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  الندندا ی مگه ئاپۆرهناو  ن له سه دوای خودکی ره ڕان به گه
  
  ندرن هه

  
  
  

 ی مایهن  سه بژاردنی خودکی ره هدوای ه ڕان به  گه ژین که  دۆخکدا ده مۆ له ئه
.  وه وته که بژاردنی رامانکی خونتای لده  بوونکی حوزنبار و ههتی دۆستایه
کو  ، به وه  نابته نگه و ئاسته کانگیری ئه اندا یه کوردست نیا له ر ته مرۆڤ هه

مان  هه م به کی جودا، به یه  شوه  به رۆژئاواشدا  له  که  نگکه ئاسته  وه ئه
ک  ی بتوانیت وه وه  رۆژئاوادا بۆ ئه م له به .  ئامانج، مرۆڤی سیخناخکردووه

   خواسته ر بیت و له وه خته داریدا، به رمایه ستی سه می باده ک و سیسته ی خه ر چاوی ئاپۆره به سک له که
ی  نا بۆ دکتۆری چاره کی زۆر په یه بت ماوه  ده وه یت، ئه وتن تۆمار بکه رکه کانتدا سه ش و خۆویسته رووکه
  .  می هناوه رهه داری به رمایه می سه ڕمن، خودی سیسته هه ک بازاڕکی به  وه یت، که  ببهtarpeft/روونی ده
ر   خۆترکه  خۆویسته و خوده نی ئه ی بتوانت خاوه وه کانیش، بۆ ئه سه  کۆی که سک و بگره  که ر گه مۆ ئه م ئه به

  نگی یاده  ئاهه له  لزانی  ب به روونی، ده ی ده  بری دکتۆری چاره  لهبن،/ بت شه تووه رووکه رکه و سه
رمی   گه  بهکان ڕزانه په ی چه شکردن و بۆنه ت دابه  خهکی، سته ه ه وتنه رکه  سهرۆک، کانی حیزب، سه مژووییه
و  کانی ئه اوازییههاوئ... نی و ده کانی ئازادی، دمۆکراسی، مه واژه سته کارهنانی ده  و هاوکاتیش به بت ئاماده
    .  وه  خۆی بازنته واژانه سته ده
ن و راستینه  سه کی رهدوای خود ڕان به ی گه بیرۆکهبژاردنی  می ههمۆی کوردیشدا، ئاکا گای ئه  کۆمه له  وه لره

   . خونتای تی و ژیانکی لوان لو له  مافی کوردایه شبوون له ی ببه  مایه بته  ده کان سه که بۆ تاکه
ر و  وه خته کی بهس ک که ی وه وه  بۆ ئه : وه تر هیچیتری بۆ نامنتهبژاردن زیا  دوو هه  مرۆی کورد له ربۆیه هه
ریش  گه ئه.  ڕینه په سندان و هه و په  رزی ئه بت ب بوونی هیچ گومانک، بچییه وتوو خۆت بناسنی، ده رکه سه

بت   ده وه ت خۆت بیت، ئه که نه سه  ره کییه و ناوه ک ئه رت بت، وه روه وت ناخت سه ته  ده سک که ک که تۆ وه
ت و  سه کانی ده قه  ره که رته  ژر به دواجاریش، له.  ته که ریه وه ی یاده  ناسنامه ک که ماف ردار بیت له ستبه ده

ت و  که ت، زده که ڵ خودی خۆت، ناسنامه گه کریت له تی و رۆشنبیریی، ناچار ده ماستانی کوردایه ی ده مۆڕه
 ی دا، گیرۆده   رق بارکراویه  به و داونگیر بوونه لهدواجاریش . کان مینه  خه  ئاخاوتنه ویته ت بکه که تییه مانای بوونایه

ی  و دۆخه کانی ئه موو ئاۆزییه ی هه وه  بۆ رۆشنکردنه شه  بانگه م نووسینه حاڵ، ئه مه هه به . بیتکان ی رقلبوه ره به
  یله و مه  ئه .تدا ناکا پۆده کانی شه و ئاسۆییه ره نگ به  ناهاوئاهه  لکی مگه ون و خه  بوونی کورد به خه که

  :   له تی بریتیه کیه ره  گه م نووسینه  ئه ی که سنوورداره
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  داوایهرج و  ڵ مه گه خۆگونجاندن له ک به  ده؟ ئایا ن و راستینه سه ی خودکی ره  بیرۆکه  له ستمان چییه به  مهئایا
م  لهکرێ  دهکی تر، ئایا   واتایه منن؟ به ه بخ یه ن و راستینه سه  ره  خوده رزه و ته ک، ئه ی خه کانی ئاپۆره باوه

  کی خۆمان؟ ربینی خواست و ویستی ناوه نی ده  خاوه دا، ببین به یه وه وشت کابوونه  هزریی و ره همای  ببنه رۆژگاره
  
مارتین ی  ی بیرۆکه  روانگه م له ده وده م هه بت، به ئاسان نه  و پرسه مندنی ئه  کردن و خه  راڤه نگه ره

می کتبی  که شی یه  به له)  زمانی سودی به(، "Vara och tiden/بوون و کات" کتبی   له ، که وه ره هایدگه
  به کوردی  کرێ به  ده کات، که ده"  oengentlighet"و  "engentlighet"ی   بیرۆکه  باس لهمدا که یه
  .م  بکه  راڤه ته و بابه  چی ئه ریبگین، به  وه"  و ناراستینه ؛ راستینهتی نایه سه تی و ناره نایه سه ره"
          

،   چاپکراوه1927   له ، کهدا"تبوون و کا"یدا  که کییه ره  سه  کاره لمانی، له رایی ئه سوفی بوونگه یله ر، فه زانین مارتین هایدگه ک ده وه
گوترێ  ی پی ده که  سودیه  به که: وانیش کا، ئه ی نمایشده هک تییه ش بوونایه مه روانت و به ڤ ده مرۆ  لهوو شوازی جوداد به 
"egentlighet"و "  oengntlighe"، ت" یاننسیتنتلیشھایت لمانیش  ئه  به"ئاوتئایگ Eigentlichkeitک گوتمان،  وه   که
  رگرانه و وه  به نده رچه هه. ریانبگین  وه  " استینهنار" و  "راستینه"یان ، "تی نایه سه ناره"  و "تی نایه سه ره"  ی به که  کوردیه کرێ به ده
ستی  به ی مه وه ت بۆ ئه به هه.  وه غتیان بکاته وت جه یه کانی ده واژه سته بژاردنی ده  هه ر به  هایدگه ین که که  ونده و واتایه شک له به

ک   وه  که یه رده ، یان بگه نه سه  ره و شته  لهیست به  مه"تی نایه سه ناره"  و" تی نایه سه ره"ی  واژه سته دا ده ، لره وه ینه ر روونبکه هایدگه
  له.  وه بنه ده سته رجه کانی خۆی زیاتر به واژه سته بژاردنی ده  هه خوازێ باسیبکا به ر ده ی هایدگه وه م ئه  به .  نیه تی، واتا ساخته خۆیه

 ژیانی  مرۆڤ لههاوکاتیش م  ، به رایی کراوه  تاکگه میشه به تی هه ژیانی مرۆڤایه   که یه وه ر ئه ی هایدگه مای بیرۆکه بنهراستیدا 
   به ،کهمرۆڤ، یان پیاو "  به  گشتیه انهو ژی و ئه  ئه ، که وه تونرته  دهرایی  گشتگه لهیانی ژ  نادیاریدا کی تردا له ڵ خه گه شیدا له هاوبه
  خۆیانه ربه خۆمان سه  ی که توانایانهو  ئهین بۆ  رخان بکه ی خۆمان ته وه  بری ئه  له واتا ئمه. کا دهناودری" Das man  لمانی به ئه

 دیدی  به. کا فتار ده کا و ره  ده  قسه ه"ڤپیاو، مرۆ"و   ئه ی که وه ک ئه ین وه که فتار ده ین و ره که  ده چی قسه که،  مانه ین و هه گه تیده
ش   مردۆخ و رووکه  بۆ شته ژیانماندا له   ئمه ب به  ده و دواجاریش نه بماڵ و ترسناکا و بۆچوونه  له وه دزینه ن ده خۆما ر ئمه هایدگه
 پناو   لهو کاره  ئهم  بهین، ۆ ساتک خۆمان همن و رازیبکه بتوانین ب و مانایانه ی به وه بھنین، بۆ ئه دا کی باش  مانایههن و بوده
   کهت  پمان ده یه" پیاوه"و   ئه وه واتا ئه. یکات ه د ه"پیاو"و  ئه ی که وه ک ئه ین وه که  ده وه  ئه کو ئمه  بهین،  ناکه ی قووڵیشتنک تگه
ر و فتا و ره جا ئه.  ین لمان  تکچووه که ک گشت نه ر وه  بینینی گشت گه واتا به. واو نین  ته  ئمه وه رنا ئه گه ین، ئه ب وابکه ده
  . کان  ناسراوه  دیار گۆرانیبژ و پرۆگرامه ق بوون به تی و مۆله رۆکایه ت، سه  کار، سیاسه ت به باره سه: رشتک بن  هه کردنانه قسه
  لهمۆ کا، ئه هتد، باسی ده.... ت  ر دیکتاتۆریه ماوه شی و خواستی گشتی و جه ڕ ژیانی رووکه مه ر له  هایدگه ی که یه خنه  ره و دیده ئه

  بته ده  وکاته ی بوونی مانای ژیان ئه کشه.  ندن دایه سه ره  په   لهکانیدا  فره  و ئاسۆیهرانی ڵ باکردنی ژیانی خۆشگوزه گه رۆژئاوا له
ای م ڵ بنه گه نگبوون له ڵ خودی خۆت و هاوئاهه گه راستگۆ بوون له.   کۆیله  ببینهدا پناوی ژیان  لهبت  ده  ئمه نائاسایی که

، ییر روه ک ماف په کانی، وه  باوه ڵ ئاکاره گه ندی له یوه  په ک له  بارگرانییه بته  ده  که که ندییه تمه  تایبه وه کانی ناخت ئه هاواره
ینگی رۆکی گر" رپی پسیکۆته"روونی  ی ده واجبوونی چاره  ره وتن و به رکه دا ده لره. ستپکردن ، زرینگی و ههیرڕاست هاوریاتی، سه

  . خودیی  گرینگی راستینه یشتن له  بۆ تگه یه هه
  خودنی سه روونکی ره رکردنی ده به سته کردن بۆ ده چاره:   یه رنجکشی هه ی ئابووری و فابریککی سهک یهیند  سودمهتی نایه سه مۆ ره ئه
ی خۆ تیدان  بۆ یارمه ی که رنامانه و به ئه .  بونیاتنراوهداکان  ئاسانه  خۆرازیبوونه  دوای له  به میشه کانیاندا هه  شوه م له ن، به فره
  . خۆرازیکردن بفرۆشرن ئاستی  بازاڕ و له و بنه تاکو،کراون  ئامادهکردن چاره

  
ێ بین که کر  بوون، دهتی نایه سه تی و ناره نایه سه ی ره  شوه ت به باره  سهر کانی هایدگه  زووه ئاماژه  ندی به یوه  په  دا له لره

    که وه میان ئه که ی یه یه شوه: ش و شوانه ئه.  وه  بینییه وه خۆیه دا گۆڕانی به ند شوه  چه  ئستا له ی دیسکۆرسی راستینه/گوتاری
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   پمان ده ۆژانه ر ی، که ه"پیاو"و   ئه مجۆره تاڵ، یان بمانا، به  ئاخاوتنکی به  به یی خود بۆته  راستینه ت به باره ئستا ئاخاوتن سه
  . ی داگیرکردووه  راستینه و خوده ین و وابین، ئه ب وا رافتار بکه ده

کردن   دوای چاره ک، به  خه  له  گوگرتنه و  هۆی ئه ک بت به یه ر شوه  هه ب به ده". یکا پیاو ده " ی که و شته  ئه  خۆت بۆته بوون به
  خۆ به ربه  سهی ن یان راستینه سه ودان بۆ ژیانکی ره  هه ه ک یه وه میان ئه ی دووه شوه. ینرقاڵ ب  و روحمان سه سته و گونجاندنی جه

. ککی تر بخۆم م له یه ی خه وه ر له  به، وه بت خۆم بدۆزمه  من من ده ی که و مانایه به. رستی و خۆویستی  خۆپه بته جۆرک ده
ی  وه کردنه سته رجه کو به ، به وه مابته ک ئامانجک مانای نه ردی چیتر وه  و بگهیت نایه سه چ ره مۆ وده میان ئه یهی س شوه
روونی،  کردنی ده  چاره"واجبوونی   ره  رۆژئاوادا رۆی گرینگی به له. یی میشه وتنکی هه رکه  بۆ سه که نیا رگایه  خود ته تی نایه سه ره
. ستبنن ده به" پیاو " کانی فتار و کرده  ره ڵ گه  خۆگونجاندن له  به وتنه رکه و سه ک بتوانن ئه  خه ، که یه و ئامانجه گری ئه هه" پی ره ته
  ی خۆ به واتا شوه.  خۆرییه  مشه  به خۆ کردنه  وتنه رکه و سه ستھنانی ئه ده  بۆ به و رگایه  ئه نگه  کوردستاندا ره م له به

ی تر،  کیکارانه  کۆمه ناله و که  و فیستڤال و ئه وه نگ و یادکردنه ت و ئاهه و خه ک ئه یزب، وهکانی ح ه نه  رگای که خۆرکردن له مشه
  . ی رۆژئاوا رپیه و ته جۆرک بت له

 و   ئهی که ه"بوون کات" کتبی  که  نیه وه  مانای ئهر،  الی هایدگه"تی نایه سه ره"ر  سه کردن له  قسه  بهت باره  سه کیه و پشه ست له به مه
کرێ بپرسین  م ده به. بووه ر نه می هایدگه  خه مجۆره کی له یه کردنی پرۆژه پیاده  نگه ره.  بتیه و کشه کردنی ئه گری چاره نیا هه ته

تی  نایه سه ره پناو   له که  وایه،  رهمۆ کارکی جاریش ئایا ئه هزردا؟ دوا  له کی ماوه مکک واتایه ک چه وهی خود  مۆ راستینه ئایا ئه
  ؟ رمان داماو و مافخوراتریش بن هوروب کانی تری ده  خهشمان و کاره  به  نده رچه ههین،  وبده خودی خۆمان هه

م   له  که ،رکی خودی مرۆڤه کی و ده ی نوان ناوه و لکترازنه  خود ئهتی نایه سه  ره ستمان له به مه  ین که  بکه وه  به ب ئاماژه دا ده لره
  وه  ئیدیالییهی  شۆڕشگانهکی یه ک خوا و روانگه  رگای هزکی بای وه  پشتر له  که، ستداوه  ده ی له و مانایه دا ئه ژگارهۆر
  . خشی یبه ده

ی ربین  ده  به وه سترته به وان ده ئهالی کی  ره تی سه  بابه .بووی سروشت  وه ی ناوه وه  شیکردنه  و خوده کان ئه رۆمانتیکهالی ،  بۆ نموونه
ودا   له ش بوو، که ریانه کی هونه یه  واتای کرده ڕانه و گه کو ئه کی سروشت، به  دیوی ناوه  دوای ڕان به بوو بۆ گه ودان نه واتا هه. خود

  بوونه  شنه م چه به.  بوو هتیان سایه ش مانای خوقاندنی که مه  ئه بی، که رده  ده وه ره مک بۆ ده رهه ک به ی وه هیکی و ناوه داهنان ئه
  .  وه یته  بکه سته رجه تدا به رکیه ده   له کییه و ناوه ئه رببی، یان  ده وه ره ت بۆ دهی خۆ وه  ناوه  که کارکه،  خۆت مرۆڤ، بوون به

 واتای ژیانک و بوونی  کهکه  یه یرۆکهکو ب  خود، بهتی نایه سه ڕ ره مه  له ک نیه یه نیا بوونی بیرۆکه رکی ته کی و ده ی ناوه وه جوداکردنه
ی خۆمان بینراوه،  و منه بۆ خودی ئهر  ههنیا  ک ته  نه  که یه،  ههیمانرکی بوونکی ده  ئمه.  وه کاته ده سته رجه یش به، منکخودک

کی  کارییه ر و ورده  هونه نیا به رێ تهک ه د ، که یه تر هه قینه کی قووڵ و راسته کیه روا ناوه هه.  وانیتریش بینراوه شکی بۆ ئه کو به به
  . ر بکرت به سته  ده ت تایبه

  ، که  کییه و ناوه ئهنائاگایی .  وه کاته  دهتی نایه سه ڕانی ره دواگه ر به سه لهغت   ژر ئاگاییدا جه ڕ پیشکی نائاگایی له مه تیۆری فرۆید له
  .  کانیش راو و ترسناکهک غه ده  قه شته   له لوانژهکاتیش م هاو به. گرت  خۆده  لهکان ته سه  مه ریزه غه
  

 و  الی ئه ته به م هه ، به وه اره ژر پرسی نه  خود ناخهتی نایه سه ی ره یش بیرۆکهر  سارته وانه لهکان،  "ئکزیستینتالیست " یهرا بوونگه
وان،   الی ئه هتیی نایه سه  ره و منه ئه.  وه  شیبکرته تیانه سایه کی که ۆژیهرکۆل ی ئه  شوه کرت به  دهت هکی  سروشتی ناوه  له وه بیرکردنه

بیروڕای تی و  یه  کۆمه کۆنتراکتی  خۆی له  نه سه  ره و منه ش ئه مه  به که ،خوقنرت  رگای ئازادی ده ر، به تی الی سارته  تایبه به
کان   جۆره  جۆرک له  به و گرینگپدانه م ئه به. دات ه خودی خۆی د  گرینگ به وه ه بری ئ گرت و له  دوور ده  به کان  ساخته مه سیسته

  . وه  پبکرته  منه و تی ئه  مانای تایبه ب به ده  که  ش ییهتا و به ئه.  تاه  به مانا  لهواو ته
  ستی بوونه هه.   ئاراوه  دتهن سه کانی ژیانکی ره ارایها کرگموو  ر حیسابی هه سه کی له ی سروشتی ناوه ی بیرۆکه وه کالکردنه دا یه لره

   خۆتی پوه که گۆچانک   تاکه بته ک، ده یه  کار و پیشه ر جۆره ئاگا، یان هه خۆر، شاعیرکی یاخی، پۆلیسکی به رکی مشه نووسه
ین،  یری بکه ر سه ی هایدگه egentlighet/ یی  راستینهمکی  چه ک له وامییه رده ک به کرێ وه  ده ، که ریانه  سارتهتی نایه سه ره. بگریت

 ، خوویستی، ئاییندارییکان ه باو ڵ داخوازیه گه وتن له تاون، واتا رکهس م پکردن وه  پشتر ئاماژه ی که هند خا و چه مای ئه ر بنه سه له
  . وتن رکه دوای سه ڕان به رستی و گه یان خۆپه
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گیرت   ده خنه ر زیاتر ره  سارته  له بردرت، تمۆدرنیزم ناوده پۆس  بهدا رۆژئاوا  له ی که مه رده و سه  لهین  بکه وه  به کرێ ئاماژه دهدا  لره
ک لیۆتار،  لکی وه پستمۆدرنیستگه.   ئاقاره فره وه  وشتییه  ئاستی ئاکامگیری ره  له وه م ئه به. رایی خودگه/ت ر سۆبکتیڤیته سه له

  . ن که ک ده ک شونی یارییه  وهی خود وه  دژی داڕژانه به  کی جگیر ئاماژه یه ما  بری بنه  لهوانیتر یدا و ئهدۆلۆز، فۆکۆ، در
  وه ت به باره توان سه مرۆ ده. خۆیان دروستکردبتخودی   شوانهو  مای ئه  بنه ر سه له  هو وان به  ئه  که  نیه و واتایه  به مه م ئه به
         . کا ده کا و قسه فتار ده  ره  که ، منکه  سۆبژه میشه  هه وه  ئه چونکه.  بگرت ی پۆستمۆدرنه رۆکهو بی ی ئه خه یه
             
بینرت ،   گروپدا ده یی به سته  وابه وواسین ی خۆهه  دیارده کرت و له ش ده  رووکه خود بهتی  نایه سه  ره ی که وکاته مۆ له  ئهم به

   به" ئاوتنسیتت" بوون تی نایه سه کرێ بین ره ده؟  وه بکاته سته رجه  بهن سه ی رهرک وهه توانت جه یی ده ی راستینهمک چۆن چه
،  وه بته  ده سته رجه  به، خۆت کردن له ر خۆتدا؛ واتا گوزاره سه  لهرۆک  سه  خۆکردنه ، یان به وه ته ستراوه  به وه هست خۆت  ده  بهبیاردان

بیدا  ده ری یان ئه مکی هونه رهه  سنووری به نیا له ش ته  خۆکردنه  له و گوزاره ئه. مت خه دا ده  رۆمانتیکیانه داهنانکی  لهش مه ئه  که
. نت هی بونیاتد که  ناسنامه وه کانییه فتاره  رگای ره سک له  که گرت که  ده خۆوه  به و ژیانه رتاپای ئه کو سه ، به وه سک نابته ته
: نت یه گه رگرتن ده وست وه فتار و هه کو مانای ره ، به کی نیه ی رامانکی ناوهامان نیا  تهیی بوونک راستینهتی و  نایه سه رهدا  لره
ی خۆی  که یه  راستینه  شوهوانیتردا ڵ ئه گه فتارکردن لهر  ره ش به تیه سایه و که ئه. خۆتخودی   بت به یت ده یکه  ده ی که وه تۆ به
   بهن سه کی ره یه  شوه تۆ به: تکا  ده  ئمه  بهش ی پشکه که ڕکه کردندا ناوه ه  مامه  له  خۆ نواندنه شنه و چه ئه. وه کاته ده سته رجه به

  . نگ بت ئاههی خۆتدا هاو که ڵ مژووه گه ک له یه  شوه  بهب  ده  که،ی که خۆت ونادهخودی ت  که  مژووه دان به شه رگای گه
ش  مه های ئه به.  وه بکاته سته رجه ی به  واتاکه  تییه نایه سه و ره  ژیاندا ئه  له ت و گردراو ب وه مای هزرکه  بنه بت به ستی ژیان ده هه
  وانیتردا ڵ ئه گه  له ی که ییه وه  پکه و ژیانه  به وه ته ستراوه  به وه  ئه ، چونکه وه ناسرته وانیتردا ده ڵ ئه گه ندی له یوه  په نیا له ته

ش  مه ئه. تکی جڤاکیش رپرسیاریه  به تهب کو ده ک، به تییه سایه  که  جۆره نیا نابته ر ته  ههتی نایه سه دا بوونی ره لره.  وه تهکا کۆمانده
  . ست بنت ده  به وه ئهتیدا  یه کی کۆمه ندیه یوه  په بت له م مرۆ ده ، به دیھنانی خودی خۆمانه پرسی به

تی  یه کی کۆمه ک پداویستییه  وه ی که و کۆی تاکانه  بوونی ئهتی نایه سه ی ره ڕ کشه مه کردنک له سته وه  هه  به  م باسه  ئه مجۆره به
،  یه مووان گرینگی هه یی بۆ هه ن و راستینه سه  ژیانکی ره ته به هه. گات کان ده ی بیرۆکه  نمایشکردنی کاکه ، به هاوژیانن وه پکه
اری، تی، بواد ها، راستی، دۆستایه  به  من کامه م که  بکه وه ستنیشانی ئه ده من  بت که ر ده به سته  ده وه  به  ژیانه رزه و ته م ئه به

  . بژرم ده هتد، هه... وست و کی، هه زیره
  کرد، خۆمان له کانی پناسه نگه  ئاسته دا بۆ خۆ رزگارکردن له لره(ران  نووسهتییش  تایبه  گشتی و، به مۆ مرۆی کورد به  ئه بۆیه
  کییه  ناوه ی بتوانت ونایه وه خۆ بۆ ئه ربه ک، رامانکی سه یه نگهن روا  خاوه  خۆی بکاته ، پویسته) وه دزینه ی رۆناکبیر ده واژه سته ده
ر  سه ست به  ده بیت له نگین نه سته ئاوقات و دهسکی  ر تۆ که گه  ئه ، که ڕمنه  هه ک به یه مۆ دیارده  ئه چونکه. رببت ی ده که هن سه ره

 زار   له ی که گرتنانه ستپوه  ده  دوور له سندانه رزان و په په و چه روا ئه ، هه وه ته سه ن ده الیه  له خشیش، خر پکردنه و به داگرتنی ئه
ن و  سه بژاردنی ژیانکی ره چاوکردنی مافی هه  بری ره  له وه ن، ئه ده پۆده ستانی شه ده م به ه  قهک و ی خه ستی ئاپۆره و ده

تیت  ی کوردایه ت و ناسنامهیکر  ده پناسهوتوو  که رنه سکی، یان تاککی خونتاڵ، گومانلکراو و سه ک که ، وه راستینه
  .کرت واجده به
  

     
           ستۆکھۆلم 


