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  ریمریم  ال کهال که  تای مهتای مه  عهعه  ......ی کوردی کورد  ی و ئمهی و ئمه  ندهنده  گهگه

کان   دژی دڕنده  له ی که وانه ئه
بت زۆر وریا بن  نگن ده جه ده
.   دڕنده بن به  خۆیشیان نه که

Lou) Marinoff, The Big 
Questions) 

ی  نده گه ،ی سیاسی نده ک گه  وه یه و جۆری جیاوازی هه لک شوه  گهCorruptionی  نده گه
   به کان که وره  گه زراوه ی کۆمپانیاو دامه نده کان و گه تییه وه زگا ده ی پۆلیس و ده نده گه ،ئابوری

کارهنان یان  ی خراپبه نده  گه ست له به دا مه  نده م نوه له.  تاوانی کۆمپانیاکان ناسراوه
ندی  وه رژه بۆ به ،ندی گشتییه وه رژه تدا بۆ به ڕه  بنه  له  که تکه رج و خزمه لومه ی هه وه قۆزتنه
   ببت به  موکی گشتییه ی که و داهاته رمایه و سه کات ئه  واده تی تاکک یان گروپک که تایبه
  ته سه و ده یاخود ئه. س یان گروپکی دیاریکراو یان پارتکی سیاسی که وتی تاکه ستکه ده

نھا بۆ  کدا بت ته  زۆری خه ره ی هه ندی زۆربه وه رژه تی به  خزمه  له  پویسته ی که سیاسییه
 ،س که سکی تاکه ندی ته وه رژه پناوی به له. سوڕت ده م هه سانکی که سک یان که تی که خزمه

ش زیاتر  وه خرت و له ندی گشتی ژرپی ده وه رژه یان پارتکی سیاسیدا به)  کوتله(گروپ 
ی  ندانه و پۆلیس و کارمه یاخود ئه. وان کی ئهس ندی ته وه رژه نی به مه  سوته کرت به  ده که که خه
تی خۆیان  سه ندی گشتی بن یاساو ده وه رژه ری به  پارزه کرت که ڕوان ده هایان لچاوه  وه که

 جگای  چته  ده  خزمه و خزمه رتیل و واسیته و به وه قۆزنه تی خۆیان ده ندی تایبه وه رژه بۆ به
  .بت ردانی دروست ده  و پاشاگهبدادی ،م و دادو یاساو سیسته

ر شونک مرۆڤ  هه  له واته ، یه موو شونک هه  هه توانیین بین له ک ده یه ی تا ڕاده نده گه
دات؛  ده رهه ناو سه بت ناو به رنه کرت یان هه دی ده رستی به ت و خۆپه ندی تایبه وه رژه بت به هه
کاندا  وتووه  پشکه  خۆرئاواییه  وته له.  خساوه ان ڕه بۆی ی که رجه لومه و هه ی ئه گوره به

کان و کومپانیا  سیاسیه پارته  ،کان تیه وه زگا ده ی داموده نده دوای گه ۆ به ک هه میدیاکان وه
لماندنی  و سه گه  به ش دیاره مه ئه. ک  گایه کرته ن کچک ده ک ده ڕن و وه گه  کاندا ده وره گه
سک یان پارتک   پاڵ که یته ی بده نده ی گه که یی ناتوانیت تاوان و له  ساده روا به هوت و ه ده

خۆو  ربه بت سه و دادگاش ده وه بته و ڕوی دادگا ده ره موو شتک به دا هه لره. یان گروپک
  نهیان بت ف! ئاگات لم بت:  دادگا بت سکی سیاسی ناتوانت به  که واته. ن بت بالیه
یان ( ش  و وتانه کی ئه  خه ش بوترت که وه  ئه پویسته.   خاتری بگره  خۆمانه ر به س سه که

ریف نازانن و   شامی شه ی خۆیان به که وته)  خۆم زیاتر ئاگادارم ریتانیا که ڕونتر بین به
وتی  سوکه یان و هه که ته وه  سیستمی سیاسی و ئابوری ده  له یه یان هه خنه یی و ڕه وام گله رده به
ی هوشیاری  و نیشانه یه گایه و کۆمه ی زیندویی ئه ش نیشانه مه ئه. کان  سیاسییه تییه سایه که
مانکاتیشدا  هه له.  وه ریانه سه ون به  فیرعه ی ببت به نده  گه س به وت که  نایانه تی که یه که که خه
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ویش  گینا ئه بت وا بت ئه وال ده مالو ئه ب ئه ی و بهڕاست  به  که ری یاسایه روه ی سه نیشانه

ر  هه: ت ک کورد ده چت زۆر ترسناک بت و وه یان پده مه  ئه که ، وه ییه نده  خانی گه چته ده
و  ؟ له!ین نی کرد چی بکه  خوێ بۆگه ی که ئه ،ین که ن بکات خوی پده وت بۆگه مانه شتک نه

  و له ی سیاسی و ئابوری ئاشکرا کراوه نده ها جار گه نده ژیم چه ریتانیا ده  به  من له دا که یه ماوه
زیران  ک وه ره ک سه  دادگا وه رز دراونه به سانی پایه که.   دورودرژی باسیانکراوه میدیاکاندا به

  که ی چه له سه نگی عراق و مه  هۆی جه ت به وه رزی ده کی به ر خۆ کوشتنی زانایه سه له
 شاری بریست و   له ر کینی خانوو شوقه سه زیران له ک وه ره خزانی سه.  وه کانه کۆکوژه

ی البرا  که  پۆسته نجامدا له  ئه  له ر بازرگانی کردن که سه ژیم له  من لی ده ی که و شاره قایمقامی ئه
  ستا هشتا لهتا ئ  هه ریتانیا که  به ری و کۆچ له نابه ی سیستمی په نده ها گه روه هه

کانیان   پۆسته ت له وه رزی ده  به ندی پایه ها کارمه نده زیرک و چه  وه وه ر ئه سه و له دایه وه لکۆینه
  نھا به درت و بیاری دادگاش ته ر ده سه دادگادا بیاریان له  له و کشانه هتد ئه...البراون
 پیاوانی   بین که وه  ئه پویستیشه.   یه وه ره کالکه هگینا ی ئه ،وه شته وه ده رزتر هه کی به دادگایه

موو توانای مای خۆیان  هه ،موو شوینک  هه له ،کان وره گه نده  مه وه تدارو ده سه و ده وره گه
خۆیان  رگری له گرن و باشترین به ر ده خۆیان و باشترین پارزه رگری له ڕ بۆ به  گه نه خه ده
ون   فیرعه س ببته کیی ناهن که  خه  لره  که یه وه  ئه ی ئاشکرایه وه م ئه به. ن که ده
و موک و  و پاره ی باردا ئه زۆربه کو له ستی نایخوات؛ به  خه ر به س تا سه و که وه ریانه سه به
   .ت وه  موکی ده بته  مۆی ده  به وه  کۆی کردۆته وجۆره  به ی که یه رمایه سه
  وه  ژر کۆنترۆه کاندا خرابته وره  گه سازییه  پیشه  وته گشتی له ی و تاوان به نده چت گه پده

  کانیان؛ که واه ردی هه  سه نه یکه ی قلیقۆچ ده ک مژده وا میدیاکان وه دات ئه و کاتکیش ڕوده
 و  واه و هه  بیستنی ئه ز به ک حه و خه ڕوانکراو نییه  شتکی چاوه یه وه ی ئه  نیشانه مه ئه

بژاردندا   هه  له دا که سانه و که رچاوی ئه  به  به وه نه یده ن و ده که  ده و تاوانه ئاشکرابوونی ئه
  .  نودایه سانکی چۆنتان له یان که! ئاها چۆنن:  پیان بن  پیان که ی خۆیان داوه متمانه
م  کانی ئه ییه نده موو گه  ناکرت باسی هه مهو ئ  جیاوازه  بۆ وتکی دیکه وه  وتکه ی له نده گه

قامگیری  ر شونک ئارامی و سه هه  له توانین بین که م ده به. ین  بکه رینه  پان و به جیھانه
یش  نده مان پوودانگ گه هه رار بت به رقه ت به بت و دیموکراسییه سیاسی و ئابوری هه

  .  وه بته مده که
واڵ  کان و هه فیزیۆنییه له  ته رنامه کان و به لکترۆنی و چاپکراوه  ئه ڕو ڕۆژنامه  ماپه ک له  وه

ی   ڕژه به ،کرن دی ده  به ییانه نده گه و موو ئه  کوردستان هه له ،وت که رده وباسی کوردستاندا ده
تی  هو رگیز ده  کوردستان هه چونکه ،  کوردستان شتکی نامۆ نییه ی له نده گه. جیاجیا

و شۆڕش و  ئه.  ردانی سیاسیدا بووه  پاشاگه  له میشه  و هه بووه خۆی خۆی نه ربه سه
ست  ده  کاربه  بوونه ش که سانه و که و ئه نیان کورت بووه مه یان ته  کراون زۆربه ش که ڕینانه ڕاپه

 گیرفانی گرتبت و ن خۆی پ نه ک ده ک خه ر وه گه  ئه که وه دوای نشوستی هنانی بزوتنه
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   گل و به ک به یه وا تا ڕاده کردبت ئه سوکاری پ م نه کردبت و که ند نه مه وه خۆی پ ده

و  ک ڕزی ئه خه: ت سین ئه زیز نه ری تورک عه نوسه. م ه  قه ته زان دراوه  نه و به ساویلکه
یدا   چۆنیان په  که وه نه  ناکه وه ر لهرگیز بی م هه به ، یه یان هه رمایه و سه  پاره گرن که  ده سانه که

  .  کردووه
کان   سیاسییه  لپرسراوه ک و نه  خه نه ،ر حوکم مابوو سه دام له تا سه تی هه  تایبه  کوردستان به له

ی  که  مۆته میشه ڕی ناوخۆی خوناوی هه  شه  له بجگه. بوو  نه رجه لومه و هه واویان به ی ته متمانه
ر  سه به!  ک خۆمان ناومان ناوه ر وه ؛ هه زمونه و ئه ستچونی ئه ده عس و له بهی  وه ڕانه گه
  وه م ڕۆژه که یه ر له کی لپرسراوی هه یه  پله ته یشتایه ستی بگه  ده س که زۆر که.  بوو وه رمانه سه
بوو  ی هه وه ترسی ئه کردایه مه ر وای نه چت گه کی خۆی و پده ره  ئامانجی سه  کرده ی ده نده گه
نھا   ته  به سه و که ئه.  زان و ناحای چاوی لبکرایه ک نه  وه وه یه که ره وروبه ن ده الیه  له  که
 گروپک  ر به  سه بوایه ده ،ن بیخوات ک الی خۆمان ده بکات و یان وه توانی هه یده  نه
سپاو ترو  و چه  شونی ئه ر بوایهت نده ت ترو گه سه ده ی به که  و تا کوتله بوایه) ک یه کوتله(

  . بوو جگیرتر ده
ک  چه ، رچی زیاتری پاره ستھنای هه ده کان بۆ به  جیاوازه  سیاسییه باتی پارته  خه  له  بجگه مه ئه

ڕکی  ر شه  هه  له کانی دیکه نه تی الیه ی دژایه ره وکردنی به  پناوی پته یان له که ک بۆ پارته و خه
  . ڕوانکراودا ناوخۆی چاوه

موو  و هه ڕی ناوخۆو ئه دام و کپ بوونی شه  دوای ڕوخانی سه  له رنجه  زۆر جگای سه ی که وه ئه
 سای   له ی که وانه ئه.  خواردووه ر تریان نه  هه ڕزانه و به ی ئه نده  گه  له  دورودرژه ماوه

هتد ... کانی تاپۆکرد مهر خۆی و خز سه مووی له هه ،خواردی ،بردی: یانووت دا ده1992
یان  ، تر ناخۆن  که یه وه  ئه که له سه جا نازانم مه. ن ر وایان پده  دا هه2006  ئستاش له

کانی خۆیان   سیاسی و کارگی و ئابورییه تره وره  گه ییه نده ی گه وه ر بۆ شاردنه رانبه ی به کوتله
.  یه ی هه ورت یان هۆکاری دیکه وان ده ر به ش هه که که وروژنن و خه ر ده سه یان له که له سه مه

ر  گه بوبت یان ئه یدا نوقوم نه نده  گه قاقای له ر تا بینه گه  ئه  سیاسییه نه و پارت یان الیه ئایا ئه
ن و ناووناوبانگی  که دابن چۆن لی قبوڵ ده شار نه تری بۆ حه وره ی گه نده  گه ه نده  گه سه و که ئه

  . زڕنن نی پدهخۆیا
پناوی   زۆرترین قوربانی دابت له  جیھاندا که  بت له وه ته م نه که چت یه لی کورد پده گه

و زوم و  ئه.  رونیدایه  ده  له مه رچی زوم و سته نفال و کیمیاوی و هه  تاوی ئه لکه گه ،ئازادیدا
رو  ی ماسته یان نامه شی ده به ، یه ونهتی ب  کوردستاندا کردویه عس له  ڕژمی به ی که مه سته

زاران فیلم و  تی هه  بابه کرت بکرته و ده لی پویسته سه ی ترو ته وه توژینه. کات دوکتۆرا ده
   بن ئمه قیانه هه ،ن  بکه وه ر لپرسراوانه سه  ناز به قیانه  هه که و خه ئه. مایی می سینه رهه به

راربوونی  رقه  بۆ به وه  هنایه وه رانه نده هه  ئران و توران و  مان له  ئوه هئم ، ڕینمان کردووه ڕاپه
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می خونی  رهه  به وتانه ستکه م ده  بن ئه قیانه هه. ی نده ک بۆ گه ری نه روه یاساو بۆ دادپه

  .  بوونرباز هیدی ده  شه  نیوه  به ش که وانه هید بوون و چ ئه  شه ی که وانه  چ ئه کانمانه ڕۆه
نجامی تاوی   ئه کان له  درینه گه ر ی پشمه زۆربه ، باتی کردووه  خه ها ساه نده  چه رگه پشمه
ک دڵ بوون  ی وه خۆشی کوشنده نجی دوچاری نه  گه ر به  هه وه خته رکی سه رماو برستی و ئه سه

  موو جۆره دا هه و ڕۆژه پناوی ئه هو ل یه وه ته و نه ر ئه سه زیندانیانی سیاسی له.  وه ریان نایه و سه
تیان   سوکایه رگه هیدان و پشمه سوکاری شه دایک و که.  و ئازارکیان قوبوڵ کردووه نجه شکه ئه

ر  سه ش پویست ناکات من هیچیان له بجه ه نفال و هه ئه. ری بوون ده ربه  و تووشی ده پکراوه
  . موان ئاگادارین بم چونکه هه

 باسکران  ی که کانه و خه ئه. ین  ئاسانی چاوپۆشییان لیبکه روا به ستین و ناکرت هه ڕا مانه ئه
بوو  بوو هه ره  پاداشت و قه  پویستیان به وه یانگرته  ده رجانه لومه و هه  ئه ش که ی دیکه وانه و ئه

و  سته ند ده یرفانی چه گ  چووه بوو ستایشه ره و قه  ئه وه داخه به. ت سه  ده یشت به کاتک کورد گه
  .  زکییه  باشترین ته  و ماستاوچتی بوو به وه تاقمکه

ی کورد  ر کشه سه  له ر بوه ده ربه ده ، ئازاری کشاوه ، باتی کردووه ختدا خه  ڕۆژانی سه سک له که
.  ئاساییه  وه وی و موک ئه  زه  یان به  پاره  به وه ر پاداشت بدرته گه ئه ،تی پکراوه وسوکایه

  وه متر ببت ئه بای که ی زیاتر بت یان کاره  ژیانی باشتر بت یان موچه کی دیکه  خه ر له گه ئه
  ون و ووتیان ئوه  فیرعه موویان بوون به باتی هه ر تاقمک له گه ی ئه م ئه به. تی ر مافی خۆیه هه
تکیان  وتی میلله ستکه ر ده گه ی ئه ئه. ینر ناوتان به توانین له رواش ده هه ، دروستمان کردون ئمه

تی   کردار دژایه و به شه ڕه  هه ر به گه ی ئه ئه.  ر ووتیان بنه  ساڵ لووشداو هه15ی  بۆ ماوه
یان ئاشکرا  که ییه نده کانی گه گرن یان نھنییه یان لده خنه  ڕه یان کرد که سانه و که موو ئه هه
  .  تانهی کوردس  کشه وه ن؛ ئه که ده

ی ڕزگاری ببت  نده  گه نی و له ده کی مه گایه  کۆمه رگیز ببته وت هه ر بیه گه کوردستان ئه
  : پویسته
وترت و   ده میشه ک هه  و وه وه ک جودا بکاته یه ت و حیزب له وه کاروباری ده •

 ،رستیار په ، پۆلیس بته  ده سک که که].  شونی شیاو سانی شیاو بخرنه که[ناکرت 
بت بچت ئیمزا بکات بۆ حیزب یان  وانی ناچارنه ندی شاره مامۆستا یان کارمه

ی  ری ڕاده  پوه کو به  به ، وه ته و بۆمان ماوه عسه یتی بهر  نه مه  ئه که ،ئینتیما بکات
ر  گه  ئه کی کوردستان دسۆزه موو هاوتییه هه. نگنرت بسه ی هه که دسۆزی بۆ کاره

 .لمابت سه ر نه سه ی له وه ی ئه وانه دادگادا پچه له
  ۆستهو پ ی شیاوییان بۆ ئه گوره نرن به  بۆ پۆستک داده سانک که که •

ی  نده  یان چه بات کردووه ی خه نده  چه ی که وه ی ئه گوره ک به نگنرن نه بسه هه
 .   نیشان پکاندا  له ستی ڕاسته  ده نده  یان ناسیاوی کیه یان چه یه دواوه ک له خه
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ب جیاوازی   بۆ کوردستان و بۆ ڕزگاری کوردستان به باتیان کردوه  خه ی که وانه ئه •

 پۆست و  ک به م نه به.  وه وایی بکرنه و دنه وه بوو بکرنه ره و ماستاو قه و واسیته
 و دابینکردنی بژوی   ماڵ و موک و پاره کو به ی سیاسی و ئیداری به  پله به

 خۆڕایی  ت به ندک خزمه ک هه توانرت کار ئاسانی زۆریان بۆ بکرت وه ده. شیاو
کاندا نمایشیان بۆ   نیشتمانییه ڕین و بۆنه راپه ڕۆژانی یادی  بت بۆیان یان له
ر  هه ،وه رۆکیانه  به ن به دالیاو ئارمی جیاواز بکه یان مه ی پله گوره سازبکرت و به

  وه رگیز ئه م هه به.  وروپی و خۆرئاوا کانی وتانی ئه  درینه ره نگاوه ک جه وه
و  وه که ر خه سه  دیکتاتۆرو زام به نه بکر م سکی که ند که  چه نادات که وه پاساوی ئه
 .  که و خه  بکوژ و ببی ئه رپچی یاساییان پبدرت و بکرنه ڕگای سه

ر  گه  ئه ی بۆبکرت که وه زنرت حسابی ئه به رز داده  پۆستکی به سک له کاتک که •
 ،  تۆ بووهک بن کرت و خه ی ناوبازاڕ نه ره بت به نشینیش بت ده ک خانه وه
سک  ی کاتک که وه بۆ ئه. تی بپارزرت منیه ران و ئه بت ژیان و گوزه کو ده به
 گیرفانی خۆی پبکات و دی خزم و  بت که ی نه وه ی ئه له  پۆستک په گاته ده
  ی که و ڕۆژه ڕوانکراو بۆ ئه کی چاوه رگرییه ک به ی وه نده  گه  خۆی به ت بکاته شره عه
 .تبر الده

ن و  کانیاندا بکه ڕیزه  له قینه و چاکسازی ڕاسته وه  خۆیاندا بچنه کان به  سیاسییه پارته •
   دیاره ؛ که وه ریالی شاخی بمننه ک گه ر وه ک هه  نه مه رده م سه  پارتی سیاسی ئه ببنه
چت  و ئستا پده ش پویستی قۆناغکی دیاریکراوی مژووی بوه وه ئه

 . مابت ی نه وه انهکانی م پویستییه
ر  و ڕوی دادوه ره ک به موو ملمالنیه ن و هه تی بالیه سه رزترین ده  به دادگا ببته •

رزتر  کی به  بۆ دادگایه وه چونه  تھه نھا به و بیاری دادگاش ته وه بکرته
سکی  ڵ که گه ؛ جا ئیتر له و کشانه ر ئه سه بت له گینا دوا بیار ده  ئه وه شته بوه هه

 .ت وه ی ده وره ستکی گه ده ندو کاربه ئاسایی بت یان کارمه
   
ی زیاتری بۆ  رچڤه ی بۆ زیاد بکرت و په لک شتی دیکه کرت گه و ده  گشتگیر نییه م لیسته ئه

  .بکرت
. وسنن تی کوردی ده سه لی ده نده ر گه سه ناو له وامی یان ناو به رده به ن به س و الیه لک که گه
  : پۆلن بکرن وه ی خواره یه م شوه کرت به یان ده  زۆربه وانه بوای من ئه به

o کی سیاسین و له  الیه ر به  سه ی که وانه ئهۆ په نگی جاران ئه تفه ڕه جیاتی شه ننایان  م
ستی شکاندنی  به  مه ر به رانبه سانی به ر که سه نوک و نوسین له  ده ڕه ر شه  به بردۆته

 ئومدی  یان به ،یان  که تی حیزبه ندی تایبه وه رژه ر لگرتنک بۆ به نگه ک سه وان وه ئه
کانی  یبه ی و عه نده ی گه وه یان بۆ ئه ،ن یان زیاد بکه که  دوژمن بۆ دوژمنه ی که وه ئه
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  خته  سه  و تازه میان وا ڕاهاتووه ر ده یان هه ،یان پادداشت بکرن ، وه خۆیان بشارنه

 چاکسازی و   هیچ جۆره رچی ڕاستیش بت گه ئه ،مانه ی ئه خنه ڕه. ڕنبیگۆ
 نیازکی   به کات چونکه کان ئاۆزتر ده  کشه ت و بگره دوادا نایه وپشچونکی به ره به

کان بۆ ملمالنی   سیاسییه کردنی زیاتری پارته  هۆی خۆئاماده بته  ده  نییه و بگره وه پاکه
 . بت وتر و قایمتر ده یان پته وه ن و پویستی مانه نده رعی و شونی گه ناشه

o کی سیاسیدا سه  ناو الیه  له ی که وانه ئهو  کی دیاریکراون و که یه  کوتله ر به نسانی ن
هۆی  به ،ن  بکه سانه  یان که سه و که  ئاشکرا باسی ئه  خۆیان ناتوانن به یه و کوتله ئه
چت نھنی قورسیان   پده سانه  یان که سه و که ڵ ترن و ئه نده  گه وه  خۆیان له  که وه وه ئه
هنن بۆ  کار ده ک توتی به  وه مانه  ئه ،ن  بترسن ئاشکرایان بکه وه مان له البت و ئه له
. ر رانبه نی به تی و سیاسی الیه یه ی کۆمه ربینی داخی نو دیان و الوازکردنی پایه ده
مدیس شونی  هه ،زۆری ڕاستن  رچی به گه ئه ،ی  نده  گه هش ل یه خنه  ڕه م جۆره ئه
 . ش بت لکی ووت ڕووت ڕه  قه لک به ت قه ک کورد ده کات و وه ن قایمتر ده نده گه

o شمه ی که وانه ئهرین رگه  پزان و که ،زیندانی سیاسی ،ی دهیدان و  سوکاری شه خ
ناوی   به سانی دیکه بینن که  ده ش که مانه هتد ئه... نفال و کیمابارانکراوانن ی ئه ماه بنه
  سکی دیکه کات یان که  ده وه وانه  خونی ئه  یان بازرگانی به وه بته رزده  به وه وانه ئه
س لیان  نارخراون و که مانیش که ون و ئه ست و فیرعه ده  لپرسراوو کاربه بته ده

. گرن ی توند ده خنه بن و زۆرجار ڕه  دهت ی قارس و بتاقه نده  گه ناپرست زۆر به
م زۆر  ن به که  ئاشکرا ده وره ی گه نده و گه الیه یان له وره ی جار نھنی گه  زۆربه مانه ئه

نان و ستایش کردنکی درۆ   پداهه به ،ک یه  پاره  به به ،ک وییه  زه  پارچه جاریش به
ختی کورد  دبه و زۆرجاریش بۆ به وه نه به یمانکی درۆ کپ ده  په  بۆره ر به یان هه

 .  وه کانه وره  گه ه نده  گه ره  ڕیزی هه چنه مانیش دوایی ده ئه
o ییه نده موو گه  زۆرچاک ئاگاداری هه مانه ئه یشیان ناخۆشهم چونکه  به کانن و پ  

  ییانه نده و گه ئاشکراکردنی ئه ،ن که دا کارده  سیاسیانه نه و پارت و الیه خۆیان له
رانیان  ر ژیانیان دروست بکات و ماڵ و حاڵ و گوزه سه ترسی جیددی له چت مه پده

  قینه کی چاکسازی ڕاسته یه ر پرۆسه و پیری هه ره  به وه  خۆشحاییه م به لتکبدات به
کرت ڕۆی   ده مانه ئه. بن ت خۆشحاڵ ده سه  ده ش له سانی دیکه ی که خنه  ڕه چن و به ده
 کردار  ربت به روه بت بۆ ژیانیان و یاسا سه واو هه تی ته مانه ر زه گه رچاو بگن ئه به
 . گوفتار ر به ک هه نه

o که ی که وانه ئهنت ده وه ره  ده  له  ساست  ده کی باشیان به ژین و ڕۆشنبیرییه ی و
 ، تویان بینیوهو و سیستمی سیاسی و ئابوری وتانی پشکه کیان بینیوه و خه هناوه
چن و  کانی جیھاندا ده واڵ و گۆڕانکارییه دوای هه وام به رده ی وتن و به وه ناوه یان له

و  ن بوانامه زۆری خاوه  به مانه ئه.  ببینن و جۆره یان به که له  گه پیان ناخۆشه
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ان گای ت و کۆمه وه کانی ژیان و ده موو بواره ی هه پرۆفیشنان و پسپۆڕ و کارامه

الیان  نارخراون و خۆیشیان له  که وه تی سیاسییه سه ن ده الیه  له م چینه ئه.  تدایه
 بگن  تیفانه رچاوو پۆزه کرت ڕۆکی به م ده به ، ییه نده و گه شک له  به  ببنه نگییه نه
اویان ر بواری گونج گه ئه ،کاندا  کارگییه ت و کاروباره وه ی ڕکخستنی ده  پرۆسه له

ک و کورد  ندی خه وه رژه و به یه تیانه کانیان بابه خنه زۆری ڕه  به مانه ئه .خست بۆ به
ر گویان لناگیرت و  یان هه  زۆربه مانه ئه.  وه کی دیکه ندییه وه رژه ر به  پش هه نه خه ده
ک  یه  پینه کرنه  و ده هو قۆزرنه  ده وه کانه  سیاسییه رته  پا کک له ن یه الیه ندکیشیان له هه
ی  رنامه چت زۆرجار به پده ر گویان لبگیرت گه  ئه مانه ئه. یدا نده  پۆشاکی گه له
  رچاو بگن له وی سیاسی و کارگی و ئابورییان پبت و بتوانن ڕۆی به پته
ی  وانه  ئه : ر بت کهبی یان له وه بت ئه  ده میشه م هه به. یدا نده ی گه وه نگار بوونه ره به
 Lou).   دڕنده بن به  خۆیشیان نه بت زۆر وریا بن که نگن ده جه کان ده  دژی دڕنده  له که

Marinoff, The Big Questions) 
کرت  نین و ده) ق موته(ها  واوو کۆتایی و ڕه  ته م لیستانه  ئه ش بوتریت که وه  ئه پویسته

 پۆلن کراون  و جۆره  به ش که سانه و که و شیکار بکرن و ئه هرچڤ و په وه زیاتر وورد بکرنه
م   یان له وه ند گروپک بیگرته ک کاتدا چه یه سک له کرت که ها نین و ده ر ڕه مدیس هه هه

  .  وه شه وانه  پچه و به ی دیکه که  بازبدات بۆ گروپه وه گروپه
 ،ت وه ت و ده سه  ده  به که ی خه مانی متمانه هشاندن و ن وه ی هه ی نیشانه نده ڕاستیدا گه له

زگاکانی  ت و داووده وه ت و ده سه شانی ده وه ک هه ریه به خۆیدا له ر خۆی له یان هه
  یشته نویدا گه ی له نده نکی سیاسی گه پارتک یان الیه ،تیک وه کاتک ده.  وه گرته ده

ڵ بوونی  نده ی داڕزان و گه  نیشانه وه ئیتر ئه ،ری لبگرت توانت به  نه وتۆ که کی ئه یه ڕاده
  وره ر دووڕیانکی گه سه  له  خۆ چونکه ونه  زووترین کات بکه بت به و ده یه ته سه و ده ئه
  :ستاون قی ڕاوه له به

  کان له ییه نده واوی گه  ته  به رپابکات که یی به تی و ڕیشه ڕه کی بنه چاکسازییه 
فیزیۆن  له ر ته  سه کان خۆیان بنه کاره نده ک گه یه ک به ک یه نت نه بکه  هه هو ڕیشه
  وه ییه نده بیانوی گه ی خوار خۆیان به وانه کی ئه روپۆته  سه ن که یمان بده و په

 . وه بکوتنه
   که نی دیکه ن بۆ الیه و جگا چۆڵ بکه وه شنه بوه ک هه ر یه به واوی له ته به 

  ڕین و ئاژاوه  بۆ ڕاپه  نییه شه ش بانگه وه ئه . وه ن و جگایان بگرنه بده ههر سه
 .  کو حوکمی مژووه به!)   منامان وورده تکایه(

کی   جیاوازییه وه نیگای کریمینۆۆژییه  گۆشه ی له نده  تاوانی گه توانین بین که  کۆتاییدا ده له
  م تاوانه رانی ئه نجامده  ئه  که یه وه ویش ئه دا ئه کانی دیکه ریتییه ه ن ڵ تاوانه گه  له یه کی هه ره سه
ی  و هۆیانه ر ئه به له ،ن  تاوانباری و ئازاری ویژدان ناکه ست به کان هه ریتییه  نه ی تاوانه نده وه ئه
  : وه ی خواره ال
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و   یان پۆسته و پیشه زانت بۆ ئه  ئاسایی و نۆرمای ده  به سه و که ئه 
ککی  م یه یکه یان منیش نه! م یکه یکات بۆ من نه س ده موو که ت؛ هه هئ

 .م یکه  نه وه  خواره رو خۆم بیکات بۆ من له  سه یان که ،یکات  ده دیکه
رو خۆی  سانی سه رمانی که نھا فه و ته و تاوانبار نییه  ئه کات که ست ده وا هه 

 بۆ  و کاره کی ئه ره کی سه یه وهش  به کاتکدا که  له مه کات؛ ئه ج ده جبه
. نجام بدات کی دیاریکراوی ناو حیزب ئه یه ندی حیزب یان کوتله وه رژه به
دام و  رو سه و هتله یه کریمینۆۆژی هه-کی سایکۆ مایه  بنه سته  هه م جۆره ئه
  ست به  بۆ کپ کردنی هه رگرتووه کیان لوه کان که  دیکتاتۆره وره گه

ندو  ست و پوه نو ده  لهGuilty conscience کردن ئازاری ویژدان
 .کانیاندا رکرده سه

سانی  تی که  ماڵ و موکی تایبه  که یه وه نھا ئه  تاوان ته کات که ست ده وا هه 
الش بزانت یان   به چت ماڵ و موکی گشتی به  بدزیت و پده دیکه
  وه داخه  به سته هه  م جۆره وت بکات؛ ئه رعی بزانت خۆی بۆ خۆی زه شه به
 .  یه وی هه کاندا زیاتر بره تییه  خۆرهه  کولتووره له
م  وه ر به کی هه م خه یکه م یان نه  بکه ی پیاده نده چت بت من گه پده 

نانی   پوه  کریمینۆۆژیدا به ش له مه ئه ،م یکه  بۆ نه واته جا که ،زانن ده
  . Labeling Theory  ناسراوهکان  سه که مۆرکی تاوانباری بۆ تاکه

 ،نو گروپ  له  جگای ڕزو پایه بته  زیاتر ده و کاره  به کات که ست ده وا هه 
بت یان ناچاالک  گیر ده  نامۆو گۆشه وه ب ئه یدا و به که  یان حیزبه کوتله

 . ن و کاره ریکی ئه موو خه  هه کدا که نو کۆمه بت له و سست دیار ده
  

  وت به باتی ده وڵ و خه و کات و هه روا کارکی ئاسان نییه دا هه رانه مپه و له ر ئه سه بهزاڵ بوون 
   و به وه  تا خواره  بیگره وه کانه رزه  به ره  هه  پۆسته رز و پاک له ی به نیشاندانی نمونه
 ئاشکراو  دادگای کاران و سزادانیان له نده یابردن و ناوهنانی زیاتری گه ئاشکراکردن و حه

ک   نه ن تاوانه یکه ی ده وه  ئه  چاوی خۆیان ببینن که ک به م خه م خۆیان و هه ندا؛ تا هه بالیه
  .بات خه
  
  ریتانیا ریم به ال که تای مه عه

BA (Hons) Criminology ندکاریخو 


