مهۆڤشات
و چ  ڵ خوا گه ح، چ لهیس دا، سیمای مه که ته ردوو حاه  ھه م له به.  ردانه رگه سه
  یه له سه م مه ئه.  وه منته  ده وه  خۆیهیردی و پیرۆزی مان بگه ھه  ب خوا، به به
مانانی  زاب دابوو، قاره  عهین دۆستۆیڤسکی مه  درژایی ته  به که

 ڕزگار  یه م کشه ی خۆی له وه ۆ ئهب'' ۆڤکیریل. دات ت ده زیه کانیشی ئه چیرۆکه
  . وه ری خۆیه پی سه هت  نت به ک ده یه  گولله،''بکات
کان  ناسه  خوانه کک له  کۆتایی ژیانی یه  که یه ش ھه کی دیکه خۆکوژییه 
لسین نزیک  خه  ڕزگاری و ی له وه گینش پاش ئهۆرڤ ستا واته. تازەن ده
 ژیانی خۆی  کوژت و کۆتایی به  خۆی ده انهوج کی گه یه شوه  ، به وه بته ده

یدان و  ر مه  ھه  توانای خۆم له ومهومن ویست'': نووست کدا ده یه نامه  له. دنت
و   تماشای ئه وه ب و کینه ره چاوی که   من به ،وه مه بکه بوارکدا تاقی
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ری و ئیمانی وا  ئومده غیلی به  به  چونکه،ن  دژی ئمه  که م کردووه ئیماندارانه
  ''...م به وان ده ئه

دا، ھیچ   گرنگ و دیارانه ره کته م کاره چاو ئه ، له کانی دیکه ره کته کاره 
 بۆ بابی   ئاماژه هی پتیڤی،ش مه ای ئهم و به.  نگوڕوو و نموودکیان نییه ڕه

 وەک ھزرڤانکی ناکام و بزار و گازاندۆک ،یچۆڤفیرخۆڤنسکی، ستیڤان تروڤیب
زل و   ئایدیالیست و قسهیکی تۆباوی یه  بابه مه ئه.  بکرت،یی ۆشگلهو خ
  ، که ڤسکییهۆ گرانۆرفیسۆواوی پ کی ته ، یانی کۆپییه ر و حازرگریانه ماوه ده
دا،  ره کته م کاره پاڵ ئه له. یزمی ڕووسیارانی لیب زرنه  دامه کک له  یه کاته ده

. وت که رده ، دهۆڤ کارمازین وره ری گه  نووسهیتی سایه و که سیما
نگزی  تئه فره  نهیکی کاریکاتۆری یه ، ونه وه هۆڤی کارمازین میانه دۆستۆیڤسکی له

–ڕووسی''کی   وەک تۆرگینیڤ بابایه م پیاوه ئه.  داوه یشانپتۆرگینیڤی 
ر   سه ته کانی تۆرگینیڤی خستوونه مان قسه دۆستۆیڤسکی ھه. '' ئورووپاییه

  وه وه ش بهیزینامانی و شا  ئه من بووم به'': ت  و دهۆڤنزاری کارمازی
 نیا. ''ژیم  ده  کارلسروھه  له  که مین ساه وته ری حه مساڵ سه ئه'' ن یا''.م که ده
کشی بۆ شار ڕابکشت،  وانی لبا ئاوی لووله شاره نی نجوومه کاتک پار ئه''
کشی  ی لووله له سه ڕاستی مه به. شادی کرد  ستم به  ھه وه  کانگای ده له

م،  که  ئازیزه ی نیشتمانه و کشه  له سه شت مه گه   بۆ من له کارلسروھه
  ''. ئازیزتره

تی تۆرگینیڤ  و سیمای ڕواه مان ڕوخسار  ھه داوه وی دۆستۆیڤسکی ھه 
، ی که یهیو سپ  لوول و پ قژه'': ت  ده وه یه باره م  له.خشت ی ببه مانه م قاره به
ژر    و له وه کانییه  و سووره  پاک و چکۆله ردوو گوچکه پشت ھه  له
مک  شیرین و که''نگکی   ئیدی ده''.ڕژا ا دهدر شان و ملی سه  به وه یه که پقه شه

کۆڕکدا بۆ   می له رھه  دوا به ره م نووسه نجام ئه ئه. دات  ده''تیژ و زیقنی
م  قی ئه  ده.'' مرسی  له یهیی بریت مه رھه م به ناونیشانی ئه.  وه خونته کی ده خه
 بۆ ڤ کاتی خۆی تۆرگینی  که نجراوه  ھه وه  نووسینکه  له مه رھه به

  . ناردبوویی برایانی دۆستۆیڤسکی که ڕۆژنامه
ند   چه ، پاشان له وه ناسته دا ده یهی کۆمید م ونه تۆرگینیڤ، خۆی له

  وه یه و باره له کردبوو و یی ل کانی خۆی گله  دۆسته ندێ له کدا بۆ ھه یه نامه
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کاریکاتۆریش    له ، کارک بکات که خۆ داوه  ی به دۆستۆیڤسکی ڕگه'': ت ده
   ژراوژر و به ، که دا نواندووهاف سیمای ک ی منی له  ونه ھاتووه.  دزوتره
وس   و ته اتهی گ وه ، جا بۆ ئه  کردووهڤی نچای که  حیزبه  لهیواداری نھنی ھه

 کاتی  ی که و تاک چیرۆکه  ئه یدا ھاتووه وس و توانجه م ته و بکات، جا له به
  ته کرد، داوه  دهیرشتی رپه و سه  ئه م ناردبوو که یه و ڕۆژنامه خۆی من بۆ ئه

کی  یه ، نامه قه و ده ت به باره خۆی سه  ا دۆستۆیڤسکی بهدکاتک  له. و پاڵ ئه
بوو   نه وه ھبت ھیچ پویست به'' .انی بۆ ناردوومدرز پیرۆزبایی و قه
بدات و   دۆستۆیڤسکی ھان اوا، لهئوادارانی ڕۆژ  بت و ھه تۆرگینیڤ تووڕه

کرداری  رچه ڕووی په کان، ڕووبه یتانه ی شه وه  بوبوونه چونکه. ژنوبھاڕو
م  ی له ده تون م ھرشه ئه.  وه را بوه پگه رانی چه نی و خونه مه توندی چاپه

  وه وانه الی ئه ی و ئازادیخواز، بهابو بیرن لی ر ھزر  سه دا کرابووه ڕۆمانه
ریتانی  و دابونه و ڕسا  و کوفرئامز بوو و لگڵ یاسا کارکی گالنه

حکوم  کی مه یه ا باب  که یفه ڕاستی حه یانگوت به ده.  وه کرده ده ریدا تکی نه ھونه
ی دوژمن مپ  که و پشتیوانی له  وه ڕته گه  ھه و ئاسانییه زیندان، به  بگاره به

 دژی  یه م ڕاده  تا ئه،سک خۆی شۆڕشگ بووبت  که رمه ڕاستی شه به. بکات
  . وه ستته خواز بوهووتو  پشکهیتی یه ر کارکی شۆڕشگی و کۆمه ھه

ر دۆستۆیڤسکی، کانی ڕزدا یتانه ڕۆمانی شه'': ت  ده وه یه باره م نیکیتین له
  میدا، واته رھه مین به که یه   له  که وه کاته ده مان بۆ ڕوون وه ندوچوون، ئه ب چه

  ر ھیچ جۆره  نووسه ی که وه  بریتی بوو له کرا، که دی ده ژاراندا به  ھه له
 ڕۆمانی  له'': ڕوات ری ده سه  له''.بوو وانی نه فراندنه یاکی فیلیڤانی ئه خه
ژاران، زۆر  ری ڕۆمانی ھه بیی نووسه ده ئهی ندا، ئیفالس و ناکامی کا یتانه شه
  ''. قی دیاره زه  به

و  بر ر سه گه ئه'': ون که رچاو ده  به م ڕستانه ودا ئه  گۆڤاری پته له
 جاران  کانمان، که ره  نووسه کک له می یه رھه  به ب، که ت ھه ه وسه حه

، بگومان وای  وه یی بخونیتهرکی زۆر میللی بوو، تا کۆتا نووسه
ش  ژاره م و په  خه نگه ک و ڕه ییه زه  به  جۆره ست به ستی، ھه بوون و په تووڕه
ند،  مه ھره رکی به وێ، ھبت نووسه که رک ده بینی نووسه  ده یانی که. یت بکه
ین   بنهدا وه  دان به وێ پویسته مانه وێ و نه وێ، بمانه که بینی مرۆڤک ده  ده که
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 یی ڕۆمانی تاوان و سزادا، ئاغای دۆستۆیڤسکی وه  لگڵ بوبوونه که
 چاوی بموباالتی  نیا به ش ته خنه ھلی ڕه ئستاش ئه...  ست داوه ده جارانمان له

   ''.ن که  تماشای ده وه ییه زه ت به نانه ت و ته قاره و حه
ستایشی ڕۆمانی   ی دونیای ڕووسی له ری ڕۆژنامه به ڕوه کاتک به 
ریترین کاری  جوانترین و ھونه  کان، به یتانه شه'': یکاندا نووسی یتانه شه
،  وه خته  وهینی مه ن چاپه الیه   له''. ژماردن ی دوایی دته م سانه ی ئهیب ده ئه
 درۆو ب ر  سه ، ھرشی زۆر توندی کرایه وه  لیباهینی مه تی چاپه تایبه به

  . وه خرایه
کی ئجگار دگیر و ناسکی  یه کان، نامه یتانه  شه ت به باره ، سهڤراخۆل ست 

ین و باسی  ی بکه دا ئاماژه  دن لره وه  ئه بۆ دۆستۆیڤسکی نووسی، که
 فیکری، بگومان یندی مه وه جۆری و ده مه  ھه ت به باره سه'': نووست ده. ین بکه

راورد  شدا بهتۆستۆیر لگڵ  گه ئهت  نانه ته. ری ڕووسیایت مین نووسه که تۆ یه
ئاۆزنی،  کانی خۆت ده رھه  تۆبزی به م تۆ به به. پشتری و له بکری، تۆ له

  وه ت و تیمه رچن و پلۆت و بابهگڕووی داڕشتن و   ی تۆ له که ر ڕۆمانه گه ئه
  ڕۆمانی قومارباز و مردی  بۆ نموونه.بوو رتر ده ، زۆر کاریگه تر بوایه ساده
دا  مژه  گه ی له و بیره م ئه  به،بوو کی باشیان ھه یه وه نگدانه یی، ده میشه ھه

رکی  ر نووسه گه ئه...  فھوومه کی گشتی ئاۆز و نامه یه شوه   ڕوو، به خستووته
یان  و ڕۆمانه ، ئه و توانای تۆوه  ھره کی به یه  ده مانی، به  ئهنفڕەنسی یا
ش  کی گه یه ستره کرد و وەک ئه رده ادا ناوبانگیان دهموو دونی  ھه نووسیبا، له

  ''...وتن که رده بیاتی جیھاندا ده ده ئه  مژوو و له
کانی  یبه موکوڕی و عه  که ، دان به وه وازوعکی جوانه ته  دۆستۆیڤسکی به

ندین ڕۆمانی  ین و ھزری مندا، چه زه  له'': ت  ده وه یه و باره له. نت خۆیدا ده
  رچاو که  به کانی من وا دنه  ڕۆمانه ، بۆیه وه بنه ده ک ڕۆماندا چ  یه از، لهجیاو

ی  مه  ئهن یا''...ن ده ست ده ده تی خۆ له نگی و ڕیتمی تایبه گونجاون و ھاوئاھه
  ھزتره ربین به کانی گوزارشت و ده وزاره  ئه  له میشه ھزی ئیلھام ھه'':  کهدی
می پوشکینشدا  رھه ندێ به  ھه  له ته م حاه بوو، ئه  وا فیکتۆر ھۆگۆ، بۆ نموونه(
ت   خه خۆ نامن و له  کاتی نووسیندا ئاگام له   من له  بۆیه،)کرت دی ده به
  ''...بم چم و و ده رده ده
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 ، وره کارکی گهھی گونا  ڕۆمانی ژیاننامه  له شکه کان، به یتانه ڕاستیدا، شه له 
رگیز   ھه ی که و ڕۆمانه کرد، ئه مان پ و ئاماژه  پشتریش باسمان کرد که
نی  مه ی ته و ڕۆژگار و قۆناغه کانی ئه ورییه ری بیره فته  ده له.  نووسین ھاته نه

 ،بینرن کی زیندوو ده ک خه  ناوی کۆمه م ڕۆمانه ت به باره  سه،دۆستۆیڤسکی
. ۆیڤسکیدا بینیبت ژیانی دۆست یان لهیک جار ڕۆکی الوه ندێ  ھه نگه  ڕه که
نجی  ری و ڕووداوانی ڕۆژگاری گه وه جار ناونیشانی کتبان، بیره ندێ ھه

ی  ک بۆ نووسینی ژیاننامه کییه  وەک پشه ی که اشتانهدم یاد ئه. تۆمار کراون
ر  سه  کانی خسته کاره  شرۆڤه ندێ له  کرابوون، ھه  ئاماده وره گوناحکارکی گه

،  م گوناحکاره  ئایا ئه، خودی دۆستۆیڤسکی بپرسن له   که وه ی ئه ه که که
  ؟ بووه خودی دۆستۆیڤسکی نه

 بۆ الی تۆرگینیڤ و   دۆستۆیڤسکی ڕۆژک چووه ن گوایه  ده وه گنه ده 
تۆرگینیڤ .  وه  بۆ بگته''نگینی هنکارکی '' ،کانی خۆیدا موو کاره نو ھه تا له

  : پرست لی ده
  ؟ وه  بۆ من بگیته مه وێ ئه ته بۆچی ده -
  .تبوغزنم ک ده یه لمنم تا چ ڕاده ی بیسه وه بۆ ئه -
ی خۆی،   بیوگرافیانووسکی پجۆشوخرۆشی ھاوڕکه  به ستراخۆڤ، که 

 تۆستۆیک بۆ  یه دا نامه١٨٨٣ سای  رکردبوو، له وی دهادۆستۆیڤسکی ن
ک بوو  کابرایه'' :کات  ھاوڕی دهی باسی دۆستۆیڤسکی جۆره م نرت و به ده
 ڕووی سکسی و  زانی له ده... ڵ نده غیل و گه نگز، به ڕه دخوا، شه به

. کرد ده ی ژن نه فسوونی ژنانه ، ھیچ حیسابکی بۆ جوانی و ئه وه سکسبازییه
تاوان و    لهۆڤگایل کان، سڤیدر یه مینییه  ژرزه مانانی ڕۆمانی یادداشته قاره

خۆی    زیاتر له ن که مانانه و قاره کاندا، له یتانه  شه گین لهۆسزادا و ستاڤر
  ''.چن ده

 یستدرژی  دۆستۆیڤسکی ده  که وه تیه س گاویه  الی زۆر کهڤستراخۆ
 و ۆڤن ڤینگور الیه   له ته م تۆمه ئه.  ر کیژکی چکۆله  سه ته کردووه
ف ۆکوڤاتڕۆژێ ڤیس'': ت  دهتۆرگینیڤ.  وه ته  دووپات کراوه وه فیشهۆڤاتۆڤیسک

 خانمکی  کرد که خۆی ده   دۆستۆیڤسکی شانازی به  که وه بۆی گاومه
م   به''. وه مامه  حه ته کی بچووکی بۆ ھناوه یه  کچۆهخوندنگ،ری  به ڕوه به
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 بوختان بت  مه  ئه نگه ڕه'':   که  گوتووه وه یه و باره ی له نده وه ر ئه ف، ھهۆگاکۆب
و  لماندنی ئه ی پویست و بنجب بۆ سه گه  ھبت به''.ستراب به و بۆی ھه

  ر جۆره ی ھه  دۆستۆیڤسکی، مایهیی سکسییوسن م نه ، به ئارادا نییه  له قسانه
، ئیدی  دوای نووسینی ڕۆمانی نیتوچکاوه م له به.  یه ته و بابه گومانکی له

ر دۆستۆیڤسکیدا  سه  به نهیی مندا سته تی جه زه  و لهیکی سکس ھایه  ئه جۆره
 ، بالق ببوون  تازه ی بچووک، که  دوو کچۆه ت به باره سه. بت زاڵ ده

  وام ل که ره چیت گه.  ڵ بکه گه زووی خۆتم له  ئاره  ئستا به،ی ده'': نووست ده
،  بگره چم لڕی نقو م، ده که ده ، تکات ل بگره ، نوقوڕچم ل ئازارم بده.  بکه
 ن یا''. بگره  نقوڕچم ل که  ئازیزه ی کچه ، ده بگره م ل چکی دیکهی نقور ده
گریاین،  مووسی، ده کدیمان ڕاده گرت، یه  ئامز ده کدیمان له هی'': نووست ده
  ''. ڕامووساندا ئاوسابوون مولومان له نین، ده که پده
،  سایدایه ی شازدهن مه ته  له ، کهکارامازۆڤدا ڕۆمانی برایانی  ھا لیزا له روه ھه 

: ت ی ده رباره ئیڤان ده.  ی دی تووشی ھیستریا بووه و دوو کیژه وەک ئه
  : ت  ئالیوشا ده''...ن ست، خۆی ڕاده وه چی ڕاده و که  سانه نی شازده مه ته''

  ست؟ وه  چۆن ڕاده باشه -
  .اتد  ده وه سته ده ست و خۆی به وه  ڕاده رزه وەک ژنانی سووک و ھه -
ر   سه کاته ستدرژی ده ، دهۆڤ ڕۆمانی برایانی کارامازۆڤدا، سڤیدریگایل له
 وندا به مارکی دانه  عه ڕۆژک له'' .سان ڕوالی چوارده کی که یه کچۆه

وێ خۆی  یه  دهۆڤ سڤیدریگایل ی که وه و شه  ئه.'' وه یبیننه واسراوی ده ھه 
   کردبووهیستدرژی  ده بین که ودا ده ل خ یه و کچۆه مان ئه بکوژت، ھه

  بین، چونکه ون ده مان خه گین، ھهۆکانیشدا ستاڤر یتانه  ڕۆمانی شه له. ری سه
ی  که ویش، وەک قوربانییه ی ئه که هیو قوربانی  کی خاپاندووه یه ویش کچۆه ئه

  . لقاوز کردووه ، خۆی حهۆڤسڤیدریگایل
   دوو ڕۆماندا دووباره ی پنج سادا له له فاسی  له ، که ته م بابه ئایا ئه

  ؟ نھان نییه ک بیری نھنی و په ی یه ، زاده وه بته ده
  شدا، که یهیب ده  ئه خانه و دیوه ی له م چیرۆکه ت ئه نانه دۆستۆیڤسکی، ته 
کرد،   ھاتوچۆیان ده کی ساده برد، خه ی ده ڕوه سکی بهڤکۆدام کوژمین کر مه
  . وه ته ، گاوه وه ک کیژیشه رچاوی کۆمه  به به
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کانی خۆیدا  داشتهد یا ی له م ڕووداوه فیا، ئهۆناوی س  سان به کیژکی چوارده
، ئیدی  وه بته ری ده به وکی خۆش خه  خه ، له که مانی ڕۆمانه قاره.  تۆمار کردووه

  ست به  و ھه وه وته که ھاتووی بیر ده خشیننه به کی کۆنی له تایه خه
کیبتییداخۆیشی   کات و به نھان ده  پهرپرسیارچ بکات  دهت و نازان نم .
 جارک،  ، که وه وته که بیری ده)  که مانی چیرۆکه قاره(و  ئه'': نووست فیا دهۆس

،  وه کانیه سته  ھۆی ھاندانی ھاوڕێ مه یشونۆش، به وکی ڕابواردن و عه دوای شه
  ''...کات ساتی ده سان و فه کی ده یه ر کچۆه  سه کاته ستدرژی ده ده

سکی  گین، کهۆرڤ و ستاۆڤئایا دۆستۆیڤسکی، وەک سڤیدریگایل
کی  سبازییه وه یاڵ و ھه  خه نیا جۆره و ته  الی ئه که  شتهن، یا وشت بووه چه که
  ی من له وه ئه'': ت کانی خۆیدا ده اشتهد یاد ؟ جید له نراو بووهپ چه
و  م ئه ، به ری خۆم نییه کته م، کتومت کاره که ی ده خۆدا ونهکانی  مه رھه به
 بۆچی ''.ربچم  ده و جۆره گین بوو به م، له بوایه ر ئستا وا نه گه  ئه  که یه سه که
  یای خۆیدا و به  خه  دۆستۆیڤسکی له گرین، که رنه ند وه ھه  به یه و بیرۆکه ئه
 ر  سه ته  کردووهیستدرژی یاڵ ده  خه و به  ک کردووه یه  کچۆه زی له یاڵ حه خه

ی  ستدرژییه و ده ؟ ئه  ژیانی ل تاڵ کردووه یاییه  خه ستدرژییه م ده و ئیدی ئه
ی بکات،  سه یادا، موماره  ساتکی زای خه ینی خۆیدا، له  زه  توانیویتی له که
 ملی خۆیدا   به  ڕووداوهو  ئه وه خۆشانه تکی نه زه  له جۆره  و به  وه دنته بیر وه
  ئیدی به. کات تبار ده  تۆمه  ناجۆره و کاره نجامدانی ئه  ئه دات و خۆی به ده

م  کات و ئه  ده رکۆنه ککی دیدا سه ر خه نبه  ھه  خۆی له رمانه کی بشه یه شوه
کانکدا  ر چ خه نبه ھه  خۆی له. بین ده تی ل زه و له  خۆشه ی پ ته حاه
 دۆستۆیڤسکی زۆری ڕق  ر ئاغای تۆرگینیڤدا، که نبه ھه  کات؟ له  ده نهرکۆ سه
من '': نووست دۆستۆیڤسکی ده. بوغزن س پتری ده موو که  ھه تی و له لیه

 برپرسیارتیینیا بۆ خۆنواندن،  جار ته ندێ  پیاو ھه گینه م، له گه زۆر چاک تده
 خۆنواندن و  م جۆره  ئه م کهزان ملی خۆیدا بدات، زۆر چاک ده  تاوانک به

  ''. چیدایه  کوێ و له  گی له  ڕه کشانه خۆھه
کان الی دۆستۆیڤسکی،   سکسییه له سه  بنجوبناوانی مه  بۆ چوونه وادیاره 

  .و بکرت نوکه  شه یه و ڕسته مکی ئه و چه  مانا پویسته
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  م بندی چواره
   
  
  

  
  م که بشی یه

  کار رزه ھه
  
  
 سان  وه یینه  ماباتی دۆستۆیڤسکی گهدا،٨/٧/١٨٧١ برواری  نجام له ئه

ند و  ماوه  زه دا، که ر کسی سانت ترینتیه  به  به کاتک که. پیتروسبۆرگ
ی  که  ژنه ڕین، فیۆدۆر ئاوڕک له نجام درابوو، تپه ر ئه ونده یان له که بینه ماره
خۆشی   مان به م چوار ساه ئهرچۆنک ب  ئ ئانت، ھه'': ت  و ده وه داته ده

 من ؟ دایه گبه ھه  مان له ئاخۆ سان پتروسبۆرگ، چ شتکی بۆ ئاینده... ر  سه برده
  ''. نابینم  چ شتکی دیکه،مومژ متومان و ته  ته  له جگه

،  وه کانی دایه رزه و قه انی دای که ره فه ی کرێ سه وه دۆستۆیڤسکی پاش ئه
وزاری  ئامان و قاپوقاچاخ و ئه و ھیربار و ئه. ڕکدا ما هب  ند ڕۆبکی له نیا چه ته

ژنکیان سپاردبوو،   پیره ران، به نده یاندا بۆ ھه که ره فه کاتی سه   له ی که قه مووبه
  به ی که رگانه و جلوبه وو، ئهب چووتدامووی  ، ھه وه که ژنه ھۆی مردنی پیره  به

ر  سه  به که ی ماوه وه ن، پاش ئهر دایان نابووۆکی سووخ ھن الی کابرایه ڕه 
ی،  ی باخه نکه  ته ی نابووه که چووبوو، کابرا بۆ خۆی فرۆشتبووی و پاره

  ، که وه یه که  مردووه  کوڕی ژنهۆین پ الیه  کانی دۆستۆیڤسکی له کتبه
  .یی ببوو، تانفرۆش کرابوون دووچاری بپاره

  ند ڕۆژک، خزمان به چه  یان بۆ سان پتروسبۆرگ، به وه ڕانه دوای گه
: یان کشا کی زۆر درژه یه  ماوه م دیدارانه ئه. نییان  دیده ڵ ھاتنه کۆمه
.  وه بووه  ده وام دووباره رده م به ست و مشتاخ، پرسیار و وه واپرسین، ده ھه
ی زۆر جوان و  که  ژنی ھنابوو و ژنه،ی دۆستۆیڤسکی که کوڕهزڕ، ۆڵپ
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  ی ئیمیلی فیۆدۆرۆڤنای ژنی میشلی برای، بووه کرەو  گه کوڕه. خشکۆک بوو
.  ره رمانبه  بانککدا فه میشی له ناوبانگ و کوڕی دووه  پیانیستکی به به

  .کات ووسی دهنشیان کاری توند که کچه
ماندوو  واو بتاقت و نا تهڤریۆگریگ  ئانا کانه دووی یه ک له  یه م دیداره ئه
  دون که'': ت  ده وه یه و باره کانیدا، له رییه وه هاشت و بیردادی  ن، له که ده
  وه پاڕایه خوا ده  وام له رده م به که بوو، مرده خۆش بووم و بک ئازارم ھه نه
  برواری  سرئنجام له'''. وه چاک ببمه ڕت و م بپه که هیخۆشی  زوو نه که
حای '': نووست  دۆستۆیڤسکی ده.دا، کوڕکی بوو ناویان نا فیۆدۆر١٦/٧

  ''.قیژن رز و قایم ده نگکی به  ده ن و به که ی ده ریکن قۆنداخه حازر خه
ڕوات، تا  سکۆ دهۆوزدا بۆ موم وئۆخی مانگی تهر ئاخ  لهدۆستۆیڤسکی

پاش . ربگرت یکی ڕووسیا وه ی په  ڕۆژنامهیتی رایه به ڕوه  به ی له که پاداشته
ک  سکایادا، خانوویهۆڤخۆی سیرپ  جاده ، له وه هڕت گه ی بۆ پتروسبۆرگ ده وه ئه
   که واره دۆستۆیڤسکی ئومده. بن ر ئاکنجی ده ونده گرت و له کرێ ده  به
  ل مخابن، له. کاری خۆی بدات   به  بگرت و بتوان درژه وێ بک ئۆقره له
وس ئاغای  ڕۆماننو  که وه کاته واڵ بو ده ک ھه یه ولدا، ڕۆژنامهویل یڤی ئه ھه

 بۆ وت  وه رانه نده  ھه کی دوورودرژ، له یه دۆستۆیڤسکی، دوای ماوه
موو   ھه رز له نقه  خاوه ،وه بته ده  بو واه م ھه  ئه که ر ئیدی ھه.  وه ته ڕاوه گه
ر ستاینی ناو   گینته  که رزانه و خودانقه کک له یه. بارن ریدا داده سه  به وه که الیه
م   ئه.دات پسکردنی ده حه  کات و به ده کات، شکاتی ل ده ی ل شه ڕه  ھه،بت ده

دار و  ھره رکی به زانی تۆ نووسه خۆت ده  به'': ت  پی ده رزه نقه خاوه
 ،مانیم کی کاسب و بازرگانی بچووکی ئه نوبانگی ڕووسیت و من بابایه به
 ،کانی خۆم رزه ر قه سه توانم له  ده لمنم که  بسه وه وێ ئه مه م ده به

  ''.م که  ده م کاره  ئه  که به  دنیا. وه  زیندانه مه نوبانگ بخه ڕۆماننووسکی به
ت  ستاینی ترسناک ده ر  گونته به. ی که  مرده  داکۆکی له وته که ئانا، ده 

م   کونجکی زینداندا، بخه وێ، له  تا له وه  زیندانه وێ بچته  خوای ده ی له که مرده
  بت له ده نگ ئاغای بازرگان، ناچار ھه'': ت پی ده. ریکی نووسینی خۆی بت خه
مانی   یارۆی بازرگانی ئه''.فی بکشیت سره و میرج یدا خه که ی زیندانییه ماوه
  . وه نه  قیست بده ی به که رزه  قه دت که یان پک گه ترست و له ده
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 دۆستۆیڤسکیکانی  رزه  خودانقهی پشوازی ئانا میشه ، ھه دواوه  به وه له 
دا،  یه م ماوه له'': نووست کانیدا ده رییه وه رە بی  له وه یه باره م ئانا، له. کات ده

نی   بازرگان و دهمان،ھاتن بۆ ما ریب ده جیب و غه کی عه ھا خه جۆره
ندان،  ران و کارمه هرمانب ژنانی فه ، بوه وه وانه و قه  مپیالهۆخۆ و ک  یی به پیشه
 ر نشین، ئیدی ھه رانی خانه فسه ، ئهسۆزانیخانکان قومارخانان و ین خاوه
ن بۆ  نامانایه واه  و قه یالهپو کۆم ، ئه مانه ی ئه زۆربه. سک ناکه س و که
  ئستا پیان له.  وه رزان کیبووه  نرخی زۆر ھه قازانجک، به فشه

موو  ر ھه ھه.  وه کرده کانیان ده و داوای نرخه  وه وشه  که دۆستۆیڤسکی کردبووه
ر   سه وتبوومه م من که  به،کردین ده پسیان ل ی زیندان و حه شه ڕه  ھه مانه ئه
.  وه مه میان بده م و وه دا بکه گه یان له ب چۆن قسه مزانی ده ی و ده که فه
  ''. وه ستاینم دابووه ر همی گونت  وه  که وه دانه م ده می ئاماده مان وه ھه

کی  هیچی ه  مامه یدا، ببوو به یاپوه  خه م مرده پاڵ ئه ، له نجه  گه م ژنه ئه 
   زۆر چاالکانه م ژنه ئه. ڕ بوو خۆشی خۆشباوه کی نه ی بابایه که مرده. لھاتوو
 کاری خۆی ،رخ رکی کاری ھاوچه به ڕوه ر به ، وەک ھه وه شیارییهۆ ھ و به
و  ئیدی ئه. بوو  ده ی ڕۆژانه  و گرفتی چکۆله تووشی زۆر کشه. دا نجام ده ئه

دا ١٨٧٣ سای  له. کرا ده و ھیچ کارک نه ب ئه به. برد  ده ڕوه کاروباری مای به
ت که ده لشتر له کان، که یتانه  و شه مژه  ڕۆمانی گه بو  پڕۆژناماندا ب  

کت و لگڵ  ز ده خۆی کاغه  به.  وه  بکاتهبو  کتب چاپ و ، به وه ببوونه
. کات چن ده ه کان ھه پرۆڤه.  ه مامه و وا  سه وته که شانکاراندا ده  و وه چاپخانه

% ٢٠   داوای داشکانی پتر له کات، که کان ده ری کتبخانه  تازەنه پشوازی له
 سیوپنج  کاته  ده وسخه ن نرخی ده'': ت ، ده وه کاته ت ده ن، داواکانیان ڕه که ده

  .شت ڕۆب  بیستوھه وه منته ده% ٢٠دا بیست  سه   داشکانی له م به ڕۆب، به
  : ت  ده که ری کتبفرۆشییه تازەنه

  ؟%٣٠ی سدا  سه   له ی به  بکه که خانم ناکرت داشکانه -
  . حاه مه -
  .%٢٥دا  سه   له  به  بیکه وه مه الی که به -
  . نابت ڕ بکه باوه م  ده وه رانییه  نیگه دا به لره -
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.  بوات م کیار دنم که که یه  وت بوات، منیش واز له یه  ده تازەن که وا ده
ر  گه ی ئه ده': ت کات و ده ک ده یه سته وه  ھه که ری کتبفرۆشییه نهم نو به

  '. یدی نییه  قه نابت، باشه
بم، سی کۆپیکی  ک خۆشحاڵ ده یه ڕاده  یدی بهئ. دات م ده که نگ پاره ھه 
 ودا  سه''. وه گمه  بۆ دوکان، بۆ ده وه ڕواته  پی ده ی که یه و گالیسکه ی ئه پاره

زار  ئانا تا کۆتایی ساڵ س ھه. بت وتوو ده رکه کانی خانم زۆر سه ه و مامه
 سانی   له  که ،وه منته  ده د نوسخه نیا پنجسه فرۆشت و ته  ده نوسخه

  .فرۆشرن دواتردا ده
نی   خاوه،دا، میرمیچیرسکی١٨٧٢ ئاخروئۆخری سای  دا، له یه و ماوه له 

کی  یه  مووچه ی خۆی به که ری ڕۆژنامه رنووسه  سه،تیوی ھاو ڕۆژنامه
ی یشکست و ناکام. سپرت  دۆستۆیڤسکی ده زار ڕۆبی به ی س ھه سانه

وتۆ الی دۆستۆیڤسکی دروست  کردارکی ئه رچه کان، په یتانه ڕۆمانی شه
 بیری  ک بوو له یه ماوه. یزم بکات بیری لیبایتی مردن دژایه  تا کات، که ده
ربکات،  رک، ده داشتی نووسهدیا ناونیشانی ڕۆژانه   گۆڤارک به دا بوو که وه ئه

   و ڕووداوه ی دیارده رباره ڕ و نۆڕینی خۆی ده تا بتوان بیروباوه
ی  م پیشنیازه م ئه به. رببت دا ده و گۆڤاره ، له و قۆناغه کانی ئه هیڤاکیج

کی دی  یه گهڕ و  شوه  ی خۆی به ونه م خه  کارک، ئه هیمیرمیچیرسکی کردی
  کی گرنگی له یه خۆ، گۆشه ربه  گۆڤارکی سهیجیاتی له.  بکات پراکتیزه
. ست رده  به وته که تباری دهعگ و ئین سه به ربو و ی به فتانه کی ھه یه ڕۆژنامه
  بن که زگای سانسۆریش ڕازی ده  داموده.کات ند ده سه ی میر په که پشنیازه

و  به''م   به،تیوی ھاو ری ڕۆژنامه رنووسه  سه دۆستۆیڤسکی ببت به
  م پیاوه ی ئه کانی ئاینده هییچاالکی وست و  ھهیوردی چاودری  ی به رجه مه

  کرد، بریتی بوو له دا کاریان ده یه م ڕۆژنامه ی له بییه ده  ئه و گرووپه  ئه.''بکرت
ف، ۆوی وەک مایکۆڤ، فیلیپ رای توندڕه ری ڕاستگه ک نووسه کۆمه

  به یه م بوکراوه وت و ڕبازی ئه  ڕه.ۆڤ و تا دواییستراخۆڤ، بیل
 ھاتنی  به. و بو ئورووپاییانه  و دژه کارانه زه کی گشتی محافه یه شوه 

  .تر بوو کارانه زه دۆستۆیڤسکی، زۆر محافه
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  نگه  ڕه کرد که ده نا وای و وه ه وه  ڕۆژانی ھه دۆستۆیڤسکی، له 
خسن  وتۆی بۆ به تکی ئه رفه  ده ی ھاوتی، سووکه بردنی ڕۆژنامه ڕوه به
و بۆی ر زو م ھه  به،کانی خۆی بکات یگیری نووسین و ڕۆمانه  بتوان په که
 کاری  وانیدا، قوربانی به پناوی کاروباری ڕۆژنامه  له  ناچاره وت که رکه ده

 ی ل که موو کاته ، ھه که ی بوکراوهیر رنووسه سه. وانی خۆی بدات ڕۆمانه
کرد،  رانی ده  نووسهیپشوازی: ری خۆی بخورن رژا سه په یده گرت ونه ده
تی  تایبه به(کردن  چنی ده ، ھه وه چووه ده، پیاندا  وه خوندنه کانی ده وتارهگ

 ،کرد چن ده ه ی ھه  چاپخانهیکان  پرۆڤه،)کانی خودی میرمیچیرسکی نووسینه
کرد تا بزان  کانی ده  سیاسییه یگیری ڕووداوه ، په وه دایه ی ده می نامه وه

ی ناونیشان  ی خۆی به که  نووسینی گۆشه  له  جگه مه ئه.  چیدایه دونیا له
  .رک ن نووسهتداشدیا ۆژانهڕ

،  وه که نی ڕۆژنامه  خاوهی میرمیچیرسکی ی دۆستۆیڤسکی بهیند یوه په 
و   ھیچ لگڵ مجز  که،وتۆ بوو تی ئه ی تایبه انهیکی دیپلوماسی ندییه یوه په
ز  میرمیچیرسکی زۆری حه.  وه کرده ده نه تی توندی دۆستۆیڤسکیدا تکی بیعه ته
   که وه یدا بچته وتارانهگو  بوو به م دۆستۆیڤسکی ناچار ده ، به نووسین بوو له

و بۆ   وه ڕشتنه و دایده  وه ینووسینه  ده جار دووباره زۆر. نارد می ده بۆ ئه
میری '': نووسی  بۆی ده بۆ نموونه.  وه ، تا چاوکی پدا بگته وه نارده میری ده
،  ی پتروسبۆرگ، زۆر ناسک و جوانهوا ی ھه ت بۆ ڕۆژنامه که مه ئازیز، وه

  شت بگوترت به دت، ده ڕی ل ، بۆنی شه تونده م ھندێ وشک و به
 خۆم  نرم که ت بۆ ده مه و وه من ئه...  ند نییه سه کی گشتی زۆر په یه شوه

م  ، به کیش کردووه ی تۆ تھه که  نووسینه کم له یه ند ڕسته و چه  نووسیومه
م  نه و ھه ر ئه گه م ئه که زۆر سوپاست ده. کردبتدا م  ه ندێ ھه  ھه هدوور نیی

 ،ک یه ه ھه ر سووکه سه ش، جارک له وه م وای ئه  به''... وه یته بۆ ڕاست بکه
 لگڵ  وه تیدا کردبووی، لپچینهوی ھاو  ڕۆژنامه وان له  میری ڕۆژنامه که

  .دۆستۆیڤسکیدا کرا
دا  وتارهگو   له وتارکی بۆ دۆستۆیڤسکی ناردبوو، کهگ میرمیچیرسکی، 
ی  کانی تزار ئاڕاسته وتهگکش کردبوو،  ی تزاری تھه  ڕستهێند ھه

ی  وتهگی  وه  بوکردنه یزانیبوو که دۆستۆیڤسکی نه. کرابوو یرغیزقرانی  تازەنه
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تی  زاره ه ویندی زامه ب پرس و ڕه تی به شایهدندامانی ماباتی پا  ئهنتزار یا
م  ئه.  وه کردبووه ی بو که وتارهگب پرس  ئیدی به.  یه غه ده  قه،ربار ده
عات زیندانی  شت سه  چلوھهو  ریمه  بی بیستوپنج ڕۆب جه  به رپچییه سه

  دا له١٨٤٩سای    له دا، که ند مانگه و چه چاو ئه  له یه م ماوه م ئه به.  وه شکایه
ی   ماوه وه هیخۆشحای  به. بوو ری بردبوو، ھیچ نه سه لیکسی به زیندانی ئه

ی  که  ژنه.ر برد سه ی ھالدا به کی جاده یه ی خۆی ل گرتووخانه که سزایه
 ھاوڕکانی  لک له م، گه بۆ ڕۆژی دووه. رگی بۆ ھنابوو خواردن و جلوبه

مانی م ڕۆ زانت و بۆ جاری دووه ل ده ھه   به یه م ماوه ئه. نی  دیده ھاتنه
  م به م گرتنه ئه'': ت  ده وه یه و باره له.  وه خونته وایانی ڤیکتۆر ھۆگۆ ده بنه

 بۆ جاری  لوا، که ده م بۆ نه وه تی ئه رفه رگیز ده  ھه بوایه نه  وا ڕا، چونکه خر گه
  ''. وه  بخونمه وه قهوو تاسو ، به زنه  مه م شاکاره م ئه دووه
 دوای س   که،رک داشتن نووسهدیا ی ڕۆژانه نووسین دۆستۆیڤسکی، به 

 ی داھنا بکی تازه ده ئه ، ژانره وه بووه خۆدا بو ربه ی کتبی سه شوه  ساڵ له
 و  شه نگه تی و گه دی تایبه رده  ده ک له یه  ئاوته  بریتی بوو له  که،ڕوو  و خسته

تی  دا، بابه داشتانهدم یا کی و له ره تی ده تی سیاسه ی بابه رباره دیالۆگ ده
، ڕووداو و واریقاتی جۆراوجۆر و  م و خولیای ژیانی ڕۆژانه  و خه ڕۆژانه

ی   شوه م نووسینانه جار ئهێ ند ھه.  ڵ کردووه  تکهییاتی ڕۆمانسی خه
  .گرن رده راندا وه  خونه ڵگ گفتوگۆی جۆراوجۆر ده
،  وه چته یدا ده که ڤکه گژ ھه توندی به  مک به موو ده دۆستۆیڤسکی، ھه

ت، بیر ده ئیرادی لقی و توندی   ڕه کات و به شف ده و که و نۆڕینی ئه گر
،  وه  گانه و باو دنه  شوازی زۆر ساده  کان به واریقاته.  وه داته رسڤی ده به
 ڕووی   له که جار ئاستی داڕشتنه ندێ م ھه  به،وانن ندێ ناڕوون و ڕه ھه
  دا به ر لره نووسه. ورات  ئاستی داڕشتنی ته نه گه  ده وه ته احهس ت و فه الغه به

،  وه بته ڕوومان ده  ڕووبه وه کانی خۆیه نده به  زۆروزه و قسه بیر ھزر و
. لمن کانی خۆیمان بۆ بسه وێ بیروبۆچوونه یه ختی، ده رسه ڕی سه وپه به
بوون،   تووڕه  له که یه  ئاوته که  نووسینه.دات جار خۆی فریو ده ندێ ھه

  .گرت  دهوی خۆی، وەک منداڵ گو ه ر ھه سه سووربوون و پداگری له
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 دیداری لگڵ نیکراسۆڤدا  دۆستۆیڤسکی ساک بوو سرنووسر بوو، که 
 دۆستی ،ک بووری ڕەشوڕووتی خ ماوه زنی جه نیکراسۆڤ شاعیری مه. کرد
دونیا بوو، ھاوڕی کی  ی خه وساوه و خۆشویستی جماوەری چه نزیک
ی یب ده ژمنی ئهو د  دۆستۆیڤسکی بوو، پاشان بوو بهیتی نجایه می گه رده سه
 ئستا بۆ گۆڤاری  م چونکه بینیبوو، به ندین ساڵ بوو فیۆدۆری نه چه. و ئه
بوو، لبا   ھه وره رکی گه  ڕۆمانی نووسه ی نیشتمان، پویستی به رزانه وه

 دۆستۆیڤسکی   بکات و داوای ڕۆمانیک لهشرامۆ هبایی کۆن ف ناکۆکی و ناته
د و   دووسه که کی گۆڤاره یه ر ژماره دات، بۆ ھه ولی ده نیکراسۆڤ، قه. بکات
نجا ڕۆب  و په د  سه ک له یه مه لزه ر مه  بۆ ھهڤم کاتکۆ نجا ڕۆبی بدات، به په

وژ لگڵ ی پ باش بوو، ڕا م پشنیازه دۆستۆیڤسکی ئه.  دایه ده پتری نه
   بۆ سای ئاینده بی، که و قایل ده ی ئه ر قسه سه کات و له یدا ده که ره ھاوسه

ی یران ی نیگه دا مایه م پۆژەیه ی له وه  ئه. نیکراسۆڤ ڕۆمانک بداته
ی نیشتمان، گۆڤارکی  رزنامه  گۆڤاری وه  بوو که مه دۆستۆیڤسکی بوو، ئه

ڤکی  و ھه یار کانی، نه ر و ھاوکاره  زۆری نووسه ره ی ھه زۆربه. پ بوو چه
وان بیر  ن وەک ئه بکه ترسا، داوای ل  ده وه  دۆستۆیڤسکی له.فیۆدۆر بوون

ئستا ڕەنگ نیکراسۆڤ، '': ت نووست و ده ی ده که ک بۆ ژنه یه نامه.  وه بکاته
ازارم زووی خۆی ئ  ئاره  بنووسم، به وه وه یلی ئه ی مه وانه  پچه ر شتک به گه ئه

 سوایش شتی وا  وینه  درۆیان بنووسم، بکه  کهر بیار ب گه م ئه بدات، به
 زیاد  ، نه  نووسیومه ی که وه رف، له ک حه م، یه  ملیان بۆ بده حاه مه. م ناکه
   ''.م که م و نه که ده

 بکات،  که  تازه قفی ڕۆمانه تی خۆی وه واوه ته  ی به وه دۆستۆیڤسکی، بۆ ئه 
ت ده ده لتوی ھاو ریی ڕۆژنامه رنووسه رداری پۆستی سه ستبه برتی بب .
  نی بوو له عده ی ئاوی مه کی چکۆله یه  وستگه سادا، کهو ستارایا ڕو له

ر بردبوو،  سه وێ به ی له١٨٧٢حاکمنشینی نوڤگورود و ھاوینی سای 
  .گرت  کرێ ده  به کی ھاوینه خانوویه

موو  دا ھه م خانووه له'': نووست  ده وه یه هبار م ئیمی دۆستۆیڤسکی له 
. کانیان نزم بوو نگ، میچه کان بچووک و ته ژووره. شتک بچووک بوو

  یان، که سانه و که کان سیمای ئه وزه  سه کانی مودلی کۆن بوون، ئاونه بیلهۆم
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ک  کۆمه. نواند ن، خواروخچ و شواو ده کرد تماشایان بکه تیان ده جورئه
  ری به  تابلۆی ھونهیجیاتی سپنرابوون و له  چه وه  قوماشه ز، به کاغه چهپار

ی مندادا، وەک  ساوی ئمه په رچاوی حه به  واسرابوون و له  ھه وه کانه دیواره
ڕنراو  پوی بچووکدا جه   درژ و پ له نجه ستوپه ژنانی دوئاسای چینی ده

نگین  کانی ڕه ره نجه ی په  شووشه و، کهبودا ی ت ھۆکی بچکۆله. یاننواند ده
تدا  یی چینی بلیاردکی چکۆله. ی منداڵ زۆر دمان پی خۆش بوو بوو، ئمه

 ڕۆژانی درژ و   له ، که وه کارییه نده یی و گوی که تۆپی شووشه  ، بهبوو
  وه که پشت ماه  له. کردین انی باکووردا زۆر دی خۆش دهنبارانی ھاوی به

  ''. ڕونرابووداھا گوی ت  و جۆره  فواره و جۆگ بوو، پ بوو له ک ھه هی باخچه
عات پنجی  سه. کرد وان کاری ده بوو شه تی وا دۆستۆیڤسکی، عاده 
نگ  ھه. بوو  ل خو ڕاده عات یازده و سه  وه ناو جگ چووه یان ده به ره به

و   بابیان و ئهنن بۆ کچوو شتاو ده ھه  وانیش به کرد، ئه ده کانی گاز منداه
ریان  سه  و بهبینیبوویان  یهییان و به  ئه  که وه گایه یان بۆ ده  ڕووداوانه دهور

ی  وه ی خۆی و ئه که  ئۆفیسه چووه یدا ده که دوای فراڤین، لگڵ ژنه. ھاتبوو
  :  وه  تا پاکنووسی بکاته وه خونده وێ نووسیبووی، بۆی ده شه

  ؟  چۆنه،ئ ئانت -
  ! ڕای من زۆر جوانه  به -
 کاتی پاکنووس و   له نجه  گه م ژنه  ئه وت که که وا ڕده جار ندێ ت ھه نانه ته 
ندک ۆگریا و ڕ  ده وه هیر و ڕۆمانسی گرافی کاریگه ره ندێ په م نووسینی ھه ده به
   بۆ دۆستۆیڤسکی له م فرمسکانه  خوارێ و بینینی ئه ھاتنه  چاوانی ده له
و   به رگرافه م په ڕاستی ئه به'': گوت  ئانای ده به. تک زیاتر بوو موو خه ھه
  ''. ورهوم، بمب که بوردن دهل داوای ! کاری تکردیت یه ڕاده
ی ستارایا  که په و چه   ھاوینه و خانووه  دۆستۆیڤسکی له ی که و ڕۆمانه ئه 
تی  بابه. بوورودرژ و و دو وره رقای نووسینی بوو، ڕۆمانکی گه سادا سهوڕو
درژایی سانکی   ر به  نووسه ی که اشتانهدو یاد ک بوو له یه ه  تکه م ڕۆمانه ئه

یدا  که هزی م جه کمه  چه و له  وه  کۆی کردبوونه وه ن جیاوازه رچاوه سه  زۆر، له
سی  فه  نه ی به ندانه راگه  په ته م بابه موو ئه ر ھه نووسه. یگرتبوون ھه

  .راند یھونه و ده  وه که م یه  ده دایه  ده وه یهڕۆماننووسی
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نگی و  ماکانی ھاوئاھه باشی بنه   به ، که م چیرۆکه توانرێ بگوترت ئه ده 
   ڕۆمان بوو له کرابوو، ده نه چاو  ڕهتدا یوانی و چیرۆکڤانی گونجانی ڕۆمانه

ر   نووسهکرد ده ست  وای ھه وه یخونده سک ده ر که ھه. ک ڕۆماندا قابی یه
ی  سته ره وتار و کهگند  و چه  کراوه ک چیرۆکی بو نه  کۆمه ھاتووه
 و  وه که م یه  ده ته ل داونیه په له په   و به  مۆنتاج کردووه ندەی راگه ی په وه لیکۆینه
ی  ندانه رمه  ھونه کییتی  بلیمه ش جۆره وه م وای ئه ، به  دیاره یی پوه شپرزه

  . هخۆ گرتوو له
  ی ڕۆمانهی، وەک باق خۆ گرتووه کاری له رزه  ناوی ھه  که م ڕۆمانه ئه 
 ڕای ئازادیدا،  بات له ی دۆستۆیڤسکی، چیرۆکی خه کانی دیکه وره گه
  لمن که  بۆ خۆی بسه وه کات تا ئه ت ده ڕاسکۆلنیکۆڤ، قه'':  وه گته ده
  کان، له یتانه شه. بین دا دهیتشتا  ی خۆی لهی ئازاد مژه گه.  سکی ئازاده که

مانی ڕۆمانی  چن، ل قاره  بۆ ئازادی ده وه ی شۆڕش و یاخیبوونه ڕگه
  به.  بکت  پاره  خۆی بهی ئازادی  که دایه مه وڵ و ھۆی ئه  ھه کار، له رزه ھه

ترین  المه  سه،سکی وەک روچید ت و سامانی که روه  سه مانه م قاره نۆڕینی ئه
ڕوچید، بانکدارکی (خۆیی  ربه و سه ت سه  ده یشتن به  بۆ گه امنهو ز  ڕگه

ھزی بواری کاروباری  ند و به مه وه کی ده یه واده ی خانه وره گه ی بابه که جووله
پنج .   و مردووه بووه دایک له) ١٨١٢-١٧٤٢(انکفۆرت  ف بازرگانی بوو، له

،  فڕەنسا لیم له نسه ، ئه و داوه همان کاری ئ ھه یان به  درژه بوو که کوڕی ھه
. پاریس  لی و جاکوپ لهۆ ناپ له ن، کارل نده  له ر له ناتان ماڤه،  ڤنا الموڤ، له سه
  ''.) دییهنم وه مزی ده  زمانی ئورووپاییدا، ڕه د لهوچیڕی  وشه

: ت  ده ، ژنکی کۆیله ف لهۆی ڤیرسیلیرع کی، کوڕی ناشهۆرۆئارکادی دولگ
ر  ک ھه ند ببم، نه مه وه د دهوچیڕی  ندازه  ئه د، بهوچیڕ  نیازم ببم به همن ب''
  ''.بت دم ھهوچیڕد  قه م و زیاد به  کهق، ب قاوده کو ده ند ببم، به مه وه ده
. کات زی خۆی ده  ئاوات و حه  گوزارشت له و جۆره کی بهۆرۆگادی دولگرائ
  خرته تیو ده  وەک منداکی ھه، دایکی ناست و نه  بابی خۆی ده  نه م کوڕه ئه

وق و   دهیکی فڕەنسی تی کابرایه  تایبهیڕۆژی وانه  شهخوندنگیکی
کی  زگایه  ده ، بریتی بوو له م پانسیونه ئه. ناوی ڕزادر توچارد   به وه جاھیله

  م توچارده جا ئه. رانۆ سینات  و کوڕه  میرزاده ت بوو به ئرستۆکراتی و تایبه



 NPR

م   ئه  قبووڵ بکات، چونکه رامزاده کرد تا منداکی حه ی ده ی زیاده داوای پاره
   که وه کاته  ده وه ی خۆی به هیم ناکامی ی ئه ن ئیدی تۆه ی ناده یه  زیاده پاره

 ''. ویه ، جی تۆ ئه  جی تۆ نییه ئره'': ت پی ده. دات  ده و منداه ئازاری ئه
ت  وه قی ئه تۆ ھه'': ت کات، پی ده رخان ده ریکی بۆ تهنگ و تا ژوورکی ته

س و  ن و بئه سه سکی ناڕه دا دابنیشیت، تۆ که جمیزاده ڵ مندانی نه گه  له نییه
  یکات به دات و ده  لی ده''. رک زیاتر نییه ر خۆم و نۆکه  ھه بشی، ھیچت له

ی  وه بری ئه  له  چکۆلهییم ئارکاد  ھاوڕکانی، بهیچی پچاڕ و گاته گه
  دات به ده وڵ چت، ھه  ببت و ھه بدات و تووڕه یشانپکرداری توند  رچه په

: ت ده. ک بکات  زۆر، توچارد چهیرمکشی چی و نه ی و ملکه گوایه
ر  ھه  مویست به من ده. ی کردمی دارکار و کابرایه  مانگی خشت ئه دوودانه''

ا دستی ر ده سه کرد، خۆم به راییم ده گرت، مه  ڕزم ده.م  بکهی ڕازی جۆرێ بووه
 ''.مووسی ستیم ڕاده  ده وه نسکی گریانه م ھه ده م، به ستی ماچ بکه دا تا ده ده

پی . کانی توچارد ڕازی بوو کردنه رکۆنه نشت و سه رزه سه  ، به که منداه
زیل  نشت و ڕه رزه ، خۆم خۆم سه زۆر باشه. یت که زیل ده تۆ من ڕه'': ت ده
توچارد .  که رموو، تماشا فه! م که نشت ده رزه  تۆ زیاتر خۆم سه م، له که ده

  ک کوڕه رم نه  من خوم و نۆکه لمن که یویست بیسه کردم، ده  دهیدارکاری
 ،مگوت  ده وه ره کی نۆکه ی بابایه  کشه چوومه ر ده کسه سیناتۆر، ئیدی منیش یه

رم،  تا من نۆکه وه  ئه،رموو یسا فه ر بم، ده کی نۆکه  بابایهوێ من  تۆ ناته باشه
م و  ره یسا خوی و به بم، ده  ره سکی خوی و به وێ که ناته
  ''.والتریش ئه

 کبریا و غروورک  ی خۆی، جۆره  دوا پله گاته  ده ت که قاره ھبت، حه 
رسام  تکار سه قاره ۆی حه، یار ت و ئیھانه قاره قبووکردنی حه. گرت خۆ ده له
گی،  تی و شایسته نی ئازایه واو، ڕک وەک دیمه تی ته قاره نی حه دیمه. کات ده

  به. نقو ده  ھه وه رچاوه ک سه یه   له که وسته ردوو ھه ھه.  ڕه نکی ڕیزپه دیمه
  .غروور بزان م  خوی یان به وت خۆی به که ده سک ھه ن که گمه ده

 مرڤ  ، ڕقم له وه  ھۆشم کرده که ر ھه'': ت کات و ده ی ئیعتراف دهکۆرۆگلدا
ت ناتوانم  نانه ته. ما س نه که  کم به یه  ئیدی ھیچ متمانه دواوه  بهەو له. ستا ھه

م  توانم، به  ده،کی دی یه گوته   بهنیا. م سی خۆشم بکه  نزیکترین که  به متمانه
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پارزم،  گومان و به سکی به من که.  وه زمهد  ده و کاره خۆم له. وێ خۆم نامه
م  که ده ز م، حه که ده ست زۆر ھه... ر خۆدا داخراوم سه گیر، به مدوو و گۆشه که
ک  یه ھیچ ھۆ و پاکانه... دا ببم گه ڵ کۆمه گه ک له ندییه یوه ر په ، ھه وه ببمه جیا

 نن ئاوڕیان ل  نایه وه  ئهمرۆی  تیره. م کیدا بکه ڵ خه گه  له  چاکه نابینم که
  ''.یت بده خیان پ  و بایه وه یته بده
کی عاتیفی و سۆزداریدا، ستایشی ڤاسینی  رییه ژر کاریگه ڕۆژک له 

 جاران  متر له ستم کرد زۆر که  ھه وه و شه ر ئه ھه'': ت ده. کات ھاوڕی ده
ر  نبه ھه  م لهتی خۆ در و حورمه و، قه ستایشکردنی ئه   به  چونکه،وێ خۆشم ده

 نزیکترین پۆلی  له'': ت ھا ده روه  ھه''. وه  خواره ودا ھنابووه ئه
من    ھاوڕکانم له کک له  یه ستم بکردایه  ھه رکه  ، ھهخوندنگکماندا

ر لی  کسه  یه ،ھزتره من به   له وه ییه سته ڕووی ھزی جه   لهن، یا کتره زیره
   ''...بی ی داده گه م له  و قسه وه وتمه که دوور ده
وێ  یه کی دی، ده یه گوته  بهن یا،ئاغا   بهوت بب یه ، ئستا ده ره م نۆکه جا ئه

  .ردا ی نۆکه  کشه ک ب له ت، ئاغایهر ب م نۆکه و ھه م ئاغا مان کاتدا ھه ھه  له
کی  یه  تاسه کشا، به خوارد و ئازاری ده تی ده فه  زیاتر خه وه ڕۆژه  ند به چه 

پناوی  ھبت له. کرد کی خۆشتری ده یه ور و ونای ئاینده سه ، ته وه زیاتره
 ر به کو له بوو، به پناوی ئازاردا نه کرد، ئازار له ده ئازاردا تاقیبی ئازاری نه

شدا  کی خۆش و گه یه پناوی ئاینده مۆی له  ئازارکشانی ئه  بوو که وه ئه
ی  کانی دیکه ره کته موو کاره ، وەک ھه وه وه ی ئهال ئازار به. کرد قبووڵ ده

موو  نج ھه و ڕه  ئازار به.  وزار و قۆناغه کو ئه ، به دۆستۆیڤسکی، ئامانج نییه
  که یه نج، کول و کۆڤان، تاک سکه ئازار و ڕه. دات ی ده که کت، نرخه شتک ده

کانیدا،  مانه ڕۆ م له  خۆیدا و ھهکسیی ژیانی  م له  دۆستۆیڤسکی ھه که
ی  مه ر ئه  سه  دته له سه  مه کاتک که. کات کات و قبووی ده  ده ی پوه ه مامه
دی بۆ خۆی و بۆ اڕی ش وپه ، ئه وه ی کول و کۆڤان و ئازارکشانه ڕگه   له که
 بکات،  دا قسه ودایه م سه توان له باشی ده  بکات، زۆر به کانی دابین مانه قاره
ت و  نجه ک ھه زار و یه خۆی بکات و ھه  رگری و داکۆکی له ت، به بکا شه نگه گه

  . وه بیانوو بنته
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ڕۆن و  لدان بزار و ماندوو نابن، ده نه  چه  له  که،سپ نی ئه وەک ده
تازەنن  بن و سرئنجام وا ده  ده گرین، جارێ تووڕه ، جارێ ده وه ڕنه گه ده

الدی لج''م  ئه.  ری گرتووه  سه که ه مه ا و م کی باشیان کردووه یه ه مامه
   باسی پاره که ر ت، ھه  چاکبوون نایه  له ی که روایه  بپه ستبوه م ده ، ئه یه'' پاره
کی  هیچی ه  مامه لمین که یسه  دهمرۆڤ،ر باسی   سه من و باس بته ئارادا نه له

  . که هی کی نمره هیچی ه ، مامه ھاتووه و ل ئجگار کارامه
  خه و بایه ت و سامان ئه روه  سه زانت که ، ئستا ده ی چکۆلهیئارکاد
  وانه  شه که'': ت ده. پناودا بدرێ ی له نجه موو ڕه و ھه  ئه ، که ی نییه عاتیفییه

  کرد، به  ده انگهقکاندا  م و تازەنه ژر پاتۆکه  و خۆم له  ناو جگ چوومه ده
 ژیانی خۆم   که وه کرده  ده مه  ھاتوچۆی بگانان، بیرم له نیا، دوور له تاقی ته

 ،بوو و بۆ خۆی بیرکی ھه  ئه''. وه مه کی دی ڕک بخه یه و بناغه ما ر بنه سه له
  ب چ ب؟ به تیپکراو ده رکوتکراوی سووکایه  سه میشه کی ھه م بیری بابایه به

کات،  س نه یساب بۆ کهدات، ح س نه که  وێ گوێ به یه و ده چت؟ ئه چ ده
 کان تک له سه  مه ق به رھه  ده خته تی پشوه زاوه و قه خنت، ڕاوکان بو دیواره

ن، لی بترسن،  کی حیسابی بۆ بکه وت خه یه ده.  وه ت بکاته بشکن و ڕه
ترست و  وەک چۆن خۆی حای حازر، ده. ن ی بکه ڕزی بگرن، گوایه

ج  ی جبه م چۆن پۆژەکه به. کات گویان ده  و بهگرت کی ده تی خه حورمه
ی  وه ری بۆ ئه وروبه  ده ، بوانته وه یر بکاتهبب چاو   ده بکات؟ چاری ناچاره

ت و  روه نی و سه مه وه  ده من که  بخه یه وره  گه وره و ڕۆڵ و ده ی ئه ندازه ئه
کی  رچییه توان ھه ند ده مه وه هکی د ینا خه هت. یگت دا ده گه  کۆمه سامان له

خالق  ئه. كی، دین و دونیا بکت و ویژدانی خه  سته توان جه  بیکات، ده،بوێ
دوای  ، ئیدی له نده  به وه یه که ته روه ی سه ڕاده  سک به ر که فتاری ھه و ڕه
ی  انهییخالق  ئه نسیپه و پره ئه. خالق ناوی ئه  ، شتک نامن به وه ندێ ژماره ھه
،  وه یدا بیپلیشنته که یهی قوربانترمیژر   وێ له یه ۆلنیکۆڤ دهک ڕاس که

میان تاوان و  که بۆ یه.  وه ژر باری زدا بیپلیشنته  تی له کیه ره ئارکادی گه
ی  که وه ھه. تی الیه ل و مگه گه م تن له  بۆ ھه ، ھۆیه میان پاره بۆ دووه

کی، ۆرۆی دالگ که وه م ھه ، به ساتباره تراژیدی کارهوکی  ڕاسکۆلنیکۆڤ، ھه
ست و ئامانج  به ک مه و یه ره ، به که وه ردوو ھه م ھه به.  یهیخیف و کۆمید سه
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کی  یه  ڕوانگه ردووکیان له ھه.  ڕوانیانه مان شکست و ناکامی چاوه ڕۆن و ھه ده
 دا، به ڕگه  ردووکیان له ن و ھه که ده ست پ  ده وه یهیی ئایدیال ڕیسککارانه

ند،  نھانی خواوه تی نادیار و په شیه  خۆیان و مهکسییی یر وه ھۆی یاده 
  .ستن وه ده

ڕای  م له که ت و سامانه روه زانن من سه ده'': کی بگرینۆرۆ دالگ  لهێگو با
ھا  م ملیۆنه  ئه  که یه دا ھه مه ک له هیخالقی م؟ چ بئه که رج ده چیدا و چۆن خه

  وته  بکه وه وه دکرده گریس و به ی نه که ک جووله ستی کۆمه ده  ، له هوپو
ر  سه کانی به  تیژه  چاوه گیر، که و گۆشهیر سکی ئاق و ژ ستی که ده
  ''؟دا، بگت م دونیایه کی ئه ری خه رانسه سه
  ؟ وه خونینه  ڕۆمانی تاوان و سزادا ده چ شتک له 
مام  ته ، به بژاردووه یانی دونیادا، من موزیترینیانم ھهسپ نو تکای ئه له''
ست  ده ، به نگاونانی من پویسته مین ھه که  بۆ یه ی که و شته  ئه،و  کوشتنی ئه به
سوود و  وی به زار کاری خر، یان ھه د ھه سه'': ت ھا ده روه  ھه''.نمب

و   بیکوژه. نجام بدرن ئه  ژنه م پیره کانی ئه  پاره شت به ، ده کارانه چاکه
 و پاشان تا دەتوانی خۆت بۆ  ی ببه که ی، ز و پاره که ت و سامانه روه سه
ک   یه ، له م دوو ئاوازه  ئایا ئه''. ترخان بکمرۆی  ی تیره و چاکه خر
   ڕاسکۆلنیکۆڤ و نه ڕاستیدا نه ؟ له وه نابنه رز  به وه نگه مان زه  ھه ، له وه نگه زه
   له، نینمرۆییدای  گه ی بای کۆمهیند وه رژه می به  خه کی، ھیچیان لهۆرۆدالگ
زرۆی  نیا ئاشق و تامه  ته مانه  خۆشیاندا نین، ئهیرانی می خۆشگوزه خه
 .توان بیاندات  ده ته سه م ده  ئه ی که انهی مادی و ئیمتیازاته ر له ده تن، به سه ده
م  وه من بۆ ئه“: ت ڕاسکۆلنیکۆڤ ده.  تدایه هس پناوی ده ت له سه  ده واته
ست  ده  ئیمکاناتم به بوو که ش نه مه ئه ر به م، له  دایکم بدهیتی کوشت تا یارمه نه
 ، خۆم تاقیای بمزانی بوایه من ده. م  بکهمرۆی  و خری تیره  نا، کار بۆ چاکهھ

 ''.مرۆڤمکرمکم یان کی   ئایا منیش وەک خه  و زۆر زوو زانیبام که کردباوه
کی  یه گوته   بهن، یا  نییه  پاره من پویستم به'': ت ش دهی''کار رزه ھه''یارۆی 
،  تیش نییه سه  ده ت پویستم به نانه ، ته  نییه تی پاره ی پویستم پیه وه دی ئه
ست دت  ده  به وه ته سه و ده ی توانا  ڕگه  له  که یه و شته نیا پویستم به من ته
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  هو ی ئه وه ی لکدانه  و کورته  پوخته مه  ئه''.ت ست نایه ت به ده سه ب ده و به
  .ت و توانا سه بۆ ده
ر  سه  له یانهی و خاک ، زۆر ساده یه وه ت، ئه زه ی له ، باترین پله به 
ی خۆت یگیر  گۆشه ت له زه ت دانیشیت، له که ت و ز و زیوه روه رمانی سه خه
موو ئیمکاناتکی ڕابواردن و  ا ھهد کاتک یت، له ڕی خۆشکنی بکه وپه  و ئهبینیب

  بن له کانت پ ستدا بت، قاسه رده به  یشونۆشت له رانی و عه خۆشگوزه
م شوازی ڕازیکردنی  ئه! وا بتازەنی ژار و بنه ناس و خۆت ھه سکه ئه
 الی   که مان شوازه ڵ، ھه هپ ک کرت و چه یه  شوازکی تا ڕاده ، که رونییه ده

ر  ھه'':  وه کاته کار وا بیر ده رزه یارۆی ھه.  قی دیاره زه  مینیدا به کابرای ژرزه
مای   که بوو، بگومان به ده ت نه سه  ده ، ئیدی پویستم به بوایه تم ھه سه ده
  بام، به ر ڕوچید گه ئه. گرت ڕیزم ده م، دوا ر شونک بوایه  ھه زوو، له ئاره
گرت، چ   ده وه سته  ده ترکم به ڕام و چه گه  ده وه کی کۆن و ڕزیوه یه جبه
نو قوڕ و   ، یان به شانم بدایه وباندا شانیان له   ڕگه ر له گه کرد ئه رکم ده ره زه

ست  م ھه نده وه ر ئه ن؟ ھه که م نه وه ژره کردبا تا گالیسکان وه چپاودا ڕام
شادی   ست به دا ھه وساته  ی له وه بۆ ئه. سم بوو دم، ئیدی به ڕوچی کردبا که

ی نوان  کهوستگ  له ی که به ده  بئه ڕاه نه م جه ه، ئه ئا'': ت ھا ده روه  ھه''.م بکه
کردم،  ی پیت سپ بووین و سووکایه ڕوانی ئه ردووکمان چاوه  ھه دا، که ڕگه
  که  گالیسکه کانی بۆ له سپه ھات، ئه دهڕاکردن    من کم، بهایر بیزانی گه ئه
  ''.م ببم که  ساده بانه ره دام تا سواری عه ی دهیت ستم و یارمه به ده

نگ  بوو، ھه ت بزار سه ده    له ، کاتک که وه کاته  ده وه کار، بیر له رزه ھه
نیا  ته'': ت  ده وه یه و باره له. کانی شکردنی پاره و دابه  وه خشینه  به وته که ده

 ، خۆی له وه  قوڕاوه ندین ملون بووم و فم دایه نی چه  خاوه ی که وه بیری ئه
  ''.دات ڕۆحم ده   به شه و نه  شه خۆیدا و ژراوژر گه 

 ،بوو  نه که  دزراوه  پاره ، وەک چۆن ڕاسکۆلنیکۆڤ پویستی به جۆره م به
ردووکیان  ھه. ستی ھنابوو ده به  بوو که  نه یه و پاره ش پویستی بهیکیۆرۆدالگ

ت و  سه  ده ست به یی ھه ئارامی و ئاسووده   به کرد که  ده وه کاریان بۆ ئه
  .ن توانا بکه
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  ته سه روونی و ده  ده م ئیدارکه ، بۆ ئه وه  غرووره م ڕاسکۆلنیکۆڤ، به به 
. خۆشکن سکی خاکی و کی، وەک کهۆرۆڕت و دالگ گه  ده ئارامه
ی یترس ر مه  به خاته کوژت، خۆی ده کات، ده کۆلنیکۆڤ، دزی دهڕاس

کی  یه کی، ڕگهۆرۆت بکت، دالگ سه  تا توانا و ده، بۆ سیبریا وه دوورخستنه
: بژرت ده خۆفشینیک ھه  کشان و به ر خۆھه ھه   و دوور له ئاقنه

   که یه ، تاک ڕگه پاره'' : وه کاته کار وا بیر ده رزه ھه. ولووپ ی پاره وه کۆکردنه
ته یه گه س ده بووترین که رخترین و نهنڕیسواترین و بگه نترین پو پایه   با .'' 

موو   ھه،ری خۆی وروبه  ده ڕوانته  ده،ند بت مه وه توان ده م پیاو چۆن ده به
پناوی   له،ست ب ده کی له رچییه ، ھه یه وه ندبوونه مه وه ئاواتی ده  سک به که
دا بفرۆشت؟  و پناوه یانی خۆیشی له. یکات  ده ستھنانی پاره دهبو بۆ   پاره

ر پویست  گه یانی ئه. کات  خوایشتی خۆی، خۆفرۆشی ده نا، بهۆئانا ئاندرپڤ
و  ، ئهۆڤزویر بکرت؟ ستیبلیک دا ته و پناوه کیش له یه واه ک و حه بکات چه

 ۆیش بکرت؟ المبریاتییچ و ساخته دا دز ناوی پارهپ ر له گه ئه. کات  ده کاره
و  روا  بپه سه و که کار، له رزه م ھه به.  وه شتی وا ناپرینگنه  ، لهۆڤتریچات
ی  که ته جابه م نه ، به جیبه سکی نه ، که و خاکییه سکی ساده  که،  نییه قانه ده
ی ڕیسک و  ڕگه   له  که  نییه سانه و که له.  ی ترس و ترسنۆکییه زاده

نیا نان و ئاو  کات، ته زیلی ده ڕه. ست دنن ده ول بهووپ  پاره وه ڕیسککاریه
ی  که وه کات ھه یر ده کۆتایی مانگدا سه   له وه کاته  کۆی ده عانه به خوات، عانه ده
ی ھندێ  ده  گه وه  تونده مهیجم ڕ ھۆی ئه  به نده رچه ، ھه وتوو بووه رکه سه

ی   نیوه  خۆی له  که یه مه  ئه  چکۆلهیمی ئارکادی زموونی دووه ئه.  ووهخراپ ب
کات و  حرووم ده رخان کردبوو، مه  گیرفانی خۆی تهیرجی ی بۆ خه یه و پاره ئه
م  ئیدی ئه.  وه کاته ده فتا ڕۆب کۆ هحی دوو سادا بی  ماوه   له یه م شوه به

  م منداه چت، وا له  ده لهووردانی م نهکۆشش و کۆ   له ، که وامه ڕده  به کۆششه
  .  بژی ئومدی ئاینده  ی خۆی ببت و بهیرداری مندا ستبه کات، ده ده

کراو  کی ئاڕاسته یه نیا ویست و ئیراده مخابن، مرۆڤ ته یف و د حه م سه به 
 ی مرۆڤی ئایدیالی  پله ی بگاته وه یای ئه خه  وەک چۆن ڕاسکۆلنیکۆڤ، به.  نییه
و  به. کانی دی  وەک کرمه ویش کرمکه وت ئه که رده ا بۆی دهدناکاو ، لهو با
   کارک که نه که کان ده مینییه  زه ھا بچووکه  و ئه ه که  ئیحساسات و که ئاوایه
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زنی ڕاسکۆلنیکۆڤ و  ر ھزر و بیری مه سه ی به وه ئه. کار بخزت رزه ھه
ر لۆژیک و  نبه ھه   له مانه ئه.  کو ژیانه ، به هکر نیییبت، ف کاردا زاڵ ده رزه ھه
  ته یهیتم و حه ر به رانبه کو به سلیم نابن، به قیبانی خۆدا ته تی ڕه یهیل ده جه

  .بن سلیم ده خۆیان ته ر به رانبه ، به یه ناخیاندا ھه   له بن، که سلیم ده  ته یه کوشنده
 تووشی ڕینوچکا  وت، که هک رده کار کاتک ده رزه مین شکستی ھه که یه 
ژیا،  وێ ده  مۆسکۆ، له  ئارکادی له ر مای نیکۆی سیمینۆڤیچ، که به  بت له ده

  ی مندانی دۆزراوه  بۆ خانه که وێ منداه یانه ده.  وه دۆزته منداکی فدراو ده
ی  وه باری ئه  ژر چته کات، ده ن ده خاوه کی خۆی ل بهۆرۆم دالگ بنرن، به
. شی بکشت رجکی دیکه ف و خه سره موو مه  بۆ بدات و ھهینی کری دایه
م رینوچکا، زوو  به. کات رف ده دا سه م پۆژەیه ی له که رمایه ی سه ئیدی نیوه

  لماندم که ڵ رینوچکادا کردم، بۆی سه گه  له ی که و ڕیسکه ئه'': ت ده. مرت ده
ندێ   ھه ر به رانبه  به م ڕابکشت که ونهو ش نسیپک ناتوان تا ئه ھیچ پره

و  درژایی ئه   به ی که و شتانه موو ئه ھه. م که  نه سته وه ڕووداون گرنگ ھه
ر  ستم ھنابوون، ھه ده کانمدا به سته به  ئامانج و مه یشتن به پناوی گه  له سانه

  ''.دا دانا و منداه پناوی ئه موویم له ھه
  کشه  پاشه ک ورده ، کۆمه و ئامانج و بیره  له یه کشه  پاشهمین که م یه ئه 
 شت  گه چمه بورم، نه بۆچی منیش بۆ خۆ ڕانه'': ت ده. دووی خۆیدا دنت به

خۆ . من ددا ده  ر له م ھه که زووه و ئاره ، بیر یران؟ ژیان دوورودرژه و سه
  یه وه ر ئه  چار ھه واته که. ترک ناکر رداری ژیان بم، ژیان ته ستبه ناتوانم ده
رامۆش   فه و ئامانجه ، ئه عاتکیش بووه سه که ر بۆ چاره گه م، ئه کی که یه بۆ ماوه

  ''.م بکه
ی  وپووله و پاره کار ئه رزه م ھه به،  ڕوانه و چاوه  ماوه ر  ھه که و ئامانجه بیر

و، قومار، کینی   گرهجی وەک و نابه  شتی بمانا ستی دن، به ده  شاردا وه له
 یشداری  به وه جۆشوخرۆشه  به. کات رج ده رگ، سواری گالیسکان خه جلوبه
و   ره کانی به لگڵ خه. کات ی گومانلیکراو ده سیسه ڵ و دهۆندێ جموج ھه

 شکستی   سرئنجام دان به.کات یدا ده ندی په یوه ماس و په ردا ته روبه بسه
ی  که مینه نیایی ژرزه  ته  جاران، له نت که دا ده کرهون و ئاوات و فی و خه ئه

، ئیدی  دی ئایندهوچیڕ. کرد ستی ده رمه دا و سه ده  ل یای پوه خۆیدا، خه
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ھبت .  بای مرۆڤکی ئایدیالی بت، ببت به  ده وه رداری ئه ستبه ده
ڕاسکۆلنیکۆڤ، ی  که رداربوونه ستبه د ده قه و، به ی ئه که رداربوونه ستبه ده

م  و له  ئه وه مه الی که  به بوو، چونکه یی نه زه ی به ناخۆش و تراجیدیئامز و مایه
م  به. شتبوو چه ی ڕاسکۆلنیکۆڤ ئازاری نه ندازه  ئه دا، به گۆڕانه

 ئایدیالی، مرۆڤیی  یاڵ و بیرۆکه ون و خه  خه ویش له رداربوونی ئه ستبه ده
  . بوو ته و بابه ی لهیخالق ی ئهرایی کشماکشک  و به زاده

دا، سیمای ترسناک  ره داماو و تکشکاوه وه م بوونه پاڵ ئه دۆستۆیڤسکی له
  ، لهۆڤفیرسیل.  وه ته شی قوت کردووهیی بابی ئارکادیۆڤروای فیرسیل و بپه

م  ئه. کانی دۆستۆیڤسکی مانه موو قاره ر ھه  ھه  له که یه ، ئاوته وه نه ندی الیه ھه
و  ند و ڕازئامز کی مه یه ر نموونه م بۆ خونه ر و ھه م بۆ نووسه  ھه ره کته هکار
  . یره سه

 بواری   دووفاقی له،کانی دۆستۆیڤسکی مانه ی قاره ، وەک زۆربهۆڤفیرسیل
س و  وه  ڕووی ھه ، له یه دا کارامه یدانه و مه  و له ڕباندووه ئاشقنیدا جه

  وه ییه زه  ڕووی به وێ و له یڤنای خۆش ده کاترین نیکۆ وه یهیتان ھوه شه
و  ڕ کی حشری و داونته کابرایه. وێ ده کاری خۆش رزه دایکی ھه

م ڤیان و  به. '' ره یامبه په''  وه الی ژنانه ، ئیدی به ستیار و مبازه ھه.  ھوانییه شه
 و ۆڤ بۆ فیرسیل  چونکه،ی ئومد نییه و بۆ ھیچ ژنک جگه  ئهیویستی خۆشه
بیر  و خۆی له ر خاتری ئه به  له ، که وه  پشه کک بچته  یه جۆرێ له  و به الی ئه
یی، ھیچ  زه  به  نه وه کاته س لکدی نزیک ده  دوو که هزی  سکس و غه نه. بکات
ککیان بگریت،  ر یه  ھه نده رچه ھه.  نین قینه شق و ڤیانی ڕاسته ککیان ئه یه
م   به، شتک، خۆفیداکردنه ر  ھه ر له شق به ئه. شق ر ئه  سه وه چته گکی ده ڕه
ی سکسی،  ریزه  غه.دا سکی دیکه ر که سه  به سکه وتنی که رکه یی سه زه به
 .ڕ ی داونپیس و داونته رزه سکی ھه  بۆ که ھادایه  ڕهیرستی  خۆپه گی له ڕه

 خۆی و  نیا بیر له تخوازی، یارۆ ته زه  بۆ له ویستی و ویساڵ، بیانووه خۆشه
ی   دژوارانه ره  ھه گیرییه و گۆشه  له ککه تانی یه ھوه شه.  وه کاته  ده ته زه و له له
  .شت مرۆڤک دووچاری ببت  ده که



 NQP

کات و دووچاری  دا، خۆی گوم ده نیاییه گیری و ته م گۆشه جا مرۆڤ له 
وا . م ناتوانم بیم ه، ب  قسه  له دم په'': ت فیرسیلۆڤ ده. بت دووفاقی ده

  ته م حاه ڕاستی و زۆر له ، ھبت، به وه شه  دوو به م بووم به که ده ست ھه
خۆت فاماو ئاق . ا بتدت گه ت له که و ھاوشوه ی ھاوزا وه وەک ئه. ترسم ده

نجام   ئه وجانه  و گه ه وێ کاری ھه ت بیه که م ھاوزا و ھاوشوه بیت، به
یدابوونی ھاوزا و  ستی، په وخانی کهوسانی، دار وه ری و ھه سه خۆ؛؛...بدات

  تکی نزیک به  حاه  که ،وه وته که ده یتان و گولیادکینی مۆنی ل ، شه ھاوشوه
   .یه  ھهیتاتیش

ی  رباره وتاربژی دهگمی مجز، خۆی بۆ  مده ری ده ماوه فیرسیلۆڤ، ده 
رخان  شقی بخوا ته هئ مرۆڤ وی  ره تکای تییرانی ڕۆی ڕووسیا، خۆشگوزه

  ، به وه گرنه ده ک  یه و زوانه ، به وازه رته  و په نده راگه کی په خه'': ت کات ده ده
 دڵ و به  وی و ژیانیان، ب ئیدی زه... گرن ده ک  یه وه کی زۆره یهیمیھر و دلۆڤان

ۆتایی خۆیانی تدا تا و ک ره  سه  ڕادن که ره به ره وێ و ئیدی به ده گیان خۆش 
   ''. وه ببیننه
  ڕی به ڕاستیدا باوه م له کات، به  ده  قسه ندازه ت، بئه ، زۆر ده م پیاوه ئه 

ست و ئامانجکی  به فیرسیلۆڤ، ھیچ مه''   که تی وایه ناعه کار قه رزه ھه.  ھیچ نییه
چی  که. '' تووهخس کار ڤدژ، مشکی له ستن ھه  ھه لوولک له رده گه.  دیاری نییه

رداری بیر  ستبه  ناچار ده،''کی کجاره نجامی یه ئه''  خۆیشی ناگاته  کار به رزه ھه
: کات ی خۆی تۆمار ده  ئیقرارنامه جۆره م بت و به و ئایدیاکانی خۆی ده

   و تازه تادایه ره  سه واو بوو، ژیانی تازەش، له ژیانی کۆن و ڕابردوو ته''
گرافی ڕۆمانی تاوان و سزامان  ره ، دوا په یه و قسه ئه ''. کردووه ستی پ ده
واو و  کی ته یه وه کی تازە و ژیانه یه ندی ئاینده له ئستا، ئه'':  وه دنته بیر وه
  ''. وه وشایه دره  ده وه یانه ه  سیمای ژاکاو و چرچه  بۆ ژیان، به وه ڕانه گه

دوا   له ی پشوازی وه ستایشه رمی و گه  بی، به ده ی ئه خنه دونیای ڕه 
  کاتک که'': ت گرکی واریقاتی ڕۆژ، ده خنه کات ڕه می دۆستۆیڤسکی ده رھه به
، زۆر  وه یته بکه ، بیروەیت  بیر بکه بیت که ، ناچار ده وه خونیته  ده م ڕۆمانه ئه
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  ی به که موو ڕۆمانه ی دۆستۆیڤسکی، نیکراسۆڤ ھه گوته   به''. وه یته بکه بیر
و  ی من ئهیندروست ن و ته مه  ته نده رچه ھه'':  و گوتبووی وه وک خوندبووه شه

م ناسکی و  ئه.  ڕوبه ت کارکی ته که ڕاستی کاره  به،ناگرن  ھه  کاره جۆره
الی   و له نه گمه نی تۆدا، زۆر ده مه ته  سکی له  کاری نووسیندا، بۆ که  له ییه تازه

 دوا ڕۆمانیدا  ، لهتۆستۆی. دی ناکرت تۆدا، بهنی  مه رکی ھاوته ھیچ نووسه
م  ی ئه مانه  نووسینی پشتری، له و بگره  وه کاته  ده ن خۆی دووباره قریبه ته

  ''.ی باشترن دواییه
ی ال تۆرگینیڤ، تای دۆستۆیڤسکی، وا که ییه میشه  ھه م دژمنه به 

بازی و  نه  چ چهیا خودا گا، یه نامه و وڕنه چاوکم به'': ت  دهۆڤسالکیک
موو  م ھه ، ئه هی چی نه  بۆگه خۆشخانه م نه  ئه! کراوهدا کی ت ڤدژگۆییه ھه

ی  رح و شرۆڤه  شه زی له ند حه  چه و پیاوه ، ئه  ھناوه کووه  ی له گۆییه بھوده
 دوو ساڵ   کارک که یکرده ی تۆرگینیڤ، نه یه و قسه م ئه  به''! هیژیۆلۆسایک

 ئاغای  گۆڤاری دوو جیھان، ڕووی له'': ت خودی دۆستۆیڤسکی نه  بهدواتر، 
نگ و  سه رانی به ی نووسه رباره ک ده یه وه  لکۆینه ، که ئیمیل دوراند ناوه

  ەیو  ڕیزی پشه بیت و له  دهداتباری ڕووس بنووست، ھبت تۆشی تعئی
   ''.بیت ھاوڕکانتدا ده

ر و  ، دۆستۆیڤسکی لگڵ ھاوسه کردنهم سانی کار درژایی ئه  به 
شانکارانی  ر بۆ دیداری وه گه مه. ژین وسادا دهڕو ستارایا کانیدا، له منداه

جارجاریش .   مۆسکۆی کردبایهنرگ یاۆری سان پتروسب فه کانی سه مه رھه به
  .کرد مانیای ده رکی ئیمسی ئه فه و، سهور وی گه ری ھه سه بۆ چاره

  کان له منداه'': کرد کانی ده  چکۆله  تاوتاو باسی منداه به. خۆشحاڵ بوو 
کان گۆشتی  منداه. ن که مان ده و گ کانیان گرتووه دان، کورسییه که ھۆه
 بۆ  وه ره  ده  و چوونه ، شیریان خواردووه  و پسکیتیان خواردووه که گوره
ڵ  تۆپه ڕه و شه  وه نه که ده فر کۆ وتوون، به فران که ناو به  ئیدی به. یاری
ک  ر کورسییه سه  فیدیا له  کهبینیوەونم  خه'': نووست ھا ده روه  ھه''.ن که ده
ر   سه  بچته ه یه خاتری خوا مه   به بیکه.  ییوه و ئازاری پگه  وه ته ربووه به
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ی  که ڵ، ژنه وه  وەک ڕۆژانی ھه''. ب، زیاتر ئاگداری ب که نه دایه  کورسی، به
مردی '' ئیمزای  یاننرت، به ی ده که  بۆ ژنه ی که و نامانه وێ، ئه ده خۆش
بۆ . نارد  ده،یی میشه  مردی ھه ،وه یه که ناونیشانی ڕۆمانه   به  واته،''ییت میشه ھه
  ندم پویست به م، چه که ندت بیر ده زانی چه م، ده که گیانه'': نووسی ی ده که ژنه
یبینی  ی ده وه  ئه نگه مبینی؟ ڕه ا دهدڕاستی ل خوت هی؟ ئایا ب گه ، لم تده تۆیه

  م، زۆر به که موو شونیکت ماچ ده کانت و ھه  بچووکه من پیه. بم من نه
، تۆ  که بیرم مه له... م که  ئازیزه ی بته ئانت، ئه'' :ن یا''.گرم مزت ده  ھه  له وه تاسه
 و  سته کی جه یه ڕه ر زه ویستی منی، تۆ خوای منی، ھه ڕاستی بتی خۆشه به

اپات ماچباران تر گرم، سه  ئامز ده اپات لهتر رستت و سه په ڕۆحی من، تۆ ده
  ''! من ،منهی پات ھیتار  سه م، چونکه که ده

نا ڤریۆگریگ زیزی ئانا  بۆ کراس و عه وه خه  بایه دی و بهيدج  زۆر به 
   ئستا له اید پیان گوتم کهی شتاکن شن واده ی ڕاستی ب، خانه هو ئه'': ڕا گه ده

ری  به  م له و ژنان زۆر که  پاریسدا، قوماشی ئاوریشمی گوباتمان مۆدی نییه
ئستا . سوێ ب و ده چ و لۆچ ده ده  زوو تک م قوماشه ن ئه ده. ن که ده

ی   زۆربه.ن ماھووت  پی ده  که، مۆد  به  و بووه  داھاتووه قوماشکی تازه
 ئاوریشمی   زۆر له،دام یشانپکیان  یه نموونه. ن که ر ده به   له وماشهو ق ژنان له
  ''.چت داری جاران ده  و بریقه ساده
   پرۆڤییچنی ه و ھه  وه ستی ڕاستکردنه به مه   به،دا١٨٧٥ سای له 

 ،بیت وێ تووشی نیکراسۆڤ ده له. ڕوات ی، بۆ سان پتروسبۆرگ ده که ڕۆمانه
ھا ستراخۆڤ و  روه کات، ھه ده می ل رھه  دوا بهیستخۆشی  پیرۆزبایی و ده که

. ن که رخوردکی ساردی لگڵ ده  پشوازی و به  که،بین ش دهیمایکۆڤ
 ئانت،  به'': ت نووست، ده ی ده که ک بۆ ژنه یه ی ستراخۆڤ نامه رباره ده
مان،   زهی  ڕۆژنامهیدوای ناکامی.  و ھیچی دی ه همم  تهخوندکارکی  مه ئه

ستاش دوای سه وازی لنام و ئوتنی ڕۆمانی تاوان و سزا، بای رکه ھ 
  ''. بۆ الی من وه ته ڕاوه و گه  وه داته
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 کارکی ،) وه خۆشییه ھۆی نه  به( ری دۆستۆیڤسکی بۆ شاری ئیمس فه سه 
کرد  ز ده ندم حه چه'': نووست ی ده که کدا بۆ ژنه یه  نامه له. ت بوو حمه زۆر زه
انی خۆم ی گ  له ڕاستی لره مزم گرتبای، ماچم کردبای، به  ھه ، لهیتب  تۆ لره

   له،،وه خواته م ده  ئاو زۆر که''.م که  ده کی کوشنده  بزارییه ست به ڕزم، ھه وه
کتبی (یووب  کتبی ئه'':  وه خونته گرت، کتب ده  موزیک ده پارکدا گوێ له

و  یووب باسی ئه  ئه،دا م کتبه له. ورات  ته  له رزه  بهییف لسه یتکی فه  به،وبوی ئه
ت  شی کردوون و ده  پشکه کات، که  بۆ دۆستکی خۆی ده انهیتگوزاری خزمه

  ،وه خونمه ده)  ی کشاوه ته زیه موو ئازار و ئه و ھه ب سووچ و تاوان ئه به
  وه  خوندنه واز له. خشیووم  و نائاسایی پ به خۆشانه جۆشوخرۆشکی نه

دا دم و  که ژووره   به وه گریانه م نیمچه ده عاتک، به ی سه دنم، بۆ ماوه
  ''...چم ده

  بو واه م ھه یکی ڕووسیا ئه ی په دا، ڕۆژنامه مان ماوه  ھه ر له ھه 
، میخائیل فیۆدۆر  نوبانگی ئمه ری به  نووسه  که زانیومانه“:  وه کاته ده

ز  له  ئانا به''. ترسیدار بووه کی مه خۆشییه  نهدۆستۆیڤسکی، تووشی
و   وه داته می ده ر وه کسه نرت، دۆستۆیڤسکی یه  دهسک بۆ ئیم یه وسکهوبر

 ''. و ناودار بت وره  پیاو گه یهیت گبه ڕاستی نه به'': ت  و ده وه کاته دنیای ده
  به.  وه ڕته گه ا دهوسڕوکات و بۆ ستارایا ت ده ی قه که ره فه  سه وه دوای ئه

نی، شاری  عده ، شاری ئاوی مه یه  چکۆله م شاره ، بۆ ئه وه شادی و خۆشحاییه
وانان  له شتیاران و مه  بۆ گه  که وه یه  و گازینۆکه وره  گه  باخه مان دارین، به

کات، لگڵ   ده مه کاندا گه ئیدی لگڵ منداه.  وه ڕته گه کرابوو، ده دروست
،  شیمانه غه. بات ی دوورودرژیان ده دا، بۆ پیاسه که بارهوخی ڕو  ڕه  و بهخۆیدا

  یڤ، له ک ھه دوای یه.   دیسان دووگیانه کات که  ئانا دهیرستاری چاودری و په
 خوشکی یئیمی. کسیل ن ئه نه بت، ناوی ده دا کوڕکی ده١٠/٨/١٨٧٥ برواری

یی  وانکی قۆقزی ھلکه م نوچه  به، ھز دیاره ت و به المه سه'': نووست ده
  ''. یه ی ھه نتیکه عه



 NRJ

  بن له ده ی دۆستۆیڤسکی ل واده کسی، خانهل دایکبوونی ئه دوای له 
  ئیدی لره.  وه ڕنه بگه) سان پتروسبۆرگ(خت   بۆ پایته وساوهڕوستارایا

 پۆژە   به  درژه  که وه کاته  ده وه ئیدی بیر له. کات واو ده کار ته رزه ڕۆمانی ھه
ی  شوه  رک، بدات و له کانی نووسه داشتهدیا  ڕۆژانه  واته،ی که کۆنه
  . وه کدا، بوی بکاته یه رزنامه وه

   که یه رزنامه م وه کی ئه  یه ، ژماره وه ره بهۆکتۆتاکانی مانگی ئ ره سه  له 
 له. کات  ده ه، ئاماد وه مووی بنووست و پ بکاته ر ھه بیاری دابوو خۆی ھه

ی   ڕگه  که،کات نی ده مه ی بای چاپه  ئیداره ت له دا داوای مۆه٢٢/١  برواری
یدا  که رزوحاه  عه ن له ی بده کی مانگانه یه ی بوکراوه وه چاپکردن و بوکردنه

رنج  رکی ڕووس، باری سه  من وەک نووسه ک که یه بوکراوه'': نووسیبووی
،  وه یخونمه یبیستم و ده یبینم و ده ی ده وه ی ئه رباره ۆمی دهکانی خ و تبینییه

ی  وه کان، پش ئه وتارهگ''؛ی  رجه و مه ن، به ده تی ده  مۆه''. وه مه که  بو دهدات
  ''. وه کرنه بو نه، ڕن  سانسۆردا تپه به

م  رچوونی ئه  ده  به. وه بووه دا بو١/٢/١٨٧٦   برواریک له یه ژماره 
  .کات ده ست پ  ژیانی دۆستۆیڤسکی ده  له ، قۆناغکی تازه یه ژماره
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  م بشی دووه
  رک کانی نووسه داشتهدیا ڕۆژانهه

  
   

رکدا بو  کانی نووسه اشتهدیاد  ڕۆژانه ی له وتارانهگو  چوو ئه  ده وه  له
   دۆستۆیڤسکی، له بن که  وتارانهگو  مان ئه ی ھه ق درژه قاوده ، ده وه بوونه ده

.  وه کردنه وتیدا بوی دهوی ھا  ڕۆژنامه  له ی میرمیچیرسکیدا، واته که ڕۆژنامه
ری  وه بیره ''  زیاتر بریتی بوون له وتارانهگم   ئه،ی دۆستۆیڤسکی خۆی گوته  به

 خۆم کسییرنجی  ی سه  مایه ی که تانه و بابه  و گوزارشتکردن لهکسی
م   له بوایه  ده  که وه دۆزیبووه ی نه وتۆن و شوازه م ھشتا ئه به. ''بوون

  ،وه مه  سیه ی ژماره وه دوای بوبوونه له. رت کاری به دا به نووسینانه
ی  ن، من ھشتا فۆڕم و شوازی بوکراوه ڕ بکه باوه'': نووست ده

و نازانم ئاخۆ  تدا ماوم و  وه ته دۆزیوه  نه نووسرکمکانی داشتهدیا ڕۆژان
  نیشمه کاتک داده...  یا نا وه تی بۆ بدۆزمه توانم فۆڕم و شوازکی تایبه ده
  ککیان له ر یه  ھه مشکدا دت، که  تم به  بابه  پازده ر نووسین، ده سه

تی  ندێ بابه  ھه بم چاوپۆشی له جار ناچار ده م زۆر به. دمن ، به وه که ڕوویه
ختکی  ب وه گرن، ده ی زۆر ده جگ م، چونکه خۆم بکهدخواز و دپسندی 

ی  وه موو ئه وجاش ناتوانم ھه رم و ئه ر به سه  به وه نووسینیانه  زۆر به
ور  سه  وام ته  من زۆر ساویلکانه وه شه کی دیکه الیه له. ، بنووسم ستمه به مه
 ، یانهیر وه کی بیره یه  نووسینی ڕۆژنامه  له هیڕاستی بریتی  به که له سه کرد مه ده
 کارکی دژوار و  ،قینه ی ڕاسته انهیری وه کی بیره یه م نووسینی ڕۆژنامه به
  ب پ بت له ، ده وه  بخونرته وه هیکی ن خه الیه  ی له وه بۆ ئه  ڕۆژنامه.  حاه مه
  ''...ت بعوامختن  وردمفریو نگ و مه نیره
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 یتی ڕه نی بنه ، الیه تنه ه وامخه نگ و عه  پنره اشتهدم یاد ش، ئه وه وای ئه 
کی دی یدا جار که  ڕۆژنامه فیۆدۆر له. خۆ گرتبوو  لهیفیکری دۆستۆیڤسکی

نگرانی ڕۆژئاوا بوو،  خاک، دژی الیه  رگری له ی به فه لسه ر فه  سه وه ڕایه گه
.  ئورووپا پاشکۆی وتانی ن به دا ڕووسیا بکه ده ویان  ھه وانه  ئه چونکه

 داوای  وانه  ئه کان، چونکه ر سالڤدۆسته  سه کرده ھا ھرشی ده روه ھه
ھا   جۆره  به کی ڕازاوه کرد، ڕووسیایه یان ده وره ش پتروسی گهکی پ ڕووسیایه
تی خۆی  وتنکی تایبه  پشکه کرا، ڕووسیا، جۆره ده ئایا نه. یی فسانه درۆی ئه

کرا ڕووسیا  ده  ئایا نه؟بت وتنی ئورووپایی نه ی پشکه وه ره بت، الساییکه ھه
کی  یه  بۆ ڕابردووی خۆیدا، ڕگه وه ڕانه ریی ئورووپایی و گه نوان چاولکه له

 ڕۆژگاری   ڕووسیا بتوان له  که تی نییه کی تایبه یه بژرت؟ ئایا ڕگه دی ھه
 دیاری  یه و ڕگه ت ئه ، میلله یه  ھه یه و ڕگه  ئه ر؟ به  به مۆدا بیگریته ئه
، موژیکان،   جووتیارانی کۆیله  چونکه،کات ت ڕووسیا ڕزگار ده میلله. کات ده
مان  ، ھه تی ڕۆژئاواییدا نییه هیڵ کولتوور و شارستانی گه رخوردیان له به

  سیح پاراستووه تی مه قیقه  حه زانی و ئیمانی خۆیان به یی و ساکاری و نه ساده
تی ئورووپایی،  شارستانیه نگ و رھه تی فه  سیرایه تن لهو جا بۆ خۆ پاراس

  وه یه و باره دۆستۆیڤسکی له. ن به  خۆی دهیوتووی زانی و پاشکه ر نه به نا وه په
ت  نانه تی ڕووس ئینجیل ناناسن، ته  میلله ن که س، ده ندێ که ھه'': ت ده

. دنن مان پک که نهیی ئای ه بناغ  که ش نییه مایانه نسیپ و بنه و پره ئاگایان له
  له میشه ناسن و بۆ ھه سیح ده تی مه زره م حه ، به  وایه مه ڕاستی ئه  به به

  ب، پویستی به ی ئیمانی ھه وه کی بۆ ئه  خه''. یانگرتووه دی خۆدا ھه 
 کی یه وه  ھیچ بیرکردنه  بهیندی یوه ، په ق نییه ی ئه ئیمان زاده.  فربوون نییه

توانرێ  ده. گرت  ده رچاوه قوت و سه ده  ھه وه ده  ئیمان له.   نییه وه قنییه ئه
  رچاوه قوت و سه ده  ھه وه نییه ده حی و بهۆ ریگی ی ئاماده مینه  زه بگوترت له

  ت به باره سک سهڕیلیکی خۆ  مه الی مرۆڤی ڕووس جۆره له. گرت ده
و   وه خاته سیحی نزیک ده تی مه زره  حه  له  که ،هی نج و ئازار ھه مولی ڕه حه ته
  تی ڕووس جۆره میلله'': نووست ده.  وه خاته م نزیک ده سیح له تی مه زره حه
  تم وایه ناعه من قه'': ت ھا ده روه  ھه''.بین مولکردنی ئازار ده حه  ته تک له زه له
گی  و ڕه  دا ڕیشاژۆ بووهسناخی مرۆڤی ڕوو   له ی که هی ڕۆحی و پویستییه ئه
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  مک و له موو ده ، بۆ ھه ھاتووه بننه کی ئازارخوازی له یهی، پویست داکوتاوه
،  خۆی بزاره  ، له خۆی ناڕازییه   له میشه  ڕووس ھه''.موو شونکدا ھه

   نابینرێ، که'' یه  ساده ندییه زامه ڕه''و  الی مرۆڤی ڕووس ئه.  خۆشکنه
، سئیدی مرۆڤی ڕوو.  وه جوانی دته   و بهیش گه  وڕوو بهنگ روسیما و ڕه سه

خالقی خۆی  وی و ئه عنه ی مهیران  خۆشگوزه  گوێ به موژیکی ڕووس، چونکه
  ک نابت، ساده یه ر و پوانه ندی ھیچ پوه ا پابهدکانی وه و کرده  کار نادات و له
،  ردانه رگه دا و و سه دونیایهم  ، له قیرحاه ، فه شوحاه  په ، چونکه یه و ساویلکه

  . ویستی خوایه  خۆشه بۆیه
ستی و  دمه یگوساری و به تن کرت و دزوی وەک مه سه ت خه نانه ته 

ری،  وه تی و کوره گبه ریتان، نه  دابونهیبوون، دزی، پشلکاری ئالووده
. انیر ی ترس و نیگه  مایه ی و درۆزنی الی مرۆڤی ڕووس، ناب ببتهوناوزڕا

 وەک  تانه سه م خه ئه.  موله حه و ته بر ڕی سه وپه ی ئه  زاده تانه سه م خه ئه
و    نیشانه مانه ئه. یوانکی بریندارن الی حه وه وله فرت و حه قه کان و لهللپ ھه
دۆستۆیڤسکی . ون و توانای ئه  ھره زووی به وتنی زووبه رکه ی ده گه به
ڵ  گه ش له کات و ئمه ت خۆی ڕزگار ده میلله'': ت ڕوات و ده ری ده سه له

م   ئه''.دێ  ھه وه  خواره  ڕووناکی، له  جارکی دیکه کات، چونکه خۆیدا ڕزگار ده
ڕاستیدا دژی  ، له وه  قۆستیانه وه  ئاسمانه کان له ۆرشگهش   که یه واژه سته ده

ی  قینه  ڕاستهھای  به وت بت که یه ر ده نووسه. کان گوترابوو شۆڕشگه
  مه  له ر جگه نووسه.  ت و تزاریسمدایه هیکسیۆد رته  ئه نیا له تی ڕووس ته میلله

. ت نابین و ونا ناکات  بۆ میلله  دیکهینگی کی ڕزگاری و ھاوسه یه ھیچ ڕگه
کانی  ه که و ئاوات و که ھیواو موو  ، ئومدی ھه ته ی میلله رچاوه تزار سه

  ، که ت بووه ی ڕۆحی میلله  جۆرێ ئاوته دۆکسی، به رته ی ئهب زه مه.  ته میلله
: کرت کی نیشتمانی تماشا ده  خوایه ، وەک جۆره وه کییه ن خه الیه  سیح له مه
رگیز  بکات، ھه  لی نکۆینبت یا دوکسی نه رته بی ئه زه زای مه ی شاره وه ئه''

   ناناست تی ئمه میلله
ناوی فوتیوس   ک به یه شه  قه،ینیدایمی زا ی نۆیه هد  سه  له:کسیۆد رته ئه(

.  وه ندی ڕۆم جیا کرده به  مه ی له یهین نته سته  و کسی قه وه ستایه دژی پاپا وه
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لیک و ۆان لگڵ کاتیکسی، جیاوازیۆد رته کانی ئه و ڕنماییه و ڕسا یاسا
  ''). یه تستاندا ھهۆپر

  کان، له یتانه  پاش ڕۆمانی شه ، که هۆڤی شات که سیحه مان مه  ھه مه ئه 
،   ڕووسیایه ڕم به من باوه'':  وه  بووه کاندا دووباره داشتهدیا ی ڕۆژانه ڕۆژنامه

ککیان بنی و   یه  ناکرت ئیمان به''. تی ڕووسیایه هیکسیۆد رته  ئه ڕم به باوه
  .ی رامۆش بکه تریان فه وی ئه

ی سنووری   چوارچوه ر له هت، ھ خشی میلله ھبت ڕۆی ڕزگاریبه 
کو  نیا ڕووسیا ڕزگار ناکات، به تی ڕووس ته تیس نامن، میلله ڕووسیادا قه

ت و   نیعمه تی ڕووس، له نیا میلله  ته  چۆن؟ چوونکه.کات جیھانیش ڕزگار ده
رکی   فاکته مه  ئه ، که رخوداره  به، جیھانییردی می و ھاوده ھاوسۆزی و ھاوخه

. سیحایی نگاونانکی مه  و ھه وه و کرده ر کا ر جۆره  بۆ ھه تهگرنگ و پویس
تانی دیدا،  موو میلله نو ھه تی ڕووس، له تی میلله  ڕۆحی ڕووسی، بلیمه نگه ڕه''

 ''. جیھانییکتی تی و یه کردنی بیری برایه رده روه ب بۆ په تر دهائام
ھاوشان و ھاوسانی   ۆیان بهنین خ  یان، ئامادهییان، ئینگلیزیمان ان، ئهیفڕەنسی

  کان، جۆره م الی ڕووسه بزانن، به  خۆیتکی دراوس وت و میلله
مجز و ''ن لگڵ  قریبه  ته  که ،یه وتۆ ھه ی ئهیروونی و ڕۆح کی ده رمییه نه
الی ڕووسکی  به'' .'' و بگونجت وه بکاته دا تک تانی بگانه تی میلله بیعه ته

  ی خی و تیرەی وره ند و نیشتمانی گه به  ئورووپا وەک مه، وه قینه ڕاسته
نیا  ، ته قینه ڕووسی ڕاسته. '' ویسته ی ڕووسیا ئازیز و خۆشه ندازه ئه  ان، بهیئار
کو  ، به وزدی سنوورداری خۆیدا نییه ژادی زاگه کی نه رییه وه خته می به  خه له
ست و  به  مه''.مرۆدایی  تیرهموو   ھهیری وه خته زووی به م و ئاره  خه له

  ، بگره موو ئورووپایه  ھهیکتی ندوچوون، یه  چهکی ڕووس، ب ئامانجی بابایه
  چته  ئارامی ده  مارئی به ی که عاته و سه ھبت ئه.  موو دونیایه ی ھهیکت یه

،  رزرکی ڕووسه  ناوی وه،مارئی(  وه ته واو نزیک بووه ، ته وه مژووی جیھانییه
  .)کانی دۆستۆیڤسکی بوو  کۆیله  جووتیاره  له که

ست و بموباالت و  ر ئورووپای بھه نبه ھه   جا ئستا، ڕووسیا له 
 و تی، خۆی  کوشتوویه وه باری ڕۆحییه  وتن له  پشکه خوا، که  حرووم له مه

وی   زهیتی سیستمی کۆیالیه.  وه خاته ده کاروباری خۆی ڕک
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م دوو  ئه.  یه نی دادڤانی ھه نجوومه  دادگاکانی تاواندا، ئه ، له وه ته شنراوه وه ھه
  بزاڤی ژنان له. تین یه ی ویژدانی کۆمه وه ی بداربوونه  نیشانه نگاوه ھه
 و  وه بوونه ی تازه خۆیدا نیشانه   خۆی له مه  و ئه وتندایه کردن و پشکه شه گه
 ژنی ، نیسانسی ئمهڕ و زامنی  کانی ئمه رهو  گه  ئومده کک له یه''.  رییه گه تازه

  ''. یه  و بباکانه  ئومد و داواکانیان ڕوون و دیار و ڕاستگۆیانه  که، ڕووسه
 یری روه ماسی نیشتمانپه  حه،ت لگڵ عوسمانیدا نگی ڕۆژھه جه

، قۆچی زین و  به'': نووست ده.   لوتکه نته یه گه دۆستۆیڤسکی ده
تی  ماسه  جۆشوخرۆش و حه''.  ئیمهی ھی ب به مووی ده  ھه هینی نته سته قه
   ئمه ی که وایه و ھه نگ، ئه جه'': ڵ بزانت  حه  خونژی به  که، ئاستک گاته ده
 یخۆشی و سستی کات و تووشی نه سمان ده فه نه نگه مژین و ته یده ھه
چ '': ت ڕوات و ده تر ده هش ھو وه  له''. وه کاته ده کات، پاک روونیمان ده ده

، دروستتر و  کردووه ستی پ مۆ ڕووسیا ده  ئه ی که نگه م جه شتک له
ڕیون،  ربازان بپرسن، بۆچی ڕاپه سه  ت، له  میلله کی، له  خه له'' ''؟ پیرۆزتره

ک  یه  موو به ھه. مۆ ی ئه ڕه م شه ڕوانی چین له  چاوه،ڕۆن بۆچی و بۆ کوێ ده
ن، برایانی  که سیح ده تی مه زره تی حه چن خزمه ده:  وه نه ده تان دهم نگ وه ده

  ''.ن که رباز و ڕزگار ده م و زوم ده ژر سته خۆ، له
رزی  کی ته یه وه نگدانه م و ڕه  وه جۆره  ، به شکرکشییه م له ڕاستیدا، ئه له 

. زانت هتی ڕووس د هلسیحایی میل رکی مه ی ئه رباره ی خۆی ده وه بیرکردنه
ی  وانه کات و ئه سیح ده ڕی دژمنانی مه ڕوات شه تی ڕووس ده میلله
ت و  قیقه نجامدا حه  دوا ئه  له ته م میلله  ئه  نازانن که ،وه ستنه وه ڕووی ده ڕووبه
  ڕه م شه ی له انهیو خونژی و کوشتار دی ئه ئه. دیاری بۆ دن  ان بهیشادی
 ی بیر و قسانه ئایا ئه.  نادات مه ێ به؟ دۆستۆیڤسکی گو وه ونه که ده

بری  زه  ی به وه ئه'':  کردبوونی١٨٧٠نگی سای  ی جه رباره  ده  که وه چووبوونه
توان   ئستا ده''.وام ب رده دار و به شمشر ڕۆنراب و ڕۆبنرێ، ناتوان پایه

کی  یه نده قه و ھیچ خه ئه'':  بت وه رسڤ بداته ق وەک ڕاسکۆلنیکۆڤ به قاوده ده
ک  یه موو ڕگه  ھه''. نسیپانی کوشتووه تا و پره ره کو سه ، به کوشتووه  نهمرۆیی

  و له تدا هیسیحی ی مه  چوارچوه  جیھانی لهیکتی زنی یه پناوی بیری مه له
ت  م کوشتار و قه دی چ پاساوک بۆ ئه ئه.  وایه سیحدا ڕه تی مه زره ی حه سایه
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سیح  تی مه زره ؟ حه وه کرت، بھنرته  ده وه ته سیحییه هناوی م  ی به و عامه
  بکات، باشه  ڕزگار خۆی دا تا ئیمه   بهیڕشتن دا، قوربانی  خونی خۆی به

ین؟ خۆ  بکه سیح ڕزگار تی مه زره  حهنکی بژین یا  خونی خه  ئمه ماقووه
ت و  هیو شارستانی ت له فره نه'': تی یهور دۆستۆیڤسکی خۆی گوتو ھه
  کانک بته یدا، پستی خه وه داری و مانه پناوی پایه ب له  ده ی که نگه رھه فه

  ''.گروون
و  تدا، ئه هیسیحی ی مه وه داری و مانه پناوی پایه ر بیار ب له گه دی ئه ئه 

نگ چ بین؟ ھبت   ھه،رپا بکرت  به  و پستگروونه سابخانه  قه جۆره
   له تنه ڕاستیدا ھه ، له  کۆنگ و ئاۆزه م پرسیاره کی بۆ ئهمی دۆستۆیڤس وه
 یکی تیۆری یه شوه  ر به گه ئه'': ت ده. وخۆ لگڵ واقعدا رخوردی ڕاسته به

 واری  م له ج و بمانا ب، به  کارکی نابه نگه ڕه.  وه هنی  بکه مه ڕووت بیر له
بی و  زه  مه له سه ری مه سه  چاره  بهت باره  دۆستۆیڤسکی سه''. پراکتیکیدا وایه

موو ئومدکی  و ھه  تی ڕووس خۆشه  میلله کان، زۆر دی به هیمیتافیزیکی
  له کانی ئمه وتنه رکه تح و سه ی فه وه نگدانه  ده یه وه له'': ت ، ده وانه به

  یه وه ندستان بوات، لهی، تا ھ وه بداته نگ ری ئاسیادا ده ری کیشوه رانسه سه 
ھاتووی  زیننه به ی له  چاره ی ئاسیادا، ئیمانی خوایی له که و ملیۆنان خه الی ئه له

  ''.وت دیار بکه  بب و به سته رجه تزاری سپیدا، به
ی  دی چاره  ئه، ی ئاسیایه  چاره مه  ئه، وه ی دۆستۆیڤسکییه ڕوانگه  له 

،  شاوه ، داوه داڕزیوهئورووپا، '' .بیت ؟ ئورووپاش ڕزگار ده هیئورووپا چی
ی  وه ئه س بن و ب ره تی ھه واوه ته   و بهالدا ب ی به  سبه نگه ، ڕه کرم تیداوه
دی  ئه'' ''... وه حوو ببته ، مه وه بمنته  ل کانی ئاینده ده وارکی بۆ سه ھیچ شونه

چن،  ناو ده خۆ له کان، خۆبه فڕەنسییه'' ''. یه تکی مردووی بئاینده  میلله؟مانیا ئه
خۆبایی  کانکی له  خه ؟که لهودی جو ئه'' ''...ن به ناو ده خۆیان، خۆیان له

  ک  ئورووپا، تکا گۆڕستانیکه''.قنین ئینگلیزان دوکانداری ئه'' ''.ونن قزه
موو  و ھه  ڕووسی، ئهیتیسیحی ھبت مه. ''  نژراوهدا ئازیزانی تترمی''

 ،  ڕووسیایه وپا ڕقی لهوور هئم  به.  وه کاته  زیندوو ده یه نده هب  زۆروزه الزاره
  ک له یه مۆرانه کان، وەک شاره هیڤیموو س ر ھه  ھه یه ئورووپا ئاماده

حوویان  ا بکون و مهدرم ئاوی گه ژنکیدا ب، له  وکی کۆنی پیره خه خته ته
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ر  ر ئورووپادا، چار ھه سه  به تازهکی  پاندنی شادمانییه  بۆ سه واته که.  وه بکاته
  لیک حای حازر جۆرهۆبی کات زه  مه باشه. ر ھز ببرت به نا وه  په یه وه ئه
سیحی  لیک مهۆخر، کات ؟ نه کردووه  ئورووپادا ئیجاد نه کی له کتییه یه
 ییتداری و موکدار وه  ڕۆما، داوای ده ت له هیزگای پاپاوی داموده.  وتاندووه فه

،  وستکی نائاینییه  ھه مه  ئه دیاره. ینیر ئا  سه کات و پاشان دته دونیایی ده
ھای ڕۆمای  تی ڕه هیریۆکتاتیر بیاری د به''   که یه م ڕبازه ر ئه ھه.  یهیتدار وه ده
پاپا سه ده.  وه ته وتووه که ل ب زگایه م داموده ی ئه کاره مه رۆک و ھه ب ت'' .
ی  موو تیره  ھهیینیی ئایکتی ، داوای یه وه وانه  پچه تدا به کسییهۆد رته  ئه م له به

 ،ی ڕامیاری و جڤاکییکت ر یه  سه کات، پاشان دته سیحدا ده ی مه  سایه  لهمرۆ
 نۆڕینی  به. بت  دروست ده وه  ڕۆحانییه یهیکت و یه خۆ له  خۆبه که

ژوو  لیکدا ئاوهۆسایی کات سیستمی ک  له م دوو قۆناغه  ئه،دۆستۆیڤسکی
  تکی باش بوو، که نجه ھهو خۆیدا بیانوو    خۆی له مه ھبت ئه.  وه ته بوونه

  . بکات س و تووڕه دا دۆستۆیڤسکی قه مه رده و سه له
وازی   بانگه ی خۆیشی، واته که وازه  بانگه  غاف بوو که وه م له به
حکووم   مه وه مه الی ئه به  کان، که یکهلۆوازی کات  بانگه  ڕووسی، لهیتیسیح مه

   غاف بوو که وه له.  وه خستنه ت دووری ده سیحییه ی مه فه لسه  فه بوو، زیاتر له
و  ی ئه ند پایه دات، چه ی ڕووس ده وه ته دو نه ژا  قابی نه سیح له ی مه وه به

 یھی  کات به  دهۆڤی شات که یهیدا، شتات دۆستۆیڤسکی لره.  وه کاته بچووک ده
کانی  رکی ڕۆمانه کته کانی کاره  ببنجوبناوانهت نجه ھهو مان بیانوو  خۆی، ھه

،  وه سیحه  دید و نۆڕینی مه و   ڕوانگه گومان لهب.  وه کاته  ده خۆی دووباره
  ،وه ره و نۆڕینی نووسه دید  م له به.  یه بژارده لی ھه ، گهمرۆی  تکای تیره

رامۆش  یان فهاتی ڕووس، گوفتاری خو  میلله  له ، جگهمرۆی  موو تیره ھه
 مرۆبیر  المی خودا وه و که  گوفتار ، که تی ڕووسه رکی میلله ئیدی ئه.  کردووه
ستن و  تی ڕووس ببه  میلله ب پشت به ، ده وه هی ڕووی ڕۆحانی دونیا له.  وه بننه

م   سیه مه ز ڕابگرن، ئهر  خوا بهیمری و نه  ئای شکۆ وان بت که چاویان له
ی   سایه ری، له زم و نیزام و دادوه بیاری نه ر تی به سه بت، ده ت ده سه ده

  .ی ڕووسیایر  ڕابه یزمدا بهڤپان س
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کدی  ی یه ین ئاوتهیت و ئا ، سیاسه وه  نۆڕینی دۆستۆیڤسکییه  له ،جۆره م به 
ن،  ی ناده ت ڕگه ماسه و حه جۆشوخرۆش .کدی ری یه واوکه  ته بنه بن و ده ده
.  وه  لکدی جیا بکاته که له سه ی مه نه الیه م دوو  ئهن، یا یه له سه م دوو مه  ئه که

 ،بابل(ی   بابلی تازه به. ر ئورووپا  سه کاته توندی ھرش ده  به ووخۆ  ڕاسته
ت،  یهیر دیموکرات ر زانست، سه  سه کاته بات، ھرش ده ناو ده) ی نده شاری گه

کی  یه زمه  حاڵ و جه  جۆره له... وایی و ئاشتیخوازی نسیپی ئاشته ر پره سه
گرت، بۆ دووری  یده یاڵ ھه کات، خه بین، پشبینی ده ده. ژی یردا ده سه
خۆ .  و دوورتره تی ئه و ئاقاری بیری تایبه  سنوور  له بات، بۆ شونانک که ده
خۆ  ی له رانه مبه شگۆیی پغهنی پ الیهندێ  کان، ھه یتانه ر ڕۆمانی شه گه ئه

یات و   خه  زنجیره  له یهیرک، بریت کانی نووسه اشتهدیاد وا ڕۆژانه گرتبت، ئه
و   ئه پیاو که.  دی ته می ھاتووه ککی زۆر که مه  تا ئستا که پشگۆییانک که

 ن بگرت، یا یهین نته سته کات قه  تزاری سپی ده  داوا له  که وه خونته  ده گوتارانه
. یگرت نین ده کات، پکه تی ڕووس ده سیحایی میلله یامی مه رک و په باسی ئه

م  ر، زۆر زوو ئه کتۆبهۆشۆڕشی ئ.  سیحی نییه تی ڕووس ئیدی مه میلله
ند  ی چه  ماوه ئیدی له. تریالیزم  کادیرن مه ی کرد به  تازانه رسته خاچپه

ئیدی .  وه حوو بوونه و مه  وه ، دامرکانه ۆڤانهم فاتیحانی ڕۆحی مر مانگکدا ئه
  .ی مرۆڤی  مرووله تی شاره سه  ده ت، بوو به سه م ده سیه

کی سیاسی،  یه نیا بوکراوه ک، تهر کانی نووسه اشتهدیاد ی ڕۆژانه ڕۆژنامه
  ، که خۆ گرتووه ، زۆر گوتاری له داشتانهدم یا  ئه، نی نییهی ئای وتی یه کۆمه

ی بۆ  رباره رنجی خۆی، ده ست و باری سه دا ھه وتارانهگو  ۆستۆیڤسکی لهد
، بسرپرشتی مندانی  ردانکی خانه  سهنتکی تاوانکاری، یا  بابه نموونه

.  و تۆمار کردووه  ربیوه  ده له په  کی نیکراسۆڤ به یه سیده  قهنیا
باسی .  وه گته ۆی دهی خی مندایری وه دا بیره داشتانهدم یا دۆستۆیڤسکی له

  ویان به  ئستا مردوون و ئهو کاتی خۆی ناسیونی  کات که  ده رانه و نووسه ئه
.  وه کاته رگ لگڵ بیلینسکی و نیکراسۆڤدا ئاشتی ده مه.  ھشتووه ج نیا به ته
، بۆ  وه کرده ده دا بو یه م ڕۆژنامه مناکیشی له تی خه جار چیرۆک و بابه ندێ ھه

 گۆڕستانکدا،   دیالۆگی نوان مردوان له  له یهی بریت  که، چیرۆکی بوبوک هنموون
یای پیاوکی کۆمیدی،  ون و خه خه یری وەک ندێ چیرۆکی جوان و سه یان ھه
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  دا، خۆی له هنو و خه بین، له  دهنو ، خه یهی کۆمید م پیاوه ئه. نین  نازهنیا
   ئره یاڵ که ر خه  به و وای دته  هو بینته یر ده ریب و سه کی غه یه ساره ھه
موو دپاک،  ی، ھه که که خه.   ئجگار دگیر و جوانه سروشتی ئره.  شته ھه به

موو  ر ھه برت ھه ده  ل، یه واره  غه م پیاوه ئه. با  ئاق و ته ، ساده ئاسووده
زاری،  رمه شهرم و  کات، شه یان ده ژاره م و په فری خه. ڵ بکات نده  گه که که خه

گۆڕێ،   ده که شته  ھه نگ به  ھه.کات ده تاوان و تاوانکاری و زانستیان فر
 ''تاو ندانی ھه فرزه''وێ  یه  کابرای کۆمیدی ده کاتک که. خ  دۆزه بت به ده

 پی  وه وسه  ته به''  که که  خه،جارانیانی  بۆ دۆخی شاد و ئارامی وه بگته
  .ن ده م ده ه قهلی ''کی شت یه دوانه''   و به''نن که پده
کی سووخۆری   چیرۆکی کابرایه  له نین بریتییه م چیرۆکی نازه به
 کچکی   که، پهراو خ نگ و دڕ و بده ند  پیاوکی مه مه گیر، ئه بارمته
 یخالقی وی و ئه عنه  مهیستی ی باده وه  و جا بۆ ئه سانی خواستووه شازده

ی  ژنه. کات کدا ده ته ی له ه  مامه ختگیرانه توندی و سه  ۆر بهخۆی بتازەن، ز
   پدزکه وک به بت، شه و بزار ده ڕز ی وه که فتاری مرده ڕه  له  گۆرین، که

.  ری نووستووه سه ی له که  مرده  که وه بته  نزیک ده وهخ خته و ته له
   له تازەن که م وا ده بین، بهی ی ده که  مرده، یه وه سته ده  کی به یه مانچه ده

. ی که ر الجانگی مرده  سه خاته  ده مانچه ده ی پیره  لووله ژنه.  ودایه غوڕابی خه
کی  کات ملمالنیه ست ده کات، ھه ڕوان ده  ناکات، چاوه هوی جو که مرده
و بوو،   نیازی کوشتنی ئه  به یدا، که که ر ژنه سه ی توند، بای بهیروون ده

نگین و   تاوانکی وا نه دا له وم نه پرسن، بۆچی ھه بگومان ده'': ت ده.  کشاوه
کوێ بتوانم   ردان و گوما بووم، له رگه  من خۆم سه، وه ترسناکی بگمه

ی تاین  ، ژنه وه کاته  چاوان ده که نجام پیاوه  ئه''؟ وه  تاوان بگمه سکی دی له که
ت، ئستا   دی خۆیدا ده  له که نگ پیاوه ھه. بوومابوو، ڕۆیی ر نه ونده له
ایشتی خۆی و خ سکی ترسنۆک نیم و بگومان به  من که زانت که م ده که ژنه
ی  وه دات و توانای بیرکردنه رده  به ، وره م ژنه به.  بۆ الی من وه ڕته گه ده

نک ھه. نامده ئاھ ت و دهشت ک :''نا دهت ھه  دهکرد، من وام ومیشه ش  
  ی که که  مرده م کاتک که  به''.جیا لکدی بژین   بژین، یانی به م جۆره به
نین  بت، نازه رده تی بۆ ده واوه ته   خۆی بهیویستی شق و خۆشه ئه
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ویستی  شق و خۆشه مان ئه  ناتوان ھه کات، چونکه  ده کشه ، پاشه وه وتهەڕ ده
تی  زره کی حه یه یکۆنه بزاری و نامورادیدا، ئ  له هی بتازەن، ژن که بۆ مرده

 .درت ده  خۆی ھه وه که ی ژووره ره نجه  په گرت و له ش ده  باوه م له مریه
ی  ئه'':  دن م چیرۆکه  کۆتایی به وه م ھاواره م ئه ده دۆستۆیڤسکی، به

ر  سه  له ، که یه هم  مرۆڤ ئهیتی گبه ختی و نه دبه ت، به بیعه ی ته نووس، ئه چاره
دا   ئایا لره،کات مان ھاوار ده فسانانی ڕووسدا، قاره  ئه له.  نیایه مین ته ڕووی زه

 ،فسانان نیم مانی ئه  قاره  که وت؟ منیش، که که ست ده تاک مرۆڤکی زیندوو ده
  ''. وه مم ناداته سک وه م و ھیچ که که مان ھاوار ده ھه

. ن ک بیرۆکه ی یه ن، زادهمڕۆک و ت ک ناوه گری یه ، ھه م دوو چیرۆکه ئه 
،  ران، تووڕه  نیگه''کی سان پتروسبۆرگ پیاوکی خه''دا  که ردوو چیرۆکه  ھه له

ی  وانه ی خۆی و ئهیی شوانی شاد  مایه بته ، ده عیه فیز و ده رز، به لووتبه
یی و   ساده ، به یه  ژیانی وەک خۆی، وەک چۆن ھه ری خۆی، چونکه وروبه ده

.  بژی وه  منداکهیویستی خۆشه یی و ساده  وێ به ، نایه ئاسانی قبووڵ نییه
   دۆستۆیڤسکی له ن که  زیندوانه یهیو عنه خالقی و مه  ئه نسیپه و پره  ئه مانه ئه

  ات، بهک بنجوبناوانیان ب وێ له یه کات و ده ر ده سه ا کاریان لهدکانی نووسینه
  ، له ره به ره کانی، به مه رھه رانی به ئیدی خونه. یان بکات رۆڤهش تانیاندا بچت و

ی  رانی بوکراوه ی خونه ژماره. بن کانی حای ده نسیپه ست و پره به و مه نیاز
 خۆی  بن که  زۆرتر دهەو  زیادی و زۆر له داته کان ده اشتهد یاد ڕۆژانه
یدا  ش په زار ھاوبه دا دوو ھهم که  سای یه ، له که گۆڤاره. کرد ڕوانی ده چاوه
 ،مدا  سای دووه له. یکن سی بئابوونمانیش ده ر کهاز ی دوو ھه کات و نزیکه ده

ی کیارانی بئابوونمان  س و ژماره زار که  س ھه گاته شان ده ی ھاوبه ژماره
م  م و تا چاپی پنجه  چاپی دووه ندی ژماره ھه. س زار که  چوار ھه گاته ده
 نوبانگی و تبارعنگ و ئی ، سه دوای ژماره  له ئیدی ژماره.  وه هکرای ده

ی  وره نجانی ڕۆشنبیردا حیسابی گه نو گه وت و له که رده دۆستۆیڤسکی پتر ده
موو ڕۆژک  ھه. کرا ی ڕۆحان تماشا دهحڕا ر و جه مبه کراو وەک پغه بۆ ده
رخوردی   به ، پ له ۆیانهتی و ڕاستگ ی تایبهی نھن ھات پ له کی بۆ ده یه پۆسته
ک  و یه د بی، سه زه  مهیژی گومان و دوودی کی، ته  نوان خهیعاتیفی
  .رانی و نائومدی و نامرادی  نیگه ر، پ له رماوه نگین و شه ساتی نه کاره
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 و زۆر  ییوه گه  پ نکالی ڕووسیاوه رچوار ھه  م له دان نامه سه'': نووست ده
  ی که وه  له  جگه مه ئه. زانین مده  تا ئستا نه  که،ر بووم ف وه م نامانه شت له

  که  خه جۆره م دا ئه ی ئمه گه  کۆمه  له بووم که دا نه ڕه و باوه رگیز له جاران ھه
  ''. ھاوبیری من بن یه م ڕاده  به کانک که بن، خه ھه

ی  و نامانه موو ئه می ھه م بوو، وه  کاتی زۆر که نده رچه دۆستۆیڤسکی ھه 
ران   خونه کرد که ج ده ی جبه و داوایانه موو ئه ھه. ھات  بۆی ده  که وه دایه ده

ه گه ئه. کرد ده داوایان لی  که گیزانهست  ده ی بۆ نووسیبا که ک نامه یه ر کچۆ
می کیژی  ر وه کسه  یه، خوندن بدات  به کات درژه ده ز ناوێ و حه خۆش

و  تۆ به'': کات ده  لیستۆ پارزگاری ت، پیاوکی دهنیا ب د  که وه دایه ده
کی بازرگان   بابایه  بتوانی شوو به حاه ، مه ته  ھه  که وه زوو ئاواتانه ئاره
ی  که ر خۆشت ناوێ، نه گه ئه. یت سار بده  خه ی ژیانی خۆت به که نه... یت بکه

ردی پی جوابم  که ز ده ر خۆت حه گه ئه. یت بکه مه لوه بگ .''  
ویستی شوو  ب خۆشه نابی به'': ت دا ده تکی دیکه ی ئافره می نامه  وه له
 بشت   ب که و پیاوانه ، له م پیاوه  ئه گینه ، له وه بکه م باش بیر به. یت بکه

تکت  رفه ، ده  دایکت بکه داوا له:  یه مه ی من ئهیئامۆژگار. ێدوایی خۆشت بو
 باش  م پیاوه  ئیدی ئه،) یه ده نکی مه م ھیچ به به ( وه یته بکه بدات تا بیر

  ''.وێ بکه ست ی ده رباره  دهتی دروستی زانیار بده وڵ ، ھه نهنگ بسه ھه
دا  وه  تاقیکردنه  له کات که کچکی خوندکاری زانکۆ، سکای بۆ ده

م  وه داخه  زۆر به'':  وه داته ردی ده ی دهیر دخۆش کسه ویش یه ، ئه چووه رنه ده
موو  و ھه ئه.  یه ده م زۆریش گوی مه چوویت، به رنه ی جوگرافیادا ده وانه  له که
  ''.مناک بوو ت زۆر خه که نامه. ت نایه م پک خه  شت به. ی ناوێ مه خه
کی  یه نیته به  وەک ڕه نرت که نج ده ی پیرۆزبایی بۆ کیژکی گه نامه 
  .ڕوات  بۆ سیبریا ده و چاکه رخش بۆ کاری خ خۆبه
: ت کات و ده نج ده  دایککی گهیشی خۆشی و شادی ھا ھاوبه روه ھه 

 ژیانی  قی مرۆڤانی به منداڵ شه!  تۆ دایکی مندانیت ی خۆشییه ڕاستی مایه به'
 ، رک و بارکی قورسه کردنی منداڵ ئه رده روه ھبت په. خشت به مانان ده ئیمه
ی  می نامه  له وه''.ناکرت ی لی و چاوپۆش وریهور کی زهم بار به
نیم و   که ومی جووله  من دژمنی قه م که ئستا پت ده'': ت کدا ده یه که ولهوج
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  وه یت، ئه وان، وەک تۆ ده ی بوونی ئه ده م چل سه بووم، به رگیز نه ھه
موو  درژایی ھه  و به  یه یی ھه ژیان و ژینکی نائاسا ومه م قه  ئه لمن که سه ده

ی جیاواز بتازەن و خۆی لگڵ  شوه   خۆی به مژووی خۆی، ناچار بووه
نواقعدا بساز.''  

ی  یامکی ھاوسۆزی دوورودرژ بۆ خوندکارانی زانستگه ھا په روه ھه 
ی خوندکار تا چ  پرسن ئمه من ده   له ، ئوه ڕزینه به'': نرت مۆسکۆ ده

 ھیچ   له  ئوه: یه مه می من ئه  وه،م و تاوانبارین رخه مته ک که یه ڕاده
   له هی بریتی تکن، که ی میلله  ڕۆه م ئوه  به،م نین رخه مته  که وه که ڕوویه
 وه وتنه م دوورکه  بزانن به وه م ئه به. بورن ک درۆ و خۆتانی ل ده یه زنجیره

ن و  که ت ده لهل می کو پشت له ن، به ت ناکه تی میلله ه، خزم گه  کۆمه  له و دابانه 
ا ڕزگاری و دکاتک  ڕۆن، له رتی ده و ئورووپاگه ره ن، به که  ده  بگانه ڕوو له

  ''.ت بین  میلله  ڕوو له  که یه وه وه ، به یه وه ته  میلله  به تی و ئاسایشی ئمه المه سه
و    نامهی زۆری نیا له ی دۆستۆیڤسکی ته ھبت توانای تازه 
کانی  تیهی یه اکی و کۆمهڤ ج ندییه یوه ی په  بازنه،وتک ده رنه کانیدا ده کارییه نامه

 کرا شت دهت و بانگھ عوه موو شونک ده بت، بۆ ھه رین و فراوان ده زۆر به
 م به. چوو  ده وه یانهیتکار عوه ت و ده عوه و ده ی ئه نگ زۆربه ده ویش به و ئه
ت و ماندوو بوو و  که  شه وه کاری ئیداری و ژمریارییه  زۆر به ی که که ژنه

  تانه عوه و ده کک له نارد، بۆ ھیچ یه موو شونک ده ی بۆ ھه که بوکراوه
 دا، به م سانه م له نج بوو، به  ھشتا گه نده رچه  ھه م ژنه ئه. چوو ده نه

 ستی به یی و ده گه خۆی ڕاده  ن به گمه  ده هندێ و ب  که وه تی دابوویه واوه ته 
ی  که مرده   به وه باری ڕۆحییه  نیا له  ته کات که خۆی ئیعتراف ده  به. خۆیدا دنا 

،  وه ڕازانده ده یی، خۆی نه گه ده خۆی ڕانه  به. کرد یی و خۆشحای ده گه ڕاده
بوون،  ور و زبرستو  ئه وه رییهکانی ژ کرد، جله ده ر نه به  جلی جوانی له
زانی  ده'':  وه وقی خۆئارایشدانی بۆ بگته دا زه ده وی  ھه فیۆدۆر، بھوده

ی زۆر  که ر بوو، دوورینه به  ئانت، فن خانم، کراسکی ئجگار جوانی له
  ریک بوو له الی ڕاستدا داکشابوو، خه  جۆرێ به   به که  بوو، کراسه ساده
پی  بزانم الی چه ئا وا.  که رزه ر ئه  سه ییه گه هد م نه خشا، به رزی ده ئه

نگ  یت، ھه ، بۆچی کراسکی وا بۆ خۆت ناکه وه ببووه رز  ھندێ به که کراسه
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ند جوانن،  کانت چه تۆ نازانی چاوه'': ت ھا ده روه  ھه''!دت ندت ل بینی چه ده
  یه مه ی تۆ ئه ه ھه.  ره، ئجگار دگی وه م قسانه ده ت بهۆت، جموج که نه خه رده زه
مک   که وه ره ده چوونه ر بۆ گه ئه. یت کی ناکه  خهیوی  وەک پویست تکه که
 خۆت  رت له یت، خۆت سه ر بکه به  ا بنی و جلی جوان لهدخۆت  ست به ده
   ''!نج و خشکۆکیت ند گه  چه من، که ده ڕوسو
  وه یه که کانی مرده  کتبه جۆرێ به  به. یی گه ده ستی تنه به  مه م ئانت له به 
ی  ت و توانایه ونهوو مر ئانت، ئه. ر ھیچی دی  سه رژایه په یده وو، نهبئالکا

نسی نوان دونیای واقعی و دونیای   بتوانت به بوو که  نهیدۆستۆیڤسکی
  .دات  ھیچیان نه یات و میتافیزیکی ڕابگرت و قوربانی به خه
  کاندا ئاماده خانه و دیوه  وه و کۆبوونه  کۆڕ  جاران لهدۆستۆیڤسکی وەک 
جار  ندێ گرت، ھه کی ده ی خه  قسه  و گوی له جار ئارامه ندێ  ھه،بوو ده

فتاری  جار ڕه ندێ فرۆشت و ھه ری خۆی ده  سبه ڕ به و شه   و تۆیه تووڕه
  . یه باوکانه

 به  میشه من ھه'': ت و دهنووست   ده وه یه باره دام شتاکن شنایدر، له مه 
 خاکی و بفیز بوو، وام  ھنده. مورسام بو ی سه که  زۆره واییه بفیزی و بھه 

  ته م حاه ھبت ئه. ی خۆی نازانت قینه خی ڕاسته  بایه کرد که ونا ده
  میشه  ھه،کی دی یه گوته   بهنیا. شی بوو که  نائاساییه هیستیاری ی ھه نیشانه
گرت و  دڵ ده  ی له ندێ قسه ھه. ر  سه نه  ھرشی بکه  بوو که وه نی ئهڕوا چاوه
. کرد ده ی نه وه خۆ، ئه به سکی متمانه  ھیچ که زانی، که  دهیتی سووکایه  به

یویست  ، ده وه نگی خواردبته  سینگیدا په ی ڕقک له وه ناویش، وەک ئه ناوبه
 نی لوی یا وهوبچووکترین ج   به میشه م من ھه به. خۆی ل ڕزگار بکات

وت  یه  ده وت که که رده کانی، بۆم ده جی چاوه وڕانی نابهومترین س که
 و دەیتوانی  وه خوارده ی خۆی ده که ییه جار تووڕه ندێ ھه. کی توند بکات یه قسه
  '' .ترشا زی دهجبوو و م نگ ده دا بده ته م حاه م له خۆیدا زاڵ بت، به ر سه به

   جاوپۆشی له  کارک که  دۆستۆیڤسکی کردبوویهیتی ڕاستیدا، بلیمه له 
رانی،  و خونه  که که ئیدی خه. ن ی بکه که خۆشه  نه ج و مجزه  نابه فتاره ره
کو  بوون، به ده ی زویر نه  ناپسندانه فتاره  و ڕه بدمجزیم ک له نه

  . وه بوونه کرد و لشی نزیکتر ده تیان ده خزمه
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کانی جارانی سیبریا،  ی تاراوگه که زیندانییه دا، کۆنه١٨٧٨سای   له جۆره م به 
کۆڕی '':  بۆ دت وه  ئیمپاتۆرییهین کۆڕی زانیاری الیه  ی له یه م نامه ئه

 ت پ وه کانت، ئه بییه ده  ئه مه رھه قدیر بۆ به کات وەک ڕز و ته ز ده زانیاری، حه
شی زمان و   بهیندامی کۆڕی زانیاری  بۆ ئه وه شانازییه   به نت که یه ڕابگه
ی قردوو دۆ ری ھه که رده روه  پاشان په''.یتویبژاردو بی ڕووسی ھه ده ئه
 دیدار و  کات که ده  داوای ل وه ناوی تزاره   دت و بهپۆڵرج و یزن، س مه

  .ودا بکات ی ئه رزه به پایخوندکار  م جووته ک لگڵ ئه گفتوگۆیه
در  ا، تامی شانازی و ڕز و قهد ژیانی  دۆستۆیڤسکی له هجۆر م به 
  وه یه ی ژنبراکه ڕگه   له ،وه کانی بداته رزه ی قه توانت زۆربه ده. ژت چه ده

کانی  داشتهدیا ئیدی ڕۆژانه. وسا بکتو ستارایاڕ  له کی ھاوینه خانوویه
ی باشی بۆ یند یوه ک په ت و کۆمه ی شۆره وه ی ئه  مایه رک بووه نووسه

ک  ره هگی زیاتر چی  وه تکی باشی بۆ دابین بکات، له رامه دروست بکات و ده
  بوو؟
م  کی جوانی ئه یه کانی خۆیدا، ونه داشتهد یا ئیمی دۆستۆیڤسکی، له 

ی  که  ژووری کاره دۆستۆیڤسکی له'': کات سف ده ی بابیمان بۆ وه قۆناغه
دا،  یه فه نه م قه ر ئه رانبه به  نووست، له  ده وره کی گه یه فه نه ر قه سه خۆی، له

  وه که  دیواره  بهڕوفائیلمی  رھه ی تابلۆی مارون دوسانت سیکستی بهیکۆپ
  و ڕوخساره م سیما ر ئه سه ستا، ڕک نیگای له ده  ل خو ھه واسرابوو، که ھه

 و ئاو و سابوون. شت موچاوی ده ستا، ده ده ھه.  وه گیرسایه  ده جوانه
اپا خۆی تر تی، سه واوه ته   پاشان به،کرد ف ده سره کی زۆری مه نیایه قوه
. زانی ده ند نه سه په  علی بۆ پیاو به هنرکردنی ڕۆب و  به  له گۆڕی، چونکه ده

کرد، بوینباخی   دهپ  گۆڕی، پیوی له  خۆی ده وه یانی زووه  به ئیدی له
  خ به  زۆری بایه.کرد ر ده به  فتی لهس خه انی یهو جیست و کراسکی سپی به ده

  ه ، په یه ه  په زۆر ڕقم له': یگوت ده. گرتن دا، پاکوخاون ڕایده پاتۆکانی ده
فیۆدۆر ' .م  بت، ناتوانم کار بکه وه کانمه  جله ک به یه ه ر په گه کات، ئه سم ده قه

.  ھۆی نانخواردنچوو بۆ ، ئیدی ده وه بووه  خۆگۆڕین ده  له میخائیلۆڤیچ، که
. برد ی ده که می بۆ ژووری کاره رداخی سیه ، په وه خوارده رداخ چای ده دوو په
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وزار  ری، وەک چۆن ئه کانی سه رتیب بوو، شته ته ی زۆر به که مزی کارکردنه
ت، به  ڕیز داده ریدا به رگه شته  ژووری نه ری له رگه شته ی نهرو ئامو ئاوایه نر  

  که ر یه کان، ھه کان، ڕۆژنامه کان، کتبه ، نامه ره تی جگه پاکه: انرابووت د  دیقه به
ھات بۆ ژووری کاری  نا، دهڤریۆگریگ  ئانا. خۆ دانرابوونیتی  شونی تایبه و له
ر  سه کانی له م، الستیکه ه ر، قه فته نیشت، ده ری داده رانبه  به ی، له که مرده

و  درژایی شه   به ی که ڕانه و الپه سکی ئهدۆستۆیڤ. نا ککی خ داده په ته
کرد و پاشان  ووسی دهنر توند کسه و ئاناش یه  وه خویندنه نووسیبوونی، بۆ ده

  . وه کرده چن و ڕاست ده ه کانی ھه یهیپۆکرد و فیۆدۆر ک  دهیکۆپی
 کینی ،ڕان شتوگه گه ھات، دوای فراڤین، چوونه ی فراڤین ده وجا نۆره ئه

ھات و پاشتر دۆستۆیڤسکی  ی شو ده وسا نۆره  ئه.کان نداهشیرینی بۆ م
  م ژیانه ئه. کرد کار ده  ستی به ی خۆی و ده که تخانه وه  بۆ خه وه چووه ده

 خۆشحاڵ بوو،  ھنده. خۆش بوو ی پ مه رھه به  به داره رنامه ڕکوپک و به
ی ل بشون،  هیم خۆشی و شادی کرد ھیچ شتک بتوانت، ئه ده وری نه سه ته
ر تا کۆتایی  ده  قه ی نووسراب که  چاره چوو، دۆستۆیڤسکی له  ده وه م له به

  ''. بکاتیتی ر دژایه ژیان ھه
 س  ییبووه گه نی نه مه  ته  که،لیوشای کوڕی دا، ئه١٦/٥/١٨٧٨  برواری له 

یاند، ی خا قیقه  ده عات و ده کی زۆر توند بوو، س سه فیه ساڵ، تووشی نۆره
،  م منداه مردنی ئه. و مرد ، تاسا وه بته خۆ ی وه وه ئه  ب که منداه

زانی،  م ده رخه مته و که تابار  خه خۆی به. مبار کرد ی زۆر خهیدۆستۆیڤسک
،  زنه  دته م ڕووداوه ئه. یی ببوو کی بۆماوه خۆشییه  تووشی نه که  منداه چونکه
  ر به رانبه ند به  تاک چه  بکات که وه ست به ڕوونی ھه   کارک زۆر به هیکردی
   ئمه کک له ر یه ھه'':  جیه ی ھیچ و نابه  و بتاوانی قسه رپرسه کانی دی به خه
موو  س و ھه موو که ر ھه رانبه به  مین، له رخه مته کانی دی که خه  ر به رانبه به

  ''.رپرسین مین، به رخه مته شتکدا، که
کی  یه بانه ره ، سواری عه که ندامانی خزانه لیوشا، ئه ی ئه که ڕۆژی ناشتنه 
ئیمی . ن نه ا دادهدینی دایکوباوکی  به  له بن، تابووتکی چکۆله  ده وره گه
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  دا، زۆر گریاین، تابووته ڕگه  له'': نووست  ده وه یه و باره دۆستۆیڤسکی له
کانی  وتهگموو  ن کرد، ھهرقما ا غهد گو وازش کرد، له مان نه که هی سپی چکۆله
اندا ڕوابوو، ک ینی گۆڕه به   گیا له و کاتانه ئه.  وه  کرده مان دووباره که منداه
د، نیانخو  ده وه رچنه ر سه سه  بهرویروت یان کردبوو، ته ختان شکۆفه دره
 ،ی گرتبوو که مان کاتدا ژنه ھه  له.  خوارێ ھاته  گۆناکانی بابمدا ده  بهینسر ئه
  یه  چکۆله و سندووقه کرد نیدەتوانی چاو له  دهیرچی گریا، ھه ھۆن ده  ھۆن که

 دۆستۆیڤسکی ''.بوو و ون ده جوھ که  ژر گه وته که  ده ره به ره  به  که، وه بگوازته
. بت ی، زاڵ ده کانی دیکه یهیت ینه موو مه شدا، وەک ھه ته ینه م دوا مه ر ئه سه به
ھۆی نووسینی ڕۆمانی  جبھ.  وه بته نایی دت و ھور ده سوک وه ھۆی کارهج به

  .کات ی ڕزگار ده که واده ، خۆی و خانه وه برایانی کارامازۆڤه
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  م بشی سیه
  مازۆفکارادایکبوونی برایانی  لهه

  
  
ی  ی بوکراوه١٨٧٧می  که ی کانوونی یه  ژماره دۆستۆیڤسکی له 

   که وه کاته ر دهادرانی خۆی ئاگ  خونه،دارک کانی نووسه اشتهدیاد ڕۆژانه
کی  یه شوه  خۆ و به  خۆبه ری، که خاتری کارکی ھونه ر به له''  بیاری داوه

ی  رچوونی بوکراوه ی ده م دوو ساه ی ئه  فاسیله وخۆ، له ناڕاسته
ک  یه  بۆ ماوه،''  بووه ه ینیدا گه  مشک و زه  له  کهدا،کان داشتهدیا ڕۆژانه

 بۆ ی دا ئاماژه  لره  له ی که یه  تازه م کتبه ئه. ی ناوبراو ڕابگرت بوکراوه
  ی که یه وره  گه و کاره بت له ک ده یه قه کار ئه رزه کات، وەک ڕۆمانی ھه ده
. نابوو لی  وره کارکی گهھی گونا ژیاننامه کردبوو و ناونیشانی واوی نه ته

: توێ بکاتو تاو یه له سه و مه اسی خوا بکات و ئهدا ب م ڕۆمانه بیار بوو له
م و وزابی دا  ئاگایی و نائاگاییدا، عه درژایی ژیانم، له   به ی که یه له سه م مه ئه''

  ''. وه ته تالومهی  پوه
واو  کانی ته بییه ده  ئه  ھشتا کاره کات که ست ده فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ، ھه 
ستی   ده  ھاتووه وه  و ئستا کاتی ئه کردووه  نهبوون و ھشتا دوا ئیعترافی نه
ئیدی خۆی بۆ . بت و ده ی ئه  بگومان دوا قسه  که،بکات پ

ت  ناعه ئیدی کونجی قه. کات  دهئامادە  ترسییه م مه ی ئه وه ڕووبوونه ڕووبه
، ئیدی تا  وه کاته ده ت کۆ و بابه  سته ره  که وه کاته ده اشتان کۆدگرت، یاد ده
  وه یه و باره دا، له١٦/٣/١٨٧٨   برواریله. چت ده  س سای پ،کات  ده مانه ئه
  ست به ده.  یدا بووه  ال په که ی ڕۆمانه رباره واوم ده وری ته سه ته'': نووست ده

کی زۆر  یه کانیدا، ژماره مانه نو قاره  له که. م که  ده وره نووسینی ڕۆمانکی گه
  ''.بیت مندای تدا ده
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ی برایانی  رباره کانی خۆی ده داشتهد، یا واژانه سته و ده  م وشه ئیدی به 
  توانرێ کاتک که ، ئایا دهت چۆن بزانی یه مه  ئه له سه مه'':  وه کاته کارامازۆڤ ده
دا  که نوان دوو ڕه  ڕێ، تۆ له په تده ادرت  سه ڕی خرایی به وپه قیتارک به

ی  له سه کات، مه ده دا کار  کارگه  منداڵ چۆن لهبزانی'' :ن یا''؟وتبی پاکه
ندنگک،، چوون بۆ خویندنگنی  نته و سه  ردانی بنکه  سهخوکی مندار
  ''. دۆزراوه

ی لگڵ یت دا، دۆستۆیڤسکی ناسیاوی و ئاشنایه ینه ینوبه م که ئیدی له 
ڕی کو(ڤیڤ ۆلۆر سمیالدڤناوی   وار و ڕۆشنبیردا به هدنجکی خون گه

سان   دۆستۆیڤسکی، له. کات یدا ده په) ی ڕووسیا که ناوبانگه  به دیرۆکنووسه
گرت و بۆی  ده و گوی ل  نجه م مامۆستا گه  ئهوانکانی  چته پتروسبۆرگ ده

ندوچوونیان  کی ب چه یهیت کاندا، نزیکایه وییه عنه  مه له سه مه   له وت که که رده ده
ی ڕۆژئاوایی، بۆ  فه لسه یرانی فه تی قه  سۆلۆڤیڤ بابهدی ئه.  یه  ھهدانوان له

  ی له خنه توندی ڕه  و، زۆر به دی ئه بژاردبوو؟ ئه نه ی خۆی ھه که تزه
  فه لسه  داوای فه  که و نییه ر ئه  کۆنی ئورووپایی ناگرت؟ ھهحایی  فه لسه فه

تی  هیدیيد ج  کهی وه  له  جگه مه کات؟ ئه ی میتافیزیکی ده و ڕبازکی تازه
روسیمای،   سهیقۆزی و جوانی. کات  ھاوار ده وه نجه م گه  سیمای ئه  به که ته بابه
واوی  تی ته ناعه دۆستۆیڤسکی، قه. کات یارانی ده ختترین نه رسه سه  ت به ناعه قه
تی  تایبه به. ''چت سیح ده ی مه نجانه ری گه سه او لهو و، ته ری ئه سه''  ، که یه ھه
تی  کشاویه ناوبانگی ئیتای، ئانیباڵ کاراکچی ی بهش نیگارک دا که و تابلۆیه له
ی  ده ئاخروئۆخری سه   له ی کاراکچی که واده  خانه:ئانیباڵ کاراکچی(

نجترین  ئانیباڵ، گه. ر نیگارکش بوون موو ھه ژیان، ھه  ئیتایا ده مدا له یه شازده
  دا له١٥٦٠ سای  له.  نی بووهۆۆپکادیمیای  رۆکی ئه نوبانگترین سه و به

ناچت   زۆری پ.) ڕۆما مردووه دا له١٦٠٩سای    و له دایک بووه پۆۆنیا له
 ری پیردا چ نج و نووسه وفی گهوس یله نوان فه کی خۆش له هیتی  دۆستایه که
وری   ده ره نووسه م پیره  ئه وت که که رده دا، وا ده ندییه م پوه م له به. بت ده

  . ببینخوندکارو  شاگرد
 لگڵ  وه و مشتومی فراوانییه  شه نگه ھۆی گه  ھبت، دۆستۆیڤسکی به 

ندی بکات و  به مۆلهۆڕکانی خۆی ف هیتی تایب توان بیروبۆچوونه سۆلۆڤیڤدا، ده
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  و به دا  دهیتی ی یارمه که نجه ھاوڕێ گه. ریان ببت کی ڕوون، ده یه وهش  به
م ساڵ   ده کانی، که فییه لسه  فه مک و زاراوه و چه و ڕوون، مانا  دهزمانی سا
  . وه کرده  و ڕوون ده رح و شرۆڤه  ببوو، بۆ شه  گیرۆده وه بوو پیانه

نی یی ئای فه لسه  واری فه ی له تانه هیو ئیشکالی ت به باره دۆستۆیڤسکی، سه 
 شیشکی دری سنت سینود، به هر ک  به باته نا ده یبوو، په  ھه وه دۆکسییه رته ئه

شی   تیۆری کاری ھاوبه م سوود له به. ڤستزیۆنۆد ناوی کونستانتین پوبیه 
   که،شیرحوم تیخون زادنسکی کانی مه هی توباوی قه ده. گرت رده ش وهڤیفیۆدۆرو

دا، ١٨٧٠ سای  له.  وه خونته م بوو، ده یه ژده ی ھه ده کی سه یهیباشش قه
  مانی ڕۆمانه وێ شاقاره مه ده'': ت نووست و ده ۆ مایکۆڤ دهک ب یه نامه
  ''.نجم  ھه وه نسکییهۆروسیمای تیخون زاد سه م، له  که تازه
یان،   چکۆله کسی کوڕهل ری دۆستۆیڤسکی، دوای مردنی ئه ئانای ھاوسه 

 ھاوڕێ لگڵ سۆلۆڤیڤدا بوات بۆ ئوپتینا  کات که ی ده که پشنیاز بۆ مرده
ری ومک سبو ، که ر و جگۆڕکیه فه م سه  ئه  بوو که وه  ئومدی ئه به. پوستین

 دۆستۆیڤسکی  تی که تایبه باری دۆستۆیڤسکی بدات، به مناک و تازیه ی خه ده
 و یڤکاتی خۆی گۆگۆڵ، لیونت. ببین  م دره کرد ئه زی ده م بوو حه ده

ی  که گوی ژنه دۆستۆیڤسکی به. و بردبو هرم د ر ئه به نایان وه ش پهتۆستۆی
  م له کی که یه ھاوڕێ، ماوه ئیدی جووته. دات  ده ره فه و سه  ئهبۆکات و مل  ده

   که ،که  تا دره ره ونده و لهۆ ڕۆن بۆ سیرگیف  قیتار ده  و به وه مننه مۆسکۆ ده
تر  مهو بیست کیلۆ د ی سه موار و نزیکه ن و ناخۆش و ناھه رده کی به یه ڕگه
.  که  دره نه گه دوای دوو ڕۆژ ده. ڕۆن  ده کی گالیسکه ته کھه ته  ھه بت، به ده
ئیدی . ن که ده رموگوڕیان ل کی گه  پشوازییه که نانی ناوچه به شیشان و ڕه که
تی لگڵ  بت دوو گفتوگۆی تایبه  قایل ده که  درهیری ڕۆحی ڕابه

 ڕۆح و ناخی دۆستۆیڤسکی کرد و  ری له کا مه دۆستۆیڤسکیدا بکات، ئیدی ئه
 ھزر و  سیمی لهۆی بابا ز کی زۆر شایسته یه خش و سیما و ونه  ئیلھامبه بووه
نگین و   سه ره  ھه ره کته  کاره  له ککه  یه  که،کرد ینی دۆستۆیڤسکیدا چ زه
  .کانی ڕۆمانی برایانی کارامازۆڤ ڕزه به

تاکانی  ره  سه  دۆستۆیڤسکی له  که هو ینه ش بیر بخه وه تی ئه جی خۆیه 
 ،ی بۆ دری ئوبتینا پوستین که ره فه  ساک پش سه دا، واته١٨٧٧سای 
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 ی کرد، جارکی دیتی ندی منداییه به ی خۆی و مه  زاگه،رکی دارڤوی فه سه
ئیدی . ماچنی بینیبوو ری چ که  چکۆله کانی گونده  و ماه که  و دۆه که واره له
 و  ه نگوڕوو سسیه ڵ و ڕه په  چه مرده و پیره کی زۆری لگڵ ئه ۆیهگفتوگ
   کۆمه ونگوڕوو ڕه نجی به موو کوڕ و گه  جاران ھه دا کردبوو، که نه چرچه

نینیان  رمی وەک ئاوریشم بوون و قاقای پکه ردی نه ئاڵ و قژزه
  وه وتبوونه که یرکانی خۆی ب ئیدی جوانترین یادگارییه. ڕۆیی ک ده ڕیه عاته سه
،  رچاوه مان کانی و سه ر ھه  سه ت چووبووه نانه  و ته وه بووه وژاوواو ب و ته

نووسینی ڕۆمانی برایانی .  وه  کردبووه سی تازه فه و نه  وه ئاوی خواردبووه
ی  کانی دیکه موو کاره  ھه نت، پتر له خایه  سان ده کارامازۆڤ، س دانه

بت ب  م ڕۆمانه وێ ئه یه  ده  دۆستۆیڤسکی که.وت دهر کار و کۆششی  نووسه
یب  دات بعه ده وڵ ی، ھه کانی دیکه مه رھه موو به ری ھه  شاکار و تاجی سه به
لیڤانی سست یی ف ھره ن و پیری توانا و به مه ترسا ته زۆر ده. ربچت ده

ی  وه ترسا، پش ئه زۆر ده. واو کز کردبت ینی ته  زه،خۆشی کردبت و نه
ری و ئامانی   سه یی بگاته زه رگی ببه ، بی، مه ددایه  رچی له بتوانت ھه

م تا زیاتر  که ده ست کی زۆره ھه یه ماوه'': نووست  ده وه یه و باره له. دات نه
ی  که  بۆ ژنه''.بت تر و دژوارتر دهت قورس الوه ، کارم به وه نه مه  ته چمه ده
پرسم چی  خۆ ده  ، له وه مه که  مردنی خۆم ده یر له ب میشه من ھه'': نووست ده

من حای '': ت ھا ده روه ھ''.ھم ج ده پاش خۆ به کان له بۆ تۆ و بۆ منداه
  نمه یه باشی بیگه  ب به  ده  کۆدا، که  به حازر باری ماباتی کارامازۆڤم داوه

،   کارکی زۆر قورسه هم ئه. ری کارکی ھونه  م به  بیکه وریهور زۆر زه. زڵنم
،  وه رز بکاته ب ناوی من به  ده م ڕۆمانه ئه. وێ تکی ده ، غیره ترسیداره مه

  ''...نا ، ده م ڕۆمانه ر ئه  سه ته موو ھیوا و ئومدکم ھاتووه سپن، ھه بیچه
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  م بشی چواره
  برایانی کارامازۆڤڤ

  
  
کارامازۆڤ، . ژین دا ده لهکی چکۆ یه  شارۆچکه ی کارامازۆڤ، له واده خانه 
موو  ھه.  ته سیفه کوووچ و داونپیس و لبوی ھیچوپ ه دهومردیکی بو پیره

یی و فسق و فوجوور و داونپیسیدا وران  رزه  کاری ھه ژیانی خۆی له
  بوو به ده ر دار تیبه  موو جار به  ھه م ژنه  ئه می، که که  ژنی یه له.  کردووه

  م کوڕه ئه. ناوی دیمیتری   به یه کرد، کوڕکی ھه  دهیاریزووی خۆی دارک ئاره
ا د مشک تی به  و پیاوه ی چاکه ه که ، جارجار که توونه ق و چه نجکی بئه گه
و  ن دید کاندا، خاوه هی میتافیزیکی له سه  مه کات و له ی زل ده قسه. دت

یای  ی زماندرژی بحه تهی  ژنکی سه  که،می  ژنی دووه له.  یهیت بۆچوونی تایبه
، کوڕکی  م کوڕه ئه. ناوی ئیڤان   به یه  بوو، کوڕکی ھه  و بۆه پ خوته
مان کاتدا   ھه ر، له را و ورانکه بگهو و تۆ، ئاشو م تووڕه ، به ڕۆشنبیره

شی  کوڕکی دیکه.  یهییکارۆلبیاتگۆیی و نک ی سه ھیدی ڕگه مان و شه قاره
  ، له م کوڕه چ ئه  ده وه  له،) لیوشایه ی ئه که نازناوه(کسی ل هناوی ئ   به یه ھه
ئالیوشا، . سیبت له یی کارامازۆڤ خه واده یی خانه ی بۆماوهیت گبه فرین و نه نه

  ردانه ی پیاوی مه  شایسته ، که کی تدایه یه  خر و چاکه ر جۆره  ھهیگی ئاماده
وکئاسای وم نره''ی   چاکه  له ، جیاوازهلیوشا  ئهیتی  و پیاوه  خر و چاکه.بت،
  ره کته و کاره ، ئه یه که ی ڕۆمانه که رنییه  ئه ره  ھه ونه لیوشا، ھه ئه.  مژه گه
وریدا   ده  وەک مش به کانی دیکه ره کته موو کاره  ھه ، که یه خشانه دره
ی خوی ۆڤدیاکمر ب ناوی سه دا، ده م س برایه پاڵ ئه م له به.  وه ڕنهوسو ده
وکی  وک، شه  شه ، که  کارامازۆڤهیرعی  کوڕی ناشه مه ئه. ش ببرێ ه ودهوو ب

 خورتی   و به ۆکهلڕوڵ و گ ر کچکی که  سه کاته ستدرژی ده تاریک ده
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  رامزاده  حه م کوڕه ئه.  یه ته و حاه ی ئه ، زاده هۆڤمردیاک م سه  ئه.کات ساتی ده فه
کات، کوڕکی ھمن و  تکار کار ده  مای بابی خۆیدا وەک خزمه ه، ل مداره رکه په
ندی ئیڤانی   دبه مه ئه.  ره که خۆبایی، فباز و حیله ر و له که رخۆ، فشه سه له

ی   ونه  که ناکات، چونکه زی ل م ئیڤان حه  به،کات تی و ستایشی ده برایه
  .بت س ده ه، بزار و ق وه بینته ودا ده ری خۆی لهۆکاریکات

ناوی گروشینکا، ئیدی    به یه دا ھه م باوک و چوار کوڕه نو ئه ژنک له 
دات و  وی بۆ ده  جۆرێ ھه یان به که ریه ، ھه ڕیانه  شه م ژنه ر ئه سه موو له ھه
  .نت یه وێ خۆی بگه یه ده

ن نھانی ئیڤا روونی و په کی ده زوویه  ئاره ی که یاه و خه ، بهۆڤمردیاک سه
تاوانی  ( م تاوانه م ئه به. کوژت ستت کارامازۆڤی پیر ده ده  ھه،دی دن وه

ی  و تاراوگه ره درت و به  ملی دیمیتریدا دت، حوکم ده به) کوشتنی باب
ر  سه بیر به دوو.  یه که  چیرۆکهیی گشتی  چوارچوه مه ئه. کرت ده سیبریا ڤێ

گروشینکا و : ی خوا له سه ی ژن و مه له سه ، مه دا زاه که ری چیرۆکه رانسه سه
دا  ره مسه م دوو جه  نوان ئه  له که کانی ڕۆمانه  جۆراوجۆره ره کته کاره. سیح مه

ڕی و سکسبازی و   داونتهبھندیان وەک کارامازۆڤی پیر، . چن دن و ده
 سیمی خواناس،ۆیی ناسراون و ھندیان وەک ز سته تی جه زه ڕابواردن و له

  ره به ره دا، به ڤدژه  ھه ره مسه م دوو جه نوان ئه ئیدی له.  ناسراونئایینداری  به
، ئیڤان و ۆڤمردیاک دیمیتری، سه. درێ کانی دیمان پیشان ده ره کته ڕۆحی کاره

  ره به ره  به سک که که. س ک که کانی گۆڕانی یه  قۆناغه ونه که لیوشا، تکا ده ئه
بت و  رباز ده ت ده هییوانی  حه ، له وه بته ده  پاک وه یهیوونر باری ڕۆحی و ده  له
،  م چوار برایه یانی ئه. وت که رده  ده''دا مرۆڤکی تازه'' قابی  کات و له  ده شه گه
   له مانه ڕاستیدا پۆلنکردنی ئه له.  گۆڕاون ره به ره سن و به ک که موویان یه ھه
 دیمیتری  لیوشا به ئه.   نییه مانی ھیچی دیکه  پۆلنکردنی زه  له زادا، جگه فه
، وای  ره مان پوه موان، ھه یان بۆ ھهییب و کماس ری عه  و پوه یژه په'': ت ده

  به. می یه ی سیازده ر پله سه رزتری، له مم و تۆ به که ی یه ر پله سه دابن من له
  ''. رقکی نییه  و ھیچ فه مان شته  ھه مه ی من ئه نده زه مه

تی  خزمه   ده م ژنه  گروشینکا، ئه:یه مدا ھه یه ی سیازده ر پله سه ژنکیش له 
  کک له یه.  کردووه وایی ڕزگار داری و بنه  به وی له  ئه  که، بازرگانکی پیردایه



 OJM

  زم به ، حه یه حپه ی قه رزه تکی ھه ئافره'': ت ی ده رباره ، ده م ژنه کانی ئه خزمه
”  یه حپه قه''ت   کارامازۆڤی پیر ده''.وێ خزمی من بت  و نامه نییه یتی خزمایه
پاکتر و پیرۆزتر دران نانی  به هر تکای   له گینه م له به'': ڕوات ری ده سه و له
 ''. یوانه  حه ته م ئافره ئه'': ن  ده که کانی ڕۆمانه ره کته  کاره  ھندی دی له''.ب

 دیمیتری ''. یه  فریشته ته م ئافره  ئه،خر نه'':  وه نه هد رسڤ ده ھندی دی به
، ژنکی  یهیرم شابانۆی بشه.  وره به:  هیبا من پتان بم چی'': کات ھاوار ده

ری  روبه و بسه ره خی و به موو ژنانی دۆزه ی ھه رقافه ، سه واوه  تهیخی دۆزه
  ی که وه ؟ ئه هییوشا چیل و بۆچوونی ئه دی دید  ئه''. مینه ر ڕووی زه سه
م  رخوردی دگیری ئه یی و به ساده'' ،کشت لیوشا ڕاده رنجی ئه تی سه تایبه به
موو   گروشینکا ھه چونکه. موان  ھه ین؟ به ک بکه  ڕ به دا باوه  جا لره.'' یه ژنه

،  یهڕی ته کی په یه هپح ، قه نجه گروشینکا کیژکی گه: گرت ده تک ھه زاوه  قه جۆره
 خۆیدا کۆ  کانی خی ژنانی له ڤدژییه ، تکای ھه یه ، فریشته یوانه حه

دۆستی   ژنکی کۆنه،پۆلین سوسلۆڤا( نۆڕینی پۆلین سوسلۆڤا  به.  وه ته کردووه
 گۆشت   له  که، شتاتی  له که ژن دونیایه.  گروشینکا ژنه) دۆستۆیڤسکی بوو

  میشه ر، ھه  سه نه به  ده وه هیڕوانی اوهم چ ده نیان به مه ژنان ته.  دروست بووه
و  وا م ھه کانیاندان، له زووه  ئارهیدی  بیری ھاتنه رشان له شو و په په
ییت  یت، گله که فتیان ده  زه م که ن، به سلیم بکه  خۆ ته سووتن که دا ده سه وه ھه
ندێ ھه. ن که ت ده رکۆنه ن، سه که ده ل تا دوایی کهبن،  و دڕ ده جار زۆر ش  

بن، تا  بان ده جار میھره ندێ ، ھهببیننی خۆ  ته و حاه ت له زه  له وه بنه ھور ده
ه ت له زه ببن و له و دڕ دوایی شو  ھا فه ئیدی جۆره. ببینن  ته و حا ندوف
درۆ لگڵ .  یه یان ھه تی پاک و ساده زه ھا ڕابواردن و له و جۆره  یه الدانیان ھه
ڵ خوا، تهپیاوان، لڵ خۆشیاندا ده نانه گگڕووی ژیان  ڕووبه. ن که ت ل

و  ستن، به وه  ده  ئاونه ر به رانبه ن، وەک چۆن به که  ژیان ده  به مه ، گه وه نابنه
گۆڕن، تا  فتاری خۆ ده وستی خۆ، ڕه ھه. ستن وه  ژیان ده ر به رانبه  به ئاوایه
ی  وستداری، نیشانه داری و ھه هبۆ پیاو پای. ن  بوونی خۆ بکه ست به ھه

، بوونی  وه ی گۆڕانه ڕگه  م ژن، له ، به وه تی ئه  تایبهیتی سایه تی و که پیاوه
م   به،س بت ک که وێ خۆی بت، یه یه پیاو ده. لمن سه تازەن و ده خۆی ده
  کات، که  خۆی دهھزی  ست به پیاو کاتک ھه. س بت ندین که وێ چه یه ژن ده
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نا   ده،واودا گایی تهئا نا ر له گه ژن مه. کانی خۆی بزانت یبه  و عه موو چاکه ھه
  کی سیستماتیکه  نازان، پیاو دونیایهبھیز  ت ناکات و خۆی به  قوه ست به ھه

 موو شتکی ل ھه. ک و شه  ر و شوه روبه کی بسه و ژن دونیایه
ب خۆی ل   دهن یا،  نییه ڕ و متمانه وهی با  ھیچ شتکدا جگه ، له وه شته وه ده
ا زاڵ دری سه  به یت که  بکه وه ب چاوپۆشی له  دهن یا،بیت یت و لی ھه بده ال

  .یت بیت و کۆنتۆی بکه
  مرده م پیره ئه.  فسوون کردووه ی گروشینکا، کارامازۆڤی پیری ئهیجوان

  وه ، له یبوعاره  پ عهک و درۆزن ووروچو  و ڕژد  ی ئالووده ست و مه دمه به
م  ی ئه رباره ر ده نووسه. کی کتومتی باوکی دۆستۆیڤسکی بت یه چت ونه ده

  چوو بوو، به سۆز و ھه سکی به که'': ت ی ده که ی ڕۆمانه ره کته کاره
  میشه من ھه'': نووست  کیژی دۆستۆیڤسکی ده، ئیمی''.ڕاشۆ بوو سۆز و شه به

ی کارامازۆڤی پیری  ریک بوو ونه کرد کاتک بابم خه ر ده وه سه وام ته
  ''. وه کرده  باوکی خۆی ده کشا، بیری له ده

   له ، جگه وه  دید و نۆڕینی گروشینکای جوان و خشکۆکه کارامازۆڤی پیر له 
یدا  وهلغاال  کرد، لیکاو به  قسانی ده ، که و بۆه   خوته رکی کۆمدی، به یکه په
 ب  ی که  میراته شه و به کارامازۆڤ، ئه. بوو  نه  ھیچی دیکه، وه چۆڕایه ده

.  وه مای ھاتنی ئه ته موو ڕۆژیک به ھه. ن با، بۆ گروشینکا داده دیمیتری ده
ر  به ی له زووی سکسی ئۆقره کات، ب تووتنی و ئاره ڕوان ده چاوه
ڕوان  چاوه. کات دهو ژوور  م ژوور و ئه ، ئه وه هیڕوانی م چاوه ده گرت، به ده ھه
. سلیمی نابت م گروشینکا ملی بۆ نادات و ته به. کات ڕان ده کات، چاوه ده
م  ئه.  وه وه شقی ئه وی ئها د ته وتووه  که  که،یش نابتیسلیمی دیمیتر ھا ته روه ھه
دوای ڕۆژ . کات ده یان پیر شمه بورێ و قه ردوو باب و کوڕ ڕاده  ھه  به ژنه

  وه یه م باره دۆستۆیڤسکی له. کات ی نوان باب و کوڕ زیاد ده هڕۆژ ڕق و کین
رو کردیان بۆ  کرد، سه کیان ده  یهیا چاودریدکاتک  ، له م دووه ئه'': ت ده
   ''.گرتبوو  ھه وه  دزییه کدی به یه

کی بۆ  خۆییه ربه  ھیچ سه ر ڕاسکۆلنیکۆڤ فریوخۆری بیرک بوو، که گه ئه 
یان خواردبوو،  م ژنه  جۆرێ فریوی ئه وا دیتمیری و بابی به ، ئه وه ھشتبووه نه
 .کانی خۆیان هی سکسی زووه سیری ئاره  دیل و ئه ردووکیان ببوون به  ھه که
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،   چونکه''! کی زۆر ترسناکه یه جوانی دیارده'': ت ڕاشکاوی ده  دیتمیری به
  و بگره  تی فیکره سه  دهری و ر پیاودا، ھاوتای کاریگه سه تی جوانی به سه ده
ی، ھاوتای  که  کارامازۆڤ و کوڕهی سکسییشتاتی.  جار زیاتریشه ندێ ھه

یلی  دا مه که وسته ردوو ھه  ھه له.  کانه یتانه  شهی سیاسی و فیکرییشتاتی
 مرۆڤبوونی  ، لهمرۆڤانندێ  مدونیایی ھه کانی ئه یهییات  حه زووه ترکردنی ئاره

زاندن و  ی به دا، بیرۆکه که ته ردوو حاه  ھه له. یوان  حه  به وه یانکاته خات و ده ده
وی و  چه ی و که نده  گه خالقی، به  و سنوورکی ئهڕ مپه  له ر جۆره البردنی ھه

  . وه شکته  تاوان ده ت به نانه ته
 :ت کات و ده  کوڕی ھاوار دهیی دیتمیری رباره تا کارامازۆڤی پیر، ده وه ئه 

ی بابی  رباره  دیمیتری ده''! وه مه که وەک سیسرکک پان و پلیشی ده! دیتمیری''
توانم  دا نه م ساته ترسم له ده. یکوژم  نه شه وانه  بیکوژم، له یه وه نازانم، له'': ت ده

پوو و   که تی، له یه و مل و قورتمه ند ڕقم له چه. م تماشای ڕوخساری بکه
،  ، لم بزاره  منه زۆری ڕق له. تی یه که  ناشیرینه نه خه رده کانی و زه چاوه
کات   بابی دهیوام چاودری رده  ئیدی دیمیتری، به''.ترسم  ده مه ڕاستی له به
وک گریگۆری،  شه. تت و بت بۆ الی باوکی ه  بخه پاره  بادا گروشینکا، به نه

ی ی چاودر کات، که دا غافگیر ده که باخه  ، دیمیتری له که تکاری ماه خزمه
. دت و ھه ادری سه  کشت به کک ده دیمیتری کوته. کات فتاری بابیان ده ڕه

ت و  وبری و زیافه ئیدی شه''، بین  ھۆتلکدا ده دیمیتری، جارک گروشینکا له
رمی  کی شه یه رده  په ر جۆره  ھه ن که که وتۆ ساز ده نگکی ئه ڕابواردن و ئاھه

تی  ڕه م ھه ده گروشینکا، به. قسین و ڕه ما راب، موزیک، سه شه. '' نامندات
: بکات کات شووی پ ز ده وێ و حه  خۆشی ده،ت  دیمیتری ده  به وه یهیست مه
. ندی ومهوجیب و ئاب م نه سکی ھۆڤی و زبری، به زانم تۆ که  ده نده رچه ھه''

.  یوانانه ک حه  بژین، نه ندانه هرڕاست و ئابوم ، سه دواوه ئستا به   له پویسته
وێ  ی؟ نامه گه ، لم ده گوت لمه.  ، بۆ شونکی دوورم ببه ، بمبه دووم بخه ڕه
  ''.وێ بۆین، بۆ شونکی دووردوور بۆین مه  بمنم، ده لره
،  سته م ھه ن و ئه که ساتک ده  ڕوودانی کارهی نزیکی ست به  ھه تۆ وایه له  
ئاگداربوونی .   لوتکه تیه یاندوویه گه وکانی ورژاندوون  هیکسی س زوووه ئاره

و  ی دی خۆ له کات ھنده ده سناک، وایان لرنووسکی ت  چاره  له خته پشوه
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ن  که ست ده  وا ھه  چونکه،شادن. ن دا نقوم بکه ییه نووکه  ھه یهییف و شاد که
خ  دۆستۆیڤسکی بایه.  وه ته ناب  دووباره یهیو شاد ، ئه و زوانه جارکی دی و به

وی  عنه  مهیک، شادی ر شادییه  ھه  که،  داوه م خاه کی زۆری به هیو گرنگی
وا   کۆتایی ڕۆمانی بت، ئهنو یا یفی کۆتایی شه بت، وەک شادی و که نه

ی ی شادمان شدا، که و ساتانه ت له نانه ته. ڕوات  دڵ ده بت و زوو له دار ده ناپایه
زانین   ده بت، چونکه ناخۆش ده بینین، زۆرمان پ کان ده مانه ی قارهیکات

یی و  مان کارامه  ھه دۆستۆیڤسکی به. بت  و زوو ئاوا ده هیکی کاتی شادمانییه
کانی خۆی سزا  یهیی قوربان وه لهر  ، به وه که چییه نجه شکه الد و ئهل  جهیلھاتووی
رگیز  ھه. خسن هڕ کات و ده هموار د ان بۆ ھهیی خۆشی و شادی مینه بدات، زه

  و کاره کو ڕۆژک بۆ ئه خۆش نادات، به ت و ھیالک و نه که کی شه یه سته  جه له
ندروستیدا  تی و ته المه ڕی خۆشحای و سه وپه ی له که مانه  قاره بژرێ که ده ھه
و  ی له وه واریدا بت، بۆ ئه تی خۆشی و ئومده ڕه  ھه  له ڕۆژک که. بت
تیری  بدات و دوا ی ل که  کوشنده به زره ستیدا، جه رمه ی سه رمه  گه دا، له هڕۆژ
 یڕی خۆشی و شادی وپه خت دیمیتری له بینین وه  ده بۆیه.  بنت تی پوه حمه ڕه

  وه تی کوشتنی بابی خۆیه تۆمه  ری و به  سه  پۆلیس دنه ، که ی خۆیدایه ئاشقانه
خۆی   دا داکۆکی له وه ی لیکۆینه م لیژنه رده به  ند له چه. ن که ستگیری ده ده
ڕاستیدا بکوژی  له. ون کان دژی ئه  و نیشانه گه موو به کات، دادی نادات و ھه ده

  ، کوڕه رامزاده ی حهۆڤمردیاک مان سه ی کارامازۆڤی باوک، ھه قینه ڕاسته
   له یه ه دهو خوی و بو کهووم لب جا ئه.  ی کارامازۆڤه که هیرعی ناشه

دی    زۆر به گت، ڕۆک که ون ده  قزهیخی دا ڕۆکی دۆزه که ڕۆمانه
زابک بۆ پیاوکی   و عه نجه شکه ، جا چ شتک، چ ئه یه که ری ڕۆمانه نووسه

،  وه سکه  تووشی که  تووشی بب به ، که  قورستره وه ند له جیب و ئابومه نه
 ماون و بیر ودا نه  ئستا له  بت که واته و دزوی و پۆخه موو ئه گری ھه ھه

   له رچاو که  به وه  بته تی و ترسنۆکی دووباره وجایه ک گه ، کۆمه وه ته چوونه
چی  ، که ده ی خۆت بهیت سایه ی، که دهوو ئاسو تۆ دنیا. روونیدا مردوون ده
موو   ھه لهژی ب  روونی ته  ڕۆح و ده بت که یدا ده سکت ل په ا کهدناکاو له
کانی  واته  زبدانی پوخه ک کهس که. رکردوون خۆتت ده   تۆ له ی که و شتانه ئه

و  موو ئه  ھه  له ، دووره وه کانته موکوڕییه یب و که موو عه ھه  ، به و، تۆیه  ئه، تۆیه
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 وەک  وه وه می ئه  ده ی تۆ له باشترین قسه.  یه  تۆدا ھه  له ی که اتهیوی عنه مه
  جوانترین بیری تۆ له.  هینی وده وجتی و که ی گه  نیشانه رێ، که  ده نهجنو د

  . وه وته که ودا، دژی تۆ ده ی پووتی ئه لله که
  ی خۆی، که  براکه،ترین برایانی کارامازۆڤ وره ، ئیڤان، گه و جۆره ئیدی به
ی دوو  یموون به  و وەک مه کردووه ، ڕست وه کاته یموون السایی ده وەک مه
م  ، ئهۆڤمردیاک  سه و، واته چی ئه یبزڕنی، که ئیڤان ده. یگت خۆیدا ده
و پی  کات، ئه ده تی پ قاره ئیڤان حه. ن  ڕاده ، خۆی پوه خۆشه ی پ بزرانه
   له وه ندی بابیه ماوه ھۆی زه   به خاتری ئیڤان، که ر به  لهۆڤمردیاک سه.  خۆشه

تکی   خزمه م کاره وێ به یه  ده گوایه. کوژت هبت، د ش ده میرات ببه شه به
  ئیڤان داوای شتی وای ل ی که وه ئه ت، بکوژ مرد ده پیره. ئیڤان بکات

نھانی   ئاواتکی په مه کات، به  وا تسور ده یکوژت، چونکه  ده بۆیه. کردبت
  . دی ته  ئیڤانی ھناوه،ی خۆی ئاغاکه

  ا بوو بهدناکاو نھان بوو، له یاکی گۆنگ و په یا خهن  دی ئیڤاندا ته ی له وه ئه 
لیل و  واو زه  ته وتۆ که ی ترسناک، ڕووداوکی دزوی ئه قینه ڕووداوکی ڕاسته

 ەزوو  ئاره  گوایه ، کهۆڤمردیاک ی سه م کاره به. وستانی کرد سته ده
  ر به ک ھه  دی، ئیڤان کارامازۆڤ، نه ی ئاغای خۆی ھنابووه که هیروونی ده
ڕووی تاوانکی پراکتیکی و  کو ڕووبه یادا تاوانبار بوو، به خه  یاڵ و له خه

  و بیره  ئه  که یه مکه و چه م مانا مزی ئه ، ڕهۆڤمردیاک سه.  وه واقعی بووه
ر  ده  خای و بهبرپرسیارتی  دا دت، له یای ئمه  مشک و خه ی به ستراکتهب ئه
تۆ خۆت زۆرت '': ت  ئیڤان ده به.   ھزرڤانی ئازاده، سزایۆڤمردیاک سه.  نییه
ژیت و خۆزیات وخۆت بیک  تدەتوانی به م نه به.  مردنی بابت بوو ز به حه
یای  ین و خه  زه  له یه له سه م مه  ئیڤان ئه''.سکی دی بیکوژت خواست که ده

م  ڕوانی ئه ، چاوه به''': بت  ده ، شپرزه وه کاته بیر ده. کات توێ دهوخۆیدا تاو
 پاشان ''.مویست بیکوژم ده.   ڕاسته مه  ئه واته که. کرد ورم ده سه  بووم و ته کاره
م  نیا ئه  ته''رگی باوکم بووم؟ خوازی مه  ئاواته یه م ڕاده ئایا من به'': ت ده

 یستی تاوانباری بوو، ھه  مشکی ئیڤاندا ی له یاه و خه و ھزر ، ئه ڕوانییه چاوه
 بۆی ۆڤمردیاک سه. لمن سه و ده ی ئه که  گوه نیازه. کات ال دروست ده له

نیا  ویت، من ته ی ئه قینه تۆ کوشتت، تۆ بکوژی ڕاسته '': وه کاته  ده دووباره
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ی  که و کاره  بیاریتی ، چۆنیه تکاره م خزمه  ئیدی ئه''.رکی تۆ بووم تیده یارمه
  . وه تهگ کات و ده رح ده خۆی بۆ ئاغای شه

   و ڕگرکی لهڕ مپه  ھیچ له تی، چونکه ویهو کوشت و بۆیه ڕاستیدا، ئه له 
کانی   ڕۆشنبیرییه  قسهیری ژر کاریگه ، لهۆڤمردیاک سه.  بووه مدا نه رده به

 ،'' وایه موو کارک ڕه ھه''دا  م دونیایه  له ی که ته ناعه و قه  ئه ییبووه ئیڤاندا، گه
: ت  دهۆڤمردیاک سه.  ئارادا نییه خک له  ھیچ دۆزه، دا نییهئارا ک له ھیچ خوایه

م  و ئه   نییه تی و شتکی دیکه  و پیاوه  ھیچ چاکه واته  که،بت ر خوا نه گه ئه''
  ، بهۆڤمردیاک  ئیدی سه''.  نییه  ھیچی دیکه یاتی بھوده  خه  له  جگه مکانه چه
کان، ئازادی  زاندنی دیواره  به کان، به یهی گشت یهیخالق و ڕسا ئه زاندنی یاسا به

نواندا  کات و جیاوازییان له ڵ ده م تکه ت و سته هیریۆکتاتیری و د و خۆسه
 دووپاتی  ی خۆی ئیڤان کارامازۆڤ، که یه وه م کرده کوژت و به ده. ناکات
تری ڵ دیمی گه  له،'' ه وا و حه دا ڕه م دونیایه موو شتک له ھه''  وه کرده ده

کات   گرفتار ده''!ب بژی؟ مرۆڤی وا بۆچی ده''کرد   ھاواری ده  که،کارامازۆڤدا
  .ئان  ده وه ڕیانه  شه و له
م ھز   به، م و تاوانبار نییه رخه مته ، کهمرۆییوە دیدی یاسان  ئیڤان له 
  لهحاشا  ی وۆی نک وه پاش ئه. بری بکات  ویژدانی خۆی ته ر به رانبه  به نییه

 یجیاتی یانی له.  وه بینته دا دهۆڤمردیاک ر سه رانبه به  کات، خۆی له بوونی خوا ده
یموون  ، مه وه شف بکات و بدۆزته سوپرمان و مرۆڤی با و ئایدیالی که

خشان و  ی دره یژه وان و په رده  نهیجیاتی له.  وه دۆزته کات و ده شف ده که
 یجیاتی له.  وه بینته درکی قووڵ و سامناکدا ده ر ھه رانبه  به ناک، خۆی لهوڕو
ک و ڕۆشنبیر و   زیره م پیاوه ئیدی ئه. کات شف ده قی با، شتاتی که ئه

زاب   و عه وه منته  ده وه کانی خۆیه ھمه یات و وه م خه ده ، به واره هدخون
 ،بین ن دهیتا شه. بت بین، تووشی دووفاقی ده دوان ده  خۆی به. کشت ده
کی  یه شوه  م به تۆ خودی منیت، به'': ت ده. تی  خودی خۆیه یتانه م شه ئه

م  به. یت که کانی من ده یهیت  تایبه  بیروبۆچوونه تۆ گوزارشت له.  دیکه
وجیت،  بژرت، تۆ گه ده خیفترین بیروبۆچوونی من ھه ترین و سه وجانه گه

  ''.کی ھیچوپووچیت هیبازاڕی
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نی خۆی،  مه درژایی ته  به''   که ان کارامازۆڤ، خودی دۆستۆیڤسکییهئیڤ 
ی   کوفرئامزانهییکاریۆنک. '' وه ته ی تالوه و پوه زابی داوه ی خوا عه بیرۆکه

 کاتی گومان و   له  دۆستۆیڤسکییهییکاریۆمان نک  ھه،ئیڤان کارامازۆڤ
،  نانه وده وج و که و گه ، ئه فامانه  نهو ئه'': ت  ده وه یه باره م له. کانیدا هیدوودی

   بننه انهیلبی  سه و بیره  ئهھزییایش  ون و خه  خه ت ناتوانن به نانه ته
 ئیڤان کارامازۆڤ   کاتک که''.ریاندا زاڵ بووم سه  من به رچاوی خۆیان، که به

  بته  ده دا که  ئاستی فرمسکی منداکی چکۆله شت له ئایا، ده'': کات ھاوار ده
نگ و گونجاوی   بوونی سیستمکی ھاوئاھه ڕ به ب، باوه ھید ده قوربانی و شه
  کات؟  ده و قسه ی ئهیجیات  له  که  دۆستۆیڤسکی نییه مه ئایا ئه'' !جیھانی بنین؟

 دیدی   ئیڤان کارامازۆڤ، له رچاو که  به دته ڕاستیدا، وا له 
  وه ی ئیڤانه  ڕوانگه  لهۆڤمردیاک  سه که ،بین مان ڕۆڵ ده  ھه وه دۆستۆیڤسکییه

ی  نه و الیه  ئهیتی رایه ، ئیڤان تازەنه وه الی دۆستۆیڤسکییه به. یبین ده
مان  ئیڤان ھه. زانت ونی ده و قزه  وجانه  گه  خۆی به  که،کات دۆستۆیڤسکی ده

ئیڤان . تری بکا  و ده وه خۆیدا بیسته  وێ له یه  ده  که، نی دۆستۆیڤسکییه الیه
  .تی ی خۆیه که ره ی خوقنه کی ئاقنه سزایه

ش و  ری گه کته ش، دوو کاره لعوونانه  مه ره وه م بوونه رباری ئه م سه به 
و زوسیمی ) لیوشا ئه(کسی ل ئه: تازەنن ران ده جوانیش خۆیان بۆ خونه

  ، له یه نکی تازه به  ڕه مه ئه.  کانه لیوشا، بچووکترین برای کارامازۆڤه ئه. خواناس
 ش، به مه م وای ئه به. ژی رز و سپین، ده کانی به درکی ئارامدا، دیواره

  . فی نییهۆ و سئاییندار  وه موو مانای وشه ھه 
.  و نییه کی توندڕه رگیز بابایه لیوشا، ھه ئه'': ت  ده وه یه باره دۆستۆیڤسکی له 
 بۆچوونی من  به.  سۆفی و عارفیش نییه کهت وش نانه یبینم، ته  من ده ی که وه ئه
ی  که مه رده ی پش سه وه  و بیرکردنه ندشی مرۆڤدۆسته نیا پیاوکی خرئه ته

  ''. وتووه خۆی که
.  شونمای کردووه  واقعدا نه ، له نگه ھاوسه نگین و  کوڕکی سه مه  ئه واته که 
ڕکی دروست و  و باوهروونی  کی ده  دنیاییه، بیره سکی ھمن و ئاسووده که
 موجیزات و  ڕی به باوه.  یه بوونی خوا ھه  می به  و ساغ و ساغه رڕاستانه سه
   بناغه نه  ناکه،ھزرینی ناشونن ، بیر و م موجیزاتانه م ئه  به، یه ڕجوانیش ھه په
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 یی شانازی تاجی زین و مایه  کو به به. و  ئیمانی ئهیکی ره مای سه و بنه
  . ژماردن و دنه ئهئیمانی 

کو  دایک نابت، به  له وه جووهڕ  په سکی واقعبین و ڕیالیست، ئیمان له بۆ که''
،  سکی ڕیالیسته لیوشا، که  ئه جۆره م به. بت دایک ده  له وه  ئیمانه وو لهجڕ په

ری و   پهی جۆری چاکی و له الی ئه ، چاکی له واوه ، مرۆڤکی ته واقعبینه
 و چاکی  ی چاکه رباره و ده  ئه ی که وره سه و ته ، ئه سمان نییهن ئا فریشته

  م و زۆر له ڕ بیئاگا بت و شتی وا که شه  واو له  ته  که  نییه مه تی، ئه یه ھه
دی  دا به مژه مانی ڕۆمانی گه الی میشکینی قاره  له مه بت، وەک ئه ا نهدویژدانی

کانی  یهیو خراپ یبوعار  عه له. تناس  ده و خراپه ڕ لیوشا، شه ئه. کرت ده
  ی که کارانهھو گونا  به. یه مان دونیای ئمه کی ھه خه. گات براکانی و بابی تده

و فریوکاری و  م ناتوان ئه  به، هی نی و بگانه ، نامۆ وریان داوه ده
  ''.یھت رت و نه نو به ی خۆی له که ی ژینگه یانهیاتیچی ساخته
بۆچوونی من ''  گوتووه  زوسیم، خواناس و پیاوی در، پی نه ر بابه هگ مه
ئیدی وەک . ید ج  به م ده  تۆ چواردیواری ئه  که ،یه مه تۆ ئه  ت به باره سه

م  بن، به کی زۆرت دهنقیبا و ڕه یار نه. ژی کیدا ده نو خه  ن، لهیپیاوی ئای
 بۆ تی زۆریر سه رده  دهژیان. وی ، خۆشیان دهتکانیش زه یار و ناحه نه

  یانهیر سه رده ختی و ده دبه م به ت و خۆشی له زه م تۆ له کات، به ده دروست
کانی  زانیت، خه دری ژیان ده یت، قه که خدار ده تۆ ژیان پیرۆز و بایه. بینی ده

ن،  کدا بکه ته ی له ه  ژیان و مامه  بواننه وهە ڕز  به یت که که ردهاد ش وا دیکه
  ''. یه مه رنگ ئهگ

،   ھاوڕی مندای خودی دۆستۆیڤسکی نییهیسکیۆڤلۆمان شید  ھه مه ئایا ئه 
   که  سۆلۆڤیڤ نییهن یا؟وه ته ر گرتووه به  لیوشای له  سیمای جوانی ئه که
ر  به   لهیلیوشیا  سیمای ئه چوو، که سیح ده روسیمای مه سه روسیمای له  سه

  .ردووکیان ھه   له که یه ئاوتهلیوشا   با، ئه؟ وه ته گرتووه
یاپو و  سکی خهن تیخون زادو  له که یه ه سیمای زوسیمی پارساش تکه 

یارۆی '': ت دۆستۆیڤسکی ده. کی ئوپتینا پوستین مبروازی خه پاپا ئه
و   ئه''.کات ی خۆی ده ی ڕۆح و ئیراده ی تۆ، ئاوته خواناس، ڕۆح و ئیراده

م و خولیای   و خه ه که نھانترین که  تۆ په ، که ھزه  به دهنی ویژدانکی ھن خاوه
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  شیشه ن و که به موو ڕه ھه.  وه یته که ڕژیت و دی خۆتی بۆ ده ده خۆتی بۆ ھه
و  ن و له که ا ئیعتراف دهدمی رده به  ن و له که ده ی پ کان، متمانه کۆن و تازه

ئیدی . و تی ئه سه ری حوکم و دهبا  ژر چنه ون و ده رزارباری ئه  قه وه ڕووه
 ماقووڵ و  ی ڕنماییهگ ڕ  خۆی و لهیت و دووربینی  ڕۆشبینی و حیکمه به

  ''.کشت الی خۆیدا ڕاده  به که که ، خه وه کانی خۆیه خشه ئارامبه
ن،   ده وه گنه س ده  زوسیمی پیاوچاک و خواناس، زۆر که ت به باره سه 
کرد  ی ده سانه و که موو ئه ی ھهینکی زۆر بوو پشوازی سا وه  حوکمی ئه به
 ئامۆژگاری و   و چاویان له وه کرده ھاتن گری دی خۆیان بۆ ده  ده که

 یوی عنه تکی مه رامه ت و که سیره زموون و به و بوو، ئه کی ئه هیڕتازەنی
ر  کسه ا، یهناسی کردب سکی نه ر که م نیگای ھه که ست ھنابوو، یه ده وتۆی به ئه
وی  روونی بۆ الی ئه کی ڕۆحی و ده یهی، چ پویست یزانی بۆچی ھاتووه ده

 زوسیمی ،ش وه م وای ئه به. دا زاب ده ک ویژدانی عه یه ، چ کشه ھناوه
نای  و پهی سا   له لیوشای شاگردی، که نج، ئه لیوشای گه پارسا، وەک ئه

کیدا   نو خه له.  ب شه ۆڤک بوو تا قهودا بوو، زیاتر مر چاودری و مدارای ئه
ت و  هیھبانی  سلکی ڕه  چووبووه  کردبوو، کهیری سکه تی عه ژیابوو، خزمه

نجامی  بوو، ئه تی نه یه  کۆمهی نامورادینر نائومدی یا به ، له وه خواناسییه
ی  م کاره  ئهیکی ره ری سه  و فاکته نگزه کو ئه بوو، به  نه وه بیرکردنه

  . یهیویستی و شاد ی زوسیم، خۆشه فه لسه  فه.ویستی بوو ۆشهخ
  م پیاوه ، ئه یره ی سه وه ئه'': نووست  ده وه یه و باره دۆستۆیڤسکی له 

  ی پوهیختگیر متر سه  و که یف دیاره که  شاد و به میشه  ھه خواناس و چاکه
 خۆی و یھی  ی کردبوون به که وره ی برا گه م قسانه  زوسیم، ئه''. دیاره

وێ  م نامانه ، بهتداینموومانی   و ھه شته ھه ژیان به'':  وه کردنه ی ده دووباره
  ت به باره موان، سه  ھه ر به رانبه ککمان به ر یه ھه'': ھا روه  ھه''.ین دا بنه مه دان به

  ''.م و تاوانبارین رخه مته موو شتک که  ھه ر به رانبه موان و به ھه
مان کاتدا   ھه و له  وه کاته ده  کۆمرۆی  موو تیره کی جیھانی ھه ھاوسۆزییه 

 گوناح و .کات وانی دی ده سکیش کار له ر که فتاری ھه  ڕهیدزوی و کرتی
کو وەک  ست، به یدا ناوه که هی سنووری تاوانکار و قوربانی تا له خه
زووی  ۆشیاندا ئارهیای خ  خه ی له وانه  ئه. وه بته ده ک بو ورییه چه ه په
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. کرن تاوانبار حیساب ده  ن، به ش بکه که هھی گونا وه ئه ن، ب کاری بکهاھگون
ن، دووچاری  حکومی ناکه زانن و مه  ده زوو و نیازانه و ئاره  به ش که وانه ئه

  م ڕووداوه م و زۆر ئاگایان له  که ش که وانه ت ئه نانه ته. بن زاب ده ئازار و عه
  . بنھاوبشم، تیایدا ووھف کی زۆر گۆنگ و نامه یه شوه   به نگه  ڕه، نییه
 ،وتاوین ت و کۆڵ و له گبه  نه،پرسین رمین، ب رخه مته موومان که  ھه ئمه 

شبینیوە،یمان   چاره ین که م دزه دزی ئهھاوبشی نین که و بابکوژه  ئهھاوب  
ستدرژی   ده ین که سهو داونپی  ئهھاوبشی ، دا ناسیومانه ڕۆژنامه  له

   گرفتارین که و کوفرگۆیانه تی ئه فره مان نه ھه  تان، به ر ئافره  سه ته کردووه
دا پشتمان  دان ساه ژر باری گوناحی سه موومان له ر ھه ھه. مانناسیوون نه
. کرین بین، ڕزگار ده موومان ڕزگار ده  ھه،ش مه موو ئه  وای ھه. میوه چه

 لوتف و  حک کۆتایی بهھنجامدانی گون  ئه مرۆڤ ناتوان به'': ت زوسیم ده
  وی، به  خوا خۆشی ده ڕ بکه  باوه. بپایانی خوا بنیویستی خۆشه
 ناتوانی   که،وی  جۆرێ خۆشی ده به. وی ر خۆشی ده  ھه وه شته که هھگونا
ددا   هویستیت ل ر تۆ خۆشت بوێ، خۆشه گه  ئه بۆیه. یت ور و ونای بکه سه ته

بوو  ره موو شتک قه ویستی، ھه خۆشه.  نزیکی خواوه   له ب، مانای وایه
  ''.کات موو شتک ڕزگار ده ، ھه وه کاته ده

ژیاندا ڕبازکی توند و قورس    له  ئیمانداران ناکات که  زوسیم، داوا له بابه 
کو   به،فسی خۆ رکوتکردنی نه  و گریان، سه کشی، تۆبه  چله ونه ر، بکه  به بگرنه

و  تا  خه دان به   که یه وه ویش ئه کات، ئه ده یان ل داوای کارکی چکۆله
،  نجام نییه  ئهگرنگ. ددا بی  ان لهیویستی ن، خۆشه کانی خۆیاندا بنه هھگونا
خۆبایی و  سکی له کاتک که. ر  به گیرته  ده  که یه یه و ڕگه کو گرنگ ئه به

  ، که وه بته خوا نزیک ده   پتر له یه و عبد و کۆیله ن، لهر فرۆد رست، سه خۆپه
 یارۆی   که یه وه ئه ر به ش له مه ، ئه سلیم بووه ست ته ربه و ده  تووهاا ھدچۆک  به

چی و  فسی خۆیدا بچت، تا ملکه گژ نه ب به خۆبایی ده رست و له خۆپه
م کابرای  لمن، به یسه خۆی بۆ خوا بتازەن و بیفسی مرۆڤانی  نهیی گوایه
  وه ی بیر له وه ئه  دن، بۆفر ر ت و ڕاھاتن، سه ی عاده گوره ، به کۆیله
  . یه کی ھه ی چ مانایه فتاره م ڕه  ئه  که وه بکاته
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قی  کی پی بزانن و ھه ن، ڕۆژێ دێ خه  بیکه،ست دێ ده رچیتان له ھه''
ستتان   ھه که ر رچاوتان، ھه  به تهخراپ د  خۆتاندا به  ی له وه ئه. ن خۆی بده
دا  و ساته له.  وه بته خۆی پاک ده  ی برد، به که  خراپبوونه یتان به ، په کرد خراپه

ک  وڵ و کۆششک نه موو ھه رباری ھه  سه  گوایه،ن که ترس ده  ست به  ھه که
تیشتوونگی دوور که  ئامانج، بهنکو ل شوه.  وه ته وتوونهنیاتان  خته من پد 

  ب ئاگایی خۆتان، له نھانی خوایی، به ھزکی په.  ئامانج نه گه  ده م که که ده
  ''.دات تتان ده  ھیدایه وه یهیویست ی خۆشه ڕگه
  ان لهیویستی ژین، خۆشه مان جیھانی نورانیدا ده  ھه لیوشا، له زوسیم و ئه 

ست  ده کی به ن و خه مندایویستی  که خۆشه سه خۆی به  بۆ مه  و ئه ددایه
تی  به حه ی میھر و مه رح و شرۆڤه  بۆ شه رخانه م ته یه موو کتبی ده ھه(بنن 
  ).ردانی وت رگه  مندانی سه ت به باره لیوشا سه ئه

ند و   مه فه لسه م فه ر ئه  سهن که توندی ھرش ده  ڕۆشنبیران زۆر به 
ر ئیمانی ھمنی  نبه  ھه ۆڤ، لهم ئیڤان کاراماز به. و ی ئه خشه ئارامبه

رۆکی  ی سه نانه یمه ھره تی ئه نجه ک بیانوو و ھه لیوشیای برای، کۆمه ئه
تیشباشی، وەک  ھبت چیرۆکی موفه.   ئاراوه ڕان دنته یشی باوهتف دادگای ته

ی ڕۆمانی برایانی   ترۆپک و لوتکه کاته ، ده وه یگیته لیوشا ده ئیڤان بۆ ئه
کانی  مه رھه ی تکای به  لوتکه کاته  ده  بتوانرێ بگوترت که نگه ۆڤ، ڕهکاراماز

  دا، له هیشبیلی شاری ئه  له.  یڤی دۆستۆیڤسکییه دۆستۆیڤسکی و بگومان دوا په
  له،نۆئینکیزیسی) (نۆئینکیزیسی(فتیشدا  هتمانی دادگایانی  رده  سه ئیسپانیا، له

وەک ناوی گشتی، . ن یه گه کی ده ی زۆره وه ینه مانای لکۆ وه هیوانی باری زمانه 
سیحی  دانی مه تهرکانی ناڤیندا بۆ تاقیبی مو ده سه   له  که که ناوی دادگایه

زرا   فڕەنسا دامه شاری ڤیرن، له  دا له١١٨٣ سای  مین دادگا له که یه. دانرابوو
   دادگایانه جۆره م  ئینگلستان، ئه  له ری ئورووپادا، جگه رانسه  سه و پاشان له

دادگایانی . برا ری ئورووپا ال رانسه سه  مدا له یه ژده ی ھه ده  سه زران و له دامه
  وه هینگ و زۆرداری بروزه  ڕووی زه سپانیا لهی ئ ڕان، له فتیشی باوه ته
زار   ھهبیستوسو    داوه نجه شکه سیان ئه  کهسسد و چل  مانه ناوبانگن، ئه به
  الپۆناپارت ناپۆلیۆنستی   ده  و سرئنجام به  ئاگردا سووتاندووه سیان له که

 .)کات سپانیا ده  دادگاکانی ئه کک له  بۆ یه دا ئاماژه دۆستۆیڤسکی لره. براون
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  ، له وه یناسنه ر ده کسه  یه که که وت، خه که رده کیدا ده نو خه  سیح له ڕۆژک مه
سیح  ن و مه که کانی ده ڕجووه  موجیزات و په ی لهۆ و نک وه بنه وری خ ده ده

دات  نجام ده تازەن و ئه  ده ڕجوانه و په ی خۆی، ئه که وازه لماندنی بانگه بۆ سه
  ڕان، که فتیشی باوه رۆکی دادگای ته م سه به. ن که ده  داوای ل که که  خه که
ی  ه  و چرچه ه نگوڕوو سیسه موچاو الوازی ڕه ی ده دساه وه مرکی نه پیره
. کات رده س ده اڕهدسیحی فری ستگیرکردنی مه بت، حوکمی ده قوچوو ده بهوچا
رمانی  فه   به ی که و زیندانه چ بۆ ئه ده) تیشباشی موفه(رۆکی دادگا  وێ سه شه
  ئاخر تۆ بۆچی بۆ ئره'': ت سیح ده  مه  و به ستاوه سیحیان تپه و مه ئه

کی ترسناکی  یه تنامه  ئیدی تۆمه''.ی ده ده تک  کارمان لڕاستی تۆ ھاتوویت، به
ر  سه نت بست ڕۆنی له ده ن چشتکی بۆ ل خات و وەک ده ده بۆ ڕک

.  مرۆڤ  به  نه ویه خوا ھه  ڕی به  باوه رۆکی دادگا نه ڕاستیدا سه  له. بت
  به. ئاسا بگرت خوای مرۆڤ  گوێ له  نییه  ئاماده ، چونکه خوا نییه  هبڕی  باوه
کی  یه  تاک وشه ، بۆت نییه ، گوتووته ی تا ئستا گوتووته وه ئه'': ت سیح ده مه

ی  فه لسه و فه  نۆڕینی ئه  به ، چونکه ڕی ب مرۆڤ نییه  باوه''.ر  سه یته ی بخه دیکه
ھبت . مرۆڤوەیی یو عنه خالقی و مه رووی توانای ئه سه  ت له سیحییه مه
نسیپی مرۆڤی و  ی پره  ئازادانهیکتی  یه ڕی به تیشباشی باوه موفهنابی  جه

وێ ئازادتان  مه من ده ''ت سیح ده  کاتک مه،و نۆڕینی ئه  به.  خوداییش نییه
 و  بژاردنی چاکه نوان ھه کات له رپشک ده ، مرۆڤ سه هیم ئازادی  به،''م بکه

سیح   مه واته که. کات ن دهزابی ویژدا ش مرۆڤ دووچاری عه مه دا، به خراپه
زابی  نشت، عه رزه سه   بریتیی له  که ،ی بۆ مرۆڤ داناوه نجه شکه کی ئه زگایه ده

بوون و  ڵ  و تکه  ئاوته مانه موو ئه  ھه ویژدان، ئیغرا، ھیوا و ئومدان، که
  ته ت نایه حمه مولی ئازار و زه حه ب ته ئازادی به. ن ده مرۆڤ ئازار ده

نجامدا  دوا ئه  له  واته ت، که ست نایه ده ب ئازار به  ئازادی به،نرککرد د
  . نج و ئازاره ینی ڕهیم ئا که  یهنمرەی  ت به یهیسیح مه

ا دڤدژ کی ھه یه له سه  و مه نگژه ر ته نبه ھه  ، مرۆڤ خۆی له جۆره م به 
روونی و   و دهوی عنه زابی مه ھا عه جۆره   ئازادی به وه که الیه  له: وه بینته ده
چی و   ملکه رانی به  دنیایی و خۆشگوزه وه کی دیکه الیه و له  وه یهیخالق ئه

تیش  موفه(رۆکی دادگا  بژرت؟ سه کامیان ھه.  وه تییه ی و کۆیالیه گوایه
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.  وه ته  و باوه بژاردنی خۆی کردووه ، ھه وه ته کالیی کردووه خۆی یه) اشی
،  کردووه  مرۆڤی بار  له ی که  دژواره زموونه م ئه یح، بهس تی مه زره ت حه ده

  وه مرۆڤ له.  کردووه  مرۆڤ بار  توانای مرۆڤی، له  بارکی قورستر له ھاتووه
. کات ده سیح داوای ل  مه  بگات که یامانه رک و په و ئه واوی له ته  ، به الوازتره

ت  نانه  ته،تی ئاسایش و ئیسراحه مرۆڤ،  ، که بیرت چووه ر تۆ له گه مه''. ت ده
 و  نوان چاکه رپشک بکرت له  سه ی که وه ، له رگی خۆیشی پ خۆشتره مه

 و  یهیر وه خته  مرۆڤ بهیکی ره  ئامانجی سه''بژرت؟ ککیان ھه دا یه خراپه
. بکات وی دابین ر ڕووی زه سه  مرۆڤ لهیری وه خته  به  که رکی کسیه ئه

  قورسی به سیح بارکی ھنده مه.  که ره سیح خۆشتر گه  مه هکس مرۆڤی ل
  . نیناگر کانی ھه  شانه ، که داوه ادشانی 

،   مرۆڤ داوه رزت به کی ئجگار به یه تۆ پایه'': ت رۆکی دادگا ده سه 
ی  که ده کی ل ، داوایه کردووه درت ل تۆ غه. تی یه  خۆی ھه ی که وه رزتر له به
نیا  ر ته گه ، مه  ئینجیلدا ھاتووه  وەک له یه م بیرۆکه  جا ئه''. ودا نییه ئهتوانای   له
 فیکر و   جۆره مه جکردن، ئه  فامین و جبه  بته وه که کی خه یه ن بژارده الیه  له
،  حاه  مه انهیتی ئرستۆکراتی ا دیانهدکاتک  ، له یه یانهیکی ئرستۆکرات یه فه لسه فه

ک بت،  ری خه ماوه  جه می له ب ڕووی ده  ده،تک ب دیانه ر هت، جا ھ دیانه
وش و ڕبازیک بۆ  ین و ئۆل دەبت ڕهی ئا واته ک بدون، که شوڕووتی خه ڕه

ن،  جی بکه ن و بتوانن جبه ک تیبگه ری خه ماوه  جه  ڕوو که ژیان بخاته
  ، به گه زانی کۆمه انی نهک  خه و ئومد به ب ھیوا ن دهیئای. ن ی بکه سه موماره

  بی له ده. خشت خۆش، ببه ڵ و نه نده وج، ترسنۆک و گه کانی گل و گه خه
ن یکدا بت، یانی ئای ری خه ماوه ی جه وه  خوارهەر کانی ھه ستی چینه رده به
  ی ئازادی به وه  ئهیجیاتی رۆکی دادگا، له یانی سه. ری و میللی ب ماوه ب جه ده

ال دروست  نی و ڕۆحانی لهورو زابی ده ت، گومان و دوودی و عهمرۆڤ بدا
. رپا بکرێ  دونیادا به قلیدیسی له کی ڕکوپکی ئه زگایه وێ داموده یه بکات، ده
 ۆڤ،چیگال(دا ۆڤی لگڵ دید و نۆڕینی چیگالشتیشبا دا دیدی موفه جا لره

خ و  و بایه ئه.  وه کاته هد تک) کان یتانه کانی ڕۆمانی شه مانه  قاره  له ککه یه
. کات ژاران ده  برسییان و ھه دات، داکۆکی له ردم ده کی مه مه  ڕه گرنگی به

نابی  جه. دات یان دهیمین نی نانی زه کو به ک نانی ئاسمانی، به نی نه به
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م ئایا نانی  ت، به نی نانی ئاسمانیت داونه تۆ به'': ت سیح ده  مه تیش به موفه
  ناس له زان و خوانه  و پنه  الواز، ببار، سپهمرۆیی  الی تیره اسمانی لهئ

دارمان  ژار و نه کی ھه  خه ؟ ئمه وه کاته مینی ده ، ھاوتای نانی زه وه بنجوبناوانه
  ''. سته به  گرنگ و مه الوه به

  . هکان یتانه ناسی شه مان سۆسیالیزمی خوانه ، ھه مینییه نی نانی زهیم ئای ئه 
،  کی چکۆله ت و شادی و خۆشییه زه  له ژموونی جۆره رۆکی دادگا، ھه سه

کانی ڕۆحی مرۆڤدا  وره  گه هیروونی  ده زووه  و ئاره ه که ر خولیا و که سه به
ک  هی و بچووک، شادی  کپ، ساده وکی ک  شادییه ئمه'': ت ده. دات ند ده سه په
. ین ده  ده که و خه ۆڤدا بگونجت، به خودی مری لگڵ بچووکی و الوازی که

گومان کاریان پم له ین، به که ده ب  یاندا، ژیانیان له ستبه کاتی دهوه تای   ش
،  وه  کۆرسی گۆرانی و سترانانه ، به وه ی مندانهی گۆران دا، به کی مندانه یه مه گه
ت  نانه  ته. وه ڕازنینه ین و ده خه ، بۆ ڕک ده وه رده مای بگه قس و سه  ڕه به

 ''.تن سه  الواز و بده زانین که  ده ین، چونکه ده شیان دهیی گوناھکاری ڕگه
، مرۆڤوەین و ڕۆحی  ی زهیناوی ئازاد   بیاباندا، به سیح، له تی مه زره حه
  به ، که وه کاته ت ده  ڕه''مینی نانی زه''ی  سه سوه  یانی وه، سه سوه مین وه که یه

ی  سه سوه وه. (سیح بوو ی مه ه مین ھه که  یه مه  ئه ،وره تیشی گه ی موفهدید 
می ئینجیلی   بۆ بشی چواره یه ، ئاماژه کراوه دا باس  لره  بیاباندا، که سیح له مه
نگ ڕۆحی خوا عیسای برد بۆ بیابان  ھه'': ین که قی ده  وەک خۆی نه  که،تی مه

 ڕۆژ  عیسا چل دانه.  وه بکاته ساندا تاقی سوه  وهر رانبه  به و له یتان ئه تا شه
 و  وه یتان لی نزیک بووه نگ شه ھه.  بوویڕۆژووی گرت و سرئنجام برسی

 ت بۆ بکات به ردانه م به  تۆ کوڕی خوایت، پی ب با ئه ر ڕاسته گه ئه': گوتی
نیا   تهمرۆڤانی ژی، رموت فه  کتبی پیرۆزدا ده له':  وه می دایه  عیسا وه'.نان 

 '.رموێ فهی  خوا ده  که وه که یه ر وشه  ھه  به نده کو به ، به ند نییه  به وه نانه  به
  رستگه ر دیواری په سه بات، له قدسی ده یتول مه یتان بۆ به نگ شه ھه
 تۆ کوڕی خوایت، خۆت  ر ڕاسته گه ئه': ت نت و پی ده ی داده که وره گه
  رمان به و فه  ئه،رمووێ فه  کتبی پیرۆز ده  چونکه ،وه  خواره بده  ھه وه لره

 ،ن تبه ستی خۆیان و ده ر ده  سه نه تخه وانیش ده دات و ئه کانی خۆی ده فریشته
ھا کتبی  روه ھه'':  وه داته م ده  عیسا وه'.ون ردک بکه ر به کانت به با پیه نه
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یتان  وجا شه  ئه'. وه نه که ن تاقی مهند، خوای خۆتا  خواوه،رمووت فه پیرۆز ده
تانی جیھان و شکۆ و  که مله موو مه رز و ھه ر کوکی ئجگار به بردی بۆ سه

رستیت،  ر کنۆش بۆ من بنی و من بپه گه ئه': و گوتی یشان داپیانی یالل جه
ی  ھه،  که الوه': رمووی ا فهدمی  وه  عیسا له'.خشم به ده ت پ مانه موو ئه ر ھه ھه
رستیت،  ند، خوای خۆت بپه ب خواوه رمووێ ده فه یتان، کتبی پیرۆز ده شه
ھشت و  ج یتان عیسای به نگ شه  ھه'.س یت و به و بکه تی ئه نیا خزمه ته

  ''.تیان کرد فریشتان ھاتن و خزمه
  و به کی ئازادانه یویست خه  ده  که، بوو مه سیح ئه می مه ی دووه ه ھه 

ریاندا  سه ک خۆی به ڕی پ بنن، نه خۆیان خۆشیان بوێ و باوهخوایشتی  
 ،ڕ بن خوایشتی خۆی باوه  خۆ و به م خۆ مرۆڤ ناتوان خۆبه به. پن بسه

کانی خوا، بۆ  نه ب به ده.  یه رچاو ھه قین و شتکی به  یه مرۆڤ پویستی به
 زۆر گرنگ و ئاۆز،  نانه بهعد و  م وه ئه. خش بت تبه ناعه  قه الوه ی به ئاینده
: ت سیح ده  مه به.  وه یشتنی مرۆڤه  فام و تگه ن و دوورن له مز و کینایه ڕه به
رن،  روبه ، زۆر ئاۆز و ب سهنچ ڵ ده ته  مه  له ، که بژاردووه تۆ شتانکت ھه''
و بۆچوونی   دید  به''.مرۆوەنی توانای سرو  سه  زۆر له النه سه م مه ئه
  ن به  بیترسنن، بیکه  که یه مه تی مرۆڤ خوازیاری ئه بیعه تیشباشی، ته فهمو

ری  سه  له ، پویسته وریهور ت زه  عیباده  که وه نه موو سات بیری بخه  ھه کۆیله،
ی دان وەک دزک   ڕگه،رم بوو سیح ئجگار نه تی مه زره حه. چ بت ملکه
رچاوی ژنانی   به  بژن و به وه ر سداره سه ن، خونی به خاچی بده له

ڕجوو و  ی په ڕگه  یویست له  نه سیح که مه.  گیان بدات وه گریانه چاوبه
 موو لی دوور ، ئیدی ھه وه  دی مرۆڤه ویستی خۆی بخاته  خۆشه وه موجیزاته

: گوت کی ده  خه سیح به مه. ست دا ده وانی له  ئهیویستی و خۆشه  وه وتنه که
ست و  ک ھه  کۆمه ک به ، نه یه  ھه  ئازادانهیویستی  خۆشه  بهنتا پویست ئوه''

  ''.ی ترساو کی کۆیله ی بابایه سۆزی کۆیالنه
رزتر  بوو، به ی مرۆڤ ھه رباره رزی ده ورکی به سه سیح ته  مه واته که 
ی  سه سوه  وه م، واته ی دووه سه سوه م وه به.  یه  ھه که  مرۆڤه ی که وه له
  ، واته وه مه ی سیه ڕگه  ب له ت بۆ مرۆڤ، ده سه ستھنانی ده ده ت، به سه ده
.  دی  دته،جووڕ  موجیزات و په کاته  ده  که ،وه مه ی سیه سه سوه ی وه ڕگه  له
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،  وه تی کردبوونه سیح ڕه تی مه زره  حه ی که یه سه سوه م س وه  ئه واته
تی  زره ی حه که ، کاره جۆره م ات و بهک رسکیان قبووڵ ده تیشباشی ھه موفه
نسیپانی نانی  ی پره ر سکوچکه سه و له ی ئه که  و کاره وه کاته ده سیح ڕاست مه
 جارکی دی مرۆی  تیره''. نت ڕجوو ڕۆده ت و موجیزات و په سه مینی، ده زه
ی  هب  کرن و له ری ده الن ڕابه  وەک ڕان و مگه ، که وه بنه  دخۆش ده وه به

  ''.بن  ڕزگار ده ،یه دواوه ی به نجه و ڕه موو ئازار و ھه  ئه  که،شوومی ئازادی
  بژارده تی گرووپکی ھه  دیانهیجیاتی ت له یهیسیح تی مه  دیانه ،جۆره م به 

خوا   ت له رپچی و خیانه کس سه. کی موو خه تی ھه  دیانه بت به بیت، ده
تی  زره کس، حه. ست بین ده کی به ی خه ئازادیویستی کات تا خۆشه ده
، ەرچوو  ده وه  له  که،بات کار ده ی سیستمک بهیقامگیر سیح بۆ سه مه

کس .  یهیجڤاک تی و یه کو سیستمکی کۆمه سیستمکی ڕۆحانی بت، به
رکی دیار و  ک ئه کۆمه. زرن مه سیحی داده  مهیسیالیستیۆی س گه کۆمه'

ی وازرژۆ زمانی ب ک ڕنمایی به کات، کۆمه ۆڤ دیاری دهبنجب بۆ مر
 خۆی خ سیحی له شوڕووتی مه کی ڕه ی خه وه کات و بۆ ئه ش ده پشکه
کانیان و ژیانی  هھخشینی گونا نی به ست بن، به ده یان به  و متمانه وه بکاته
سمی  ڕهرپاکردنی سرووت و ڕو ی به ڕگه کس، له . دات دییان ده به ئه
رپاکردنی  رگرتنی ئیعترافات و به ژنان، وه نگ و جه رپاکردنی ئاھه ینی، بهیئا

کی و  ری خه ماوه  جه ی خودا بهیمڕ ، حزووری فه وه مییهڕ سرووتن فه
فھووم و   کس مه شت بگوترت که  ده واته که. ن یه گه ردم ڕاده کی مه مه ڕه
 و فۆڕمی   شوه  خۆی لهئایینانیی بۆ ھاونھانی میتافیزیک مککی کۆنگ و په چه
 تابلۆ و   بوخورد، له ان، لهدنگ  زه  له و شتانه ئه. تازەن یاتدا ده  و خه ونه
یشانیان پیانتازەن و  راندا ده یکه ڵ و په  دروستکردنی کۆته خشونیگاراندا، له نه
ر  به نا وه پهک،  ری خه ماوه فسوونکردنی جه کس بۆ ڕاکشان و ئه. دات ده
ر  ، وەک ھه وه کاته م ده دری خودا که قه   له مه به. بات کان ده ره موو ھونه ھه

ی و  که یهیسیان درۆ.  وه  بازاڕی کین و فرۆشتنه یخاته کی بازرگانی، ده کایه
   که ،وه یهیک  دی خه تیه  و بردوویه جۆرێ داڕشتووه  ی، به که هی سیانی کوفره

  دا که کاته و کس له. بکات  لی نکۆی وه  ناکاته وه یر لهسک ب ھیچ که
 ت سیح ڕه بات، خودی مه ده کار سیح به کانی مه ئامۆژگاری و ڕنماییه
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ی یجیات ن له کی ئاماده خه. '' ناسییه و خوانه ی ئیلحاد دوا بنکه''کس .  وه کاته ده
 خودی ،یشباشی بۆی داناونت  موفه  بنن که  ئاسانانه ڕه و بیروباوه واز له

، وەک  وه رزه ترس و له  کی به خه'': ت تیشباشی ده موفه. تننوسیح بسو مه
و  ن، به ده بن بای دایکیان ده ت خۆ وه سه کی بده یه ه  جووجه وه چۆن ڕه
ر  گه ئه'': ت سیح ده  مه تیشباشی ڕوو له  موفه''. دنن نا بۆ ئمه  په ئاوایه
ین   تۆیت، سبه سه و که ، ئه وه  ئاگره  ب بخرته وه ی ئه ایستهسک ش که
  ''.تنموتسو ده

تیشباشی   موفه کردارک، له رچه رسڤ و په  به ۆرهجر  ی ھهیجیات سیح له مه 
کی  یه وڕکهو، مچ که تیشه موفه. کات کانی ماچ ده  چرچه  و لوه وه بته نزیک ده

،  وه ڕیته گه ی بۆ، جارکی دی نه ده'': ت  و ده وه کاته  ده پدا دت و دەرگکه
  .ڕوات  ده،)سیح مه( ئیدی یارۆی زیندانی ''.رگیز ھه...  وه یته یه  نه بۆ ئره

ی  ق و جوداییه م ته  ئه ، که وه ینه  دووپات بکه مه دا ئه تی لره جی خۆیه 
ناوی   ناس به یڤانی خوانهی نوانیان، ئ قه  زه هیم ناکۆکی ن و کس، ئهینوان ئای
 ،سیح تی مه زره ر حه  سه و ھرش ناکاته  ئه م پیه به.  ڕوو یخاته  ده وه خۆیه
 ئیلحاد و  رگری و داکۆکی له و به ئه. ر کس  سه کاته کو ھرش ده به
 ئیمانی  وت، داکۆکی له ی بیه وه ئه خۆ و ب کو خۆبه ناسی ناکات، به نهاخو

ھا  رنجمان بۆ به سکی دی باشتر، سه که ر  ھه و له ئه. کات  ده قینه ڕاسته
مان  نسیپه م پره یانی له. کیشت سیح ڕاده کانی مه رزه  جوان و به یهیخالق ئه

 خوایشتی  کی به  و خه وه که  دی خه خۆ بچینه  خۆبه  که وه کاته ئاگدار ده
  .ینین خۆشیان بو ک ناچاریان بکه خۆیان خۆشیان بوین، نه

  مه رخه مته لیک کهۆتی کات یهیکراتۆنیا تی ی دۆستۆیڤسکی، ته گوته  به 
  وه هینیین پیاوانی ئای الیه   له ، کهئایینیتی  سه ت و ده  حکومه،ت هیکراتیۆتی(
و بۆ   وهیسیحی دز تی مه زره کانی حه  و ڕنماییه  گوته  چونکه،) ببرت ڕوه به
.  کاری بردووه نجی خۆی بها قاز ستی و بهستن ئیمپریالی به و مه نیاز
. ت تاوانبار بکرت مان تۆمه ھه  شت به یش، دهیزانتتی ب هیکسیۆد رته ئه
یان  وه ی ئه کان گازانده یهینی کسیی و ئای موو ڕکخراوه ر ھه ڕاستیدا ھه له
 . یان کردووهیت شایهدی پا رکوتکارانه وی سیستمکی سه یه  په  که ره سه له

 ڕۆح یی ئازادی ه که و که  سه سوه درژایی مژووی خۆی، دژی وه  کس به
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تی مرۆڤدا  بیعه  ئازادی لگڵ ته،نۆڕینی کس و  دید  به ، چونکه وه ته ستاوه وه
سیح، ڕازی  ی مه قینه جووی ڕاستهڕ  ڕاز و په،ش وه وای ئه.  وه ناکاته تک
 مرۆڤ  ، که دا بووه مه پناوی ئه نیا له ، تهسیح زابی مه نج و عه ڕه.  هیئازادی
 تۆبزی و  تی خودایی به قیقه ر حه گه ئه. بت واوی ھه بژاردنی ته  ھهیئازادی

الی  و چوون به ی خوا وه وتبا، ئیدی ڕۆحی مرۆڤ، بۆ دۆزینه رکه زۆری سه
  واییه خ ته قیقه م حه م کاتک ئه به. بوو ده ویستی نه  خۆشه دا پویستی بهاخو
تکی  سه  کرا، تفباران کرا، ئیدی ھیچ ده پارچه لیل کرا، پارچه خاچ درا، زه له
ی  نجه شکه  ئه ، واته وه وه ھۆی ئه  مرۆڤ به. پین  خۆی بسه بوو که نه
 بیاری ئیمانھنان له. خوایشتی خۆی ئمان دن  ن، به  ئمان نایه ،وه سیحه مه

، کارکی  یه کانی دیکه موو مردووه  وەک ھه دا، که ردووه م سیحه م مه ر ئه رانبه به 
 ئیمانکی وا ئازاد، ئیمانکی  دۆستۆیڤسکی، بۆ جۆره.  یه واو ئازادانه ته

بزانین  با. دات ده  ھانمان،ند سه  ناپه وه یهیباری لۆژیک  فھووم و له نامه
 ئیڤان : خوا چییهی  له سه  مه ر به رانبه ، بهۆڤوستی دروستی ئیڤان کاراماز ھه
 مرۆی  نجکی تیره موو ئازار و ڕه ھه. کات فز ده یبانی بۆ دونیا ڕه فسیری غه ته

ودونیا،  ی مرۆڤ له وه و پاداشتی کرده  بۆچوونی ئه به. رچاوی خۆی  به دنته
  له سک که بۆ که'': ت ده. مدونیا زابی ژیانی ئه نج و عه  بۆ ڕه  نییه پاکانه

 زامان و   که یه زاب بکشت، چ سوودکی ھه مرت عه دهمندایا تا  
زاب و   عه ر جۆره خ بسووتن یان ھه  ئاگری دۆزه ودونیا به مکارانی له سته
بت،  خک ھه ر دۆزه گه جا ئه'': ت ھا ده روه  ھه''؟کی دی بدرن یه نجه شکه ئه

؟ من  یه کی ھه یهتدا چ ماناق سیستمی خیل نگی له ماھه وی و ھه ئیدی میانه
وێ ھیچ  نامه. بم بم، ئاشتیخواز  خشم، لبورده سک ببه موو که وێ ھه مه ده
  ''. و بمنب  ھهمرۆی  ک بۆ تیره یه نجه کهش زاب و ئه عه

  ی که نسیپه م پره  له یهی، بریت یه  زۆر ساده وه یه باره م ی کس له که شرۆڤه 
 و  نسیپه م پره م ئه به. ''گریت رده ا شتک وهرد رانبه به  یت و له ده شتک ده''
م چ  به.  یه  ھه نسیپکی دیکه  پره پویست به.  خش نییه تبه ناعه  قه مه وه
 ئاستی   زۆر له م، که رک بکه ک د من چۆن بتوانم خوایه'': ت نسیپک؟ ده پره
  ''. رککردنی من باتره د
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کو   بوونی خوا ناکات، به ، نکۆی لهباوەڕەب  سه م که بینین ئه  ده جۆره م به 
 پ جۆش  یکردنهۆم نک جا ئه. کات ر و توانای درککردنی خوا ده گه  ئه ی لهۆنک

  ، خۆی له و جنوانه و قسه  ئه. خودا ڕی به  بباوه ی ئیڤان، ناکاته هیدیيدو ج
ئیڤان دژی خوای ی  که نکوییه.   خوایه ڕبوون به ی باوه گه  و به خۆیدا نیشانه

، دژی خوا  ییه واده ، دژی خوای ئیداری و خانه مییهڕ ، دژی خوای فه کسیه
کی   خوایه ی پ قبووڵ ناکرت که وه ئیڤان ئه.  تیشباشیه ی موفه که ستکرده ده
  کان، بته هی مرۆڤی ره ژیک و پوهۆی ل گوره  به ک که  خوایه،پنرێ ردا بسه سه به
  و جۆره ت ئه ده.   ئاراوه  ھنرابته وه ھۆی مرۆڤه   به ک که ه خوای،لماندن سه

مدونیایی تدا  خوا ھیچ شتکی ئه''.  ، بۆ ڕۆحی مرۆڤ قابیلی قبووڵ نییه خوایه
  ھیوان یا،ک ڕوانی و پشبینییه ک، چاوه ته زک، مه گه  له  له  ناشت جگه''. نییه

   و شرۆڤه  و ڕاڤه وه  ڕوونکردنه  بهچی کس  که. بت و ئومدک ھیچی دیکه
.  وه یسته شون، ده  ده زه گه م ئومد و له  ئه،کانی خۆی  و ساکاره ساده
ڕی  ی ئیمان و باوه ر ئاستانه  به گاته  ده یه م شوه  ئیڤان به م کاتک که به

ی خوا،  که بیرۆ وت که که رده کات و بۆی ده  ده کشه ا پاشهدناکاو ، له قینه ڕاسته
. کات  ده ره که  چه وه ی مرۆڤه ین و ڕۆحی ساده زه  کی خۆڕسک له یه شوه  به

؟ ئیڤان  کردووه  مرۆڤ خودای دروستن یا، کردووه وا مرۆڤی دروستخئایا 
کی  ر خه رانبه به  ئیڤان له.  بزانت م پرسیاره می ئه  ڕوونی وه ز ناکات به حه
وێ دروستبوونی   نایه دا که م خوایه ر ئه رانبه  به  لهتاکار و نامراد و ناکامدا، خه

 ت ی خۆی ڕه که وه ژووره کارتی چوونه''،  وه کی ڕوون بکاته خۆی بۆ خه
مان  ھه   به''.م وێ قبووی بکه نامه.  م پ قبووڵ نییه مه من ئه'': ت ده. '' وه کاته ده

ستیدا، ۆدمرۆڤوی پنا ی، له که ییه فسانه  ئه یهیتیشباش ی موفه شوه
  .کات ده  لیبت و چاوپۆشی رداری خوا ده ستبه ده

یتان  رستنی شه  په ی به م کاره م ئه ، به وه کاته فز ده  ئیڤان خوا ڕه ڕاسته 
تکی  م حاه ده  ئیدی به، یتانه ئیدی ئیڤان کارامازۆڤ خودی شه.  وه شکته ده

  ، چونکه  خودی ئیڤانه یتانه م شه  و ئهببینیتان   شه یه وه  وەک ئه ،وه گۆییهوڕن
  .کات ده ی لیۆش نک وه ناست و وای ئه و خوا ده یتانیش وەک ئه شه
  که ر خاچه  سه له) عیسا(ی خوایی   وشه کاتک که'': ت  ئیڤان ده یتان به شه 

مز   ھه ی لهک باش ا ڕۆحی دزهدکاتک  له. وێ بووم ی دا، من له ناسه دوا ھه
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 لگڵ عیسادا : که  باشه دزه (وێ بووم ڕۆیی، من له و ئاسمان ده ره  به وگرتبوو
. سیح ھنا  مه ی ئیمانی به که  مردنه ر له ککیان به یه. دران  سداره دوو دزیش له

رسی ۆڵ ک گه ویست به مده دا نه کاته و له. )  ناسراوه که  باشه  دزه یان به مه ئه
وتن و شادی  رکه تح و سه و لگڵ واندا ئاوازی فهوم  کان بکه وودخوانهرس

ستۆمدا بوون، ناچار بووم   ئه  له ی که رکانه و ئه  حوکمی ئه به. بخونم
نگین و پ   نه  قابه ناچار بووم له. م  بکه  دگیره م کاره چاوپۆشی له

  ''. وه ی خومدا بمنمه که هیزاری رمه شه
 و  نگزه ر و ئه ، فاکته وه یتانه ی شهی بوون سایه  ئیڤان سرئنجام له 

راوردکردنی  ۆی بهھ  ویش به ئه. کات شف ده کانی خۆی که هیناسی  خوانه ھۆکاره
جی خوا   زانت، خۆی له  خوا ده تر له وره  گه ڵ خوادا، خۆی به گه خۆی له

 ت  ڕه ڕه و باوه  برایانی کارامازۆڤ، ئه کی وره  برا گه جۆره م به. نت داده
ی مرۆڤی با،  مه، ت وه ئیدی لره. ر ویژدانی  سه خاته  گوشار ده  که وه کاته ده

ینی  ڕۆح و زه'':   ئاراوه  دته، تی دخوازی دۆستۆیڤسکییه  بابه رمان، که سوپه
رز   به نانه ھریمه ی ئهیند سه بت، تا ئاستی غروور و خۆپه  ده وره  گهمرۆ
می  رده مان و سه  زه بت به  ده مانه م و زه رده و سه ، ئیدی ئه وه بته ده

ی بخوایی  مه ڕه ت و ھه ڕه  ھه ش، ئیڤان له مه  وای ئه''.خواییمرۆڤوازی  بانگه
دات، ئیڤان  ده یشانپیتان خۆی   شه کاتک که.   و دنیا نییه خۆیدا ئاسووده
. کات  دهکات و تۆی ری ده  ده''وەک ژنک''ڕژێ و  ردا ده سه کوپک چای به

  ته حمه  مرۆڤ زه  که یه مه ر ئه به ش له مه کات، ئه رده ڕاستیدا خۆی ده ئیڤان له
 بلیژ . پویست بزانت  ویژدانی خۆیدا به  بوونی له  شتک بکات، کهییۆنک

، زۆر  هیرکی فڕەنسی سووف و نووسه یله ، زانا، فه)١٦٦٢-١٦٢٣(پاسکال 
: ت  ده، یه تدا ھه  و دیانه فه لسه زیا و فه وارن ماتماتیک و فی نووسینی له

چن،  و ده  له  ببینن که وه  ئه،نن و خوا ھه ره ن چاو به ھندێ ده''
ق  ئه. ن بکه و ل توانن خۆتان وەک ئه ش ده ئوه. رستن وتانی تا بیپهوخوقاند
خۆی   کال به پاس''.ون ق بکه ر دوای ئه گه ، ئه وه کاته ودا ھاوتاتان ده لگڵ ئه

 لگڵ نبت، یا کسان ده دا یهاچی؟ لگڵ خو  بت به مرۆڤ ده'': پرست ده
  ''؟ئاژەندا
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  کانک له خه'': ت  ده وه که وتی گشتی ڕۆمانه م ڕه ده بابا زوسیم به 
 دونیادا زۆر  ، له تکیان زانیوه قیقه موو حه ی ھه وه رباری ئه ن، سه خدا ھه دۆزه
  به ی که سانه و که  له ککه  ئیڤان یه''. ژیاون وه خۆباییبوونه لهغروور و   به

 خوای یخۆشی ئیڤان گرێ و نه. ڕوات خ ده و دۆزه ره زی خۆ به ویست و حه 
یی و ترس و  زه چاوی به  لیوشا، به مرت؟ ئه  ده وه یخۆشی و نه ئایا به.  یه ھه
ڕی ھمنی  وپه خۆ، به  کاوه ام بهسرئنج. کات ی ده یری براکه ، سه وه یهیران نیگه
ی لگڵ  مه سیح، ئه تی مه زره کات، وەک چۆن حه کانی ماچ ده لوه
  توان به سیحی ده کی مه  بابایه  که مکه  تاک وه مه ئه. تیشباشیدا کردبوو موفه
ویستی،   خۆشه ا بهین هت   چونکه، وه ڕی بداته ناس و بباوه سکی خوانه که
   بهنژیک، یاۆل   به ئیمان شتک نییه.  وه ژیک ببیتهۆڕووی ل وبهکرت ڕو ده

  به'': گوت  دهیھیپۆلیت  ، به مژه گه. قبووندنپاندن و   سه م بته ئامۆژگاری و ئه
  ''.ن  بکهدردنمان ئازا  و گهببیننوا  مان پ ڕه یهیم شاد ڕن و ئه مماندا تپه رده به

 نئیڤان یا. وت که رده نجام خوا سه ئهلیوشا،  ڕی ئه  نۆڕین و باوه به 
ژر باری کوفر و  ، یان له وه ژته تدا ده قیقه وری حهونو ن جارکی دی له

  . وه بته ده مرت و ل تاریکیدا، ده
   له دا جگه م دونیایه  له کات، چونکه ی ده و نزا بۆ براکه لیوشا، دوعا ئیدی ئه 
  . و نییه ی بۆ ڕزگاری ئهکی د یه ، ھیچ رگه وه و پاڕانه نزا

موو  ی ھه و پوخته  ک کورته  نه،)برایانی کارامازۆڤ ( یه وره  گه م ڕۆمانه ئه 
ی ڕبازی بیر و ھزرینی  رنامه د و بهۆکو میت ، به کانی دۆستۆیڤسکییه بیره
نوان  ر له ی نووسه م جۆالنیه دا ئه مکی دیکه رھه  ھیچ شون و به له.  ویشه ئه
دی   به ،وه ته داوه نگی دا ڕه م ڕۆمانه  له ی که هیم ڕوونی  واقعدا، بهیاڵ و خه

ی  وه ربین و ڕازاندنه رزی ده  ته خی به متر بایه ر که م نووسه به. ناکرت
دا  که  شونکی ڕۆمانه ؟ له که مانانی چیرۆکه ی قاره رباره دی ده ئه.  داڕشتن داوه

  کانی ئاوسابوون، جۆره  چکۆله ژرچاوه'' پیر  کارامازۆڤی  که  کراوه وه باسی ئه
ستوور   ئه ردنی ھنده تم و ژرگهرخشی، قو به سیمای ده  کیان به دخواییه به

کی  بایه''لیوشا  م ئه به. '' دایه ونی ده ی قزه رستانه تپه ھوه تکی شه بوو، حاه
کانی ئاڵ  کومه. وبو م درژی ھه موچاوکی جوان و که رد، ده رز، قژکی زه به

کی  هیندی و ئارامی مه. ش بوون خشان و گه کی دره ییه کانی قاوه ش، چاوه و گه
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م  م ئه  به، یه که موو دیکۆری ڕۆمانه  ھه مه  ئه''. دیار بوو وه سیمایه  زۆر به
  ی ده وه گیراون، دوای خوندنه  ز ونه له کورتی و به   به  که ن و ونانه دیمه
ر، سیما و ڕوخساری  نووسه.  وه چنه بیر ده ، له که  ڕۆمانهی ڕه الپه
ئیدی جۆشوخرۆش و . کات کان، فیدای فیکریان ده ره کته کاره
  بن، که جۆرێ زاڵ ده  کان، به مانه ی قاره ه که و که چوونوداچوون و خولیا ھه

 تنیادا،  هم ڕۆمان ل  ئمه.  وه چنه بیر ده نییان له ده سیما و ڕوخسار و باری به
شی فکران دەبینی،ملمالنشماکدا،. ن کم ڕۆمانژین که کدا ده  دونیایه  لهل  

ر و  ویهو ب ک، که دونیایه. ون خه  ده ، نه وه خۆنه  ده خۆن، نه ده  ی نه که که خه
ن و  ده عاتکدا ڕوو ده ند سه ی چه ماوه  کانی، له نده به  زۆر و زه ڕووداوه

   و پشبینییه ه که  خولیا و که جیھانک که. بن  ده که ه هکدا ک ر یه سه به
دا  و دونیایه و و ڕۆژ له ن، شه که تح ده  فهمرۆڤانق و دی  کان، ئه ترسناکه

سکی دی  ر که ن، تا پش ھه که  ده  قسه دا، بۆیه م جیھانه کی له  خه.بن ڵ ده تکه
موو شونک   ھه ری له روبه  و بسه ئاژاوه. ن خۆیان بکه  ت به ناعه قه
موو شونکی  رانی و دوودی ھه نیگه.  س نییه که  س به ، که وایه رمانه فه

 نخۆشی یا ، نه یه کانه مان و خه م قاره زابی ئه ی عه ی مایه وه ئه.  وه ته گرتووه
ھۆی    به رانه وه م بوونه ئه.  کو خوایه ، به  نییه ین و ئاینده  سبه ترس له

   چکۆله  سرئش و کشه ، له وه ی خۆیانه رانه تی خۆڕسک و داھنه بیعه ته
ی بوون  که یره  سه ڕووی ڕازه ست ڕووبه ربه سیون، دهل کان خه ڕۆژانه
ماس لگڵ ژیانی  ندی و ته یوه  ژیانی چاالکی وان، په بۆیه.  وه ته بوونه

 ،ین  خودی ئمه رانه وه وونهم ب ئیدی ئه. کات یدا ده دا په روونی ئمه خامۆشی ده
  جۆره''م  نجامی ئه  ئه ، ئیدی له وه ر وردبینی لکۆینه  به ته  خراوینه وه ناوه  له که

یی ناخودئاگایی   ناخ و شپرزه  نزیکه وه ره  نووسه ی زۆر له وه  ئه  که یه وه'' بینینه
ی  وه ره ت و نمای ده ه، ڕوا وه وته که و دوور ده ی زۆر له وه  و ئه کانه مانه قاره
 یان به وه ره دیوی ده.  کانیانه رگه  و جلوبه سته ، گۆشت و جه یه مانانه م قاره ئه

مان  وه ر دیوی ناوه سه  له کامراکه.  ونئاسایه ماوی و شواو و خه زۆری ته 
کاتک .  ونک کۆنگ و ناڕوونه مان وەک خه وه ره  و جیھانی ده خراوه ڕک

کی  یه ی تماشای ونه وه ن، وەک ئه ده ده یشانپمان پ  که جامی ونه
  . وه ناسینه م خۆ ده  ئاسته  به،ین یی بکه شیعه ئه
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 بۆ ناخی ن یا که مینییه  ژرزه  بۆ پیاوه  نۆڕینه جۆره م  ئهن یا ،یه م ونه ئه 
کانی  مانه  بۆ قاره وه ره جۆشی نووسه  بهیویستی ی خۆشه یگهڕ  نیا له مرۆڤ، ته
روونی  یرانکی ده م قه ده ر به  نووسه تۆ وایه  له.  ربین و شرۆڤه  ده خۆی دته

تی  ی حاه  ونه ووه  و له کی دیکه  دونیایه ته وتووه ، ڕی که وه که فیه  نۆرهنیا
ژیکی لۆ دونیای تاریکستانی ب  وخۆ خۆی به و ڕاسته پکدا له.  ی گرتووه ئمه
ک  یهیرچ  ڕادن و ھه و تاریکستانه کانی زوو به چاوه. تکا دا ده روونی ئمه ده
توانرێ  گات، دروست وەک چۆن ده یبین، تیده  ده،بت دا ھه و دونیایه له

م  ودا ببینی، کاری ئه م دونیای خه کدا له یه ند چرکه ی چه میانه واو له ژیانکی ته
ی  وه توانت زۆر شیکردنه  ده واته.  یه  ھهیروونی نکی ده  الیه ش جۆره ره نووسه
کانی  هیشوی یی و په م و خولیا و شپرزه ی ھیوا و ئاوات و خه رباره ورد ده

ش چاوی خۆی پ  کدا، له و و تیشکی ڕووناکییه  ر پرته به  له روونی ئمه ده
  کات، کاتک که ژر ئاوکدا ده   وەک نقوموانک خۆی به واته.  بکات سته رجه به
و  وێ ئه یه رێ و ده  سه وه  دته  دووباره وه  زۆرهیکی فیکریوت ستکه ده  به

  ر له ده ری شونکات و به  ده  له ی که  و چیرۆکهەربوورد ڕووداو و سه
 و  ی کردووه رده روه ینی خۆیدا په  ھزر و زه ت و ناکۆکی، له ییهلنسیپی عی پره

   که،کانی خۆی ره نه بۆ خو یشان بدات، ناچارهپ و  وه ، بگته ڕکی خستووه
 وانی، به ڕوونی و ڕه   نین، به مه یان و دونیای دووهژو  زای ئه و شاره وەک ئه

 ڕوو و   بخاته مه و ژیانی دووه یشتن ب، درامای ئه  قابیلی تگه ک که یه شوه 
ڵ ویژدانی  گه  ویژدانی نائاگا له ب کارک بکات که ده.  بکات سته رجه به

  ھنج، له یده  ھه وه رهوالشعو  ی له وه  ئه ، واته وه بکاته یدا تکک خۆدئاگای خه
 یری تکی ھونه ند ب، یانی واقعه سه  قبووکردن و په ، بته وه رییهوڕووی شعو

کورتی    به.ند ب سه  په وه ورییهو باری شع ر بدات، لهو الشعو وتۆ به ئه
تی  قیقه  حه کی له  خه  که یه وه ست ئه به مه. روور بگۆڕت بۆ شعووالشع
  .ن بده خی پ روون و ناخی خۆیان ئاگدار بن و بایه نھانی ده په

 خۆی و واقعی کسییکانی  ونه نوان خه  ا لهدکاتک  دۆستۆیڤسکی له 
کانی   ورده رنجه  بزۆز و سه  فیکرییه وته ستکه دات ده ده وڵ ، ھه یه ژیاندا گیرۆده

.  ڕوو خشدا، بخاته تبه ناعه  قهیژیکیۆوی ل ابکی پته و ق  چوارچوه خۆی، له
  ری ڕووداویان له گه  دوورن و ئه وه  واقعه  له ی که یاییانه  خه و ڕووداوه ئه
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  و ڕووداوه ئه. ودا زۆرن کانی ئه  ڕۆمانه ، له مه  ئجگار کهن یا  نییهنواقعدا یا
مووی سخ  ر ھه ، ھه ھاتووه  ڕۆمانی برایانی کارامازۆڤیان ل پک ی که زۆرانه

مانانی  قاره. ن ده ند ڕۆژکدا ڕوو ده ی چه  ماوه  و له وه ته و چ کراونه
شوازی ''   و به وه گنه یی ده ڕه  الپه ، ڕووداوی دوورودرژی ده که ڕۆمانه
   کهۆڤ،مردیاس سه. ن که ی خودا ده رباره  ده شه نگه  گفتوگۆ و گه''ڕووسی
و  دیمیتری زبر.  وه داته می ناسک و دگیری ده ، وه یه که تکاری ماه خزمه

   که  فراوانتره وه ، له  مرۆڤ ئجگار فراوانه!نا'': ت کات و ده کوی ھاوار ده
  ، جۆره کان وەک باوه مانه  قاره''. وه مه  چی بکه بوایه  ده کرت، بۆیه ور ده سه ته

  زوسیم به.  الیه یان لهیی پیشبین ھره  به، یه یان ھه رانه یامبه کی په زانیارییه
. تنووسکی تراژیدی ب ڕوانی چاره ب چاوه  دیمیتری ده ت که لیوشا ده ئه
  کات، چونکه کات، شانی ماچ ده  بابی ده  دوعاخوازی له لیوشا کاتک که ئه

ئیڤان بۆ  . ی الیه خته ستکی پشوه  ھه،کات  ده وره  ڕووداوکی گهیپشبینی
  خته  پشوه کات، که  ڕوودانی تاوانک ده ست به  ھه ڕوات، چونکه رماچینی دهچی
  .کرت م و ساز ده راھه ی بۆ فه مینه زه

، دراوی  و زاه یات و تاوان، ئجگار زۆر ، خه ون، وڕنه دا، خه م ڕۆمانه له
کانی  مانه فتاری قاره  بۆ ڕه ی پاکانه وه ئه ر بۆ نووسه.  واجه ڕه  باو و به ره ھه

. بات خۆشی ده  نهنکان یا ییه  بۆماوه له سه نا بۆ مه  وردی په بکات، زۆر به
  مانه  ئه،رانی ئاسایی وەک من و تۆ نین وه  بوونه وانه م نا، ئه به'': ت ده
و  ی ئه  ناسنامه ت به باره ر سه ر، خونه  ھبت نووسه''. چووه نسیان تک به

کی  یه ی ونه وه جا بۆ ئه. دات  فریو ده،روستی کردوون د ی که مانانه قاره
کانی خۆی بدات، زۆر  یاییه  خه مانه  قاره خش به تبه ناعه ی قه قینه ڕاسته
مرد،  ی کارامازۆڤی پیره که ، کوشتنه بۆ نموونه. بات کار ده  مادی بهیکاری ورده
  ته ان، ھاتووهزای بواری تاو پۆڕ و شارهسکی پ س و وردی بابایه فه  نه به

  کان له  و داکۆکییه عه ، مورافه وه پرس و جۆ، لکۆینه.  و باسکردن وه گانه
 کاری دادگایانی  واوی له زایی ته  شاره  که،خراون  ڕک وه سکه ن که الیه

دۆستۆیڤسکی . بات کار ده  دروستی به  به و بواره کانی ئه  و زاراوه یه تاواندا ھه
مدا، دووچاری  که هککانی چیرۆ کارییه ی ورده وه  گانه م له ناکهڕ  باوه“: ت ده
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و  زایی له ستھنانی شاره ده ، بۆ وه تاوه ره  سه من له. ری بووبم ی ھونه ه ھه
  ''. دادگای سان پترسبۆرگی الی دوو قازی دا، چوومه وارهب

نوان شۆڕش و تزارسیمدا   له یویستووه دۆستۆیڤسکی وەک چۆن نه 
ککیان  یاڵ و واقعدا یه نوان خه وێ له ش نایه و ئاوایه بژرت، به کیان ھهک یه
م  می خۆی له له و به ئه.  وه خۆیه ر سه  ماڵ به ککیان بکات به بژرت، یه ھه
.  یه که ناره ردوو که و ھه ر ردوو به کی ھه خه. ڕانی نار ده و که  بۆ ئه وه ناره که

 مونتاجکی  ، که یه ته ئاو ره م ھونه ھبت ئه.  وه کاته ھاودژان ئاشت ده
کی  ویست تا خه  سای ده ، چل دانه شی جۆراوجۆره ھا به ی جۆره یانهیر ھونه
 دۆستۆیڤسکی  یه وه ؟ گرنگ ئه یهیید چ قه. ن رن و قبووی بکه خی به  بایه ی به په
  . وه وی خۆی برده  ڕۆمانی برایانی کارامازۆڤ گره به
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  م بشی پنجه
  نگی ڕزلنانی پوشکین ئاھهه

  
  
ت و  ی ڕۆمانی برایانی کارامازۆڤ، شۆره وه رچوون و بوبوونه ده 

 ئاستی  گاته کی ده الی خه ئیدی له.   لوتکه یانده ی گهینوبانگی دۆستۆیڤسک
رد ک  پتر ڕوویان تدهتۆستۆی تۆرگینیڤ و   له  و بگرهتۆستۆیتۆرگینیڤ و 
  .کرد ویست و ستایشیان ده و خۆشیان ده

   زیندان و تاراوگهن یا،بینی خۆ نه  کی له یهیو خۆش نجتیدا ھیچ خر  گه له 
 نووسین نبوونی یا تی و نهرستکو دهقرز،  قومار، نخۆشی، یا  نهنبوو، یا

م  موو ئه ئستا ھه. کان بوو و ڕۆژنامه  پگالی بوکراوه و  ی ڕاسته گوره به
 نوەسییا  وو دۆکی پ قوڕا بوو، له  وا وه ڕاندبوو، وەک ئه نای تپه زموونه ئه

شتکی   ده ییبته اپا خون، گهتر ت و ماندوو، سه که ا شهدناکاو ھاتبت و له
،  ناکاوه  له م ئارامییه واو پیر ببوو، ئه م ته  به،موار و ڕزگاری بووب ھه
 ساڵ  وت دانه ی حه نزیکه. یاند گه وی ڕاده  ئهرگی ی مه وه ڕاستی نزیکبوونه به

  وه ناسه  ھهیوی بۆری کانی و ھه الکه  ئاوسانی سیپهیخۆشی ست نه ده بوو، به
ری  سه کانی شاری ئیمسدا، نیانتوانیبوو چاره خانه سته  خه  له یناند، که ده
کی  خۆشییه نه  رناگرت و به ند وه ھه ی به که هییخۆش  نه تاوه ره  سه له. ن بکه

 کانیدا به  نامه کات و له رانی ده  نیگه ورده م ورده  به،زان سووکی ده
جی خۆی   الکم له  سیپه شک له به'' :کات  باسی ده شوازکی توند و تووڕه 

 ''. یه وه کانمه ھۆی ئاوسانی سییه   به مانه موو ئه ھه.  دیشم ئاسایی نییه.  خزیوه
.  چۆن موکک بکم وه مه که  ده وه ، بیر له وه مه که  ده  ئاینده ه بیر ل میشه من ھه''

 ''.کانمم ی منداه رانی ئاینده ؟ نیگهمم و خولیاخ   به  بووه وه ی ئه که ڕ ده باوه
  ''.  ھیچمان نییه ڕ بکه م باوه زانن، به ندمان ده مه وه  ده کی به موو خه ھه''
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  وتبوو که که ست ی ده نده وه ر ئه دا ھه یه وره  گه م کاره دۆستۆیڤسکی له 
. ربچت ر ده سه ربه و سه  وه رزان بداته نقه  خاوه کی زۆر له یه رزی ژماره قه

ی خرا،  که ره ئیدی ھاوسه. زوو کی زووبه یه ارهپی پویست بوو،  پاره
 شباوتی  کهتس  خر و ده تاوه ره  سه  له م دوکانه ، ئه وه کی کرده کتبفرۆشییه

، ی خۆی که  بوکراوه  به  درژه  که وه کرده  ده وه م فیۆدۆر بیری له  به،بوو
  ھا له روه ھه.  وه ری بکاته تازە ده  بدات و له رک کانی نووسه داشتهدیا ڕۆژانه

 چیرۆکی   که،می ڕۆمانی برایانی کارامازۆڤ شی دووه دا بوو به وه یای ئه خه
  . بوو، بنووست  ڕووسیای تازهیستی ی که هو نموون مز لیوشا و ڕه ئه

،   پیرهیکی ڕووسی ، لگڵ دیمیتریدا که نجه  گهییکیس ڕوو لیوشا، که ئه 
  . الی ئورووپاییبووندا، خۆش نییه  به  مایله ینی لگڵ ئیڤاندا، که ، به ناکۆکه

 کانی زوسیمی هیی ڕنمایی و ئامۆژگاری گوره ، به نجه  گه ووسهڕم  ئه 
نو  کات و له دا دابین ده م دونیایه ی خۆی لهیت المه ت و سه یهیمن پارسا، ئه

  . دات وازی ڕزگاری ده کیدا بانگه خه
رمدا لگڵ کۆنت   و گفتوگۆ و مشتومکی گه شه نگه  گه دۆستۆیڤسکی له
م  مان کاتدا ھه  ھه تی ڕووس له  میلله  که،نت یه گه دا ڕایده ملیکور دو ڤوگه

کۆنت ملیکور (  هی تی خۆی ھه تی تایبه م بلیمه  و ھه لکی دیکه ر گه تی ھه هبلیم
 شواز و ستایلی   به هیستی نووسینی ڕۆمانکی ڕووسی به  مه، دو ڤوگه
تان بگات،  موو میلله  ھه توان له تی ڕووس ده  میلله  بۆیه.)ڤۆتری  که کاندیده

ت درک ی ھیچ میلله وه ئه بکی دی بتوانبگاتتی تی بکات و ل.  
ن  الیه  ی دۆستۆیڤسکی، له ییه وه ته م غروور و کبریا نه  ئه دیاره 
ند و  سه ی په  زۆر جگه وه ستانی بای وته ده تداران و کاربه سه ده
زیری  ر داوای دۆستۆیڤسکی، وه سه م، له کی که یه دوای ماوه. ندی بوو زامه ڕه

  تای دۆستۆیڤسکی ئازاد ببوو و له وه  له ی که ییه نھن هیو چاودری ناوخۆ، ئه
  .بات ده ری، ال  سه  خرابووه وه ڕابووه  گه تاراوگه

کانی خۆیدا  داشتهدری یا فته  ده دا، له٢٤/١/١٨٧٧   برواریدۆستۆیڤسکی له 
نووسینی  -٢ .ووسینی کاندیدی ڕووس ن- ١'': کات  تۆمار ده مانه ئه

نووسینی  -٤ .سیح ی مه رباره نی کتبک دهنووسی - ٣. کانم هیی وه بیره
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   ده وه مه الی که  به م کارانه نجامدانی ئه ئه: رنج سه. ک بۆ سوروکوڤین یه سیده قه
  ''. ش ساه نجاوشه نم په مه وت و من ئستا ته سای ده

بیاتی ڕووسی  ده ی ھاوڕیانی ئه ه کۆمه، دا١٨٨٠ مانگی ئایاری سای  له 
وتارک گ   به  که،کات ده نرت و تکای ل ک بۆ دۆستۆیڤسکی ده یه تنامه عوه ده
نگ و   ئاھه.رکی پوشکین بکات یکه رالدانی په سه له رده نگی په  ئاھه شداری له به

 ، نۆڕین و دیدی دۆستۆیڤسکی به. کرت ده رپا  مۆسکۆ به  له که سمه ڕوڕه
 دوو  وون و بهکان ب مه رده موو سه پوشکین و گۆگۆڵ، مامۆستای ھه

ری  کته ر ھیرمانی کاره ئایا ھه. زانین ندوچوونی خۆیی ده چه مامۆستای ب
م   ئیلھامی ڕاسکۆلنیکۆڤی به بوو، که ڕۆمانی بی بی پیکی پوشکین نه

ی گشتی و ناونیشانی   بیرۆکه بوو که یتانی پوشکین نه ر شه خشیبوو؟ ئایا ھه به
کانی  لۆگه نه ر مه خشیبوو؟ ئایا ھه به دۆستۆیڤسکی  کانی به یتانه ڕۆمانی شه
کی ۆرۆخشی دالگ  ئیلھامبه  ببوو به بوو، که ی پوشکین نه که  پیسکه سوارچاکه

تی بپایان  سه و ده   ئاشقی پاره یه و ڕاده  به  که،کار رزه مانی ڕۆمانی ھه قاره
  بت؟
  ر به رانبه یئامزی بهلغی ویستی و سۆزکی به  خۆشه دۆستۆیڤسکی، جۆره 

راکان،  ربگه ن، غه ده قی خۆی نه کان ھه وتارخونهگترسا  ده. بوو پوشکین ھه
. کرد ی ئورووپایی باس و ستایشیان ده وره ش و گه کی گه یه وەک نموونه
می  ه قه زن له کی مه هیکرد وەک ڕووسی زیان ده  حه نده رچه کان ھه سالڤدۆسته

 قابی ڕووسیای  ، له وه نه  بچووکی بکه یه ڕادهو  کرد به ده م زاتیان نه ن، به بده
 لکدی  م دوو گرووپه سک بت و ئه  بوون که وه ڕوانی ئه موو چاوه ھه. ن بده

و  و بۆ ئه  ئه کرد که ده ست دۆستۆیڤسکی وای ھه.  و پکیان بن وه نزیک بکاته
  . کراوه  بانگھشت یه و وشه رک و بۆ ئه ئه

 بۆ  وساوهڕو ستارایا ی له که ی مرده ره فه م سه  لهی که ره م ھاوسه به 
خۆش  کانی نه ت و ماندوو بوو، سییه که فیۆدۆر، زۆر شه. ران بوو مۆسکۆ نیگه

 ژیانی  ی له شه ڕه  ھه وی زیادی کردبوو که خۆشیه ی پزیشکان نه گوته  به. بوو
  .کرد ده

  و وه ی پسمامم بۆی گامهسنیتکین'': ت  ده وه یه باره م ئانا گریگۆریڤنا، له 
ر  ھۆی ھه   به گینه  له  الواز و سست بوون، که نده وه کانی ئه لهوگوتی موولو
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ی  که کرد ژنه ز ده  دۆستۆیڤسکی زۆری حه''. بپچن، وه یهین ده کی به یه جووه
 مۆسکۆ،  یان له وه  و مانه که ره فه  سهیرجی م خه  به،ا بۆ مۆسکۆ بواتدی گه له
یدا  که ڵ مرده گه یی ئانا له ر بپاره به ئیدی له. بوو واندا نه  توانای دارایی ئه هل

 خۆی ئاگداری یندروستی  تهل حای  ی فیۆدۆر، ڕۆژانه رجه و مه ناڕوات، به
  . ی بۆ بنووست  و نامه وه بکاته
ن گرووپی  الیه  رمی له گه   مۆسکۆ، زۆر به ییه  گه که ر دۆستۆیڤسکی ھه 
  نده ناوه. یان بۆ گا وره نگکی گه ئاھه. ی کرای، پشواز وه الڤدۆستانهس

 ٢٦/٥ڕوانی ھاتنی ڕۆژی   چاوه وه رۆشه  په کان، به یڕۆشنبیری و فیکریھ
ی بیاری  گوره دایکبوونی پوشکین بوو و به وتی ڕۆژی له  ڕکه بوون، که
  م شابانۆ به به. دا بگدرت و ڕۆژه  له که نگ و کۆڕه  ئاھه بوایه ران، ده نووسه

ی دوو   کۆچی دوایی کرد، ئیدی بۆ ماوه وعیده و مه ند ڕۆژک پش ئه چه
 دی الی  دۆستۆیڤسکی که. نرا یه می ڕاگهڕ فه  می گشتی به ، ماته فته ھه

وسیا ڕویااکرد بۆ ستار زی ده کانی بوو، حه کانی و ماڵ و منداه کاره
کانی  م دۆسته وێ، به بکه ر ده خت وه پایته  ادا ویستی لهت ره سه  له.  وه ڕته بگه

م  ه قه  له وه زبوونه  و پاشگه کشه  پاشه  و به نگینه  کارکی نه مه پیان گوت ئه
م  نده وه ن ئه ده'': نووست ی ده که ره ک بۆ ھاوسه یه ئیدی نامه. درت ده
خاتری  ر به کانی خۆی له هند ڕۆژک کار  چه بوو که ت نه ت و جورئه ھامه شه
  ی له وه  ئیدی مانه''.رامۆش بکات ج ب و فه  به وره ھا گه کی وه یه بۆنه

کی باش بوو بۆ  یه لیڤه ت و ده رفه  ده وری بوو، چونکهور  زه مۆسکۆ بۆیه
 سی  ئورووپایی خۆی بکات، که–ی بۆچوونی ڕووسیای رگری له ی به وه ئه
قیب  گرووپی ڕه'': نووست  ده وه یه و باره له. بتی خه دا دهپناوی  ساڵ بوو له دانه

   به کیانه ره  گه  لباوانه،)موو زانستگ ن ھه قریبه ڤسکی و تهۆڤالۆتۆرگینیڤ، ک(
ی پوشکین وەک  خ و پایه ری، بایه روه په وه ته نسیپی نه نکۆیکردنی پره

واندا  ر ئه نبه  ھه  له  و ئمه وه خواره  ، بننهسری ڕوو روه په وه ته کی نه یه نموونه
و    پیرهۆڤم ئیڤان ئاکساک به.  مان نییه سی دیکه  کهۆڤ ئاکساک  له جگه

م   به. ڕز بووه  لشیان وه  و بگره ی تدایه و پیرانه شی خۆی له مۆسکۆ به
،  بینیوه ، منی نه بووه ی من نه قسه   من، ھشتا مۆسکۆ گوی له ت به باره سه
  ''.  منه موو چاویان له  حازر ھهحای
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ی ھۆتلی  م ئایا پاره به.  وه منته  مۆسکۆ ده  له و ھۆیانه ر ئه به ئیدی له 
ی  وه فکی مانه سره موو مه وانی ھه  شاره ن، که که ؟ ل ھاوڕکانی دنیای ده پیه
من '': نووست ده.  دۆستۆیڤسکی زۆر ماندوو و بزاره. کشت  مۆسکۆدا، ده هل

ست   تا بۆمی خه وه ته م ناڕازی بووم و گیاومه که  قاوه جار له تا ئستا دوو
ب  یان ھه  جۆری جیاوازی قاوه  بن، پویسته که ڕستۆرانه  ب به ده!  وه نه بکه
  ''.ن  نرخی خۆی حیساب بکه یان به ر جۆره و ھه
 بۆ  که نگه ی ئاھه وه وای سان پترسبۆرگ، کردنه ی دوا ھه رهگو به 
م  ده کان، به ره نهئیدی نو. خرت یران دواده تاکانی مانگی حوزه ره سه

  ونه که زانن و ده ت ده رفه  ده  به مه ، ئه وه یرانه یڤی حوزه  ھاتنی ھهیڕوانی چاوه
تکاری و دیالۆگ و  عوه ت و ده عوه کدی و ده ی یه  دۆستانهینی ردان و دیده سه

دۆستۆیڤسکی بۆ .  که نگه چوونی ئاھه ڕوه  بهیتی یه و چۆن وه بیروڕاگۆڕینه
  وه ته ڕز و حورمه  کرت و به ت ده عوه  ده جلیسانه و کۆڕ و مه موو ئه ھه

. وڕموس  ده رموگوڕانه  گه هیم پشوازی ری له خۆیشی سه. کرت پشوازی ده
گوت، جارێ وەک   وه یی منه وره ی گه باره زۆریان له'': نووست  ده وه یه باره م له

نووس،  نامهژند، جارێ وەک ھزرڤانکی جیھانی، جارێ وەک ڕۆ رمه ھونه
  ''.ش لوغه جارێ وەک ڕووسکی بغه

کرا،  ت ده عوه  بۆی ده کات که  ده و شونانه ، ستایشی ئه زۆر ساکارانه 
کرا و   بۆی داوا ده کات که  ده و خواردنانه  ئهرییجۆ مه باسی زۆری و ھه

م  هئ. ڕاستی شامکی ئجگار فاخیر بوو به'': نووست  ده وه یه و باره  له.ھنرا ده
فکی زۆری  سره بگومان مه. (ش کرا تیدا پشکه  ھۆکی تایبه  له ته زیافه

کت بوو، دوای نانخواردن،  ته ئه تکی ئجگار به ت و زیافه عوه ده)  تچووه
ی ئجگار نایاب و  ره د جگه ، دووسه وه وه  و خواردنه م قاوه ده به

  وه ، ئه  جیاوازه که زعه دا وه  لره به. شیان کرد و دابه تیشیان ھنا گرانقیمه
،  وه  منهییی پشواز  بۆنه ر بها گوت ده.  یه سان پتروسبۆرگدا ھه   له  که نییه

ستپکردنی   ئیدی تا کاتی ده''. ھندیان زۆر درژ بوو  که، وه ته خونراوه
کان  بییه ده  ئه ، چاالکی و جۆشوخرۆشی گرووپه وه بووه  نزیکتر ده که گهن ئاھه

 نوان ھوادارانی یڕۆژ ھڤکی و ڕکابری دوای ڕۆژ. زیاتر دەبوو
کاتکۆڤ، سرۆکی . ت و ھوادارانی ڕۆژئاوایی، ئاشکراتر دەبوویڤیس



 OMM

ای ھو، ھۆی ئوەوە ک ل ڕۆژنامکی خۆیدا وتنوەی ڕاستەوی، بوبز
 ھوای ئاھنگکی بو نکردبووەوە، بۆ ڕوڕەسم و ئاھنگک ،مۆسکۆ

ئیدی الینگرانی تۆرگینیڤ، ب نیازی پروپاگندە بۆ . دەعوەت ناکرت
سرۆککی خۆیان، دەعوەتنام بۆ خکانکی زۆر دەنرن و جماوەرکی 

دان کۆ زۆر بلپو چ شغی و بانگرەباستی قبم نوەدەک .
من لوە دەترسم لماوەی ئم چند '': بارەیوە دەنووست دۆستۆیڤسکی لم

ڤدژی و ناکۆکی ڕۆژەدا، بڕ و یھۆی ھش بیروباوەڕەوە کار بگات 
  ''.کوتککاری

 ی پوشکین، بکنانزلنگی ڕمی حوزەیراندا ئاھنجڕۆژی پ ل 
، کوڕەسمی موزی دوای تواوبوونی ڕ.مۆزیکایکی شکۆدارەوە دەکرتوە

کاتک ک '': الی مدام سوڤورین و لی دەپرست دۆستۆیڤسکی دەچت بۆ
من مردم، ل ڕوڕەسم و تازیکمدا بشداری دەکیت، تازەژ و نزام بۆ 

  ''کینت کرد؟شدەکیت، وەک ئمی ک بۆ پو
 کانیان لینگورانی ڕووس، تاجرانی نووسپای  ڕۆژی پاشی، تازەن

پاشان کۆبوونوەیکی ئکادیمی ل . شکین دادەننوشاعیر پپیکرەکی 
جک یکک ل کۆلیجکانی زانستگی مۆسکۆ دەکرت و ڕاگری کۆل

نیخری،ڕایدەگندامی فئ تۆرگینیڤ ب تی کوەردەگیر ئیدی .  زانستگ
بوەی دەزانن  و اکشان بۆ ڕۆماننووسی پیروڕخوندکارەکان دەکون ھو

  . ''ی پوشکین بگرتوەشایستی ئوەی، جگ'' ک بڕاستی
چونک تۆرگینیڤ لم کۆر و '': ستراخۆڤ بو بۆنیوە دەنووست 

ئاھنگدا گرنگترین تازەنری گرووپی ھوادارانی رۆژئاوا بوو، تسوری 
وتنوە ئدەبیی، گرنگترین ڕۆڵ بگت و لو ملمالن وئوە دەکرا ئم بز

ور دەکرا ل ئانوساتدا ڕوو بدات، سرکوتن بدەست یدا ک تسیفیکر
نب.''  
  ی کتو زیافرەکانی چوون بۆ ئتازەن ،ی زانستگوەکدوای کۆبوون

ھر ھموو خواردنوە و قس و . شارەوانی ل یانی خانداناندا سازی دابوو
کان بدەکرد، گفتوگۆیوەی نس زاتی ئم کوە بوو، بیادی پوشکین 

ی پوشکین بکات و باسی ئوە بکات ک پوشکین بۆ یباسی پگی ئدەب
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شوێ دۆستۆیڤسکی ل کۆبوونوەیکی گشتیدا، .  چیمیللتی ڕووس دەکات
دیمنی پیمن کشیش دەخونتوە و ئیدی دەنگی چپڕزان و ستایشی 

م ب'': لو بارەیوە دەنووست. ئامادەبوان بسر دەنگی ئودا زاڵ دەبت
درا و  ندەوە، ل من زیاتر چپی بۆ لتۆرگینیڤ ک زۆر خراپی خو

وە داوایان لتندووبارە بیخو دەکرد ک.''  
ل ماوەی پشووەکاندا، خانمان برەو الی فیۆدۆر دەچوون و ھاواریان  

ئم لدوای خوندنوەی ڕۆمانی برایانی . تۆ پغمبری ئمیت'': دەکرد
، کۆڕی شکۆداری ٧/٦ ، بۆ ڕۆژی دوایی''.زعمان باشتر بووەکارامازۆڤ، وە

   .ھمان یانی خاندانان بسترا ستانی ئدەبیاتی ڕووسی لۆکۆمی د
 ئامادە بوو، ب گراندا، کورەی گوکی گماورر جرانبب تۆرگینیڤ، ل 
چۆن . بکن، کوت قسکردن ی لیر نرخ بووە داشداری و پشتیوانھ

ئو قدوقفات بندەیان بو ڕدن چرموو و ڕوخسارە میھرەبان و دەکرا 
ڵ و ڕەفتاری سنگین و بویقار، قسکانی ۆجموج. ێماندووەوە خۆش نو

 لسو مم خۆی لبژاردە، تامی مۆسیقایان دەدا، بناسک و جوان و ھ
یان لشک دەبوارد ک ستیارانوە ھوتکی کین شاعیشئایا پو'': دەکر

  ''نتوەیی، تازەنری بلیمتی نتوەکی خۆیتی؟
خۆ  من ناتوانم شتی وا بسلمنم، بم ڕگش ب'': تۆرگینیڤ دەت 

خوندنوەی چامیکی نیکراسۆڤ، شاعیری   ب.''ی لوە بکمۆنادەم نک
 ان، کۆتایی بتگشۆڕشگنی خۆی دوتارەک.  

زۆر . کانی، دۆستۆیڤسکی تووڕە دەکاتدیارە ئم مانۆڕ و تکتیک زیرە 
 چپڕزان پست دەبت ک پشوازی قسکانی ڕەقیبکی پ ا ووڕلو ھو
چونک تۆرگینیڤ لو ڕۆژەشدا، وەک جاری جاران ھر نیاری بوو، . دەکرت

وەک ئوە بوو ئم ئاھنگ و ڕزلنانی پوشکین بووب ب میدانی ملمالنی 
رە بیرکردنوە، ئیدی لرەدا پوشکین ببوو ب بیانوو بۆ ئو دوو پیاو، دوو جۆ

یت. ملمالنوێ نازناوی شاعیری '': دۆستۆیڤسکی دەنووستۆرگینیڤ، نای
 ''.ئمش سووکایتیکردن ب پوشکین نتوەیی ب پوشکین بدرت و

کۆمک گجروگوجری '': دەربارەی الینگرانی دژمنکی دەت
ھیچی دی، بم داشدارەکانی من، الینگرانی ڕاستقینی بکرگیراون و 
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 شوێ، دۆستۆیڤسکی ک ڕاوبۆچوونی خۆی دەربارەی ''.نبیروباوەڕی من
رمی لگ ت، زۆر بشواز پوشکین دەردەبماوەرەوە پن جت یالیدەکر 

دەکات ک پویست  بم بۆ ڕۆژی پاشی، وا ھست. و کمک سوکنایی دت
 کۆڕی دووەم دەخرت ڕۆژی ،ھرحاڵ ب. تقینی خۆی بکاتوەتۆی ڕاس

وتارەکی خۆی پشکش گ، لپش دۆستۆیڤسکیدا ۆڤ بیار بوو سکاک.٨/٧
 بم دوای ئوەی گۆڕانکارییکی کتوپ ل برنامی کۆڕەکدا ڕوو ،بکات

ھۆک ل . وتار پشکش دەکاتگدەدات، دۆستۆیڤسکی یکم کس 
ک جۆشوخرۆشی  ھر. ا جمی دەھات، دونیا گرم بووئامادەبواند

 زۆربی گوگرەکانی دون، بۆیان ،کوت و لجۆش ئامادەبوان دامرکایوە
 تۆرگینیڤ ل ت کوک گدەردەکمپوشکین ک بارەت بیدا، سوتارەک

ئدی دۆستۆیڤسکی چ دەت؟ ئایا دەتوانت .  کردووەیبلوتفی و کمترخمی
گ پایند و پ؟ چقی خۆی بداتی پوشکین دیاری بکات و ھقینی ڕاست

 .ا دۆستۆیڤسکی دەردەکوتددەقیقیک تدەپڕێ، تریبۆنک خایی، لناکاو
ندەر، لوھو ل ک کماوەرج ر برانبورەوە، بکی گای وڕپشت تریبۆن

سروسیمای ڕەش داگڕاوی پ چرچولۆچی، . بۆ دەکشن، ڕاوەستاوە
 دەی داھۆ و جلی ل. وژاوەک دادەنونتو بۆ جماوەرە ھاڕیوویماند
دەست گورە و قامک الواز و ڕەقوتقکانی  کاغزەکانی ب. کراوە بر

. چاوەڕوان بوو تا غبغب و دەنگدەنگی جماوەرەک بنیشتوە. گرتبوو
دەنگ بوە داوای بکرمدەکاتیش ماوەرەکج ی ل . و لس ماوەرەکج

نیدا دسوورەک ڕیش ب کی. دەکات، دەستینام ا بۆ دپاشان ل
سرکوتنکانی من ل سان “: بارەیوە دەت ھاوسرەکی، لم

  ''.سفرن. پتروسبۆرگدا، لچاو ئم سرکوتنانی ئرەدا ھیچ نین
  دەنگ دەبن، دۆستۆیڤسکی دەست بنجام ئامادەبوان برئس

 سرەتا ب دەنگکی نزم و گیراو .تارەکی خۆی دەکاتوگخوندنوەی 
موو  دەست پر ھسوە و باڵ بترز دەبرە دەنگی برەبدەکات و ب

ئم پیاوە نخۆش، ئم پیاوە پیر و ژاکاوە، ئو ھز و . ھۆکدا دەکشت
پشت تریبۆنکوە، بو دەنگ دلرەوە ھاوار  کوێ بوو ک ل تی لقتا
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ھزکی سیر، ئم جست الوازەی بو ڕادەی ھنابووە جۆش؟ بکات؟ چ 
  بوو؟ خشیب  ئیلھامی ئو قسانی پو ەنیگای بو ڕادەی گشاندبووەو

 رەکی دۆستۆیڤسکی، وەک تۆرگینیڤ، خۆی لس شی یباسی کک
پوشکین دەکات چی؟ پوشکین دەیکردە تازەنری گیانی . پوشکین ندەبوارد

ی خۆی، ی خۆی، ب زەبری بلیمتیب زەبری بھرەداریمیللتی خۆی، 
. زمانحای ھموو نتوەیک بوبوو ب وری نتوەیی بزاندبوو ووسن

ئیتاییک ب ھمان . پوشکین دەیکردە ڕووسیا، ب ناسنامی جیھانییوە
جا پوشکینیش . کسپیر دەکات ک ئینگلیزک باسی دەکاتششوە باسی 
سپانی نیی؟ ل یکیدا بابایکی ئپوشکین ل دون جوانئایا . شتک ئاوھا
ک لتب زیاف ؟ لکی ئینگلیز نییدا ۆڤنۆدۆریس گۆکاتی تاعووندا بابای

 ؟ لمانی نییکی ئی خۆیدا بابایکفاوست ؟ لکی ڕووس نییبابای
یمانموو ئھ ؟ برەب نییکی عسوەی قورئاندا کالساییکردن. بۆی 

دۆستۆیڤسکی بۆ جاری دەیم .  چونک ڕووس،وان ھموو ئمان بتدەت
داشتکانی دو ل ڕۆژانیا ادھمان بابتی کۆنی، ک ل ڕۆژنامکانی

و مدەلوولی مرۆڤی  مانا'': نووسرکدا، خستوبووی ڕوو، دووپات دەکاتوە
ڕووس، زۆر ب ورووپایی و جیھانیبوونڕوونی و ڕاشکاوی، ئ .ر یانی ھ

ئم قسیم بکن گوارە و لگوی بکن تا (ڕووسکی ڕاستقین بگریت 
 ب گوتیکی دی ن، یامرۆدەکات برای ھموو تیرەی ) لبیرتان نچت

  خۆیدا کۆکسایتیی، ھر ھموویان ل مرۆدەکات تازەنری ھموو تیرەی 
جی ڕووس ھر ھموو میللتانی کۆنی ڕۆژاوا الی میللتی گن. دەکاتوە

چونک . ئازیزن و میللتی گنجی ڕووس ئو میللت کۆنان ڕزگار دەکات
میللتی ڕووس، ب برەکتی ھۆش و ئقی خۆی، وەک دوا پناگی 

بۆچی ئم ئو خک نبین ک دوا پیڤی . ئارەزوورەتی مسیح دەمنتوە
  '' مسیح دەپارزن؟ئارەزووی

مترە ل کاریگریی ئو حماسی ک وتارەک، کگ یکییژۆبایخی ل
دۆستۆیڤسکی ب جۆشوخرۆشکی . وە دەینواندینووسر بدەم خوندنوە

ای وڕک ھوەستیکی دەکرد، ھاوار و ھو ھر. سیرەوە دەیخوندەوە
کاتک ک ھات سر . خکک وەک ھورەگۆ ل ھۆکدا دەنگی دەدایوە
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ترین نموونی کیژی ڕووس، ژنان ل شادیدا یانای پوشکین، ک باتباسی تا
  : یان ل برز دەبووەوەیدەنگیان دەخست پاڵ دەنگی پوشکین و ھاواری شاد

''رم لغروور شی پیاوی مئ خۆ بک  
نک غرووری خۆت بشکموو شتش ھجارێ، پ  

  ب ئی پیاوی سووک خۆ و شرمت ب حیا
  پش ھموو شتک

  وە بکشکمک زەحمت بو ئرزە
  ''.ک دایدەچنی
کی دەروونییخۆش پیاوەکان، بگوتاری یی وەی گوێ لوتۆوە، وەک ئئ 

. ینی بگرن، بو ئاوای گویان دەگرت و سریان دادەنواندیخوتبخونکی ئا
دۆستۆیڤسکی، ک دیقتی دا جماوەری گودران ل مبستکی حای 

و ڕوخسارە نیگران و نناسان  یمابوون، لی تگیشتن، ھر ھموو ئم س
ن و قسپشتیوانی دەک شن ستی بنن ھلمکانی دەسو  و بۆچوون

کی لیشریاندا زاڵ بووە گسستی دەکرد بدەر دەکرد، ھڕادەب .ل 
ھر ھموو ئم ل '': بارەیوە دەت ا بۆ ھاوسرەکی لمدنامیکی

سرئنجام بم ڕستی کۆتایی ب.''  وەیڤۆسۆنگی ڕۆمانی کاراماز
پوشکین ل ھڕەتی گنجیدا، ل تافی شکۆفایی خۆیدا '': وتارەکی دنتگ

جا ئستا . مرد، بگومان، نھنییکی مزنی لگڵ خۆیدا بردووەت گۆڕەوە
بدەین، لدوای خۆی ئو ڕازە کشف بکین و پی  لسر ئمی ک ھوڵ

رین پب.''  
 ڕوخساری زەرد ھگڕا، ئارەق ل لۆچککانی ھنگ وەستا، 

. ووب یان پوە دیاریدەموچاویوە دەچۆڕایوە و چاوەکانی ھاواری ماندوویت
بدەم ھاوارەوە و ھموو خکک برانبر بم پیکرە تکشکاوە 

ناو ھۆکدا ھستابوون سر پیان،  ژن و پیاو، ھموو ل. خرۆشابوون
ژمنان و وایان دەکشا، ھندک ل دووڕ ھاواریان دەکرد، ھچپیان دەکوتا،

کیان لکان، یڤکی  ھدواوە خستا بئل نیان دەدا کز دەگرت، بئام
گنجکان ب دەنگی برز ھاوار . باش بن، ڕق و کین و کۆنقین وەالوە بنن

  ''! پغمبر!پغمبر'': دەکن
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 رشتارانی کۆڕەکرپندە سرچوڵھیدا ئارام  زۆریان ھ کی ھۆ
کردەم تریبونی بککۆیر سس وتنرکس ماوەرەکم جزن، ببپار .

 ا ک ل ھموو الیکوە شانی بردکاتک حیران، ل ودۆستۆیڤسکی ھایم 
شانی خکک دەکوت، تمشا دەکات ک جماوەرەک بدەم پاپستۆوە، 

نباوەشی کراوەوە، وەک  بو درەو ئپۆل بیدا دەدەن، ،شر پخۆ وەس 
 ''!بگرە ل بلیمت و داھنر زیاتری! تۆ بلیمتیت'': دەستی ماچ دەکن و دەن

بۆ ماوەی نزیکی نیو دان سعات، ھاواری مدح و ستایش ل ھۆکدا 
  .دەداتوە دەنگ
  بم،سرئنجام کۆمیتی سرپرشتیار ناچار کۆڕەک ڕادەگرت 

ب ماوەرەکج ستۆوە، خۆ بپدەم پان خورتی و بڕاڕەوەکاندا دەک .
و ھنگاموە لرەوە بۆ ئوێ ب ھداوان  خوندکارانی زانکۆ، بدەم ھرا

یککیان دی پ دەبت، دەلرزێ و دەکوت بر پی دۆستۆیڤسکی . دەڕۆن
 نیمکی خۆی لندکوە، خۆژی ڕتتۆرگینیڤ ب چاوانی . و لھۆش دەچت

. و قسی ھلقوملق ا دەکوت وڕاوەدخۆشی ، لۆڤئاکساک. ئامز دەگرت
کۆمی دۆستانی ئدەبیاتی '': ، ب دەنگکی دلر و زوڵ ڕایدەگینڤریۆی

ڕووس، ب ای دەنگ دۆستۆیڤسکییان بکخری تندامی فیئ کۆم 
  ''.ھبژارد

ندوویتی پرزەیان ل بیبوو، فرمسک دۆستۆیڤسکی، ک ھچوون و ما 
. و بزەی تکو ببوو، توقی لگڵ ئو کساندا دەکرد ک دەوریان دابوو

ھرچندە بۆنی جیاواز و . القی دەلرزین، ب ئستم خۆی ب پوە دەگرت
 ورەی برز  وگرمای شونک گژیان کردبوو، بم شادی ناخ و دەروون

  . ڕادەگرتیوەپ و ب کردبووەوە
 ۆڤئکساک. دەکاتوە  کۆڕەک دووبارە دەست پ،دوای نزیکی سعاتک

: دەت. وتارەکی خۆی ناخونتوەگدت سر شانۆ و ڕایدەگینت ک ئو 
کم یھرچی.  ئیدی من ھیچم پ نیی تا بیم،وتارەکی دۆستۆیڤسکیگدوای ''

  ''.یمتانکی دۆستۆیڤسکینووسیوە چند قترەیکی کم ل گوتارە بل
دوای ئوە . نو ھاڕەی چپڕزاندا ون دەبت ، لۆڤدەنگی ئکساک 

وتارەکی دۆستۆیڤسکی دەکات ڕووداوکی گمن دنیام ک '': لسری دەڕوات
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تی ڕاستقینی پوشکین ڕوون یئنجام ماھی. گرنگ ل ئدەبیاتی ئمدا
، دەیوێ ۆڤ ئکساک''.ە و بایوەبووەوە و ئو مسلی یکالیی بووەو

لسر شانۆک بت خوارەوە، بم جماوەرەک ئیعتراز دەگرن و ناچاری 
 ن کوەگدەکتنی بخووتارەک .  

بوون، ب دزییوە، ڕاوژ  لو ماوەیدا، ئو ژنانی ل کۆڕەکدا ئامادە 
چند کسک ب نوە و کدە لگڵ یکدیدا دەکن، لبینی خۆیاندا پارە کۆ

کۆتایی   ھموویان دەنرن بۆ نزیکترین دوکانی گوفرۆشی و لیتازەنرایتی
 ،ر شانۆکس تن بدۆستۆیڤسکی دەک داوا ل ماوەرەکدا، جکۆڕەک

 ،ر شانۆکس تد ک کرەوپیری دەچن و نکاتد ژن بی سزیک
ورە بکی گیینگووە ڕادەگرن و الفیت تاجریی نووسراوە دیار سک لی

''وە بت دەربارەیان ،ناوی ژنانی ڕووسجوانان موو قسو ھتۆ ئ ک 
تمشاڤانان ھدەستن سرپیان و بوپڕی جۆشوخرۆشوە . ''کرد

 تسک دەزکان دەدەن، فرموەکانیان تزان، پیاوان کڕپچ وندەک
  .ندک دەبنۆچاوانیان، چاوانی دۆستۆیڤسکی تژی ڕ

ستی و ن ۆڤدس و پنای ئامادەبوونی ئودا، نی جۆرە، ل سا مب 
ئیدی میللتک . غربگرایی نمان و جگ ل ڕووس ھیچی دی لئارادا نما

برا ک وە و دەبن بک دەگرنویستیدا یخۆش ش ببوو، لشتر دابپ .
و  وەمیللتک ب برەکتی قسکانی ئو، ب فزی باوەڕی ئو یکی گرت

  .ڕزگاری بوو ل دووبرەکی و دەستبندی
ئانت، دان بوەدا بن ک '': لو بارەیوە بۆ ھاوسرەکی دەنووست 

 ئم سرکوتن .وەدەستھنانی سرکوتنکی ئاوھا، ئوە دن بمنموە
زامنی ئایندەی .زامنی ئایندەی،کموو شتبوو .  زامنی ھوەی ھخی ئبای
  ''.، بمنموەایمئگر بشمرد

دا  و کۆڕه م له ت و ماندوو بوو، به که  دۆستۆیڤسکی ئجگار شه نده رچه ھه 
ری پوشکین  مبه ی پغه ودا چامه له. ی کردیشدار و گیرا، به مان شه  ھه که
باریک و بنس، . وت که رده  ده وه که پشت تریبونه  سرلنوێ له.  وه خونته ده
نگی دلر  وت، ده که ڕجووی ئیلھام فریای ده م په  به،وشکاو الواز، تک ڕ له
دا  که ری ھۆه رانسه سه ر و زیندوو، له  رز، کاریگه نگکی زوڵ، به ، ده وه بته ده
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ستی  ده'': نووست  ده وه یه و باره  تماشاڤانان له کک له یه.  وه داته ده نگ ده
م  ی خۆی که که چوونه  ھه کیه ره تگوت گه ، ده وه  شۆڕ ببووه وه ڕاستی بۆ خواره

   کاتک که''.رز بوو ی ھاوار به نگی تا ڕاده  و ئارام بتازەن، تۆنی ده وه بکاته
  :  وه خونده ری پوشکینی ده مبه  شیعری پغه دوا کۆپله

   ، گوێ بگره که ر، تماشا مبه ی پغه  ئه ڕابه''
   ی من تر بکه ئیراده

  وریوب ریایاندا ده و دهمین   زه کاتک به
  کانت  پیرۆز و خواییه  ئیلھامی وشه به

  ''.مرۆڤان، دی  تنهوبسو
، دۆستۆیڤسکی  رزه  له ی ھنایه که ، ھۆه که ره ماوه ای جهوڕھاوار و ھو 
. ر بوو مبه  پغه،درا  گویان بۆ ڕاده ی که ناسه  نه که و خه ڕاستیدا، بۆ ئه له
 بۆ  وه ڕته گه ، ده وه ری کاس و چاوانی پ ئازاره سه  تی، به که ڕی شه وپه به

ستی  م ھه وت، به وێ بخه یه  ده،کشت ی ڕاده که وه ره ر قه سه له. ھۆتل
. وت ناکه وی ل زڕن و خه وی ده گرت و خه اپای دهتر شادی سه

  و ڕۆژه  ئه ی که یه گوینه و تاجه کات، ئه ر ده به  کانی له ت، جلهس ده ھه
گرت و بۆ الی  کرێ ده  ک به یه گرت، گالیسکه ده شی کرابوو، ھه پشکه

  .ڕوات ی پوشکین ده که ره یکه په
. ھات ده ی بای نه  بوو، سروه قه رم بوو، ئاسمان شین و سایه وکی گه شه 
  یدانی سپاسکایا، له  مه گاته  دهدۆستۆیڤسکیکاتک ، کان چۆوھۆڵ جاده

رز،  ش، به  ڕه که ره یکه په. چت  ده که ره یکه و په ره به. زت به  داده که که گالیسه
  دۆستۆیڤسکی بۆ ساتک له.  ستاوه ق ڕاوه ی ڕه که  گرانیته ر پایه سه له

،  که رزه  ئه یوانییه  ده  که ،که ره یکه  پهیۆنزی و چاوانی بووناکیڕوخساری ب
ی  ر پایه سه  و له وه کاته رز ده  به که گوینه  م تاجه سته  ئه وسا به  ئه.من ڕاده
  .نت دا دایده که ره یکه په

یدا  ر مامۆستاکه نبه ھه  ساو له په چت، مات و حه  ده وه بیره بۆ ساتک ده 
تی  و بیویه   پیدا ڕۆییوه ی که یه و ڕگه موو ئه یاڵ ھه خه  به. ستت وه ده

رگی  وای مه  منداڵ بوو و ھه  که وه و ڕۆژه رچاوی خۆی، له  به وه دنته
ی پوشکین  که ره یکه  په ر به رانبه  به ی که م ساته وت، تا ئه شاعیری ژنه



 ONK

م ئستا خۆشی زۆر  به.  وه داته ده مووی وەک شریتی فیلم ل ، ھه ستاوه وه
  . وه ته رگ نزیک بووه  مه ، له ساه نجاونۆ نی په مه و ته  ، پیر بووه ماندووه

نی  ی ماری، دیمه خۆشخانه کانی نه  بچکۆله یاڵ ژووره خه  ، به ووبارهد 
کانی   دوورودرژه و و دانه فۆنی گوندی داروڤۆیی، ڕاڕه یزه ختانی زه دره

ی پیتراشیڤسکی و  که  نھنییه ری و ژووره سکه ی عه ندازه  ئهخوندنگی
  فرا و له نو به   له  کهی یه و س سداره کان و ئه نگ و تاریکه  ته مینه ژرزه

رما،  با، سه. رچاوی خۆی  به وه قنرابوون، دنته ربازدا، چه م ڕیزک سه رده به
ی  که گالیسکه   بهڤو زیمی ره تن به  ھه.و، سیبریا و سیمیپاالتنسک شه

 ،ری ی ڕۆلت و ئانای ھاوسه وه وڕانهونین و قاقاکانی پۆلین، س  پکه،ڤیرانگیل
شاران، . ریبدا  گۆڕستانکی غه ی له که  بۆ کچه  گۆڕکی چکۆله.گری  ده که
. ک هیھنچی ونی ڕه ی قزه ی، چاره که رمزی کاره نگان، چاوان، چرای سه ده
 و  وه بته  نزیک ده قی ڕووسیا، که ونه قی قیتارک، ئاسمانی به ته قه نگی ته ده
کشان و  نگی ھه ەک دهرم و خۆش، و نگکی نه ده نگه ده. کات م بکش ده ئه

سکی  تۆ که'': ێ گو گاته ، ده وه رکی نادیاره ماوه  جه ریا، له داکشانی ئاوی ده
م   ئه.نجی دا، ئازاری کشا دا، ڕه وڵ  زۆری ھه''.ت زیاتری  بلیمه تی، تۆ له بلیمه
  ، له کانی بردووه سته به  مه یان به  په که که  خه  گوایه ی، که  فراوانه هیشادی
ودای  ن مه مه ئایا ته.  ھات وه پیریه  به وه نگه  دره ییون، زۆر به ی گه که یامه په
  هیو شادی ت و خۆشی له زه  وەک پویست له  ماوه وه ره  به ی به نده وه دات، ئه ده

؟ببین  
کان و  ربانی ماه ی زیوینی خۆی سه  تریفه و به شهستت، مانگ ده ھه 
نگی و خامۆشی  بده.  وه ته ناک کردووهوکانی ڕو کۆنهندی  لبه قام و سه شه
  کاته دۆستۆیڤسکی پشت ده. خش به دی مرۆڤ ده  نایی بهکر سو وروبه ده
ڕوانی  دا چاوه که یدانه کی مه یه  گۆشه  له  که ،که و الی گالیسکه ره  و به که ره یکه په

  . وه ڕته گه بوو، ده
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  م شه بشی شه
  کۆتایی

  
  
 مۆسکۆ  وتوانه رکه دا، فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ، سه١٠/٦/١٨٨٠   برواریله 
ی  ندازه  ئه  به وه وێ مابووه  له ی که  کورته م ماوه  ئه نده رچه ھه. د ج به
واوی  کی ته یه م متمانه ت و ماندووی کردبوو، به که ک ساڵ کارکردن، شه یه
.  و شادمان بوو ، ئاسووده وه روونییه ی دهبار  واو له ته. کردبوو یدا خۆی په  به
ی  خشته ستی ھنابوو، له ده  نواندبووی و به  گوایه ی که جووهڕو پ م ئه به
 دۆستی خۆی دۆتمیر ۆک ب یه وسیا نامهڕو ستارایا وه ییه  گه که ر ھه. بردبوو نه

ای ، دو به دنیا'': وستون ، دهتۆستۆیری ناودار  ری نووسهو، پوتۆستۆی
 م پ  چۆن گاته ن، بزانه ده رانم ده شه وتهر تان کی به م، خه کی که یه ماوه
   کۆڕه کاندا، لهرستگ در و په   له ورن کهوم ناب و قسانه ت له قه. ن که ده
ک  یه دوای ماوه. رچوو ش وا دهیڕاستی به'' .کاندا کردوومن  داخراوه یهیب ده ئه

ریان  ر، سه یارانی نووسه وت، نه جۆش که  له که هک تی خه ماسه ی حه وه پاش ئه
کانی   قسه  به ، چونکه وه ننه  بسهی ل وێ تۆه چوو بیانه  ده وه له.  وه قوت کرده

سکی ۆڤسترۆا بۆ ئدکی یه  نامه ، لهۆڤسالتیک. نووجی کردبو فسوون و گه ئه
 شت، یۆیڤسکی تۆرگینیڤی فباز و دۆست ئاشکرا دیار بوو که  زۆر به'': ت ده
   ''. کرد  قازانجی خۆیان ئاڕاسته یان به که نگه  ئاھه که

 کاندا بو  بوکراوه ران، له شه وته  و تانه کینایه  وتاری بهگئیدی زۆر  
نابی  ی جه که وتارهگ'': ت ی دۆز ده یامنری ڕۆژنامه  په بۆ نموونه.  وه کرانه

ین  ون تا زهوج دون و ده هکی د ست و سۆزی خه دۆستۆیڤسکی زیاتر ھه
 ئاغای  یه وجانه و گه  بمانا و گوتاره مانی ئه ئیدی قاره'': ھا روه  ھه''.قو ئ

   گوایه ی که یاه و خه و به  ئه  که جار نییه م که  یه مه ئه. دۆستۆیڤسکی بوو
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کک  یه  ی بب به وه بۆ ئه. دات یو دهر، خۆی ف یاندنه ھلی ڕاگه وان و ئه ڕۆژنامه
 سیاسی و یشیاریۆی فیکر، ھیند مه وه  ده یاندن، پویستی به ھلی ڕاگه  ئه له
ی   ڕۆژنامه  له''. یه تی ھه یه اکی و کۆمهڤزایی ژیانی ج تاییترین شاره ره سه
  تاڵ و بمانایانه  بۆش و به م قسه ئه'':  وه خونینه  ده مه یکی ئورووپادا ئه په
  نابی دۆستۆیڤسکی، له  جه خۆزگه'': ھا روه  ھه''؟ دا ھاتووه هوتارگو   له  که یهیچ

کان و   مژووییه تاییه ره  و سه  ساده ته قیقه یدا، حه کانی ئاینده گۆییه وڕینه
  ''.کرد ده رامۆش نه  فهیمی ستی ساغه کانی ھه نسیپه پره
 پ  سینهو نوو کی و ئه ی خه ناکاوه  له وه م بادانه ھۆی ئه  دۆستۆیڤسکی به 
ست و  ک په یه ڕاده  ، به وه کرنه  دژی بو دهاوانید  ڕۆژنامه ی له رانه شه وته تانه
  بت و دوو دانه ف ده ی تووشی نۆره یاپه  دوو جاری په ب، که ران ده نیگه
  . وێ که دا دهگج  ی ھیچ کارک بکات، له وه ئه ب ، به فته ھه

: نووست ر ده میلله. ف. ک بۆ و یه  نامه،دا٢٦/٨/١٨٨٠  برواری له 
  ره ی ھه  چۆن زۆربهیبین ، ده وه  مۆسکۆ خوندمه ی له و گوتاره ت به باره سه''

 فم ن یا  دزیم کردووه  تۆ وایه له. ن که تیم ده کان دژایه زۆری ڕۆژنامه
کم بانک  ش به و پشکه  زویر کردووه دم ته نه  و سه واه  قهن، یا کردووه
  ''. هکردوو

و  کانی ئه وره  گه یاره نه   له سکی، کهۆوفیسۆر گرادمی پ بت وه ئیدی لده
  ت له قیقه ون و حه ناونیشانی خه  وتارکی بهگر ۆفیسۆپ.  وه بوو، بداته
ى دۆستۆیڤسکی و  که مه م وه به.  وه کردبووه و بو نگدا دژ به ی ده ڕۆژنامه

و تاک  ، له وه ی پوشکیندا خوندبوویه که نگی ڕزلنانه  ئاھه  له ی که و گوتاره ئه
دا ١٨٨٠سای    له  که،رکدا کانی نووسه داشتهدیا ی ڕۆژانه ی بوکراوه یه ژماره

م تاک  ئه.  وه کرانه دا بو نه  ھیچ شونکی دیکه و له  وه بوونه رچوو، بو ده
ران  ری خونه ماوه  کرد، جهیدا ی په رم و فره  بازاڕ و فرۆشکی گه یه ژماره

 ڕۆژک ل  ی به زار نوسخه ش ھه شه. کرد یان ل کی بونه شوازییهپ
 و تاک  وه م کرایه مان سادا چاپی دووه پایزی ھه  ، له مان ژماره ھه. فرۆشرا
  . وه مایه  بازاڕ نه کی له یه نوسخه
  کهوستۆیڤسکی، سوکانی دۆ  نووسینه ران له ی خونه رمه  گه یهیم پشواز ئه
 ھشتا  بت، برایانی کارامازۆڤ، که ئیدی لده. خشت به ده کی پ ییه ودهوئاس
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ی   پازده له'': ت  ده وه یه و باره له. واو بکات نووسیبوو، ته می نه رگی چواره به
م  که  ڕۆمانه ی چاپکراوم له ڕه ر بیست الپه کی ئۆکتۆبه  تا یه وه یرانه حوزه

رکم  کانی نووسه اشتهدیاد ڕۆژانه یودیو و ئه مدیو ی ئه ڕه و س په  نووسیوه
  ''.  کردووه چن و ئاماده ه ھه

نرێ  شی ڕۆمانی برایانی کارامازۆڤ ده به مدا، دوا  مانگی تشرینی دووه له 
م   به وه کی کورته یه نامه  ھبت به. یکی ڕووس ی په ی بوکراوه بۆ ئیداره

 تدا ساڵ کارم  ، س دانه مه که شی ڕۆمانه به  دوا مه رموون ئه فه'':  ڕۆکه نوه
 بۆ من ساتکی گرنگ و پ  م ساته ، ئه وه ته ساڵ بو بووه  دوو  و به کردووه
  ''. شکۆیه

  کۆنه. بت سان پتروسبۆرگدا ئاکنجی ده  ، له وه رزی زستانه تای وه ره  سه له 
قن  ی ده وه بی و خوندنه ده ند کۆڕکی ئه چه  ، له وه کاته ر ده سه کانی به دۆسته

بی،  ده ی ئه نجینه مۆ گه ئه'': ت ر، دهەشتاکن شناید. کات شداری ده بیدا به ده ئه
 و  وه  خوندنه  دتهداتی ت ت بابه حمه زه   به تاریکدا، که مچهی ھۆکی ن له

. کرد ی ساز وه نهقخوند توانن ببیستن، کۆڕکی ده م ده سته  ئه گودران به
  خۆش بوو، به  نه ی که وه شدار بوو، وای ئه دا به م کۆڕه ش لهیدۆستۆیڤسکی

کانی ئاوسابوون،  رووی ماندوو بوو، سییه ھات و گه رده نگی ده م ده سته ئه
  تگوت ڕۆح له ده!  یره ند سه چه. ساتر و ڕوونتر بوو وانی دی ڕه نگی له ده
م  ئاسته ه نگی ب ا، دهدناواز بوو، سینگی چووبوو بزۆر الو.  ا نییهدنی ده به
ر  به  تینوتاوی وه تۆ وایه  کات، له قسان ده  ست به  ده م که ھات، به رده ده
   '' بۆ دت؟ وهکو  ی له م گوڕوتینه ، ئه وه کرنه کانی ده  و چاوه وه وته که ده

یڤسکی باشترین ک بۆ دۆستۆ  خهیبانی ب، لوتف و میھرهی ی ڕاست وه ئه 
رمانی شاری ئیمس دن تا خۆی بۆ کار   دکتۆر و ده واز له.  رمانه و ده دکتۆر

   له وه کاته  ده وه بیر له. ن که رقای ده ک پۆژەی کار سه  کۆمه.رخان بکات ته
رک بو  کانی نووسه داشتهدیا ی ڕۆژانه که رزنامه ی دوو سادا، وه ماوه
می ڕۆمانی برایانی  شی دووه  نووسینی به ست به و پاشان ده  وه بکاته

  .کارامازۆڤ بکات
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: نووست یکی ڕووس ده ی په ی ڕۆژنامهەک بۆ سکرتری ئیدار یه نامه 
دەکم  خۆت دەزانی من ئارەزوو  به. م که نه خواحافیزیت ل با،  م بده ڕگه''

  ''.بژیم و بیست دان سای دیک ل نووسین بردەوام بم
 دۆستۆیڤسکی بیار دەدات ک ژمارەی یکمی ،دا١٨٨١ی سای ل ھوە 

. بکاتوە بو داشتکانی نووسرک لو سادا چاپ ودبوکراوەی ڕۆژانیا
تکوی دۆست و بناژۆکانی دەکات، .  باش بتیلوە دەچوو تندروستی

 تنانت بن ب کۆمیکی ھونری دەدات ک ل. ھاتوچۆیان دەکات
، ک بیار بوو ل تۆستۆینۆنامی مرگی ئیڤانی سامناکدا، نووسینی شا

ھروەھا . ببینمانگی شوباتدا پشکش بکرت، دەوری پارسای خواناس 
وە، لڕی مردنی پوشکینوەگی سابۆن ت برواریقایل دەب٢٩  ب /

 ، چوار ڕۆژ پش ئم کۆڕە،ھرحاڵ ب. دا شیعرک بخونتوە٢/١٨٨١
شوی . دەنیشت وکی بچکۆل مجزی دەشون و ترسی لڕوودا

ا ل ژووری کارەکیدا دکاتک ی کانوونی دوەم، لبیستوشش ن یابیستوپنج
خریکی نووسین دەبت، قمکی ل دەستی بردەبتوە، غل دەبتوە و 

 بیلک الۆدەدا م دۆستۆیڤسکی ھدەستت، ھوڵ. لیکوەیبۆدەچت ژر م
ک دادەنوتوە، ھست  بم ھر. بنیو دەر دات و قمکی بدۆزتوەب

ت لدەب ت و دەمی پرم دادن دەکات ناو دەمی گت، .خۆوەکانی دەسل 
ی ناداترامۆشی دەکات و گوت، فم دەبک کنخو ،نیر دەکات خوس .

نستشی ھرەکھاوس وە کوە ناکاتت بیر لنانت.  
. ی زۆر باش و عیبی نیییبۆ سبین، ھست دەکات تندروست 

رگ ھاتبوو، ۆچاوەڕوانی ڤرای خوشکی، ک چند ڕۆژک بوو بۆ سان پترسب
ل دی خۆیدا لدەبت ک ئوارێ .  ک ئوارێ پکوە شو بخۆن،دەکات

لسر خوان و بدەم شوخواردنوە، لگڵ خوشککیدا، یادی ڕۆژانی 
وەیمندای خۆیان و ژیانی مۆسکۆ و داروڤی بکات .وە  بخۆشی و شادیی

ن دەست بوخواردن دەکباسی . ش دۆستۆیڤسکی دەست ب
.  خۆیان ل نخۆشخانی ماردیدا دەکاتیئسپابوازییکانی سردەمی مندای

چ جۆشوخرۆشکوە خۆیان ئامادە دەکرد ک بۆن  اسی ئوە دەکات ک بب
 گنگش و مشتومە ئدەبیان وباسی ئ. شووی ھاوینبۆ بسربردنی پ
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بوو، بو گم و   زۆر دی خۆش،دەکات ک لگڵ میشلی برایدا دەیانکرد
  .نوکتانی خۆی پدەکنی ک ب مندای دەیکردن

تومز . بم پورە ڤرا، لوە ندەچوو ئارەزوو بو قسوباسان بکات 
، تا دەربارەی مسلی بشمیرات، قس خوشککانی ناردبوویان بۆ مۆسکۆ

 ،ی بو میرات و کلپوورەوە بوویمسلک پیوەند. لگڵ برایکانیدا بکات
 دابشکردنکی ناکۆکی یک لپاش کومانین بج مابوو و لسر چۆنیتی

ڤرا، خواخوای بوو زووتر ئو . کوتبووە نوان ئندامانی خانوادەکیانوە
کانی یئیدی قس عاتیفی و ئدەبی. خات ڕوو و موناقشی بکنمسلی ب

.  ئیدی ب گرمی دەکوت قسان و برەبرە گرم و گرمتر دەبت،دەبت
.  ل خوشککانی کردووەیھقیاگلیی ل دۆستۆیڤسکی دەکات ک گوای ن

  . ئوجا ب کوڵ دەست ب گریان دەکات و ل ھۆڕژنی گریان دەدا
سکی ک زۆر پست دەبت و ل تحمولیدا نامن، ھدەستت، دۆستۆیڤ 

جب کی خۆی ژووری نانخواردنکو دەڕوات بۆ ژووری کارکردن د .
 وشی حر دەرگڕێ دەکات و تا برا بدا ئانا گریگۆریڤنا، ڤم ماوەیل

پشت مزی کارەکیوە ڕۆدەنیشت،  دۆستۆیڤسکی ل. لگیدا دەڕوات
دووی جووتژن ل پھشتا دەنگی چ. دەخات نو ھردوو دەستیسری 

ئو شوەی ب . یکی زۆر دایدەگرتیبزاری و بتاقت. دانکوە دەھات
تاڵ بوو، ب واوەتی لیی و گازاندە تک گلندزابی ویژدان و  ھۆی ھو ع

  ! لسر ھندک پارە،گریانوە
. بسر دەستکانیدا دەڕژێا، ھست دەکات شتکی گرم دلناکاو 

ا دن، ددەست ب سمکانی.  یکپارچ خونننتمشایان دەکات، دەبی
الی، دەبین  ئانا ب غار دەگڕتوە بۆ. ھست دەکات تڕن، ھاوارک دەکات

نی لو ڕد ڕاوە و دەم و سمگی ڕاوەستاوە و ڕەنگی زەرد ھردەکم 
 ''!ا دکتۆرکم فریا بخنخر'': ا ھکشاوە، دەتدخون
. بم خونژییکی پش گیشتنی دکتۆرەک دەوەستتوە 

منداکانی گاز دەکات تا . دۆستۆیڤسکی دەست و دەموچاوی دەشوات
کاتک ک دکتۆرەک دەگات . یشان بداتپونکانی نو ڕۆژنامیکی کۆمیکیان 

 تکای ل. دەبتوەج، ڕووبڕووی پیاوکی ھمنی ڕووخۆشی دەمبخندە 
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کاتی معاینکدا،  بم ل. ی وردی بکاتیدەکات ک معاینیکی گشت
جارەیان دۆستۆیڤسکی لھۆش  دەکاتوە، ئم  دەست پکیخونژی
وەخۆ. دەچ ک کند ساتد دوای چوە، لت توە دەوانبن ل :'' ئانا، تکای

کم بۆ بانگ بکیشوێ ئیعتراف بک. قمدەم .مئانا ''.دوعا و نزا بک 
نی بۆ دشدوای ئیعتراف و دوعا و. ق ت و ،نزاکی باشتر دەبک حامک 

وی لی خۆیدا خی ژووری کارەککرمچ فنر قسمنی لھ ب 
لو . دەکوت و ھاوسرەکی و دکتۆر ڤون برتزل بدیاریوە وەستا بوون

ر، ئو خونی ڤڤ و دکتۆر پفیۆوشالک کۆفیسۆرماوەیدا ناردیان بدووی پ
ل ر دۆستۆیڤسکی ڕۆییبوو کرانی ،بی ترس و نیگبوو و مایزۆر ن 
و حای  توەبۆ سبین کمک وەخۆ د. دەرمان و مالیجی دەکن. نبوو

داوای پرۆڤکانی . کاوەخۆ لخو ڕادەبت ب. باشتر دەبت
بارەی پاکنووس و الپڕە داشتکانی نووسرک دەکات و دەردڕۆژانیا

ک ھوای . یکانی، لگڵ ھاوسرەکیدا موناقش دەکاتیبند
کی دۆستۆیڤسکی بو دەبتوە، دۆستکانی ل شارەوە دن ینخۆشی
ناچاری زەنگک یان  ب دەنگی زەنگی دەرگ بزار دەبوو، ئیدی ب. دیدەنی
  .کرد قت
کانی قاتی سرەوە دەکات ک ب نا، داوای ل کرچییڤریۆئانا گریگ 

  .پوەوە، ل ماکانی خۆیاندا ھاتوچۆ نکن
 وە و لک شیر دەخواتک خاویار دەخوات و کوپبن  دۆستۆیڤسکی تۆز

خمی منداکانم، بیر ل ئایندەیان دەکموە، کاتک ک '': لوانوە دەت
  ''.گورە دەبن

 وی  لد،دا٢٨شو بخی لرەککی  ار ھاوسنیا چرایوە، تدەکات
گیانکم، '': ژنکی دەپرست. چکۆل بدیار تخت خوەکیوە دەسووتا

  : ب دەنگکی نزم وەم دەداتوە''چۆنی، ھست بچی دەکیت؟
- وم لرم، خبخب عاتس دان ت، سردەوام  دەزانی ئانت، بوناک

  .رمئیدی دنیام ک ئمۆ دەم. بیر دەکموە
ئیدی . دەکیتوە؟ خۆ ئستا حات باشترە بیر ن گیانکم، بۆچی وا -

 دەیگوت، خونکت ۆڤشالکۆوەک دکتۆر ک. کت وەستاوەتوەیخونژی
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وچ وخیای پ خاتری خوا، ب شوکر ئو حات نماوە، بیک ب مییوەتوە و
  .خۆت ئزیت مدە، من دنیام چاک دەبیتوە و دەژیت

ئانت مۆمک . ر، من خۆم دەزانم چیم، دەردم گران، ئمۆ دەمرمنخ -
نم بۆ بو ئینجیلو ئ نداگیرس.  

  
دۆستۆیڤسکی زۆربی کات کاتک ک نیدەتوانی دەربارەی بابتک  

بیاری بنجب بدات، تورات کۆنکی خۆی ک ل تاراوگوە لگڵ خۆیدا 
نابووی، دەکردەوە و بوت ال ھکڕ کی دەکردەوە و دەستی بڕەیپ

جارەش ئو کتب ئستوورەی ک  ئم. خوندنوەی دەکانی ھوەی دەکرد
برگکی چرمی ڕەشی ھبوو، ب دەستوە گرت، کردییوە و بۆ 

ئم ئینجیلی '': ئانا دەت'' .بیخونوە'': و گوتی ھاوسرەکی درژی کرد
  ''.ەی، بشی سیم، ئایتی چواردمتی
 وە دەکات دەست بندنخو :''ت لدەب منم ک من تۆوە  ئالی

لم سعاتوە  :مسیح وەمی دەداتوە. بشۆردرم و تۆ بۆ الی من دی
م ئیدی ڕێ لت بدەب گرە، چونککاری من م ت بدالواوەتی  جۆرە عت

نجام بدەین و لوە ئکموو ڕوویھ.''  
گوت لی، دە ڕێ ل کاری “:  دەکات و دەتدۆستۆیڤسکی بزەیکی بۆ 

  ''.من مگرە، مانای وای دەمرم
 ۆگریان دەکات، ڕ ئانا دەست بخوارێدچاوانی ندک ب نوڵ. ا ددەدات  ھ

نو  پاشان دەستی ھاوسرەکی ل. ی بداتوە و ھوری بکاتوەیدخۆش
  .دەستکانی خۆی دەنت و خو دەیباتوە

 ات یازدەی بیانی لخو ڕادەبت، کاتک سردەوروبری سع 
ب . ھدەبت و شان دەدات سر سرینکی، خونکی کم ھدەنتوە

گیانکم، ئازیزە داماوەکم، چ خمکت لدوای خۆ بۆ '': ھاوسرەکی دەت
جم بت. ددا ناخۆش و دژوار دەبم دونیایند ژیانت لئیدی ''.چ 

: یان بکات و دوا وەستیان بۆ بکاتیز دەکات تا دوا ئامۆژگارمنداکانی گا
باوەڕی ڕەھاتان ب یزدان ھبت و ھرگیز ل ڕەحمت و بخششی ئو ''
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ی من لچاو یمن زۆرم خۆش دەون، بم ئم خۆشویستی. نائومد مبن
  ''.ناکات ھیچ،  خقندەی خۆیمرۆیانیی بپایانی خوادا بۆ یئو خۆشویست

منداکان ل ھمز دەگرت، ماچیان دەکات، دوعای خریان بۆ دەکات و  
. ئیدی برەبرە ھزی کم دەبتوە. توراتک دەدات دەست فیدیای کوڕی

دەمیوە دەڕژت   لسر تختخوەکی ھدەست، قوپ خون ل،ئوارێ
کفرچر چبیخوات،. س ک کی دەداتھۆسئانا، پارچ کنم خوب 

دۆستۆیڤسکی ھندک قسی . دەنرت بدووی دکتۆردا. ناوەستتوە
پچپچ و ئستمفام دەت و ھاوسرەکی لسر پارچ کاغزک 

ی، ئوەشم گیرۆدە کردووە، ب ھیالکم یمن بم نخۆش'': تۆماریان دەکات
تواو . دەنچی دەربارەی من . ئوەی بالتوە بسوودە ڕەشی بکوە. داون

  ''.مدەڕۆم، تۆزکی دی غرق دەبم، دەنژر
 ی ئیدی بکرینر سس توھۆشی دەککانی، . بی و مندارەکھاوس
دەا چۆک دادەددەوری ب دۆستان و خزمان، ل ک لندن و دەگرین، ھ

ل ھموو الیکوە . ھۆکدا چاوەڕوانی دوا ھوای نخۆشک دەکن
  .یان بۆ دتیسۆزی و ھاوخموسکی ھاووبر

سعات حوتی ئوارێ، ڕگی میوانکان دەدرت، بچن ژووری  
کخۆشن .تاریک ژوورەک،کی کز، بفانۆس   وتشکم ئکی ئم الیئاست

دۆستۆیڤسکی لسر قنف . ناک دەکردەوەودەنگ و تاریکی ڕوبکپ و 
 وو، سری نابوو ببر کردب ک ڕاکشابوو، جلی تواوی لیچرمی

و وشکی، ک ل دەمامککی  جگ ل ڕوخساری زەرد. سرینکانی پشتیوە
زەردی کاغزین دەچوو، ھیچ شتکی دی ندەبینرا، پیکی سوور بسر 

ھناسی . برژانگکانی ھاتبوونوە یک و چاویان داپۆشیبوو. ڕدنیوە بوو
دەدا قس   ھوی. دەھاتوەو ب دژواری و دووبارە ب قرخقرخ دەوەستا

سعات ھشتی شو دکتۆر . بکات، بم کس ل قسکانی حای ندەبوو
دەگات ج، تنیا ئوەندەی لدەست دێ دوا لدانی دی دۆستۆیڤسکی 

ئیدی دۆستۆیڤسکی ل سعات ھشت و سیوشش دەقیقدا دوا . بژنوێ
  . ھناس دەدات و کۆچی دوایی دەکات
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م  ده ن، به که ر ده به  ی له شۆن، جلی خاون و تازه  دهترمکی  وه دوای ئه 
ک ماھووتی  یه پارچه. کشن ر مزک ڕایده سه ، له وه ی ھانینی تابووتهیڕوان چاوه
 ترمکیدار  سه د به  دنن و تا ناو قه وه نیشتیانه ی ته  کسکه ردباو له زه
  کی به یه سینگی دانراون و ئیکۆنهر  سه کانی، وەک خاچ له سته ده. ن ده ده

بۆنی . سووت دا ده که سووچکی ژووره   له کی چکۆله چرایه.  یه وه شه باوه
دیار  کشک بهرنیگا.  کردووه ی پ که و مۆم و کۆۆنیا ژووره بخورد

  .کشت ی ده  و ونه  دانیشتووه وه که نازه جه
. ک دن دوای یه ک له یه، ینییی ئایتگوزار دا، گرووپن خزمه م کاته له
 خۆی یینییی ئایشیش و تیپی سروودخوان ینی کهیر گرووپکی ئا رن ھه نوینه
رگی   مهیینییسمی ئا کات ڕوڕه  و داوا ده ر گرووپه ، ھه دایه گه له

ری  کاران و تازەنهدری خون تازەنه. و بسپردرێ دۆستۆیڤسکی به
شیش  که. کران دی ده دا به و شاندانه نو ئه یش لهیریا خوندکارانی ھزی ده

ڵ بۆی  کۆمه نگ و به ک ده یه  موو به بوان ھه کات و ئاماده و نزا ده دوعا
  . وه ننه سه ده

  که جار چرا چکۆله ندێ  ھه ، که  قورسه ی ھنده واکه ، ھه رمه دونیا گه 
کدی  یه ر سه ، لهدا که  ژووره باری له یه گوی تازه گوڵ و تاجه پکه چه.  وه کوژته ده
 ماچ ترمکستی  وادارانی دۆستۆیڤسکی، ده  ھه ک لهند ھه.   بووه که ه که
 و به  وه یادی باوکیانه   به ن که که کانی دۆستۆیڤسکی ده  منداه ن و داوا له که ده

  . ن بده گوکیان پ  چهییادگاری 
. ڕوات دی دت و ده بۆ ژورکی  وه  ژوورکه نا، وەک شت لهڤریۆئانا گریگ 
یاندا  که ر ماه سه ڵ به ڵ کۆمه ی کۆمه ناسه  نه شاماته و حه ست و بزار، له په

  که م خه ئه. بوون ت ده یدا ڕه که ی مرده نازه م جه رده  به ڕژان و به داده
ی   ڕگه  و ھندیان له وه  ژووره ھاتنه  ده وه کانه یهیک ره  سه مه ر قاد ھندیان له

 دا، له پۆل پکیاندا ده  وەک شه که شاماته حه.  وه ی ماه که هیتی  تایبه ادرمهق
  ناسه  نه که موو خه م ھه ئه.  وه بوونه ب جیا ده دا، ب که  ڕازاوه ر تابووته رانبه به 

،  که م خه  ئه کرد، که ور ده سه ن؟ ئانا وای ته ریان نانه ده ک بوون؟ بۆچی وه
  وڕهوستیار و ت  ھه و پیاوه ئیدی ئه.  ا بووهدین به یاری دیداریان له ب خته پشوه
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  وه مه ی بهیند یوه واو، په  دی ئانادا ئازیز بوو، ته  له نده وه  ئه ی که هیو کۆمیدی
  .ک ئانا  نه مانه  ئهی و ئستا ھی کردووه  ئانایان داگیر  له وانه ما، ئه نه

یچ و ڤوخۆ، گراندۆک دیمتیری کونستاتینۆتی نا زاره ری وه ئستا، تازەنه 
   ماه گریان، له ڕز و چاوبه کان و خانمی به جهک زانا، خوندکاری کۆل کۆمه
  . وه ببوونه ی دۆستۆیڤسکیدا کۆ که هلچکۆ
کی  یه  نامه،ربار  سکرتری کاروباری دارایی دیوانی ده،ازبا ئه. س. ن 
نشکۆ   خاوه، تیایدا نووسرابوو  که،نایڤگریگور  ئانا دات به زیری دارایی ده وه

کانی  ژن و منداه زار ڕۆبی بۆ بوه  بی دوو ھه کی به یه تزار، مانگانه
   که،کات  جۆرێ ئانا خۆشحاڵ ده  به واه م ھه ئه.  وه ته زن بیوه ری مه نووسه

و  له. ی بدات ڕوات تا مژده ی ده که داوان بۆ ژووری کاری مرده ه  ھه به
دا  که ژووره   له وت که  کهترمکی   چاوم به کاتک که'': نووست  ده وه یه ارهب

مما گریان،  ئیدی گریام، ئه.  ماوه  دونیادا نه ، له وسا زانیم مردووه ، ئه ڕاکشاوه
  ''.وت که ده جۆش نه  کوی گریانم له

نویسکی  شیشانی دری سانت لوردا ئلکساندەر دا، که یه و ماوه له 
   دۆستۆیڤسکی لهترمکییان بدات   ڕگه ن که که  بۆ ئانا ده وه شنیازی ئهپ

وان  ن ئه که ش ده وه ھا پشنیازی ئه روه ھه. تی خۆیاندا بنژن گۆڕستانی تایبه
بی  زه ی مه رده  مه نیگابانه''م  ی ئه که سمی پرسه ی ڕوڕهیرج ف و خه سره مه
  . بکشن'' قینه کسی ڕاستهۆد رته ئه

 باسی  وه ته  سوعبه  ڕۆژک به ، که وه یاد دته کی کۆنی وه رییه وه ئانا، بیره 
دری    له  که من وام پ باشه'': ی کردبوو و گوتبووی که ناشتنی مرده
رسڤی   به وه نینه  پکه  دۆستۆیڤسکی به''.نویسکیدا بنژری ئلکساندەر

 ئانا ''!نژرن ر ده ونده  له  و سواره پیادهڕانی  نه نیا جه بزانم ته وا''':  وه دابووه
  ''بیات نیت؟ ده کی ئه یه رکرده ڕاڵ و سه نه هجباشتر، چما تۆش '': گوتبووی

،  وه یانی زووه  به  له.کرا ڕێ  بهترمک ،٣١/١/١٨٨١ ی ممه ڕۆژی شه 
ی  سی دیکه ک که  یه که ، جاده وه بووه یاندا گرد که ر ماه به   له وره کی گه ئاپۆڕایه

م   کرابوو، به  ئامادهترمکگرتنی  ک بۆ ھه یه گالیسکه. گرت ده نه
ربکرت،   با که  گالیسکه  له که نازه یانھشت جه دۆستدارانی دۆستۆیڤسکی، نه

س دووی  زار که سی ھه. یان برد که شان تا دره  ر شانیان و به  سه خستیانه
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ندیکای   و سه ری کۆمه وو شاند و تازەنهو د فتا هح ،وتبوون  که که نازه جه
 تیپی  پازده. وتبوون  که که نازه ڵ جه گه  به وه گوه پکه  چه جۆراوجۆر به
.  بوون وه که نازه دووی جه  به وه نییهیم گوتنی سروودی ئای ده سروودخوان، به
 ی باقی ی له که تر، کاروانه ست مه شه  درژایی ست، به ده ڕیزک گوبه

  . وه کرده ده  جیاترمکرانی  ڕکه به
ی  رستگه په در و  ییه  گه که ری کاروانه ، سه عات ڕگه دوای دوو سه 

  .دانا )سانت سپری(ندی میحرابی ڕۆحی قودس  ناوه  یان له که تابووته. نویسکی
کانی   دۆستان و خه رکی ئجگار زۆر له ماوه ، جه١/٢/١٨٨١ین،  بۆ سبه 
 زۆر   ھنده ڕژن، ئاپۆڕاکه نویسکیدا داده ر دی ئلکساندەر سه ڵ، بهوفزو
تکی  حمه  زه ت ئاناش به نانه ته. ن بن دەرگکان دابخه  پۆلیس ناچار ده بن که ده
 پم'': نووست  ده یه و باره پاشان له.  وه  ناو کسکه توان بچته وسا ده  ئه ،فره

  کان گوتیان چی ب له وانه پاسه.  ش کچمه مه تیم و ئه حمه ژنی ڕه گوتن من بوه
ژنی دۆستۆیڤسکین،   بوه ی که وه ناوی ئه  ندین ژن به تۆ نھنی، تا ئستا چه

  ''.نیا بوون و ھندیان مندایان پ بوو  ته ر به ھندیان ھه.  وه  ژووره ته چوونه
نی ییسمی ئا  شونی دیاریکراوی خۆی و ئیدی ڕوڕه ییه نجام ئانا گه ئه 
گویناندا ون  ژر تاجه  دا، له که نیسه  دانی که  له که تابووته. کات ده ست پ ده
سمی تازەژ و نزا و سرووتی   ڕوڕهیرشتی رپه ک سه باشییه شه قه. بت ده
رشمندرت،  ری ئه کادیمیای کسیی و تازەنه رۆکی ئه سه. کات ینی دهیئا

پش تازەژی . بن  ده ۆتاییدا ئامادهسمی دوعا و نزای ک  ڕوڕه ن، لهۆسیمی
   که ،وه خونته وتارک دهگ، ۆڤچیباشی پان شه ، قه که نازه مردوو و ناشتنی جه

  .کات ی دۆستۆیڤسکی ده انهیسیحی فتاری مه وست و ڕه ستایشی ھه
  ی دۆستۆیڤسکی له که باری، تابووته سمی تازیه واوبوونی ڕوڕه دوای ته 
  . وه ره  ده برته  ده کهکس  گیرت و له ده  ھه وه نیهکا ن دۆستداره الیه
فرا  ژر به  ختان له  لقی دره،بوو فردا دیار نه ژر به   له که گۆڕستانه 
کی  ندێ خه ھه.  ساف ببووندارما  له سه تۆ وایه  کان، له نگه ده.  وه میبوونه چه
 کاروانی  که ر و ھهستابوون  کان وه بره ر قه سه ن، له سه الپره ووڵ وزف

ی  که گۆڕه. گرت کانیان داده ، کوه وه بوونه باران لیان نزیک ده تازیه
ران  نووسه.  کرابوو  ئاماده وه هیسکیۆڤکۆ ج یک الی گۆڕه  دۆستۆیڤسکی، له
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  دیار گۆڕه مینی به یکی ماته وتهگرو  ، سهڤڤیۆلۆ، سۆڤرۆبۆر، گاید پالم، میلله
  .ن که ش ده  پشکه وه ییهی دۆستۆیڤسک که کراوه

 بوونی  واوی به ڕی ته و باوه ئه': ت یدا ده که وتهگشکی   به سۆلۆڤیڤ، له 
ر  سه  به وه یه  ڕگه بوو و لو  ڕۆحی مرۆڤدا ھه ھزکی خوایی و بکۆتایی له

روونیدا  کی ده ر سستی و الوازییه کی و ھه ره کی ده هیر توندوتیژی ھه
،  وه ته بووینه و کۆ ی ئهیویست ر خاتری خۆشه به دا له  لره هئم. وت که رده سه

شق و  مان ئه ھه  ین، به بده وڵ جا با ھه.  وه ته ینهوو کۆی کردو  ئهیویستی خۆشه
 یفاداری ، وه و کاره نیا به  ته چونکه.  وه  لکدی نزیک ببینه وه ویستییه خۆشه

کانی و کول  زنه  مه  ڕووسیا و کارهکانی ڕۆحانی یهی ڕتازەن ر به رانبه خۆمان به
  ''.ین که  ده تازەنین و ویژدانی خۆ ئاسووده کانی ده کانی، ژان و ئازاره و کۆڤانه

  که گۆڕه.  که ر تابووته  سه نه نه کانیان ده گوه پکه ، چه که ناسه ئیدی ئاپۆڕا نه 
  کک له هی.  بگرت یانه موو گوڵ و چ و گه و ھه نگتر بوو، ئه  ته وه له

ی  گرت، ده ده ک چ و گوڵ ھه  کۆمه وه  دزییه کانی، ژراوژر، به دۆستداره
  ڕوات، ئواره ، کات ده ی سارده واکه ھه.  وه یه  ژر پاتۆکه یخاته  و ده وه شکنته
مبار و  ت و ماندوو، غه که ڕۆ، ئانا، شه عات چواری دوانیوه سه.  وه بته نزیک ده

کانی  نو خاچه  م له به. ویت کهدە ر ده  وه که ڕستانه گۆ برسی له
 ، به وه دراوه ی ھه خه  یه ، ھشتا تارمایی و تاپۆی تاریک، به وه که گۆڕستانه

  ره کته و کاره ، رک وەک ئه وه ڕاوه گه رما چرچ ھه سه  ڕوخساری له 
دی  وونی، بها خوقاندبدکانی  ڕۆمانه  دۆستۆیڤسکی له ی که تارماییئاسایانه

  که کانی گۆڕستانه روازه  ئیدی دەرگ و ده.ا بووند ڕۆیشتن وانیش له  ئه،کران ده
ی  ره نجه ی په دا، شووشه که وه  کۆتایی ڕاڕه ئیدی له. خران  داده ره به ره به

ی فیۆدۆر  قینه وسا ژیانی ڕاسته ئه.  وه بووه ناک دهوو ڕ که وانه ژووری پاسه
 خۆشیان  دا که وانه  دی ئه ری کات و شوندا، له  ده دۆستۆیڤسکی، له

  .کات ده ست پ دی دۆستدانیدا، ده  ویست، له ده
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  دوای مردن
    

ڵ  گه موو ڕۆژێ له نا، دوای مردنی دۆستۆیڤسکی، ھهڤریۆ ئانا گریگ
  ت و ماندوو، به که دوای گریانکی زۆر، شه. بران رقه چوو بۆ سه کانیدا ده منداه
 میوانی  بوو له یان پ ده که ئیدی ھۆه.  وه ڕایه گه رما، بۆ ماڵ ده ی سه کزه
و  کک له یه. بکات زانی چۆن خۆی لیان ڕزگار یده ناس، نه خت و نه ناوه
ڕ و   زمانکی ته  به  که،سوو بوو قاوه بازی چه نه نجی چه کی گه یه شه  قه نهمم

کی  یه و تا سکه کرد  دهیکانی دۆستۆیڤسکی یهیسیح ھا مه پاراو ستایشی به
ژنکی  ککی دی پیره یه. رێ  ده چووه ده  نه که  ماه  له نابایه ستی نه  ده زیان له

ری  کانی نووسه  منداه ک ملیۆن ڕۆب به  یه یه یگوت ئاماده  ده شت بوو، که
کی  یه ری کشه سه ره چا ر ئانا ڕازی بت و له گه خشت، ئه نودار ببه

بوو،  بانی ھه کی میھره بوو، سیمایه  ھه پیاوکی دیکه. ی بداتیت میراتگریدا یارمه
ی  که نجه  گه ژنه  بوه  له مه ئه، خۆش بوو بز شیرین و قسه موله پیاوکی ده

تۆ کارت '': یگوت ده.  وه  شوو بکاته دا که چابوو و ھانی دهپ دۆستۆیڤسکی ھه
شانکاران  ھندێ وه” .وشت ڕه نجکی ڕکوپک و به ر گه سه  ته کردووه

ی تکای  وه دا ئیمتیازی بوکردنه ده ویان کرد، ھه ھاتوچۆیان ده
  ریش، که ۆفیسۆر ڤاگنهپ. ربگرن وه  لیکانی دۆستۆیڤسکی مه رھه به

نوبانگی بواری  کی به رگ بوو و زانایهۆسبومامۆستای زانکۆی سان پتر
ی بدات ڕۆحی   ڕگه کات که  ئانا ده روونی بوو، دت و داوا له شیکاری ده

 ئاشکرا  ی نادات کاری وا بکات و به م ئانا ڕگه  به، بکات ی ئاماده که مرده
م  ده ئانا به. ینو  خه ته فیۆدۆر د وه و شه ر ئه م ھه به. کات جوابی ده

، خۆی بینم ئستا ! چی بوو!خوای'': کات  ھاوار ده،ڕت په  ڕاده وه که هنو خه
و   خه  نوستبوو، له وه یهینزیکی دایک   له  که،شی مان کاتدا کچکه ھه   له''!بوو
پش، باوکم و مه ، ئستا، تۆزی له دایکه'': ت  ده وه بن لوانه  ڕت و له په ڕاده
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  نگوڕووی له ڕه. ست ی خۆی ھه کهگ ج وێ له چوو بیه  ده وه له. منو  خه ھاته
  ''. بوو ه و چرچه رد رچاوم زۆر زه به

ی  رباره  ده شه نگه خت و ممن، گفتوگۆ و گه دیداری میوانی ناوه 
واو بزار و   ئانایان ته مانه موو ئه ، ھه کاروباری ژیان، تازەژ و نزای ڕۆژانه

ستی   ھه،بت  شت ده ریکه کرد خه ستی ده جار ھه ندێ ھه. بتاقت کردبوو
ر گۆڕی  ی بۆ سه ر ڕۆژه  تۆبزی ھه کانک به ، خه مردووه ی نه که ردهکرد م ده
ی  که  ژووره فیۆدۆر له. و بگن وێ ئه یانه نیا ده ته. ن به ی ده سکی دیکه که

  کات و به ودیو ده مدیو و ئه کانی ئه زه  کاغه تی که نگیه  ده ، گوی له خۆیدایه
ستت و  ده  ھه که ر مزه سه نت، له دهنگاو   ھه وه ڕاو و قورسه نگاوی ھه ھه
وایی  ی دنه وانه کرد ئه ست ده ئانا، وای ھه.  وه کانیه الی دۆبی کتبه چت به ده
ک مژووی  یه یانویست بۆ ماوه خۆش بوون و ده قنه  ئهیندێ دکتۆر ن، ھه که ده
  .ن بکه
،  ڕاکی پیر نه ، جه وه ڕته گه  بۆ ماڵ ده وه  گۆڕستانه  له  که،دا١/٣ ڕۆژی  له 
 ڕاڵ، به نه ھشتا یارۆی جه. بین  ده وه  ماه  له، ئاشنایانی دۆستۆیڤسکی  کۆنه له
ا کرد د ژوور تاو خۆی بهش ھ  به که ره که  کاره  قسان، که وتبووه که تی نه واوه ته 

  بوو، پاچه سه ده و شۆکاو واو په  ئانا ته''.تزاریان کوشت'': و ھاواری کرد
و  ئانا، پاشان له. خۆی چوو  له وه که هیر کورسی سه به ڕای پیر نه یارۆی جه

م بگومان زۆر  ، به وه ته م چاک بوایه که شیا مرده ده''': نووست  ده وه یه باره
 تزاری زۆر  کرد، چونکه ی تزار، زۆر کاری تده که  کوشتنه ژیا، چونکه ده نه

زانی و  ی ده ری جووتیارانی کۆیله زگارکهس و ڕ ڕهد فریا ویست به ده خۆش
   ''.رست یپه ده

ری  ماوه  جه  کارک که کی زۆر کردیه یه مردنی دۆستۆیڤسکی، بۆ ماوه 
 .ری برایانی کارامازۆڤ کانی نووسه مه رھه ی بهییگیر  په نه بکه ران ڕوو نهخو
شانکارانی سان  وه. مان  بازاڕدا نه کانی له مه رھه ند ڕۆژکدا به ی چه  ماوه له

یان بدات   ڕگه کرد که  ئانا ده  داوایان له،کانی دی پتروسبۆرگ و شاره
رک چاپ  کانی نووسه داشتهدیا ی مردوان و ڕۆژانه کانی خانه یادگارییه

کانی،  وگردی منداه ره ی سه ر قسه سه ئانا، قایل نابت، ئیدی له .  وه نه بکه
خۆی   دات، به ست زیڤ بیار ده نوۆ پوبید،سان سینودی جگری قازی
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کرد   پویستی ده جا چونکه.  وه بکاته ی چاپ و بو که می مرده رھه کۆبه
کانی  رییه وه  نووسین و ژیان و بیره  بته مه رھه م کۆبه ک بۆ ئه هیکی پشه

ردوو   ھه یان به کییه م پشه رکی نووسینی ئه خۆ بگرت، ئه دۆستۆیڤسکی له
وتنکی زۆر باشی  رکه  سه نگاوه م ھه ئه.  سپاردڤر و ستراخۆ ر میلله نووسه

  .زار ڕۆب قازانجی کرد فتاوپنج ھه هحو  ست ھنا ده به
دا بو ١٨٨٦ سای  رزان، له  نرخی ھه رگدا به ش به  شه م له چاپی دووه 
ی نیڤا، ئیمتیازی  ری ڕۆژنامه به ڕوه دا به١٨٩٣ سای  نجام له ئه.  وه بووه
  به  کهی،زار ڕۆب کی فتاوپنج ھه هح بی   بهیکانی دۆستۆیڤسکی نهڕۆما

. شی بکات یدا دابه که ڵ ڕۆژنامه گه ی و له که خۆڕایی وەک پاشکۆی ڕۆژنامه 
مدا زۆر زیادی کرد  کی که یه  ماوه ی نیڤا له شدارانی ڕۆژنامه ی به ئیدی ژماره

  ودوا ب وه م له به. شدار زار به د ھه وه و نه د  سه ییه  گه وه زاره فتا ھه هٶ  و له
  کانی دۆستۆیڤسکی چاپی تازه مه رھه حاڵ بوو به ندین ساڵ، مه ی چه بۆ ماوه
ستی  به  مه دا، دۆستدارانی دۆستۆیڤسکی، به١٨٨٣ سای   له . وه بکرنه

ی باربوو و  وه  کۆکردنه وتنه ، که زنه  مه م پیاوه رک بۆ ئه یکه دروستکردنی په
ی  ، بیاری لیژنه کوهب پش  خرایه که ره یکه دروستکردنی په. کان پیتا
ن،  کی بۆ ساز بکه  نیو کۆته  بوو که وه  ئه م کاره رشتکاری ئه رپه سه
 بوو،  وره  پویست گه  زیاد له وه الیه بوو و به ی نه که ره دی ھاوسه  به نده رچه ھه
  ،که ره یکه واوبوونی په دوای ته. ر دا سهل قایل بوو و بیاری  که م لیژنه به

شیان بۆ  وه  ئه  که، وه ، مایه وه کرابووه  کۆ ی که یه و پاره زار ڕۆب له دوو ھه
م  ئه. کرد رخان  ته وه ناوی دۆستۆیڤسکییه   بهخوندنگیکدروستکردنی 

یندنگکهڤ،ئیدی باباجان ڕومیانتزی. کرا وسیا دروستڕو ستارایا  لهخو   
 خوندنگکی یتی رایه به ڕوه گیانی دۆستۆیڤسکی بوو، به دوستکی گیانیبه

یچ، ۆڤر ئلکساندەرالدیمڤ  وره ی گهق دۆ،دا١٨٨٧ سای  نجام له ئه. ستۆ  ئه گرته
  . نوبرای گرت ئستۆی خۆیخوندنگیی م خه
بوکردنوەی برھمکانی  کات کمی ک دوای کاری چاپ و ئانا، ئو 

ھاوسرەکی و کاروباری خوندنگک و کۆڕ و کۆبوونوە ئدەبییکان بۆی 
واو قوەی ئکخستن و کۆکردنوە بۆ ڕتوە، دەقۆزو  دەمای نامگو ب

ئیدی نامی . ان ب ژیانی ھاوسرەکیوە ھبوویدیکۆمنتانی ک پیوەندی
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بۆنی کۆچی  دۆستان و نموونی پرۆڤی چاپ و ئو پرسنامانی ک ب
 ی کنانزلی ڕوانامو بوە بۆیان ھاتبوو، ئیرەکدوایی ھاوس

. کردەوە و ئامادەی کردن پشکشی مردەکی کرابوون، ھر ھمووی کۆ
 خوندکاریشوک ل مای ژنکی کۆندۆستی خۆی، ک ھاوڕی سردەمی 

ک بوو بوەب.نۆناوی سیز بوون، تووشی پیاوڕم پیاوە بری  ئ
ت، ئانا داوای لژوویی مۆسکۆ دەبی ممۆزەخان  کی لسووچ دەکات ک

منت و ۆمۆزەخانی ناوبراودا بدەن، تا یادگارییکانی ھاوسرەکی ل دیک
ژیانی ھاوسرەکیوە ھی، لودا  ی بیون و کتب و ئو شتانی پیوەند

وەمی وەرگرتوە ک بوەژنی گنج، دوای ھفتیک . دابنرێ و نفوتن
ئیدی . بن دەتوان ل مۆزەخانی ناوبراودا، ژوورک بۆ ئو مبست بکار

 ئانا ل سان پتروسبۆرگ، دۆبکی گورەی ل داربڕووی قاوەیی بکرد دا
 ١٨٨٦ئیدی سای . ھزار و سسد ڕۆب بۆیان گواستوە بۆ مۆسکۆ بو 

ووسی ھاوسرەکی ھبوو، ھر وق کتب، ون و دەستنو سندیھرچی
  .کرد ھمووی بۆ مۆزەخانی ناڤبری ڤێ

کرد، ک پاشماوە و   خۆی بۆ ئوە ترخانیلوە بدواوە، ئانا ھموو کات 
دا، الی ١٩١٦ ل سای .بکاتوە و ڕکیان بخات کلپووری مردەکی کۆ

 ناژیم، من ل سدەی بیستمدا'': ڕاشکاوی دەت و ب گروسمان ب ئاشکرا
برادەرانی من ھمان . فتایکانی سدەی نۆزدەدا دەژیمحبکو ل سانی 

و ژینگی  دونیا و ژینگی من، ھمان دونیا. برادەرەکانی مردەکمن
 ''.سردەمی دۆستۆیڤسکیی، ئستا ک ئو نماوە، من لگڵ ئواندا دەژیم

سری، کوکی تنکی وی سپی کوتبوون اەم ژن، ک د''“: گروسمان دەت
ڕوخسار و سیمای ماندوو، بم جوان و دگیر، چاوەکانی . لسر دەکرد

ڕووی خۆشوە،  ب. بوو ان پوە دیاریگش و درەخشان، زیرەکی و ھۆشنی
ھندک دەستنووسی بیرەوەرییکانی خۆی دەربارەی مردەکی، ب من 

ۆیدا ھیگرتبوون، ئو ئو نام بنرخانی ک ل ئرشیفی خ. یشان دەداپ
من و ب ی بۆی ناردبوو، بردەکم ی کی  نامانکی دیکر دۆستدارھ

کرد   ب، ئانا ب کمای ئارەزوو، خۆی ترخان''.یشان دەداپدۆستۆیڤسکی، 
بۆ خزمتی ناوبانگ و ڕبازی مردەکی، دەیویست وەک چۆن لم سانی 
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و تتی ئدوای مردنیشی، ،کردبوو رخاندوایی ژیاندا خۆی بۆ خزمل 
دەیویست لپناوی ئودا بخبت و . پارزەر و خزمتگوزاری ئو بت

وەک چۆن جاران . بکات و بغلوغشی بۆ دابین نمرییکی ڕەھا
  لیڕووبڕووی خاوەنقرزان و نیارانی مردەکی ببووەوە و برگری

و کسان دەبووەوە ک کردبوو، ئستاش ب ھمان نفسوە ڕووبڕووی ئ
وگراف ژیانناموەیو بی دەنووسیینیوەچ یان بردەکی م .  

مان، ک چند ۆفناوی مدام ھ دا، خانمکی نمساوی ب١٨٩٨ل سای  
 ل ڕگی ،لیکۆینوەیکی دەربارەی دۆستۆیڤسکی ب ئمانی نووسیبوو

یی دۆزی یوە، مۆت وەردەگرت، ک دۆسیسفارەتخانی نمساو
 ک ل دیوانی ھۆبی سیمی دادگادا دەبت، ببین و ،کیشیفسپیترا

نا، ڕگی ئو ڤیرۆبم بب مۆت و ئامادەبوونی ئانا گریگ. بیخونتوە
ئا. کارەی نادەن ی دەدەن کڕ رجو منب ئانا تاک چونک ،دا بگای ل

بوو، کۆپی لبۆی ھ ک بوو کسو دیک کر ئوەبتبگر نتانئیدی ئانا . ۆم
نج کپ ڕدەبوای تکانی دەزگایەت بچواوی ئیعترافوبراو تا دەقی تن 

فمانیشی لگدا ۆل دوایمین ڕۆژدا، ک مدام ھ. دۆستۆیڤسکی کۆپی بکات
 ت، کدەزگایدەب دەست ل کان دەداتدەرێ، ئانا دەستنووس نوبراو دن 
بر بکات، ک داوای دەستنووسکان دەکاتوە،  کی لفمان، تا پاتۆۆمدام ھ
منتان بۆ ۆفمان قایل نابت بیداتوە و دەت شوێ ھموو ئو دیکۆمدام ھ

ئانا دەت، ناکرت ئم بگنامان . ڤنا دەنرت بۆ وەشانکاری برھمکانی
ان و ب ببتوە، ل ھندەر پش ئوەی ل ڕووسیادا و ب زمانی ڕووسی بو

کوت ب تبم خانمی نمساوی، توند ئم دەس. زمانکی بگان بو بکرنوە
مشتوم وە و دەیکات بت بیداتوت و نایوە دەگوشرۆکیسینگ و ب .

  ک ئانا ھڕەشی ل،و قرقشی وەخت کۆتایی دت بۆئیدی ئم دەم
ری پۆلیسی لبخ دەکات ک گو بئ دەدات کی لئیدی . دزیوە نامان

ئانا ئو . دەداتوە پمنتکانی ۆناچاری دیک فمان دەترست و بۆمدام ھ
ڕۆژە تا ئوارێ ھر خریکی کۆپیکردنی بگنامکان دەبت و ھر ئو 

  .شوە نوسخ کۆپیکراوەکان بۆ ھڤککی دەنرت
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 ش، بمای ئدام ھ ووەۆھۆی شۆرەت و ناوبانگی می فمانپاچڤ ،
یان ل ی بوبوونوەی دەقی ئسش ئم بگنامان، لپیئمانی

  . بوونوە ڕۆژنامکانی ڕووسیادا، ل ھندەران بو
گرافینووسان و ئو ۆمدام دۆستۆیڤسکی، ئارەزووی ل چارەی بی 
ادگارینووسان ندەکرد ک ب ئارەزووی دی خۆیان و چۆنیان بویستای، ی

ناوی  ئو ھموو نووسینانی ک ب. ان دەکردیکاریتدەوە و دەسدەیان ڕازان
و بیرەوەری دەربارەی دۆستۆیڤسکی لوە بککانن خالی  وە کدەکران

بوو   چونک پی وا،کم دابژک دەیانناسی، ئانای نیگران و تووڕە دەکرد
  .تنیا ئو باشی دەناست

 و برادەرانی نووسر و ئدیب، چاپخانداران، برادەرانی ھاوپۆل، دۆست 
قمدا ھاتبا،  کیان بییانی زیندان و تاراوگی سیبیریا، ھرچی ھاوڕ

ی یدەربارەی دۆستۆیڤسکی دەیاننووسی، بم کسیان نیاندەتوانی کسایت
  .ڕاستقینی ئو برجست بکن

ۆژنامیکدا ڕجارێ ک ل  ھر'': بارەیوە دەنووست ئانا لم 
مخوندەوە ک فن کس ل بیرەوەرییکانیدا باسی مردەکی منی دە

ی ل کۆمک ی بگومان بریت،ل دی خۆدا دەمگوت. کردووە، دم دەگوشرا
و   کۆمک قسی بسروبرنزدەڕۆیی و قسی ھبستراو، یا

رچیخ دەچووم... نادروستمدا سو بۆچوونانن لدەگم واز . بش رم لس
. دەما ڕوۆنی نووسینی بیرەوەینووسان دەربارەی دۆستۆیڤسکی سوو ت

دەتگوت ھر ھموویان ل بینی خۆدا ڕکوتوون ک ب پیاوکی خمین، 
شپرزە و گۆشگیر، لگڵ خکیدا نکۆک و نساز، لخۆبایی و لووتبرز و 

ی ئم یدوور ن(شیدای شۆرەت و نوبانگی وەسف بکن و لقم بدەن 
رھبۆ ب زاوەتیان بووبوە و قندنی خودەرھاویشتکانیم.(''  

 ردەکی مقینکی ڕاستینوەی ووەکانی یئانا، بۆ ئن ش بشکپ 
ئایندە بکات، دەکوت بر پرجدانوەی ئو قس ھلقوملق و 

لو . و لوال دەربارەی مردەکی دەکران و دەنووسران نادروستانی لمال
ئگر لنو خکیدا کمدوو بوو، لبر ئوە بوو ک ب '': یوە دەنووسبارە

قادرماندا سردەکوت، ھناسی تنگ دەبوو و نیدەتوانی یکسر قسان 
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ئوە بوو ک  و خامۆش دەھات برچاو، لبر بکات، ئگر ھندک مند
  ''.نخۆش بوو

ھموو بوختان بم ئم سووک سرنجانی ئانا، لچاو ئو  
گرافینووسی دۆستۆیڤسکی، بۆی ۆترسناکانوە ک ستراخۆڤ، یکمین بی

  . ھبستبوو، نیدەکردە ھیچ
 ی  لکی زۆر باش، ڤدا، ستراخۆ١٨٨٣ساپارەی ت بقایل دەب 

  برواریل. بیرەوەرییکانی خۆی دەربارەی دۆستۆیڤسکی بنووست
و کین دەربارەی دۆستۆیڤسکی،  وغزھمان سادا، نامیکی پ ل بی ٢٦/١١
دا ١٩١٣ ئم نامی، ھمان ئو نامیی ک ل سای . دەنووستتۆستۆیبۆ 

بم ئانا . دەبتوە بری ڕۆژنامی دونیای ھاوچرخ بوۆل ژمارەی ئۆکت
ک ساڵ، لک دوای یت، خا دکاتەڕۆژنامان دەبک شندوەی ھی کۆکردنج

 حژمتاندا ڕۆژنامک پارچپارچ دەکات و  و لئوسا پی دەزانت
یچی پایبرز و ۆڤجنابی لیف نیکۆی'': ئم دەقی نامکی .دەیجوت

م لب ،ندە بچووکرچکی بچووکت بۆ دەنووسم، ھیدرگران، نامق 
وە زۆر گرنگت و ناوەڕۆکگومان بی... ڕووی بابی یگرافۆبکی

یشتو دۆستۆیڤسکیت پوە گ)ستبوەم دەربارەی زۆر مڕاوبۆچوونی ئ(، 
ب وە پبارەیڕای خۆتم ل وە ئارەزوو. تکاییم بۆنو  جا بم ئدەک

درژایی ئو ماوەی ک خریکی نووسینی ئو   ک ب،ئیعترافت بۆ بکم
دەکن، ب خورتی ئو  م پیژیاننامی بووم، وام ھست دەکرد بگار

م لسترکوت دەکردناخی  ھخۆدا س . کم پیگڕ پتکای یشان بدە ک
من ناتوانم دۆستۆیڤسکی ب پیاوکی باش بزانم، ب . لو حات ڕزگار بم

 .)یکدی دەبن لڕاستیدا ئم دوو حات تکڵ ب(پیاوکی بختوەری بزانم 
و  جینگیزی  موو ژیانی به ھه. غیل بوو دۆستۆیڤسکی پیاوکی خراپ، دڕ، به

  وه ھاته یی پیدا ده زه  پیاو به برد که ر سه  به وتۆوه چوونکی ئه یی و ھه تووڕه
ک   زیره نده وه  ئه کاشک نه. نین  و پکه ره خسه ی مه  مایه بووه جار ده ندێ و ھه
کرد و  نگینی ده جار کاری زۆر نه ندێ ھه... بوو نگز ده ڕه  شه نده وه  ئه و نه

 بۆی گاموە ک ب خۆی گوی ۆڤڤاتۆڕۆژک ڤیسک. کرد  ده  پوهیشانازی
 خوندنگری  به ڕوه  چۆن خانمکی به  که وه تیه ل دۆستۆیڤسکی بووە، گاویه
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  به.  وه رماوه  گه تیه و بردوویه  ناوهی مندای بۆ ھیلب کته کی مه یه کچۆه
ککیان  چن، یه  خۆی ده تر له زیا ی که مانانه و قاره ئه.  وه تیه  گاویه وه هیشانازی
ی ۆڤمیان، سفیدرگایل دووه.  کانه مینییه  ژرزه اشتهدمانی چیرۆکی یاد قاره
مانی ڕۆمانی  گینی قارهۆرڤمیان ستا ، سیه مانی ڕۆمانی تاوان و سزایه قاره
  تی دۆستۆیڤسکی له بیعه بع و ته ی ته نانه م الیه من دەمتوانی ئه...  کانه یتانه شه
ی  مه  لهترم شتی زۆر خراپ ، به وه مه م و ڕوونی بکه بکه یدا تۆمار که یهیافگرۆبی

م   ئهتۆستۆی ''. وه  گۆڕه  با بچنه م شتانه  ئه،رحاڵ ھه  به. بوو ، ھه وه بۆم گایته
من .  وه ڵ تۆرگینیڤدا ئاشت بوویته گه  له یت که تۆ ده'':  وه داته ی ده مه وه

تاکار  و خه  ئه  که یه وه ر ئه به  له مه  ئه، یره  شتکی سه مه ئه. وێ ئستا خۆشم ده
   نییه و فبازانه ندێ له وەک ھه. ا بردوویتدڕی ڕاست و دروستی   و به بووه نه
  تۆرگینیڤ له.  ھیچ شونک ننه یه ، ناشتگه وه  قۆرتکه نه تخه ر نه گه ئه

ھۆی   کو به ، به وه یه که ره ھۆی ھونه  ک به  نه،ژی دۆستۆیڤسکی زیاتر ده
  ''. بووه تاکار نه ا خهدژیان   له  که وه وه ئه

:  وه داته  دهتۆستۆیمی  دا، وه١٢/١/١٨٨٣   برواریستراخۆڤ، له 
 یتی سایه تی که قیقه ی دۆستۆیڤسکی، حه رباره ور و بۆچوونی تۆ ده سه ته''
 پویست خاترت  م زیاد له که ست ده م من وا ھه ، به وه وی بۆ ڕوون کردمه ئه

بات، چۆن   ناخی نه ی به  ھیچ شتک په سک ک،  و مدارات کردووه گرتووه
  ''. وم وا ناسیوه نگاندن، من ئه سه  ناسین و ھه دته

   تۆرگینیڤ، له،)٦/١٠/١٨٨٢  واته ( وه ره ی سه رواره و به پش ئه ساک له
دۆستۆیڤسکی زۆر '': ت ۆستۆیڤسکی دهی د رباره ، دهۆڤکدا بۆ سالتیک یه نامه
ر  سه  کاری له رنامه  به  و به چاو کردووه کانی ڕه وی کاره  وردی ڕه به

بی فڕەنسیدا  ده  ئه  له  که نیوهای ز وه ھبت ئه.  ندی بووه  و پابه کردووه
ش مارکیز دی سادی زۆر  سه و که ، ئه و چووه  زۆر له بووه سک ھه که
 ،دا وتساه ڕن حه  شه  له مه  ئه،)١٨١٤-١٧٤٠(مارکیز دی ساد  (  بووهنوبانگ به

 کاری  ته وتووه  و پاشان که ی کردووهیشدار  به ری سواره فسه وەک ئه
  نجامدا له ئه   و له ری ژیانی کوشتن و تاوان و زیندان بووه رانسه سه. نووسین
یاتی باودا یخالق ریت و ئه ه لگڵ دابون کانی چونکه نووسینه. مرت  ده شتخانه

. یان نادرت وه ی بوبوونه ، ڕگه وه ن سانسۆری وتانه  الیه  له.. وه نه ناکه تک
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ش سانت  مه وای ئه. کرن کانی چاپ ده مه رھه وسا به مدا ئه ی بیسته ده  سه له
ترین  وره ساد و بایرون گه'': ت و ده ی ئه رباره ، ده وره گری گه خنه ی ڕهڤبو

م،  ی بیسته ده ی سه خنه  ڕه''.کان بوون خشانی مودرنیسته ئیلھامبه
 و  گه  کۆمه  دژ به وه روونی تاکه ی ده وه  ڕووی شیکردنه کانی ساد، له مه رھه به

تی  زه  له  که ،هیزووی سکسی وی ئاره چه م کهزسادی. نرخن رز ده خوا، به
دا، دۆستۆیڤسکی  تۆرگینیڤ لره. بین  دهی که ره رامبه  ئازاردانی به سکسی له

  '').کات راورد ده  بهمرۆیینتی   ئه وه چه  که سه و که به
سمی نویژ و دوعایان بۆ  شیشانی ڕووس، ڕوڕه موو که بینی ھه  دهکجا 

ی  رباره یان دهیند و ئامۆژگار هپوتاری پ گ و  ی ڕووس کردووه''سادی د''
 ندی به  چه م کاره رسین، ئهپب ب نگ ده ، ھه هو و خونده ڤیانی جیھانی ئه

  ؟ نده چه 
 زۆری  ره ی ھه  زۆربه ر دۆستۆیڤسکی، که  بۆ سه ژاو و ھرشانه م ژاوه ئه 
ناش ڤریۆئانا گریگ سوودی بوو، زۆر ببوو و غیلی و حه ی به رھاویشته ده

ست و  ی ستراخۆڤ زۆری په که تی نامه تایبه به. ناخۆش بوو زۆری پ
تاندا  ژمه  حه  له ڕ بکه باوه'': ئیدی الی گروسمان گوتبووی.  کردبووی وڕهتو

ر  گه ئه. پای چی  له  بمانایه موو بوختانه و ھه بینی، ئاخر ئه یده چاوم نه
  ر شونیک بوایه  ھه ، له هیم پیری ، به ژیاندا بوایه  له ،  زیندوو بوایهڤستراخۆ

   ''.دا ده م ل ک زلله ی یه  دزوه فتاره م ڕه ر ئه سه ری و له  سه چوومه ده
ر و ھاوڕی  ساڵ ھاوکار و براده   دانه درژایی ده   ستراخۆڤ به باشه''

 بوو، ڕای  مه  ئه  که  باشه؟دا ده ی نه بوو، دۆستۆیڤسکی داده دۆستۆیڤسکی نه
 کاتی نووسینیدا دی  ی بنووست، مادامکی له که کرد ژیاننامه فزی نه بۆچی ڕه

   چۆن توانیویتی دۆستۆیڤسکی به ؟ باشه وه کرده ھات و قزی ده ده ھه تک
درژایی   ا دۆستۆیڤسکی بهد کاتک رستی تاوانبار بکات، له چرووکی و خۆپه

ی برای لی میش که واده ی خانهیت ی یارمه وه ، بۆ ئه وه ته خۆی گرتووه  ژیانی، له
 ،رک بکات دڕایی نووسه نگزی و به ڕه  ئاخر چۆن توانیویتی باسی شه؟بدات
  وره سانی گه  که  و له  چووه وه ھانایه  ی بۆ نووسیبت به سک نامه ر که  ھه که

تی بۆ  یشنیگراداسکی داوای یارمهڤ ستریف یان ۆبیدونۆستۆی وەک پ و ده
  واک بووه نیا ھه  ته مه ، ئه که مه ماری ح ویهو ب ت به باره م سه  به؟کردوون
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 ڕۆمانی  تی له یهومیش ویستو  و ئه وه ته می گاوه  بۆ ئه سکی دیکه  که که
م   به،دا بکات گه ریی له کی ھونه یه ه رت و مامه کاری به کاندا، به یتانه شه

   له ، چونکه نکات کاری وا ن که که ی دهیدۆست و ھاوڕکانی ئامۆژگار
 ، خانمکی وه شته ناوه) ی ژناننگری ماف الیه(سکی وەک دۆستۆیڤسکی  که

ڕاستیدا، ل. بدات یشانپک  یه وده  وەک قهخوندنگیک بڕوبری
فسنزم، فباز و  نی، نه سوود، ده دووی حهنمرەرکی  ستراخۆڤ، نووسه

فیۆدۆر میخائیلۆڤیچ، زۆر باشی ناسیبوو . ب و پیالنگ بوو وه بنه خۆر، له مشه
رچووی   ده مه  ئانت، ئه به': سفی کرد بوو  وه جۆره م دا، به١٨٧٥سای   و له

ل  شه دوای فه.   نییه  ھیچی دیکه مه  له ، جگه کی ئیکلیریکی زۆر خراپه یه خوندنگه
 و  وه پرسیمه جی ھشتم و ئیدی لی نه  به،م رده ی سه  ڕۆژنامهیو ناکامی

 ،ست ھنا ده وتنی باشی به رکه  ڕۆمانی تاوان و سزا سه  که. وه المه  به وه ھاته نه
  ''.ڕاستی زۆر چاکی ناسیبوو  به'. بۆ الم وه وسا ھاته ئه

موو  ی کرد، ھه که  مرده  لهیرگری ر به ده به ڕاده رحاڵ، ئانا له  ھه  به 
  ی که وه ئه.  وه تی ڕوون کرده واوه  ته کانی ژیانی دۆستۆیڤسکی به نه الیه

. موویمان زانی یزانین، ھهبتی دۆستۆیڤسکی یایخالق ی ئه رباره پویست بوو ده
 بۆ کارن باش و  ند و ئاماده مه ھره  و به دۆستۆیڤسکی پیاوک بوو شایسته

 ڕانی و خراپی بچووکیشی ل ن شهکار مان کاتدا ورده  ھه  له، وره گه
پیاوک بوو .  بووتدا یرستی خۆپه و ورده  وره گیانی فیداکاری گه.  وه شایه وه ده
ر  ده یبانیش به عهە ورد مان کاتدا له ھه  ی مرۆڤانی و له  عاتیفه رڕژ له سه
تاوانی . کانی خۆیدا زاڵ بوو هییب و کماسی ر عه سه م به به. بوو نه

 خۆی کردبنی  بوون که ، تاوانک نه تکیان تدایه هی سادی  جۆره کانی، که مانه قاره
  و جۆره ئه. ی گرتوون  کردوون و ونهیاڵ ونای  خه م به ڕباندبنی، به و جه
، ئیدی  روونیان قورس کردووه باری دڵ و ده.  بووه ی ھه  و خولیایه سه سوه وه
ران و خۆی ل  ستی خونه رده  به ته یشتوون و خستونیه ا ھهدکانی مه رھه به  له

رنی و   ئه موو خاه  ھه  که دا بووه مه  له و پیاوه یی ئه وره گه. ڕزگار کردوون
دۆستۆیڤسکی . نا دابوو  و په وه کردبووه  خۆدا کۆ کانی مرۆڤکی له رنییه نه
دڵ و سۆز و   کو به بوو، به ق پیاوکی جیھانی نه کی و ئه  فام و زیره ر به ھه

ی   کشه توانیویتی بچته  و نه ئه. ر پیاوکی جیھانی بوو یش ھهیسۆزدار
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   توانیویتی بچته یتاندا خۆی بتازەن و نه هی ش شوه  و له  وه گینهۆستاڤر
. ی ئاسماندا خۆی بتازەن و قابی فریشته  شوه   و له وه پستی میشکینه

کی  ندییه  ھۆشمه  به ، واته ردووکیان بووه ، ھه و دوانه مان کاتدا ئه ھه   له چونکه
ا دکانی مه رھه هموو ب  ھه  له هیم دوالیزمی ئه.  وکیان بووهورد  ھه وه کسانه یه
یی و  سته وری جهونوان دونیای فسق و فج یانی له . وت که ده رچاو به
.   ھاتوچۆدایه ھادا، له  ڕهیتنشینی و ڕۆحانی وه تخوازی و دونیای خه زه له
ھات و  دا، ده ی نادیاری ئاینده نوان سیستمی باو و جگیر و سیستمی تازه له
یر   ھیچ سه م پودانگه جا به. بژرت  ھه م دوانه کک له ناتوان ھیچ یه. چوو ده
ڕی  شه ، پشتیوانی له   ئیماندار و ئاشتیخوازه سیحییه  مه م پیاوه  ئه  که نییه

  م پیاوه  ئهنیا. بکات) کاندا هیڵ عوسمانی گه  له نگه  جه ست له به مه(ت  ڕۆژھه
 بۆچوونی  پ بکات لهکانی  ، ڕۆمانه  فداره  ئایدیالیستیه ره روه یاپه خه
کی  یهیت سایه کانی که مانه  دۆستۆیڤسکی وەک قاره.تریالیستی و ڕیالیستی مه

نت،   داده''کی ژیان یه کشه''رک بۆ  سه  کاتک چاره  که  بۆیه، یه  ھهیدوالیستی
. بیت ڕی پی ھه  باوه  که رک نییه سه  چاره مه  ئه  بین که وه دنیاییه  شت به ده
کانی ژیان نین،  می پرس و کشه کانی دۆستۆیڤسکی وه مه رھه ڕاستیدا به له
 کتبکی دۆستۆیڤسکی  که.  ڕوو نه خه  ده که نیا پرسه ته. کو زیاتر پرسیارن به
 پشتر وامان ؛ نین که وه ی پش خوندنه که سه مان که  ئیدی ھه، وه نهیخون ده
یاسای   ، به زار ساه ندین ھه کۆنی چهکی پیری  دونیایه  له  کرد که ست ده ھه

ی پیرۆز و یت یه ریتی کۆمه خالقی و دابونه نسیپی ئه  جگیر، پرهیزانستی
 یم دونیا ا ئهدناکاو چی له ژین، که  بووین و ده وره گۆڕ گه وم و نهودار، مک پایه
 یجیاتی هخزت، ل ژر پیماندا ده   له،ێرز له ی ژر پمان ده که هیوی ق، زه له ده

کی بۆش و  زایه  فه دۆستۆیڤسکی له. دات ورمان ده یان قۆرت ده قۆرت، ده
  وهکانمان ک درۆ باو و ئاساییه.  وه کاته وی ئاراممان بدار ده  خه ترسناکدا، له

   خۆمان له  چوون؟ ئیمه  کوه ی ئمه ڕپکراوانه  کۆن و باوه که و چه  ئه؟چوون
  تانه ناعه و قه موو ئه  ھه ی له دۆستۆیڤسکی ئمه خۆمان چین؟  کوین؟ ئمه
 مرۆوەڵ ڕۆژی دروستبوونی  وه  ھه ت له  و حیکمه فه لسه  فه ، که وه ڕووت کرده

ن ھیچ،  خشین؟ ھندێ ده به  پ وه ی ئهیجیات دی چی له ئه. خشیبووین پی به
  ۆستۆیڤسکی لهد.  موو شتکی داوه ن ھه م ھندی دی ده  به.ن ھیچ قریبه ته
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 یجیاتی له. دات مان ده''ھاتگ ر نه سه  چاره له''مکی  وانیدا، چه میتافیزیای ڕۆمانه
ڕ   باوه ھیچ جۆره. م رده  به خاته  بکۆتاییمان دهیشوی رانی و په ت، نیگه یهیقین یه

کی  دید  به یه وه رکی ئه ئه. پن ردا ناسه سه تیمان به یه ی کۆمه و نیھادکی تازه
 و   لگڵ دیارده ه ، مامه وه  زیاترهیخالقی کی ئه یه ه وسه فراوانتر و حه

ین،   بکهیدی ڕوانی ھاتنه  چاوه ت که داوینه نکی نه ھیچ به. ین کاندا بکه ڕووداوه
ک  یه  ڕاده  خوا به ڕ بکه باوه''. کات ڕوانیکردنمان فر ده ری چاوه م ھونه به

  ''.یت یایش ونای بکه خه  رگیز ناتوانی به  ھه تۆ وی، که خۆشی ده
کانی   خه ، له کی فره بینین ئاپۆڕایه دا، ده ته قیقه م حه ر ڕۆشنایی ئه به جا له 
بن و  ، ڕاده وه یهیماو رگی ته سیمای پرشنگدار و جلوبه  ریب، به جیب و غه عه
ین، گین، میشکۆڕاسکۆلنیکۆڤ، ڕوگوژین، ستاڤر: و ڕوومان دن ره به

م  ، ئه م بتاوانانه ، ئه م تاوانبارانه موو ئه ڤ و برایانی کارامازۆڤ، ھهۆفیرسیل
ستن  وه  ده وه  المانه ویقار له شیار و بهھۆ،  و داونپیسانه ڕ  و داونته رزه ھه

بینین و  واندا ده فتاری ئه و ڕه  سیما روونی خۆمان له تی ده یهی ماھ و،ئمه
درژایی ژیان   ودوا به مه  له مانه  ئه زانین که دهسوور . ناسین خۆمان ده

  ین که که ت و ماندوو، تینوو برسی، وا ونا ده که  شه کاتک که. ماندا دن گه له
تیشتووینند، شانمان  رمه ی ھونه رانه کته م کاره ست، ئا ئه به  ئامانج و مهگ

یی تۆی  وره  ئامانج، گه یشتنه گه نه'': ت  ده گوایه. شنن وه گرن و ڕایده توند ده
  '. وه وته که ل ده

  .دی  ھاته ی نه که  ئامانج و ئاواته ییه گه  نه ، چونکه یه وره دۆستۆیڤسکی گه
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م   له  که ،وه  بوومه مه رھه م به ی ئه  پاچڤه  لهدا،٢٥/٦/٢٠١٦  برواری له
جا .  م کردووه  پاچڤه انهیراوردکاری کی به یه شوه  ، به وه ی خواره رچاوانه سه
گرافی  ره  و په و ڕسته  واژه هتس ندێ ده ی ھه وه  ھۆی ئه  بووبته مه ر ئه گه ئه
 مدا تک که ی یه رچاوه واو لگڵ سه دا ته ت و شوه  ڕواه ، له که  کوردییه قه ده
و پچوانش   وه کاته ده مدا تک ی دووه رچاوه ڵ سه گه وا له ، ئه وه کاته نه

یوانچپ . نیاییه  بهبۆیم پاچڤه  ده وه ددوو   ھیچی له که هی کوردی ی 
گر زیاتر ، ئ یهیب ره میان عه میان فارسی و دووه که  یه ی دی، که که پاچڤه

  . متر نییه کهنبت، 
  
 حسین علی :  ترجمه،)زندگی و نقد آثار( داستایفسکی ،ھنری ترۆیا •

 )تھران(تشارات نیلوفر نآ، ١٣٨٨ ،م  چاپ دو،ھروی
بعة طال، علی باشا:   ترجمه، ھنری ترۆیا، اعمالهو   حیاته، سکیفیوستود •

  الترجمة التوزیع و نشر ولل دار عالءالدین ،٢٠٠٦، االولی
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  ھنری ترۆیا
))٢٠٠٧- ١٩١١(  

  
   که،یان که واده ا، خانهد١٩١١ سای   له ،م کتبه ری ئه نری ترۆیا، نووسهھ 
،  بووه ی باشیان ھهیت یه کی جڤاکی و کۆمه یه  و پایه  پگهامی تزارید رده سه  له
 ئیدی داکوباب و . وه یان پچایه ، باروبنه دواوه به) ١٩١٧(ر  بهۆکتۆ شۆڕشی ئ له

رم  بۆ ق وه فقازه ی قه ڕگه   له،بت شسان ده نی شه مه  ته وکاته  ئه  که،کوڕ
  ، سرئنجام له ری ڤینیسیاوه نده و به  ریای میدیترانه ی ده ڕگه  ڕۆن و له ده

یان بۆ ڕووسیا  وه ڕانه  ئومدی گه چونکه.  پاریس ننه یه گه  ده خۆ١٩٢٠سای 
   خۆیان لهی واده گرن، ناوی خانه رده ی فڕەنسی وه عه به  ئیدی ته،نابت
  شت ساه  بوو ناوی لیف تاراسۆڤی ھه وه ئه. گۆڕن بۆ ترۆیا  ده وه هۆفتاراس

خون و  کانی فڕەنسا ده  قوتابخانه  لهھنری. ھنر ترۆیا  گۆڕا و بوو به
 بی وای ل ده وقی ئه م زه  به،گرت رده شی ماف وه به  س لهۆریۆکال نجام به ئه
رانی فڕەنسا و ڕووس  نووسه ه می که رھه وامی به رده  به کات به ده

تهبخوده  ست به  ده وه یهینج  گه له.  وه ن کات کاری نووسینی ڕۆمان و نوڤ .
تی   و خه وه دا بو بووه١٩٣٥سای    له،ناوی کازیوه  مین ڕۆمانی به که یه
تی  م خزمه ده ی به م ڕۆمانه ر ئه نووسه. رگرت ر وه سه ی پوولیستی لهیب ده ئه
  .شاری میتز نووسیبوو  له وه ربازییه سه
زرا و  ی پاریس دامهیوان شی دارایی شاره به  ، لهسربازیتی  دوای خزمه 

وسینی چیرۆک و وو ن  وه خوندنه  ی خۆی بهیتا ستبه موو کاتی ده ئیدی ھه
 دوو کتبی چاپ  برد و کتب له ر ده سه  به وه تی و مژووییه یه ڕۆمانی کۆمه



 OPS

  وکردنی ماسی، شکۆی سروشتیخو وزی به  حه وانه له.  وه بوونه و بو ده
ر ڕۆمانی  سه ری لهۆی گنکیب ده تی ئه دا خه١٩٣٨سای    له. جاجاۆکه
  .  درایه جاجاۆکه

رامۆش ناکات، وەک خۆی   خۆی فهیژادی ڕووسی رگیز نه  ھه، ترۆیاھنری 
رانی ڕووس،  نووسه ه می که رھه کات و به  ده ڕووسی قسه   به وه  ماه ت له ده
نگی  رھه ردوو فه  ھهیری کات کاریگه ز ده  حه. وه خونته  زمانی ڕووسی ده هب

یشان بدات و پکانی خۆیدا  مه رھه  به کدی، له یه ر سه فڕەنسی و رووسی، له
زۆر . کان بناسن هی فڕەنسی نگی ڕووس به رھه ب و فه ده نگانی ئه پشه
واری ب  له.  م ھناوه رھه  بهدا یه مینه م دوو زه می چاک و جوانی له رھه به

ک کاری  نگی ڕووسدا کۆمه رھه ر فه سه نگی فڕەنسیدا به رھه  فهیری کاریگه
پنج  (و ، چاندن و دره)س برگ ( داره وی پایه تازه  وانه ، له ی کردووه وره گه

یدا،  مانه رھه م به  له داوه وی ر ھه نووسه.  )رگ پنج به( نورپاکان و) برگ
ری و  بدات و کاریگه یشانپکاندا  می تزاره رده  سه تی ڕووس له نی میللهژیا

  تی، له تایبه نگی فڕەنسی به رھه  فهوگشتی  نگی ئورووپایی به رھه باندۆری فه
  .رببت سیادا دهو ڕۆشنبیری ڕویواری گۆڕانکاریب

   به ته نری ترۆیا، تایبهنابی ھ کانی جه یهیب ده  ئه ی کاره نکی دیکه الیه 
تی ڕووسیای پش شۆڕشی  ی ژیانی میلله انهیری یشاندانی ھونهپناساندن و 

سی (مۆسکۆیی   وانه ، له شدا کردووه یدانه و مه ر، کارکی زۆری له ئۆکتۆبه
. سیای پیرۆزو ڕو وتزاردا می دوا رده  ڕووسیای سه  له ، ژیانی ڕۆژانه )رگ به
ردوو کولتووری فڕەنسا و  ھه  بهنری ترۆیا ی ھ وره تی گه م خزمه به

ی  ڕگه  و له  فڕەنسا  به نگانی کولتووری ڕووسه ڕووسیا، ناساندنی پشه
 ڕۆژگاری   له ڕ ناکرت که باوه. رخ موو دونیای ھاوچه ھه   به فڕەنساوه

  بواری ناساندنی کولتووری ڕووسیدا، شان له  بت له سک ھه مۆدا، که ئه
رانی   نووسه خۆی له  ی به وه  له  ترۆیا، جگه چونکه. داتنری ترۆیا بشانی ھ

 زمانی ڕووسی،  ش بهیرانی ڕووسی می نووسه رھه ، به کی فڕەنسایه یهنمرە
و   تی کردووه  سۆڤیهیری وت فه ندین سه چه.  وه خونته زمانی دایک ده

ردا  ونده ئهکانی  نه مه ته  به که رانی ڕووس لگڵ خه نووسه ه ی که رباره ده
و ڕبازی   ی ڕچکه وه  له  جگه مه ئه.  وه ته  زۆر شتیان بۆ گاوه ی کردووه قسه
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  واته.  واوه یی ته خنه گرافینووسیندا، ڕبازکی شیکاری و ڕهۆواری بی ب و له ئه
کانی ژیانی  ی ژیان و تۆمار کردنی ڕووداوه رح و شرۆڤه  شه نیا به ته

  مه رھه کی به یه  زۆری پوخته کو به ز ناھن، بهندار وا یوه ری په نووسه
دات،   ده خنه کی ڕه حه مه  کانی له مه رھه کات، به کانی باس ده هیکی ره سه

  کک له ر یه ی ھهیت یه ریی کۆمه خ و کاریگه ی بایه رباره ڕاوبۆچوونی خۆی ده
ی ژیانی  نی ژینگهکا ره ری و باندۆری فاکته کاریگه. بت رده کانی ده مه رھه به

جاریش،   زۆر کات، بگره ستنیشان ده کانی ده مه رھه ر به سه ر، له نووسه
  ر، له کانی نووسه رانی ڕۆمانه کته مان و کاره  قاره دات که یشان دهپمان  وه ئه

کانی  یهیگرافۆ بی مه رھه  به  که بۆیه. سانک بوون ردا چ که ژیانی ئاسایی نووسه
موو   ھه یه وه ، وەک ئه وه خونینه رک ده ر نووسه ی ھه ارهرب نری ترۆیا دهھ
.  ی نووسیوه که نامهن ترۆیا ژی  که وه مان خوندبته ره و نووسه کانی ئه مه رھه به

رانی  نووسه ه ی که رباره نری ترۆیا دهینابی ھ  جه ی که انهیگرافیۆو بی  ئه بۆیه
ی  م و ژینگه رھه  لگڵ بهوخۆی ماسی ڕاسته  ته ڕووس نووسیونی، چونکه

 ژماردن و  ک دنه یه ی نمره رچاوه  و سه نامه گه  به ، به بووه واندا ھه  ئهیڕووسی
دا  م بواره  زۆر کاری له.ن مونه  که وه  فراوانهیت و زانیاری  ڕووی دیقه له

 ،، گۆگۆڵتۆستۆی، ۆف، چیخۆڤیرمانتلپوشکین،   وانه ، له کردووه
  . دوایی و تادۆستۆیڤسکی

نابی ترۆیا،  زی جه ی گومه ردی بناغه  کتبی به  که،چت نه بیر شمان له وه ئه 
دا بۆ ١٩٥٩سای   ر له  و نووسه رگرتووه کادیمیای فڕەنسای وه تی ئه خه
  . بژردراوه کادیمیای فڕەنسا ھه  ئهیتی ندامیه ئه

ردوو  ان ھهمینی نو  پردکی ئه ت ھنری ترۆیا بهکر  ده، جۆره م به
  .ندی ڕووسی و فڕەنسی بزانرت مه وه کولتووری ده

ر   ھه رانی کوردیزمان تکاکارم که نه خو ش، له یه م پاچڤه ت به باره سه 
موکورتی و   که وه که ر ڕوویه ھه  بوو، له کیان ھه رنج و تبینییه سه

  تی چاپی دیکه هفر دهر  گه  تا ئه. وه نه کرد، ئاگدارمان بکه دی  کیان به هیکمیاسی
  .ان ببورینيموکوڕی و که وت، ئه که ھه
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