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  م که شی یه به -کر  به خاه: کوردی کردنی به ... ی که ڕ ژیان و وژه مه  له وه توژینه 1881-1821 فیۆدۆر دستۆفسکی

   
bakeramin@hotmail. com  

 شی که هناو،  یه ژاد زاده ن و نه سه  ڕهکی یه واده خانه ر به  سهتدا ڕه بنه  لهدستۆفسکی
ایفان "  دام  هه ی شازده ده تاکانی سه ره سه  له ی که هۆکاره و  بۆ ئه وه ڕته گه ده

کی پ  ویه  زه پارچه" دوستویفۆ" گوندی   له مه رده و سه رداری ئه ی سه" ایرتیشافیتش
و   ئهیش"دستۆفسکی"و ناسران وه و گونده نوی ئه ی به که واده  خانه وه و هۆیه به و خشین به

 . لکنرا  ی پوه نازناوه
  
ڕدار  ککی باوهباوکی پزیش،  وه  نو ئامزی دایکیه خرایه 1821 می که  ی تشرینی یه30  تۆفسکی لهدس

سان " دستۆفسکی نارد بۆ 1837سای . کرد  ئه رده روه کانی په و منداه یه و په مان ڕچکه ر هه سه بوو له
،  ربازوه ندازیاری سه خوندنگای ئه ندی بکات به یوه ی په وه ستی ئه به  مه  به خت ی پایته" بترسبۆرگ

ل ، خشرا ندازیاری پ به ری ئه فسه ی ئه کو پله ر برد تاوه سه  به و خوندنگایه قی له به پنج سای ڕه
و  وه گرته ده هکیان ن کانیدا یه ک هیواو خواست و ویسته ته دا له" دستۆفسکی"ژیانی   له یه و پایه م پله ئه
 خۆی کانی موو کاته  ههبیاریدار هندێ  به له، بوون ده کانگیر نه ستیدا یه ست و نه ک هه ته له
، رت ر به سه  بهریک بکات و  خه وه کانهنگۆ  دهن  خاوه دیبه کانی ئه مه رهه بهی داهنان و  وه خوندنه به
  وه ئه، تج هش ال به تۆی لهو کی ئه ریه  گاریگهکردورقاڵ   سه  خۆی پوه ی که هو موشی گرنگتر ئه هه له
هۆگۆو بلزاک و جۆرج "کانیش  نساییه ڕه  فه دیبه  ئه  له وه، بوو" پۆشکین و گۆگ"کان   ڕوسه دیبه ئه  لهبوو

 رتی  کاریگه کارتکردن وی  ڕوانگه  له وه،  بوو"دیکنز"کانیش   ئینگلیزه دیبه  ئه  له وه، بوون" ساند
  میشه هه، وه گنه  ده وه رزارانه سه وته که و  باو  بهبووک  یه شوه بهدا " دستۆفسکی"ر  سه   به  وه"ۆڵگۆگ"

بۆ ،  رێ  ده ته هاتوینهو  رهناوه رمان ده  سه وه-ی گۆگۆڵ پاتۆکه مومان له هه"تی دستۆفسکی ووتویه
ی "پو که"ھنجراوی چیرۆکی  او ههو ته" المزدوج- دووانه"چیرۆکیش  رتیه م کاریگه لماندنی ئه سه

  . ی کردوه که چیرۆکه کشی تکھهگرافی  ره ندێ په ههق  قاوده کانیدا ده ربینه ڕاده ت له نانه  ته ه"گۆگۆڵ"
  

ی چیتر  که هرباز  سه رمانه رک و فه ر ئه سه تی له واوه ته ما به ک توانای نه یه  هیچ شوه دستۆفسکی به
کیشی بۆ  یه یاندو نامه ی خۆی ڕاگه وه کار کشانه ست له  ده1844سای  بوو له وه ئه، وام بت رده به
 ماوه وام بوونم نه رده و چیتر توانای به  ل باوه  بستم خۆم که سوندت بۆ ده (ی برای نوسی" میخائیل"
  یش لهی مرۆڤ وه چ جای ئه، ی ناگرم رگه نت و به ختی ده سه  ڕۆژ ڕوو له ژیانیش ڕۆژ به، دا م کاره له

م  دوای ئه به بوو دستۆفسکی دوا وه ئه)  رت  بهر سه  ماندوتی بچژت و ژیانی بهپناوی هیچا
" کان ساسه که -المساکین" ڕۆمانی شی نووسینی ره م نۆبه که یه، رخان کرد ته خۆی بۆنووسین  یه وه کاردانه

  "پاشان،  دیار بوو ی پوه"بلزاک" ی " دیهئوجین غران"رتی ڕۆمانی  تی کاریگه واوه ته  به کهبوو 
و  م بنه ل له،  وه  بو بکاته م ڕۆمانه چۆن بتوانت ئه  که وه وه  گرفت و گژاوی ئه وته  که"یدستۆفسک

ندانک  چه  وه ویشه ئههۆی  به، وه تیه بایه له کی ڕۆژگاری ته توشی هاوڕیه دا توشی بوو به یه ره به
  رانه و نووسه کک له  یه ختانه خۆشبه، ی ناسی مه و ده ل هاتووی ئهت و  بلیمه  ونگۆ ن ده خاوهری  نووسه

  وه ڕیگای خۆیه ویش له ئه، ند بوو سه ی پ باش و په که زۆر زۆر ڕۆمانه  که بوو" نیکراسۆف "هۆزانڤان
  وه وانانه خنه ه چاوکی ڕ ی به وه ڕای ئه ره سهزنی واقیعی دا  مهوانی  خنه ڕه" بلینسکی" نیشانی 
ت  نانه ته، ربی  ده که ڕۆمانه ت به باره هند بوونی خۆی س سه حای و په خۆشنگاند ی سه و هه وه خوندیه

ی  لک گرێ کوره ی کۆ گه وه  هۆکاری کردنه بته  ده م ڕۆمانه  ئه هگوای سفکردنی که  وه ک هاته یه شوه به
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کو  ن تاوه  ببهی پ  سانایی په  به بووه یان نه وه ئه توانای و پش وه له  لی ڕوسیا که  الی گه تی له یه کۆمه
  مه ئه،  ووتی وه که ڕ ڕۆمانه مه ها له روه هه، ن ست نیشان بکه کان ده چاره ڕگه  وه یه روازه دهو  لهبتوانن 

  .  یه  شوهرزو  تهم ا به ڕوسیاد تی له یه چیرۆککی کۆمه نووسینی بهت  باره  سه نگاوه ههوڵ و  م هه که یه
ددا  یان به" دستۆفسکی"کانکی زۆر   خه ی که وه  ئهی هۆکار  بوهدا که نده نوه  له نگاندنه سه م هه ئه

زانیت چیت   تۆ ده ڕۆله (ڕووی تکردو پی گووت" بلینسکی"کو  ند بت تاوه سه الیان پهبچت و 
م  ییت به  په ئایه، ت داڕشتوه ریه هونه  ڕۆمانهم  خۆت ئه ت به بهکی تای یه لیقه یام و سه  په تۆ به؟ نووسیوه

  دواویت و وه یانه باره  لهتگرتوون و  ونه شنه  چهم  به  بردووه که ونانه  ناشرین و قزه موو ڕاستیه هه
دا  نه مه و ته ۆ لهک ت  الوکی وه حاه  بم مه  که وه وه ی ئه ره و به  بنه ومه که  ده ریکه خه..    داتشتوون؟

و  یری ئه  تۆ سه بۆ نموونه،  کردبت تیه داله مواری و ناعه موکوڕی و ناهه موو که م هه ستی به هه
  موو ساه و هه  چۆن ئه که، دویت  ئه وه یه باره له  که  بکه سانه وه سه ت و ده سه  بده ره رمانبه فه
رگیز  شدا هه وه ک ئه ته هیچ؟ له ی نابت بهو هیچیش دایهکۆششوڵ و  هه  لهن مه درژایی ته  بهنائومدی به
ی  و بارو دۆخه  ئه یاندیه ساسی و ڕسوایی گه ی که مه و ده  تا ئه رم نیه خت یاوه هات و بت به یادیا نه به
ان یاندنی زی  هۆی گه بته ر بت و بیکات ده  گه وه  بکاته وه یکات و بیر له  نه ک چیه یه اۆکه سک که
ی  ونه  قزه وسته و هه یان ئه وه،  ی بکه که  ب قۆپچه ته یری چاکه یان تۆ سه وه، ژیانینووس و  چاره هب

 زۆر زۆریش بارو ترسناکن مووی بارودۆخی ناله  هه مانه ئه، ن شکۆی تیا ماچ کرد ستی خاوه نواندی و ده که
  بووه ت هه وه نھا تۆ توانای ئه ته) ت ساإم (نت ژمه  ههسات و  کارهرو سه مووی که  هه مانه ترسناکن ئه

م  به  نیهمان  وه توانای ئهگر  خنه مامانی ڕه ئمه، درآنیت بی وه ته که مه ه هۆی قه و به وه  ناویه ڕۆچیته
ڕی  مان له که بیرۆکه ین وڵ بده  هه یه مان هه وه ل توانای ئه وه، روار ر خه  سه ینه مشتک بخه  یه شوه
الت  له ی که یه و بیرۆکه  ئه یه ت هه وه  توانای ئهند رمه ل تۆی هونه، نین ین و بیگه بکه  ڕاڤه وه سازیه ووشه
ت  وه توانای ئه، نیت خۆدا بیگه ربه کی سه یه ونه یان له خۆ وه ربه کی سه یه شوه  به  کارامانه  بووه ه گه
ین و   بکه ه کیا مامه ته  له وه  دۆخکه یته  بمانخه دویت که ب وه که بیرۆکه ڕ  مه ک له یه شوه  به یه هه

ندی  ی هۆشمه گوره ر به نهساناترین خو ی که وه ڕای ئه ره ین سه بوونی بکه  هه ست به هه و بینبی  ئاوته
 و نھنی.. ستی پ بکات کی گشتی لی تبگات و هه یه شوه ج به ست به ک و ده کاو یه یهخۆی 

ش  پناو پشکه کات لهپچ بند ڕا رمه  هونه که وت که رده دا ده  خۆیدا ئالره ریش خۆی له  هونهیڕاستگۆی
 ڕاستکان ڕوویان  وه ندیشه رمه ستی تۆی هونه ر ده سه له وه، یاندن و درکاندنی ڕاستکاندا کردن و گه

کات شانازی  دی وا پویست دهئی.. دیاری بهیت  کهیان دهو  وه  ناخته خزننه خۆیان ده  ومارت ڕاده
  ڕۆژکیش دادت ببیته.. ری رامبه ک بیت به مه ئه فاو به وه یت و دسۆزو به  بکه وه ته که هره به به

 . نگۆ ن ده زن و خاوه ی مه شاوه  لوهت و  بلیمهرکی نووسه
 

تا چ ئاستک " بلنسکی" ی یه سته وه م ڕاو بۆچون و هه کو بزانیین ئه  تاوه یه وه دا ئه  لره که گرنگیه
چون و  نار گیرکردو هه ووتی خۆم که" فسکیدستۆ"دا  یه ره وبه م بنه له، "دستۆفسکی"ر  سه ری کرده کاریگه
   نیگاکانم بیهستام و دا وه که ره نجه پش په له، کانگیرم بوون رونی ب شوماریش یه ی دهداچونک

لک گرنگ   بارودۆخکی گه ستم کرد له  هه وه قویی ناخمه  له وه..  وه وورد بوومه  و لیئاسمانی ساماڵ
تی  واوه ته و به ڕاندوه قۆناغکم تپه.. ڕم په ستیاردا تده ئجگار ههرجکی  ل و مه هه  به وه ژیم دا ده

 ناخما ک ته هلک قودا ل کی گه یه ندشه ون و ئه خه  له ی که وه ڕای ئه ره سه، ر به گرمه قۆناغکی نوێ ده
،  ناخی کوومم پرسی  له رمنانه پاشان شه، هات ده یادا نه خه به زیاتر چیدیم  ونانهو ڕاوبۆچ دوام له ده

و جی   شایسته لمنم که ی بسه که و خه ئه بۆ پویسته.. زن بم  مه هنده، ن بم م وه تۆ بی ئه
 . ندیانم زامه ڕه
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تی  تایبه به،  وه رمه یاد خۆم به  له وتوانه رکه  سه خته وه و ساته  ئهک یه هیچ شوه توانی به مده ڕاستی نه به
  له، کانی ژیانم خته وه  خۆشترین ساته بوونه کردم ده الیاندا کشی ده م به ندشه  ئه ی که مانه و ده ئه
رمانی  ارو فهو کرک   ئهمناندو  دهزیندانا  بووم و له  حوکم ودوورخراوه کهی  مه و ده موشی زیاتر ئه هه
   ڕۆحم و  خشیه به  هزکی ب هاوتایان ده ختانه وه ری و ساته وه و یاده کرد ئه  جی ده ختم ج به سه
  . یان بگرم رگه و به وه نه کانم هوڕکه  ئازاره که ی وه ئه ری ده تی یارمه بوونه ده
کانی  ییه  وژه وه  کۆڕو کۆبونهیی میشه ندامکی کاراو هه ئه" دستۆفسکی"خت شدا پش وه مه ڵ ئه گه له 
  "بترۆشفکی"تی رایه ڕبه  به وه  گه  نو گروپکی ئاژاوه خایاند خۆی خزانه ی نه ل هنده، بوو" بلینسکی"

دوا  پاشان له، پنرا یاندا سه ر زۆرینه سه دان به سداره ستگیرکران و حوکمی له پاشان ئاشکرا بوون و ده
 خت رمانی سه نجامدانی کاروفه ک ئه ته زیندان له دا بۆیان گۆڕین به که حوکمه جکردنی کانی ج به ساته

 تا  ک که یه شوه ژاند به هه" دستۆفسکی"ئجگاری ناخی  ش به یه وه م کاردانه ئه)  اشغال شاقه(
" نگ به ده"نیڕۆما  له ی که وه  هۆی ئه ش بووه مه ئه، کانگیری بوو و یه وه تالیه ی ده کانی ژیانی پوه دواساته

کتی  ره ی گه یه رده و دزو جه ئه (: بدوت شنه م چه رداردا به ی سه" میشکین"ر زاری  سه  له- االبله-دا
وک  ک بت شه یه ر شوه هه کی بت به ره دارستانکدا گه یان له وه، ر ببت سک گۆشاوگۆش سه که

خۆی  ژی که  ده وه هیواو ئومده و  ر به  ژیانی ههکانی  تا دواساته سه و که وا بگومان ئه ئه.. تیرۆرکات
ر ب هیواو  ر ملیان و هشتا هه  سه قۆ نرابووه چه  بینی که سانه و که ژیانیشدا زۆرمان له له، ڕزگاربکات
یان ڕابکات و خۆی  وه،  وه  نودیانه یی بخاته زه مک به  که یان داوه وه وی ئه م هه رده بوون هه ئومد نه

موو هیواو ئومدکت ل  ن و هه خه تیت ده پیاوه داندا له کاتی سداره ل له وه، نگیان ڕزگار بکاتچ له
 الدو  جهم رده به له ختتره چونکه ئش و ئازارترو سه  به که مردنه یان جار له  ده ن که که وت ده زه
و  ی ئه خانه  له و ئازاره هر هندێ ئ به  له رباز بوون و خۆ ڕزگارکردنت نیه قینکدای توانای ده یه

  ) .   هاوتایان نیه  که دایه ئازارانه
* * *  
  که،  دا1845سای  بوو له) المساکین ("کان ساسه که"ڕۆمانی " دستۆفسکی"می رهه  به ره م نۆبه که یه
یش " بلینسکی"الی  له وه،  وه کی ب هاوتای نایه نگۆیه وارانا ده وانان و خونه خنه ندی ڕه نوه له
می   سیسته کی توندوتیژی دژ به یه خنه  ڕه هرش وی وه ر ئه به وتۆی پدرا له کی ئه نگاندن و گرنگیه سه هه
و  سته  ژرده و مرۆڤه کی له مه ئه و به کی بھوده رگریه ها به روه هه وه، چاوکرد ری تیا ڕه یسه قه  تی سه ده

کان  وه ره لکۆه ندک له ل هه وه، یانناند یا ده ته سه و ده ی ئه ژر سایه  له  کردبوو که ب مافانه
  مه رهه ر داهنان و به سه  به واوی زاڵ بووه  ته به"گۆگۆڵ"ری   کاریگه کرد که ده  نه وه نکویان له

ی  ی کیژۆه"فارینکادوبروسیلوفا" که وانه بینین پاه دا ده  لره چونکه، دا"دستۆفسکی"کانی  تاییه ره سه
  وه ت بازی ب ئابووه گی ئافره به ره ی ده"بیکۆف"  نو داوی  وتنه هۆی که نا به س و ب پشت و په کهب
  وته که ده" ماکاردیفۆشکین"بینین شدا ده وه ک ئه ته له،  وه بته ده تراژیدینووسی  مان چاره و ڕووی هه ره به

،  وه کاته رز ده تی به زایی جیاوازی چینایه  ناڕهو ئای وه ردی کیژۆه کی پاک و بگه ویستیه خۆشه داوی
ک پش  یه  چ شوه  چۆن و به خات که رده ندی خۆیمان بۆ ده تی و هۆشمه بلیمه" دستۆفسکی" شدا لره
  و ب سته تی ژرده ترین ئافره  نمونه ته ی بۆکردوینه"فارینکا "1861تی سای  هشتنی یاسای کۆیالیه نه

  . ری یسه ی ڕوسیای قه گه ی کۆمهت ینه ش مه ماف و به
  ران ر دیدی خونه  به خسته"  دووانه-المزدوج"ناوی ڕۆمانکی تری به" سستۆفسکی" دا 1846سای   له وه
ر  رامبه ربین به  دهزایی تی کردن و ناڕه  دژایه  لوان لو بوو لهژی و  تهش م ڕۆمانه رۆکی ئه رتاپا ناوه سه

  ش خۆی له که وانی چیرۆکه پاه، گادا ر کۆمه سه پنراو به داری سهتکی زۆر سه دهمو سیسته
رونی  خۆشی ده فی دووچاربووی نه شره رکی ساکاری خۆش مه رمانبه  فه  که وه بینیه ده دا"غۆلیادکین"
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، بوو یاخی بوو که پنراوه  سه مواره  ناهه واقیعه  له که، بووبوو"  یهام الشخانف-تی سایه رتی که دووکه"
ن ئیمتیازو  کی خاوه تیه سایه  که ببته  بوو که وه موو خواست و خولیاو ویستکی ئه شدا هه وه ک ئه ته له
کردن و  نه شه شی ته که کۆتاییه، رت ر به سه ران به بودا گوزه و هه ندانه مه وه بارودۆخکی ده له

ڕز  به"و ڕۆمانی مۆمانه ل ئه.. کات دهو مردنی ڕاپچ  ره ی به که رونیه  ده خۆشیه نه رتی کاریگه
،  دا1848 له"  سپکان وه شه"ڕۆمانی وه،  دا1848 له" دی ب هز"ڕۆمانی  وه،  دا1846  له" بروخارجین

وانی  خنه ڕه" بلینسکی"نگاندنی  سه ی هه ڕوانگه  دا له1849سای  له" نیتۆجکا نیزفانۆفا"ڕۆمانی وه
کانی  وانه  پاه چونکه، بوون ندی نه زامه جی ڕه" دستۆفسکی"رخی  چهشۆڕشگو دیموکرات خوازو هاو

نھا  و ته وه خوالنه تیدا ده رمنی و ب جورئه ی وون بوون و خۆویستی و شه بازنه له   م ڕۆمانانه ئه
 خشش رو سوودو به سه ی هیچ چاره وه ب ئه  بوون به رده و به ناخی خۆیاندا جی بگره کانیان له یاخیبونه

سای " تایی تاهه ری هه هاوسه"شی م دوو ڕۆمانه شدا ئه مه ک ئه ته له، نن گا بگه کۆمه ک به و گۆڕانکاریه
بوو  نگاندنی هه سه مان ڕاوبۆجون و هه هه" بلینسکی"دا 1872سای  له" کان یتانه شه "  وه ڕۆمانی1870

 . ریان رامبه به
  

کانی  ساه خت له رمانی سه ج کردنی کاروفه بهیی و چشتنی ئازاری ج  ل حوکم و دورخراوه
 بوو  وه دا ئه"دستۆفسکی"ندی  ر هزرو هۆشمه سه ک به تایه  هۆکاری کوده سیبریادا بوونه کاندا له چله
ن کرد  گه ی به و بیروڕایه دا ئه مه و ده  له چونکه،  وه کام بوونی فکردا دیته  خۆی له وه ڕاڕایی فکره له
کانی  نگه رکردنی ئاسته سه دی چاره پناو هنانه نین له چاره کان ڕگه وباویه ته  ره سه چاره که

کو  تاوه، چوو ده ی شۆڕشگتی و ڕادیکادا نه و بیرۆکه ره یلی به شدا مه وه ک ئه ته ل له، سۆسیالیستی
پناوی ئازادی و ڕزگاری   له هچار  ڕگه ی که نجامه و ئه  ئه یشته  گه ره  به ره  و به وه کالکرده ی یه ملمالنکه

ر  رامبه ویستی خۆی به و ڕبازو بواو خۆشه ی ڕچکه وه ب ئه  به ته سیحیه ر ڕبازی مه رفرازیدا هه و سه
 .  پشت گوێ بخات ورامۆش فه تی ژیان و مرۆڤ و مرۆڤایه

  
م  رهه  به نایهسیبریادا ه له که" دستۆفسکی"ری بی و هونه ده می ئه رهه رتۆپ و گرنگترین به سه 

  تانه دا بلیمه مه رهه و به له که، بوو" کرات من بیوت الموتیژ م- وه مای مردوانه کان له ریه وه یاده"ڕۆمانی
بگومان  (کردبوو سته رجه کانی تیا به کان و دوورخراوه کانی زیندانیه نجه شکه گشت ئش و ئازارو ئه

  نو کۆمه تی ژیانی له هامه انکی پ نه س که)  مای مردوان سیبریایه ستی له به مه
و  ژر سایه له ی که نگه بروزه و ئش و ئازارو زه ڕای ئه ره سه، ربرد سه گریسدا به ری نه تنکه تاوانباروکه

ی  کاکه. کرد ج ده ختیشیان پ ج به رمانی سه یناندو کاروفه یچشت و ده ده کاندا الده فتاری جه ڕه
  وه یه باره  له شنه م چه کانا نوسیوتی به ریه وه یاده له ی که و ژیانه ربردنی ئه سه ی به وه هنگدان کارو ڕه

ری پ  فه ژیانی ئاساییاندا زۆر جار برستی زه  له راند که یانگوزه وێ ده له، س ل که کۆ گه (دوت ده
ک  یه موو شوه هه کردو به ن نه گه بهتیان  ر هندێ کۆیالیه به و مردن ڕاپچی کردبوون له ره هنابوون و به

س و  وه هه به سیشی ل بوو که ندک که ل هه، رفرازی خۆیان کردبوو ژیان و ئازادی و سه رگریان له به
ی  وه ر ئه به واتربوو له  ژیانی زیندانیان پ باشترو ڕه تنیان کردبوو چونکه ست تاوان و که به مه به
برستیدا  ر له و هه کردووه هیچ نه و هیچیان به یان هاتووه ژر کاردا نقه له  میشه ژیانی ئاساییاندا هه له

ت و سامانیان  روه ند بوون و سه کان سوودمه ن کارو کارگه ر خاوه وانیشدا هه ی ئه ژر سایه و له ناندویانه
نی  خۆیان ووته وه، تربوون هوه و ژیانی زیندانیان پ باشترو ئه نجه شکه  ئه وه ر ئه به له، کرد  ده که ه که
 بوو هزو تواناو  وه مووی مخابن تر ئه هه ل له، کو پی بژین ن تاوه ده مان پ ده که بت نانه رهیچ نه هه

م  ئه چت که یاد نه شمان له وه ل ئه،  وه پوکته دا ده م دیوارانه ی ئه چوارچوه  له نجه موو گه م هه بازوی ئه
رگ  جه سانکی ئازاو به  که مانه کو ئه کرت به هیچیان پنه سانی ئاسایی نین که کان و که  خه کانه خه
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 نو کونجی  ته  ترازاونه ردانه لن و نامه کی پۆیین و جی جۆش و خرۆشی گه ن توانایه و خاوه
وست  هه؟ یه یهردی م نامه رپرسیاری ئه ئایا ک به..  وه ونه ستمان بکه ئاسانی ده و ناشتوانین به وه زیندانه

چۆن   بوو کهوا ڕوون و ڕه  ئاشکراورکاندا وه یاده  له"دستۆفسکی"ی ژانی شۆڕشگانه ب و هه زه وغه
،  شتووه ههری  یسه ی قه تی نامرۆڤانه سه م و ده ر سیسته رامبه تی خۆی به زایی و دژایه توندی ناڕه به
ک ڕه رای هه  بهلک چه  به وه وانانه خنه ندئه به،  شبینانه و ڕه ی کورت بینانهشن ست نیشانی  ی ده وه ب

 . رناتیف بکات ته کان و ئه چاره ڕگه
  

  . م که  ده رچاوه ست نیشانی سه شدا ده دوا به له: تبینی
   

  
  
  
  
   

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
   

  
  
   

  
  


