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  »!بوو ر سه نھا چاره کوشتن ته«
  ) 26/10/2011،  6. ، ل ی داگبالده ڕۆژنامه(

  - ی که تی کوشتنی دداره تۆمه  به  ی، که و کچه ئه. بوو) سان 21(کرستیاسن   ی، مایلنه وتهگ  مه ئه
   . ستگیرکراوه ده  وه رویجه ن پۆلیسی نه الیه ی، له که ستگیرانه ده

  

  
  )1881 – 1821(دۆستۆیڤسکی  

  
دوای .  ماوه دیارنه) سان 23(دا، هانس ڕیکارد   10/6/2011  ، له مان ڕۆژنامه وای هه پی هه به

تی  تۆمه به) دداری ڕیکارد(کریستیانسن   رمی هانس ڕیکارد، مایلنه ی ته وه ی پۆلیس و دۆزینه وه لکۆینه
دا  ڵ مایلنه گه مین جار، هانس ڕیکارد، له دواهه  بوو، که وه گومانیش ئه. ستگیر کرا ده کوشتنی هانس ڕیکارد،

  . بینراوه
و ئازاری  ، تا له بووه  وه ی ئه که هۆی کوشتنی دداره  ت، کهپۆلیسی گو  به  نا و یدا که تاوانه ، ددانی به مایلنه
  .   تش چه ستی هانسی ده ده له  بت، که ڕزگاری  روونیه یی و ده سته جه
ی  کانی هاوڕکه وته، گ ستگیرکراوه دا ده ی مایلنه که تاوانه  تی هاوکاری له تۆمه  به  ی،که و کچه دیکت، ئه نه به
ندی  یوه په  ودا کۆتایی به شت، زۆری هه چه ستی هانس ده ده ئازاری زۆری له  مایلنه«لماند و گووتی  سه

  ».دا و زۆرتری ئازار ده  وه بووه ده کۆی نه  هر ل م، هانس هه نوانیان بھنت، به
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کانی نزیک  کوه  له  ی خۆی، که که واره هه هاوینه  هانس بانگھشتی کوخه 10/6/2011، ڕۆژی  مایلنه
ور هانس  ته  به  یاندا مایلنه به ره به  ئیدی له. کات ش بانگھشت ده دلنه هاوکات مه. کات ئۆسلۆیه ده

  . کوژت ده
    

باس   که ۆمانهکی ڕ ره ڕووداوی سه.  نووسیویه 1866فیۆدۆر دۆستۆیڤسکی له سای  »تاوان و سزا«ۆمانی ڕ  
) ر وسنه جه(ژنکی سوخۆر  پیره »ئیڤانۆڤیچ  لیۆنه ئه«کات، که  خوندکارکی یاسا ده »ڕاسکۆلینۆکۆڤ«  له
  .کوژت ده
،   ناوه  ی وه هسوخۆری پک  به  ی، که و سامانه ڤیچ و بردنی ئهئیڤانۆ  لۆنه شتنی ئهوک بوای ڕاسکۆلینۆکۆڤ، به  به

ر کوشتن  نھا هه ته  واته که. بن ده متر ش که وه وسانه بن و زوم و چه ڕزگارده  نگانه ژاری و ته هه  س له زۆر که
  . کوژت ئیڤانۆڤیچ ده  لیۆنه ورک ئه ته  ئیدی ڕاسکۆلینۆکۆڤ، به!  ره سه چاره

 ) که انهی ڕۆم رچاوه سه(

Forbrytelse & Straff 
Fjodor M. Dostojevskij 
Gyldendal Norsk Forlag, 
Oslo, 1982 

 
  ی دیستۆڤسکی که ی ئۆسلۆ و ڕۆمانه و ڕووداوه شی ئه ندک خای هاوبه هه
  
  .نجن کان گه کتره دا، کاره که ته ردوو حاه هه  له -
  !  ره سه نھا چاره و ته  ڕگه  دا، کوشتن، تاکه که ته ردوو حاه هه  له -
  .درت ده نجام وه، ئه وساندنه کردن و چه راسان ستی کۆتایی هنانی ئازار و هه به مه  به  که ردوو تاوانه هه -
  ! وره ته  که ردوو تاوانه کی هه هچ -
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  که ردوو ڕووداوه هه  ت به باره ندک پرسیار سه هه
  
  کان؟ ی کشه وه کالکردنه ره و یه سه بۆ چاره  یه نھا ڕگه کوشتن ته ئایا -
  بکوژت؟  مرۆڤکی دیکه  یه ی هه وه ئایا مرۆڤ مافی ئه -
  پناودا بکوژیت؟ بھنت مرۆڤکی له  وه جیھاندا ئه  بت، له ک هه بیت شتک، یان هۆیه تۆ -
هۆی کوشتنی )  بنه ده(  ته بوونه) کان ناوبانگه به  ک دیکتاتۆره وه(ن،  نکار خونژ ههاندک مرۆڤی تاو هه -
  وانیش بکوژت؟ ئه  سک مافی نییه ش شیاوی کوشتنن، یان هیچ که وانه س، ئایا ئه زاران که هه
  کۆتایی دت؟  وه وسانه ر، ئیدی ئازار و چه وسنه ر، یان چه سکی ئازارده کوشتنی که  ئایا به  -
کاردت، ئایا  ک بۆ کوشتنی مرۆڤ به ک چه م کاتک وه دارشکاندن، به -بۆ داربین  رکهور ئام ته -

  خته ک دارو ته و وه  ندکی مرۆڤی خۆی دامادراوه هه موو ڕه هه  ، له که کوژراوه  مرۆڤه  ، که یه وه مانای ئه
  ؟ کدا کراوه ته وتی له سوکه هه
و  های ئه به  ، که یه وه ها بکوژرت، ئیدی مانای ئه درن و گرانبهککی مۆ چه  ر مرۆڤک به گه ی ئه ئه -

  ؟ رز بووه ، یان به رزه به  مرۆڤه
  روونی خۆی ڕزگاری ببت؟ ده) ویژدان(ئازاری   بت مرۆڤکی کوشتبت و له سک هه یت، که که ده بوا -
ر  چی مرۆڤکوشتن هه ، که کراوه غه ده قه) رام حه(گشت یاساکاندا، کوشتنی مرۆڤ   کان و له گشت دینه  له -    

ی کوشتن  ، یان بیرۆکه کدییه کوشتنی یه  زمان له ی مرۆڤ حه ئمه  ، که یه وه ی ئه که ، ئایا هۆکاره وامه رده به
   ؟  یه مشکی گشت مرۆڤکدا هه »روون ده«  له

 


