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  ریتانیا  به- ریم ال که تا مه عه...  دا رک و کشه  نوان ماف و ئه نج له گه
  
شکی  ک به کرت وه دا باس ده گه و گرفتیشی له شی و کشه رکه ربزوی و سه نج دت سه ر کاتک ناوی گه هه

و  نج شتکی نویه ی گه ه بزوی و کش دان که ڕه و باوه س له ندک که هه.  و قۆناغه کی ئه ره و سه کراوه لکجیانه
سانک بن  ک که ن وه که نجان ده میدیاکان وا باسی گه.  بووه ر هه  هه میشه  هه دان که ڕه و باوه ش له ندکی دیکه هه
ن و  وت تکوپکی بده و بکه ر هه کیان به رچییه ن و هه ک تکبده و ژیانی خه وه  بننه وت ئاژاوه  بیانه که

  شکه ر به یان هه شییه رکه و بزوی و سه گن یان ئه رو ئاژاوه ڕاستی تکده  به نجانه و گه ایا ئهئ. تکی بشکنن
و ئامانجی  ره  ڕکوپک بکرت و ڕکبخرت و به ی قۆناغکی دیاریکراوی ژیانیان و پویسته  چاالکی ڕۆژانه له
رپچی  و سه ئایا ئه. گا تی کۆمه م خزمه بکات و ههنجان  تی گه م خزمه  هه جۆرک که  بکرت؛ به سوود ئاراسته به

نجان زیاتر  نجان؟ ئایا گه کانی گه  کاره ترو ترسناکترنین له وره ن زۆر گه ده نجامی ده کان ئه وره  گه ی که و تاوانانه
  قوربانیی تاوانن یان تاوانبار؟ 

  
 قۆناغی  هیچ قۆناغک له. مانی ڕابوردوو رده  سه  له  زۆر جیاوازه  قۆناغکدان که  کوردستان ئستا له نجان له گه

ر حاشا  ک هه کی نه  ڕاستییه مه ئه.  ی پش خۆی نییه وه ک نه ق وه قاوده کیش ده یه وه پش خۆی ناچت و هیچ نه
   به ته به تای ی که وه م ئه به.  ڕاکشان ناکات نجه  په و پویست به ھاتوو دیاره ک مانگی هه کو وه  به گره نه هه

  .  یه وباس هه و قسه وه  لتۆژینه  زیاتر پویستی به وه نجان، ئه مۆی گه ی ئه م قۆناغه کوردستان و به
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  زیاتر له. کرد رانیان ده ختدا گوزه  بارکی ئجگار سه عسدا له وایی به رمانه می فه رده  سه نجانی کوردستان له گه
هاتن و  ده رباز، هه  سه کران به ده. وان بوو ر شانی ئه سه  له که ی نیرهخت  باری سه ر چین و توژکی دیکه هه
 خۆپیشانداندا  له. وقوچ الو لنگه ڕی البه رماو شه رماو سه و شاخ و گه رگه و شاخه  پشمه بوونه گیران ، ده ده
دا ئازاترین و  و قۆناغه له. بوون واسین ده  و هه نجه شکه دونان و گرتن و ئه کردو تووشی ڕاوه شداریان ده به

کرد،  شداری خۆپیشاندانی ده  به نووسی دژی ڕژم، که ردیوار شتی ده  سه  له  بوو که سه و که نج ئه مانترین گه قاره
  ...  ڕخستنی ناوشار و هتد بوو به  ده کرد، که  ده رگه  یان کارئاسانی بۆ پشمه رگه  پشمه بوو به چوو ده  ده که
  

و  ره  به  وورده وورده م  وو ڕۆژک نا به  شه  به ڕاسته.  واوی بگۆڕایه  ته  به که رجه لومه  هه بوایه  دهڕین دوای ڕاپه
و   ئه وبدرایه هه.   بکرایه مدار ئاراسته رهه رزو به و ئامانجی به ره نجان به  تواناکانی گه وبدرایه و هه باشتر بچوایه

مدار  رهه و چاالکی به ره  به نجاندایه ناوی گه  هه  له ی که یه و مردمنانه نجانه  گه شییه رکه ربزوی و سه و سه ووزه
ی مای  وه ره خشی، چاالکی ده کتر، کاری فریاگوزاری، کاری خۆبه تیدانی یه رزش، یارمه ک وه  وه  بکرایه ئاراسته

  ...رو هتد شتوده کانی ده رچییه  سه تگاو چاالکییه ک خوه وه
  
شونی   هاتن و له رمه و هه ر ئه سه  به ی که رجانه مه لو و هه موو ئه ڕی ناوخۆو، هه مواری شه  باری ناهه وه داخه به

نج   گه وتۆیان کرد که ر بۆم، کارکی ئه سه یان له دا هنده و پویست ناکات من لره دا زۆر باسیان کراوه دیکه
  یه و ئاراسته  به وکۆن هانبدرت و درژه  ڕاستر بین کۆنهوشاخ یان کداری و کوشتن و شاخه و چه ره ر به هه

  ک له یه دا ژماره رجه لومه و هه ر ئه رانبه به له. ر به ک پویستی قۆناغکی مژوویی گیرابوه  پشتر وه بدرت که
روونی و  تی و ده یه ر هۆکاری ئابوری بت یان هۆکاری کۆمه به  بوون، جا ئیتر له و باره سلیمی ئه نجان ته گه
زوی   قۆناغی مردمنایداو ئاره نجان له یی گه سته رجی گۆڕانی جه لومه  هه  له کراوه شکی جیانه ک به یی وه سته جه
شوازی  ش به ندکی دیکه هه. کاندا وانه  توندوتیژو توندڕه  چاالکییه شداریکردن له ختی و به رسه شی و سه رکه سه

 چاالکی   شداریکردن بت له  یان به و تاراوگه ره شتکردن بت به  گه  یاخی بوون؛ ئیتر به رجه لومه و هه جیاجیا له
  .و بزاڤی جیاوازدا

ر ئاستی  سه ین له نج تبگه رجی گه لومه  هه  له ین پویسته نجان تبگه ی ئستای گه رجه لومه  هه و ی له وه بۆ ئه
  .کاندا  جیاوازه  مژوویه  قۆناغه نج له  بۆ گه کانی دیکه یشتنی خه  تگه ینه رنج بده جیھانی و سه

  
و  کو ئه ناسراون، به ر ئاستی جیھانی نه سه سپاو له ک قۆناغی دیاریکراوو چه نجی وه منای و مردمنای و گه

. تیکردون جیاجیاکاندا دروس  قۆناغه گا له تین و کۆمه یه ھنجراوی کۆمه ی هه واژه سته  ده واژانه سته ده
[Muncie,2004:55, Springhall, 1986]مانکاتدا   هه  له(Newburn,2002:531)که دایه ڕه و باوه  له   

 زمانی ئینگلیزیدا  له.   جیاجیاکاندا جیاوازه سته به  کات، شون و مه ی له ماناکه'  کی الستیکییه یه نج بیرۆکه گه'
ها  نی پناسکی وه  خاوه(Youth)نج  ی گه م ووشه  جیاوازن بهک یه واوی له ته  به وره کانی مناڵ و گه ووشه

-Springhall, 1983].  وه  ڕوونی سنوردار بکات و جیایبکاته  به و قۆناغه  ئه  که دیاریکراوو کۆنکرت نییه
4:20]   (Aries,1962:28)ت که و ده وه کاته وان ده کانی ئه ر قسه سه خت له  جه ک  نددا گه کانی ناوه  چاخه  لهل
دا  مانه رده و سه له. دا وره نج و گه  و گه له نوان کۆرپه  جیاوازی بکات له  که بووه تیان نه ی تایبه ت ووشه نانه زمان ته
م نابت  به. کرا خ و بچوک چاویانلده مبایه ک شتی که رامۆش کرابوون و وه کی گشتی فه یه شوه مناڵ به

  وره  گه کو زۆر له  به وره ک گه ر وه ک هه کرد نه ک یان تاوانکیان ده یه ه اتک هه بیر بچت ک شمان له وه ئه
- ٨نی  مه  نوان ته دا پنج مناڵ له١٨١٤ سای  ک ڕۆژدا له  یه نھا له ریتانیا ته  به له. کرا ده گه یان له ه توندتر مامه

 Pinchbeck & Hewitt, 1973:352 cited in]. ن دراو سداره خ له مبایه ر دزی بچوک و که سه  سادا له١٢
Muncie, 2004:55]  Pollock (1983)ت که  ده ی هه رباره ک ده یه  بیرۆکه میشه  ههبووه ی قۆناغی منا  ،

   [Muncie, 2004:53].  بووه رگیز نه  خودی خۆیدا هه تی له یه کی کۆمه یه ک کشه م منای وه به
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 دوو شتی  نج و تاوان به س گه  زۆر که وتۆی کردووه  کارکی ئه  که  باوه نج و تاوان هنده ندی نوان گه یوه په

م  نجان و ئه ر گه سه  له یه کی خراپی هه یه گا بیرۆکه  کۆمه[Muncie, 2004:2].  بزانن کراوه لکجیانه
  وه کرته ختی ده کرت و جه شتگیری ده زیاتر پ وه رانه داران و نوسه تمه ن میدیاکان و سیاسه الیه ش له یه بیرۆکه

ر  گری هه  هه وانه  ئه ماشا بکرن که ک ته یه شوه بت به نجان ده  گه ت که  دهMuncie (1997). ر سه
تی  یه کی کۆمه یه ک کشه نھا وه  ته وه داخه م به ن بۆ داهاتومان، به رانه تیف و داهنه رکی باش و پۆزه گه ئه

  نجان که ی گه مه  که و ژماره  ئه  که وتۆی کردووه نجان کارکی ئه  بۆ گه تیفه  نگه م توانینه ئه. برت ناویان ده
ک  کان وه رییه زگا دادوه ست پۆلیس و ده  ده ونه که ن و ده ده نجام ده شی و بزوی یان تاوان ئه رکه کاری سه

 .Haines et al]. ماشابکرن  توندترین سزا تهخترین و جکردنی سه رعی جبه ئامانجکی یاسایی و شه
Drakeford, 1998: 1]  (1996) ن که و ده وه نه که  ده و بیروڕایه ر ئه سه خت له  جه ی باو له  بیرۆکه  

توانین بین   ده یه م بیرۆکه  ئه دیاره. بت ڕ ده  ڕۆژ خویان شه نجان ڕۆژ به  گه  که یه وه ریتانیا ئه مریکاو به ئه
  . نجان  بۆ گه یه یان هه تیفانه موو شونک توانینکی نگه  هه کی له  و خه ری جیھاندا وایه رتاسه سه ئستا له

  
  دا که نده وه  له  بووه وره تی گه یه کی کۆمه یه  کشه میشه نجان هه ی گه رپچی توندوتیژانه  سه وه شه کی دیکه الیه له
 Pearson, 1983, Davies & Pearson 1999, cited in] .   یه  هه وه نجانه  گهوتی سوکه  هه ندی به یوه په

Estrada, 2001: 639]ک  ڕاستیدا وه  لهPearson (1983, 1985, and 1993-4)ت گله  ده نده یی و گازه  
یریان  س و تۆقین سهی تر رچاوه ک سه نجان وه گه.  بوه  هه وه مه هه ڤده ی حه ده سه ر له نجان هه رپچی گه  سه له
 ڕزی  ن، که که وت ده سوکه  نازانن چۆن هه  کۆنترۆڵ ناکرن، که ی که نجانه و گه ر ئه سه کردن له قسه. کرت ده
دان  ڕه وباوه س له زۆر که.  وه کاندا ببینرته  مژوییه مه رده موو سه بیاتی نوسراوی هه ده  ئه کرت له  ناگرن ده وره گه
  :کات کانیان ده  پشتگیری قسه  که  شیان پیه گه و به کی ئاشکراو ڕوونه یه نجان کشه شی گه رکه وسهرپچی   سه که
  

 ووتی  مریکاو ده کانی ئه کگرتووه  یه  وته نجان له  وتوندوتیژی گه وه  کانه١٩٨٠تای سانی  ره سه له " 
   له وتوه رکه نجان سه ی توندوتیژی گه دا ڕژه و وتانه ه زۆر ل له... رچاو زیادیکردووه یکی به شوه وروپیدا به ئه

 :Pfeiffer, 1998]."  زیوه مک دابه  یان که قامگیر بووه  ئاستکدا سه نجان یان له ی تاوانی گه  ڕژه کاتکدا که
255]     

   
ر  به کان و له سمییه  ڕه تیه وه  ده ماره ئا  به ستووه  پشتیان به مندنانه و خه  ئه یاد بچت که مان له وه م نابت ئه به
  ت که  دهEstrada (2001:644-5).  بوونیان  ڕاستی و جگای متمانه  بوانینه وه  گومانه بت به  ده وه ئه

   تاوانانه و جۆره  ئه ، چونکه یه  زیاتر جگای متمانه  تاوانی کوشنده تن به  تایبه ی که و ئامارانه ستن به پشت به
وه  فتاکانه  سانی حه  له و ئامارانه ی ئه گوره به.  خته یان سه وه و شاردنه وه کرته تدارانی لئاگادار ده سه اتر دهزی
 هۆی مردن   ببته ک که خت و توندوتیژییه توندوتیژی سه) یان بۆ کرا  پشتر ئاماژه ی که و وتانه  له دیاره(

ک قوربانی  ری تاوان یان وه نجامده ک ئه ؛ چ وه یه  هه وه نجانه  گه ندی به یوه  په هدا ک  شونه و ، له کردووه زیادی نه
 زۆر  ڕ نین چونکه و باوه کان جگای متمانه تییه وه  ده سمییه  ڕه  ئاماره توانین بین که دا ده لره. تاوان
ی پۆلیس  وه و زیادبوونی ئاگادارکردنه یاسادانان و چاالکبوونی پۆلیس   گۆڕانکاری له ی  گوره ستیارن و به هه
 Muncie  یه  هه وه نجانه  گه ندی به یوه  په دا که نده وه له. گۆڕن  ده وه ن هاوتیانه الیه  ڕودانی تاوان له له

 ی رباره کی زانیاری ده ره ی سه رچاوه  سه کان که تییه وه  ده سمییه  ڕه میدیاکان و ئاماره " ت که  ده(2004:40)
ستنیشان  ک تاوانباران ده کانکی دیاریکراو وه وان خه تین و ئه یه مه ی کۆ نجانن پکھاته رپچی گه تاوان و سه

مترین شتمان  شدا که وه ڵ ئه گه م له به. ن که د ده ک گروپی تاوانباران ناوزه و تاقمی دیاریکراو وه سته ن و ده که ده
ژاران،  نجان، هه ک گه و گروپی وه سته  ده  که یانه له وان په  ئه واته." ی خۆیدا خود ی تاوان له رباره ن ده پده
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م بۆمان ڕوون  ن، به ستنیشان بکه ری تاوان ده نجامده ک گروپی ئه هتد وه...کان چه ره کان، قه کان، ئاواره الدیه
ر   سه دواتر زیاتر دینه. (ن که کان ده  شاراوه نهمی باسی تاوا  که  و زۆر به  تاوان چییه ستیان له به  مه  که وه نه ناکه
  )کان  شاراوه تاوانه

  
  م له به.  نجامداوه س گوناهی ئه که و فنه  گوناهه وه ئه. می گوناهیان بوو ر خه کی هه نددا خه کانی ناوه ده  سه له
تی  تایبه ژاران، به  چینی کرکاران و هه  له کهڕاو  گۆڕا بۆ ترس و ده یه له سه و مه مدا ئه هه ی نۆزده ده تای سه ره سه
ڕوشونی ' و ' دگاری ڕنومایی ئه '   پویستیان به وتن که رکه سانک ده ک که نجان وه گه. کانیان نجه گه

ری  ریتانیا کاریگه  به سازی له  شۆڕشی پیشه توانین بین که  ده[Muncie, 2004: 58]. بت هه'  شارستانیانه
  . رک ک ماف و ئه رپچی یان وه  و سه ک کشه دا چ وه و وته نجان له وتنی گه رکه ر ده سه  له بووه زۆری هه

  
 الی  نردرانه  ده وه نی مردمناییه مه  ته نجان له  گه واته. بوو وی هه مدا سیستمی شاگردتی بره هه ڤده ی حه ده  سه له
 کوردستانی الی   به یه وی هه ر بره  زۆر شون هه  ئستاش له  سیستمهم ئه!  پیاو  ببن و ببنه ستا تا فری پیشه وه

و   ڕکخراوه کادیمیانه کی سیستماتیک و ڕکوپک و ئه یه شوه کاندا به سازییه  پیشه  وته م له ؛ به وه خۆیشمانه
ک   خۆیدا، وه ی لهشاگردتی خۆ. ربگرن کی لوه تی خوندن که شکی تایبه ک به توانن وه خوندکاران ده

Smith (1973)ت خاوه  ده وهه ربه  سه نی شزوی پشتگیری  و ئاره ستی برایانه وان و هه خۆیی و کولتورو پا
ک پویستی  ڵ وه  کۆمه وام و ڕکوپک و به رده  پویستی کاری به کاتک که. تی خۆی بوو کتری تایبه یه
و  ره می کردو به  که  وورده کاری بچوک و دوکانی بچوک وورده  وه  پشه داری هاته رمایه کردنی سه شه گه
  ستا ڕزگاریان بوو، بوون به پۆکی وه ست کۆنترۆڵ و چه  ده کانی دون له کاتک شاگرده. ناوچوون چوو له

 ,Muncie]. کرا  چاویانلده ره کیش به یه ڵ و بگوێ و توندوتیژ و تا ڕاده مه ک ته کرکاری ئازاد؛ ئیتر وه
 . دانیانپدانرا وره  گه خۆو جیاواز له ربه ک بوونی سه نج و مناڵ وه  گه  وورده  وورده وه  ئا لره[65 :2004

[Newburn, 2002:532] گا ده   کۆمه نج   و مناڵ یان گه یه وانیش بوونیان هه  ئه  کرد که و ڕاستییه رکی به
توانین  ده. توندوتیژی دیسپلین بدرت  ژر ڕکف و به بخرتهبت   هه وه  پویستی به  که فام نییه سکی نه که

کانی  وته سوکه  هه ییانه زه گاش زۆر ببه رپچی زیاتریشیان بۆ لواو کۆمه نجان بواری سه  گه وه بین لره
رپچی   سه  که وه  بوهرز  به وه ی ئه شه  بانگه وه ه١٨١٠سای  ر له  هه ره  ئینگلته له.  وه  ژر چاودرییه وانی خسته ئه
مان کاتدا   هه له. رامۆش بکرت ک شتکی ئاسایی و سوک فه ک وه  توندی سزا بدرت نه بت به نجان ده گه

   ئیتر بووبوونه و منانه  ئه کانینادا چونکه ر مناه سه ن به توانی کۆنترڵ بکه یانده چیتر نه   کان  کرکاره خزانه
 [Springhall, 1986].  دایکوباوکیان کی بوو ستیان له ربه  سه یه و پاره خۆیان و بهی گیرفانی  نی پاره خاوه
ربردن  سه کانی کاتبه دوای هۆکاره  ڕاکردن به ستیان دایه کانی ناو شار ده  کرکاره نجانی خزانه  گه ر بۆیه هه
 هۆی  نجامدا بوونه  ئه  له یانهم چاالک ئه. کاندا قام و ناو کۆنه ر شه سه ک قومارو یاری تۆپی پ له وه

دا زیاتر   لره یه له سه م مه  ئه  دیاره[Muncie, 2004:67]. ندنی تاوان سه ره دروستبوونی توندوتیژی و په
   له شکه  به ره  ئینگلته ڵ بت یاری تۆپی پ له گه دا و ئستاشی له مه رده و سه  له وه ره نجانی ئینگلته  گه  به ته تایبه
و  ڵ له ڵ کۆمه نجان کۆمه  گه بینین چۆن ین ده رنجی باری ئستای کوردستانیش بده ر سه گه م ئه به. وتیژیتوند

  ی که وه و بره ها ئه روه هه. یشن یسته ک پله کرت وه کانی تدا ده ریه  کۆمپیوته  یارییه  که وه بنه  کۆده شونانه
  . بیربکرت ی دیاریکراودا ناکرت له قۆناغک یانبوو له تاریش هه دوکانی ڤیدۆو ئه

  
  ڕاستیدا له له. کرت متر باسده ی کچان که له سه  مه و کانه ژاره  هه ی چینه نجانی کوڕ ر گه سه ر چاومان له تا ئرا هه

نجانی کچیش  ی گه له سه ڕین مه وسا یان کوردستانی دوای راپه ی ئه ره ک ئینگلته هادا چ وه قۆناغکی وه
  وت که ربکه کیان ل ده رپچییه ر سه گه نجانی کچ ئه  گه  که یه وه  ئه رنجاکشه ی سه وه دا ئه دات و لره ده رهه سه
ی یاسایان پشل  وه ر ئه به م له که یه: کرن وا دووجار تاوانبار ده گا ئه ریتی کۆمه  ڕوسم و دابونه شاز بت به نه
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.   ڕۆی مینه ت به گای تایبه ریتی کۆمه  دابونه  له رپچییان کردووه هی س وه ر ئه به میش له و دووه کردووه 
[Worrall, 1999]رهت که که رده  ده وه   ئا لژووی و کۆمه  ڕوداوه ویه  م چییه کان سه تییهیان  کی دووفاقه رپ

  .  نج دروستکردووه بۆ کچانی گه
  
  هیچ کارک به.  وه ی تاوانه  خانه م دنه ن زۆر که ده نجامی ده نجان ئه  گه ی که رپچیانه ختی و سه رسه و سه ئه

 تاوان  دات به  تیدا ڕوده دا که و وته  یاسای ئه ر له گه  دیاربت ئه  خراپ و ناچیزه نده ر چه تاوان ناژمردرت هه
و   بین ئه یستهدا پو  لره[Michael & Adler, 1993, cited in Mucnie, 2004:39].  کرابت تۆمار نه
توانین بین    ده(deviance). نرن  داده یبه  عه  به کردووه ی نه غه ده و یاساش قه گا قبوی نییه  کۆمه ی که شتانه
  وه وه نجامی ئه  ئه  له وه کرنه تده  ڕه گاوه ن کۆمه الیه ن و له ده نجامی ده نجان ئه  گه ی که و کارانه ی ئه زۆربه
  ی که هاتووه  بن نه  له و ووزه رفکردنی ئه ربردنی کات و سه سه  بۆ به واویان نییه نجان بواری ته  گه کهن  ده ڕووده

کان خۆیان  رگا نایاساییه کان داخران، ده رگا یاساییه موو ده یان ڕونتر بین کاتک هه.  رونیاندایه ناو ده له
  نھا به کاندا ته که ڕه  گوند یان گه  جاران له ی که زوتنانهو چاالکی و ب دا، ئه  دیوکی دیکه به.  وه کرنه ده
کرا،  ر ده سه ی دایکوباوک چاره وه ی ئاگادارکردنه شه ڕه ک یان هه یه وه نشتکی بچوک یان ئاگادارکردنه رزه سه

. ی سزابدرتتوند  به سه و که و ئه وه  پۆلیسی لئاگادار بکرته ی که وه ر ئه سه  له س سوره موو که ئستا هه
  و کاره  ئه یه له په  زۆر به وتووه خه ت پۆلیس نه ک کورد ده و وه یه لمنت  هه  بیسه ی که وه تیش بۆ ئه حکومه

  . نجامبدات ئه
  
ی  وه ی ماڵ، له وه ره ده و چ له وه ماه  قوربانیی تاوان چ له  ببنه  که یه یان هه وه ری ئه گه  نجان زیاتر ئه ڕاستیدا گه له

 دژیان   له  که وه نه که  تاوانک ئاگادار ده ن پۆلیس له گمه ده نجان زۆر به منان و گه. خۆیان تاوانبار بن
 & Haines]. کات ڕیان پده مجارک پۆلیس باوه ن که که  ده و کاره  ئه نجامدرابت و کاتکیش که ئه

Drakeford, 1998:21]چی  کان باسی تاوان و سه کادیمیه  ئه ره هکان و نوس  میدیاکان، سیاسییه میشه  ههرپ
و  درن ئه نجامده نجان ئه ر منان و گه رانبه  به ی که و تاوانانه ن له که م چاوپۆشی ده ن به که نجان ده گه

  نه ڕیزی تاوا نه یانخه ندان ناسراون و ده مه وه ستان و ده ده تداران و کاربه سه  تاوانی ده  به ش که تاوانانه
و گران   هۆی زیانی کوشنده بنه  زیاتر ده و تاوانانه  ئه[Furlong & Cartmel, 1997:93].  وه کانه شاراوه

ی ناوماڵ و  زویر، وتوندوتیژی و ئاژاوه ی، ته نده ک، گه ڕ، قاچاخچتی چه کان، شه  سیاسیه  ک تاوانه دزوه وه
کرن   ڕیزی تاواندا باسده متر له  که م تاوانانه ئه. ژنان و منانر  رانبه کان به  سکسییه ئازاردانی مناڵ و تاوانه

 & Box, 1983; Cohen, 1993; Muncie]. کشن کی ڕاده رنجی خه متر سه کرن که  باسده و کاتکیش که
McLaughlin, 2001, cited in Muncie, 2004:41]ی   ڕاپۆرتی جیھانی گهت   ده٢٠٠٣نجانی سا

ڕاستیدا مردمنان خۆیشیان قوربانیی تاوان و  م له کرت به رو تاوانبار باسیان ده رپچیکه هک س نجان وه گه
نگ،  ک جه  قوربانی وه نه که نجان ده  منان و گه کات که  ده و تاوانانه  دواتر باسی ئه و ڕاپۆرته ئه. رپچین سه

،  وه کان و جیابوونه لکھول، لکدابانی خزانه وای ئهر ی بپه وه کان، خواردنه ره سکه رمان و ماده قاتوقی، ده
درن  نجامده  ئه وه کانه وره ن گه الیه موویان، له ین هه ر نه یان گه  زۆربه  و ئایدز، کهHIVخۆشی  کردنی نه نه شه ته

  مساردیمان له می و خه خهر مته  که کانمان یان به  کار و کرداره ، به وره ی گه  ئمه واته که.  وره  گه تن به و تایبه
 لکدابان و  ن که  ده Haas, et al. (2004). نجان رپچی گه کی سه ره رپرسی سه  به بینه کانماندا ده کاره
زانایانی سایکۆلۆژی و .   نجانه رپچی و تاوانی گه کی سه ره کان هۆکاری سه ی خزانه وه شانه وه هه

رو  وه خته کی خزانکی به مه رم و پ ئه  بۆ مناڵ و مردمناڵ کۆشی گه کهی  وه ر ئه سه کریمینۆۆژی سورن له
تی  سایه ن که ندروست و خاوه سکی ته  که  ببته ی که وه وه بۆ ئه کی دیکه ر پویستیه  پش هه وته که قامگیر ده سه

  نده ، چه یه رمایه ن سه ندو خاوه مه هو  یان ده ته رامه مده ژارو که  هه نده  چه و خزانه  ئه خۆی؛ ئیتر گرنگ نییه
  .     کییه شته وارو ده خونده  یان نه وارو ڕۆشنبیره خونده
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و  ک لۆمه  نه یه کردن هه تیدان و ئاراسته  هاوکاری، یارمه نجان پویستیان به  گه توانین بین که  کۆتایدا ده له
 جیاجیاکاندا  مه رده  سه بت له نجان و ده ی گه و خراپه چاکهر  رانبه  لپرسراوین به وره ی گه ئمه. نشت رزه سه

و توانا   ووزه رگرتن له ک وه نجان و که رپچی و تاوانی گه  سه رگرتن له و بکرت بۆ به یه شوازی جیاواز په
بت  خ و ژیاری، دهر ندروست و هاوچه کی ته گایه  کۆمه وت ببته گای کوردستان بیه ر کۆمه گه ئه. کانیان باوه نه
ڕۆژ و  رانی پاشه  دروستکه و بیانکاته وه نجان بکاته کانی گه رک و مافه  ئه  بیر له ر کارکی دیکه  هه ر له به
  . وه کانیان بچنته رکه می ئه رهه ی به وه بین بکات بۆ ئه کانیان دا مافه
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   . وه ته و کوردستان نتدا بوکراوه بات و کوڕۆژنه ی خه  ڕۆژنامه له
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  ریم  ال که تا مه عه...     کان  ته سه  بده گومانلکراوه
 ئازادی   تاوانبار به١٠٠  ر گه ئه"

ک    یه که  باشتره  وه  له وه بسوڕنه
 پشت شیشی پۆینی  بتاوان له
" خسیر بکرت  یه وه زیندانه

  ] رکی ئینگلیز دادوه[
  
و  س بیری ئه  و که ر قوربانی تاوانه سه موان چاومان له ری هه ر باسی تاوان و سزاو ڕژمی دادوه  سه  دینه که

کانی پۆلیس  و بنکه ره ری جیھاندا به رتاسه  سه  له نجامدانی تاوان ڕۆژانه تی ئه  تۆمه  به  که ی نییه وانهگومانلکرا
ش  ندک جاری دیکه ندک جار تاوانبار و هه درت و هه نجامده دا ئه گه یان له وه کرن و لپرسینه ڕاپچ ده

ری و پۆلیسییه   دادوه  سیستمه  وت و  له یه له سه هم م رچی ئه گه ئه. کرن چن و ئازاد ده رده بتاوان ده
یدا بنت،  که  تاوانه ن دان به که سک ده  که و ئازاردان وا له نجه شکه  ئه  زۆر شون به و له کاندا جیاوازه جیوازه

سانی   کهندک شون  هه له.   نییه وه رییه سه ر فیشی به  هه  که وه ر خۆیدا ساخبکاته سه یان تاوانک به
ردا  سه دا هیچ تاوانکیان به یه و ماوه ر له گه کی دیاریکراو ڕابگیرن و ئه یه کرت بۆ ماوه گومانلکراو ده

  ی زۆر له کرن یان بۆ ماوه رنگون ده ک سه  زۆر شون هشتا خه م له بت ئازاد بکرن، به  ده وه بوه ساخنه
  .لمابت ردا سه سه  تاوانکیان به کهی  وه ب ئه  به وه هرنه زینداندا ده

  ت له فره س نه موو که  هه  که کاتکدایه  له مه ئه! ین  بکه که کیش بۆ دزه یه با قسه: ت  ده یه کی کوردی هه یه له سه مه
دادگادا م  رده به  تا له سه و که  بچت ئه وه س بیری بۆ ئه ی که وه ر بئه  سه کاته کات و هرشی ده  ده که زه ده

بینین  ین و ده که کان ده واه راوزی هه یری په  سه  ڕۆژانه ئمه.  ر بتاوانه لمت هشتا هه سه ر نه سه ی له که تاوانه
ن  س ده ر زۆر که کسه ستگیر کران، یه دان ترۆریست ده رکوک سه و که غاو باقوبه  به مۆ له ئه:  نوسراوه

   بچت که وه ی بیریان بۆ ئه وه ب ئه باران بکرن، به  جدا گولله وویان لهم  هه ستیان خۆش بت و واچاکه ده
  .چت زۆریان بتاوان بن  گومانلکراون و پده وانه بپرسن چۆن زانیتان ترۆریستن؟ ئه

ن،  خۆیان بکه  لهرگری  ناتوانن به  که یه و گومانلکراوانه ی ئه  کشه یه  هه وه  کورته م باسه ندی به یوه  په ی که وه ئه
 کن و چۆن  و گومانلکراوانه ئه.  ئاگایان لی نییه نن که نجامدانی تاوانکدا ده  ئه خۆڕایی دان به یان به

ن؟  خۆیان بکه رگری له تیان بدرت؟ بۆ ناتوانن به ی یاسا یارمه  گوره رگرییان لبکرت یان به توانرت به ده
  بت؟   ئاگای لی نه نت که  تاوانکدا ده سک دان به چۆن که
  و گومانلکراوانه ی ئه  کشه  ووردی له  به ش پویسته لک پرسیاری دیکه و گه م پرسیارانه می ئه بۆ وه
  . ڕوو نه یان بخه که تبوونه سه ی بده مینه  و هۆکارو زه وه بکۆینه

  ی سیستمه  و زۆربه و ساکار دیاره  زۆر ساده م گوتاره ئه. لمت سه ر ده سه تا تاوانکی له  هه س بتاوانه موو که هه
جکردن و  ر بواری جبه  سه  دینه م که به. نن  درۆ دانی پدا ده  ڕاست بت یان به کانی جیھان به رییه دادوه
بارچونی داد   کانی خۆرئاوادا زۆر جار باسی له سازییه  پیشه  وته له. کرت می کاری پده  که ساپندنی زۆر به چه

(miscarriages of justice)ت که  دهتاوان ده  له  بریتییه کرک که رچونی که  بکی زۆره سنزینداندا   له  سا 
و  ر ئه  سه  له لماندووه ی سه سه و که  بتاوانی ئه  که وه ی پشکنینکی زانستییه وه هۆی دۆزینه  به خسیر کراوه یه

دا بواری   لره  که لک هۆکاری دیکه  و گه و تاوانه ر ئه سه  له سکی دیکه نانی کههۆی دانپدا  یان به تاوانه
  درت و له یی ده  پشکنینی تاقیگه متر گوێ به  جیھانی س ناسراون که  به دا که  وتانه و له...  باسکردنیان نییه

زگاکانی پۆلیس و ئاسایشدا و مافی   ده  له یه دان کارکی ڕۆتینی و ساکاری ڕۆژانه نجه شکه ی وتان ئه زۆربه
 مافی مرۆڤ و دیموکراسی  دام که ڕه و باوه رچی من له گه ئه( وای خنکاون  ته کان به ما دیموکراسییه مرۆڤ و بنه

کاتی  له) کان ئاشکراو ڕوونن م جیاوازییه سپاون؛ به چه هایی نه  ڕه  هیچ شونک به ها نین و له مکی ڕه چه
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  رنت باسی خراپی باری ژیانی کردبوو له ر تۆڕی ئینته سه کی ئینگلیز له  ئراق کابرایه مدا لهدا ڕژمی سه
  یه وه ویش ئه  و ئه ک شتیان زۆر باشه کانی ئراق یه زیندانه:  ووتبووی وه  ویژدانه م به دامدا، به کانی سه زیندانه

  !بت  لبوردنکدا ئازاد ده واسرت یان له هد ؛ یان هه وه منته  زینداندا ده م له ک زۆر که خه
 یان  وه نیانه مه می ته هۆی که  یان به ن که سانه و که  ئه وانه ئه: کان ته سه  بده ر باسی گومانلکراوه  سه بینه
رسیار و می پ کی گونجاو وه یه  شوه تن و ناتوانن به سه  بده وه رونییانه قی و ده هۆی ناکامی باری ئه به

  ره مه یرو سه  یان شتی سه  ئاگایان لی نییه نن که  تاوانکدا ده و زۆرجار دان به وه نه ی پۆلیس بده وه لکۆینه
 پۆلیس  ن که گه  تنه و پرسیارانه چت له  پده سانه و که ئه.  تاوانباربن  که وه وه  گومانی ئه نه خه ن و پۆلیس ده ده

کانیان  مه زانن وه  پایان و نه ته  دراوه ن که  تنگه که  گرنگی و ماناو قورسایی تاوانه  لهکات و یان ده ئاراسته
  .  نوسیان ر چاره سه  گرنگن له نده چه

چت بۆ   پده نه مه م ته ئه.  بت وه  ساه١٨نی  مه  خوار ته  له  که سکه ر که تی هه وه ی یاسای نوده گوره مناڵ به
و  بت نزیک بت له رده کی گشتی هه یه شوه م به بت به کاندا جیاوازی هه  جیاوازه ته وه  ده سایی لهستی یا به مه
  و کاره توانن ئه ندانی پۆلیس ده  و کارمه خت نییه  سه نده وه  کارکی ئه وره  گه ی مناڵ له وه جیا کردنه.  وه نه مه ته
 learning)  ی فربونیان الوازه  یان ڕاده قیان کام نییه ی یان ئهرون  باری ده  که ی وانه م ئه به. ن بکه

disability)  کی پۆلیس هه  بۆ کارمه ته حه  زۆر ناڕهت ستنیشانیان بکات و هه  ئاسانی ده روا به ندردیانبھاو .
،  ستداوه ده اوی کۆنترۆی خۆیان لهو ته  به  که  نییه سانه و که ست له به دا مه  لره  بوترت که وه  ئه دا پویسته لره

رکی  کانی و ئه وت و کرداره سوکه ر هه رانبه  به هیچ جۆرک لپرسراو نییه  به سه و که دا ئه و کاته  له چونکه
 زیندان یان   له سانه  که م جۆره  کۆندا ئه رچی له گه ئه. رشتی بکات رپه تدا سه ی تایبه خۆشخانه  نه  له  که ته وه ده
نرن یان  ندام داده مئه  که  به وه قی و فربونه ی ئه باره  له ی که و گومانلکراوانه ئه. کران خسیر ده دا یه تخانهش

  وه هۆننه ن و چیرۆکی درۆ ده که  درۆ ده وه   خۆیانه  له  که وه وه  گومانی ئه نه ندی پۆلیس بخه چت کارمه منان پده
یاخود باری .  وه قیانه هۆی باری ئه  یان به وه نیانه مه می ته هۆی که  به وه نه  بدهمی نادروست چت وه یان پده

  وه نه خه درۆی نه  و به وه بنه رز نه  به  و پایه وره سکی گه نگاری که ره ی به وه ر بۆ ئه  هه  که یه و جۆره ستیان به که
   [Fennell, 1994:57].  وه نه ده رێ ده  ئه کانی به می پرسیاره وه

متر بیریان  ن، که که ن باسی دادگاو بیاری دادگا ده که بارچونی داد ده  باسی له ی که بیاتانه ده و ئه و ئه ی ئه زۆربه
  ن که خه  پشتگوێ ده و ڕاستیه درت و ئه ی پۆلیسدا ده  بنکه یی له ی بیاری بنچینه  زۆربه چت که  ده وه بۆ ئه

ری  کی دادوه یه ر کشه  هه  له یه وه ره کالکه  یه نده  تاواندا چه سک بۆ داننان به هاندانی که تاواندا یان  داننان به
و  کانی پۆلیسداو ئه  بنکه  له ی تاوان و گومانلکراوان ها زۆری کشه روه   هه[Dixon: 1999: 81]. تاواندا

رانی   ماف و گوزه کات که ر وا ده  به هیگرت ڵ گومانلکراواندا ده گه  پۆلیس له ش که یه ه شوازی مامه
دا  مکاته  له[Maguire & Norris 1994:10].  وه کانی پۆلیسه ی لیستی کاره  دوای دواوه گومانلکراوان بخرنه

  ری دته کی دادوه ک پویستییه  وه  گومانلکراوه سه و که تیدانی ئه ی گونجاو بۆ یارمه وره سکی گه پویستی که
  . ئاراوه

، خزمکی نزیک یان  وره کرت بۆ مناڵ دایک یان باوک، برا یان خوشکی گه  ده ' گونجاوه وره گه ' سه و که ئه
ش  و کاسانه بۆ ئه. بت  نه وه  پۆلیسه کی به ندییه یوه ڵ منان کاربکات و هیچ په گه  له ت بت که وه ندکی ده کارمه
 بواری  زا له تی شاره وه ندکی ده سکی نزیکیان یان کارمه وا که ندامن ئه مئه  که وه قییه رونی و ئه ی ده  باره  له که
 کارک بکات   که یه وه  ئه سه و که رکی ئه ئه. تیان بدات کرت یارمه قی و الوازی فربوندا ده رونی و ئه ده

   که مه بت و وه  پاوپ ئه وه یداته ه د سه و که  ئه ی که مه و وه ن و ئه کتر تبگه یه و پۆلیس له که گومانلکراوه
ک  سکی مناڵ وه ر کات که  هه  که ی پۆلیسه رکی لپرسراوی گرتوخانه  ئه ره  ئینگلته له. وت بیت یه خۆی ده

 یان  ندامه مئه  که وه قییه رونی و ئه ی ده  باره  گیراوک له بوو که  الیان یان گومانیان هه یشته گومانلکراو گه
وتندا  و چاوپکه وه  کاتی لپچانه  له  که وه نه ی گونجاو ئاگادار بکه وره سکی گه  که یه الوازی فربوونی هه

 Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) Code of یاسای    له یه له سه م مه ئه. بت ئاماده
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practice Cستا له یه له سه و مه رچی ئه گه ئه.  وه ته  دا ڕوونکراوهری ئینگلیزیدا زۆر   ناو سیستمی دادوه  ئ
 پویستی  م باسه ستی ئه به م مه کرت، به گیرت و داوای چاکسازی ده ی لده خنه وام ڕه رده و به جگای مشتومه

   ئمه تهوا. کانی موکوڕی و گیروگرفته ر که  سه توانین بینه  ده وه  و دوای ئه یه یه و شوه بوونی سیستمکی له
کانی  کارییه ر وورده  سه ر بینه گه ئه. رار رقه موکوڕی شتکی به ک که ین نه که بوونی شتک ده  نه دا باس له لره
بونی  ب ئاماده ت به سه کرت گومانلکراوکی بده  ده ی که و کاته ک ئه کانی وه کییه  الوه  و بیاره و بیاره ئه
 دواخستنی  دا که و کاتانه و له له په کاتی به ک له دا ساز بکرت وه گه وتنی له چاوپکهی گونجاو  وره سکی گه که

  ربگرن یان زیان به  وه و کاته ک له  که  یان تاوانبارانی دیکه وه وته ی لبکه وره چت زیانی گه  پده که کشه
ی  وه  لکدانه دا پویستی به ، لره وه وتنه و دواکه هۆی ئه  بگات به که  خۆی یان قوربانیانی تاوانه که گومانلکراوه

ندی  وه رژه کانی به نه موو الیه و هه وه  لقوپۆپی جیاجیای لببته ک   یاسایه ک پۆژه بت وه بت و ده زیاتر ده
  .چاو بکرت ندی گومانلکراوانیشی تدا ڕه وه رژه ندی قوربانیانی تاوان و به وه رژه گشتی، به
خت   جه نده وه  ئه نجامدانی تاوانک گیراوه  گومانی ئه  به وه ن پۆلیسه الیه یان له که  مناه  که وره سانی گه هزۆرجار ک

  و بۆ ڕازیکردنی دی دایکوباوکی و پۆلیسیش له  پۆلیس بت ئه بت ڕاستی به  ده  که وه نه که  ده وه ر ئه سه له
و   ئامۆگاری ئه  که یه وه  ئه  گونجاوه وره  گه سه و که رکی ئه دا ئه لره. تتس به ده  دژی خۆی هه ک له  درۆیه وه خۆیه
 ڕاست  د دنیایه دا سه سه  له ندی بنونت که زامه  ڕه و شتانه ر ئه سه نھا له  ته  پویسته نت که یه  بکات و تیبگه مناه

   که به رشانه سه ی له وه رکی ئه ر گومانلکراوک ئه هه.  یه رک و مافی هه و ئه  ئه  بزانت که و دروستن و پویسته
 درۆ  خر و پۆلیس به  بت نه  وا نییه دا که و شونه  له یه شی هه وه م مافی ئه  به وه می پۆلیس بداته ڕاستی وه

  .  وه بخاته
دا تا چ  یه و کشه  له جاو دانراوهی گون وره سکی گه  که  به  که سه و که ؛ ئه وه  پشه  دنه ک کشه دا کۆمه لره
 ناورت یان  که م مناه و به ودا نییه ڵ ئه گه ی له که ت کشه وت؛ ک ده ی ده و مناه ندی ئه وه رژه ک به یه ڕاده

 فشارکی  و نابت به یه که رکی خۆی و مناه زای ماف و ئه  شاره سه و که ت ئه نگ بکات؛ ک ده ت ده ڕوی نایه
 قوتاری  یه یبه و عه میش له ئه لمنت و  ر خۆیدا بسه سه  به که  خرا کشه و وای لناکات که که ر مناه سه یاتر لهز

قی و  ندامی ئه مئه ی که  خۆی کشه یه وره  گه سه و که ک نات ئه!  شانی ر  سه تیه ی هناویه که  مناه  گوایه ببت که
نت  یه  ناگه وه  ئه مه م ئه ن؛ به بده رهه  سه یه یان هه وه ری ئه گه  ئه ی دیکه ها کشه نده ه و چ مانه ؟ ئه رونی نییه ده
  نه  الیه ک له  و که وه وام پیدابچیته رده بت به ر سیستمکی زیندوو ده کو هه  به  باشتره و سیستمه بوونی ئه نه

  . حاه  مه و دواوه ره  به وه ڕانه  گه ریت چونکه و پشی به ره هوام ب رده ربگریت و به کانی وه موکوڕییه الوازو که
   له م مافه ئه.  داوای ڕنومایی یاسایی بکات  که یه ی هه وه ی پۆلیس مافی ئه  بنکه گاته  ده ر گومانلکراوک که هه

. کرت  دابین ده سه و که بۆ ئهر  ت پارزه وه رکی ده ر ئه سه  خۆڕایی و له  زۆر شون به و له سپاوه زۆر وتدا چه
 و  یه ی هه و مافه زانت ئه قی چۆن ده ندامی ئه مئه ت چ مناڵ بت یان که سه سکی گومانلکراوی  بده م که به

دا بوونی  ئا لره. کات تا داوای ئامۆژگاری لبکات  ده سه و که  به گات و چۆن متمانه  تده یه له سه و مه چۆن له
  . کی ژیانییه ی گونجاو پویستیه وره گهسکی  که

مدیس  کرن هه ستگیر ده  تیدا ده ی که و وته سانی بیانی و نامۆ به  که ش بوترت که و ڕاستیه  ئه پویسته
وتن   هیچ  چاوپکه ، واته وه کانیان بۆ ڕونبکته رک و مافه ن ئه گه  تیده  زمانک که  به  که یه  هه وه پویستیان به

  ران له  پارزه  زۆر له شایانی باسه. درت نجام نه رگ ئه بوونی وه ب ئاماده  ئیمزاکردنک به قه ره ان وهی
ن،  نجام بده رگان ئه  کاری وه نانه  بالیه ن که تی پۆلیس ناکه رگی تایبه  وه  به  زۆر متمانه  چونکه ره ئینگلته

 فشارک  بته بت ده ر نه  هه وتنی پۆلیس؛ که  ژووری چاوپکه نه به ک چاودر ده تی خۆیان وه رگی تایبه وه
گینا   ئه  ڕۆتینکی یاساییه م کاره ئه. نجام بدات و پاکی ئه نانه  بالیه  به و کاره  ئه رگی پۆلیس که ر وه سه له
  .   مه دا زۆر که وکاره می له رخه مته ری ناپاکی یان که گه ئه
وت، یان ناتوانت  و نایه ی گونجاو نییه وره سکی گه ک که یه وره موو گه  هه بیر بت که لهشمان  وه بت ئه ده
سانکی   که  که زایان پیان باشه  شاره س له  زۆر که ر بۆیه هه.  بپارزت ته سه  بده سه و که ندی ئه وه رژه به
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ڵ  گه کاتی پویستدا له اهنانی پویستیان پبکرت و لهزرن و ڕ  دابمه وه ته وه ن ده الیه  له و کاره ت به تایبه
و   ئه  که وه  دنیا بنه وه وتنی پۆلیس بن و له ی چاوپکه سی گومانلکراودا ئاماده سوکاری که دایکوباوک یان که

  یه شهو ک واوی له ته ش به سه و که و ئه نجامدراوه رونی ئه یی وده سته ب هیچ فشارکی جه  به وتنه چاوپکه
ڕی  وت و باوه یه  خۆی ده ن که وه کانی ئه مه  و وه یشتووه کان تیگه و پرسیاره ری گیراوه سه  له  که یشتووه تگه

  .  یه پی هه
Pierpoint (2006:219) ت که   ده ن که  داده و کاره  بۆ ئه  که سانه و که  ئه  باشترهکی خۆبه نرخش بن  سان

ر  گه  ئه  که دایه ڕه و باوه و له دا ئه لره. ن ندی گشتی بکه وه رژه  به رگری له واوی به ته بن و به ت نه وه ندی ده و کارمه
.  ن نابن ری و بالیه  سیستمی دادوه بت له ر نه  پۆلیس یان هه شک له  به بنه وا ده ت بن ئه وه ندی ده کارمه
و  ن به س ئاماده  و زۆر که خت نییه کاند کارکی سه گا خۆرئاواییه  کۆمه  له خشانه  خۆبه سه و که کردنی ئه ئاماده
یان  ن و توانای کاری دیکه وته ککه  پیرو په  کاتکدا که ک کارکی خرخوایی بت له ستن؛ ئیتر وه  هه کاره
ک خۆ ڕاهنانک بۆ  ن وهبت، یا یان نه  توانای کاری دیکه وه ییه سته کی جه ندامییه مئه ر که هۆی هه ، یان به ماوه نه

   بۆ زۆر له رجکی خوندن وایه ک مه  وه مه  ئه بت، که  هه وه النه سه و مه ندی به یوه  په  که کارکی دیکه
خشی  ن کاری خۆبه وت کاری تدا بکه یانه  دواتر ده دا که و بوارانه ی خوندنیاندا له ماوه  له خوندکاران که

  .  کرت رف ده فی هاتوچۆیان بۆ سه سره هنھا م ن و ته نجامبده ئه
بارچونی داد بگرت  ی له  زۆر کشه ر له کرت به  کوردستاندا ده  له ته و بابه بوونی سیستمکی له  هه بگومانم که

  یه کوردیه  نده و په ی ئه وانه  پچه م کاره رچی ئه گه ئه.  وه ندامانیشه مئه  مناڵ و که مووان به و زامنی داد بکات بۆ هه
  ! مناڵ  یان له ربگره  شت وه  یان له قسه: ت  ده که
   

  : وه گمه زمونی کوردستان ده ر ئه سه  له رهاتی کورت  سه دا من دوو به لره
. زی بوون به زان دا  پاڕه  له وه ربازکی زۆره ر و سه ی هلیکۆپته ها فۆکه نده  چه سوپای ئراقی به: م که یه
 شتی   قاله رک پرسیاری له فسه ئه.  جیا  جیاو پیاو به ڵ کردبوو ژن و مناڵ به م ئاوایدا کۆمه رده به هکیان ل خه
  زانم، ئمه ر ووتی ده فسه کابرای ئه.   شته وه ش ووتی قوربان ئه که کی گونده سکی خه کرد، که تی ده حمه ڕه
ی  که ره فسه  ئه  تۆ ئاق ترم به سک بت من زۆر له ک که ش وه قاله. گرین رده ی شت و مناڵ وه  قسه ک له که

  ! ڵ به ڵ، موخه به موخه: ووت
  

 یان الوازی  سه و که  ئه دیاره.  گومانی سیخوڕی ڕژم سکیان گرتبوو به  که رگه ک پشمه کۆمه: م دووه
یدا  گه  له که.  رێ وه یووت ئه هیانووت تۆ سیخوڕیت، د  ده که. قی بوو ندامی ئه مئه بوو یان که فربوونی هه
رێ  یووت به ی ده  وزه وه  بنه ریک بوون جارکی دیکه  خه تک که ، کا وه ی ووت نه  ده وه بونه هواش ده

  .  وه
رێ   ئه چییه   مه  کوشت، ئه و کابراتانه  ئه  ئوه ویژدانیان ووتبووی کاکه سکی ژیرو به کاندا که رگه ناو پشمه له
  .  ماشیش نییه ڕه خوا ته ، وازی لبنن با بوات به روه  به وه ، نه وه
  :کان رچاوه سه
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   وه ته دا بوکراوه  کوردستان نت و کوڕۆژنه  له
 

  ...  ی کورد ی و ئمه نده گه
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 ی ئابوری، گه نده ی سیاسی، گه نده ک گه  وه یه و جۆری جیاوازی هه لک شوه  گهCorruptionی  نده گه
م  له.   تاوانی کۆمپانیاکان ناسراوه  به کان که وره  گه زراوه ی کۆمپانیاو دامه نده کان و گه تییه وه زگا ده پۆلیس و ده

تدا بۆ  ڕه  بنه  له  که تکه رج و خزمه لومه ی هه وه کارهنان یان قۆزتنه ی خراپبه نده  گه ست له به دا مه  نده نوه
  ی که و داهاته رمایه و سه کات ئه  واده تی تاکک یان گروپک که ندی تایبه وه رژه  بۆ به ندی گشتییه، وه رژه به

و  یاخود ئه. کراو یان پارتکی سیاسیس یان گروپکی دیاری که وتی تاکه ستکه  ده  ببت به موکی گشتییه
تی  نھا بۆ خزمه کدا بت ته  زۆری خه ره ی هه ندی زۆربه وه رژه تی به  خزمه  له  پویسته ی که  سیاسییه ته سه ده
یان پارتکی )  کوتله(س، گروپ  که سکی تاکه ندی ته وه رژه پناوی به له. سوڕت ده م هه سانکی که سک یان که که
ندی  وه رژه نی به مه  سوته کرت به  ده که که ش زیاتر خه وه خرت و له ندی گشتی ژرپی ده وه رژه اسیدا بهسی
ندی  وه رژه ری به  پارزه کرت که ڕوان ده هایان لچاوه  وه ی که ندانه و پۆلیس و کارمه یاخود ئه. وان سکی ئه ته

   خزمه و خزمه رتیل و واسیته و به وه قۆزنه تی خۆیان ده ندی تایبه وه رژه تی خۆیان بۆ به سه گشتی بن یاساو ده
  .بت ردانی دروست ده م و دادو، بدادی و پاشاگه  جگای یاساو سیسته چته ده
ندی  وه رژه بت به ر شونک مرۆڤ هه هه  له ، واته یه موو شونک هه  هه توانیین بین له ک ده یه ی تا ڕاده نده گه

  ی که رجه لومه و هه ی ئه گوره دات؛ به ده رهه ناو سه بت ناو به رنه کرت یان هه دی ده رستی به ت و خۆپه تایبه
زگا  ی داموده نده دوای گه ۆ به ک هه کاندا میدیاکان وه وتووه  پشکه  خۆرئاواییه  وته له.  خساوه بۆیان ڕه

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

ن  خۆو بالیه ربه بت سه دگاش دهو دا وه بته و ڕوی دادگا ده ره موو شتک به دا هه لره. پارتک یان گروپک
   خۆمانه ر به س سه  که یان بت فنه! ئاگات لم بت:  دادگا بت سکی سیاسی ناتوانت به  که واته. بت

 خۆم زیاتر  ریتانیا که یان ڕونتر بین به( ش  و وتانه کی ئه  خه ش بوترت که وه  ئه پویسته.  خاتری بگره
 سیستمی سیاسی و   له یه یان هه خنه یی و ڕه وام گله رده ریف نازانن و به  شامی شه ی خۆیان به که وته) ئاگادارم

و  یه گایه و کۆمه ی زیندویی ئه ش نیشانه مه ئه. کان  سیاسییه تییه سایه وتی که سوکه یان و هه که ته وه ئابوری ده
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.  وه ریانه سه ون به  فیرعه ی ببت به نده  گه س به وت که  نایانه تی که یه که که ی هوشیاری خه نیشانه
ویش  گینا ئه بت وا بت ئه وال ده مالو ئه ب ئه ڕاستی و به  به  که ری یاسایه روه ی سه مانکاتیشدا نیشانه هه له
وت  مانه تک نهر ش هه: ت ک کورد ده چت زۆر ترسناک بت و وه یان پده مه  ئه ، که وه ییه نده  خانی گه چته ده

ژیم  ریتانیا ده  به  من له دا که یه و ماوه ؟ له!ین نی کرد چی بکه  خوێ بۆگه ی که ین، ئه که ن بکات خوی پده بۆگه
سانی  که.   دورودرژی باسیانکراوه  میدیاکاندا به و له ی سیاسی و ئابوری ئاشکرا کراوه نده ها جار گه نده چه
نگی   هۆی جه ت به وه رزی ده کی به ر خۆ کوشتنی زانایه سه زیران له ک وه ره ک سه  وه دادگا رز دراونه به پایه

 شاری بریست   له ر کینی خانوو شوقه سه زیران له ک وه ره خزانی سه.  وه کانه  کۆکوژه که ی چه له سه عراق و مه
ها  روه ی البرا هه که  پۆسته نجامدا له  ئه  له ر بازرگانی کردن که سه ژیم له  من لی ده ی که و شاره و قایمقامی ئه

زیرک   وه وه ر ئه سه و له دایه وه  لکۆینه تا ئستا هشتا له  هه ریتانیا که  به ری و کۆچ له نابه ی سیستمی په نده گه
ر  سه دادگادا بیاریان له  له و کشانه هتد ئه...کانیان البراون  پۆسته ت له وه رزی ده  به ندی پایه ها کارمه نده و چه
  وه  ئه پویستیشه.   یه وه ره کالکه گینا یه وه، ئه شته وه ده رزتر هه کی به  دادگایه نھا به درت و بیاری دادگاش ته ده

 موو توانای مای خۆیان موو شوینک، هه  هه کان، له وره گه نده  مه وه تدارو ده سه و ده وره  پیاوانی گه بین که
ی  وه م ئه به. ن که خۆیان ده رگری له گرن و باشترین به ر ده خۆیان و باشترین پارزه رگری له ڕ بۆ به  گه نه خه ده

ستی نایخوات؛   خه ر به س تا سه و که وه ریانه سه ون به  فیرعه س ببته کیی ناهن که  خه  لره  که یه وه  ئه ئاشکرایه
 موکی  بته  مۆی ده  به وه  کۆی کردۆته وجۆره  به ی که یه رمایه و موک و سه و پاره ی باردا ئه زۆربه کو له به
  .  ت وه ده

 و کاتکیش  وه  ژر کۆنترۆه کاندا خرابته وره  گه سازییه  پیشه  وته گشتی له ی و تاوان به نده چت گه پده
 شتکی  یه وه ی ئه  نیشانه مه  ئه کانیان؛ که واه ردی هه  سه نه یکه ی قلیقۆچ ده ک مژده وا میدیاکان وه دات ئه ڕوده
   به وه نه یده ن و ده که  ده و تاوانه  و ئاشکرابوونی ئه واه و هه  بیستنی ئه ز به ک حه و خه ڕوانکراو نییه چاوه
یان ! ئاها چۆنن:  بن پیان  پیان که ی خۆیان داوه بژاردندا متمانه  هه  له دا که سانه و که رچاوی ئه به
  .  نودایه سانکی چۆنتان له که
 پان و  م جیھانه کانی ئه ییه نده موو گه  ناکرت باسی هه و ئمه  جیاوازه  بۆ وتکی دیکه وه  وتکه ی له نده گه
بت و  بوری ههقامگیری سیاسی و ئا ر شونک ئارامی و سه هه  له توانین بین که م ده به. ین  بکه رینه به

  .  وه بته مده یش که نده مان پوودانگ گه هه رار بت به رقه ت به دیموکراسییه
واڵ وباسی کوردستاندا  کان و هه فیزیۆنییه له  ته رنامه کان و به لکترۆنی و چاپکراوه  ئه ڕو ڕۆژنامه  ماپه ک له  وه
 کوردستان  ی له نده گه. ی جیاجیا  ڕژه کرن، به دی ده  به هییان نده و  گه موو ئه  کوردستان هه وت، له که رده ده

ردانی   پاشاگه  له میشه  و هه بووه خۆی خۆی نه ربه تی سه وه رگیز ده  کوردستان هه ، چونکه شتکی نامۆ نییه
  ش که سانه و که و ئه نیان کورت بووه مه یان ته  کراون زۆربه ش که ڕینانه و شۆڕش و ڕاپه ئه.  سیاسیدا بووه

گرتبت و گیرفانی  ن خۆی پ نه ک ده ک خه ر وه گه  ئه که وه ست دوای نشوستی هنانی بزوتنه ده  کاربه بوونه
زان   نه و به  ساویلکه  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

یان  رمایه و سه  پاره گرن که  ده سانه و که ک ڕزی ئه خه: ت سین ئه زیز نه ورک عهری ت نوسه. م ه  قه ته دراوه
  .  یدا کردووه  چۆنیان په  که وه نه  ناکه وه رگیز بیر له م هه ، به یه هه
ی  مانهکان مت  سیاسییه  لپرسراوه ک و نه  خه ر حوکم مابوو، نه سه دام له تا سه تی هه  تایبه  کوردستان به له
عس و  ی به وه ڕانه ی گه که  مۆته میشه ڕی ناوخۆی خوناوی هه  شه  له بجگه. بوو  نه رجه لومه و هه واویان به ته
ستی   ده س که زۆر که.  بوو وه رمانه ر سه سه به!  ک خۆمان ناومان ناوه ر وه ؛ هه زمونه و ئه ستچونی ئه ده له

چت  کی خۆی و پده ره  ئامانجی سه  کرده ی ده نده   گه وه م ڕۆژه که یه ر له هکی لپرسراوی ه یه  پله ته یشتایه بگه
.  زان و ناحای چاوی لبکرایه ک نه  وه وه یه که ره وروبه ن ده الیه  له  بوو که ی هه وه ترسی ئه کردایه مه ر وای نه گه
 گروپک  ر به  سه بوایه ن بیخوات، ده مان دهک الی خۆ بکات و یان وه توانی هه یده  نھا نه  ته  به سه و که ئه
  . بوو سپاو ترو جگیرتر ده و چه  شونی ئه تر بوایه نده ت ترو گه سه ده ی به که  و تا کوتله بوایه) ک یه کوتله(
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ک بۆ  هک و خ ، چه رچی زیاتری پاره ستھنای هه ده کان بۆ به  جیاوازه  سیاسییه باتی پارته  خه  له  بجگه مه ئه
  . ڕوانکراودا ڕکی ناوخۆی چاوه ر شه  هه  له کانی دیکه نه تی الیه ی دژایه ره وکردنی به  پناوی پته یان له که پارته
  موو ماوه و هه ڕی ناوخۆو ئه دام و کپ بوونی شه  دوای ڕوخانی سه  له رنجه  زۆر جگای سه ی که وه ئه

بردی، : یانووت دا ده١٩٩٢ سای   له ی که وانه ئه.  خواردووه ر تریان نه  هه ڕزانه و به ی ئه نده  گه  له دورودرژه
جا . ن ر وایان پده  دا هه٢٠٠٦  هتد ئستاش له... کانی تاپۆکرد ر خۆی و خزمه سه مووی له خواردی، هه
 سیاسی و  تره وره  گه ییه نده گهی  وه ر بۆ شاردنه رانبه ی به  تر ناخۆن، یان کوتله  که یه وه  ئه که له سه نازانم مه

ورت یان  وان ده ر به ش هه که که وروژنن و خه ر ده سه یان له که له سه کانی خۆیان مه کارگی و ئابورییه
بوبت یان  یدا نوقوم نه نده  گه قاقای له ر تا بینه گه  ئه  سیاسییه نه و پارت یان الیه ئایا ئه.  یه ی هه هۆکاری دیکه

ن و ناووناوبانگی خۆیانی  که دابن چۆن لی قبوڵ ده شار نه تری بۆ حه وره ی گه نده  گه ه نده  گه سه و که ر ئه گه ئه
  . زڕنن پده
 تاوی  لکه پناوی ئازادیدا، گه  زۆرترین قوربانی دابت له  جیھاندا که  بت له وه ته م نه که چت یه لی کورد پده گه
 کوردستاندا  عس له  ڕژمی به ی که مه و زوم و سته ئه.  رونیدایه  ده  له مه رچی زوم و سته  و ههنفال و کیمیاوی ئه

کرت  و ده لی پویسته سه ی ترو ته وه توژینه. کات رو دوکتۆرا ده ی ماسته یان نامه شی ده ، به یه تی بونه کردویه
  قیانه ن، هه  بکه وه ر لپرسراوانه سه  ناز به قیانه  هه که و خه ئه. ییما می سینه رهه زاران فیلم و به تی هه  بابه بکرته

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

  . رباز بوون هیدی ده  شه  نیوه  به ش که وانه هید بوون و چ ئه  شه که
رماو برستی و  نجامی تاوی سه  ئه کان له  درینه گه ر ی پشمه ، زۆربه باتی کردووه  خه ها ساه نده  چه رگه پشمه

زیندانیانی .  وه ریان نایه ک دڵ بوون و سه ی وه خۆشی کوشنده نجی دوچاری نه  گه ر به  هه وه خته رکی سه ئه
دایک .  و ئازارکیان قوبوڵ کردووه نجه شکه  ئه موو جۆره دا هه و ڕۆژه پناوی ئه و له یه وه ته و نه ر ئه سه سیاسی له

ش  بجه ه نفال و هه ئه. ری بوون ده ربه  و تووشی ده تیان پکراوه  سوکایه رگه هیدان و پشمه سوکاری شه و که
  . موان ئاگادارین ر بم چونکه هه سه پویست ناکات من هیچیان له

ی  وانه  باسکران و ئه ی که کانه و خه ئه. ین  ئاسانی چاوپۆشییان لیبکه روا به  ڕاستین و ناکرت هه مانه ئه
  یشت به بوو کاتک کورد گه بوو هه ره  پاداشت و قه ن به پویستیا وه یانگرته  ده رجانه لومه و هه  ئه ش که دیکه
   و ماستاوچتی بوو به وه و تاقمکه سته ند ده  گیرفانی چه  چووه بوو ستایشه ره و قه  ئه وه داخه به. ت سه ده

  .  زکییه باشترین ته
تی  ی کورد وسوکایه ر کشه سه  له ر بوه ده ربه ، ده ، ئازاری کشاوه باتی کردووه ختدا خه  ڕۆژانی سه سک له که

 ژیانی  کی دیکه  خه ر له گه ئه.   ئاساییه وه وی و موک ئه  زه  یان به  پاره  به وه ر پاداشت بدرته گه  ئه پکراوه،
ک ر تاقم گه ی ئه م ئه به. تی ر مافی خۆیه  هه وه متر ببت ئه بای که ی زیاتر بت یان کاره باشتر بت یان موچه

. رین ناوتان به توانین له رواش ده  دروستمان کردون، هه  ئمه ون و ووتیان ئوه  فیرعه موویان بوون به باتی هه له
  و به شه ڕه  هه ر به گه ی ئه ئه.  ر ووتیان بنه  ساڵ لووشداو هه١٥ی  تکیان بۆ ماوه وتی میلله ستکه ر ده گه ی ئه ئه

یان ئاشکرا  که ییه نده کانی گه گرن یان نھنییه یان لده خنه  ڕه یان کرد که انهس و که موو ئه تی هه کردار دژایه
  .  ی کوردستانه  کشه وه ن؛ ئه که ده

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

ندی  رستیار، مامۆستا یان کارمه  پۆلیس، په بته  ده سک که که].  شونی شیاو شیاو بخرنه
و  عسه ریتی به  نه مه  ئه بت بچت ئیمزا بکات بۆ حیزب یان ئینتیما بکات، که وانی ناچارنه شاره

موو  هه. نگنرت بسه ی هه که ی دسۆزی بۆ کاره ری ڕاده  پوه بهکو  ،  به وه ته بۆمان ماوه
 .لمابت سه ر نه سه ی له وه ی ئه وانه دادگادا پچه ر له گه  ئه کی کوردستان دسۆزه هاوتییه
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ک  نگنرن نه بسه  هه و پۆسته ی شیاوییان بۆ ئه گوره نرن به  بۆ پۆستک داده سانک که که •
 یان ناسیاوی کیه یان  یه دواوه ک له ی خه نده  یان چه بات کردووه ی خه نده  چه ی که وه ی ئه گوره به
 .   نیشان پکاندا  له ستی ڕاسته  ده نده چه

و  ب جیاوازی و واسیته  بۆ کوردستان و بۆ ڕزگاری کوردستان به باتیان کردوه  خه ی که وانه ئه •
ی سیاسی و ئیداری   پله  پۆست و به ک به م نه به.  وه ی بکرنهوای و دنه وه بوو بکرنه ره ماستاو قه

توانرت کار ئاسانی زۆریان بۆ  ده.  و دابینکردنی بژوی شیاو  ماڵ و موک و پاره کو به به
  ڕین و بۆنه  ڕۆژانی یادی راپه  خۆڕایی بت بۆیان یان له ت به ندک خزمه ک هه بکرت وه
  ن به دالیاو ئارمی جیاواز بکه یان مه ی پله گوره ان بۆ سازبکرت و بهکاندا نمایشی نیشتمانییه

  وه رگیز ئه م هه به.  وروپی و خۆرئاوا کانی وتانی ئه  درینه ره نگاوه ک جه ر وه وه، هه رۆکیانه به
ڕگای و  وه که ر خه سه  دیکتاتۆرو زام به  بکرنه م سکی که ند که  چه نادات که وه پاساوی ئه

 .  که و خه  بکوژ و ببی ئه رپچی یاساییان پبدرت و بکرنه سه
ک  ر وه گه  ئه ی بۆبکرت که وه زنرت حسابی ئه به رز داده  پۆستکی به سک له کاتک که •

بت ژیان و  کو ده ، به ک بن تۆ بووه کرت و خه ی ناوبازاڕ نه ره بت به نشینیش بت ده خانه
بت  ی نه وه ی ئه له  پۆستک په گاته سک ده ی کاتک که وه بۆ ئه. تی بپارزرت منیه ن و ئهرا گوزه
کی  رگرییه ک به ی وه نده  گه  خۆی به ت بکاته شره  گیرفانی خۆی پبکات و دی خزم و عه که

 .برت  الده ی که و ڕۆژه ڕوانکراو بۆ ئه چاوه
 پارتی  ن و ببنه کانیاندا بکه ڕیزه  له قینه و چاکسازی ڕاسته وه  خۆیاندا بچنه کان به  سیاسییه پارته •

ش پویستی  وه  ئه  دیاره ؛ که وه ریالی شاخی بمننه ک گه ر وه ک هه  نه مه رده م سه سیاسی ئه
 . مابت ی نه وه کانی مانه چت پویستییه و ئستا پده قۆناغکی دیاریکراوی مژووی بوه

و بیاری  وه ر بکرته و ڕوی دادوه ره ک به موو ملمالنیه ن و هه تی بالیه سه ین دهرزتر  به دادگا ببته •
ر  سه بت له گینا دوا بیار ده  ئه وه شته بوه رزتر هه کی به  بۆ دادگایه وه چونه  تھه نھا به دادگاش ته

 .ت وه ی ده وره ستکی گه ده ندو کاربه سکی ئاسایی بت یان کارمه ڵ که گه ؛ جا ئیتر له و کشانه ئه
   
  .ی زیاتری بۆ بکرت رچڤه ی بۆ زیاد بکرت و په لک شتی دیکه کرت گه و ده  گشتگیر نییه م لیسته ئه
  وانه بوای من ئه به. نوسن 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 رت بهک یان ده زۆربه
o کی سیاسین و له  الیه ر به  سه ی که وانه ئهۆ په نگی جاران ئه تفه ڕه جیاتی شه نڕه ر شه  به نایان بردۆته م  

ر لگرتنک بۆ  نگه ک سه وان وه ستی شکاندنی ئه به  مه ر به رانبه سانی به ر که سه نوک و نوسین له ده
ن، یان  یان زیاد بکه که  دوژمن بۆ دوژمنه ی که وه  ئومدی ئه یان ، یان به که تی حیزبه ندی تایبه وه رژه به

  میان وا ڕاهاتووه ر ده ، یان پادداشت بکرن، یان هه وه کانی خۆیان بشارنه یبه ی و عه نده ی گه وه بۆ ئه
 چاکسازی و   هیچ جۆره ترچی ڕاستیش ب گه مانه، ئه ی ئه خنه ڕه.  بیگۆڕن خته  سه و تازه

 نییه و  وه  نیازکی پاکه  به کات چونکه کان ئاۆزتر ده  کشه ت و بگره دوادا نایه وپشچونکی به ره به
رعی و شونی  کان بۆ ملمالنی ناشه  سیاسییه کردنی زیاتری پارته  هۆی خۆئاماده بته  ده بگره
 . بت قایمتر دهوتر و  یان پته وه ن و پویستی مانه نده گه

o کی سیاسیدا سه  ناو الیه  له ی که وانه ئهو ئه کی دیاریکراون و که یه  کوتله ر به نیه و کوتله سانی ن  
ڵ  نده  گه وه  خۆیان له  که وه وه هۆی ئه ن، به  بکه سانه  یان که سه و که  ئاشکرا باسی ئه خۆیان ناتوانن به

 بترسن ئاشکرایان  وه مان له البت و ئه چت نھنی قورسیان له ه پد سانه  یان که سه و که ترن و ئه
ی  ربینی داخی نو دیان و الوازکردنی پایه هنن بۆ ده کار ده ک توتی به  وه مانه ن،  ئه بکه
 زۆری ڕاستن،  رچی به گه ی ، ئه نده  گه ش له یه خنه  ڕه م جۆره ئه. ر رانبه نی به تی و سیاسی الیه یه کۆمه
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ش  لکی ووت ڕووت ڕه  قه لک به ت قه ک کورد ده کات و وه ن قایمتر ده نده مدیس شونی گه هه
 . بت

o شمه ی که وانه ئهزان و که رگه  پرین، زیندانی سیاسی، خه هیدان و بنه سوکاری شه ی دنفال و  ی ئه ما
 یان  وه بته رزده  به وه وانه ناوی ئه به  سانی دیکه بینن که  ده ش که مانه هتد ئه... کیمابارانکراوانن

ون و  ست و فیرعه ده  لپرسراوو کاربه بته  ده سکی دیکه کات یان که  ده وه وانه  خونی ئه بازرگانی به
بن و زۆرجار  ت ده ی قارس و بتاقه نده  گه س لیان ناپرست زۆر به نارخراون و که مانیش که ئه
ن  که  ئاشکرا ده وره ی گه نده و گه الیه یان له وره ی جار نھنی گه  زۆربه مانه ئه. گرن ی توند ده خنه ڕه
نان و ستایش کردنکی درۆ یان   پداهه ک، به یه  پاره  به ک، به وییه  زه  پارچه م زۆر جاریش به به
  چنه مانیش دوایی ده ختی کورد ئه دبه و زۆرجاریش بۆ به وه نه به یمانکی درۆ کپ ده  په  بۆره ر به هه

 .  وه کانه وره  گه ه نده  گه ره ڕیزی هه
o ییه نده موو گه  زۆرچاک ئاگاداری هه مانه ئه یشیان ناخۆشهم چونکه  به کانن و پ و پارت و   خۆیان له

ژیانیان ر  سه ترسی جیددی له چت مه  پده ییانه نده و گه ن، ئاشکراکردنی ئه که دا کارده  سیاسیانه نه الیه
ر  و پیری هه ره  به وه  خۆشحاییه م به رانیان لتکبدات به دروست بکات و ماڵ و حاڵ و گوزه

. بن ت خۆشحاڵ ده سه  ده ش له سانی دیکه ی که خنه  ڕه چن و به  ده قینه کی چاکسازی ڕاسته یه پرۆسه
  ربت به روه بت بۆ ژیانیان و یاسا سه ههواو  تی ته مانه ر زه گه رچاو بگن ئه کرت ڕۆی به  ده مانه ئه

 . گوفتار ر به ک هه کردار نه
o که ی که وانه ئهنت ده وه ره  ده  له  ساناوه ده کی باشیان به ژین و ڕۆشنبیرییه ی وکیان  و خه ست ه

وام  رده بهی وتن و  وه ناوه ، یان له وتویان بینیوه و سیستمی سیاسی و ئابوری وتانی پشکه بینیوه
  مانه ئه.  ببینن و جۆره یان به که له  گه چن و پیان ناخۆشه کانی جیھاندا ده واڵ و گۆڕانکارییه دوای هه به
ت و  وه کانی ژیان و ده موو بواره ی هه و پرۆفیشنان و پسپۆڕ و کارامه ن بوانامه زۆری خاوه به

  نگییه الیان نه نارخراون و خۆیشیان له  که وه تی سیاسییه سه ن ده الیه  له م چینه ئه.  گایان تدایه کۆمه
ی ڕکخستنی   پرۆسه  بگن له تیفانه رچاوو پۆزه کرت ڕۆکی به م ده ، به ییه نده و گه شک له  به ببنه
زۆری   به مانه ئه.  خست ر بواری گونجاویان بۆ به گه کاندا، ئه  کارگییه ت و کاروباره وه ده
.  وه کی دیکه ندییه وه رژه ر به  پش هه نه خه ک و کورد ده ندی خه وه رژه و به یه تیانه کانیان بابه خنه ڕه
  وه کانه  سیاسییه رته  پا کک له ن یه الیه ندکیشیان له ر گویان لناگیرت و هه یان هه  زۆربه مانه ئه
چت  ر گویان لبگیرت  پده گه  ئه مانه ئه. یدا دهن  پۆشاکی گه ک له یه  پینه کرنه  و ده وه قۆزرنه ده

  رچاو بگن له وی سیاسی و کارگی و ئابورییان پبت و بتوانن ڕۆی به ی پته رنامه زۆرجار به
 دژی   له ی که وانه ئه:    بیر بت که یان له وه بت ئه  ده میشه م هه به. یدا نده ی گه وه نگار بوونه ره به

 Lou Marinoff, The Big).   دڕنده بن به  خۆیشیان نه بت زۆر وریا بن که نگن ده جه کان ده دڕنده
Questions) 

کرت زیاتر وورد  نین و ده) ق موته(ها  واوو کۆتایی و ڕه  ته م لیستانه  ئه ش بوتریت که وه  ئه پویسته
ها نین و  ر ڕه مدیس هه  پۆلن کراون هه و جۆره  به ش که سانه و که و شیکار بکرن و ئه رچڤه و په وه بکرنه

  و به ی دیکه که  بازبدات بۆ گروپه وه م گروپه  یان له وه ند گروپک بیگرته ک کاتدا چه یه سک له کرت که ده
  .  وه شه وانه پچه
ر خۆی  ت، یان هه وه دهت و  سه  ده  به که ی خه مانی متمانه شاندن و نه وه ی هه ی نیشانه نده ڕاستیدا گه له
تیک، پارتک  وه کاتک ده.  وه گرته زگاکانی ده ت و داووده وه ت و ده سه شانی ده وه ک هه ریه به خۆیدا له له

  وه ری لبگرت، ئیتر ئه توانت به  نه وتۆ که کی ئه یه  ڕاده یشته نویدا گه ی له نده نکی سیاسی گه یان الیه
ر  سه  له  خۆ چونکه ونه  زووترین کات بکه بت به و ده یه ته سه و ده ڵ بوونی ئه نده  و گهی داڕزان نیشانه

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

ن و  بده رهه  سه  که نی دیکه ن بۆ الیه و جگا چۆڵ بکه وه شنه بوه ک هه ر یه به واوی له ته به 
کو  به!)   منامان وورده تکایه ( ڕین و ئاژاوه  بۆ ڕاپه  نییه شه  بانگهش وه  ئه .  وه جگایان بگرنه
 .  حوکمی مژووه

  یه کی هه ره کی سه  جیاوازییه وه نیگای کریمینۆۆژییه  گۆشه ی له نده  تاوانی گه توانین بین که  کۆتاییدا ده له
کان  ریتییه  نه ی تاوانه نده وه  ئه م تاوانه رانی ئه نجامده  ئه ه ک یه وه ویش ئه دا ئه کانی دیکه ریتییه  نه ڵ تاوانه گه له
  : وه ی خواره ی ال و هۆیانه ر ئه به ن، له  تاوانباری و ئازاری ویژدان ناکه ست به هه

موو  ت؛ هه و ئه  یان پۆسته و پیشه زانت بۆ ئه  ئاسایی و نۆرمای ده  به سه و که ئه 
رو   سه یکات، یان که  ده ککی دیکه م یه یکه یان منیش نه! م یکه یکات بۆ من نه س ده که

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

ندی حیزب یان  هو رژه  بۆ به و کاره کی ئه ره کی سه یه شوه  به کاتکدا که  له مه کات؛ ئه ده
- کی سایکۆ مایه  بنه سته  هه م جۆره ئه. نجام بدات کی دیاریکراوی ناو حیزب ئه یه کوتله

 بۆ  رگرتووه کیان لوه کان که  دیکتاتۆره وره دام و گه رو سه و هتله یه کریمینۆۆژی هه
ست و  نو ده  لهGuilty conscience ئازاری ویژدان کردن  ست به کپ کردنی هه

 .کانیاندا رکرده ندو سه وهپ
 بدزیت  سانی دیکه تی که  ماڵ و موکی تایبه  که یه وه نھا ئه  تاوان ته کات که ست ده وا هه 

رعی بزانت خۆی بۆ  شه الش بزانت یان به  به چت ماڵ و موکی گشتی به و پده
کاندا زیاتر  تییه  خۆرهه  کولتووره  له وه داخه  به سته  هه م جۆره وت بکات؛ ئه خۆی زه

 .  یه وی هه بره
زانن، جا  م ده وه ر به کی هه م خه یکه م یان نه  بکه ی پیاده نده چت بت من گه پده 

نانی مۆرکی تاوانباری بۆ   پوه  کریمینۆۆژیدا به ش له مه م، ئه یکه  بۆ نه واته که
  . Labeling Theory  کان ناسراوه سه که تاکه

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

 . ن و کاره ریکی ئه موو خه  هه کدا که نو کۆمه له
  

 نیشاندانی  وت به باتی ده وڵ و خه و کات و هه ی ئاسان نییهروا کارک دا هه رانه مپه و له ر ئه سه زاڵ بوون به
یابردن و   ئاشکراکردن و حه  و به وه  تا خواره  بیگره وه کانه رزه  به ره  هه  پۆسته رز و پاک له ی به نمونه

  ک به م خه م خۆیان و هه ندا؛ تا هه  دادگای ئاشکراو بالیه کاران و سزادانیان له نده ناوهنانی زیاتری گه
  .بات ک خه  نه ن تاوانه یکه ی ده وه  ئه چاوی خۆیان ببینن که
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ی جۆراو  شوه کاندا به نگ و ئینسایکلۆپیدیا جیاوازه رهه  یان تاوانناسی له فهCriminologyکریمینۆۆژی 

  ی بچینه وه ر له م به به.  توانین بین کریمینۆۆژی زانستکی کۆن و نویه ڕاستیدا ده له.   کراوه ناسهجۆر پ
 له   که یه و زانسته کریمینۆۆژی ئه. بژرین کی کریمینۆۆژی هه یه  با پناسه وه و زانسته کانی ئه کارییه نو ورده

ی  وه نگاربوونه ره کانی به  و شوازه وه کۆته کان ده تی تاوانباره سایه کانی تاوان و که  هۆکاره و سروشت و بنچینه
  یه م پناسه ئه.  وه پچته کانیان ده موکوڕییه ری و که  کاریگه نگنت و له سه ده ری هه تاوان و سیستمی دادوه

  .دا و زانسته ی ئهوپش چوون ره ڵ به گه  خۆی له کرت زیاتر فراوانبکرت و بواری زیاتر بگرته ده
کانی   هۆکاره  له وه ک لکۆینه ر وه گه  ئه ، چونکه  کۆنه م زانسته ئه.  ووتمان کریمینۆۆژی زانستکی کۆن و نویه

وا  ین ئه یری بکه کان سه تی و ناچیزه یه  کۆمه  دژه ده  دیار رگرتن له ی تاوانباران و به وه نگاربوونه ره تاوان و به
 .   بووه  هه وه کانه  کۆنه ری و بابلی و چینی و میسرییه می سۆمه رده سه  له م زانسته ین ئهتوانین ب ده

  نامه سته یوه نی په ی خاوه وه  بۆ ناسینه رگرتووه ی قوڕ وه ر کشه سه کیان له مۆری خه نجه کان په بابلییه
ناوی   مژوو کرد به ش به قی یاسایی پشکه م ده که  حاموڕابی یه  میسۆپۆتامیاش بوو که ر له هه. کان بازرگانییه

و  کردوه ی پناسه مه رده و سه کانی ئه  ناسراوه تاوانه   لک له دا حاموڕابی گه و یاسایانه له.  وه کۆدی یاساکانه
بیاتی  ده  ئه  له ی که یه و ووته باتی ژیان، ئه باتی دان و ژیان له باتی چاوو دان له چاو له. سزاشی بۆ داناون

  وه ڕته گه ڕاستیدا ده کرت له  چاوی لدهBibleکانی کتبی پیرۆز   ووته شک له ک به کریمینۆۆژی خۆرئاوادا وه
ر مۆری گین  سه مۆر له نجه ی په  چین ونه له.  بۆ حاموڕابی

  وه توانرت بھنرته ش ده ی دیکه گه ها به نده  و چه وه ته دۆزراوه
   له گرتن که  شونپ هه دوای تاوان و تاوانبارادا که ڕان به ر گه سه له

و  کک له ک یه کرت وه  ده کارهاتووه  کوردستاندا به  له وه کۆنه
  .   بژمردرت گانه به

ن بۆ  که کی ئامۆژگاری ده کان خه  ئاسمانی و نائاسمانییه موو ئاینه هه
. کردن ر چاکه سه وون لهوام ب رده و به  تاوان و خراپه  له وه وتنه دوورکه
و دنیا خوا  بکات له ی خراپه وه  ئه گرن که  داده وه ر ئه سه کان پ له ئاینه

شتی  هه   به یکاته  ده وره  بکات خوای گه ش چاکه وه دات و ئه سزای ده
گاکان  ی یاسای  کۆمه  ئاین بناغه ده ها سه نده درژایی چه به. رین به

و سزا دوورو   هۆی ترس له کی به  چی دی خه ی که و ڕاستییه  ئه ته یشتونه تداران گه سه  کاتک ده  و دیاره بووه
  .  یان داناوه  یاسای دیکه وه منه  تاوان ناسه  له بینراوه نه
  جۆرک لکی  به که ریه و هه وه کانی تاوان کردۆته  هۆکاره  بیریان له وه  کۆنه ر له ندان هه سوف و هۆشمه  یله فه

وی  یه کی چی دی په ت خه ده) ١٩١٧-١٨٥٨(نسی ئمیلی دورکھایم  ڕه زانای سوسیۆلۆژی فه.  وه ته داوه
داری و  رمایه و هاتنی ڕژمی سه ئه. ر تاوان  به نه به نا ده  په ن بۆیه گا ناکه کانی کۆمه رزه به  وشته مۆراڵ و ڕه

تای  ره  سه  بهسازی ندنی پیشه سه ره گا و په کردنی کۆمه شه گه
  وشت و مۆراڵ و گاو الوازبوونی ڕه ی کۆمه وه شاندنه وه هه
وری ئاین  ده کی له  خه ت پویسته زانت و ده هاکان ده  به

  گا له ی کۆمه وه کان توندوتۆڵ بن بۆ ئه و خزانه وه کۆببنه
کاتکدا  له. Anomyت  و پیده  ئه دووور بت که ردانی به پاشاگه

می  رهه نھا به  تاوان ته  که دایه ڕه وباوه له) ١٨٨٣- ١٨١٨(رل مارکس  کا
کسان و ئازاد   مرۆڤی یه  له ک که گایه و کۆمه تییه گای چینایه کۆمه

  . پکھاتبت هیچ تاوانکی تدا ڕوونادات
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  ن پویستییان به ده مدهنجا ی تاوان ئه سانه و که  ئه دان که ڕه و باوه  له سوفی دیکه یله ها فه نده کانت و چه
   بکات که و ئامانجه تی ئه نھا خزمه بت ته ک سزا و سزا ده  نه یه ر ڕگای ڕاست هه  سه وه و هنانه وه ڕاستکردنه

و  له) ١٩٠٩-١٨٣٩(کاتکدا زاناو پزیشکی ئیتالی لۆمبرۆسۆ  له. نھا ئازاربدرت ک ته  نه وه  ڕاستبکرته سه و که ئه
   به کردنن که شه کانی پشوی گه ی قۆناغه وان پاشماوه بن و ئه دایک ده  تاوانباری له کان به  تاوانباره ه ک دایه ڕه باوه
.  ی ملیۆنان ساه شه می گه رهه  مرۆڤ به  چارس داروین دایناوه که) کان نی جۆره سه ڕه(ی تیۆری  گوره

ش  ی له  شوه  به وه ینه ک جودابکه یه سکی ئاسایی له هسکی تاوانبارو ک  ئاسانی که توانین به ت ده لۆمبرۆسۆ ده
سک پنج یان زیاتری تدابت  رکه تی هه  و وتویه ی باسکردووه ک نیشانه و کۆمه ئه. کانیاندا کییه ره و سیما ده

یک، لوتی درژو ر و تار سمه پ، پستی ئه  و ڕه وره ستور، گوی گه  لچی ئه و نیشانانه له!  ب سو دوو تاونباره به
  ١هتد ... قوونگی، بای دریژ 

  یشته کانی دواتریدا گه  باسه ر لۆمبرۆسۆ خۆی له  هه شایانی باسه
 تاوان  وه  هۆی جۆراوجۆره کان به  تاوانباره ی که نجامه رئه و ده ئه
  : ک ند گروپک وه و پۆلنی کردن بۆ چه ن و ئه ده نجامده ئه

o ر   هه  تاوانبارن، واته چه  بنه  به ی که و تاونبارانه ئه
 .  زگماکه وانه دایک بوون و تاوان بۆ ئه  له وجۆره به

o تن ی که وانه ئهش . 
o بۆ تاوان وه قۆزنه ت ده لی تایبه  هه ی که وانه ئه   . 
o ک  ن، وه ده نجامده  تاوان ئه وه  هۆی سۆزدارییه ی به وانه ئه

 .  بردنیی ویستی، دپیسی یان ئیره هۆی ڕق، خۆشه به
ژاری،   بۆ هه وه ڕانده کای تاوانیشی گه دواتر لۆمبرۆسۆ هۆکاره

  . گای ژیاری وا و کۆمه ش وهه که
ک مژوو  نھا وه رچی بیروڕاکانی لۆمبرۆسۆ ئستا ته گه ئه

  م به ، به واجیان نییه مۆدا ڕه  بازاڕی ئه کرن و له باسده
   له یه واجکی زۆری هه  ئستا ڕه  زانستکه  دانا کهForensicیکی ی زانستی فۆڕینس ردی بناغه  به وه دنیاییه
یی و  سته لک هۆکاری جه  و گهDNA  و نگ و ونه مۆر، ده نجه هۆی په ی تاونباراندا به وه و ناسینه وه دۆزینه
  .  وه یی دیکه تاقیگه

دی   ناوزه و جۆره سیش به  که و نه انیوه زانای تاوانناسی ز  خۆیان به سیان نه تا ئرا باسکران که ی هه وانه ئه
  وانه رونناس ناسراون و زانستی کریمینۆۆژی زۆر له ناس و ده سوف، پزیشک، کۆمه یله  فه  به وانه ئه. کردون
  . بووبت سته رجه  سایکۆلۆژی و سۆسیۆلۆژی به خۆ له ربه ک زانستکی سه  وه  که نوتره

ی هۆکارو  رباره وتۆ ده نجامکی ئه ره  ده نه یانتوانی بگه یۆلۆژی نهڕاستیدا کاتک سایکۆلۆژی و سۆس له
یان ڕوونتر بین کاتک زانا .  وه  کایه کانی تاوان و تاوانباران، پویستیی زانستکی نوێ هاته رجه لومه هه

،  ڕوانکراو نییه وه زوویی شتکی چا روا به داری هه رمایه  ڕوخانی ڕژمی سه وت که رکه کان بۆیانده سۆسیۆلۆژییه
کانی  ترسییه  مه رگرتن له ی تاوان و به وه مکردنه  ئومدی که کانی تاوان؛ به  هۆکاره  له وه ر لکۆینه  به نایان برده په

  .گا ر ڕگای ڕاستی کۆمه ران بۆ سه رچی زۆرتری الده کی هه یه  ی ژماره وه ودان بۆ گانه و هه
  مدا له نگی جیھانی دووه می جه رده  سه  ناسرابت له وه تی خۆیه ناوی تایبه  به  کهرخ زانستی کریمینۆۆژی هاوچه

ی  ه می کۆمه که ی یه وه  ناوی کۆبونه ک کرا به یه وه  کالیفۆڕنیا کۆبونه له دا١٩٤١سای  له. دا ری هه  سه مریکاوه ئه
  تدا بۆ باشترکردن و به ڕه  بنه  له یه وه بونهم کۆ ئه.  وه شقپکردنی کۆلژی پۆلیسه ندانی مه نیشتمانی کارمه

ی کریمینۆۆژی  ه  دایکی کۆمه مریکیدا به  مژوی کریمینۆۆژی ئه م له شقی پۆلیس بوو به کردنی مه زانستیانه
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 ری سه نگ له  تکای ده ها ناو به نده دا دوای تاووتوێ کردنی چه یه وه و کۆبونه  له نرت، که  داده مریکی  ئه
  . وتن ڕککه

 بۆ  وه ڕته گه رکردنیان ده سه کانی تاوان و چۆنتی چاره  هۆکاره  له وه ک پشتر باسکرا لکۆینه ر وه هه
مریکییش  ی کریمینۆۆژی ئه ه زراندنی کۆمه  و دامه١٩٤١ سای  ر له ر به مان پوه  هه ر به کی کۆن، هه مژوییه
 His Criminologia کتبی کریمینۆۆژی زانای ئیتالی   وه ش بۆ ئه گه هو ب بووه ر هه ی کریمینۆۆژی هه ووشه

(1885) Raffaele Garofaloی   له  کهرا بۆ زمانی ئینگلیزی  دا وه١٩١٤ سارچی ناتوانین به گه ئه. رگ  
  دا دوو ڕاستی پویسته رهم ل  به کارهناوه ی به یه و ووشه  ئه  که س بووه م که که  یه و زانایه  ئه هایی بین که ڕه
  : ر بکرت سه یان له وسته هه
کردنی  شه کانی گه گاو قۆناغه  کۆمه  له کی زانستیانه یه  شوه  به س بوون که م که که کان یه وروپییه ئه: م که یه

  . وه تیان کۆیه کانی مرۆڤایه گاو گرفت و کشه کۆمه
شی   باوه یان له و زانسته رخدا ئه  بواری کریمینۆۆژی هاوچه  له ن کهس بوو م که که کان یه مریکییه ئه: م دووه

  .دیان کرد خۆ ناوزه ربه کی سهک زانست رهناو وه سایکۆلۆژی و سۆسیۆلۆژی ده
مریکای زیندوو  زانستی کریمینۆۆژی زانستی ئه: ت کان ده وروپییه  ئه  کریمینۆۆژیسته کک له  یه ر بۆیه هه
  ! ووهوروپای مرد ئه
داری  رمایه ترین هزی سه وره  گه مریکا بوو به م ئه نگی جیھانی دووه  دوای کۆتایی هاتنی جه رحاڵ له هه به

  یشتبووه گه ڕ نه  ئاگری شه ترین هز بوو چونکه م کشه  که وه شه کانی دیکه وره  گه ی هزه وانه  پچه جیھانی و به
م پزیسکی   النی که ریتانیا، که کیش به یه نسا، ئیتالیاو تا ڕاده ڕه مانیا، فه ک ژاپۆن، ئه روه کانیان؛ هه نودانه

م  که  تاوان یه کان که  ناوخۆییه ر کشه سه  له وه موان باشتر بوون بۆ چبوونه  هه وان له  ئه ر بۆیه هه. ڕی بوو تپه
  . ئامانج بوو

تای خوندنی  ره  سه  دا به١٩٥٩ سای   زانکۆی کامبریج له یمانگای کریمینۆۆژی له زراندنی په ریتانیا دامه  به له
  وره ی گه ریتانی  بودجه تی ناوخۆی به زاره  وه وه و کاته نرت و له خۆ داده ربه ک زانستکی سه کریمینۆۆژی وه

ک  ر وه ک هه نهی زانکۆکاندا   زۆربه داو ئستا له و بواره کات له رخان ده کان ته  زانستییه وه بۆ باس و تویژینه
ک   وه وه ش و لقوپۆپی جیاجیای لبۆته ها به نده  نو خۆیشیدا چه کو له خوندرت به خۆ ده ربه زانستکی سه

رگرتن  شف کردن یان به ر بۆ که کارهنانی کۆمپیوته  و سایکۆلۆژیای تاوان و بهForensicزانستی فۆڕینسکی 
ی ئامارو داتاکان  وه نجامدانی تاوان و لکدانه رنت بۆ ئه رو ئینته کۆمپیوتهکارهنانی   به رگرتن له  تاوان یان به له
  ٢. هتد... و 

ی ڕادیکای یان مارکسی کالسیکی،   ک قوتابخانه  وه یه ی کریمینۆۆژی هه لک قوتابخانه  جیھاندا گه ئستا له
تیڤیزم،  کریمینۆۆژی   پۆزهپی ڕیایستی، کریمینۆۆژی بای ڕاست، کریمینۆۆژی  نوکان و چه په چه

نکشنایزم و کریمینۆۆژی  ر یان ئیکۆۆژی، فه وروبه پۆستمۆدرنیزم، کریمینۆۆژی بایۆلۆژی، کریمینۆۆژی ده
  .  ندهای دیکه  و چه٣فمینیستی

ی  وه نگاربونه ره تی به کانی تاوان و چۆنیه  بۆ تاوان و هۆکاره یه ی خۆیان هه وه  لکدانه و قوتابخانانه  له که ریه هه
و  وه کا بکاته  یه یه و کشه نھا ناتوانت ئه  ته ک به یه  هیچ قوتابخانه  بوترت که م پویسته ، به یه و دیارده ئه
ک  ڕاستیدا نه له.   وه نھابای لکبدرته  ته  بتوانرت به  که  ئاۆزتره وه  ڕاستگۆیی بین تاوان زۆر له توانین به ده

                                                 
.  ناخوندرت  وتی ئمه  له  بیستووه م لره م زانسته ئه: مم ووت  مامۆستاکه  خوندنی کریمینۆۆژی به ستم دایه من کاتک ده  2
  ستمان دایه مریکا ده  ساڵ دوای ئه١٠ش  ئمه! ن ژمار نایه  هه کانتان هشتا له  کشه  ئوه زانم چونکه  ده به: مدا ووتی وه ویش له ئه

  .خوندنی کریمینۆۆژی
شی   به com.blogspot.knowledgesource.www   ن له ده نجامده  پیاوان تاوان ئه متر له  وتاری ئایا ژنان که بوانه 3 

  .  کریمینۆۆژی-یاساو تاوانناسی
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   ڕاست و دروستیش تاوان پناسه کو ناتوانین به ین به ستنیشان بکه کانی تاوان ده ر ناتوانین هۆکاره ههشتا ه
  .ین بکه
 ،  گا دانی پدا ناون  کۆمه ی که و تاوانانه ک ئه بینرت وه چاو ده  به  که یه وه نھا ئه س تاوان ته ندک که الی هه له
کان و   سپییه خه  یه  تاوانه  به ی که و تاوانانه موو ئه نگ و هه و جه پیسکردنی ژینگه  ن که  تبگه وه م ناتوانن له به

  . یان ناسین  ده  ئمه  ترسناکترن که و تاوانانه  زۆر له٤تاوانی کۆمپانیاکان ناسراون
و  وانزایهو تا داری خۆی سیستمکی تاوانبارانه رمایه ن سه کان ده کان یان کالسیکییه  ڕادیکاه مارکسییه

 زۆر  م گوتاره ئه.  وه  تاوانیشه تی دت، به کانی مرۆڤایه تییه هامه موو نه  هه  کۆتایی به و سیستمه نوچونی ئه له به
تکی  وه  ده  لمنین که له توانین بیسه گات و چۆن ده  ده و ڕۆژه نگ به تی که م مرۆڤایه  به ره دخۆشکه

ر  موو تاوانک هه باشه خۆ هه.  زیندان نابت کمان به  هیچ پویستییه یبینیوه، هس ن سۆشیالیستیدا، که هشتا که
 باری  ی که و تاوانبارانه ی ئه ر مناڵ و کشه رانبه کان به کان و تاوانه  سکسییه ی تاوانه ؟ ئه هۆکاری ئابوری نییه

تی بۆ  تکی تایبه ر بنوسرت یاخود بابه هس کرت زۆرتری له  ده یه له سه م مه ئه.  واوه رونی و ژیرییان ناته ده
  .رخان بکرت ته

روا زوو گۆڕی بۆ خۆی   هه وه کانه  کالسیکییه ی مارکسییه وانه  پچه داری به رمایه  ڕژمی سه ی که وه دوای ئه
ی  ، بیرۆکه وه  کریمینۆۆژیشه کانی ژیاندا، به جۆرهجۆراو  یدانه ر مه سه ستی گرت به ندو بای ڕاستیش ده که نه هه

  ن مارکسییه الیه ب سودوو له  به وانه رچی ئه گه کانیشدا ڕویدا، ئه ی مارکسییه وه  جۆری بیرکردنه گۆڕانکاری له
پی ڕیایست و کریمینۆۆژی نودا  پی نوێ و چه ی چه شوه  له وانه ئه! نرن  ڕیڤیژنیست داده  به وه کانه ڕادیکاه

  ری شۆڕشکی پۆلیتاری له گه  ئه م نوکه  به داری چۆنه رمایه  ڕژمی سه زانین که ش ده هن ئم  ده وتن که رکه ده
و  دوی ئه کاندا وه وتووه  پشکه  خۆرئاواییه  وته دی ناکرت و چینی کرکار له داریدا به رمایه جیھانی سه

ین،  یدان بۆ بای ڕاست چۆڵ بکه و مهراوز  په روا با ئاسانی بچینه وت، خۆ ناشکرت هه  ناکه یه شه بانگه
مۆ قوبوی  تی جیھانی ئه یه رجی کۆمه لومه  هه ک که یه  شوه بت به ش گوتاری خۆمان هه بت ئمه وابت ده که

  . بکات
ر  و هه یه یی هه تی، ئابوری، سیاسی و ژینگه یه لک هۆکاری بایۆلۆژی، کۆمه توانین بین تاوان گه کورتی ده به
.  خۆ  وتارک ناتوانت بیانگرته  تاکه  که یه ت هه و باسی تایبه وه  لکدانه ش پویستیان به و بوارانه ک له یه
 یاساو   له خۆیه ربه و جیاوازو سه مۆ کریمینۆۆژی زانستکی زیندووه  ئه  که یه وه  بیزانین ئه ی گرنگه وه م ئه به

زگاکانی پۆلیس و   داووده  کادیری پسپۆڕ له توانن ببنه  ده شه م به ئهخوندکارانی . سایکۆلۆژی و سۆسیۆلۆژی
  م زانسته ئه.  وه کانه تیه یه  کۆمه  دادگاو زیندان و بنکه کان به رییه زگا دادوه م ده رجه واگری و سه ئاسایش و هه

  ی که وانه کانی تاوان؛ چ ئه وو جۆرهم ڕ هه مه کان له وه زانستییه وه و توژینه  بۆ لکۆینه یه بواری فراوانی هه
تان و  وه تداران و ده سه داران یان ده ژارو نه کانی هه ها تاوانه وه ره ن، هه  شاراوه ش که وانه ئاشکران و چ ئه

     .تیرۆریزمی جیھانییش
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 21

Durkheim, E. (1858-1917) (online) 
http://www.hewett.norfolk.sch.uk/curric/soc/durkheim/durk.htm 
Hale, C., et al, (2005) Criminology. Oxford: Oxford University Press. 
Hammurabi, Code of the Laws (Online) 
http://www.unesco.org/delegates/iraq/hamurabi.htm 
HISTORY OF CRIMINOLOGY: THE PIONEERS 
http://faculty.ncwc.edu/TOConnor/301/crimhist.htm#Pre1900 
Moore, S. (1997) Investigating Crime and Deviance.2nd edition, London: Collins. 
Williams, K., S., (2004) Textbook on Criminology. 5th ed. Oxford: Oxford University 
Press.  

          2006-06-23   com.klawrojna.www            org.kurdistannet.www  2006-06-22  

 یان  ماه فی پیاوو بنه ره ر شه  بۆ سه ستدرژییه یپ ده ڕه
  ؟ که ر قوربانییه رانبه  به ترین تاوانه وره گه

  
وتکردن  راگرتن یان زه سه ستبه  مانای ده به    هاتووه وه  التینییهrapereی   ووشه تدا له ڕه  بنه یپ له ی ڕه ووشه
بی  ره  عه  و بهRape  بته ئینگلیزی ده  به  کهraptusی بدات   مانا نوکه  التینی که یپ به ی ڕه ووشه. زۆر به

ف و  ره ی شه کانی دیکه له سه  مه ه ل یتوانیوه  یان نه ناسیوه ی نه و تاوانه  هشتا کورد ئه م دیاره اغتصاب، به
ر   هه م ووتاره ستی ئه به من بۆ مه.  ناوه کی پاوپی بۆ دانه یه  ووشه ر بۆیه  هه وه الماری جودابکاته سکس و په

 ب  سک، م بت یان نر، بۆ کاری سکسی به ناچارکردنی که:  کاته  ده هنم که کارده یپ به ی ڕه ووشه
ر ئامرو  شی یان هه ی له شکی دیکه ر به ی پیاو، یان هه ی ئامری نرینه وه ناوه  چونه  بهندی خۆی زامه ڕه

  دا که نده وه می، له  بت یان ده بت، دواوه وه ڕگای پشه  له سه و که شی ئه ، بۆ ناو له ئامازو شتکی دیکه
  و له واو نییه ر ته ش هشتا هه یه م پناسه ئه.  وه گرته و دهیی پیا نھا ئامری نرینه  ته یه  هه وه مییه  ده ندی به یوه په

 جیاجیا کاندا   مژووییه  قۆناغه و له ی جیا جیای بۆ کراوه وه و لکدانه رچڤه کولتوورو وتانی جیاجیادا په
  .  ردا هاتووه سه گۆڕانکاری به

ر کاری  گه یپ ئه  ڕه  به پیاوک تاوانباره:  راوهک  پناسه مجۆره مجار به که  یاسای ئینگلیزیدا یه  له بۆ نمونه
ی   ئه باشه.  جگای مشتوم ته  زۆر بووه یه م پناسه ئه.  و ژنه ندی ئه زامه ب ڕه ڵ ژنک به گه نجامدا له سکسی ئه

کی  الیه له!  وه  نایگرته  سزا نادات چونکه و یاسایه  پی ئه  به که یپ کرا خۆ یاسا تاوانباره ر پیاوک ڕه گه ئه
بونی  نت؟ ئایا نه یه گه چی ده'  و ژنه ندی ئه زامه ب ڕه به'ی  ؟ ئه نجامداوه ک ئه چ ڕگایه  کاری سکسی به وه دیکه
رگری بکات و  منت به ی پده ناسه تا هه بت هه  ده و ژنه  ئه  که یه وه ؟ یان مانای ئه که ندی مانای زۆرو کوته زامه ڕه

  .  سه ر بت ڕازی نیم ئیتر به کانی ببینت؟ یاخود هه  جگای ڕوشاوی و برینهدواتریش پۆلیس
لک جۆر  گه و به لک جار مشتومی دروستکردوه  مژوی یاسای ئینگلیزیدا گه  له و پرسیارانه می ئه وه

   بریتییه  که  Sexual Offences Act 2003کاندا  سکسییه  یاسای تاوانه دا و له٢٠٠٣ سای   تا له وه لکدراونه
می یان  م یان بۆ ناو ده سی دووه جاینا یان کۆمی که ی پیاو بۆ ناو ڤه ی ئامری نرینه وه ناوه چونه:  له

و  جاینا یان کۆمی ئه  بۆ ناو ڤه  ر شت یان ئامرکی دیکه و پیاوه یان هه شی ئه شکی له ربه ی هه وه ناوه چونه
   بوترت که م پویسته به.  دا بواری باسکردیان نییه و لره ش و لقو پۆپی زۆره به  و یاسایه  ئه  دیاره . سه که
 & Dobash.   ئاۆزتره وه  زۆر له  که یه کی دیکه یه ر مناڵ بت کشه ر بۆ سه گه  ئه  سکسییانه ستدرژییه و ده ئه

Dobash (1992) ن که  ده کسی بۆسه  دهک له ر که ستدریژی سکی دیکه  په وو جۆرهم  هه سی  المار
  .   ناسۆرتره یی خراپترو به سته جه
 وتان  رچی له گه  ئه  ناسراوه، وره ک تاوانکی گه موو شونکی جیھان وه  هه یپ له کی گشتی ئستا ڕه یه شوه به

 کارکی سکسی  رهموو جۆ مۆدا هه  جیھانی ئه له.   کراوه ی جیاجیا پناسه شوه  جاجیاکاندا به و کولتووره
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ندی  زامه بوونی ڕه دا نه م نوه و له حکومه  مه سه و که ندی ئه زامه دا، ژن بت یان پیاو، به ب ڕه سکی دیکه ڵ که گه له
خر  نه: سک ووتی رکاتک که کو هه دا بت به گه یی له سته ستن و ئازاردانکی جه ل به  زۆرو چوارپه رج نییه مه
 بت یان  وه هۆی هزی بازوه  به و ناچارکردنه و کاره؛ ئیتر ئه  بۆ ئه ندی نییه زامه  ڕه  که یه وه ه مانای ئ وه ئه
زوی  ندی و ئاره زامه ب ڕه  به سک واته ناچارکردنی که.  کی دیکه ر هۆیه وه یان هه سه وکه ی ئه وپایه هۆی پله به

 یان چییان  ، ئیتر پشتر چییان ووتووه یپه اوانی ڕهدا ت  دیاریکراوه و کات و ساته خۆی بۆ کاری سکسی له
  سه و که ندی ئه زامه  ڕه  که وه سته ده ن به  ناده وه  پاساوی ئه ندییان چۆن بووه یوه  یان دواتر په کردووه

  یوه یان ن سه و که لکھول بۆ بھۆشکردنی ئه رو ئه ی سکه رمان و مادده کارهنانی ده دا به لره. گیرت رنه وه
   بوترت که پویسته. نت یه گه  ده ندی هوشیارانه زامه بوونی ڕه لمنت و نه سه  ده که ر تاوانه  بھۆشکردنی هه
ها  روه هه.  ندییان بۆ کاری سکسی قبوڵ نییه زامه ک ڕه یه هیچ شوه به٥ ساڵ ١٦نی  مه مندانی خوار ته

 پاساو  ندییان به زامه  ناکرت ڕه وه نی ژیرییه الیه ندامن له مئه و که  نییهقییان کام رونی و عه  باری ده ش که وانه ئه
  . ربگیرت وه
  ئایا پیاوک تاوانباره.   تیدایه ی ژنومردایه  ناو چوارچوه یپ له ویش ڕه  ئه وه  پشه  دته کی دیکه یه دا کشه لره
ڕاستیدا  له. کرد ی نه و کاره زوی ئه و ئاره دا ئه و کاته  و له ارهو ک ی ناچار کرد بۆ ئه که ر هات و ژنه گه یپ ئه  ڕه به
کی  ندییه یوه ر په  چ ژن و مرد بن یان هاوڕێ یان هه یه سدا هه نوان دوو که  له ی که ندییه یوه و په  ئه  چونکه به

کی  ندییه یوه ر په  هه بت له  دهوام و رده کی به یه  شوه زوی سکسی دابین ناکات به رجی ئاره  مه ی دیکه دۆستانه
ریتانیا ژن   به  له١٩٢٠تا سای .  و کاره بت بۆ ئه واویان هه ندی ته زامه ردووکیان ڕه  هه سه و دوو که سکسیدا ئه

دی ن زامه ی ڕه سته یوه  په  به یه نوانیاندا هه  له ی که تییه ی ژنومردایه سته یوه و په نراو ئه  موکی پیاو داده به
 ئستا  النه سه و مه  ئه م دیاره به!  ی دابینبکردایه که وامی بۆ پیاوه رده  به  به و ژنه  ئه بوایه نراو ده سکسی داده

 پش یان پاش  ی که ندی و باسوخواسانه یوه و په موو ئه کی چتر هه یه شوه به.  وه  زبدانی مژوه ته چونه
ڵ  گه سک له ر که گه واته ئه.  وه ندی  سکسییه زامه  ڕه  به کیان نییه ندییه وهی ن هیچ په ده کارکی سکسی ڕوو ده

یدا  گه ی خۆیدا پشوازی بکات و له که  ماه و یان له  مای ئه  هاوڕێ و ڕازی بوو بچته  بوونه سکی دیکه که
و   به ندی کاری سکسی داوه زامه  ڕه  که  نییه وه  مانای ئه وه یدا بجوته گه کی ئاسایی له یه شوه دابنیشت و به

وت  ر کات بیه توانت هه  ده که ک چۆن پیاوه ر وه  هه و کاره  ئه نه ستیش بده ر ده گه ت ئه نانه و ته سه که
   بکات له وه ستان یان کشانه  داوای ڕاوه  که یه ی هه وه میش مافی ئه سی دووه   که مان شوه  هه  به وه ستبکشته ده
  .  ر وایه  بۆ ژنومردیش هه یه له سه م مه دابن؛ ئه و کاره ر قۆناغکی ئه هه
دا  م نوه  له م ئاشکرایه کرت به ف ده ره ر شه ستدرژی بۆسه ف و ده ره واریدا زۆر باسی شه لگای کورده  کۆمه له
رچی  گه  ئه کراوه، دا هیچ حسابکی بۆ نه دانهی و مه و ژن له یه ماه و خ و بنه فه فی پیاو یان تایه ره ستیان شه به مه

. کوژن  ده که ف ڕۆیین ژنه ره یاچون و شه ن حه  پی ده ی که وه ی ئه وه  قوربانی و بۆ سینه بته زۆرجار ده
  یه ندانه ومهز ر سکسی ئاره سه زۆریان له ره ی هه  زۆربه و کوشتنانه  ئه یه وه دا ئه م بواره  له نگییه ی دته ی مایه وه ئه
تی  ی ژنومردایه ی بازنه وه ره  ده  له زانن چونکه رفیان ده ر شه ستدرژی بۆسه  ده  به و کاره وان ئه یپ و ئه ک ڕه نه
  !  که ک قوربانییه  سزا بدرت نه و کاره ری ئه نجامده بت ئه یپیش بت خۆ ده ر ڕه گه ت ئه نانه ته.  نجامدراوه ئه
سانی لک نزیک و پیاوانی  نوان ژنومرد و که و زیاتر له ره سه متر سزای له و که یپ وونه  ڕهی له سه دا مه لره
  ر بشگات ک گو  گه  یاسا و خۆ ئه  ناگاته که دات؛ هاواری قوربانییه دا ڕووده ن پایه تدارو خاوه سه ده
  .  گرت لده
ڵ  گه ی له و کاره  ئه واری بۆ زۆری داناوه گای کورده  کۆمه ش که  و پوانانه زۆرو به سک به ر بشزانرت که گه ئه
ن یان  نجامبده وان ئه سکی ئه دژی که  له وه ک ئه  کارکی وه  که وه کرته ده وه وا زیاتر بیر له  ئه سکیان کردووه که

                                                 
کی گشتی  یه شوه م به به. بت مک جیاوازای هه چت که  وتانی جیاجیادا پده و له و وزه ره ی یاسای ئینگلته گوره  به نه مه م ته ئه   5

 تاوانی سکس   به سه و که ر ئه  خۆیشی بت ههزوی  ئاره ر به گه ت ئه نانه و خۆ ته  قورستره که  بچوکتربت تاوانه که نی منداه مه تا ته
  . بت وه نی یاساییه مه خوار ته  له نی منداڵ بت، واته مه ویش ته  ئه بت که کاتکدا نه نھا له کرت، ته ڵ مندان تاوانبارده گه له
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. یپی بکات سمی ڕه ڕه  ی به وه  کوڕکی خۆیان؛ بۆ ئه ن له ی بکه ی کچکیان لبسنن و ماره وه ن به سوح بکه
کی  دا ژن ڕۆکی الوه م بوارانه موو ئه  هه له!  ی کردووه که تنه  که ی که و کوڕه ن له که ده  ماره که یاخود دن کچه

کرت و خونی  کانی پیاو چاوی لده  موک و ماڵ و پویستییه شک له ک ئامرک یان به و وه یه هه
  . درت یپ کردن ده  ڕه  رعی به ی یاسایی و شه شوه خشرت و به به و دهکرت  کرت و سوحی پده پخۆشده

یدانی و باس و  ی مه وه  توژنه  کوردستان پویستی به کان له  سکسییه یپ و تاوانه لی ڕه سه  مه دیاره
 من لی  ی که وه  ئه.ستۆ  ئه  بگرمه خته  سه رکه و ئه  ناتوام ئه وه دووره و من ئستا له یه ی زۆر هه وه لکۆینه

و   به وه ستمه م بیبه ده وده مریکی، و هه ریتانی و ئه تی به تایبه بیاتی خۆرئاوادا، به ده  ئه  له یپه ی ڕه له سه ئاگادارم مه
  به.  مه گای خۆمان هه ر کۆمه سه واری له گای کورده ندامکی کۆمه ک ئه ک کوردک و وه  خۆم وه  که وه زانیاریانه

 هۆی کامپین و فشار  و بشبته وه دا بکرته و بواره ل له سه ی تروته وه رگای توژینه  ده ی که وه دی ئهئوم
  .   وه یه و باره مانی کوردستاندا له رله  په  له میانه رده پناوی پشنیارکردنی یاساو بیاری سه له

 بۆ  هۆکارکی دیاریکراو نییه.  کو زۆریشه  به یه ر هه ک هه یپ نه کاندا ڕه گا خۆرئاواییه  کۆمه ئستاش له
یپ  ئستاش ڕه. ن ده نجامده یپ ئه  تاوانی ڕه هۆی جیاجیاوه ستی جیا جیاو به به پیاوانی جیا جیا بۆ مه: یپ ڕه
زۆری  ره ههشی   به ؛ واته کاندایه  شاراوه  ڕیزی تاوانه ر له کانیشدا هه وتووه  پشکه گا خۆرئاواییه  کۆمه ت له نانه ته
ت زۆرجاریش دوای  نانه کرت و ته متر پۆلیسی ل ئاگادار ده کان و که زگا یاساییه  داموده  ناگاته م تاوانه ئه

  :  وانه ش زۆرن و له وه هۆکاری ئه.  که ره ر داوای شکاتکه سه خرت له  داده که ئاگادارکردنی پۆلیس کشه
 . وه ی یاسایی ببته هو ڕوی لپچانه وت ڕوبه  نایه سه و که ئه •
 .ر  سه ته ستدرژی سکسی کراوه  ده  بزانن که وه ک به وت خه یه چت نه پده •
 الماری زیار بترست،  و په وه ندنه سه  تۆه  له یه وانه  له •
ندامکی  ی یان ئه که ره  هاوسه که ره المارده  په  کاتکدا که وت ماڵ و خزانی لتکبچت، له یه  نه یه وانه له •

  .  بت که خزانه
   گوناهی خۆی بزانت یان به رو به  سه ته ستدرژی سکسی کراوه  ده شزانت که رنه  هه یه وانه له •

 . کارکی ئاسایی و نۆرمای بزانت
 .کات ڕی  پنه  پۆلس باوه تی که یه وه می ئه خه •
 چۆن  وه ره  ده  بچیته وه رگه ڕووتی و جلوبه  نیوهو ، جا تۆ به تای خۆته خه: ت ر ده  بت دادوه یه وانه له •

 ! یپ ناکریت ڕه
   واباوه ، چونکه  بووه وه ی ویستی خۆیه وانه  پچه  به  ناکات که وه ڕ به س باوه  که چت وابزانت که پده •

 . ت نا ر ده مجار هه که موو ژنک یه هه: ن ک ده خه
  
 براو  ی ترس له وه ک ئه پاڵ وه شی دته ی دیکه له سه و مه وه بنه واریدا چتر ده کوردهگای   کۆمه  له النه سه م مه ئه

ر  تی هه تای خۆیه شن خه ر نه گه ت ئه نانه ، یان ته تای خۆته  بیکوژن و بن خه زاکانی که باوک  ئامۆزاو تیتکه
وای کوشتنی   هه  کوردستان که له.  وه ه بگن  تکاوه و ئابووه و ئه کوشتنی ئه  ئابوچونی بزانن و به به

!   شتکی کردووه ته به هه!   خۆڕایی نییه  به و خوایه به: ن نن و ده که ک پده ر خه کسه بیسترت یه تک ده ئافره
Muncie & McLaughlin (2001)ن که   ده ک لهکی دیکه  په  قامه ر شه و سه  پیاودات   ده الماری پیاو

ی بدات  که ی یان منداه که  ژنه سک له ر که گه م ئه ، به و تاوانه الماره  په  وه  ئه  کۆکن که وه ر ئه سه س له کهموو  هه
رعی   شه دا کوشتنیشی به گای ئمه  کۆمه  له دیاره.  کرت ت چاوی لده کی خزانی و تایبه یه ک کشه وه
  ' ! شتکی کردووه ' زانرت چونکه ده

  و هۆکارانه کی گشتی ئه یه شوه م به جۆرن به مه و هه ر ژنان زۆره ستدرژی سیکسی بۆسه ههۆکاری د
وتووترین وتانی جیھانیشدا   پشکه ت له نانه  ته ی که و ڕاستییه  بۆ کولتووری باوکساالری و ئه وه ڕنه گه ده

 ئاسایی  کی زۆر به یه وان تاڕاده دوتیژی ئهو تون ستی نرینه ک جودان و باده یه کان له زه گه ر ڕه هشتا هه
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ندی  یوه  په ت له نانه  نو خزان و شونی کارو ته  ئاشکرا له  به ستی و توندوتیژییه و باده ئه. ناسرت ده
ر ژناندا و زامنکردنی  سه ستی خۆیان به پاندنی باده چت بۆ سه دا پیاوان پده م نوه له. بینرت سکسیشدا ده

  .کاربھنن یپیش به وان ڕه گوی ئه له قه تی و ئه سه هبد
  ن که  دهChappel et al. (1977)مریکاو   ئه یپ له ر هۆکارو شوازی ڕه سه  له  کراوه وه ک توژینه کۆمه
 ناو  زۆری له ا بهکاند  بچوکه  شاره م له دات، به دا ڕوده که  مای قوربانییه یپ له کاندا ڕه وره گه  شاره زۆری له به

ست و الدکاندا ڕازی  ده  دوره  ناوچه ی له تانه و ئافره  ئه  که یه وه ستی ئه به دا مه و لره دات؛ ئه ئۆتۆمۆبلدا ڕوده
دا  یه وه و لکۆینه وان له ئه.  یپ کردنیان زۆرتره ری ڕه گه دا ئه و کاتانه ک ببن، له بن سواری ئۆتۆمۆبلی خه ده
  دات و له یانیدا ڕوده به ر له ی سه٢وو  ی شه٨ نوان کاتژمر  یپ له زۆری ڕه  به  که وتووه رکه ۆ دهیان ب وه ئه

ی کریمینۆۆژی و  وه ش لکدانه وه ئه. درن نجامده واودا ئه کی ته  تاریکییه  زۆریشیاندا له ره ی هه زۆربه
شف  و که وه باشی بناسرته وت به یه  نه که وانباره تا ی که وه  له چت بجگه  چونکه پده یه سایکۆلۆژی خۆی هه

ست و سۆزکی  موو هه بیر بکات و هه  له که تی قوربانییه سایه  که ش بت که وه  ئه که  تاریکییه ستی له به ببت مه
ش  کی دیکه ها هۆیه روه هه. دا بکات گه ی له ه ک مرۆڤک مامه ک ئامرک نه و وه والوه  ئه ی خۆی بخاته مرۆڤانه

 گشتی  رن بۆ تاوان به  زۆرجار ڕخۆشکه  دیاره کاردن که  ئواراندا به  زۆری له رمان به لکھول و ده  ئه  که یه وه ئه
 قوربانی  ری بوونه گه رمان ئه لکھول و ده کارهنانی ئه  به وه شه کی دیکه الیه له. تی تایبه کان به  سکسییه و تاوانه

  .گۆڕن ی شون و کات ده گوره ها نین و به  ڕه وانه م لکدانه  ئه م دیاره به. ن که  زیاد ده هتاوانیش جارکی دیک
Amir (1971)ینه  لهکۆوان  نیان له مه زۆری ته یپ به  قوربانیانی ڕه وت که رکه ی بۆده وه کدا ئه یه وه  ل٢٥-١٦ن 

زۆری باری  به. ن که نیاش هاتوچۆده ته ژین و به ا دهنی ته  به سانی زوگوردن، چونکه زۆری که و به ساندایه
دارکردن  که ک له کرن، وه یپده شپست زۆرتر ڕه ت ژنانی ڕه و ده ها ئه روه تن و هه رامه مده و که ئابوریان الوازه

و  یکییهمر میر ئه ی ئه وه و توژینه  ئه دیاره. ک ئامری سکس کارهنانیان وه یرکردن و به خ سه مبایه و که
. گرن رده  کات و شونی جیاوازدا شوازی جیاجیا وه ش له کانی دیکه له سه ها مه روه ژاد و هه ی نه له سه مه

Ploughman& Stensrud ((1986)ن ئه ن و ده که ده و بۆچونانه  ک پشتگیری ئه یه  تاڕاده ی  رجه لومه و هه
تییان  یه کی کۆمه یه کو شیرازه کی، به مه ڕه  هه و نه یه  گاته یپ نه تی تاوانی ڕه تایبه دات، به  تاوانی تدا ڕوده که
. سوڕت ده  مرۆڤ تیدا هه ی که ره وروبه و ده کات و ئه  رجی ڕکخستنی لومه  به هه یه ندییان هه یوه و په یه هه
  که  مای تاوانباره یپ یان له ی ڕهکان ی تاوانه  زۆربه وت که رکه یاندا بۆیان ده که وه  توژینه وان له م ئه به

کی  ڕه  گه بینن و زیاتر له کتر ده قامک پشتر یه ر شه سه زۆری له به.  که  مای قوربانییه ن یان له ده ڕووده
  .  که کی قوربانییه ڕه  گه  له  دوور نییه بینن که کتر ده  یه که تاونباره

  یپ و تاوانه ر ڕه سه  له وه نه خه درۆ ده  به فسانه لک ئه م گه ین بهن) مطق(ها  رچی ڕه گه  ئه وانه م توژینه ئه
ڵ  گه ت له  قسه  که سه و که  ئه-  خزم بکه ر به  هه  متمانه- که مه ناسیاو قسه ڵ نه گه  له: ن کی ده خه. کان سکسییه
 - که نیا هاتوچۆ مه ته  به- وند دابخهت ت رگاکه  ده- یت که ڵ ده گه ی له کی کویه بۆ قسه س نازانت خه کرد که

  کان له  سکسییه تی تاوانه تایبه ی تاوان و به  زۆربه وه وانه پچه چی به ؛ که  هتد... کدا  هیچ الیه چۆ به و مه شه به
ی  و زۆربه وه هبن خت ده ر مناڵ زۆرتر جه رانبه کان به  سکسییه  تاوانه  له یه له سه م مه ئه. ن ده  ڕوده وه سانی نزیکه که
  .درن نجام ده  ئه وه که سانی نزیکی مناه ن خزم و که الیه  له و تاوانانه زۆری ئه ره هه

Amir (1971); Cahppell et al. (1977)ک جیاکه  ههر  سه وت له رکه تییان بۆ ده سایه ی که وه ره ند
   چینه زۆری له و به  سادایه٣٠-١٦نوان  نیان له مه نجن و ته زۆری گه  به ن که یپ و ده تاوانبارانی ڕه

  ندییان به یوه ها نین و په مدیس ڕه  هه م لیستانه ئه. هنن رزیان پکده کی به یه کان ڕژه شپسته کانن و ڕه ژاره هه
  نبارانهو تاوا نی ئه مه ت ته موو وتانی خۆرهه  کوردستان و هه چیت له ؛ خۆ پده یه  هه وه ته کات و شونی تایبه

وان   ئه  که یه وه  ئه رنجه ی جگای سه وه م ئه به.  باکان بن  چینه زۆریش له رزتربت و به  به وه زۆر له
منداک یان % ٦٠ و  بووه یان ژنیان هه ر کردوون نیوه سه یان له وه  توژینه دا که سانه و که  له وت که رکه بۆیانده
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ککیان پشتر تاوانی  س یه رسکه هه و له یپی کردوه ککیان پشتر ڕه س یه ار کهر چو هه  له.  بووه زیاتریان هه
  .   نجامداوه توندوتیژی ئه

Henn et al. (1976)ن که  ده ت ههناچواو بن، یان  وه رونییه ی ده باره ن له که یپ ده  ڕه ی که وانه موو ئه  پش 
ڵ  گه بت له کیان هه بت جیاوازییه رده  هه ت که  دهHollin (1989)م  خۆش بن، به  نه وه ی ژیرییه باره له
  .وت بکه ر بۆی هه گه دات ئه نجامده یپ ئه موو پیاوک تاوانی ڕه  هه بت بین که گینا ده کی ئاسایی ئه خه
  وه و پیاوانه ن ئه الیه یپ له ڕه   گوایه یپ که ی ڕه رباره  ده وه خاته درۆ ده گا به کانی ناو کۆمه  بیروڕا باوه ی که وه ئه
ن زۆر موحتاجن، یان  ی خۆمان ده که  کوردییه ک به زرۆی سکسن، یان وه  زۆر تامه درت که نجام ده ئه

یپ  کانی ڕه ی تاوانه  زۆربه  که یه وه چن، ئه ن تکده که ر وا نه گه و ئه یه ریان هه ده به ڕاده کی سکسی له زوویه ئاره
و  مدیس ئه  هه یه و منایان هه یه یان ژنیان هه  زۆربه ش که ستییه و ڕا ئه.  خۆ پالنیان بۆدانراوه اوهک پشتر به

 Hollin (1989).  ن که یپ ده وتنی سکس ڕه که ستنه ر ده به  له وان گوایه  ئه وه که خاته درۆ ده  به بیروڕا باوه
  و پیاوانه  ئه  که وه  پشه  دته و پرسیاره دا ئه م لره به. ی سكس بت وه  له یپ زیاتر توندوتیژییه  ڕه ت که ده

و  چت ئه ن؟ پده نجامی ناده ی توندوتیژی ئه ی دیکه  شوه ن و به ده نجامده ی سکس ئه شوه بۆ توندوتیژیی به
لماندنی  بۆ زیاتر سه. ربگرن  وه وکردنی سکس و توندوتیژییه و تکه ت له  تام و چژکی تایبه  پیاوانه جۆره
   له ی که ییه سته و زامدار بوونی جه  له یپدا بجگه کانی ڕه ی کاره  زۆربه ت له  دهHollin (1989)کانی  قسه
ندک باردا   هه له. بینرت ن دهکا ر قوربانییه سه ش له یی دیکه سته دات زامداربوونی جه  ڕوده وه که نجامی کاره ئه

نیشدا کوشتن یان  گمه م و ده کی که یه  ژماره دات و له دا ڕوده سه و که  نو گیانی ئه واو خراپ له زامداربوونکی ته
  .   سادیستی ناسراوه  به بت که دا ده گه  دانکی زۆری له نجه شکه ئه

Groth (1979)به کات به ن ده که پ دهی  ڕه ی که سانه و که کانی ئه  جۆره وه شه  س :  
ی ناوماڵ یان  دوای دپیسی و ئاژاوه زۆری به  به یپه  ڕه م جۆره ئه:  وه ییه هۆی توڕه یپ کردن به ڕه .١

و  له.  درن نجامده رو هاوڕی ژیان ئه ر ژن و هاوسه رانبه  زۆری به به. کردندا دت و قبونه وه تکردنه ڕه
  . بوو یپه  ڕه و جۆره له% ٤٠  وه ی کردونهو کۆ  ئه دا که داتایانه

ر  سه ستی به و باده سه و که ئه) یی نرینه(لماندنی پیاوتی  ستی سه به  مه  به یپه  ڕه م جۆره ئه: یپی هز ڕه .٢
.  یه زوانه و ئاره ستھنانی سکس و ترکردنی ئه ده زی خۆی و به گه ی هاو ڕه سانی دیکه  یان که مینه
ک  ی نه که  سکسییه ستھنای ئامانجه ده نھا بۆ به  ته کاردت، واته مترین هز به دا که یپه  ڕه م جۆره له
 . ی بوو داتاکه% ٥٥یان  مجۆره ئه.  که ستی ئازاردانی قوربانییه به مه به

  که زۆری قوربانییه کترن و به ری یه واوکه دا سکس و توندوتیژی ته یپه  ڕه م جۆره له: یپی سادیستی ڕه .٣
 زۆر ئازارو  وه ییشه سته نی جه الیه کرت و له تی پده  سوکایه وه رونییه نی ده الیه و له وه سترته به ده
ی  ی داتاکه%٥نھا   ته یپه  ڕه مجۆره ئه. دوادادت ندک جار کوشتنیشی به  هه درت که  ده نجه شکه ئه

 . وه گرتۆته
ستی  به  مه کان به تی تاوانباره سایه یپ و چۆنتی که کانی ڕه ره بۆ جۆ ی زۆر کراوه وه پۆلنکردن و لکدانه

نھا  یپ ته  ڕه  که  ئاشکرایه چونکه.  که کانی تاوانباره ره ست و پانه به و مه و تاوانه کانی ئه  ئاۆزییه یشتن له تگه
نجامی   ئه  له که ی پیاوه وه وهاتنهی جار ئا یپی سادیستیدا، زۆربه  ڕه تی له  تایبه کو، به س به و به کاری سکس نیه
   ] Hollin (1989) [. وه هۆی کاری سکسیی ئاساییه ک به دات نه  ڕوده  وه و توندوتیژییه که ته ئازاردانی ئافره

Cohen et al. (1971)ن ده مجۆره یپ به  تاونبارانی ڕهن که  پۆل:  
یی و  ربینی توڕه یپ بۆ ده  ڕه  تاوانباره مجۆره ئه:  هو گوزنه کانیان ده  توندوتیژییه ی که و تاوانبارانه ئه .١

زۆری یان   به  که یه که یی قوربانییه سته  ئامانجیان ئازاردانی جه هنن، که کارده توندوتیژی نو ناخیان به
  . تی یه  هاوڕکه ژنی یان کچه

ستھنان و ترکردنی  ده ستی به به نھا بۆ مه یپ ته  ڕه  تاوانباره مجۆره ئه:  وه یپی جگره تاوانبارانی ڕه .٢
نھا بۆ ناچارکردنی  هنن ته کاری ده  به ی که و توندوتیژییه ئه. هنن کارده کانیان به  سکسییه زووه ئاره
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  وانه ئه.   نییه ستیان ئازاردانی دیکه به گینا مه ، ئه ندانه زومه  بۆ کاری سکسی نائاره یه سه و که ئه
 . ستیان پیناگات ی ئاسایی ده شوه  به ست بھنن که ده  به وه  ئه وه یپه هڕگای ڕ وت له یانه ده

 زیاتر  که تا قوربانییه  سادیستین و هه مانه ئه: ن که ڵ ده  سکس و توندوتیژی تکه ی که و تاوانبارانه ئه .٣
 . وروژت زوی سکسییان باشتر ده وان ئاره ئازاربدرت ئه

  و تاوانه وت به بکه لکیان بۆ هه  کاتک هه مانه ئه: ن که یپ ده وت ڕه بکه ه کاتک بۆیان ه ی که وانه ئه .٤
جارکی . ست ده  شونکی دووره سک له ر ماک یان بینینی که کاتی دزی بۆ سه ک له ستن وه ده هه

ها  نده چت چه و پده ها نییه واوو ڕه  ته و لیسته  ئه  که وه بیر بھنرته  وه وه  ئه ش پویسته دیکه
 . جیاجیاکاندا  کولتوورو وته ر له  سه رجی جیاوازی بچته لومه هه

ر  سه ستن و له ده یپ هه  تاوانی ڕه  به ی که سانه و که تی ئه سایه ر که سه  له  کراوه ی دیکه وه ندک لکۆینه هه
و وروژانکی  وه  کاردانه وو پیاوک جۆرهم  هه ئاشکرایه. کانیان  سکسییه زووه کانی وروژانی ئاره شوازو جۆره

 Hollinم  به. کات ده) سکسی( یان فیلمکی پۆرنۆگرافی  یری ونه کرت کاتک سه دیده سکسی تدا به
   مه ن وروژانی سکسییان نییه یان که یپ ناکه زوی ڕه ی ئاره و پیاوانه  ئه  که وه ته ی بۆ ڕوونبووه وه  ئه(1998)

  م به درت، به  تیدا ئازار ده که سه درت یان که نجام ده یپیان تدا ئه  تاوانی ڕه ی که و فیلمانه و ونه هر ئ رانبه به
. بزوت زوی سکسییان ده درت ئاره نجام ده ی تدا ئه ندانه زومه  سکسی ئاره ی که نانه و دیمه بینینی ئه

  ی تدایه ندانه زومه  سکسی ئاره  که نانه  دیمه و جۆره ن به که دهیپ  زوی ڕه  ئاره ی که وانه  ئه وه، وانه پچه به
زوی سکسییان  کرت ئاره یپ ده  ڕه سک که نی که و دیمه  بینینی ونه م به  به یه میان هه کی که یه وه کاردانه

  . ن هزوی سکس بک  ئاره وجۆره نھا به چت ته وروژت و پده ر ده رسوڕهنه کی سه یه شوه به
یپن   تاوانباری ڕه دا که سانه و که  نوان ئه  بتوانین هکی ڕک بکشین له شدا زۆر دووره وانه موو ئه ڵ هه گه له

 ئایا کرۆمۆسۆمی  کانی کریمینۆۆژی که  کالسیکییه  بۆ پرسیاره وه مانباته  ده مه ئه.  ئاسایین دا که سانه و که و ئه
ترسی  ندک پیاو له  هه ت که  خۆی دهHollin (1998)ر   هه٦کی تر؟  ی خه ه  له کان جیاوازه تاوانباره
یان بۆ دروست  و جۆره ی له ر بزانن کشه گه گینا ئه ن، ئه  ناکه و کاره شف بوون ئه ی یاسایی و که وه لپچانه

  .  و تاوانه ن بۆ ئه نابت ئاماده
Prins (1986)ت له  ده نه ره  ئینگلتهز ساکسی تۆمار ده١٠٠٠٠  و وت  تاوانی سم ئه ، به٧کر و  و له

و  ر ئه  به  له وه  پۆلیسیان لئاگادار ناکرته م دیاره رزتربت، به  به وه  زۆر له و تاوانه ی ئه  ڕژه  که دایه ڕه باوه
ند تاوانی سکسی ڕوبدات  ڕاستدا چه تی ناوه بت له وتانی خۆرهه جا ده.  باسکران وه ره  سه  له ی که هۆیانه
  و پرسیاره می ئه ستبھنن ؟ من ناتوانم وه ده وتن به رکه ندیان سه ن چه گه  ده ش که وانه  دادگاو ئه ندی بگاته و چه
  . وه مه بده
کان  هیپ ناتوانت برینی قوربانیی نھا سزادانی تاوانبارانی ڕه  ته  که یه وه  باسبکرت ئه دا زۆر گرنگه ی لره وه ئه

ندک  هه.  یه ک هه  پشتگیری و کۆمه  پویستیان به کی دیکه ر قوربانییه  هه  زیاتر له و قوربانیانه ئه. ساڕژ بکات
ش  وه کی دورودرژ، یان له یه  بۆ ماوه وه سانی پسپۆڕه ن که الیه  له یه ت هه رشتی تایبه رپه  سه جار پویستیان به
 هزریاندا   له و تاوانه ی ئه زمه ی بتوانن دوه وه  بۆ ئه یه جبوون هه نی نیشته گۆڕینی شو زیاتر پویستیان به

                                                 
وکراوه٢٠٠٤م  تهش  هه سای٨٥   گۆڤاری خاک ژماره  له  که م نوسیوه  وتارکی دیکه وه یه و باره من له 6 په سه و له وه ته  دا ب ڕی  رما

ت به  داونلۆد ده com.blogspot.knowledgesource.wwwخۆيشم  تی یاساو  هباب (شی  به ی   کرته کر
  )کریمینۆۆجی(تاوانناسی 

  و جۆره  ئه بت که  نه وه ی ئه که چت هۆکاره م پده  به وژورتره ره  به١٤٠٠٠   له یه و ژماره  نوکان ئستا ئه ی ئاماره  گوره به  7
   تاوانه  بوترت که پویستیشه. کانیان  کشه ن له هک و زیاتر پۆلیس ئاگادار ده وه بنه کی زیاتر وریا ده کو خه  به رزییه به  ڕو له تاوانانه
  وره به ڵ مناڵ یان گه گه بت له  هه وه  سکسه ندی به یوه  په  که وه گرته  تاوانک ده موو جۆره و هه یپ نییه ر ڕه کان هه سکسییه
  . یپ  ڕه  له  جودایه ، که ندی خوارخۆی و کارمهند ستوپوه سانی ده ڵ که گه  سکس کردن له  به وه شه و پایه کارهنای پله خراپبه
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ر  گه س ئه ندک که ، هه بۆ نمونه.  بۆ تاوان یه کرداری جیاجیان هه رچه و په وه سانی جیاواز کاردانه که.  وه بسنه
و   ئارامی له ک بشکنت ئیتر ناتوانن به یه ره نجه ر په یان و شتک بدزت یان هه که  ناو ماه وک دزک بته شه
و  ردانی قوربانیانی تاواندا ئه  سه ریتانیا زۆر جار له  به له.  وه  بگوزنه وشونه وت له یانه ون و ده دا بخه ماه

ک   خۆم وه  که وه کرته  ده(Victim Support)کی قوربانیانی تاوان  ی کۆمه ه ڕوی کۆمه  ڕوبه پشنیارانه
 زۆر زۆر  که له سه  مه و کاته ر کرابت؟ ئه رانبه یپی به سک تاوانی ڕه ر که گه ی ئه ئه. م که خش کاری تدا ده خۆبه
ر  گه ئه. کدا نو خه  له و ماوه تی پته یه ندی کۆمه یوه ک په یه کاندا تاڕاده تییه گا خۆرهه  کۆمه له.  ختتره سه
کی  یه شوه ک به یه کانی بشکت تاڕاده ری مناه ی بدزرت یان سه که ۆبلهی ببرت یان ئۆتۆم که سک ماه که

کی  یه شوه ر به  هه مه چت ئه ن؛ پده که وایی ده ردانی و دنه  سه چنه سوکارو دراوس ده ئاسایی خزم و که
رو   سه رژی سکسی کرایهستد سک ده ر که گه ی ئه م ئه به.  و قوربانیانه وی بت به عنه ککی مه سروشتی کۆمه

کی  یه ه توانین بین کۆمه دا ده ئا لره: تی لبکات فره گا نه چت  کۆمه دا پده لره! یپ کرا ش خراپتر ڕه وه له
کی  دا پویستییه گایانه  کۆمه و جۆره  له  قوربانیانه و جۆره کی قوربانیانی تاوان بۆ ئه ی کۆمه ه ک کۆمه وه

  .  ژیانییه
نھا پۆلیس  کی نھنی بت و ته یه شوه بت به  ده و جۆره تکی له  خزمه رجۆره  هه  بیر بچت که شمان له وه ت ئهناب

  ن، که که کان ده ردانی قوربانییه ی سه وانه سک له بن و نابت هیچ که ی قوربانیانی تاوان لی ئاگادار ده ه و کۆمه
رداندا  کاتی سه تیان پبت و له ی تایبه بت ناسنامه ده. ک بدرکنت هخشن، نھنی هیچ قوربانیی زۆری خۆبه به

 مافی  بت، که  ده که ندی قوربانیه زامه رگرتنی ڕه ش دوای وه النه سه م مه موو ئه ن و هه ی بده که نیشانی قوربانییه
ریتانیا   به  له وه  ه٢٠٠٦ سای  ئستا، له.   هیچ نییه کات و پویستم به ردانم نه س سه  بت که یه شی هه وه ئه
  وه که ی کۆمه ه خشکی کۆمه ن خۆبه الیه فون له له  ته  کاژردا به٤٨ی   ماوه کی تاوان له موو قوربانییه بت هه ده
. تکا ردانی ده  سه سه و که ی دابنیشت ئه گه ڕوو له  ڕووبه ی کرد که وه زوی ئه ر ئاره گه بکرت و ئه ندی پوه یوه په
ر پویستی کرد  گه دا نیشانبدات و ڕنومایی پویستی بکات و ئه گه  هاوسۆزی له وه وییه عنه ی مه باره توانت له ده

   .کی زیاتر  بۆ کۆمه وه ی بکاته زگای دیکه ڕوی ده  پی باش بوو ڕوبه که و قوربانییه
  
 :     کان رچاوه سه

Home Office Crime Statistics. Available from:  
asp.76page/output/uk.org.crimestatistics://http   

 Muncie, J., & McLaughlin, E. (2001) The Problem of Crime. 2nd ed. London: Sage 
Publications. 
Hollin, C., R. (1989) Psychology and Crime: an introduction to criminological 
psychology. London: Routledge. 
Hale, C., et al. (2005) Criminology. Oxford: Oxford University Press. 
Ainsworth, P., B. (2000) Psychology and Crime: Myths and reality. Harlow: Pearson 
Education Ltd. 

ت بۆ خویندنی با  شری خۆرهه یمانگای النکه  په له" لۆژی تاوانسایکۆ"کانی خوندنی  وانه
  . ر  زانکۆی النکاسته ر به سه
ش   سبه  دا به٢٠٠٦یرانی   ی حوزه٧ و ٦ و ٥ ڕۆژانی   له  org.kurdistannet.www  له

دا  و مانگه ر له یشدا هه com.kurdistanan.wwwو  com.Klawrojna.www  له.  وه ته بوکراوه
  .ش  س به  به وه ته بوکراوه
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 كی تر؟  هی خه  له آان جیاوازه ئایا آرۆمۆسۆمی تاوانباره
 
   ریم ال آه تا مه عه.ن 
 
ئایا بۆ :  كی پرسیویانه  خه وه  زۆر آۆنه له.  تكی نوێ نییه دوای هۆآاری بایۆلۆجیدا بۆ تاوان بابه بهان ڕ گه
  دایك بووبن؟ زاناو پزیشكی ئیتالی لۆمبرۆسۆ له نگزی له هڕ  شومی و شه ر به چت هه ده وه س له ندك آه هه
سف آردنی   وه كی ئاسایدا به نوان تاوانباران و خه ت له بكش وه ره ویدا هكی جیاآه مدا هه هه ی نۆزده ده سه

وخسارو ڕك   آۆمه آرد آه  لیستكی ئاماده سته به م مه آان؛ بۆ ئه آانی  تاوانباره وخسارییهڕ  وه ره جیاآه
  !رنین ده  به مانه آان له  تاوانباره  گوایه موچاوی تیا بوو آه ده
خوندرت   مژووی آریمینۆلۆجی  ده شك له ك به آانی لۆمبرۆسۆ وه ونهۆماندا بیرو بۆچڕم ۆژگاری ئهڕ  له
ی   جگه موو آاتك زیاتر بووه  هه ی دواییشدا له م سانه  له و بگره یه واجی هه هڕتا ئستاش   هه ی آه وه م ئه به

  ی آه وه  له یكراو لپرسراوهئایا جینك یان آرۆمۆسۆمكی دیار:   آه یه وه وان ئه ره ی زانایان و توژهڕمشتوم
  ندكی تریش ئاسایین؟  تاوانبارو هه بن به س ده ندك آه هه

  است بكشین لهڕ سانایی ناتوانین هكی  روا به  بۆ تاوان و هه یه تی هه لك هۆآاری گشتی و تایبه  گه دیاره
آان  ییه ی و ژینگه رده روه تی و په یه ۆمه ئابووری و سیاسی و آ هۆآاره. كانی ئاساییدا نوان تاوانباران و خه

وان  ره م زانایان و توژه آی تاوان دانراون، به ره  هۆآاری سه ت به  تایبه  گشتی یان به  به وه مك ساه  ده له
ین هۆآاری  نوتر ك له شدا آه یدانه م مه آانی تاوانداو له دوای هۆآاره ان بهڕ  گه ن له و آۆیش ناده داوه آۆیان نه
 .گرن رده زانستی وه

ی  موویان زیاتر جگه  هه له) آان ییه بۆماوه(آان   جینیتیكییه  هۆی تاوان، هۆآاره بنه  ده دا آه و هۆآارانه نوان ئه له 
گری   و هه دایكبوونایه  تاوانباری له آان به ر تاوانباره گه ئه: ن س ده ندك آه هه.  وانه ره ی توژهڕمشت و م

س  ندك آه  بۆ هه ر واش نیه گه ی ئه ئه!  نجامبدایه بوو تاوانیان ئه ده كانی تر نه ، خه ت بوونایه ینكی تایبهج
مان   هه ن له كانی تر هه چی خه رپچیین آه  خولیای تاوان و سه وه  منداییه ر له نگزن و هه هڕ توندو تیژو شه

 ّ!رخۆن سه چی همن و له تیدان و آه یه  و آۆمهمی ئابووری مان سیسته  ژر هه داو له ژینگه
كانكی نائاسایی و   خه آانیان به می زیندان، تاوانباره م و پش داهاتنی سیسته هه ژده ی هه ده وروپا تا سه  ئه له

 حساب  یانكوشتن، به كانكی زۆر ده رچاوی خه به آاندا له  گشتییه  شونه ت له نانه آرد و ته د ده خراپ ناوزه
یان  نیانه هریمه آان گیانكی ئه  تاوانباره دابوون آه هڕ و باوه وان له ئه.  كی تر ت بۆ خه ند و عیبره  په یانكردنه ده

  آرد آه یر ده ك سه تایه ك په وان تاوانیان وه ئه.  وه ینه گایان ل پاك بكه  آۆمه تا زووه  هه و پویسته تدایه
  .گرت ریان لده  به  گوایه سانه و آه  آوشتنی ئه بهبت و  سانك ده تووشی آه

آانی  دوای هۆآاره  به  آه وه پونگانه  نه وه باتی آوشتن، زانایان له می زیندان و سزا له ڵ داهاتنی سیسته گه له
  او بووهشی مرۆڤد آانی له  خانه  له وه ندك آرۆمۆسۆمی نائاساییان دۆزییه زانایانی بایۆلۆجی هه. تاواندا وبن

  .رنجیان ی سه جگه
مان ڕرسو ی سه ی جگه وه م ئه ، به (XY) ش و آرۆمۆسۆمی نرینه ه (XX)   آرۆمۆسۆمی میینه  آه ئاشكرایه
   بوون، واته ی نرینه گری آرۆمۆسۆمكی زیاده  هه  آه وه یان دیته ندك نرینه وان هه  ئه  بوو  آه وه بوو ئه

 .بوون (XYY) نی اوهوان خ ئه (XY) باتی له
ناو  كو له ناو مرۆڤدا به ر له ك هه دا، نه چاو مینه رو توندوتیژتر ناسراون له المارده  په  به وه ته هڕ  بنه ر له  هه نرینه

  مه ئایا ئه!  بن؟ نده وه آانین دوو ئه  نره  آرۆمۆسۆمه ندك نرینه ر هه گه ی ئه ئه. آانی تریشدا ره وه موو گیانه هه
  .بت یان تدا ده ییه و ئاماده بن یان ئه كانی ئاسایی توندو تیژده ی خه نده وه  دوو ئه نت آه یه  ناگه وه ئه
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و  آانداو له  زیندانه آان له  پشكنینی تاوانباره ستیان آرد به  ده یه وره  گه وه و دۆزینه زانایان دوای ئه
نجامی  آان ئه وه استیدا توژینهڕ له.  ستداوه ده  ژیرییان له آهی  سانه و آه تن به  تایبه دا آه خۆشخانانه نه
گری آرۆمۆسۆمی   هه ستنیشانكران آه خۆش ده آی زۆر تاوانبار و نه یه و ژماره وه سته ده ریان دا به هنهڕرسو سه
       . (XYY)  بوون بی نرینه ده
و  ی ئه وانه س بپشكنن و ئه موو آه هه!  وه ۆزرانهآان د واو، تاوانباره كانكی زۆر ووتیان ته دا خه لره 

ندك  ت هه نانه ته!  ن بدهڕش تو آه ن و آلیله  دابخه رگاآه ن و ده زیندانیان توند بكه  له یه یان هه به  ده آرۆمۆسۆمه
! ۆژڕ آانی پاشه ناوبردنی تاوانباره آرد بۆ له آانیان ده له تر چوون و پشنیاری پشكنینی آۆرپه ش واوه وه س له آه

ی من هیچ گوناهكی  ره فه م نه ئه:  سوك و سانایی بن تا به لزانی هه  هه یان به یه وه م دۆزینه آان ئه ره پارزه
سكی  رآه ، هه تی تاوانه گری جینكی تایبه  هه واته و آه به آانی ده  نرینه ت آرۆمۆسۆمه  زانست ده ته وه ، ئه نییه

 [Ainsworth 2000] !بت وابكات هر د تریش بت هه
 خۆیان  وانه وابت ئه خۆآردن و ووتیان آه رگری له آی به یه گه  به  بووه و نائاسایی بوونه  ئه م جۆره به
  .و تاوان ره نت به ده آانیان پایان پوه كو نائاسایی بوونی آرۆمۆسۆمه سروشتیاندا تاوانبار نین به له

یان  و گاته وه ستانه  وه م بۆچونانه نگاری ئه ره كانكی زۆر به ، خه وه ایهڕب  ئاسانی نه ر وا به  هه آه له سه  مه دیاره
ر منانی  سه  له وه  لكۆینه ستیان آرد به نگرانی آرۆمۆسۆمی تاوان ده الیه. هات ی جینی تاوان ده له سه  مه به

   . دوانه
آچوو  یه ی له بن و دوانه ی جیاواز دروست ده  دوو هلكه  له چوو آه ك نه هی ی له ، دوانه یه  هه دوو جۆر منای دوانه

ی   دوانه  به ی دوایی آه م منانه ئه. بت رت ده  دووآه یه و هلكه آاتكدا ئه بن له  دروست ده وه ك هلكه  یه  له آه
ك  واو وه  ته وه آه یه موو باره  هه  لهو یه ییان هه مان سیفاتی بۆماوه مان آرۆمۆسۆم و هه آچوو ناسراون هه یه له
ك  ك یه واوی وه ته دا به وانه بت له وا ده بت ئه آی زانستی هه یه ی آرۆمۆسۆمی تاوان بنچینه له سه ر مه گه ئه. آن یه
    .وت ربكه ده
    دوانه  له وت آه رآه ی دهنجامدا بۆ ئه ك و له یه  دوانه ه ر آۆمه سه ی آرد له وه تاقیكردنه  Lange  دا١٩٣١سای  له
م  ئه. بوو١٢% نھا  آاندا ته چووه آنه یه  له  دوانه م له  بوو به٧٧%ی تاوانباری  ژهڕێآاندا  آچووه یه له
  دا١٩٩٧ سای  له. هزتر آرد تاوانی به ت به ری بوونی جینكی تایبه گه ربوو؛ ئه ك آاریگه یه ادهڕ تا نجامه ئه ره ده

Christiansen وه یه وه تاقیكردنهی وه ی ئه آی هاوش Lange ی  آان بۆ دوانه نجامه  ئه مجاره نجامداو ئه ی ئه
  . بوو٣٠%چوو  آنه یه ی له م بۆ دوانه  بوو به٦٠%آچوو  یه له
   به ی آه وه دا ئه آه وه ردوو تاقیكردنه  هه م له  جیاوازبوون، به یه وه و دوو تاقیكردنه آانی ئه نجامه رچی ئه گه ئه
  .چوودا آنه یه ی له آچوو دوانه یه ی له ی دوانه ژهڕێنوان   بوو له یه وره  گه و جیاوازییه  ئه وه ی مایهڕگۆ نه

ی  وه م لكۆینه دآرا، به بوونی جینكی تاوان ناوزه ی هه وره لماندنكی گه  سه آان به ر دوانه ی سه وه تاقیكردنه
دا  گه مان آۆمه و هه مان ژینگه  هه ر له آان هه  دوانه  آه وه آرایه وه ستاو بیر له وه انهڕشدا  م خاه زانستی له

رن یان  یاردهڕآان ب تییه یه یی و آۆمه رده روه  په  ئایا هۆآاره لمنین آه توانین بیسه آراون، چۆن ده رده روه په
  . وه م بدرته ئاسانی وه روا به  ناآرت هه م پرسیاره آان؟ ئه تیكییه جینه

ش  م بواره م ئه ، به وه كانی تره نی خه الیه  له وه گیرنه ده  هه بوون آه و منانه  ئه وه بواركی تری تاقیكردنه
  ر له آرن هه خوده  به وه كانی تره ن خه  الیه  له ش آه و منانه ی ئه زۆربه. نگی بوو مدیس تووشی ئاسته هه
  . وه سی خۆیانه رجی مای ئه لومه  هه  له آی زۆر نزیكه یه ادهڕ تا  ژین آه  دهرجكی وادا لومه هه

 (Williams 2001)ت ئه ده رینه  له ی آه الماردانه و توندوتیژی و گیانی پهگه  آۆمه یه دا هه  ن تییهداو   
  و جیاوازییه ن و ئه آه دا دهآانیان  و آچهڕڵ آو گه وت له سوآه آی جیاواز هه یه شوه كی به خه. پایان

  آان خۆیان له جیاوازییه. آرت ویان پده هڕك جیاواز پش یه ی له  دوو ئاراسته  به  نوانیاندایه  له ی آه سكسیانه
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تی  یه وتی آۆمه سوآه اهنان و ههڕو  رده روه  په  له ده ها سه نده م چه و گران نین به وره  گه نده وه خۆیاندا ئه
  .ك جودا یه  دوو جیھانی له ردونی بهآ

ر مرۆڤ  سه  له یه ریی خۆیان هه آان آاریگه  بایۆلۆجییه ره  فاآته دان آه هڕ و باوه وانی بواری آریمینۆلۆجی له توژه
و   ئه دان آه هڕ و باوه ر له وان هه شدا ئه وه ڵ ئه گه م له به. ش ناآرت پشتگوێ بخرت رییه و آاریگه و  ئه

گری جینك یان آرۆمۆسۆمكی  سك هه ر آه گه ئه.  وه ره آالآه رو یه یاردهڕ هۆآاری ب نھا نابنه ته  به ریانه ریگهآا
  . آاری توندوتیژی و تاواندا  له یه گالنی هه ری توه گه كانی تر ئه  خه  زیاتر له سه و آه وا ئه ت بت ئه تایبه

  ، چونكه  مانای تاوان نییه میشه دوتیژی و تاواندا، توندوتیژی هه نوان تون ین له  جیاوازی بكه پویسته
و   ئه آرت بوترت آه  ده م بۆچونه پی ئه به.  تیفانه و آاری پۆزه ره بكرت به آرت ئاراسته توندوتیژی ده

ها  نده ۆ چهم خ ن، به رآشی بكه زووی توندوتیژی و سه چت ئاره  پده یه یان هه XYY ی آرۆمۆسۆمی سانه آه
  .رزش رگری و وه آان و به ربازییه  سه ك آاروباره  وه سانه و آه ی ئه آارهنانی ووزه  بۆ به یه بار هه بواری له

مان  انی مشك و بگومان ههڕسو ر هه سه  له یه یان هه وره آی گه رییه آان آاریگه ن جینه  نوكان ده بایۆلۆجیسته
   به ریانه و آاریگه ت نابت ئه ده  Williams 2001م به. وشت هڕوت و  سوآه ر هه سه  له یه ریشیان هه آاریگه

ر  سه و زیاتر له ئه. كانی ئاساییدا نوان تاوانباران و خه  له وه ره  هكی جیاآه آاربن و بكرن به خراپی به
م  ت بهڕێ آاندا بگه استییهڕ دوای   به هگای پبدرت آڕێبت  زانست ده: ت  ده گرت آه ی پداده آه پشنیاره

  سوفه یله آان و فه  بۆ سیاسییه آاندا پویسته نجامه ره ڵ ده گه وت آردن له سوآه یاری آۆتایی بۆ ههڕب
      .آان جبھدرت خالقییه ئه
 ناو  بوون له  XYYگری آرۆمۆسۆمی  هه ی پیاوان آه رچاوه  به و ژماره  ئه  بوترت آه آۆتاییدا پویسته له

ر  سه  له  آه سانكیان تیایه كو آه كانكی زۆر ترسناآن، به  خه وانه  ئه نت آه یه  ناگه وه آاندا مانای ئه زیندانییه
گرانی   هه  بكات آه وه  پشتگیری ئه  آه یك نییه وه هیچ توژینه. خ زیندانیكراون مبایه تاوانی بچوك و آه

           .ن ده نجامده زیاتر ئه  XYگرانی آرۆمۆسۆمی  هه  له وره ترسناك و گهتاوانی   XYY آرۆمۆسۆمی
تا ئستا   هه دیاره.  تاوان خاون بت  له  آه آیش نییه گایه و هیچ آۆمه گایه ی آۆمه وره آی گه یه تاوان آشه

ها هۆی  نده  چه  آه یه وه  ئه ی ئاشكرایه وه م ئه ، به یه و آشه  بۆ ئه  نییه وه ره آالآه ت و یه مكی تایبه وه
  آه آشه.  دروست بونی تاوانباراندا  له یه ۆیان ههڕیی  رده روه تی و سیاسی و ئابوری و په یه تیكی و آۆمه جینه
 .ركی ترسناك تاوانبا بته گرن و ده آده  یه وه  پكه رجانه لومه و هه ی ئه ندك تاوانباردا زۆربه  هه  له  آه دایه وه له
  
  
  
  
  
 

  کان رچاوه سه
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  .                    وه ته  دا بوکروه٢٠٠٤م  شته  سای هه٨٥   گۆڤاری خاک ژماره له
  

   تاوان؟ رگرتن له  بۆ به ره سه ئایا زیندان باشترین چاره
کی دیاریکراوی  یه  ڕژه میشه  هه بووه، گادا ڕوشون و ڕسای گشتی هه  کۆمه  له شهمی ک چۆن هه روه هه
.  سزا دراون وه ستانه ده واو کاربه رمانه ن فه الیه  بکات و له و ڕساو ڕوسمانه رپچی ئه  سه  که بووه کیش هه خه

مژووی   له ؛ که ستیپکردووه دان ده سداره لهتک کردن و  ، ئه نجه شکه  ئه ت، به ک مژوو پمان ده روه سزا، هه
ک بۆ جیھانی  یشتنی زیاتری خه گاو تگه کانی نو کۆمه گۆڕانکارییه.  ناسراوه' چاخی خوناوی '  وروپادابه ئه
دا   لره؛ ناسراوه'  وه هواشبونه' می  رده  سه ش به مه رده و سه ، ئه وه  کایه مکی نوی هنایه رده ریان سه وروبه ده
و بوو بۆ  نگا مین هه که زیندانیکردن یه.   ک بت  کوشتنی خه میشه  هه رج نییه  سزادان مه  کرد که وه رکیان به ده

  ندیخانه  به ڕیون له لک قۆناغدا تپه  گه  به ره  ئینگلته کان له زیندانه. بریتی کوشتنیان کان له سزادانی تاوانباره
ها  روه هه. کان ندییه  ناوه  زیندانه ته یشتووه  و تا گه وه کانی چاککردنه  بۆ خانه وه کانه ته بچوک و تایبه

   بۆ ڕزگاربوون له  بووه کی دیکه مریکاو ئوسترالیا ڕگایه و ئه ره  به وه ره  ئینگلته کان له ی گیراوه وه گواستنه
  .کان تاوانباره

ڵ  گه وتیاندا له سوکه  هه  له  ناسراوه  نامرۆڤانه قۆناغکی توندوتیژو  به وه قۆناغی پش  هواشبوونه
  ی بونه نجه شکه لکردن و ئه لپه  په  به وه که رچاوی خه به رانیان به رپچیکه  سه مه رده و سه ئه. راندا رپچیکه سه
ژیکانه کی لۆ یه وه و جگای هیچ بیرکرده وه و شتی پوپوچ ئاخنرابوه فسانه  ئه ک به مشکی خه. کوشت ده
سایشیان  و وشکه رزه له ک الفاوو بومه کانی وه  سروشتییه ساته ت هۆکاری کاره نانه  ته مه رده و سه ئه.  وه بوه ده نه
و  یان تدایه نانه هریمه کان گیانی خراپ و ئه یانووت تاوانباره ده! ک خۆیان خراپن  خه ی که وه  بۆ ئه وه گایه ده
یی  سته  سزادانی جه دا بوون که ڕه وباوه وان له ئه.   کوشتنیانه  خراپانه و گیانه نی ئهرکرد نھا ڕیگاش بۆ ده ته

  . نا تمی داده کی حه  پویستییه شیان به مه و و ئه وه کاته کان پش کوشتنیان گیانیان پاکده تاوانباره
ری  ش کاریگه مه ستیپکرد و ئه ا دهگ  بۆ سروشت و کۆمه کی لۆژیکیانه یه وه  بیرکردنه  به وه قۆناغی هواشبوونه

شوازی ژیان گۆڕاو زانست و . ران و تاوانباران رپچیکه ڵ سه گه یان له ه ی مامه ر شوه سه  له بووه خۆی هه
کان   تاوانباره کرد که وه ستیان به دا هه لره. و شتی پوپوچ لژکرد فسانه  ئه ت جگای به نییه ده شارستانی و مه
ک   نه یه  هه وه ڕاهنانه و دووباره وه  ڕاستکردنه رپچی بوون و پویستییان به وشی الدان و سهمرۆڤن و تو
  . دان نجه شکه کوشتن و ئه

ی  رباره وتوو ده فی لیبرای و پشکه لسه  و دیدگای فه ها بیرۆکه نده ڵ چه گه  هاوشانبوون له م گۆڕانکارییانه ئه
 . رامۆش بکرت ی مارکسیزمیش نابت فه فه لسه ری فه ا کاریگهد م نوه  له گا که سروشت و کۆمه

[Emsley,1996:284]ت  ده"  :لیبراڵ و  میژوونووسه Whigشکه  ئاراسته کان به  هوتن و  ی پ
  هزبوو که کان زیاتر به ڕی مارکسییه  بیروباوه شیان به م کاره کرد و ئه ویانده  پشه وه هواشبوونه
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گای  کانی کۆمه  پویستییه  به یه ی هه پساوه کی نه ندییه یوه کان په بوون دروستبوونی زیندانهدا ڕه وباوه له
  ."  وه دارییه رمایه بورژوازی و سه

  تداره سه ن ده الیه ش له و خانانه کران و ئه ند ده دا به وه ی چاککردنه  خانه کان له مدا گیراوه هه ژده ی هه ده سه له
کرن   ناکوژرن و زیندانی ده ی که وه بریتی ئه  له بوایه کان ده ودا زیندانییه  له  که ڕوه بران به  ده وه کانه ییه ناوچه

بوون  کجار زیندان نه نھا یه ژاران ته رتیلخۆری ناسرابوون و بۆ هه ی و به نده  گه  به م خانانه ئه. ن بده بک پاره
  :زارجار کو هه به
رجی  لومه هه. واو وابوو رمانی مردنکی ته ک فه ژاربوون وه ت و هه رامه مده  که ی که انهو زیندانیبوون بۆ ئه"

."  بوو وه ریانه رسه سه  به میشه برسا مردن هه ی له زمه خۆشی و دوه ها نه نده ترسی چه پیسوپۆخ و مه
[McLaughlin & Muncie, 2001:160   

هۆی سروشتی لکجیاوازی  مووی بکوژن به  هه که و خه کرا ئه شده بوون و نه کان پده  زیندانه کاتکدا که له
 دوای   که وه خوارده ده  ش دیان ئاوی نه وه ش، به ها هۆکاری دیکه نده نیان و چه مه کانیان و جیاوازی ته تاوانه

. دا هه ری ریتانیا سه ی به وه ره و ده ره کردنیان به وانه ی ڕه ن؛ بیرۆکه کی باش ئازادیان بکه دارکاری و قامچیکارییه
ی  وه ی گواستنه له سه مه. وێ و ئه ره ی ئوسترالیاش به وه مریکاو دوای دۆزرانه نارد بۆ ئه کانیان ده مجار گیراوه که یه

قی  به نجا سای ڕه ی په سمی و ماوه  ڕه  بوو به١٧١٨ی سای  وه رمانی گواستنه  دوای فه وه ره و ده ره کان به گیراوه
  میشه  هه ریتانیاوه ی به وانه پچه  وتکی خۆش و به  به  ئوسترالیا بووه وت که رکه کاتک بۆیانده. ندخایا
  . کان ڕاگیرا ی کۆچپکردنی تاوانباره له سه وێ، مه  بنردرن بۆئه ن که ده ده کی پاره و خه تاوه خۆره
ترین هۆکاری سزادان  نکاتیشدا پگروکشهما هه ک گرنگترین و له درژایی مژووی سزادان زیندان وه به

رچی ئامانجی پشت زیندانیکردن  گه ئه. می سزاداندا  سیستسه  له یه رچاوی هه و تا ئستاش ڕۆکی به وه ته ماوه
م  و دت به ردا هاتوه سه رچاوی به درژایی مژوو گۆڕانکاری به کاندا به ڵ زیندانییه گه کردن له ه و شوازی مامه

  :ک بۆ زیندان یه وه  هۆی داهنانی جگره ته بووه  نه وه ئه
   له یه رچاویشی هه نگکردنی تاوانباراندا، ڕۆکی به  ئاسته  له یه رزترین ناوبانگی هه کاتکدا زیندان به له"

  شه ڕه  هه رگرتن له  بۆ ڕاگرتنی یاساو ڕسا و به  شتک کراوه ی که وه کیدا له ی خه وه دنیاکردنه
   [Cavadino & Dignan 1997: 113]."  ریانگرتووه  جیددی وه وان زۆر به  ئه کان که تییه یه کۆمه
  رگرتن له ، به وه ، ڕاهنانه وه  چاککردنه و ڕۆیشی له سزادان، مانکاتدا زیندان گرانترین هۆکاری سزادانه هه له

  وتووه رکه توانین بین سه ی سزادان ده له سه بۆ مه.  تومه زۆر جگای  مش وه  تاوانه یان له وه گالنه  توه دووباره
  رپچیکردنی زیاتر،  هۆی تاوان و سه چت ببته نھا پده ته  سزادان به  که دایه وه  له که م کشه به
  1999:10] [Cullingford,ت  ده: 
و  ی ئه شه ڕه ی دوورودرژ، یان هه نداندا بۆ ماوه زی کی له خسیرکردنی خه  یه  که یه وه سته ده م به کی که یه گه به"

   چاالکی جۆره رگرتن له  باشترین ڕگا بۆ به چت بن که سانک پده که.  وه مکردبته  تاوانی که کاره
   به یه ندی هه یوه م په  زۆر که یه له سه و مه م ئه ، به خسیرکردنیانه  یان ڕونتر بین یه کخستنیانه تاوانبارک په

ر  سه  له کی نییه رییه ی زیندانیکردنی دوورودرژ هیچ کاریگه ی ماوه شه ڕه هه.  وه  تاوانه رگرتن له ی به له سه مه
  ." ک ترس  نه  و ئابوچونه یبه رم و عه  شه یه ری هه ی کاریگه وه ڕاستیدا ئه له. تاوان

ی  کات و شیرازه  ببینرت پشتگیری یاسا ده  که ته مهرشانی حکو رکی سه  ئه توانین بین که شدا ده وه ئه گه له
و  دی و ئه ته ب سیستمکی سزادان نایه ش به رکه م ئه پارزت ، ئه ک ده رو سامانی خه گرت و سه گا ڕاده کۆمه

  :ی ووتیریتان  پارتی پارزگارانی به دا مایک هاوارد له١٩٩٣سای  له.  ت زیندانه کی تایبه یه شوه ش به سیستمه
   که وه کاته زیندان دنیامان ده.  یه ری باشی هه زیندان کاریگه:  وه ینه واوی ڕوونی بکه ته  به یه ک هه یه له سه با مه"

نجامدانی  نیازی ئه  به کات که ش ده وانه  واله-ران پارزراوین وکوت و ئیغتیسابکه  پیاوکوژان و شه  له ئمه
چن بۆ زیندان   ده ی که وانه ی ئه  ژماره نت که یه گه  ده وه  ئه ش دیاره مه ئه...  وه نه تاوانکن دووجار بیربکه



 33

کان  ی زیندانییه زینی ژماره  دابه مان به که وتویی سیستمه رکه رگیز سه  و هه  نییه وه وت، من الریم له که رده سه
   [Wilson& Ashton, 1998:16]." م  ناکه پوانه

،  یه رجی زیاتری زیندانییان هه کی هه یه  ژماره ، که مریکاوه کانی ئه کگتووه  یه  وته ن لهکا وه م توژینه به
مین و   شونکی ئه  به بووه  نه و وته و ئه ره  سه  چونه ر له مریکا تاوان هه  ئه ن؛ له  ناکه و بیروڕایه پشتگیری ئه

  [Wilson& Ashton, 1998:18-19]. قامگیر بۆ ژیان سه
 پداچت بۆ  م بیروڕایه ئه.  کان باشتره ته  کۆمپانیا تایبه کان بدرن به  زیندانه دان که ڕه و باوه ندک له هه
 بت  دواوه ی به ی دیکه چت کشه  پده شنه و چه م سیستمکی له سود بت به کان به  ماییه ی تچونه وه مکردنه که
کان  ته ئامانجی کۆمپانیا تایبه. کاندا ڵ زیندانییه گه  له ی نامرۆڤانه ه مهرتیلخۆری و ما ی و به نده ی گه ک کشه وه

ر  به سته ت ده رو حکومه ماوه ندی جه وه رژه  به ش ناتوانت سیستمکی باشتری زیندان له وه و ئه قازانجی زیاتره
  . بکات
ر  سه  له یه ری خراپی هه و کاریگه هی کی دیکه یه کان کشه دوای ڕۆژی زیندانه باخبوونی ڕۆژ له ره ی قه کیشه

،  رده روه ک په کانی وه ته  خزمه ک له کو پویست که کان ناتوانن وه زیندانییه. ندانی زیندان کان و کارمه زیندانییه
و  نه  رته ری فه گه  و ئه خته ندانیش کۆنترۆکردنیان سه ربگرن و بۆ کارمه  وه وه  ڕاهنانه ڕاهنان و دووباره

  .  وب زۆرترهئاش
نوێ  رله  سه  له رگرتنه و به وه  ڕاهنانه رخ دووباره کانی زیندانی هاوچه کی ترین ئامانجه ره  سه کک له یه

رو تاوانبارکی تدا  رپچیکه  سه موو جۆره  هه  که یه و شونه م خۆ زیندان ئه به.  تاوان  له وه وه گالنه توه
  .   وه سته ده  بدات به وه ی ئه وانه  ڕک پچه نجامکی ت ئهچ ش پده مه ؛ ئه وه بته کۆده

[Wilson & Ashton, 1998: 29]ک هۆکاریان دیاریکردووه  کۆمه سته به و مه  بۆ ئه :  
وێ   ئه چنه  ده وه کی بچوکه رپچییه هۆی سه  به ی که وانه  ئه کادیمیایی تاوانن؛ واته کان ئه زیندانه 

 .تر ببن وره ها تاوانی گه نده چت فری چه پده
   تازه ی خۆیان بگۆڕت و بن ئمه رباره وێ بیروڕایان ده  ئه چنه  ده کات که  ده  وانه زیندان وا له 

 . کی نییه ین که رچی بکه  ئیتر هه رکردووه  تاوانبار ناومان ده تاوانبارین و به
 .ن که یریان ده  نامۆ سه  به ک وت و خه ست ناکه بن کاریان ده  زیندان ئازاد ده  له ی که وانه ئه 
 زیندان بت باقی  ری ماک له یداکه ر نانپه گه شوت و زۆرجار ئه کان باری خزانییان ده زیندانییه 

 . تاوان بۆ دابینکردنی ژیانیان نه ستبده چت ده  پده که ندامانی خزانه ئه
رک و  می ئه رهه  به ران و تاوانباران، که رپچیکه ڵ سه گه هکردن ل ه ترین ڕوشون بۆ مامه ی تازه گوره به

  وانه  ڕه رگرتن له  بۆ به ودانه ریتانیا، هه  به  له کادیمی کریمینۆۆجی و مافناسه ها پسپۆڕو ئه نده ماندوبوونی چه
؛  یه وه وشوینی جگرهو زیندان و دانانی ڕ ره نجان، به تی گه تایبه ک، به رچی زیاتری خه کی هه یه کردنی ژماره

  .  گادایه  ناو کۆمه  زیندانیکردن له و ڕوشونانه  گرنگترین ئه کک له یه
 پشت شیشی  نو چواردیواری زیندان و له ی له وه  باتی ئه ر له رپچیکه  سه گادا واته ناو کۆمه زیندانیکردن له

ند  ندی چه کرت پابه کرن و ناچارده کانی سنوردارده یهستی ربه گادا سه  ناو کۆمه خسیربکرت، له  یه وه پۆینه
 سنوری   له کرت که ر ناچارده رپچیکه ندک جار سه هه. کات  یاسا بۆی دیاریده ڕوشونکی دیاریکراو بت که

. کات ده پۆلیس بۆی دیاری کات که ندک شون نه ردانی هه  یان سه وه وته که کی دیاریکراو زیاتر دوور نه یه ناوچه
   بت به کاتی دیریکراودا ئاماده ری له سه  له  پویسته کرت که بوون و ئیمزاکردن ده ندی ئاماده  پابه سه و که یان ئه
  .  وه بته ڕوی سزای توندتر ده  ڕوبه وه وانه پچه
رشتی کادری لھاتوو  هرپ ژر سه ن له ت کار بکه وه  خۆڕایی بۆ ده  به کرن که ران ناچارده رپچیکه زۆری سه به
ها  روه ز و هه گه ن و ڕه مه ڵ لھاتوویی و توانای کارکردن و ته گه  له  پویسته  کاره و جۆره ئه. شق پکراودا مه

  .  مل وابت ک بگارو کاری زۆره  هیچ کلۆجک وه شدا بگونجت و نابت به سه و که زووی ئه ئاره
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کانیان   تاوانه  که وه لک جۆر تاوانبار ناگرته ن و گه ستناده س ده موو که  هه بۆ  سزایانه م جۆره  ئه شایانی باسه
  ره به سته  ده  یاخود به رپچی یاسایان کردووه  یان پشتر سه یه سپاوی یاساییان هه ن و سزای چه وره گه
   جارکی دیکه یه دا ڕه وه و با دگا له دا ش که سانه و که ئه.  کردووه و نه یه کانیان په رجه ربوون و مه به) ت فاله که(

  . وه  نایانگرته م سیستمه گا ئه ر کۆمه  بۆ سه یه ترسییان هه  یان مه وه نه که رپچی ده سه
 [Criminal Justice Act 2003]  
 ناردنی الوان و  رگرتن له کان و به باخی زیندانه ره ی قه وه مکردنه ستی که به مه  به  نویه م سیستمه تدا ئه ڕه بنه له
   نویه م سیستمه ها ئه روه هه.  نو زیندان  چونه ن له که رپچی ده  سه مجاریانه که  یه  که  داڕژراوه سانه وکه ئه

ر  سه گاو ڕاهنانیان له ژیانی ئاسایی نو کۆمه  له سانه وکه ی ئه وه وتنه که ر دوور نه سه  له یه ری باشیشی هه کاریگه
  .  وه خاته  تاوان دووریان ده گرن و له رده کی لوه نیان که مه درژایی ته  به وتۆ که  ئهی کارو پیشه

شی  له  له  که وه ران و ئامری ئاگادارکردنه رپچیکه کنۆلۆژیای مۆدرن بۆ چاودریکردنی سه کارهنانی ته به
  .  که ویی ڕبازهوت رکه  سه سترت هۆکاری دنیابوونن له به  ده سانه و که ندک له هه
  ش که وانه  و ئه وتیان باشه سوکه  زینداندا هه  له ی که وانه بت بۆ ئه ری باشیشی ده ها کاریگه روه  هه م ڕگایه ئه

 نو ژیانی ئاسایی   وه ڕنه  بگه پله به کی پله یه شوه ی به وه  بۆ ئه واو بوونه  ته یان ڕوو له که ی زیندانیبوونه ماوه
  .گا کۆمه
تی  ی تایبه  کشه ندی به یوه نھا په  ته رپچی که ندک سه  بۆ هه ن که که ده وه  پسپیۆڕان پشنیاری ئه ندک له هه

 Restorativeری  ی دادوه وه  چاککردنه  به و بکرت که یه  په  ڕبازکی دیکه یه  هه وه کانه سه  که نوان تاکه
Justiceوه و له  ناسراوهحی عه شزان و هاوڕێ و  م باره له.  واری الی خۆماندایه ری کورده شایه ی سودا خ

ر کار یان  سه بورن یان بیار له ون و لیده که روا ڕکده نیشن و زۆرجار یان هه ردووال داده دۆستانی هه
ی  ی باخچه وه ک ڕکخستن و پاککردنه ری بکات؛ وه رانبه نی به شی الیه ر پشکه رپچیکه  سه ن که ده تک ده خزمه
  [Davies, et al., 2005: 77-78]!. ی که  ماه شک له کردنی به  یان دیکۆرو بۆیه وه ماه
کرت کارکی  م خۆ ده رداری زیندان ببین، به ستبه واوی ده  ته  ناکرت ئستا به  بوترت که  کۆتایدا پویسته له
ندامی  ک ئه  وه وه ڕنه گا بگه و نو کۆمه ره دا بۆن و بهی ڕاست ئاراسته ران به رپچیکه  سه ین که وتۆ بکه ئه
. کات کان خراپترو خراپتر ده  خراپه که  خه ی سزادان که  گرانه و شوازه بت به گینا زیندان ده سود؛ ئه به

[Home Office UK, 1990a:6 cited in Matthews, 1999:137]  
  :ر ڵ نوسه گه ندی له یوه بۆپه
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  . وه ته  بوکراوه   گۆڤاری خاک ژماره له
  

 زو تاوان گه  ڕه
 ن؟ ده نجامده  پیاوان تاوان ئه متر له ئایا ژنان آه

                                                                                *  ریم ال آه تا مه عه: نووسینی  

 ٢٠٠٤یرانی  حوزه                                
   

                                                                                                                                         
 آی پشه

 
آانی   هۆآاره ڕواننه  ده وه خه  بایه زۆر به Criminology)8  ( ی دوایدا زانایانی بواری آریمینۆلۆجی م سانه له

ی   جگه ی آه و بوارانه آك له یه.  نجامدراوه و باسی زانستی ئه وه ها لكۆینه نده دا چه م بواره تاوان و له
ر  ئایا پیاوان هه.  زی نر و میه گه  نجامدانی تاوانی نوان ڕه ی ئه  جیاوازی ڕژه هران و زانایان رنجی توژه سه
  بانن یان هۆآاره رخۆو میھره سه نجامدانی تاوان و ژنان همن و له ن بۆ ئه  سروشت توندوتیژن و ئاماده به

ر توندوتیژی  رانبه  به  لپرسراوه رینهن؟ ئایا آرۆمۆسۆمی ن آه ستنیشان ده  ده و جیاوازییانه آان ئه تییه یه آۆمه
و  مانه ی تاوان؟ ئه هۆی جیاوازی ڕاده  به گا؟ ئایا جیاوازی نوان هۆرمۆنی نرو م بووه پیاوان یان آۆمه

 . وه  بدۆزته و پرسیارانه ندك له می گونجاو بۆ هه دات وه وده  هه م ووتاره ئه. ها پرسیاری تر نده چه
 

                                                 
8    :Criminology  ته  تاوان ده  له  آه یه و زانسته  ئهستا به. ین  تاوانناسیش ناوی ببه توانین به ، ده وه آۆكی  آریمینۆلۆجی ئش
  .خوندرت خۆ ده ربه شكی سه ك به ی زانكۆآاندا وه  زۆربه و له آانه تییه  مرۆڤایه آی زانسته ره سه
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 ری وهزو داد گه  ڕه
 

ی تاوان و تاوانناسی  رباره تا ئستا ده  هه ی آه وانه  و توژینه وه و لكۆینه ئه: ت ده) ١٩٨٢(ئۆآای  
. گیرآراون دا گۆشه و باسانه راوزی ئه  په  قۆرخ آراون، ژنان یان وونن یان له وه ن پیاوانه الیه نجامدراون له ئه

  وه تیش الوانی نرینه تایبه ن الوان، به الیه  له آه  تاوان چاالآییه نن آه یه گه آانی تاوان وا ڕاده ئاماره
ون،  آه رده خدا ده مبایه  تاوانی بچوك و آه م ژنان له ن به ده نجامده  ئه وره پیاوان زیاتر تاوانی گه. درت نجامده ئه
 .چاو پیاودا ون له آه رده متر ده ر آه شدا هشتا هه و بواره رچی له گه ئه

آان  ی  زیندانییه% ٦نھا  ژنان ته: لمنن سه  ده یه له سه م مه  و وز ڕاستی ئه ره  ئینگلته آانی زیندان له ئاماره
  .زینداندا بوون  ژن له٤٤١٧نھا  آاتكدا ته  له بووه  زیندانی پاو هه٦٩٦٣٨ دا ٢٠٠٣سای  هن، له پكده

ی  ك ڕژه یه  تاڕاده یاند آه  آۆتایشدا وای ڕاگه نجامداو له یدانی ئه آی مه یه  دا توژینوه١٩٨١سای  ئاناآامپب له
   الدا آه وه ر ئه سه ی له رده مان سادا په  هه له  (Box, 1981)م بۆآس به.  آه ك یه تاوانی ژنان و پیاوان وه

آرت بین  ك ڕیزدا ده یه دا لهآان وره  گه ڵ تاوانه گه آان له خه مبایه  بچوك و آه ی تاوانه وه  آۆآردنه نھا به ته
  . ڕاست و دروستن آاندا هاتووه سمییه   ڕه  ئاماره  له ی آه وه گینا ئه آسانن، ئه یه
  ت به آانی تایبه  ئاماره  زیندان و له وتنی ژنان له رآه متر ده  هۆی آه ن آه آه وان وا پشبینی ده ره  توژه ندك له هه

ژنانی : "تًڵ ده) ١٩٤٠(مانھایم . ن آه ڵ ژنان ده گه رمتر له ی نه ه اآان و پۆلیس مامه دادگ  آه یه وه تاواندا ئه
مۆشدا و   ڕۆژگاری ئه ت له نانه ته". ن آه ڵ ده گه یان له ه  پیاوان مامه رمتر له ر بشگیرن دادگاآان نه گه تاوانبار ئه

ری  زگاآانی دادوه دان پۆلیس و ده  ڕه و باوه  له هن آ كانكی زۆر هه ر خه  ووتانی خۆرئاوادا هشتا هه له
   به ره  ئینگلته  ژنان له ر به رانبه  به رمی نواندنه م نه ئه. ن آه ڵ ژنان ده  گه وت له سوآه آی جیاواز هه یه شوه به

ك  ری وه ن فاآته دادگاآا  آه یه وه  ئه ی ئاشكرایه وه م ئه به.  ناسراوه (Chivalry) "سوار چاآان" تی  پیاوه
    [Moore, 1996:165] .رچاو  به گرنه  ژنان ده تن به  تایبه خوآردنی مناڵ آه بردن و به ڕوه سكپی و مابه

گیرن یان   پیاوان ده متر له  ژنان آه دات آه وانیشان ده [Women in Custody2003-online] ڕاپۆرتی
آرن و   ده رامه متریش غه ها آه روه  هه   وه٩آان  بچوآه رپچییه سهپت بۆ  سه ردا ده سه تیان به یه آاری آۆمه

رچی دادگاآان   گه وت آه رآه ی بۆده وه ئه  Carlen(1985)      شدا وه ڵ ئه گه چی له آه. آرن زیندان توند ده له
ی  رچاوه نی سه ی پیاون و خاوه سته ر وابه  هه وه نی ماددییه الیه یان له  زۆربه ن چونكه آه ی ژنان ده رامه متر غه آه
 .ن آه ی زیندان ده وانه  رچی زیاتریان ل ڕه آی هه یه  ژماره وه آی تره  الیه م له تی خۆیان نین، به رامه ده

ك   ، وه وه ن دادگاآانه الیه  له وه بنه  ده وتكی دووفاقه سوآه  ژنان دوچاری هه دان آه  ڕه و باوه آان له فمینیسته
)١٩٩٧:٢٨٠) Cavadino &Dignan  ن ده":ك ئه ی آه و ژنانه ئهك دووجار تاوانبار  ن وه ده نجامده  تاوان

و داب و   له رپچیشیان آردووه كو سه  یاسا به  له آردووه رپچییان نه نھا سه وان ته  ئه آرن، چونكه یر ده سه
ت   جۆركی تایبه بت به  ژنان ده نن آه یه گه ر ژنداو واڕاده سه پنراون به  داسه ش آه تیانه یه  آۆمه  قووه ریته نه
 . وه بنه  ده وتكردنكی دیكه شدا ژنان دووچاری مافزه م نوه ، له"ن وت بكه سوآه هه
آرن جاركی تر  ی زیندان ده وانه   ڕه ی ژنان آه مه  آه و ژماره  ئه ین آهًآرت ب  ده وه آی تریشه الیه له 

 پاآژی  پویستییه. ك ژن آان بۆ پیاو دروستكراون نه تدا زیندانه  ڕه بنه  له  چونكه وه بنه تی ده هامه ی نهڕوو ڕووبه
تی و  هۆی سروشتی دایكایه  ژنان به  ئاشكرایه بن، آه متر دابین ده دا آه و شونانه آانی ژنان له ندروستییه و ته

.  یه ندروستی هه  چاودری ته پیاوان زیاتر پویستیان به زۆر له)   الشھریه العاده ( وه منابون و خولی مانگانه
 ووتدا،   له یه  ژنان هه ت به میش زیندانی تایبه آی آه یه من، ژماره آان آه  ژنه ی زیندانییه  ژماره ی آه وه رئه به له
آانیان  ن، بۆ مناه ردانیان بكه سهن و زوو زوو ِآی دوور ببر ودایه  مه سوآاریان آه  بۆ آه خته  زۆر سه وه رئه به له

    [Cavadino & Dignan 1997:285] . ختریشه  سه بگره

                                                 
  ی آه وه رئه به م له ، به ریتانی نوسراوه گای به ی آۆمه رباره  زمانی ئینگلیزی و ده تدا به هِر  بنه  له م باسه  ئه  بوترت آه  پویسته 9

  )ر نوسه. (م ری آوردیشی پ ئاشنا بكه پویستم زانی خونه  ژنان گشتین به ت به آانی تایبه رجه لومه ی هه زۆربه
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ك  آانی وه  مارآسییه ره  نوسه راوز ڕاپچكراون، له و په ره آانی آریمینۆلۆجیدا ژنان به  تیۆرییه موو تكسته  هه له
ك   وه١١آانی ریسته چه بكه ك دورآھایم و مرتن و سه   وه١٠آانی نكشنایسته تا فه  هه  بیگره وه چامبیس و هۆه

 ر،  ك بكه  وه١٢آانی یبیسته  له ی شیكاگۆو آۆهین و داونس وه قوتابخانه
ی   دیارده ر آردووه سه  گفتوگۆیان له نھا باسك آه  و ته وه آردۆته ی تاوانی ژنانیان ڕوون نه هیچیان آشه

  . شفرۆشییه له
  ن آه ده آان وا نیشانده سمییه   ڕه ریتانیا ئاماره  به ن، له ران نرینه رپچیكه ی سه  زۆربه  ناآرت آه وه نكولی له

ی تریان  آه% ٢٠   آه یه وه  ئه رنجاآشه یرو سه ی سه وه م ئه زی نرن، به گه   ڕه ی تاوانباران له% ٨٠
    Moore et al., 2002:254] [ .س باسیان ناآات پشتگوخراون و آه

 پیاوان یان  واته"  قۆرخی پیاوانه" رخ  ت زانستی آریمینۆلۆجی هاوچه ده) ١٩٨٩(فرانسیس هایدنسۆهن 
 بۆ  وه گته  ده وه هایدنسۆهن هۆآاری ئه. ریدا سه   به واوی آۆنترۆیان آردووه ته زی نر به گه  ووردتر بین ڕه

 :چوار هۆ
   له دابوون آه  ڕه و باوه آان له  آریمینۆلۆجیسته وه رئه به ران و تاوانباران پیاون، له چیكهرپ ی سه زۆربه .1

 .تی مایه  آه ك له  وه  باشتره وه تی بكۆنه زۆرایه
و   تیۆری و بیردۆزه  آه یه وه رئه به ر له ناسی و آریمینۆلۆجی پیاون، ههًڵ ی زانایانی آۆمه زۆربه .2

 .ن آه چاو ده   ڕه آانی نرینه ندییه وه رژه ن و به ی بیروڕای نرینه نهآانیان ئاو نوسینه
تی  تایبه ن تا ژنان، به نجامبده ر پیاوان ئه سه آانیان له  باسه  آه آانیش وا ئاسانه  پیاوه ره وه بۆ توژه .3
و  واندا له ك ئه ته و له وه یان بمننه گه  له ن و زۆرجار ناچارن آه ده نجامده یدانی ئه ی مه وه  لكۆینه ی آه وانه ئه

   .رنن و بگوزه ها ڕۆژو شه نده یاندا چه گیره  گۆشه ژیانه
زی  گه   ڕه بینن آه ز ده گه  ك ڕه نھا یه  ته ز آورن واته گه  ر ڕه رانبه تدا به  ڕه بنه آانی تاوان له تیۆرییه .4

،  شتووهِآانیان دار  تیۆرییه  آه بووه  هزردا نه یان له زی مینه گه  هیچ جۆرك ڕه  به و تیۆریستانه ئه.  یه نرینه
  .آاتكدا خۆیان بۆ پیاوان نوسراون سپنن له دا بچه ر مینه سه  به و تیۆرییانه  ئه  آاركی ئاسان نییه وه رئه به له
  آانی تاوانی پیاوان بوون به  تیۆرییه آرت بین آه  باسكران ده ی آه و هۆآارانه موو ئه رچاو گرتنی هه به له به

  .موان، ژن و پیاو تیۆری تاوان بۆهه
 

 ن؟ ده نجامده بۆچی ژنان تاوان ئه
 

ی   باره ن له ده نجامده ی تاوان ئه و ژنانه  ئه  آه یاندووه وای ڕاگه ) ١٨٣٥- ١٩٠٩(زانای آریمینۆلۆجی لۆمبرۆسۆ 
. ك پیاویان لدت تا ژن زنن و زیاتر وه به ۆیان ده سنوری سكسی خ و ژنانه ئه!  نائاسایین وه بایۆلۆجییه

تا  م خۆ هه آرت، به متر حیسابیان بۆده  آۆنن و آه وه نی مژوویه الیه آانی لۆمبرۆسۆ له رچی بیروبۆچونه گه ئه
ۆی واجی خ  تی ڕه تایبه  به گشتی و بۆ تاوانی مینه دوای هۆآاری بایۆلۆجیدا بۆ تاوان به ڕان به ئستاش گه

  . یه هه

                                                 
10  Functionalism : یه زگا آۆمه موو داموده دان هه هِر و باوه  له  آریمینۆلۆجیدا آه  له آه یه قوتابخانه ه تی و دهتی و ئاینیی و  و
ر  ه س آاته وت آارده آیان بكه رآامكیان په ن و هه آه ك مرۆڤ آارده شی یه آانی له ندامه ك ئه  وه وه پكه... یی و هتد رده روه په
  .موویان هه

11  Subculturists : ژه دان آه هِر و باوه  له یه م قوتابخانه ئهیه  آۆمه  چین و تو لتوری باوی  ڵ آه  گه آان ناتوانن له ژاره  هه تییه
  .آی بۆخۆیان كبھنن بن آولتوری الوه  ناچارده  آه یه وه رئه به ر له گادا كبن هه آۆمه
12  Labelism : كی به  خه دان آه هِر و باوه  له یه وتابخانهم ق ئه ی ئهسوآه  هه و مۆرآه پ وه  آۆمه ن آه آه وت دهگا پ ت یان دهن.  
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Cowie, Cowie &Slater (1968) ن آچان زیاتر له ده م فشاره رده به توانن خۆڕاگربن له  آوڕان ده  
ریای  و ده ره  آوڕان ئاسانتر به م بۆچونه  پی ئه به. ی ناو خزاندا  آشهِآان و ژیانی ناشاد و پر رییه وروبه ده

یاندا زیاتر  م بیروبۆچونه وان له ئه. ن آه  قوبوڵ ده آه رجه لومه  هه وه اهم آاتكدا آچان له خلیسكن، له ده تاوان هه
 جیاوازی  ها به روه شداو هه  له  له وه آانه رازوی هۆرمۆنه  ته  به یه ندی هه یوه  تاوان په ن گوایه گرن و ده پداده

   . نوان نرو مدا  له وه آانه آرۆمۆسۆمه
     به  آه یه ی پش خولی مانگانه شه نگه آان بۆ تاوانی ژنان ته یۆلۆجییه با  بۆچونه آكی تر له یه

(Premenstrual tension PMT) ه ن تاواندراوه الیه  له یه شه نگه م ته ، ئه ناسراوهینه پاك   وه وه آانه  م
دا  آاتی خولی مانگانه  ژنان له یه گوا و بیروڕایه  پی ئه به. ی ڕابوردودا ده شتاآانی سه  هه وت له رآه ك ده رگرییه به
  ك دزی له نجامدانی تاوانی وه و ئه ره نت به  ده ش پایان پوه مه ن و ئه وت ناآه سوآه  هه آی ژیرانه یه  شوه به

   Lawson & Heaton, [202:1999 ]. له آان و آوشتنی آۆرپه  دوآان و بازاڕه
م   ژنان له م چونكه ن به ده نجامده  ژنان زیاتر تاوانی دزی ئه  پیاوان له هدان آ  ڕه و باوه وان له ره  توژه زۆر له 
یی و ئاشكرایی   ساویلكه آانیان به تی پۆلیس و آاره مه ر هه  به ونه آه  نین زیاتر ده دا آارامه یدانه مه
ون،  آه رچاوده می به آه  ژنان زۆر بهدا م تاوانانه   له١٣ آانه ردنسپییه  گه  تاوانه وه ش بۆ ئه گه به. ن ده نجامده ئه
م  آی آه یه تا ئستاش ژماره  هه ی آه وه  بۆ ئه وه نهِگر  ده وتنه آه رنه و ده وان هۆآاری ئه ره  لكۆه رچی زۆر له گه ئه

 .بینین آاندا ده رزه  به ره  هه  پۆسته ژن له
آان  سمییه   ڕه  ئاماره و گوایه  گیانی تاوانبارییان تیایهپیاوان زیاتر  ژنان له دا بوو آه  ڕه وباوه له) ١٩٥٣(پۆك 

  نجامدانه م خواستی تاوان ئه  هۆی ئه دا بوو آه  ڕه و باوه و له ئه. ن آانیان ئاشكرا ناآه گرن و تاوانه خاتریان ده
تی تاوانبارییان توانن سروش ژنان ده: "ت ، پۆك ده  بۆ سروشتی سایكۆلۆجی مینه وه ڕته گه الی ژنان ده له

 Fake) آانیاندا  سكسییه زووه ربینی تربونی ئاره ده ن له  بكه توانن ساخته ك چۆن ده روه  هه وه بشارنه
orgasm) ".   [Heidensohn, 1989:88] 

ڵ  گه ز له هگ  وان ڕه  ئه  چونكه یان لگیراوه خنه  لك ڕه  گه آان بۆ تاوانی مینه  بایۆلۆجی و سایكۆلۆجییه وه لكدانه
مكی جیاواز  ك دوو چه بت وه ز و سكس ده گه  ڕه. ن آه ڵ ده آاندا تكه  بایۆلۆجییه  سكسییه جیاوازییه

  :ت ده) ٨٨ :١٩٨٩( ك هایدنسۆهن  دا بكرت، وه گه یان له ه مامه
  ندییه تمه  تایبه  به یه ندی هه یوه ز په گه  م ڕه ، به آانی نرو موه  بایۆلۆجییه  جیاوازییه  به یه ندی هه یوه سكس په

 سكس  م جۆره به. ها  آی ڕه یه شوه ك به م نه گونجن به ڵ پاوو ژندا ده گه  له  آه وه آانه یه ی و مینه نرینه
 .تی یه آی آۆمه یه ز بنچینه گه  م ڕه  به یه آی بایۆلۆجی هه یه بنچینه

آانی  وه پی لكدانه ر به گه  ئه ، چونكه  بوونه ی جی متمانه له سه  مه وانه م لكدانه ئهآانی  نگییه  ئاسته آكی تر له یه
ی  وه ی ئه وانه نجامكی ڕك پچه م ڕاستی ئه ، به  بگالنایه وه  تاوانه پیاوان له  ژنان زیاتر له بوایه  ده وان بوایه ئه

  . وه سته ده  به داوه
متر   آه  میینه م تیۆرییه ی ئه  گوره ، به انی تاوانی ژنان تیۆری ڕۆی سكسهآ وه  لكدانه آكی تر له یه

 خزاندا  ڕۆی آچان له.  وه آانه تییه یه  خزانی و آۆمه هۆی سنوره آرت به ڕوانی تاوانیان لده چاوه
وابت  آه.  وه تیژی وتاوانه توندو  له ش زۆر دووره مه ، ئه رشتی و ئاگاداربوونه رپه آی سه ره آی سه یه شوه به
  :ت ده)   ٥٠٠  :٢٠٠١(مس   وییه. و تاوان ره  به ر نییه تی آچان هانده یه رجی آۆمه لومه هه
 ڕگای  ش له مه و ئه یه زوی لك جیاوازیان هه ، آچان و آوڕان تواناو ئاره وه آانیانه  سكسییه هۆی جیاوازییه به"
وتی  سوآه  هۆی دروستبوونی هه ته نجامدا بووه  ئه  و له  آراوه  ئاراسته وه  فرآردنهی ڕاهنان و ها پرۆسه نده چه

 ".لك جودا

                                                 
تداران پی  سه ن آۆمپانیاآان و ده پیاوان و خاوه وره  گه ن آه  ده و تاوانانه به)  White collar crime(ردنسپی  تاوانی  گه  13
  .ترن وره كانی تر گه  تاوانی خه  زۆر له شدا آه وه ڵ ئه گه بن، له  ده وه میش تووشی لپچانه آه ستن و زۆر به ده هه
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 بكشت   درژه و آۆنترۆه  ئه شه وانه  و له وه تییه یه ی آۆنترۆی آۆمه  چوارچوه ونه آه  ده وه  مناییه ر له  هه مینه
گادا،   آۆمه ژر آۆنترۆڵ و چاودریدان له زۆری له  ژنان به  چونكهت ده ) ١٩٨٩(هاگن . رتاپای ژیانیان بۆ سه

و  شداری له  به آرت آه ڕوانده  وایان لچاوه میشه آان هه چی نرینه ، آه یه نجامدانی تاوانیان هه لی ئه متر هه آه
و  نجامدانی ئه  بۆ ئه یه ك ههل  هه رتاوانك پویستی به نجامدانی هه ئه.  ترسی تدایه  مه ن آه دا بكه چاالآیانه

نجامدانی تاوانیان  تی ئه رفه آو پیاوان ده  وه  آه ره به نگه  و ته  دیاریكراوه گادا هنده  آۆمه ، ڕۆی ژنان له آاره
وركی  بۆ آولت وه  آولتوركه مكی ترو له رده  بۆ سه وه مكه رده سه  له  سكسیانه م ڕۆه شدا ئه وانه ڵ ئه گه له.  نییه

ك  ند پشبینییه  چه  به  آه  ئاۆزتره وه  زۆر له  تاوانی مینه توانین بین آه  ده وه ر ئه به چت بگۆڕن، له تر پده
  :ت مس ده ك وییه ، وه وه ڕوونبكرته

   له ی آه انه سكسیی و جیاوازییه  ئه وه ها نه نده خوآردن بۆ چه و به رده روه ی په  پرۆسه آرت بوترت آه ده" 
 زۆر  ی آه یه و ڕاده  تا ئه هزو توندوتۆڵ آردووه  به  نوان نرو مدا هنده خن له مبایه ڕاستیدا بچوك و آه

آان  تیكییه تی و جینه یه  آۆمه رییه  آاریگه آكیان بت، له ر یه گه  آامیان، ئه ین آه  دیاری بكه وه  بتوانین ئه خته سه
 ] Williams, 2001:491 [ ". و جیاوازییانه ر ئه سه  له یه آی هه هر ری سه  آاریگه آه

ی تاوانی   هۆی زیاد بوونی ڕاده دانی فمینیزم بووه رهه  ئازادی ژنان و سه نت آه یه گه وا ڕاده) ١٩٧٥(ر  ئادله
  الآییه چا  ژنان زیاتر له ی آه وه  هۆی ئه ت ڕزگاربوونی ژنان و مافی ژنان بووه و ده ئه. ژنان
 هی پیاوان خراتر  ی تاوانی ژنان له  ڕاده ی آه وه  هۆی ئه  بووه شدارییه و به شداربن ، ئه آاندا به تییه یه آۆمه
  :ت ر ده ت ئادله نانه ته. ر  پی بۆچونی ئادله آی دیاریكراودا، به یه  ماوه وت له ربكه سه
 ."كو آردنیشی بانکب ی بانك، بهند  آارمه ر ژنانی آرد به ك هه ئازادی ژنان نه"

 [Heidensohn, 1989: 95] 
  ن آه رناخه آان واده نجامه  ئه ، چونكه خنه  پۆلی توندی ڕه ر شه  به وته  آه وه یه م بیرو بۆچونانه هۆی ئه ر به ئادله
آی میسۆدۆلۆجیكی  یه شوه به  مه سته  زۆر ئه وه آی تریشه الیه له.  هی پیاوان زیاتر بن آانی ژنان له  شاراوه تاوانه
 Steffensmeier: 1978] [   پویت؟ ی ڕزگاربوونی ژنان ده رك ڕاده  چ پوه  چۆن و به- وه یته  تاقیبكه وه ئه
 

  ؟ وه نه ده آانی ژنان لكده آان چۆن تاوانه فمینیسته
 
. وت رآه ش ده آانی مینه ی تاوانه رباره فتاآاندا پرسیار ده  سانی حه دانی فمینیزمدا له رهه ڵ سه گه له

وخۆ  رچی خۆیشیان ڕاسته گه بوون، ئه آان ڕازینه  باوه آانی آریمینۆلۆجیسته وه  لكدانه آان به فمینیسته
ر  سه نوان خۆیاندا به آان له ك چۆن فمینیسته روه هه. خۆیان پكبھنن ت به یانتوانی آریمینۆلۆجی تایبه نه
ها  نده  چه مان شوه هه آانیش به  فمینیسته ش بوون، آریمینۆلۆجیسته دا دابه ابخانهها گروپ و قوت نده چه
  .ر به ك جودایان گرته یه تی له یه تی آۆمه وستی تیۆری و سیاسه هه

وان  ئه.  خۆ گرنه زی نرو م ده گه  ردوو ڕه  هه ن آه آه  ده وانه و لكۆینه  بۆ ئه شه آان بانگه  لیبراه فمینیسته
نرو : موان  هه  آه یه آی نوێ هه  تیۆرییه  پویستیمان به بیرآراون، ئمه آاندا له وه  باس و توژینه ن ژنان له ده

 :ت برایسن ده.  خۆ م بگرته
  و بۆچونه ش بوار بۆ ئه مه ك نین، ئه سپاو دژی یه آی چه یه شوه و به تایه تاهه آان بۆ هه زییه گه   ڕه ندییه وه رژه به"

ها   به تی دژ به سایه  آه م جۆره به. سپاوو بگیان نین  چه وه مدیسه یش هه" پیاو"و " ژن" مكی   چه هت آه جده
ی   پكھاته شك نین له  به وه زی نرینه گه   ڕه  ئستا لكاون به وتی توندوتیژ آه سوآه آان و هه تییه یه آۆمه

تیفی  نی پۆزه توانن زۆر الیه ها ژنانیش ده روه رن ههِ بگۆر وشتانه  و خوڕه ر لهآرت زۆ وان، ده بایۆلۆجی ئه
   ".ك ئازایی و خۆڕاگریی ن وه بكه  پیاده نرینه

[Bryson, 1999:215-216]      
  وه آی مینانه یه  ڕوانگه ی له وآاته تا ئه یت هه  تبگه  تاوانی مینه  بتوانیت له مه ن ئاسته آان ده  ڕادیكاه فمینیسته

یی واتا تاوانباری و  نرینه: ن آانیان و ده ر بیروڕا ڕادیكاییه سه گرن له وان زیاتر پداده ئه. یبینیت ده
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ییش  نرینه: "ت  و ده وه آاته ده و خاه ر ئه سه خت له هایدنسۆهن جه. رخۆیی سه یش واتا گونجان و له میینه
آی  یه ت آشه نانه  ته وه ی لۆجیكییه  باره ڕاستیداو له ، له یه  هه وه  لكدانه یی پویستی به ی مینه نده وه م ئه النی آه

بانی و  ڵ میھره گه یی له آاتكدا مینه  له رپچیدا هاوشانه ڵ تاوان و سه گه یی له ی نرینه وه رئه به له.   تریشه وره گه
  ".لبوردوویی

[Heidensohn, 1989: 97]    
  یه  هه وه  تاوانه ندی به یوه  په ی آه یه و ڕاده یی تا ئه یی و مینه ی نرینه ن آشه آان ده  سۆشیالیسته یستهفمین
 [  . راره رقه ر چین و توژی جیاجیادا و سكسیزم به سه ش بوون به  دابه  آه یه دا بوونی هه گایانه و آۆمه نھا له ته

 More et al., 2002:257  [   
  دان آه  ڕه و باوه ردووالیان له  هه  چونكه  نزیكه وه آانه  لیبراه  بیروڕای فمینیسته آان بیروڕاآانیان له الیستهسۆشی
. موومان  بۆ هه آی شیاوه  دابین بكات، جگایه آه زه گه  ردوو ڕه آسان بۆ هه ك بتوانت مافی یه گایه آۆمه
. ك نین یه دا دژ به  بنچینه آانی ژن و پیاو له ندییه وه رژه  به ی آه وه ئهر  سه ردووالیان آۆآن له مانكاتدا هه هه له
مكی  ر سیسته ی هه ژر سایه آان له  سكسییه ستدرژییه ك ده  تاوانی وه آرت بین آه شدا ده وه ڵ ئه گه له

  . یه ری هه گه ر ئه ئابوریدا بیت هه
  ی نرینه آشه"  یه ی تاوان تاوانی نرینه زۆربه" ت   ده ی آه رهو گوتا ن ئه آان ده  پۆستمۆدرنه فمینیسته
آانیان   مافه میشه درن و هه ك ئازارده یه موو شوه  هه  بۆچی ژنان به  آه وه  بكۆنه وه بت له ژنان ده.  خۆیانه

  .آرت وتده زه
 ڕۆی  ی دوایی له م سانه آانی ئه نكارییهرچی گۆڕا گه دا قوربانی تاوانن، ئه  زۆر بۆنه  ژنان له  آه ئاشكرایه
ن و  شداری بكه ی مادا به وه ره چاالآی ده  زیاتر له  ژنان آرد آه وای له ] Dendcombe, 2001 [ آاندا سكسه

و  ك بۆ ئه پشتگیرییه  ببته یه وانه ك له یه ش تاڕاده مه ئه. ن وبكه  یه  په وه ترسییه  مه وتی خۆخستنه سوآه هه
مورو .  و چاالآیانه  بۆ ئه وه گته ی دواییدا ده م سانه  له ی تاوانی میینه وتنی ڕاده رآه  سه ی آه ۆچونهب

 :ن هاوڕكانی ده
كو   به وه تییه ندایه ی چه  باره نھا له ك ته وت، نه آه ر ده  خراتر سه  هی نرینه  زۆر له ی تاوانی مینه ڕاده" 
 ئستا  نت آه یه  ناگه وه  ئه مه  ئه  دیاره٢٥٧: ٢٠٠١".  ] [درن نجامده  ئه  آه وه شه و تاوانانه ی ئهت ی چۆنایه باره له

  آاندا له  ئاماره  له ی تاوانی ژنانه وتنكی خرای ڕاده رآه نھا سه ستیان ته به كو مه ، به  زیاتره ی تاوانی مینه ڕژه
 .چاو ڕابوردودا

 
 نجام رئه ده
 

   دنه ی آه و ژنانه ی ئه رپچیدا ڕژه  بواری تاوان و سه تا ئستا له  هه ن آه خه رده آان واده و ئاماره وه توژینه
واوی بتوانت  ته  به  آه ك نییه یه وه ت  یان توژینه آی تایبه هیچ تیۆرییه.  هی پیاوان  له متره رچاو زۆر آه به

  وه خۆیدا زۆر له ی تاوان خۆی له له سه  مه یشان بكات، چونكهستن  ده و جیاوازیانه ی تاوان و هۆی ئه آشه
ك تاوانبارو  مانكاتیشدا ژنان وه  هه م له بینرن به ك قوربانی تاوان ده رچی زیاتر وه گه ژنان ئه.  ئاۆزتره
ر ناآرن و  رانبه  بهڵ هی پیاودا گه ی تاوانی ژنان له ڕژه. و بچوآدا وره  تاوانی گه بینرن له پایش ده تاواندراوه
چاو  رچوو له و سه ره خرایی به ی تاوانی ژنان به ی دوایدا ڕاده م سانه  له شدا آه وه ئه گه ، له نگه زۆر السه
  .ڕابوردودا

و  آردندایه شه  باری گۆڕان و گه  له میشه  هه وه وانه  پچه كو به  به سپاو نییه و چه ردكی ب جوه گا به آۆمه
آان ژن بن یان پیاو   مرۆڤه  آه یه وه  ئه خه  و جگای بایه ی گرنگه وه م ئه به. آانیش قابیلی گۆڕانن شههاوآ

  میشه گاو و هه ر ڕگای ڕاستی آۆمه یان بۆ سه وه وبدرت بۆ گانه  هه بن و پویسته  ده ه تووشی الدان و هه
نگی ژن و پیاو   هاوآاری و هاوئاهه ش پویستی به رآه و ئه  ئه رهدیا. دا بكرت گه یان له آی مرۆڤانه یه ه مامه
 .آان آسانی مرۆڤه واردنی سكسی و نایه  هه آی دوور له گایه و آۆمه ره  به یه هه
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  !      ستوری نییه مۆ ده ریتانیا تا ئه به
موو  هه ی ڕۆژ و له له سه  مه  به مۆ بووه ستور ئه ی ده له سه مه

ڵ و  رنت و کۆڕو کۆمه کانی ئینته ڕه میدیاکان و ماپه
و   ئه وت جارکی دیکه من نامه. کرت جلیسکدا باسی ده مه

یی  شهمی ستوری هه ر ده سه  له  که وه مه  بکه  دوباره و باسانه قسه
وت  مه کو ده کرن، به وێ کراون و ده و له عراق لره
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ستوری   تا ئستا ده  ریتانیا  به ک ڕابکشم که رنجتان بۆ ڕاستییه سه
  !ڕوات  ده وه ڕی باشییه وپه ر به بینن هه ک ده و کارو باریشی، وه نییه

ندای باکوری  ر ئیرله گه و ئه ند پکھاتوه وز و سکۆتلهو  ره  ئینگلته ریتانیا له  به  بزانین که وه  ئه کی پویسته پشه
ستی یاسای ناوخۆو  به بۆ مه). United Kingdom(کگرتوو   شانشینی یه بت به  ده وه ڵ بژمرین ئه گه له

ندای باکور یاسای ناوخۆی  ند و ئیرله م سکۆتله ، به یه ک یاسایان هه راو وز یه ری ئینگلته سیستمی دادوه
م  ی له وه ئه.  وه گرنه کده موویان یه  باکاندا هه ته سه  ده رچی له گه دا لکجیاوازن، ئه له سه  زۆر مه  له  که یه ان ههخۆی
 English ( یاسای ئینگلیزی   به سیستمی  که و وزه ره ر یاسای ئینگلته  سه خرته دا زیاتر تیشکی ده باسه

legal System ( ناسراوه  .  
!  ردانی نییه ؟ خۆ پاشاگه ڕوه ڕوات به  چۆن ده یه وره  گه و وته ی ئه  ئه ستوری نییه ریتانیا ده ین به  ده که

.  مانییه رله یان یاسای په رچاوه مین سه که یه. گرت  ده رچاوه  سه وه که یه له ند جۆگه  چه سیستمی یاسای ئینگلیزی له
کرن و   پشنیار ده وه کانه  تاکه مانتاره رله ت یان په ن حکومه الیه  له  کهن و یاسایانه کان ئه مانییه رله یاسا په

کانن و دوای  نی لۆرده نجومه نی گشتی و ئه نجومه  ئه مان که رله نی په نجومه ردوو ئه م هه رده  به خرنه ده
ن شکۆ  ن خاوه الیه لهربگیرت  شیان بۆ وه ندی شاهانه زامه  ڕه ندکردنیان پویسته سه تاووتوکردنیان په

وباس  ی قسه کرت و زۆربه رده سه نی گشتیدا لدوانیان له نجومه  ئه مجار له که  یه و پشنیاری یاسایانه ئه.  وه شاژنه
 گۆڕانکاری  نه نجومه و ئه ی ئه وه دوای ئه.  وه کرنه وخۆ بوده  ڕاسته وه ن میدیاکانه الیه کانیان له نوکه ده ڕه و شه
ری و  سه کان بۆ گفتوگۆکردن له نی لۆرده نجومه  ئه ن به یده ن ده که ی ده ه واوی گه ته ن و به که ی تدا دهپویست

  م، له هه ی یازده ده  بۆ سه وه ڕته گه دانی ده رهه  مژوی سه کان، که نی لۆرده نجومه ئه. ی وه تکردنه ند یان ڕه سه په
  وه نی گشتییه نجومه ی ئه وانه  پچه وان به  ئه ، چونکه  مشتومو لدوانهسیستمی یاسای ئینگلیزیدا زۆر جگای

نرن  ت و نھنی داده کی تایبه یه شوه وان به کو ئه یان نابژرت به نگدانی ئازاددا هه بژاردن و ده  هه ک له خه
موو  ڵ هه گه م له به. کان   یاساییه ردهتی بۆ لۆ تایبه  بۆ دانانیان، به یه ت هه رجی زۆر قورس و تایبه و زۆرجار مه

ری   پوه  به ی که سه و که کو ئه ؛ به نه نجومه و ئه س ناتوانت خۆی بپاوت بۆ ئه ر که کانیشدا هشتا هه رجه مه
  ! لۆرد  تۆ بوویت به مژده: ن  ده دوایداو دیاره چن به  خۆیان ده یه و پۆسته وان شایانی ئه ئه
   که وه ته  بۆیان ماوه ماه ر به بنه ندکیان هه شی سیاسی که هه به:  وه شه  دوو به بت به کان ده لۆردهنی  نجومه ئه

تی بۆ  کی تایبه یه  ڕژه ر پارته و هه و پۆسته یانپاون بۆ ئه کان ده سیاسییه  پارته  شیان ندکی دیکه لۆرد بن و هه
ی  شه م به ئه.  نه نجومه و ئه پاون بۆ ئه کانی خۆیان ده رزه به  پایه شه کانیش قه نیسه ها که روه نرت و هه داده
کان و  ییه وه ته  نه مینه ک ژنان و که  خۆی وه گرته سک ده  که موو جۆره ک هه یه کان تا ڕاده نی لۆرده نجومه ئه
م  ئه. کان  یاساییه ن لۆرده ان ده پیشی  که شی یاساییه م، به شی دووه به. ندام تیدا  ئه توانن ببنه وانیش ده ئه

ندو    وزو سکۆتله کگرتودا که واوی شانشینی یه  ته هنن له تی یاسایی پکده سه رزترین ده  به   یاساییانه لۆرده
وان  ر بیارک ئه وانن و هه ر ئه ش هه وه چونه رزترین دادگای تھه و به وه گرته ندای باکوریش ده ئیرله
هیچ جۆرک   ئیتر به وه شانده یانوه وان هه ر بیارکی دادگاش ئه  یاساو خۆ هه بت به انکرد ئیتر دهندی سه په

دا دوای ٢٠٠٤ سای  مین لۆردی ژن له که  یه موویان پیاون؛  ی هه زۆری یان نزیکه  به  م لۆردانه ئه. کاری پناکرت
کانیش نین؛  ژادییه یی و نه وه ته  نه مینه  که سیان له ها که روه ههندن،   چینی ناوه  له مویان هه! مشتومکی زۆر دانرا

و   توخنی ئه یانتوانیوه تا ئستا نه کی جیاواز هه ه چه ن ڕه ی خاوه کانی دیکه شپست و ئاسیایی و خه  ڕه واته
زانکۆکانی ئۆکسفۆرد یان رچوی   ده  پویسته م لۆردانه ئه. شیان تدا بت رجی دیکه لک مه ون، با گه  بکه شه به

.  کاریانکردبتBarristerرزی ناو دادگا   به ری پله ک پارزه  دادگاکاندا وه کی باش له یه کامبریج بن و بۆ ماوه
ژاران ناتوانن ببن  ی هه کان و ڕۆه ژادیییه یی و نه وه ته  نه مینه  که وترابت که ژنان و ڕاشکاوی نه چت وا به پده
  . یه وجۆره  به یه له سه و مه تا ئستا ئه م هه ایی، به لۆردی یاس به

م شاژن  رده  به خرنه کان ده  پشنیاره وه که نه نجومه ردوو ئه ن هه الیه  له  و پشنیاری یاسایانه ندکردنی ئه سه دوای په
  شکه  و به نھا شتکی ڕۆتینیه  ته هندیی زامه و ڕه ڕاستیدا ئه له. ربگیرت یان بۆ وه یانه ندی شاهانه زامه ی ڕه وه بۆ ئه
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مانی  رله ک جار شاژنک بیاری په نھا یه دا ته و وته  مژوی سیستمی یاسایی ئه گینا له  ئه و وته  ڕوسمی ئه له
دا ١٩٦١سای   له مان که رله ی بیارکی په گوره به. دا١٧٠٧سای  ویش شاژن ئان بوو له  ئه وه تکردۆته ڕه
و  ب گومان ئه ویش به م و ئه رده  به خرته کانی ده ردی بیاره نھا سه  پاشا یان شاژن ته  کراوهند سه په

ر  سه  مشتومیان له وه مانه رله نی په نجومه ردوو ئه ن هه الیه  له کی دورودرژه یه  ماوه کات که  قبوڵ ده پشنیارانه
  . کرت ده

نھا  جکردنی و زۆرجاریش ته  جبه ستبکرت به  ده نرت که بۆ دادهکی  یه ش ماوه ندی شاهانه زامه دوای ڕه
ندی گشتی  وه رژه  به ر بزانن له گه ری و ئه زمونگه جکردنی ئه  جبه ن به که ست ده کی وتدا ده یه ند ناوچه چه له

   به که جکردنه  جبه ی  ۆسهبن و پر رده زایی ده کانکی زۆر ناڕه وه و خه وته که ی لده  و ئاژاوه و کشه نییه
  وه نه  بیده  جارکی دیکه  که  زۆره وه ری ئه گه کو ئه ن؛ به جی بکه بری پۆلیس جبه  زه ن به نایه ئارامی ناڕوات، 

  . ن بۆ کاتکی دیکه ی دوابخه که جکردنه بت جبه ی یان هیچ نه وه مان بۆ پداچونه رله  په به
دان ساڵ  درژایی سه  به  که یه و یاسایانه یاسای گشتی ئه.  ای ئینگلیزی یاسای گشتییهمی یاس ی دووه رچاوه سه

 کاتک  رانه و دادوه ئه. کانی هاوتیاندا  و گرفته  کشه  له وه  باکانه ره نجامی بیاری دادوه  ئه دروستبوون له
  دا که و کشانه موو ئه  هه  یاساو له  به بووهیان  که ک بیاره یه نجامکی گونجاو بۆ کشه ره  ده ته یشتونه گه
  :ت  دهO’ Riordenک  کرت،  وه چن کاریان پده و ده  یان ڕک له یه  هه وه یه له سه و مه ندییان به یوه په
ر  چت هه پده.  ر دراوه سه  پشتر بیاریان له چن که  ده و کشانه م دادگا له رده  به  دنه ی که و کشانه ی ئه زۆربه"
ی  نده وه کانی دوو کشه ئه کارییه ر ورده گه ئه. نجامبدرن ش ئه و شوانه ر به بت و هه ی تاوان هه  شوه نده وه ئه

و  کانی ئه  یاساییه کان لدوان و بیاره ره رگری و دادوه نی به رو الیه نی تاوانبارکه وا الیه ک بچن ئه یه پویست له
  ."   هنن دهکار ی پشو به یه کشه
  ن که که و ناچاریان ده وه شننه وه ده کان هه کان بیاری دادگا نزمه رزه  دادگا به  یاسایه م جۆره ی ئه گوره به
کگرتوو   شانشینی یه له.  دا داویانه وه ک ئه کی وه یه  کشه  له که رزه  دادگا به ن که  بکه و بیارانه وی ئه یه په
کانی پشتری  چی بیاره وو ملکه یه بوا په ت ده نانه  ته١٩٦٦و تا سای  رزترین دادگایه ان بهک نی لۆرده نجومه ئه

تی یاسایی  سه رزترین ده  به وه سمییه نی ڕه  الیه  کهLord Chancellorدا  و ساه م له به.  خۆیشیان بونایه
  چی بیاره کان چیتر ملکه نی لۆرده نجومه  ئه ریدا کهو بیا وه شانده وه ی هه و ڕوشونه  بیارکدا ئه ، له یه هه

   ]Eliot, C., & Quinn, F 2002: 8. [ کات ر وا پویست نه گه کانی خۆی نابت ئه کۆنه
   باری گۆڕاندایه و یاساش پویسته  له میشه گا هه  کۆمه گرت که  ده رچاوه  سه ووه ش له م بیاره ئه
  :ت  دهO’ Riordenک  وه.  بت انکاریانهو گۆڕ ی ئه وه ره مده وه
وام  رده  به مان پودانگ یاسا پویسته هه به. خات  ڕکیده  که یه گایه و کۆمه ی ئه سیستمی یاسایی ئاونه" 

  ." و ڕاست و دروست بن قخوازانه وت هه ر بمانه گه دروستبکرت و بگۆڕرت ئه
دا  ی هاوشوه  کشه کرت له  ده ی دادگا که و بیارانه  بۆ ئه یهروارکی دیاریکراو نی  به  که شایانی باسه

  وه کان خۆیانه نی لۆرده نجومه ن ئه الیه  یان له وه رزتره کی به ن دادگایه الیه  له و بیاره ر ئه گه یان بۆبکرت مه ئاماژه
  ی که وه ک ئه  وه یه نی باشی هه ک الیهل یاسای گشتی گه.  وه شندرابته وه تی یاسایی هه سه رزترین ده ک به وه
وت  متریشیان کات ده کی باشی یاسان و که یه رچاوه ھنجراون و سه  هه وه که رهاتی واقیعی خه سه  ژیان و به له
 و کان زۆر و جۆراوجۆرن  کشه ی که وه ک ئه  وه یه تیفیشیان هه نی نگه م الیه به. مان رله کانی په  بیاره ک له وه

  .سترت چت بیاری الوازیش پشتی پببه دات و پده ده رهه  کۆن و نوکاندا سه له سه نوان مه ملمالن له
ی  رباره یشت ده لک سکای هاوتیانی پگه کی دورودرژ پاشا گه یه وکردنی یاسای گشتی بۆ ماوه یه دوای په

وکردنی  یه وان ووتیان په ئه. سپن چه  نوکاندا ده ر کشه سه  بهکان کۆنه کان بیاره  ره  دادوه ی که و شوازانه ئه
  پاشاش بیاریدا که.  وه رک بدۆزته سه  ین چاره که  پاشا ده  ناکات و داوا له سته رجه ری به یاسای گشتی دادوه

ی  گوره به. Law of Equityیرکردن  کچاو سه  یه کسانی یان به  ناوی یاسای یه کی نوێ پکبھنت به یاسایه
کچاو  یه به: ک رجکی تدابت وه ند مه می چه رده  به باته ی ده که  کشه ی که سه و که بت ئه  ده و یاسایه ئه
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م یاسای  رده  به  دته ی که وه ها ئه روه هه. ربکات رکردن گوزه سه ب چاره ک به یه ه  هه یرکردن قبوناکات که سه
ت  ک کورد ده بت و وه  خۆی تاوانبار نه واته.  (  بت وه ستی خاونه  ده  به یستهیرکردن پو کچاو سه یه به

  ] Duhaime’s Law Dictionary (online)). [ بت پاشی پیس نه
کسانی  وا یاسای یه کسانی و یاسای گشتیدا ڕوبدات ئه نوان یاسای یه  له کش  کشمه  کاتکیشدا که له
  : ن که  باسیده Elliot & Quinnک  وه.  وه یباته ده
 Earl ofی   کشه دا له ری هه کسانی و یاسای گشتیدا سه نوان یاسای یه کش له دا کشمه١٦١٥ سای  له" 

Oxford یار رده  به یان برده که له سه  دا و مهیاریدا که. م پاشا بۆ بشمه  هه پاشاش بک کش له رکاتنیوان  ک
  . کرت  کاریپده و بیاره  ئه وه و کاته ئیتر له" وت که رده کسانی سه تبوو یاسای یهدا دروس و دوو یاسایه ئه
  کگرتوو چووه  شانشینی یه  که  وه١٩٧٣ سای  له.  وروپییه ی یاسای ئینگلیزی یاسای ئه کی دیکه یه رچاوه سه

نی  نجومه  ئه  که ڕون و ئاشکرایه. وت رکه ده ریان وه سه  له و یاسایانه ری ئه  کاریگه وه وروپییه ی ئه ه ڕیزی کۆمه
  و وته ی ئه موو دادگاکانی دیکه کانیان بیاری هه کگرتودا و بیاره  شانشینی یه  له رزترین دادگایه کان به لۆرده
  ؛ وه سمییه نی ڕه  الیه م له  به وه شنته وه ده هه
ندیان  یوه  په دا که و کشانه کگرتودا له  شانشینی یه می دادی له سیست رزترین دادگایه وروپی به دادگای دادی ئه"  
  ]O’ Riorden  ،2002:162."[  یه  هه وه وروپییه  یاسای ئه به
لک جاریش  وروپی و گه  دادگای دادی ئه چته کگرتوو ده ی دادگای شانشینی یه لک آشه رچی گه گه ئه
رزترین دادگا  ک به ر وه کان هه نی لۆرده نجومه  ئه وه نی پراکتیکییه  الیه م له هنن به ست ده ده وتن به رکه سه
کی   نابت هیچ دادگایه گرن که داده وه  ر ئه سه کان پ له نی لۆرده نجومه کانی ئه ره زۆر جاریش دادوه.  وه ته ماوه

  . بتوروپا  کانی دادگای ئه ی بیاره وانه  پچه ربکات که کگرتوو بیارک ده شانشینی یه
  : وانه ستکاری کردن و چاککردنی سیستمی یاسای ئینگلیزی له مان بۆ ده رله م په رده  به ته لک پشنیار خراوه گه

نت بۆ  کان داده ره و دادوه  و ئه ی یاساداڕشتنه رکرده  سه  کهLord Chancellorالبردنی ئۆفیسی  
 .  کانیشه دهنی لۆر نجومه بژی ئه ریتانیاو وته موو دادگاکانی به هه

 .کان نی لۆرده نجومه  ئه کگرتوو جیاواز له کی بای شانشینی یه پکھنانی دادگایه 
 .ی داڕشتنی یاسا  پرۆسه کان له یاساییه ی لۆرده  وه دورخستنه 
 .ر بۆ دادگاکان خۆ بۆ دانانی دادوه ربه کی سه یه زراندنی لیژنه دامه 

 Lord ی البردنی ئۆفیسی ر کشه سه ت بۆ تاوتوکردنیان و له ایبهکی ت یه  لیژنه  دران به م پشنیارانه ئه
Chancellorی شانشینی یه  و دامهسته کگرتوو هه زراندنی دادگای باو شهایه که یان کردو کبۆ  وه یان گ 

کانی  مهرنا  به ش خرایه وه  داو  دوای ئه٢٠٠٤موزی   مانگی ته کان بۆ پشکنینی زیاتر له نی لۆرده نجومه ئه
 -What The Lord does. [  وه نی گشتی پیدا بچته نجومه ش ئه ی جارکی دیکه وه وه بۆ ئه  ه٢٠٠٥- ٢٠٠٤

online [م دیاره به ستا هیچ ئهکی نییه  تا ئنجام  .  
و مشتوم هت بۆ لدوان  جده لن به لک که ستوردا یاسای ئینگلیزی گه بوونی ده  باری نه  له  که شایانی باسه

  ره رو پارزه و دادوه وه ی لکجیاواز لکبدرنه ها شوه نده  چه کان به  یاسا و بیاره  که  وایکردووه شه وه ر ئه و هه
و  خساندوه ی زیاتری ڕه وه چونه  بواری تھه یه له سه م مه ئه. ن ی جودا جودا شیکاریان بکه  شوه کان به جیاوازه

ری  گه کانیش ئه سه  که ڕژت و بۆ تاکه ده ی زۆرتر هه هنت و پاره رده به ان کاری زیاتر وهک ره ش بۆ پارزه مه ئه
  .کات رفراوانتر ده کان به ی کشه وه بردنه

  
  :کان رچاوه سه
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    . وه ته  دا بوکراوه٢٠٠٥ ی سای ١٠٠   گۆڤاری خاک ژماره له

آان  سپییه خه  یه تاوانه   

ندان مه وه تداران و ده سه تاوانی ده   

 
ی   هزریشیاندا ونه رچاوو له  به ی و پیاو آوشتنیان دتهكیی دز ر خه آسه آرت یه آاتك باسی تاوان ده

یكوژت یان  دات و ده سك ده الماری آه ناآاو په  له ڵ و دزوو ترسناك آه په آشرت پیسو چه سك ده آه
 تاوانیشن،  خراپی ره  جۆری هه  تاوانن و له وانه  ئه  ناآرت آه وه نكولی له. تَّی پناهل  و پاره وه آاته ڕووتی ده

آانیش  موو تاوانباره و هه وه گرته آان ده موو تاوانه  هه یه و ونه  ئایا ئه  آه یه وه  ئه رنجه ی جگای سه وه م ئه به
ك؟ ر چاوی خه  به ونه آه تلكراو ده فره  دزوو نه یه و شوه به   
 : وه شه  دوو به آرن به ی زانستی آریمینۆۆجی ده  گوره آان به ڕاستیدا تاوانه له
؛   هاتووه وه وه ش له و نوه  و ئه ژارانه ستیان تاوانی چینی آركارو هه به  مه آان؛ آه  شینه خه  یه تاوانه .١

موو  آی گشتی هه یه شوه  به  تاوانانه م جۆره ئه.  نگی شینه آی گشتی پۆشاآی آارآردن ڕه یه شوه  به چونكه
 . وه گرته ریتی ده ای نهگ آانی نو آۆمه  باوه تاوانه

چت   و پده وه گرته  پیاوان ده وره ندان و گه مه وه ندان و ده  تاوانی آارمه آان آه  سپییه خه  یه تاوانه .٢
 . هاتبت وه آانیانه ی آراسه خه نگی سپی یه  ڕه ش له و ناوه ئه
ن بۆ  له په و میدیاآانیش زۆر به كه ر زاری خه سه  له میشه و هه م دراوه آه شی یه  به ڕاستیدا گرنگی زۆر به له

 خانی  ته م چووه م بۆ جۆری دووه به. آانیان ر دی ڕۆژنامه  سه ژاران و آردنیان به ی تاوانی هه وه قۆزتنه
و ی زانستی  وه  لكۆینه  پویستی به م پرسیاره می ئه آرت؟ وه می باسده آه و زۆر به وه آانه نھانه  په تاوانه
  . یه یدانی هه ی مه وه توژینه

دا  و و گۆڤاری سیخورمه آانی دیكه  آۆمیدییه رنامه شكۆڵ و به و آه رنامه ی به رنامه  به  آوردستان زۆر جار له له
   پیاواندا آه وره ی گه وره ڵ تاوانی زۆر گه گه آران له ر ده رانبه بیست و به بینی و ده آانمان ده  دزه لوعه باسی به

  رآكردنه ڕاستیدا ده  له رآردنه رانبه م به ئه. یانناست  تاوان ده سیش به آه ت نه نانه گیرت و ته ر ده سه سی له آه نه
 و  شی ئاشكرای تاوانه نھا به  ته قی لی چووه نده تی و زه  تاوان ناسیویه گا به ی آۆمه وه  ئه ی آه و ڕاستییه به
  . وه ی ناگرته آه نھانه  په شه به

  وه ست به ی هه وه ب ئه بیستت به  ده وانه  هه م جۆره بت ئه آان ده واه  گوبیستی هه ئمه ك له ریه  هه ڕۆژانه
 ؛ نجامدراوه  تاوانك ئه بكات آه

 .ستدا ده  آركار گیانیان له٣٥  وه هۆی داڕمانی آانكه به �
 .نۆكدا خنكا نو مه آدا له یه خۆشخانه ی نه وشه  حه مناك له �
 . قوربانیی س بوونه  آه١٠٠  وه ركه فه نه مه ڕانی شه رگه هۆی وه به �
 .دان ملیۆن دۆالری لوشدا رزی بانكك سه به ندكی پایه آارمه �
 .آات ناوبرد  زه وتی عراقی وه ی نه شكی باشی پاره نان به ی آۆفی عه آه آوڕه �
شی  وتی ڕه دامدا شاباشی نه نانی سه بریتی پداهه ریتانیا له همانی ب رله ندام په وی ئه ه جۆرج گه �
 . رگرتووه وه
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آان و  وآردنی سییه خۆشی هه موویان تووشی نه زبست هه آی ئه یه آركارانی پشوی آارگه �
 .بن ی سی ده نجه شرپه

وت و ملیۆنان  ی تكه وره گهقكی  به آانی ئیسپانیا شه ناره  نزیك آه  له وره ری گه وت به آی نه شتییه آه �
 .ریا  نو ده وت ڕژانه رمیل نه به
 . ی آردووه آه  قیمه ڵ به رازی تكه ر پیوی به  مانچسته ڵ له آی گۆشتی مریشكی حه آۆمپانیایه �
 مریشكی تۆپیوی  رزانتر بوو ئاشكرابوو آه موان هه هه  له ریتانیا آه  به آی مریشك فرۆش له آۆمپانیایه �
ر  سه  به ڕو تازه  مریشكی ته م به ین، به آارهنانی بۆ دروستكردنی په  نوی به  به وه ته آانی آیوه وو آگهم هه

 .آان  سپییه خه  یه رواری تاوانه خه نھا مشتكن له  ته مانه ئه.  شی آردووه آاندا دابه مارآته
شیان آاروباری آارگیی ڕۆتینین؟ ئایا  ندكی دیكه ههناآاوو  ساتی له ندكیان آاره  تاوانن یان هه مانه ئایا ئه

 گرانتر و  آانی دیكه  تاوانه لك له وت گه آه  لمانده وه  تاوانانه م جۆره نجامی ئه  ئه  له  ئمه ی آه و زیانه ئه
 یان سك ریلبگیرت و آه آرا به ده  نه و تاوانانه ی ئه قورسترو زۆر جاریش ترسناآتر نین؟ ئایا زۆربه

 رپرسیار نین؟ سانك لیان به آه
- ٢٠٠٣سای  نھا له ریتانیا ته  به له.  آی زۆر بوه یه شونی آاردا دیارده مردن یان زامداربوونی آركاران له

 . س بووه  آه٢٢٧  یه و ژماره دا ئه٢٠٠٣- ٢٠٠٢سای   له آاتكدا آه  له ر تۆمارآراوه ساتی آوژه  آاره٢٣٥دا ٢٠٠٤
[HSE 2003/2004 (online)]  ته ساتانه و آاره  ئه م داتایه ئهیشتن و   هۆی ئازارگه بنه  ده  آه وه  ناگر

- ٢٠٠٣ سای   له و جۆره ساتی له  آاره٣٠.٦٦٦  وتنی شت آه وتن و پیاآه ك خلیسكان و آه زامداربوون وه
 [Ibid] . دا تۆمارآراوه٢٠٠٤
میی  خه متره نجامی آه ئه خۆشیی له هۆی مردن، زامداربوون یان نه نهب ی ده و ڕوداوانه ئه: "ت ده) ١٩٩٣(  وز 

رگبی  ساتی جه ت آاره نانه سات و ڕووداوو ته  آاره  به وه  ڕساو یاساآانی آارآردنه دان به یان گونه
 [Croall, 1998:270] ".آرن د ده سروشتیش ناوزه

ی توند  وه میان تووشی لپچانه ن زۆر آه گه ادگاو آاتكیش ده د نه گه می ده آه آان زۆر به  سپییه خه  یه تاوانه
 : می ئابورییه  سروشتی سیسته وه موویانه روی هه  سه  له لك هۆ آه  بۆ گه ووه ڕته گه ش ده مه ئه. بن ده
م  دا آرابت به گه لهیان  ه رمی مامه  نه آان به وره  آۆمپانیا گه  آه یه وه سته ده م به ی زۆر آه گه  آاتكدا به له "
ڕاستیدا  آان و له وره آۆمپانیا گه.  یه یان هه وه ری لپچانه گه متر ئه  آه  آه گره نه آی حاشا هه  ڕاستییه وه ئه
رگرتن  آاریبھنن بۆ به  به ستیاندایه رده به  له ی آه و هزو توانایه موو ئه توانن هه آانیش ده نده مه وه  ده تییه سایه آه
رگریكردن   بۆ به مان شوه هه وێ به  دادگاش له ر برانه گه هنن، خۆ ئه آاریشی ده م دادگاو به رده  به  چونه له
  [Croall, 1992:52] ".هنن آاریده خۆیان به له
م  آه یه: رجی تدابت  دوو مه  تاوانی آوشتن تاوانباربكرت پویسته سك به ی آه وه ریتانیدا بۆ ئه یاسای به له

بوونی نیاز  میش هه و دووه  Actus Reusن  پی ده ی ئاشتیی تاجی شاژندا آه  ژر سایه آوژرانی مرۆڤك له
آۆمپانیاآان  .  Mens Reaن  پیده دا آه و آاره  له یه آی گوناهبارانه یه  یا بیرۆآه ستكی تاوانبارانه به یان مه

م  وابت تاوانبارنین به  و آه بووه مان نه یچ نیازكی تاوانبارانه ه شت بن ئمه سكدا ده آاتی مردنی آه له
 بۆ نیازی مشكیان بۆ آوشتنكی  سه ندروستی بۆ آركاران به تی و ته المه آانی سه آردنی هۆآاره دابین نه

 :ت مس ده وییه .Manslaughter ست به بمه
  و تاوانه ی ئه وه  بۆ ئه سه ت نین به المه آدا ترسناآن و سه یه  آارگه لهآان  و ئامره آینه  مه ی آه و ڕاستییه نھا ئه ته "

سیشیان  ستكی ئازاردانی آه به  لپرسراون هیچ نیازو مه یه و آارگه  له ش آه وانه ر ئه گه ت ئه نانه لمت ته بسه
و  آینه بزانن مه ریان آه سه  له وان پویسته ئه.  ترسناآن شیانزانیبت آه ر نه ر هه گه ت ئه نانه ته. بووبت نه

 .[Williams, 2001:66]".تییان دنیابن المه سه  له رشانیانه رآی سه آان چۆنن و ئه ئامره
  آاته وخۆ آارده  ڕاسته  آه ستدرژی ناسراوه  تاوانی توندوتیژی و ده ریتی به آی آالسیكی و نه یه شوه تاوان به

، دزی و ڕاووڕوت، توندوتیژی نو  وه ، پیاوآوشتن، ڕووتكردنه Rape سابئیغتی: ك ك وه نی خه ر آۆمه سه
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 ئاسانی  آشن و به رنجی میدیاآان ڕاده خرایی سه  به م تاوانانه ئه. ڵ منداندا گه آردن له ه خزان و خراپ مامه
ری  گه ئه: "ت  ده ) ١٩٨٣(ك بۆآس  روه م هه به. ن آه  تاوان دروستده  ترس و تۆقین له رجی ناسراو به لومه هه

  ". وه هۆی پاوآوژانه  به ری آوژرانیانه گه ری ئه رانبه وتبه  حه وه رجی آاره لومه هۆی هه مردنی آركاران به
تی آركاران و  المه  بۆ پاراستنی سه دا یاساو ڕسای زۆر دانراوه ره ك ئینگلته وتكی وه  له ی آه وه ڵ ئه گه له

رمانی   فه آردوه ندروستی آاری دابین نه تی و ته المه آانی سه رجه ك مه لمت آۆمپانیایه ر بسه گه هاوتیان و ئه
  :چی درت آه ردا ده سه  مانگ زیندانیكردنی به٦و  رانه ند سه  پاوه٢٠.٠٠٠

و  ی ئه%١یشتنی آركاران و  ی زامداربوون و ئازارگه% ١١آاتی آارداو  ی مردن له%٣٣نھا  ته"
 Whyte] ".درت نجامده دا ئه گه یان له وه ن لپچانه ده  ڕووده وه رجی آاره لومه نجامی هه ئه  له ی آه یانهخۆش نه

2004:139] 
داری خۆی ڕژمكی  رمایه  ڕژمی سه  آه یه وه آان ئه سپییه خه  یه ی تاوانه آان بۆ دیارده ی مارآسییه وه لكدانه

ی آركاران و  وه وساندنه ی چه ر بناغه سه ن، له وان ده ك ئه روه ، هه آه ڕژمهسروشتی .  و تاوانزایه تاوانبارانه
و  وان له ئه.  یه و ڕژمه وژوورآردنی ئه ژره"  لكاوی تاوانه زه"م  رچون له  ڕگاش بۆ ده و تاآه زراوه ژاران دامه هه
داران  رمایه ڕاستیدا سه ك دانراون له نی خه مه بۆ پاراستنی آۆ  وادیاره ی آه و یاساو ڕسایانه  ئه دان آه ڕه باوه
و   له  چونكه یان لگیراوه خنه آانیش ڕه م مارآسییه به. ندی خۆیان دایانناون وه رژه ستی قازانج و به به بۆ مه
 ,Moore] . آان بووه دارییه رمایه  سه ته وه ك ده روه ی تاوان هه نو سۆشیالیستی بوون ڕژه  به دا آه تانه وه ده

1996:82]  
و  و له ئه . Merton)  ( وه آشی مرتنه ی آشمه  بیردۆزه  به وه سترنه آرت ببه آان ده  سپییه خه  یه تاوانه

.  هۆی تاوان بنه س و سنورداربونی تواناآانی ده آه آانی تاآه زوه آشی نوان ئاره ت آشمه دا ده یه بیردۆزه
پناوی  وان له ئه.  زراوه ی چاوچنۆآی و قازانجی زیاتر دامه ر بناغه سه داری له ایهرم  ڕژمی سه  آه ئاشكرایه

 :ن خه تی پشتگوده المه ندروستی و سه آانی ته ن و ڕوشونه آه م زیاد ده رهه قازانجی زیاتردا به
ی  ر بناغه سه ن له نجام بده  ئه نهو تاوانا  ئه آانی والكردوه  سپییه خه  یه  تاوانبارانی تاوانه ی آه آشه و آشمه ئه"
 Lawson] ". موو شتك گرنگتره هه دوای قازانجی زیاتردا له ڕان به  گه  آه  داڕژراوه یه  ئابوریانه رجه لومه و هه ئه

& Heaton, 1999: 134] 
 بۆ   آه وه آاته  ده وه ر ئه سه خت له یان جه آه ریه آان هه تییه سایه و آه وه هننه آانیان ده آۆمپانیاآان پاساو بۆ تاوانه

چت بن  آان پده نجییه  ناوه ره به ڕوه به. ت بۆ خودی خۆی تایبه ك به  نه ی آاریكردووه ندی آۆمپانیاآه وه رژه به
  نگه ها ڕه وره هه. بت ی لپرسراوتی وون ده  زنجیره مجۆره و به" ین آه جده رو خۆمان جبه رمانی سه  فه ئمه" 

  . [Croall, 1998:283]گره پناوی قازانجدا پاساو هه نگین له و جه  بازرگانی بازرگانییهبن
آی  یه شوه آی زۆر آركار به یه  ژماره  آه شارداوه ودا خۆی حه  له م تاوانانه ی ئه نی تاریك و شاراوه الیه

بن  تی و ئازارده حه بن و تووشی ناڕه مدارده آاتك زا و آركارانه ئه. ن آه آارده" ش ڕه"ن  ك ده نایاسایی و وه
. ن آه ی فریاگوزاریدا درۆ ده خۆشخانه ڵ دوآتۆرو نه گه ت له نانه ست و ته به  شونی مه یننه  ناگه یه له سه و مه ئه
آرن و  رده آانیشیان ده آاره رناگرن له  هیچ پاداشتك وه ی آه وه  له نن بجگه یه  ڕابگه له سه و مه ر ئه گه وان ئه ئه

  آه له سه  مه بت آه دا نه و آركارانه آاتی مردنی ئه نھا له ته. دوادا بت شی به ی دیكه وه چت لپچانه پده
 . وه  ڕوونبكرته آه بت هۆآاری مردنه رده و هه وه ناشارته

   پویستیان به  آه یه  هه وره لنی گه لك آه ریی تاواندا گه ی دادوه  میانه  له آرت بوترت آه آۆتاییدا ده له
ی یاسای تاوانكاری  م بواره تی و ئه وه ر ئاستی نوده سه تان و چ له وه ر ئاستی ده سه  چ له یه  هه وه پآردنه

پناوی   یاساو ڕسای نوێ دابژرت له و پویسته یه ی زیاتر هه وه ی چوپو لكۆینه وه  توژینه پویستیی به
ربین  بت گه یاڵ ده وو خه نھا خه  ته ش دیاره وه ئه. دا گه س و آۆمه ندروستی تاآه تی و ته المه پاراستنی سه
 :ین آه چۆ ده بت و تاوان قه ك هه ترسییه نابت هیچ مه

   آه هآ گایه كو آۆمه بت به ترسی تدا نه  هیچ آلۆجك مه  به  آه ك نییه گایه زراندنی آۆمه  دامه ئامانجی ئمه"
 ...  یشتون و ڕوشونی گونجاویان بۆدانراوه نگنراون، تیانگه سه آی گونجاو هه یه شوه آان به ترسییه مه
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