
  

  ن ده آان لمده دیواره

  

    وه  بیناسازی یه ندی توندوتیژی به یوه ر په  سه رنجك له سه
  ) ك نمونه هۆتل وه(

  
  

   برآاش جمیله: ووسینین
  ت لعه ر ته رابه: آردن ان و ئامادهِرگر وه

  
  

ر  ك نوسـه  وه ك آـه ندییـه یـوه ، پـه یـه ازی دا هـهوان توندوتیژی و بیناسـ ن  له  آه وه تهآۆ  ده ندییه یوه و په  له م وتاره ری ئه نوسه
 بیناسازی  دا دیوار له رهل. ك دانراون زیاتر بن ر یه سه  له ی آه  بوانه آه ه  وشك و آه  خشته و ریزه آان له  دیواره ت وایكردووه ده
و  رنـشینانی نـاو ئـه ـك و سـه ر خه  سه كیش بهالد آو جه ، دواجار وه آی یه ره آی سه یه كھاتهی پ وه  له آان دا جگه له و هۆت خانه باه
ی  زیفـه  وه وه تـه ره  بنـه  لـه ت آـهـگۆر  ده و شته ل بۆ ئهی بیناسازی و هۆت زیفه نجام وه ره  سه ت آهرگ دا رۆڵ ده یه خانه ل وباههوت
رنجمـان بـۆ الی  ر سـه ش نوسـه ندییـه یـوه م پـه ی سروشتی ئـه وه بۆ زیاتر روونكردنه.  آراوه ش دروست نه سته به و مه  و به بووه و نه ئه
،  وه تـهآۆی ی دهـدا ل نـد ییـه یوه و په و ئه ن  له ش آه نهو شو ت، ئهشآ آان دا راده  بیناسازیی شاره ق له آی زه یه ك نمونه ل وههۆت
، نـاوی  وه تـهنم  نادیـاری ده آی آـاتی بـه یه  بۆ ماوه و شاره ی ئه ر ناسنامه ی نوسه ی وته پ غریب و به كی وتی مه شار  له كهلهۆت
  ..ت  ئازادین ش ده آه لههۆت

ل ئازادی و ی هۆت سته رجه كی بهآردن میان راڤه آه یه: آات آی داآۆآی ده ره ر دوو خای سه  سه ش له یه وه كۆینهم ل خودی ئه
ها  روه یای ، هه كی خهند هه آردنی ره سته رجه میان به ن، دووه ده  ده تر چوارگۆشه و مه دو  خۆیان له ی آه وه آانی ناوه ری ژووره رووبه
   . آه له، بۆ دانیشتوانی  ناو هۆت آیانه و آرداره قینه راسته
ل و ـ هۆتكنـد  آـار و هـه ر بخاتـه یـای نوسـه  پـاڵ خـه یـای لـه ت خـهـری آـورد بتوان نـه خو  آـه یـه وه  ئـه دا گرنگه رهی ل وه ئه
یــان  ژووی دروســت بــوونی زۆربــهــ م ش چــاوی خــۆی آــه پــ تــهن آوردســتاندا ب لــه)  الــشقق الــسكنیه( بــوون ج ی نیــشته خانــه باــه
  .ی رابردوو ده می سه ی دووه راستی نیوه تا و ناوه ره  بۆ سه وه تهر گه ده

م و   و آـه یـه وان توند و تیژی و بینا سـازیدا هـه ن  له ت آهوی آه رده  ده نییه یوه و په آانی ئه  ئاشكرا ئاماژه كیان دا بهند  هه و له
  . نای آردووهل  ئازادی دا و هۆت ر له ی  نوسه تیه یه زا آۆمه و فه ر نین له ده زۆر به
  
  
  
  :آردن  ی پناسه له سه مه
  
  ك آـات دا و لـه  یـه  و لـه آی ئـاۆزه ندییه یوه  په ناسازی، آه بیڵ گه لهندیی توندوتیژی  یوه ر په  سه  له آه یه وه  شیكردنه م وتاره ئه

 خـۆی دا   لـه  گرنگـه واژه سـته م دوو ده ، ئـه وه یـه آـه مزییـه  مـاددی و ره ره وروبـه  ده تی به یه ندیی بوونی آۆمه یوه  په پاڵ دوو ریتم له
  . وه آاته آۆده

ر  تونـدوتیژی و بیناسـازی ؟ گـه:  یـه دا هـه یـه كھاتـهم دوو پ وان ئـه ن اریكراو لهآی دی ندییه یوه  په نین آهلم توانین بیسه چۆن ده
تـی   حاـه ت ، بـۆ نمونـهـو آه رده  ده ندازیاریی بیناسازی دا به كردنی ئهج به ج  تیایدا توندوتیژی له ین آهال بن  وه تانه و حاه تو ئهب

مـان   ئامـاژه ی دواییـدا آـه تانـه م حاـه  لـه آان، چونكـه هیۆنیه آانی نازی و سه وره  گه هآان و گرتوخان نیه نھ آان و گرتوخانه گرتوخانه
 و  یــان زانــراوه گـهن و پ و شــو وه ننـهم تــی دا ده یــهَال و بونیــادی آۆمـهـ ن وتـوویی لــه رآــه  ده  بــه نــدازیاری و بینایانـه م ئـه كـردن ئــهپ



مـزی  و آردنی توندوتیژی مـاددی و ره هِیر  په گرن له خۆ ده وازی جۆراوجۆر وهدین و شك ئامرازی ماد ها آۆمه روه ناوبانگن، هه به
  .نِگۆر دان ده نجه شكه كی ئازرا و ئهند بوار شدا بۆ چه كی آه دیو دا به
رعـی دروسـتكراون  شـهوآردنـی تونـدوییژیی  یره ت بۆ په كی تایبهواز ش  به وه ندازیاریی بیناسازیشه رووی ئه ر له  هه نانهم شو ئه
مــن و ئاسایــشی  ت ئــهــتوان  ده یانوایــهزانــن و پ ویــستی دهكــی پرج  مــه تــی دا بــه یــه  بونیــادی آۆمــه نــدان لــه ی بیرمــه  زۆربــه آــه

  .ت ز بپار آه مه سیسته
  آـو گرتوخانـه  وه وه مـه  النـی آـه  بـه ی مـاددی آـه ندازیارییانـه كی ئه بونیاد  بریتین له وه آانیشه نییه ئاشكراو نھ آان به گرتوخانه

  ت آــراون بــه  تایبــه منیــی آــه نــی ئــه ندروســتی و الیــه نی و تــه بــۆ پاآوخــاو یــه  خۆیــان هــه ت بــه آنیكــی تایبــه ری تــه وهــك پنــده
  .آان  و زیندانه ندازیاریی گرتوخانه ئه

  وه تـهَال سـه و ده ن ئـه  الیـه ژراو لـهـِآـی دار یـه خـشه نـهی  ره گـو تـن و بـهَال سـه  ده ر بـه زگـای سـه ك دامـودهـ آان آۆمه گرتوخانه
  ن  لـه ده آردنی تونـدوتیژی ده  پراآتیزه  به ژهرعی دا در ر ناوی توندوتیژیی شه ژ كی ورد و  لهكخستنِی ر وه ش ن و به آه آارده

ی  ك فۆآـۆ ئامـاژه ر وه  هـه  آه تییه تیی تایبه یه هژوویی و آۆمكی موتن شكهنجامی پ رئه شیان ده وه آایه هاتنه.  دژی تاك و گروپ
ی آـۆنترۆكراودا  آـه گایـه ی آۆمـه و ئاراسـته ره  زیاتر و زیاتر بـه ژوویین آهآی م رییه گوزه دایكبووی ر  له زگایانه م ده ئه: آات بۆده
  .واتِر ده

یان بۆ  ر و دورآھایم ئاماژه بهی مارآس و  و وه ك ئه  ، وهرنقلیدی یان مۆد تی ته یهَال كی آۆمهكخستنموو ر  هه  آه ئاشكرایه
  ك لـه ویـستییهك پ دا، وه وه نانـهمھ رهـه  خۆبـه گـای و دووبـارهر ر آـانی سـه زآردنی خـۆی و البردنـی آۆسـپهه ناو به پ ، له آردووه
لگـادا   آۆمـه  لـه كخـستنانهم ر ی  ئـه و توندوتیژییـه آات ئـه ش واده مه ئه. زگاآان زراندنی داموده ر دامه  به باته نا ده ی خۆیدا په وه ناوه
  شی لـه آه كردنهج بهرچوون، ج  آۆنترۆڵ ده  وا له ت آهنرپ دا بسه وانه موو ئه ر هه  سه ت و بهوا بناسر  ره ن، به آه وی لی ده یره په
  . شتوونِتی دایر یهَال می آۆمه همان سیست  هه ت آهب  ده وه لماندن و پاساو و دادگایانه و سه گای ئهر

 ساز  سته به م مه  به وه ته هِر  بنه  له ن آه زگایانه و داموده رعی، ئه  توندوتیژیی شه ش واته م توندوتیژییانه وی آردنی ئه یره نی پهشو
  ، بـه نراوهدا گـونجـنراویـان تآاره هنـدازیاریی بـ وازی ئـهشـ. آانـدا منـی و قـوزایی و تاوانكاریـه مـا ئـه ڵ بنـه  گـه  آراون و لـه و ئاماده
  . رچاوه تیان دیار و به عییه رجه  و رۆڵ و مه ، شوناسیان ئاشكرایه زراوانه زگا و دامه م ده ین ئهتوانین ب ك دهجۆر

ت و بـۆ ـوان دانانر ی ئـه زیفـه  وه  به ویش آه ت، ئهآر و ده یره دا په توندوتیژیان ت ین آه ب وه نانهو شو ی ئه  باره م چی له به
  ؟ بووه یاندا نه رنامه  به وی آردنی  توندوتیژی هیچ آات له هِیر آراون، و په ش دروست نه سته به م مه ئه

   چـۆن بیــر لــه آـان، بــۆ نمونــه تاییــه ره  ســه تییـهند  پابــه  لــه  دووره  بـه ك آــه یــه وه ت بــۆ بیرآردنـهــن  ده وهـ پامــان پ م پرســیاره ئـه
  ك و میـوان، آـه شوازی آردنی خهتدا بۆ پ آی تایبه تی دروستكردنی بینایه  حاه ، له وه ینه آه  بیناسازی ده ندیی توندوتیژی به یوه په

  ، ئایـه وه تـهی جیاناب و ل و میواندارییه ك لهش  به تهب بینی خودی توندوتیژی خۆی ده  ده وه تهو آه ك ده جۆر  به آه تیایدا بارودۆخه
  ؟) السببیه ( آییه آی هۆآاره ندییه یوه  په مه هئ

تـی و ئـابوری و  یـه  آۆمـه ی ئاقـاره  ئاراسـته ین بـهـِر یونـد یـدا بگـه ی پـه كی دیكـهند جۆر  دوای چه آات به ویست دهیان وا پ
  آاندا ؟  ژووییهرۆشنبیری و م

كـی ورد م نـی، وهَقـال كی ئـهری میتـۆد به  گرتنه دات به وده  و هه روو خاته ك پرسیار ده  آۆمه آه ته ری بابه  نوسه یه وهم ش به
ك  ی و پاشان وه آه وه كۆینهآانی ل نگاوه  هه  له كهآ  یه ته م بابه ری ئه ستنیشانكردنی پرسیار الی نوسه ده.  وه تهآان بدۆز بۆ پرسیاره
  .  یه وه می ورده دوای وه ت به خۆی ده
ن  آـه ژیـن یـان آـارده دا ده نهو شـو  لـه ش آـه كانـه و خـه تـی، ئـه  خۆیـه ت به كی تایبهل هاگه ر و به وهگری پ ك ههنموو شو هه

هاآــان  دا بـهـو بینـین لــه ربگـرین، ده  وه  نمونـه ری شـار بــه نتـه ت و سـهــر ب دا گـه رهـل. ـی دا ژیــاون گـه  و لـه  آــردووه مـه درآیـان بـه
م  بـه. وه آـانی ناوییـه خانـه مـز و بینـاو باـه مـوو ره  هـه ن به آه ك دهت سه آان و ده ست رۆیشتووه  ده اوهزر زگاو دامه  ده گوزارشت له

آی  یه مز و نیشانه ند ره دا چهو بینین له  دوورن، ده وه ری شاره نته  سه ی له و ناوچانه آان ، ئه ناره رو آه وروبه  ده ینه ت و رووبكهرب گه
بینـی دوور  شتا دهـش ه م جیاوازییـه رباری ئه ، سه  جیاوازه وهمان ش  هه ندازییاری بیناسازیش تیایاندا به  و ئه یه ان ههیی  ئاماده دیكه

  .تی برینییهگای  چاوتو ج ری شاردایه نته ری سهر چاود ژ و نزیك له
وا  ت ، ئــهــ دابنر تــه ســه و ده آــانی ئــه مــزه  رهت و ســه ی ده زی ئیــرادهــ ه ری شــار بــه نتــه نــدازیاری ســه ت و ئــهــر ب گــه  ئــه وه
هـا  روه تی،هـه و بابـه ت خوازانـه سـه كی دهنـاآردنسـت و  ده  به وه تهنم حكومكراوی ده  مه ری شار به وروبه ندازیاری بیناسازی ده ئه

  . وه آانی ناوییه ی تاآه ئیراده  آومكردن به حه ل تهَ پا ی، له آه  ئابورییه واییه آانی و ره زیفییه  وه ره بیروباوه



( بـوونی ئـابوری ج  نیـشته  بـه نـسا آـه ره  فـه ك لـه یـه نمونه: ر چاوی خۆمان   به نینه بھ توانین دوو نمونه شدا ده یه وهم چوارچ له
HLM (ته شیان له ویكه ، ئه ناسراوهپرۆژه  و به مریكایه آانی ئه آگرتووه  یه  و    

Projects ( (ج رآردنــی گرفتــی نیــشته  ســه ســتی چــاره بــه  مــه ش بــه آــه ردوو نمونــه هــه.  ناســراوهم   ، بــه وه آایــه بــوون هاتنــه
ی خۆیـان  وه ره  ده زگاآـان لـه ت و دامـوده سـه  ده  بوون آـه وانه  ئه بونهج م نیشته ند له كی سودمه مای جیاآاری ، واتا خه ربنه سه له

  وه تییانـه ره زییان یاخود دین یا وتی بنـه گه ت یان ره ب وه نگییانه  هۆی ره  به مه نان جا ئه یان داده گانه ب آردن و به حیسابیان بۆ ده
  .تب

  ك لـهـك آـدا، خـه یـه ی شـوره وه چوارچ كی له  بوونی خه آه ه  و آه وه گای آۆبوونه ج  بوون به و بیناو نشینگانه  ئه  یه وهم ش به
  .گاشدا دژ و جیاوازن ژموونی گۆمه ن هه ر چینی خاوه رامبه  به ن و له وهوان خۆیاندا هاوش ن  له وه ورییهز و آولت گه رووی ره

  
آنیكـی و  نـانی تـه آاره  بـه  لـه  آـه وه دۆزینـه  ده ندییـه یـوه و پـه ك ئـهـ جۆر آاندا به تی و جیاآارییه یه ندی آۆمه  به وان پله ن له
  خات، تـاآو بـه رده نگی خۆی ده رته سكی و به دا ته) شقه(ك  یه ر باخانه رخانكراو بۆ پانتایی دیاریكراوی هه تهندازییاریی و ئابوری  ئه

ر   سـه ن و بـهـِبـر آـانی داده تگوزارییـه ری شـار و خزمـه نتـه  سـه  لـه و بینایانـه خانـه و باـه دا ئـه رهـ، ل وه یتـهآر كدا نهرووی هیچ ئاقار
  . گرن ك ده یه وه  آرانه شنه رچه  هه ش به و پ وه بنه سك ده یاتر و زیاتر تهیدا ز آه دانیشتوانه
آانیانــدا  وه ژینــه تو ، لــه)bourgeois(و بۆرجــوا ) wacqant( ریكــی واآانــت مــه ری ئــه ژهردوو یــو  هــه یانــدا آــه یــه و نمونــه لــه

رن بۆ گ مریكیدا رۆی خۆیان ده رستی ئه زپه گه تی و ره ی چینایهگا  آۆمه نگ، له زو ره گه وا چۆن ره بینین آه  ده شیان آردووه شكهپ
ت ـ آر ك چـۆن جیاآـاری ده روه دا، هـه  آه  ئاساییه ڵ دانیشتوانه  گه مریكی نین له ز ئه گه  ره شن و به  ره ی آه وانه ی ئه وه جیاآردنه

  آـی دیكـه  الیـه ك له  الیه  له مه ن، ئهج ی نییۆرك دا نیشته گه  آۆمه  باشوری شیكاگۆ یاخود له وا له شدا آه وانه وان خودی ئه ن له
آانی  نوندوتیژی   جۆره  جۆربه وازهرووی ش  رووبه  رۆژانه نانهم شو بینی دانیشتوانی ئه  ده دا آه نانهو شو  له كانه و خه  ژیانی ئه وه شه
سـت   ده آـانی خۆیـان لـه   رۆـه آـانی مافییـاوه آـان و بانـده ره ھۆشـكه ب اددهآـان و مـ جـۆره  جۆربـه  هۆی تاوانـه آان به زانه، خ وه بنه ده
رای بـوونی  ره رن، سـهـگ ك دهـزان نـاو خۆیانـدا رۆـی خ ی مافییاآـان خۆیـان لـه و باندانـه  زۆرجـار ئـه وتووه رآه ك ده روه ن، هه ده ده

  . هاتوون وه شاندنه وه  دووچاری هه ش آه زانانهو خ آی زۆر له یه ژماره
آن بۆ نمایشكردنی  ، شانۆیه یه یه وهم ش ئابه) the projects( ن  ی دهآان پ مرییكیه ی ئه وه ك ئه  یان وه آانه ره م گه حای ئه

  .ك موو ترسناآییه و بۆ هه ی یاسادایه وه ره  ده ی له وه موو ئه  توندوتیژی، بۆ هه وازی جیاجیا لهش
  ر بـه رامبـه  بـه وه نانهو شـو ن ئـه  الیـه یـن لـه ماشـا بكـه یـی تـه كـی ریـشهآردار رچه ك په توانین وه ش ده وه رهم ر ری ئه  به گرتنه
ی  وه ره  ده مـدا داخـستوون و ماناآـان لـه رده بـه كی لـهتـان ره مـوو ده  هه  آه وه زه رآه ن مه  الیه زخستنییان لهراو  په خستن و بهپشتگو

   ئاسـانی و بـه روا بـه  هـه آـه ـن پرۆسـه  نایـه وتوانـه زآـهراو  پـه م بیرآـراو و لـه ش ئـه مـه ربـاری ئـه ت، سـهـرنه مـده رهـه  بـه وه وانه ئه
وانـی  ر بـه رامبـه ناو خۆیانـدا و بـه  توندوتیژی له ویكردن له یره گای په ر وان له كو ئه ت، به بچ وهر وان به تی ئه واوه ردانواندنی ته سه
آـانی خۆیانـدا  یدانییـه  مـه وه كۆینـه ل ری نـاوبراویش لـه ژهردوو تـو ی ماناآـان، هـه وه نانـهمھ رهـه  بـه  دووباره  بهن آه ست ده  ده دیكه
   بـه  تونـدوتیژی آـه ویكـردن لـه یـره  پـه  لـه  جگـه سـت دا نییـه ر ده  بـه یان له آی دیكه یه آان هیچ توانه نجه  گه  آه یان نیشانداوه مه ئه

  و توندوتیژییـه ت بـه رعیـه  شـه آانـه ره م گـه نـدی ئـه تمـه ت و تایبـه سـه شـدا خـه وه  پاڵ ئه ن و له ده  ژیانی خۆیان ده  به ژه در وه هۆیه
  .خشن به ده

نـدازیاری بیناسـازی  ت ئـهـ  ده نـدازیاری بیناسـازی، آـه  ئـه ممـان لـه آـه ی یـه ناسـه الی پ وه ینـهر ستا بگـهـت و ئـر ب گه جا ئه
وای  ش و هـه  مانـاو و آـه  آـه آـه یـه وهنـانی شـك و شـمھ رهـه ی بـه آـه زیفـه ی وه و بواره  بۆ ئه تیه ندایه تی و چه  چۆنایهكیناآردنو
ر  گـه  ئـه بـۆ نمونـه. تیانناسـ  ده ی آـه و چاالآییانـه و ئـه آـه آـانی بـواره ندییـه تمـه گـای تایبـه ر ویش لـه ت، ئهنه مده رهه ویست بهپ

وی   ئـه  آـه یـه  سیاسـییه و ئیـراده رزاری ئـه  بـوونی خۆیـدا قـه بینـین لـه  باسـمانكرد ده آـه ) the projects(تـی   حاـه بـۆ وه ینـهبگر
دوای  ك بـه كـی یـهنـد ه  چـه  لـه یـی آـه نـدازه آـی ئـه یـه وهنـد شـ  چـه ن لـه آـه و بیناآـان گوزارشـت ده خانـه  بـوون، و باـه تـه ناوهه
  ت، بـهـ نابینر درابـن آـه وره ك ده یـه  شوره كی داخراودا بن و به  ناو بوار ی له وه ك ئه آات وه یان لی دهكھاتوون، واآداهاتودا پ یه

  .ن م هه
 بۆ  آاندا آه ی باخچه وه ش  له شه آه  گشتییه رچی بواره تایی بیناآراون، هه ره ی سه زیفیانه كی وهناآردنی و رهگو آانیش به شوقه

ی  آـه آییـه ره  سـه زیفه ت و وهخر ر زوو پشتگوی ده وا هه ، ئه ی سازآراوه آه وان دانیشتوانهندی و هاوآاری ن یوه پهی  وه زیندوآردنه



  م جـۆره آـات ئـه ت وا دهگر  خۆ ده آان له شكردن و دابرینی آیانه ش به  به ، آه آه ندازییارییه  ئه  روحه آات، چونكه  بیر ده خۆی له
  . نراوهپ ریاند سه سه كو به  به بووه آاندا نه ناآردنی بیناسازییه و آیان له شدارییه شی هیچ به آه بن و دانیشتوانهسوود  ب زایانه فه

ی ئیـستا تیایـدا  تـه لـهَو حـا  لـه  آـه بـووه  نـه وه  ئـه یـه ۆژهِو پر  یاخود ئه نهو شو رانی ئه ژهِ دار رنامه ستی به به  مه وه  دنیاییه م به به
  وه آانـه نـده  مامنـاوه ن چینـه الیـه  لـه آانـه ره و گـه م باخانـه  ئـه آان، وایانكردووه تی و سیاسی و آولتورییه یه  آۆمه وه رهم ر ژی، به ده

  مانـه ئـهآـات،  وی ده یـرهَی پـۆلیس پ و توندوتیژییـه ك بۆ ئـه  شانۆیه ته و بب وه ته بیربچ  له وه تیشه سه ن ده  الیه ت و لهچۆڵ بكر
روان  ك چاوه آۆتاییشدا هیچ شت ت، لهب  خۆیان هه ت به  زمانی تایبه آه یه و راده  ئه یشتۆته اوییان گهِ ئاستی دابر ن آه آانه ره و گه ئه

 آـان آـه ره و دانیـشتوان و گـه ت گرتوخانـهـت، تـا وایلـی دـب ك دهمـوو شـت ری هـه  توندوتیژی سواری سـه ی آه وه  له ت جگهناآر
  .آی دیاریكراودا یه نهو و ن چنه ده

  داران  تمه ران و سیاسه ژه دار رنامه ستی به به تادا مه ره  سه رچی له گه ، ئه وه آاته ر دوپاتی ده ك نوسه روه هه
یرآردنیان بـۆ  تی سه ۆنییهو چ ژموناوییه  هه زییه رآه  مه و دیده م ئه ت، بهو آه رچاو ده دا به م واقیعه ستا له ئ ت آهبووب  نه وه ئه

ر  رامبـه  بـه گـاوه ن آۆمـه الیـه   لـه شینهـ پ كی لهیادان ها بوونی خه روه هه. وه شه پ ته ب م واقیعه  ئه  وایكردووه نانهم شو دانیشتوانی ئه
ن ـ وان ده ر الدان و تونـدوتیژی، ئـه سه وامبوون له رده دات بۆ به وی هان ده  بووی ئهج آانی نیشته نجه ، گه نانهك و شو هِر م گه به

  ..وام بین رده ش با به مهت، ئ ب وهم ش  به مه ئ ر به رامبه گا به مادام روانینی آۆمه
  
  
  :آان  ی هوتله رباره ده
  
 وردی  و بـه ه یـ سـتدا هـه رده  بـه ك لـه  بیلۆگرافیایـه سـته بـه م مـه ك بـۆ ئـهـیـن، آات آان بكـه رینه د سفی شاره ویست ناآات وهپ
 ســتراتیژی و ئــابوری و   گرنگییــه ك بــه یــه ت و ئامــاژهــرب ت گــهــب م ســودی خــۆی ده آــات، بــه  ده و شــارانه ســفی ژیــانی نــاو ئــه وه

سـت  یـوه آردنـی شـار پـه شـه  تیایاندا گـه آه. راآش و فاس  ال و مه سه: ك  آانی وه رینه د  شاره ین له ل بكهآانی هۆت تییه یه آۆمه
   لـه و شـارانه آـی ئـه ویست بوو بـۆ آۆمـهیدا پ آه  ئابورییه رخانهزگاو ژ موو ده و هه ن ل له هۆت ، چونكه وه لهآانی هۆت زیفه  وه  به وهبو

  .آاربردن بۆیان آانی به داویستیهك و پ دابینكردنی شمه
كیش نك چـۆن شـو روه آـان، هـه سـته ره ك و آـه مهآردنی ش آه هًَل ك بوو بۆ آهمبار آان و عه ك بوو بۆ بازرگانهنل شوهۆت

كی ك بـوار مـان وهِشدا                  بـازارـ پ ت و لـهـرب گـه. آـان تـی و مـای و بازرگانییـه یـه  آۆمـه نییه یوه دانی پهبوو بۆ گر
 تیایانـدا   آـه آانـه لـهویـش قۆنـاغی هۆت  ئـهت،ـو آـه  ده هِم بـازار ش ئـه پـ  بـه  آه یه ك ههدا قۆناغ رهوا ل ت ئهئاوگۆرآردن ناسی ب

كیش بـوو بــۆ نل شـوـهـا هۆت وه هــاتن، هـه  ده وه یـه آـه ره وروبـه  ده ی لـه وانـه آـانی شــار و ئـه وان بازرگانـهـ ن آـرا لـه ری زۆر دهئـاوو
آـانی شـار  داویـستییهك و پ ردنـی شـمه پـاڵ دابینك  لـه ك بوو آه گایهدا ج مه رده و سه ل لههۆت.تایی ره سازی سه نانی پیشهرهمھ به

  .آرد آانیش ده خی شاره ی بۆ گرنگی و بایه ئاماژه
آـی  یـه ی بـۆ مـاوه وانـه ۆن و ئـهِر ن و دهی د وانه ینی ئهِر پهرین، بۆ تِ په بۆ ت كهنشو: ین  ی بكه ناسه پ ك آهك شت ل وههۆت
م  ر ئـه سـه دی له آان شایه لهدا بونیادی بیناسازی هۆت ره و ل آانی شاره ییه نوآه  هه یهداویستیی پ وه ره م ومده ، به وه ننهم آاتی ده
میـشدا  آه  قاتی یه ل، له لوپه ك و آه ممارآردنی شمه ڵ و عه  بۆ ئاژه رخانكراوه ی ته آه مینه ر زه گشتی قاتی ژ  به دات، آه  ده ته حاه
ك  تـه آـان بـه ش ژووره آـه وه ژای رارهـ در به. تآان آۆتایی د سته رئاو یاخود ئاوده ی سه خا ت و بهبینر ژ دهكی دوورو درو راره
ن، قـاتی جـ آـی آـاتی تیایـدا نیـشته یـه ی بۆ مـاوه وانه ن و یان ئهِر په دهو ت وه ننهم  ده ی آه كانه و خه  ریز بوون و پرن له وه آترییه یه

  .نآدا د  دوایی یه  به وه شمان هه ش به آه لهمی هۆت یهم و س دووه
ن  آـه آـان ده لـه لوپـه ڵ و آـه  ئاژه وانی له ك پاسهوان ند پاسه ڵ چه  گه بات له ده وهر  به آه لهك هۆتس  آه وه ریشه رووی آارگ له

  .ن آه آان دابین ده ه دات و ئالیكیش بۆ ئاژه ك روونه تاآو هیچ دزییه
  بـوو آـه  خـۆی هـه ت بـه آـی تایبـه آـان و مانایـه تییـه یـه  آۆمـه ندییه یوه  په ك له یه بوو بۆ زنجیرهك  یه ل بازنهدا هۆت و آاتانه له
ی  وه ژووره ـدان و هاتنـه رهـه  هـۆی سـه م بـه سـتا، بـه ـده  رۆی خۆی هه آاتی خۆیدا به  له یه آه م یه ، ئه وه آرده دهوام خۆی نو رده به
،  وه یه آه ره وروبه  ده آانی شار به ندییه ییوه رخانی په رچه  هۆی وه نان و بهمھ رهه ی به آی دیكه یه هچكند ر ك یاخود چهوازند ش چه
ی  تـی داگیرآارانـه  هـۆی سیاسـه  بـه ی آـه رخانانـه رچـه و گـۆران و وه تـی ئـه  تایبـه ی آـرد، بـه آشه ی خۆی پاشه و رۆه  له  ورده ورده
  ت لهب دای جارانیان هه توانی ئه یانده  نه آان چی دیكه لهغریبی دا هات، تا وایلی هات هۆت گای مه مهر آۆ  سه  به وه آانه نسییه ره فه



  وانـه چـهواو پ ڵ سروشـتی خۆیانـدا تـه  گـه  لـه  داهات آه و بینایانه ر ئه سه وتۆ به كی ئهرخان رچه آانیاندا و وه زیفه كردنی وه ج جی به
  .بوو

  ی لـه رانـه نابـه و پـه نی ئـه شـو تـهسـت بـدات و بب  ده  و نرخـی خـوی لـه زیفـه ل وهـی هۆت وه بـوو لـه یان هـهسـت  ده م هۆآارانـه ئه
ی  ژهـر در ۆش هـهِمـر كـردوو تـاآو ئـهسـتی پ  ده وه نجاآانـه تای پـه ره  سه ی له و آۆچه آان، ئه و شاره ره  به  آۆچیانكردووه وه آانه گونده
 جیاجیاآانـدا بـۆ الی  نه گـشت شـو آانی له رنجی تاك و گروپه ت، سه و شارستانییه ره را بهكی خینِا برگهۆی ر آان به ، شاره یه هه

  .تبردر ناوده)  عروبیه (  به وه آانه ن شارنشینه  الیه ش له م آۆچكردنه ن، ئه شا تا آۆچی بۆ بكهخۆی راآ
ھـات  وایـان ل ، بگـره وه ننـهمبھ رهـه آـان بـه قلیدییـه  تـه تییه یه  آۆمه هنیی یوه  جیھانی آۆن و په رچوون آه  ده وه آان له ئیدی شاره

  .ننم بھ رهه  به مه كی دژ بهم سیسته
 واقیعـدا  رخ لـه قلیـدی و هاوچـه ردوو بواری تـه  هه آه : وانه آی زۆر ئاشكراو ره یه وه ر روونكردنهنری لۆفی ه آه دا تییۆرییه رهل
م   ئـه  وایكـردووه ویـشه ر ئـه  هـه  ئـاراوه تـه نـاوهوانـی ه ی ئـه نانـهمھ رهـه زی بـهو ه ی سیاسین و ئه ردانی ئیراده وهست نجامی ده رئه ده

  ماهكارییـه  تـه رخ بـه یـدانی شارسـتانی هاوچـه شـدا مـه مـه  پـاڵ ئـه له. آتری  یه  له وه ننهدابراوی بم گرن و به ك نه رگیز یه  هه دووانه
  یـه و گریمانـه سـت لـه نـدی آـردن، ده ن بـهی پـۆل  شـانی ئیـراده تـی شـان بـه یـه ی هه  دیكارتییه مه و سیسته  و به هو یه آه ته شارستانیه

  ش WIRTHرسس ك چۆن و تی، وه یه و جیاآاری آۆمه رنیتهیدانی مۆد  مه آان ناتوانن ببن به قلیدییه  ته  شاره ت آهناگر هه
  .كی شارستانیموو بوار  هه ت به باره  سه رخستووه ی ده مه ئه

مریكـا، یـان  آـانی ئـه آگرتـووه  یـه  وتـه   لهprojectsآان  ۆژهِ پر ت بوو به  تایبه م آه آه ی یه آه ناآردنهی و وانه چه پ م به به
ك بۆ جیاآـاری ن شو تهبب تاآو  آراوه  دروست نه وه قلیدی بۆ ئه بینی شاری ته نسا، ده ره  وتی فه   لهHLMر  وروبه آانی ده مۆگه

  ۆ بـووهِمـر آان ئه  آۆنه ی شاره آھاتهَچی پ آه.  یه مییان هه كی آهوا داهات ی آه وانه آانی بۆ ئه نی یاخود مهو دابرانی ئیتنیكی و شو
آـی  یـه وه شـ آـات جـا بـه  واده  خۆیـان آـه و شـارانه  بـۆ دروسـتبونی ئـه وه تـهر گـه ش ده مـه آان، ئـه ژاره  هه ی چینه ن و مۆگه شو به

ڵ  گـه م لـه لـدا، بـه یكـه آـی نـابووت و بـی هـه ی ئابورییـه  چوارچیـوه ك بگـرن لـه موویان یه  هه مانه وخۆ ئه ت یا ناراستهوخۆ ب راسته
كی  ژیـان یـه ی هـهـریـان پ ك خۆیـان بـاوه ی وه آـه كـه ی خـه وه  هۆی ئه تهب  ده وه شه كی دیكهر  سه و به یه خی خۆی هه شدا بایه وه ئه

  . وتووه رآه قلییدی زیندوو و ده ین شاری تهآات بل دهش وامان ل مه ئاسایی بژین، ئه
ژاریـی و  ی هـه  مۆگـه آانـدا بـه رییـهرژم آـان و ئامـاریی و سـه سـمییه  ره نـه  گوتاری الیه  له و شاره مان ئه بینین هه رچی ده رگه ئه

ن  الیـه  لـه ت، آـهـآر سـف ده پـووری بیناسـازی وه لـه سـتدانی آـه  ده وتانـدن و لـه ك بـۆ فـهـبوارك  ت و وهـنر زخستن دادهراو په به
  .ت دانانر  قسانه م جۆره ك بۆ ئهخ  هیچ بایه نهو شو دانیشتوانی ئه

ژووی ـن و مجـ شتهكـی زوگرتـی تیایـدا نیـ زان و خه خ ت آهب یان سایش ده ی ده  بۆ ماوه وه آۆینه ی ده ل مهی ئ لهو هۆت ئه
وان سی تا  ن ك یان دووان لهو ك بۆ شهی ژورنجاآان، نرخی آر  بۆ په وه تهر گه ل ئازادی دهیشتنی آۆنترین دانیشتوانی هۆت گه
ت ـ ناتوان یكتیكهم دیال شدا ئه وه ڵ ئه  گه له. دایك بوون دا له و ر له ی هه آه هِ باوك و آور آه یه داههژوری وایان ت.  م دایه  درهه ده

 بــۆ  وه تــهِر گــه قــووی ده ش بــه مــه ، ئــه یــه آانیانــدا هــه ستای رۆــهــآــان و ئ وان رابــردووی باوآــهــ ن  لــه  بكــات آــه انــهِو دابــر حاشــا لــه
رو  بـه وهـر ی بـهآردنـ زوو نه  بۆ ئاره وه تهر گه ك چۆن ده روه آان، هه ژوویی و ئابوری و سیاسی و شارستانیه م ره ردانی فاآته وهست ده
  .آانیان شه آ یشتن و دانپیانان به گه بۆ ت و شارانه رپرسانی ئه به

مـرۆ داتاشـراون  تی دا، ئه یه  ژیانی آۆمه شوو لهی پ كحستنه ر م جۆره ویست بوون بۆ ئه پ ی آه رجانه و مه  ئه ك ئاشكرایه وه
  . وه رنهشوو بگتی پ یه می آۆمه مان سیسته هه بتوانن  ماوه  تواناشیاندا نه ماون، له ر نه یاخود هه
  تـه مـرۆ بوونـه آردن تیایدا، ئهِخی بازرگانی و ئاوگۆر ر ژیانی شار و بایه سه ر بوون له واهیده  رۆژان گه ك لهی رۆژ النهو هۆت ئه
  ییـه م سـاده  ئـه ی آـه وه ای ئـهِر ره ، سـه اآاره و سـ ت زۆریش سـاده نانه  ته ی ئاشكرایه آه نجامه  آۆتاییشدا ئه بوون، لهج نی نیشتهشو

  . وه تهشار ن دهج شی تیایدا نیشته وانه ژی و ئه  تیایدا ده ی آه و جیھانه آانی به ندییه یوه ڵ په  گه  ، له ئاۆزی ناو بیناآه
ك   یـه  جیـاواز و لـه ندییـه نـدن و پابـهنا و  لـه آـه یـه ت، زنجیـرهـو آـه رده غرییبیـدا ده یاـدانی مـه  خه ی له وه ك ئه شاری آۆن وه

  ك آـهن بـۆ شـو وه ژووییـهآـی بیناسـازی م یـه  پاشـماوه ڵ، لـه آۆمـه ردی و بـه ری فـه وه  یادگـاری و بیـره  له هِ پر كهنشو: آان  چووه
كی  ئاسـت ی شـار لـه نهش و ۆرهم ج آات، به  و بیناسازی شارستانی ده وه دانكردنه آانی بواری ئاوه وتنه شكهمن پ  دواهه گوزارشت له

آـی  گـری سـیمایه آـات و هـه  دهِر كـی ریزپـهت  حاـه و شاردا گوزارشت له ن ل لهستادا بوونی هۆت ئ م له به.  وه یهنم تیڤدا ده پۆزه
  .تست وه تیڤی شار راده  سیمای پۆزه آدا دژبه غریبیه یادانی مه  خه و له تیڤه گهن



ك   یـه آانی له موو تاآه ت و وابكات ههشندامی راآ كی ئهزامون الی هاوآاریو ته ك بههاآانی گروپ  تا به هوت نیی ل مزگههۆت
 بـی بـوونی هـیچ  آسانی و به  یه مووان به  تا هه مامیش نییه ها حه روه هه.  گروپه/ ی ئووممه سته ویش جه  ئه ك بگرن آه دا یه سته جه
  وه آانـه  بازرگانییـه گـای ئـاوگۆرهر   تا له یش نییهِك چۆن بازار روه دا بشۆن، ههی رووتی خۆیانی ت سته تی جه یه آی آۆمه یه رده په
  ردیـش نییـه زانـی یـاخود فـهآـی خ یـه ها نـشینگه روه  و هه كی گشتی نییهنل شوت، هۆتآان تیایدا بچنر تییه یه  آۆمه ندییه یوه په

. آانیـشی بـدات ره وهـ پ ك لـهنـد ت و مل بـۆ هـهرچی ب گه  بواری گشتی، ئه تی سۆزداریو دوور له ك بۆ ژیانی تایبه بوار تهتاآو بب
ی  آـه آییـه ره  سـه زیفـه ، وه وه ته  ماوه ك پاشماوه ل وههۆت: ین  ین ده سفی بكه ر زۆر ناچاربین وه گه  ئه  آه یه  هه وه نیا بۆ ئه ل تههۆت

  وی دیكه یی ئه ی تاآانه وهك و ش ش ل گوزارشت له، هۆت  بیری آردووه ر له  هه ، بگره ماوه ی نه وهندیشی پ یوه ت و پهخۆی ناناس
آـانی تونـدوتیژی  نـده هـه  ره ك لـهـآ  یـه  آـه دایـه رهـئـا ل.  وه آانی ناوییه زراوه زگا و دامه موو داموده  هه میین شار به آات، بۆ دواهه ده

  .ل پیكھات هۆت ت به تایبه
  وتنـه كـه و دیـدار و چاوپ وه ی آرانـه الی بیرۆآـه  بـه میـشه ههآانی رابردوو،  ده ژایی سهدر آان، به لهسازی بیناسازی هۆت خشه نه
ــدا ده چــوو آــه آــان ده جــۆره جۆربــه ــوو ژیــان تیایان ــب نــد و رازاوه مــه وــه  وایكردب شــو.تنســتانی آــاتی و پــشودان و  ك بــوون بــۆ وه

دا چریـان  وه كـردین لـهم وایل ی بیـسته ده آـانی سـه لـه پـال هۆت ستا ژماردمـان و دامانـهـ ئ ی آـه زیفانـه و وه م ئـه ، به وه خۆبوژاندننه
  رخانه رچه  وه آه.  یان دۆراندووه یه زیفه و وه ت و ئهدا نابینریان ت وه ۆ ئهِمر  و چاالآی، ئه وه  ژیان و بوژانه ن لهِین پر ب  آه وه ینه بكه
دا  كی دیكـهالی شـت كو به آانی خۆی، به آییه ره  سه بۆآراوه اماژهڵ ئ  گه ت لهشتووین ناگونججی ه آیان بۆ به یه آان ئاماژه ژووییهم
  .تچ ده

ر  تـیڤن، گـه گـه خـراپ و ن وه دنیاییـه  بـه ت آـهـچ دا ده ك شـتی دیكـهـ الی آۆمـه آانـدا بـه غریبیـه درآـی مـه ۆ لـهِمـر لی ئـههۆت
ی  آـه بـۆآراوه  ئامـاژه لـهوا هۆت ت ئـهــك و بازرگانـان آردب  خـه  لهشوازییان پ  بووبن آه یه  آراوه و بۆاره  رابردوودا ئه آان له لههۆت
ــه ــر ئ ــهِم ــچ دا ده كــی دیكــهالی واقع ۆ ب ــۆت ــهت، ه ــر لی ئ ــای شــوِم ــستهكی ترســناك و ســلوآنۆ مان ــه كی خــراپ و ناشای وزاو  و ف
ر  سـه چنـراو لـه تـی یاسـاو هـه وه ڵ ده گه  له یه وانه هچواو پ ش ته مه ئه. تن گه ت دهن یه گه یی یاسا ده آی گشتی و نائاماده رییه كدهت

   خـودی خۆشـیان، آـه كـو لـه  بـه كـی دیكـه و خـه گانـه ب نیـا لـه ر تـه ك هـه ویـش نـه آان ئـه زگاریكردنی تاآهمای ئاسایش و پار بنه
  .ننز به آات تا سنوری خۆیان نه آانیان ده ییه  ئاژه ریزییه  غه یله ری مهچاود
  ی آـه و شـتانه مووئـه ر هـه سـه واو لـه آـی تـه یـه وه ختكردنـه تـی یاسـاو جـه وه واوه  تـه آـی بـه یـه وه ره تكه  ره تهب ل ده هۆت یه وهم ش به
  .یین ئاژه

ی  هو ك ئـه  وه وه تـهآر ریدا دهكی شۆرشگرووی ئاقار  ئیدی به ت آهن  ناگه وه  مانای ئه م بارودۆخه ر بۆ زانیاریش ئه م هه به
  نانهناو ه پ  له وه تهتبكر ك ره  تیایدا یاسایه وه تهكدا ناآررووی ئاقار رانیدا روویدا، واتا بهنسی یاخود روسی یان ئ هِر تی فه  حاه له

  .گای دا ج  له آی تازه ی یاسایه وه آایه
 زیـاتر  وه تـی، لـه ی خـودی خۆیـه وه تكردنـه  ره وه كی دیكـهر  سه ه ب  آه لهو هۆت  به ته  بۆ یاسا تایبه یه وه تكردنه و ره دا ئه رهكو ل به
  . دایه رهشی ئال آه ترسییه ، مه  نییه كی دیكهشت

آــی  یــه لــه ســه ت مــهــآر دهــســتی پ  هــه ی آــه وه ك ئــه  وه و ترســناآییه  بــۆ آــی؟ دواتــر ئــه كی ترســناآهنل شــوــم ئایــا هۆت بــه
: ك  ندا وهك شـونـد  هـه  لـه م  ترسـه  بـۆ ئـه یـه  ئاراداهـه تـی لـه یـه كی آۆمـهنـانمھ رهـه دام بـه، ما تی و سیاسی جیددیه یه آۆمه
ــدزگاآــان و ه  و دامــوده زراوه دامــه ــهن ــه.آــان آــه ره  گــه ك ل ــه ئ ــه مان ــه  دانیــشتوانه ن آــه نانهو شــو  ئ ــان ل ــ ن آانی و وــه    و حوآمــه ن

  ن و دووبـاره ر خۆیـان قبـوڵ بكـه  سـه  لـه نانـهم و ت تـا ئـهـن  ده وهـ پایـان پ مـه ۆتاییـدا ئـه آ  لـه آاندا زیندانی آراون، آـه ییه شینهپ
ر  سـه ڵ حوآمـدان بـه  گـه ندا لـهر شـو سـه وان حوآمـدان بـهـ ن ت لـهـدی ناآر آی زۆر بـه ودایه ت مهتا وایلی د. وه ننهمی بھ رهه به
كدا بـۆ حـوآم و  آات له.  گشت یاساآان رن له جی و پیس و الده مه كی ههكان  خه نانهم شو كی ئه  خه وه یه م روانگه له.یدا آه كه خه
  ت آـهبین  ده وه ر ئه  هه آه تییه یه  آۆمه  چاوه  قوربانی، چونكه  ببن به كانه م خه  ئه  آه آان گرنگ نییه آراوه  ئاماده خالقییه  ئه یارهِبر
  . ت وهیچی دیكهیبین ده

  ق بـه رهـه  ده  رۆژانـه ، آـه تیـی یـه یـه مـی آۆمـه ویـش سـته ت، ئـهـن كی گرنـگ دادهر خـا سه ر قامك له دا نوسه رهن لای مِر به
 و  ی گرتـووه رچـاوه  سه وه آه گایه آانی آۆمه هاییه  به  حوآمه له ی آه مه و سته ئه.  وه تهب  ده ت و دووبارهآر  ده لهم هۆت دانیشتوانی ئه

ی نـاوی  آـه  و دانیـشتوانه لـهم هۆت ر بـه رامبه  به گایه و آۆمه ، رای ئه  نییه آه لهتی ناو هۆت ك ئاگاداری جیھانی تایبه یه وه هیچ ش به
  .تبگر ستی لی هه  ده ش نییه  و ئاماده ی گرتووه رچاوه  سه وه ییه شینهكی پیادان  خه  تاآه گشتی له به

  



  
  

   : آه مۆرفۆلۆژیای شونه
  
  ی شـار آـه شه و به ندی، ئه ڵ بازاری ناوه گه  له وات، هاوسنورهِر ل ئازادی دهو هۆت ره  به وه آه  باشوری شاره  له ی آه یه و آوچه هئ
ت، ـدی ناآر دا بـهـكی توار نهش و هیچ شو ژوویی هاوبهآی م رییه وه م هیچ یاده ، به مدا دروستكراوه ی بیسته ده تای سه ره  سه له
ی  قینـه ژوویـی راسـتهكی شارسـتانی م بـوار ن آـه آـه دهـ چـاوی ل ره مـه یـر و سـه كی سهنك شو ش وه آه كی شاره  خه ك لهند هه
نگـی  ر نـاوده سـه  بـه ت آـهب  هه وه ل ئازادی یهنگی هۆت  ناو و ناوده ندی به یوه ر په  هه نگه ش ره م بۆچونه دانی ئه رهه سه.  واندووهش
  .آاندا خالقییه ها ئه  به  له ك وایهراوژور بون ك سه  وه ، چونكه وتووه دا آه آه آه ره گه

  آـه مـن و ئاسایـشی شـاره  ئـه آان آه  ترسناآه زه گه  بۆ ره آه یه ناگه تی و په یه دواوه ر به  هه و رابردووه ی ئه نه و وه آی دیشه الیه له
  . وه ترسییه  مه نه خه ده

 ِاوپـرِ پـر كـه، جیھان وه بنـه ی نزیك ده ل ت آهنچ  ده سانه و آه موو ئه  دی هه ، ترس له كی تاریك وایهیرك ب ل ئازادی وههۆت
  ).پۆلیس ( یه نهم شو رآیان پاراستنی ئه  ئه الیدا ناچن آه ش به وانه ت ئه نانه نی، ته نھ له

   و بـه دا نییـهـآـی ت یـه رچـه  و ده ره نجه  و هیچ په رزه تر به مه15 ی ، نزیكه قلیدی دروستكراوه كی تهواز ش  به آه لهی هۆت شوره
تنـی   هـه  لـه گـه ر  آـه وه خاتـه آانمـان بیـر ده زنـه  مـه ی زینـدان و گرتوخانـه ی شـوره آه یرآردنه سه.  رخۆیدا داخراوه سه تی به واوه ته

  .تگر آانی ناوی ده گیراوه
  .تیو یان بكهآان ر یهت و پر ی پی به ت په چاو بتوان ی آه وه  له  دووره یه دا هه لهو هۆت ه یان ئ یه و شوره و ئهن شی له وه ئه

و  كـی دیـش لـه  خـه ك بینیم آه آات وه رسورمان بوومه ، دوچاری سه نهو شو آانمدا بۆ ئه آه دوای یه ك به  یه ردانییه  سه من له
ت، ـل ئـازادی یـان آردبـردانـی هۆت كیش سـهنھـا جـار ی بـۆ تـه وه ژین بی ئـه دا ده ی دیكهكلند هۆت  چه دا و له نهر و شو وروبه ده
ك چـۆن  روه هـه. ن آـه  ده مـه  بـاس لـه وه  شـانازییه كیان بهند  هه ، آه وهمان ش  هه ش به آه لهآانی هۆت ت دراوسی زۆر نزیكه نانه ته

  بینی له كدا ده آات م له ت، بهب ر بونیشی نه  هه ت و بگره ب كانی شاراوه دراوسرو  بۆ ده آه له هۆت ش وایكردووه آه لهی هۆت شوره
  وه  دووره ك لـه یـن نـه بگـهی تـ ل  آـه یـه وه اسـتی شـایانی ئـهِر وا بـه ، ئـه یه  بوونی هه كی دیكهدا جیھان رزه خت و به  سه م شوره و ئهن

  . ین ربده سه حوآمی له
  آـه لـهری هۆت  وردی رووبـه ت بهلی ناتوانر مه آی عه ند هۆیه ر چه  به  له  آه كی قورسه آار آه لهای هۆتسفكردنی مۆرفۆلۆژی وه
   و لـه تـره  مـه28ش  آـه لـهی هۆت ژی شـورهـتـر دووجـا، در  مـه100  ت لـهـ زیـاتر ب رچـاو آـه  به تهم واد ت، بهستنیشان بكر ده
  .تچ آان ده ندینخانه هی به  و زۆرتر له یه  هه وره آی گه رگایه راستیدا ده ناوه

  دراوه وره  ده و ژورانـه ری بـه وبـه ر و ئـه مبـه  ئه  ژووری آه چیته  ده وه هِو رار  له یه متدا هه رده  به ك لهو هِ، رار وه  ناوه چیته ك دهآات
كی زۆر ناخۆشـیان  بـۆن ی آـه آـه دی ده آان بـه سته شدا ئاوده آه وه هِ آۆتایی رار ، له م دایه*3م2وان  ن یان له آه ریه ری هه  رووبه آه

ی ـن و پ  ناآـه م بۆنـه سـت بـه وی هـه ی ئـه آـه كـه  خـه دایـه وه یـر لـه چـی سـه  آـه وه ننـهآز  لـوتی مـرۆڤ  ده  و آونه وه تهب رزده لی به
  .ت نابن حه ناره

  ، بـه ی داپۆشـراوه آـه داویـستی  دانیـشتوانهل و پ لوپه  آه ش به وه ارهم ر كی ئهنند شو دار، چه تاریك و ش كهن شو وه هِم رار ئه
 یـا  ڵ دیگنـز  باسـی آـردووهِ شـار  آـه وه یتـهخول ن دا ده نـده آـی لـه یـه و آوچـهـ ن ی له آه ست ده ری هه په دهیدا تر پ گه ك ئهجۆر
  . اوی بردووهآان ن ندییه رله ئ ره نابه ی په  آوچه ڵ مارآس بهِ آار ی آه وه ئه

 سـای  د لـه حمـه  آـاك ئـه آـه لـهن هۆت ڵ مردنی خـاوه گه ر له م هه ، به یه ك ههشدا بیر آه می ناو هۆه وی دووه هِ آۆتایی رار له
  . وه ته بوهِش پر آه  دا، بیره1987
نـد  ر چـه سـه ش بـه و ژورانـه  ئـهمـوو و هـه یـه   ژووری هـه107ت،كـد سـی نھـۆم پ  لـه وه مینیشه رزه  نھۆمی سه ل ئازادی بههۆت

  .تب ك دهتر ی مه كیش نزیكهو هِر رار رینی هه ش بوون، به كدا دابهو هِرار
وا   ئـه آانیـشه سـته رچـی ئـاوده م، هـه هم و سـ و نھۆمی دووه ره  به وه بیته رز ده ی به وه ل  آه یه ك ههر میشدا رووبه آه  نھۆمی یه له

  وه یانـه ل ی آـه                             ناخۆشـه و بۆنـه ربـاری ئـه دا سـه آـه رسـی نھۆمـه  هـه نن لهشورترین  گرنگترین و آاریگه
نی شـو.  لـهو هۆت آـانی ئـه ریـسه ڵ وه گـه  لـه آـه لـههاتنی دانیـشتوانی هۆت شهآ ت دوای به  تایبه ، به اوهِو ئاویشیان لی بر وه تهب رزده به

بینـی   ده یـه وهم شـ نیشن، بـه ی دادهموویان ل  هه  آه وه آه لهری هۆت نته  سه تهو آه ك ده ر وه ندازیارییه ی ئه روو آانیش له سته ئاوده



  ك لـهنـد ت هـه نانـه ، تـه  )zoe( و  خاته بیر ده  ژیانی رووتیمان وه ، آه آانه  گشتییه سته  ئاوده آان رووی له وه هِموو رار ی هه ئاراسته
  .تب مدا هه رده  به كی رزگاربوونیان لهتان ره ی هیچ ده وه ن بی ئه آه ڵ ژیان ده آو ئاژه  وه بینن آه  وایده نهم شو دانیشتوانی ئه

 دایك  وی له  له یه نن، تیایاندا  ههه كدهی پ آه  ی دانیشتوانه60 % آان له زانه ژیان و جموجۆڵ، خ  به وهوانلل ئازادی لهۆت
  .آان  ناخۆشه رباری گشت بارودۆخه ، سه  بووه وره جی و گه ش نیشتهو ر له  و هه بووه

ین بـۆ ِندنگا یان شت آر خو ستنی چونه به مه ر به گه  مه وه ره  ده  ناچنه آه له هۆت  له ن آه یدا مندان زۆرینه آه و دانیشتوانه ن له
شان و ـیـاری قومـار و آ: نی یـاریكردن  شـو  بـه ۆخۆیـان آـردووهیـان ب نهم شـو آـانیش ئـه نجـه ت، گـهـب نان نـهآان یا ئاوه وره گه

آـان   شـۆردراوه آـانن جلـه رچـی ژنـه هـه.ناخۆشـن وو و قـسهِ، زۆریـش پـر وه آـان و دانیـشتن و چـای خواردنـه ره آهِ سر فرۆشتنی مادده
  . اییانهق مه  و ده هِآانیان قر ردهر منداڵ و م سه  ناوخۆیاندا له ش له میشه ن و هه خه ده هه

ناآـاو  رئـاواش لـه ن هـه ده ـده رهـه ناآـاو سـه ك چـۆن لـه وه  آـه كانـه و ملمالنِر ی شـه وه قینـه ـدان و تـه رهـه گای سـه ج آه لههۆت
ك ـدیوار  بـه سـتانه م ئـاوده ، ئـه  و ئاژاوانـه شهـ و آِر و شـه ی ئـه وه ی نانـه  مایـه بنـه آـان ده سـته  زۆری ئـاوده م به بن، به ر ده سه چاره

ی ـك ب سـت رامـای وه نقـه سـتی ئـه ده آانیـان بـه سـته مـوو ئـاوده رگـای هـه ، آـاتی خـۆی ده نییـه وهـرگایـان پ م ده  بـه وه تـه شاردراونه
دیـواریش  هی بـ وه ڵ ئـه گـه آان لـه سته ئاوده.  بوو وه م آاره  پشتی ئه كی نادیار لهست  و ده آه له دانیشتوانی هۆت ت له ب وه ندنه سه تۆه
آـاتی  آـان لـه گـشتی آـچ و ژنـه  بـه سـتن، بۆیـه یرآـردن نـاوه  سـه وا لـه ن آـه و چاوانـه ینـی ئـهِبرگای چاوتر ج چی هه دراون آه وره ده
ردن ماشـاآ بـری تـه  زه  بـه و چاوانه ك لهند هه.ن آه آتری بانگ ده آتر یه یه وانی آردن له آانیاندا بۆ پاسه داویستییهیاندنی پ گهج به
  ت پـشت لـهـو كی بیانـهرآات نی و هه  پیاوان گوی ناده ژنان، چونكه ر به رامبه ت به تایبه ن،به آه  توندوتیژی ده ك لهی جۆر اآتیزهِپر

ز  مبـ وهـپ تـوانن بـه آـاتی میزآردنـدا ده م له زن النی آهپار وان خۆیان خۆیان ده نن، ئه گه جی ده ویستی خۆیان بهن و پ آه دیوار ده
آان بـۆ  را چاوهت و خزانر ر زوو ده وا هه ت ئهنیش آانی خۆی داده ویستیهیاندنی پ گهج ستی به به مه ك بهك ژنم آات ن، به بكه

  .تشآ الی خۆی راده
قلیـدی  كی تـهلی هـۆت آـی دیكـه ندییـه تمه  ناو هیچ تایبه  له  جگه لهم هۆت  ئه خات آه رده ل ئازادی بۆمان دهمۆرفۆلۆژیای هۆت 

  آـه رییـه وه كـو یـاده بـه.آی پرشنگدار ژووییهدحای م  شایه تهت ببم ناتوان  به  دروستكراوه وه  ه1895 سای  ك لهل، هۆت دا نییهت
م  ن، بـه تـه  حاـهم ری ئـه آـان نیـشانده كـراوهرگا شـكاو و و آان و ده داره ش  دیواره وساآار، آه كی سادهری ژیان وه ستادا، یاده ئ له

  .تگای خۆیدا ب ج ك لهموو شت ی هه وه ك ئه ت وهب وام ده رده ر به ژیان هه
ی آـۆنی و  رهگـو  بـه مـه شـدا ئـه مـه ڵ ئـه  گـه ، لـه م دریژی دایـه3م پانی و 2وان  ن  له لهم هۆت آانی ئه ی ژووره ری زۆربه رووبه

بینـی  ژی ده  تیایـدا ده ی آـه و خـانووه یـن لـه رخ بكـه كی هاوچـهبینی ژیـانی تـاآت و تر ب گه ئه وه. تگۆر ی ده آه یی دانیشتوانه تازه
بینـی دانیـشتوی  چـی ده ، آـه یه تی خۆیان هه ی تایبه زیفه ش وه شانه م به  له آه ریه ك و ههش ند به ر چه سه  به ش بووه ی دابه آه خانوه
  ون، آـه خـه آـان تیایـدا ده دایـك و بـاوك ومنداـه: ت سـت ـده ك هـهمـوو شـت  هـه تی به یه  هه ی آه  ژووره و تاآه  له لهم هۆت ناو ئه

ش  و ژووره ر ئـه ن و هـه آـه  میـوان ده دا میوانـداری لـه و ژووره ر لـه ش هه وه رباری ئه ، سه یه ش مندای هه  شه  زیاتر له یه زان ههخ
  .تب زانی و سۆزداری دروست دها ژیانی خشد م ژووره ، له نان و خواردن و نوستنهشت لی چج

  سـته خـات و جـه كدا  دادهوماشـاآردن و تـه وه مـوو آرانـه ووی هـهِر  بـه گـه ر سـكن، آـه نـگ و تـه آی زۆر ته یه ادهِر  به م ژوورانه ئه
 و   رق و آینـه  لـه هِ پرپـر لـهتم هۆ ی دانیـشتوانی ئـه ژیـانی رۆژانـه. دات آـان ئـازار ده آات و رووحـه ت ده آه واوی ماندوو و شه ته به
 و  وه م رآبوونـه  لـه رئـاو، جگـه  سـه آـاتی نوسـتن یـان چوونـه ت یـان لـهـآردنی خـواردن داب آاتی ئاماده بوون، جاچ له هِچون و تور هه
 سـلوآی   بـه یـه نـدی هـه یـوه یـان پـه مـه  ئـه بینـی آـه  تونـدوتیژی ده ش له كی دیكهناوخۆیاندا، جۆر ی دانیشتوان له تییه هِر  بنه چونه هه

آـان و  ره آـهِ سر ی مادده وه ر، خواردن و خواردنه نگی رادیۆ و ریكۆرده ی ده وه رزآردنه ك به  ناوخۆیاندا وه وی له ی ئه آه دانیشتوا نه
  .هتد......ئالكھوول و 

                     
  
  
  
  
  

  



  :  زیندانیانی ئازادی 
   
، وا  رعیه  ناشه آه یداآردنه ی نان په رچاوه  تیایدا سه م آه آی زۆر آه رجییه  خه ر خۆیدا و به سه بهكی ئاوا داخراو ن شو ژیان له 
 ئـازادی دا  ك لـهـ پـاڵ جۆر وی لـه كـی ئـه خـه. ترسـت بناسـر جـی و خۆپـه مـه ڵ و هه نده كی گهند  ناوه  به نهم شو  ئه آات آه ده
ین ـ ی دهـ پ مـه ئ تیـڤ، آـه گـهت ئـازادی نـن  ده م ئـازادی یـه آر نـاو لـه ناوی بوبه  به نهوم ش  دانیشتوانی ئه ك لهآ  یه ژین آه ده

  .آی پیس ئازادی یه
   نامرۆییانـه رجـه و مـه كـو لـه ن، بـهآانـدا نـان تیه یه  آۆمه ها و عورفه  به  دان به نهم شو كی ئه  خه  آه  نییه وه  ئه آه شهدا آ رهل
  .واو بۆ توندوتیژی ری ته  فاآته بنه ن ده مانه ی دا راهاتوون، ئه گه ی له آه هك  خه  آه دایه

تـی، جبھـانی  یـه ی آۆمـه وه  خـستن و رق بوونـهێزآـردن و پـشتگوراو  پـه  بـه  لـه ین گوزارسته آه ی باسی ده نهو شو خودی ئه
یاسا، جیھان  له گرتنه زنه آ  له كه جۆر ، آه  و ئاژاوه شه پ سه یدا ده آه ر دانیشتوانه سه ت به فره ك نه  ئازادی ناشرین وه ك لهـن ،ت
ر   به نابردنه ك بۆ په بی هیچ تواناییه به )  ) zoeی یه واو ئاژه كی تهت  حاه مه  ئه آه.ی بگرن بی هه ر ده  هه ك آه ڵ بارگرانییه  گه له

  .نی ده كی مهدۆخ
 :  وه تـهب م و  بـی موباالتیـدا بـوده رخـه متـه تـی آـه یـه كی آۆمـه جیھـان  له  چونكه ره نهندووهآی ما  ئازادی یه مه  راستیدا ئه له
رزاری  ت، قـهـو مانـه  خۆمـان ده  بژین آه وجۆره ی به وه  ئازادین له مهرین، ئ ناوبه  خۆمان بكوژین و له ی آه وه  ئازادین له مهتیایدا ئ

  مـه، ئ گاوه  آۆمه  به وه تهست  نابه مهك ئ، هیچ شت دانییه گۆر  له مه ئ ر به رامبه ك به تیهپرسیارر  به ك نین و هیچ جۆره هیچ الیه
 و ئامـانجی   ئامـاژه ك لـه نراوی آۆمهی چ و ژیانه ئه. تر په دهشماندا ت پ  به وانی آه بینین ژیانی ئه  ده كی ئازادین آهماشاآار ته
  .  وه ل ئازادی یهشتوانی هۆتالی دانی  به شروعه مه

  ، وه خـشیوه ی الدان و تونـدوتیژی پـی بـه زیفـه  خۆیـدا وه  خـۆی لـه  آـه ك سـازآراوهـ جۆر  بـه لـهم هۆت ندزیاری بیناسازی ئـه ئه
ی  وه ره  ده آانـدا، لـه نـانی ئامـاژهمھ رهـه  به شداریكردن له  یۆ به وه تیڤه گهكی نماشاآار  دۆخی ته ك بۆ رزگاربوون لهودان موو هه هه

،  سـانی دیكـه  آـه  خـۆت و بـه یاندن بـه  زیان گه واو له آی ته  ئازادییه یه وهم ش به. ترناگیر ند وه  هه آان، به  خراپ و ناشرینه ئاماژه
  . وه تهنم ر ده آی گشتی دا، هه مییه رخه مته م آه رده  به ڵ  له ك ئاژه ربردن وه سه ئازادی ژیان به

ك ـن  الیـه ر بـه رامبـه  بـه  ئـارادا نییـه ك لـه تییهرپرسـیار ی هـیچ بـه وه رئه به آی خراپ و توندوتیژ، له  ئازادییه  بووبه مه  ئه یهوا آه
  .و ئه ر به رامبه ك بهن یانیش هی الیه

  
  :  شونی توندوتیژی و توندوتیژی شون 

  
ر   هــه ت و  لــهــر ب گــه  ئــهك زینــدان؟   وه ی، بــۆ نمونــه تونــدوتیژ  لــهویكــردن هِیــر  بــۆ پــه كهنل شــوــین هۆتــتــوانین ب ئایــا ده 
ستنیـشان  ك رۆڵ و توانـایی جیـاواز ده یـه زراوه زگـاو دامـه ر داموده  بۆ هه ین، آه تی بكه یه شكردنی آۆمه چاوی دابه آدا ره یه خشه نه
،  تـه م حاـه ی ئـه رهگـو  به وه آاته دا دنیامان ده یه له سه و مه ی له وه ئهم  به.  وه تهدر  نا ده ش به م پرسیاره وآات ومی ئه آات، ئه ده
ودا  كی بی مهت بۆ ئاست ژیاننز به  ژیانی مرۆڤ داده ت آهگر  ده رچاوه دا سه و بیناسازییه ندازیاری ئه ئه  توندوتیژی له  آه یه وه ئه

ی  وه كردنهسـتپ آـانی ده و تواناییـه مـوو وزه ت هـه نانه آان، ته نییه ده  مه داویستییهپموو توانایی و   هه ر خۆیدا، دوور له سه و داخراو به
  .آات وت ده شی لی زه كی تازهژیان

موویـان  ، هـه آـه لـه دانیـشتوانی هۆت كـردوون لـهی پرسـیاری ل وانـه ی ئـه  زۆربـه آـات آـه ده وه دا باس لـه ره ل م وتاره ری ئه نوسه
 یاخود  آراوه وانه ی بۆیان ره نانهو و وان له ئه. تنه می ده رهه وان به ت به باره گا سه  آۆمه ن آه آه  ده یه نهو و هر ئ سه داگیری لهپ
 ك بـیـ  ئـاژه وه رن، ره آـه ـی قـسه وان ئـاژه دا ئـه نانـهم و له....(( ل و زه وه ، فاشیل و ته ندهِكن دركان خه:   دروست بووه وه یانه  باره له

  م جـۆره  لـه یـه  ئایـا آـی هـه آـه.)) ن كیش نـاده هـیچ شـت رانكای و منداڵ بوون، گوی به و  له ك نازانن جگهر، هیچ شت یاسا و باوه
  ؟  وه تهناس گا نه ژمموونی آۆمه ن هه نی خاوه ژموون و الیه دا گوتاری هه گوتارانه
  .  ناندوویانه وه ستییه ده  به  آه وه ننهمبھ رهه رخۆیان به  سه  له نانهو و  ئهمان آات هه  ده نانهم شو كی ئه  خه  دواجار وا له آه
،  وه زهـراو  پـه وتۆتـه  آـه وه كـهر نـد فاآتـه  هـۆی چـه خراو بهزآراو یان پشتگوراو  په سی به دا، آه تی یه یه ندازیاری آۆمه م ئه له
.  ی دنیایـهـك  پیـر بۆردیـۆش ل كی وهسـ  روو و آـه ی خـستۆته مـه ئـه) Norbert Elias( لیـاس  رت ئـه ك چـۆن  نۆربـه روه هـه



،  كی ئـابووری رووت نییـهنجـامی بـارودۆخ رئه ماشاآردن، ده م ته  آه زآردن و بهراو  په  به روو آه نه خه  ده وه  ئه وه كهردووآیان پ هه
  .ن گه ك ده یه آان تیایدا به ژووییه سۆسیۆلۆژی و م  ئاماژه ن له ر الیه زۆ  آه ره ك فاآته ی آۆمه وه ناوه نجامی هاتنه رئه كو ده به

  ك پرسیارم لهژین، آات تاندا ده ره آی بی ده ژارییه  هه ی له آه كه ، خه اگرتن گرانهِو خۆر وه آانی مانه رجه ل ئازادی دا مه هۆت له
  ت؟ شآ رنجتان راده دا چی سه نهم شو ئایا له: وی آرد  منانی ئه

  شـزانن آـه ن، ده بـه ر ده سـه كی بچوآـدا ژیـان بـه جیھـان وا لـه  آـه  آـردووه وه ستیان به وان هه  ئه یشتم آه گه ت وه آانیانه  ومه له
 و   دووره وه انـهو  لـه و شـتانه م ئـه  بـه یـه  هـه ك شتی دیكـه دا آۆمهو  و له یه دا بوونی هه آه لهی هۆت وه ره  ده تر له وره كی گهجیھان
ی ـ یـاری و ملمالن  بـه ژهـدا در آـه له ناو هۆت وان بتوانن له  ئه یه وه  ئه  گرنگه وه الیانه ستادا به ئ  له ی آه وه ئه. ی راناگاتستیان پ ده

   لـه  جگه ك نییه شت وه وانه الی ئه هآانی ژیان ب ره وا پانه  ئه آانیشه نجه رچی گه هه.   نزیكه وه وانه ش له وه رئه ن، هه مندای خۆیان بده
  .تنمی د رهه وان به ر ئه سه گا له  آۆمه ی آه نانهو و ی ئه وه نانهمھ رهه  به دووباره
ی تیایـدا  نهو شـو سـفكراون و لـه ی وهـ پ ن آـه و توندوتیژییـه ی ئـه وه آـردن و السـایكردنه سـته رجـه وی به  هه وام له رده وان به ئه
تـوانین   و هیچـی تـر، ده دایـه وه ناو مانه پ نھا له وان ته ی ئه، ملمالن وان نی یه  دی ئه ت و بهشرنجیان راناآ ك سههیچ شتژین  ده
بـه آـارده آـان بـه ره آـهِ سـر موویـان مـادده ی هـه ، نزیكـه  و ناسـیویانه موویان زینـدانیان دیـوه ین ههـب آـان نـه نھـا ژنـه نن، تـهت آـه  

 بۆیـان  ی آه رییه وههایی و پ  به و بازنه و ئه ن چنه دا ده وه وانیش له ، ئه وه كخستنه ئاینداری و ر ندن به آی دیاریكراویان پابه یه نمونه
  . تی رۆڵ بۆی دیاریكردوون یه ی آۆمه سه نده  هه نن آهنو  داده وه ر بۆ ئه  و سه آراوه ئاماده

  دا جیاوازیمـان لـهـ و كـرد، لـهسـتم پ ی ده  لیـوه ی آـه یـه و بیرۆآه  بۆ ئه وه مهِر گه  ده ی آهكنم جاری آۆتایی پی بھ وه جا بۆ ئه
   آـه یـه وه میـشیان ئـه رعـی، دووه آردنـی تونـدوتیژی شـه اآتیـزهِ پـر  به ته میان تایبه آه   یه ن یاخود دوو بواردا آرد، آه وان دوو الیهن

  .دا آه ته ردوو حاه وان ههن ك جیاوازی له آۆمه پاڵ  ، له رگرتووه دۆخی توندوتیژی وه
ی   میژوییـه وه هِرـو ر  بـۆ ئـه ك وایـهـآردار رچـه ك پـه ل وهـمیـان هۆت وا دووه ت، ئـهـویست بم پ آه ت و بواری یهرب دا گه لیره

  .دا بوو وه شه ریزی پ ی له وه ، دوای ئه  دواوه م و خستییه ی دووه  پله لی آرد بههۆت
  وه ری شـاره نتـه  یـاخود سـه وه نـده ن نـاوه  الیـه ی له خستنهو پشتگو  دژی ئه ین لهِربر زایی ده هِك نار  وه م توندوتیژییه ری دووهبوا

  م جیكارییه  ئه نگه  ره ، آه خستن بینراوهراویزخستن و پشتگو كی پهند ك ناوه  وه میشه ك چۆن شار هه ، وه نه م الیه ت بۆ ئهبینر ده
  . می توندوتیژییه ستمان جۆری دووه به ت، مه ب و توندوتیژییه دایكبوونی ئه ی له خۆی بنچینهبۆ

ك  ، نـه یـه  هـه وه ندازیاریانـه م ئـه نـدیان بـه یـوه  پـه یـن آـه بگـهآـانی تونـدوتیژی ت وازهموو شـ  هه  له یه وه دا ئه رهش ل مهرآی ئ ئه
دات  تیمـان ده  یارمـه م واقیعه ی ئاۆزی ئه كھاته پ یشتنمان له گه ت چونكه. كی ئابووری لۆژیكنھا یان بۆ ته وه  و آورتكردنه وه كدانهل

  .رچاومان  به ته ب یه وان بیناسازی و توندوتیژی دا هه ن  له ی آه ندییه یوه و په ین و سروشتی ئه بگه ت آه له سه  مه ی زیاتر له وه بۆ ئه
آـی  یـه مـوو آـرده  هـه  لـه ك، بریتیـهـژی آردنسـتدر بـوون و ده هِمـوو تـور ك، هـه یه موو جوه  هه له  شدا بریتییه پ توندوتیژی له

)action (نجامدانی آاری خراپه وئه وی دیكه تی ئه سایه  آه یاندن به ستی زیان گه به  مه روونی به ماددی و ده .  
ی  وانهو شـ  لـه وه ك و بیرآردنـهـنـاآردنی بوار و  لـه ، بریتیه وه نهشتمامیدا ه آه ی یه ناسه سنوری پ رهاتوو له ندازیاریش گه ئه
ویـش  ت، ئـهـ بكر سـه  مومـاره وه آـانی یـه  جیـاوازه نـده هـه مـوو ره  هـه تی تیایـدا بـه یه ت بوونی آۆمه ب وه آات شایانی ئه دهوای ل آه
  . تی یه یه  آۆمه م بوونه كی دیاریكراو بۆ ئهی دیدگا و روانین رهگو به

نـدازیاری بیناسـازی   ئـه آانی توندوتیژی له  جیاوازه وهم گشت ش آرد، ده وه باسمان ل ی آه وانه موو ئه  هه ستن به  پشت به به 
ك یـان گـری روخـسار  هـه هـا بۆتـه روه ، هـه یـه آی سروشـتی هـه ییه  ئاماده ك آه جۆر م بۆته  فیعلی به ك به ل ئازادی دا، نههۆت
شكچ-ك واچآی زیندانی آردن و شوناس یه وهوه ی ناوییه آه  پاڵ دانیشتوانه داته گۆر ده كی نه .  

كی رووت و قـووت و ژیـان ره م بـه ریشی بۆ شۆرناآات، به ك چۆن سه روه ت ههناوناچ مدا لهم رژ رده  به  له آه لهی هۆت ئاژاوه
ZOEــِگریــت، ر رده  وه  ئاراســتهو ژیــان ره  خراپتــرین بارودۆخــدا، یــان بــه آــان لــه راوهك ژیــانی گیــ ك وهــه كی پــووچ وهت ك حا كــی

ر  ر هـه  گـه وه ت، ئـهربژ خی خۆی هه  دۆزه ویستهك پآ ریه رهه سه دا له ره ل واته جیتۆآان، آه* آان یان   ئابووریه باشتری نشینگه
  ت؟ ب بژاردنی هه  توانای هه وه تیشه هِر  بنه له

  :اوز ر په  
م ئـستا  م، بـه نگـی جیھـانی دووه وروپـادا پـش جـه آانی ئـه وره  گه  شاره آان بوو له آه ی جوله تیانه  تایبه آه هِر و گه ئه: جیتۆ *  
.    ژیـن  دۆخكـی خراپـدا ده  لـه وه رانه  رووی بژوی و گوزه  له وترت آه آان ده مینه آی آه هِر  گه ناسی دا به  آۆمه مكك له ك چه وه
 .ی آوردیِرگر وه


