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 دا رک و کشه  نوان ماف و ئه نج له گه
  ... م که شی یه به

  ریتانیا  به-ریم ال که تا مه عه
  
و  شی و کشه رکه ربزوی و سه نج دت سه ر کاتک ناوی گه هه

و  کراوه شکی لکجیانه ک به کرت وه دا باس ده گه گرفتیشی له
 بزوی و  ان کهد ڕه و باوه س له ندک که هه.  و قۆناغه کی ئه ره سه

  ان کهد ڕه و باوه ش له ندکی دیکه  ههو نج شتکی نویه ی گه کشه
ک  ن وه که نجان ده میدیاکان وا باسی گه.  بووه ر هه  هه میشه هه
ن و  ک تکبده ژیانی خهو  وه  بننه وت ئاژاوه  بیانه سانک بن که که
. تکی بشکننن و  وت تکوپکی بده و بکه ر هه کیان به رچییه هه

و بزوی و  گن یان ئه رو ئاژاوه ڕاستی تکده  به نجانه و گه ئایا ئه
 ڕکوپک بکرت و  ی قۆناغکی دیاریکراوی ژیانیان و پویسته  چاالکی ڕۆژانه  له شکه ر به یان هه شییه رکه سه

تی  م خزمه نجان بکات و هه تی گه م خزمه  هه جۆرک که  بکرت؛ به سوود ئاراسته مانجی بهئاو  ره ڕکبخرت و به
  نین لهترو ترسناکتر وره ن زۆر گه ده دهنجامی  کان ئه وره  گه ی که رپچی و تاوانانه و سه  ئایا ئه.گا کۆمه
  نجان زیاتر قوربانیی تاوانن یان تاوانبار؟  نجان؟ ئایا گه کانی گه کاره

  
 قۆناغی  هیچ قۆناغک له. مانی ڕابوردوو رده  سه  له  زۆر جیاوازه ه قۆناغکدان ک  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  هیچ نهپش خۆی ناچت و
   به ته  تایبه 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
  زیاتر له. کرد رانیان ده ختدا گوزه جگار سهئ بارکی  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 ختی نیره  باری سه ی دیکهر چین و توژک هه
 خۆپیشانداندا   له.وقوچ الو لنگه ڕی البه رماو شه رماو سه و شاخ و گه  و شاخهرگه  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 ڕین ده 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 چاالکی بهو  ره  به نجاندایه ناوی گه  هه  له ی که یه نهمردمناو  نجانه  گه شییه رکه  و سهربزوی و سه ووزه
ی مای  وه ره خشی، چاالکی ده بهکتر، کاری فریاگوزاری، کاری خۆ تیدانی یه رزش، یارمه ک وه  وه  بکرایه ئاراسته

  ...و هتدر 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  هانبدرت و درژهوکۆن  یان ڕاستر بین کۆنهوشاخ  شاخهتن وکداری و کوش 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



 2

روونی و  تی و ده یه  یان هۆکاری کۆمهر هۆکاری ئابوری بت به  بوون، جا ئیتر له و باره سلیمی ئه نجان ته گه
زوی  یداو ئارهمردمنا قۆناغی  نجان له  گهیی سته رجی گۆڕانی جه لومه  هه  له هکراو شکی جیانه ک به یی وه سته جه
شوازی  ش به ندکی دیکه هه. کاندا وانه توندڕه توندوتیژو   چاالکییه شداریکردن له ختی و به رسه شی و سه رکه سه
 چاالکی  ت له شداریکردن ب  یان به و تاراوگه ره کردن بت بهشت  گه  یاخی بوون؛ ئیتر به رجه لومه و هه یاجیا لهج

  .و بزاڤی جیاوازدا
ر ئاستی  سه ین له نج تبگه گهرجی  لومه  هه  له ین پویسته نجان تبگه ی ئستای گه رجه لومه  هه و هی ل وه بۆ ئه

  .کاندا  جیاوازه  مژوویه قۆناغه  نج له  بۆ گه کانی دیکه یشتنی خه  تگه نهی 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
.  جیاجیاکاندا دروستیکردون  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 ک جیاوازن به 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 بکات له  جیاوازی  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  بیر بچت کاتک هه شمان له وه ئه
- 8نی  مه  نوان ته دا پنج مناڵ له1814 سای  ک ڕۆژدا له  یه  لهنھا  تهریتانیا  به له. کرا هد گه یان له ه توندتر مامه

 Pinchbeck & Hewitt, 1973:352 cited in].  دراون سداره خ له مبایه ر دزی بچوک و که سه  سادا له12
Muncie, 2004:55]  Pollock (1983)ت که  ده ی ههنای قۆناغی م بارهر ک ده یه  بیرۆکه میشه  هه بووه  ،

   [Muncie, 2004:53].  بووه رگیز نه  خودی خۆیدا هه تی له یه کی کۆمه یه ک کشه م منای وه به
  
 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  زیاتر پشتگیری ده وه رانه داران و نوسه تمه ن میدیاکان و سیاسه الیه ش له یه بیرۆکه

ر  گری هه  هه وانه  ئه هماشا بکرن ک 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 خترین و توندترین سزا ته جکردنی سه رعی جبه ی و شهیئامانجکی یاسا
Drakeford, 1998: 1]  (1996) ن که و ده هو 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  خویان شه ڕۆژ  ڕۆژ بهنجان  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 وتی گه 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  ی ترس و تۆقین سه رچاوه ک سه نجان وه گه.  بوه  هه وه مه هه ڤده ی حه ده سه ر له ههنجان  رپچی گه  سه له
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 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  پیه یانش گه و به کی ئاشکراو ڕوونه یه نجان کشه شی گه رکه رپچی وسه  سه که
  

 ووتی  مریکاو ده کانی ئه کگرتووه  یه  وته نجان له ندوتیژی گهو وت وه  کانه1980ی سانی تا ره سه له " 
  له  وتوه رکه نجان سه ی توندوتیژی گه دا ڕژه و وتانه  زۆر له 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  ئاماره  به ستووه  پشتیان به مندنانه و خه  ئه یاد بچت که مان له وه  نابت ئهم به
  ت که ده Estrada (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  انهفتاک  سانی حه  له و ئامارانه ی ئه گوره به.  خته یان سه وه و شاردنه وه کرته تدارانی لئاگادار ده سه زیاتر ده

 هۆی مردن   ببته ک که خت و توندوتیژییه توندوتیژی سه) یان بۆ کرا ژها پشتر ئام ی که و وتانه  له دیاره(
ک قوربانی  ری تاوان یان وه نجامده هک ئ ؛ چ وه یه  هه وه نجانه  گه ندی به یوه  په دا که  شونه و ه، ل کردووه زیادی نه
 زۆر  ڕ نین چونکه و باوه کان جگای متمانه تییه وه  ده سمییه  ڕه  ئاماره ن کهیتوانین ب دا ده هلر. تاوان
ی پۆلیس  وه چاالکبوونی پۆلیس و زیادبوونی ئاگادارکردنه یاسادانان و   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  زانیاری دهکی 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."  خودی خۆیدا ی تاوان له رباره ن ده پده
م بۆمان ڕوون   به،ن ستنیشان بکه ری تاوان ده نجامده ک گروپی ئه هتد وه...کان چه ره کان، قه کان، ئاواره الدیه
ر   سه نهیدواتر زیاتر د. (ن که دهکان   شاراوه  تاوانهمی باسی  که  زۆر به و  تاوان چییه ستیان له به  مه  که وه نه ناکه
  )کان  شاراوه تاوانه

  
 

   
  
  


