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   !درت ده ی یاسا بشکنت، سزا وه ئه
  
ی  که ڕ کشه مه سک گووتوبژ و بیروڕا له ند که ، چه وهیراگر وه  وه بلۆگکه  ، له یالۆگکهناونیشانی د  مه ئه

  .تی پرسیار بابه  ینه که ده  و گووتوبژه ندک له دواتر هه.  وه گۆڕنه ده  وه نۆردرمه
 

 

 .رویج نه  له  کشه ندی ونه رمه ناوبانگترین هونه ساڵ، به 68ن  مه م تهوئود ناردر
رویج،  ی نه مه رده م سه ئهکشی  یان ونه ده. ئۆسلۆ  له  ر بووه کادمیای هونه سانکی زۆر مامۆستای ئه

کالسیکی  -کالسیکی نوێ«ن ڕبازی  ک خاوه ی ناردروم وه دا، پناسه »پیدیا وکه«  له .و بوون شاگردی ئه
  . ستاوه مۆدیرن دا ڕاوه - ر ڕبازی نوێ مبه هه ک له تییه ک دژایه ، وه ڕبازه م ئه  گوایه .کراوه »مۆدرن

  
کانی  شوازی کاره  له  که یه ه تکه  ، که خۆی داهناوه ت به زکی نوی و تایبهبوای من، ناردروم ڕبا به«

کانی ڕمبرانت و دالی  بت و کاره کشانی هه ری ونه ی هونه لیقه ی سه وه ئه .ڕمبرانت و سیلڤادۆر دالی
 -و ئتیک  سته نی جهکا ناردروم سنوره .کات ده رک تابلۆکانی ناردرۆمدا ده  له  رییه و کاریگه بینیبت، ئه

  ».ک ناکات یه خنه هیچ ڕه  و س له ، ئه وه ته ئاکاری کاکردونه
  
ها ملیۆن  یه و  ده  رز فرۆشتووه نرخی به  لکی به و تابلۆگه  وه ی کردۆته وره ی گه ها پشانگه نده ناردرۆم، چه 

 10ی  ماوه  مریکا له ئه  نھا له ن، ته ده  رچاوه ندک سه هه . وتووه ستکه ی ده) ها ملیۆن دۆالر نده چه(کرۆن 
  . تابلۆی فرۆشتووه) ملیۆن دۆالر 21(ملیۆن کرۆن  120سای ڕابووردوودا، بایی 
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م  ک ئه ، وهکاندا ئافراندووه رییه هونه  نده نوه  له میدیا و  له ختی تابۆکانی گووتوبژی سه  ندک له هه

دا  -ئیمجس گوگله  توانرت له ، ده یه هه!) یرتری سه( ش مه هکی زۆر ل ند تابلۆیه چه  .ی خۆی پۆرترته
 .ببینرت

  

  1999پۆرترتی خۆی  
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 1996  چاکردن به  زینده

  

 

  

  له  )کوخ( ی خانوی هاوینه دا دوو یه و ماوه م له وتی ئایسالند، به  چۆته  وه 2002سای   نۆردروم، له
  .کیوه )ملۆن دۆالر 2تا  1(ۆن کرۆن ملی 12تا  6نرخی  رویجدا، به ری ڕۆژئاوای نه ڤه ده
ن  الیه له  ڤلالیه م ئه.  ملۆن دۆالر کیوه 2نرخی  نسا، به ره باشووری فه  کی له دا ڤلالیه 2007سای   له

    .کرا کات، ئاشکرا رویجی ده ی نه.) گ.ڤ(ی  کار بۆ ڕۆژنامه  رویج، که کی نهوان ڕۆژنامه
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دادگاش دوای . مارکردتۆ ر ناردروم سه کی له تی گشتی باج، سکایه رایه به ڕوه ه، ب ماینه م نھنی هه دوای ئه
   .واوی موک و داهاتی ناردوم، بیاری دوو ساڵ زیندانی بۆ تاوانکار داوه و ئاشکراکردنی ته  وه نهلکۆی
ساڵ  6مانگ تا  6،  که هم و زۆری بی باج کهپی  به ، وه باج دزینه رویجدا سزای فکردن و خۆ له نه  له

  .زیندانیکردنه
  ی له وه چوونه ری نۆردروم، داوای تھه م پارزه ، به وه جکردنه بواری جبه  چۆته نه  رچی هشتا سزاکه گه

  .دادگا کردووه
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  پرسیارند  چه
  
  ؟ دان کارکی نایاسییه نه ئایا باج -
  ؟داوهپی  و مافه هاووتیانی خۆی بستنت، ک ئه  ت باج له وه بت ده بۆ ده -
  ؟ بۆ؟ یه ت هه وه ده  ئایا مرۆڤ پویستی به -
  ر و هه سوف یله ، فهرزشوان توان، وه دیب، سیاسه ئه -ر ند، زانا، نووسه رمه نه وی ه ه هه  اوپۆشی لهچ  پویسته -
   ین؟ دا، بکه کۆمه  تی له کی تایبه یه ن پایه ناوبانگ و خاوه ی به مرۆڤکی دیکه   
  ک بن؟ ک یه م یاسادا وه رده به  کان له موو مرۆڤه هه  ئایا پویسته -
  سانی ئاسایی بت؟ ک سزای که وه) ڕۆشنبیر(زان  سانی فره ند و که رمه سزای هونه  ستهئایا پوی -
  مات؟ کان هه سه تی که تایبه) شتی(  یه ی هه وه مافی ئه  ڕۆژنامه -ئایا میدیا -
  ؟ وه سیخوڕییه کاری ی خانه  چته ، یان ده ، کارکی دروستهوانه و ڕۆژنامه ئایا کاری ئه -
 

 
  

،  وه چوونه ر دوای تھه گه. ژی ده  و داهاته به. یانفرۆشیت مدنت و ده رهه تابلۆ به 8تا  6،  ناردروم سانه
  ونه  بۆی نییه ر ناردروم ونده ، ئیدی له وه زیندانه  نه و بیخه  وه ر ناردوم دا بداته سه مان سزا به ر هه هه  دادگه
تبکی یاسای به .شزینداندا چاالکی ئابوری و   له  ی نییه وه ک مافی ئه رویج، هیچ زیندانییه نه  زیندان له پ
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  یه ی هه وه ک مافی ئه موو زیندانییه مان یاسا هه پی هه م به به بکات،  ی پراکتیزه که و پیشه بت داهاتی هه
  .بکات  کانی پراکتیزه زووه خولیا و ئاره

  
  

  

  ند پرسیار چه
  بت؟ داهاتی هه  بت ی نه وه بت زیندانی مافی ئه بۆ ده -
  ؟ و خولیا چییه  جیاوازی نوان پیشه -
  ؟ یان پیشه ، کشان خولیایه ی ناردروم دا، ونه ته م حاه له -
   و  نرخی ئه. مدنت رهه تابلۆ به 16تا  12ی زینداندا ناردروم  و دوو ساه کان، له نجامه رئه ی ده گوره به -
  ت؟ربگر وه یه و پاره ئه  یه ئایا ناردروم مافی هه. بت ها ملۆن دۆالر ده نده چه ر بفرۆشرن، ، گه ابلۆیانهت
 ، یان  وه ی پیشه خانه  چنه ده  مانه رهه و به بھنت، ئه م رهه زینداندا به  ک له ند تابۆیه ر ناردروم چه گه -

  ؟ وه مه رهه ی به خانه
تداران و  سته ده ئایا. مۆکی خۆی  بنه ده  مانه رهه و به ، ئهبھنت م رهه زینداندا تابلۆ به  ر ناردروم له گه -
  ن؟ بکه وت می ناردروم زه رهه به  یه یان هه وه زیندان، مافی ئه رپرسیارانی به
  ین؟ بکه وت زه  سانی دیکه می که رهه به  یه مان هه وه مافی ئه  ئایا ئمه -
  ی؟ که مه رهه به  له  نییه  سه و که ئه ، نامۆکردنی سک می که رهه وتکردنی به ئایا زه -
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  . یه پدیا و گوگله رویجی، وکه میدیای نه  ته م بابه ی ئه رچاوه سه


