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  تی آوردی شیزۆفرینای شارستانییه
   دات ردوونی و رۆشنبیری تایبه  نوان رۆشنبیری گه له

  
 ال دی مه حمه ئه. د

  سپك ده
  
و  ی رۆشنبیریش ئه پناسه. ین آه  رۆشنبیریی آوردی ئیمرۆ ده  باس له ئمه. آان بنن  شته سپك با ناو له ده
   له بت چونكه یان پ ده م ناوه  زۆرك ئه .آات ئیش دهآاندا   جوداوازه  بواری نووسینه  له  آه وه گرته  ده سه آه

  !رێ  ده خاته  ده و ناوانه  ئهی  شون زۆرینه گینا جگورآ به ژین، ئه واقیعی آوردی ده
زراو  مههشتا دا.  ست دا نییه  ژر ده  دراومان زۆر له ، چونكه ل دژواره  گه ڕ واقیعی ئمه مه ی له وه لكۆینه

تی  قییه  نو عه قاپی له  تا قووله رده روه آاردت، په آانی به سكه  ته ره  مانا هه ت له ن، سیاسه ئیشی خۆیان ناآه
 دوای  میشه ویش هه ر زاران، ئه  سه ونه آه ناو ده آانی ژن و پیاو منداڵ، ناوبه ، مافه قلیدی دایه ترادیسیۆن و ته

بوونی  نه.  وه بنه  شۆڕ ده وه آانه  دامنی حیزبه آان له ر رۆشنبیرییه نته ند و سه به هم.  وه رگبه ساتكی جه آاره
  وه مووشییه ر هه سه تایی و له سبه آرۆژێ، بكاریی و ده  ده گه ناوی آۆمه ی نو هه نده ت و گه فافییه شه
روونی  آانی ده  و ژرخانه وه تی بیرآردنه مه نه.  هی ئم گه آانی آۆمه  جیدییه ره  هه  ئافاته  له آكه می یه رهه ببه

  ن و لره آه تاتك ده ره  سه وه آانه تاییه ره  سه ریزه آانی دونیای غه  نو پچیده آان له  سایكلۆژییه و پیكھاته
  . ریزانه و غه  تشووی ئه بته های مرۆڤ ده م به رجه سه

  وه آانی حوجره  بچووآه ره نجه  په چ له  و پی ده آراوه ر نه سه لهی رۆشنبیریی تاآو ئیستا زۆر ئیشی  ده موفره
  . وه آاته وار جودا ده خونده  نه وار له  خونده  دوا پناسه ربازآردبت و له خۆی ده

  
  ره ههانا  م  بهت  شارستانییه،  وه بنه  دهقی ژیان قووت  چه  له  آه آانی دونیای ئمه هاتووه  بننه  له رای آشه ره سه

م   له ی جیھانگیریی و شون ئمه  نو پرۆسه  له آانی ئمه م آشه رجه  و سه وه گرته ی ده آه فراوانه
  مكی آاوآرچ، چونكه رهه  پناو به ین له رج بكه آی زۆر خه یه چی وزه پی ده.  ون آه رئاوده ، سهدا ئاوگۆرانه

ڕێ  په نیشتمانا تده  ته  به ین آه ماشای ژیان ناآه  ته نده  هه،  خواردووهآاندا خولمان وری شیكله  ده ی به نده هه
  .آانی داهاتوو پ بت وه ی بۆ نه  دیار بت ئۆخژن و موژده تكمان لوه ی لۆچ شارستانییه وه  ب ئه به
  
 نوان  نگی له ئاهه مه ه ه ست به  هیچ جۆرێ هه  به  آه یه وه آان ئه ر چاوه به  له ره  هه آك له نووقسانییه یه

 واتا  ت له سیاسه:  وه ستته آان پكا ببه موو دیارده  هه  ئارادا نییه دیدكی روون له. آان ناآرت دیده
 ژر  خاته آان ده م آشه رجه  سه آات، واته گادا خۆی ئاشكرا ده  ركخستنی آۆمه ی دا، له آه ئیتیمۆلۆژییه

خون،  ر ئاوازك ده  سه رتك له ر آه چی هه  آه.دات ریان بۆ ده سه ی چاره وه وی دۆزینه  و هه وه پرسیاره
  وه تگوزارییه ندروستی و خزمه  ته ندییان به یوه آان په ، ئوتل و چیشتخانه  نییه وه قامه  شه ندی به یوه میعمار په

  . وه ره ده ستی قه  ده وه ته  داوه هاوتی و هاوتیش خۆی  ناڕوانته وه  چاوكی دووره ت به ، سیاسه نییه
   
ی  گه نھا آۆمه  ته وه خۆشییه م نه ئه.  ی آوردی تووشی شیزۆفرینیا هاتووه گه دا، آۆمه م آشانه  نو ئه له

روونی  رآیبی ده تهمان   هه  آه وه گرته آانیش ده بییه ره عه  گه  زۆری آۆمه ره ی هه كو زۆربه ، به وه آوردی ناگرته
پلغ  ی شیكل و قه سه  موماره كو له ، به شكی زیندوو نییه ئاین به.  یه یان ههآانی قیی و ئاینییه  عه  پاشخانهو

ی   گه لهآانمان  سه یشتمان بۆی و موماره م ژیان و تگه رجه ك سه یه  تا راده رتبوونه م آه  ئه.ستت به ق ده دا چه
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ق  ، عه حاه لین، پرسیار مه زه هاآان ئه قلیدیی، به و، ته آی پته دونیایه. ژین  دوو دونیا ده له.  وه گرته ده
 رگای   له آی دیكه  ؛ دونیایه قی خواردووه آانی چه  نو آشه  له سته  دیالۆگ و گفتوگۆ، جه وته وێ بكه نایه
یشن،  ی سته  بۆ مۆبایل و پله وه رگه وبه جل له :   ئمه گاته ویترن ده می ئه رهه  به آان آه  شیلكییه  و ئامره سه ره آه

  .آان بستراآته  ئه مك و بۆچوونه م چه رجه تا آامرا و سه
  
م   نو ئه آی دی، له موو هاوتییه آو هه ویش وه ئه.  ش بووه ر خۆیدا دابه سه ش رۆشنبیر به نده م نوه له

ی  خنه ك دوو ره وانی، یه تكی رۆژنامه بابه چیرۆآی،   نووسینی شیعرێ، آورته به. ژت  ده ردانییه گه پاشه
ت و رۆشنبیرانی  سه ری ده ر سبه نت، وای رۆشنبیرانی به تیف داده ركی پۆزه  فاآته آی، خۆی به الوه
  .ت سه ده
  
  

  :ی میشل فوآۆ زاراوه
  

نتكتوالی  ت و ئه ایبهت) رۆشنبیر(نتكتوالی   ئه  آۆ باس له میشل فو "آان وتراو و نووسراوه" آتبی   له
  بینی آه  خۆ ده ی له وه تی ئه رعییه پ، شه  چه ر به نتكتوالی سه مك ئه ده:" ت  فۆآۆ ده.  آات ردوونی ده گه
ی  وه ك ئه  وه آرا آه  ده وه ست به گیرا، هه گوی ل راده.  بدوێ وه ته داله ی راستی و عه  باره ك له ك مامۆستایه وه

م   ئه مك ساه ده. مووان میر و وژدانی هه  زه بووه نتكتوال ده  ئه . ردوونی شل بكرت ركی گه گوێ بۆ نونه
 بواركی  كو له ردوونی ئیش ناآات، به ه نو گ نتیلكتوال ئیتر له كو ئه  رۆشنبیر ناآرت، به  له داوایه

  ندییه یوه ، البۆر، دانیشگا، په خانه مه ، ته خانه سته ، خه ره خانووبه( آو  ت وه ندین بابه چه.... دیاریكراوه
  )Michel Faucault, Dits et ecrits, II. 1978, Gallimard, 2001..) (آان آان، یا جینسییه تییه یه آۆمه

  
 و و آلتوور  نو ئه  له آی ئیمتیاز، چونكه یه  شوه  به نسییه ره  دایكبووی آولتووری فه  بگومان له یه م زاراوه ئه

. آرت آان ده ردوونییه دیی و گه به ها ئه  به ن و باس له آه  ده شه آان گه ردوونییه  گه مكه  چه وه ته شارستانییه
  یشتنه  گه وه  دوای شۆڕشی بورژوازییه آات آه  ده هایانه و به نسی باس له ره تی فه ڵ، شارستانییه  گه ئیمرۆشی له

    . ریی رۆیان تدا بینیووه نگهسووفانی رۆش یله ، پش ویش، فه ئمه
  
   چونكه، ریك بووه  الته  م ئاوگۆڕانه م ئه رجه  سه رۆی رۆشنبیر له  هشتا سیاقی آوردیدا،  لهی وه رای ئه ره سه

  ست ئیشكردن لره به مه.  وه یدانی ئیشكردنه  نو مه هاتۆته واوی نه  ته رك هشتا به آو فاآته رۆشبیر وه
تی،  یه سیاسی، آۆمه: دات  ی گی ده آه ره رووبه  ده  ئینسان به  آه وه گرته  ده یوندییانه و په م ئه رجه سه

  آان آه  جوداوازه مك و بۆچوونه ڕ و ئاشتی، چه آانی شه رج و بارودۆخی ژیان و آشه نی، مه ده ی مه گه آۆمه
  . ر بنیاتنراوه  سه تی ئینسانی آوردی له ت و زیھنییه قییه عه

 بۆ  وه ڕته گه واو ده  ته مكه م چه ئه.  ریك آردووه  خه وه وستخوازییه  هه  خۆی به مك ساه رۆشنبیریی آوردی ده
ستۆی  ر ئه  سه وتۆته  آه ی آه و بارستاییه م ئه رجه آی دیش سه  الیه ك، له  الیه سستی فیكری آوردی له

ب  وستی سیاسی ده بی هه آه ره  مه می رۆشنبیر له ه قه.  ژیاندال  گه فاعول له یشتن و ته ك تگه رۆشنبیریی وه
ی  وه وه، بۆ ئه ور خۆ آۆبكایه  ده ی یاران له وه خشت، بۆ ئه  خۆی ببه ت به ی میسداقییه وه كشرت بۆ ئه هه
  . آانی رۆشنبیران ه باو ره  هه ره  پوه  له آكه ڵ یه گه  میراتی شۆڕشی شاخ و ئیشتاشی له.یام بت گری په هه
  
رایی ئیش بكات، چ  گه  و آۆمه سته تول و ده آه  نو ته  له وه  آردۆته وه  رۆشنبیر بیری له یه وه م بۆچوونه ر له هه
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 نو   له، معییه جه سته ی ده نده  هه  رۆشنبیرییه مجۆره الآانی ئه قه  آۆشش و ته ، چونكهسمی سمی بت چ نا ره ره
  نده ، هه وه آاته ت ده  ئاسۆآانی سیاسه ی بیر له نده ، هه آی تاك نییه  رۆشنبیرییه نده آات، هه ه آار د وه آۆبووه
  نده ، هه وه وندرتهت بخ سه ڵ ده  گه آرێ له وكی دیالۆگخواز ده  هه ی به نده ، هه ردی نییه آی فه یه ره موغامه
  ت له آی زۆر تایبه یه الغیه  به ر به  آۆتایی دا سه له.  وه  ناآاتهری ئازا و ئازاد  خونده  بیر له خودی خۆ و بیر له

 نو ئیمتیازی   بواری رۆشنبیریی یا له  له توله آه م ته ئه... یه وه رآۆآردنه ماوه ریكی جه ڕت و خه گه وادار ده هه
  رگرتن هاتووه یاز وهختی ئیمت آاتكیش بزان وه. ڕت گه  دووی ئیمتیاز ده ژت، یا له ت دا ده سه ده
  . آات ی ده آه ر بچووآه ماوه  جه  و پشت له وه یقۆزته ده
   

 شۆڕش، نیشتیمانی یا  ه شۆڕش یا دژ ب ر به سه:  وه آرایه سك ده  ته ره  بۆ دوو به مك ساڵ له رۆی رۆشنبیر ده
  ی آه وه  له جگه.  وه بته  شۆڕ ده وه نده هه آره تكی یه  دامینی سیاسه  له یشتنه م تگه ئه. ی نیشتیمان  وه ره  ده له
  به. ند نییه مه وه  پز و ده می به رهه ن به مان آاتیش دا خاوه  هه ، له ته می سیاقكی مژوویی زۆر تایبه رهه به

ئا .  دیار بت ھا ئینسانی آوردی لوهن  ته ی آه و ئاسته  ئه وه آرته سك ده آی دی دونیا آورت و ته یه شوه
  به.  وه بته  دایك ده  له وه وسته  هه ی له سه و آه  ئه بته  و ده وه آرته سك ده ند ته زای رۆشنبیر هه   فه وه لیره

  خنه ش ره وه م دیده ئا له. م بت رهه نی به ك خاوه  زیاتر وه وسته ی هه چكه آی دی، رۆشنبیریی آورد به واتایه
  . بییه ده  ئهشمان خنه ی رهت ر ناآرت آاتك بابه سه  چاره خنه  ره یای وران بهدون. آی وران  دونیایه دته

  
 رۆشنبیر   آه ه بوو وه ریكی ئه تی آوردی خه سه وداآان، ده رای آورتیی مه ره زموون، سه رای آورتی ئه ره سه

م  رچوون له ده.  وه آان بتونته تییه وایه ته  نه  نو ئاواته ش له یه م پكھاته ی و ئه آه  پكھاته شك له  به بكاته
تدا،  سه وری ده  ده  له . وه بنه  دهم قووت رده به آانمان له یشكاالتهم ئ رجه  سه وه ئا لره.  گوناهك بته  ده جوغزه

.  وه نه ت بكهمان سروود دووپا ك ئاواز هه ر یه  سه ت، له مه ر نه  سه ی له وه بن بۆ ئه  رۆشنبیر دروست ده شوورا به
  . وه بته رز ده نگ به  ده وه ك ئاوازه  یه له ر  ههم بت، به نویعاتك ده ند ته  چه وێ گومان له  و له ر لره گه ئه
  
  وه مووشییه ر هه  سه بت و له یا ده  پهی تیامی آاوآرچ رهه  به ی آه  فراوانه وشه و حه  ئه بنه ند ده به ر ومه نته سه

ی  وه  ب ئه گرن، به  ده خنه ن، ره  هیچ ناآه ن و باس له آه موو شتك ده  هه آان باس له ردوونییه  گه یهرۆشنبیری
  ی آه ته و شارستانییه ن و ئه آه ماشای ژیان ده  ته وه  دووره  آۆتایی دا له له. ر هیچ شتك دانن  سه  له نجه په

ندێ   هه  چونكهت؟ سه  شوورای ده بنه  ده  آه م رۆشنبیرانه آن ئه. نادات ر هه ، سه  دیار نییه وه لمانه
وری خۆیان   ده  سانسۆر بۆ خۆیان، خۆیان هی سوور به بنه ، خۆیان ئیتر ده وه ته ئیمتیازاتیان بۆ باوه

  بكه ده ، ئه ا نییهآانی ژیاند آارییه ڵ ورده  گه ندی له یوه  په بكه ده آانیان ئه مه رهه ت و به م بابه رجه آشن، سه ده
  .  وه آاته  جاودانی ده مین دا بیر له  نون ئاسمان و زه واسروای له  هه به

 دایكبوو و   له آه یه خنه ك قاچی ژیان، ره  وه  آورته  چیرۆآكه ژت، آورته زموون دا ده تایی ئه  به  له شیعركه
   له م رۆشنبیرانه ئه.  ژیان  له آه یه وه وتنه  و دوورآه ركه  سه ردنهختب وه :  آانه  و متۆده جه نھه یی مه وپكه تكه
   زیاتر له م آردووه ده ی عه میان ئاراسته  و ده وه آۆی آوردییه ر سه  سه له. ردوونین گای آوردی گه آۆمه
  . ردوون گه
  
 زیاتر  مه ت له سه وێ ده نیشن و نایانه آان داده نده به ر و مه نته ری آۆشك و سه ر سبه  به  له م رۆشنبیرانه ئه

موو   هه  آورتی له ، به وه ته الق شۆراونه آی خه یه موو وزه  هه له. یار  دوو دۆستی نه بنه ده. گیریان آات گۆشه
   مه وت له  آۆتایی دا نایانه له. تاكراون  به وه مھنانه رهه  ئافراندن و به ت به باره شوحناتكی شۆڕشگریی سه

لقی  ڕ خه  مه آیان له  زیادییهن، هیچ ت دروست ناآه سه ر ده  سه ك له ترسییه  هیچ مه مانه ئه.  وه زیاتر بمرنه
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ت  سه آانی ده ره بهر س  به ند ژیر له یانبین، هه نیت آات ده رینیان بۆ ده ت ئافه سه ده.   پ نییه وه بییه ده ئه
  !نیشن داده
  وره ودا گه آانی ئه سك و تاریكه  ته  آۆنه له. تن سه ی ده رگه  ناو جه  له یه بیركی دی، هه رۆشن م جۆره به
م  آه ی یه ره  نوان به  له قه  ئه ته  بوونه مانه ئه. تكی دیاریكراون ن سایكلۆژییه  خاوه مانه ئه. بن راش ده بن و هه ده

 ,Paul Nizan, Les chien de garde, reedite(، مارسای،١٩٩٨، "وان گی پاسه سه"  آتبی  له . ت سه و ده
par Agone, Marseille, 1998)ك ده ه پۆل نیزان باس لی رۆشنبیرو  گی پاسه  سه آات و به  رۆوان ن

ش بۆ  نده آات، هه نسی دروست ده ره فه نو آولتووری  سان له په ی حه نده متافۆرك هه. آات دیان ده زه
  شه  تیایا گه ی آه هرجان لومه و هه  پی ئه ت به سه  ده.  له بواری واتایی دا یه بارستایین  آورد خاوهركی خونه

  .زانی ل دت ختی خه آو دره وان وه  ب ئه ت به سه كو ده تن و به سه  گردراوی ده یه سته م ده ئه. آات ده
  
آیان   هیچ هاوئاوازییه یه سته م ده ئه. ی بچووك پكدن سته  ده ۆشنبیری تاك ترووك، له  ر میش له شی سیه به
  ییه وپكه  تكه. گرووپكی بچووك پكھاتبت شكرێ له رچ پكھاتب و ده آرێ تاآكی سه ده.   نوان دا نییه له
آانیش قووت  بخوازه تله ه م نده هه ش ره وه آان و لره  سیاسیه  بۆ پكھاته وه آانه تییه یه آۆمه- سایكۆ  پكھاته له
  . وه بنه ده

آی دیاریكراو  یه ندازه ژت، ژیانی تا ئه گای آوردستان دا ده  آۆمه  له یه سته م ده ر به آات رۆشنبیركی سه
آی ئاسایی ئیش  یه  شوه  رۆشنبیری تاك ناتوانی به گای ئمه  نو آۆمه ك له  الیه  له بت، چونكه خت ده سه

 خۆی   بتوانی پارزگاریی له  آه آردووه ی نه شه  جۆرێ گه ت و مانتالیتی تاك هشتا به قییه  عه بكات، چونكه
ی  ی آۆمه  شوه  له ته وه یا ئه.   دایه وه نگدۆزینه وی هاوسه  هه  له میشه آاندا، هه ته سه  نوان ده بكات، یا له

  ی آه زایه و فه  له. وه گۆڕته ورووپا ده زای فراوانی ئه  فه ی به یا ناچار واقیعی آورددات  خۆی ده  به شه  گهبچووك
  آی، رۆشنبیر به  واتایه به. گرت ی ده خه  یه یرانی دیكه م قه ، به م آراوه راهه عبیرآردن فه ئازادیی ئیشكردن و ته

  ی نوێ به گه  آۆمه له.  ی نویه گه  آۆمه ش له سته  جه ژت و به ی ده آه  آۆنه گه  نو آۆمه ت له قییه زیھن و عه
  .ژت راوزی ژیانی رۆشنبیریی رۆژئاوایی ده  په  و له وه نتلكتوال ناناسرته  ئه آی پرۆفسیۆنال به یه شوه

  
 راستی دا   له ی، چونكه آه  مانا فراوانه تی سیاسین به هالل گری ده هه" رۆسنبیریی" و " ڵ آۆمه" ی  واژه سته ده

دا رۆشنبیریی آاركی تاك و   دوا پناسه  له ، چونكه رایی نییه گه  آۆمه آی به رۆشبیریی هیچ پویستییهآاری 
 و  وه آان ورد بینه  ئامانج و هۆآاره شاراوه بت له بن ده ور پنتك دروست ده  ده  لهڵ م آات آۆمه ، به نھایه ته
؟   چییه یه سته و ده  و خیتاب و دیسكۆرسی ئه ك دا درست بوونه چ زرووف له: ین   خۆمان بكه ندین پرسیار له چه

ر چ   سه ؟ له نه و آۆمه ری ئه آرت و آن خونه ی آ ده بن و ئاراسته شكیل ده آان ته چۆن خیتابه
  آاتك بیرن؟ ده  بۆ خۆیان ده شه من و چۆنیش گه خه آانیان چۆن ده آتیكه ن و ته آه تك ئیش ده ستراتیژییه

  .پكین ل ئامانج ده ین، گه آه یان ده وه مدانه وی وه  و هه وه ینه آه  ده م پرسیارانه له
  

  گای آوردی دا  آۆمه رۆل رۆشنبیر له
  

  ؟  سكه  ته آجار زیفی رۆشنبیری الی خۆمان یه هودای و بۆچی مه
  

تی پشوو  سه ده.  ستووه قیبه ت چه سه آانی ده وری آشه  ده ی آوردی له گه  آۆمه تا ئستا رۆی رۆشنبیر له
. ب قامگیر ده تی نوی آوردی دا سه سه وری ده  ده  له  آیشه یه رگرتبوو و ماوه ی وه واره قهددام دا   رژمی سه  له آه
ر   هه ته وه یا ئه.  خۆی بكات توان درك به ت دا ده سه ی ده  ئاونه ر به رامبه نھا به ی رۆشنبیریی ته وه آو ئه وه
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ی دی  آه شه ، به شكی راسته  به یه م هاوآشه ئه.  رۆشنبیر و رۆشنبیریی خشته به  ماناآان ده ته سه ده
تاآو ئستا رۆشنبیریی مورادیفی نووسین و . دا ی ئمه گه  آۆمه ی رۆشنبیریی له  بۆ سستی پرۆسه وه ڕته گه ده

   گرینگه یه م پناسه ئه.  وه آرایه واران جودا ده خونده شاماتی نه  حه  له  بووه سه و آه رۆشنبیر ئه.  خوندن بووه
 جی فری خوندن و نھه آی نامه یه  شوه شكی به ، بهواربت خونده شكی زۆری نه  به آهك  لگایه  آۆمه له

،  آادیمی فری خوندن و نووسین بوونه آی ئه یه شوه ن متۆد و به  خاوه ی آه مه  آه شه و به ، ئه نووسین بووه
واركی الی  خونده خوازی نه  ئینسان ئاواته  آه مك بویژدانانه ه  قه ڕه  شه نه یكه وانیش ده ندجار ئه هه

  . خۆمانه
  

  ر به رامبه آانی دونیا آولتوور به  زیندووه  زمانه آو له روه هه. بیریی بكرتی رۆشن آی دیكه یه  پناسه پویسته
مندۆتی   و خه وه  ئینسان رۆی تیا بنییه  دوترت له و چاالآییانه م ئه رجه  سه آولتوور به. نرت سروشت داده

ری   پاڵ هونه مۆسیقا له. ژت  و ده  تیایا ژیاوه ی آه ته و شارستانییه آی گرینگ له یه تی پكھاته آردوویه
م  ر ئه رانی سه وه  و زینده  ژینگه گرتن له آات و رز رزگرتن لهم،  ه  قه درته  آولتوور ده چشتدروستكردن به

ش  ندرووستی و له  ته رزش و گرینگی دا به  پاڵ وه ، فری گوگرتن له  آولتووره وه ش دیسانه مینه زه
  . پاڵ آولتوور درنه  دهیشوت سوآه فتار و هه ك، ره موو چاالآییه ه آورتی ه  به... آولتووره

   
  ی شیعر به وانه  نوان ئه  نوان آۆن و نویان، له  له ڕك پكھاتووه  شه  جۆره  آولتوور له ی ئمه گه  آۆمه له

ی  وانه  نوان ئه  له ڕك پكھاتووه  شه  جۆره  شیعری ئازاد، له ر به رامبه ستیارن به ی هه وانه نووسن و ئه  ده قافیه
 نزیك  ی له وانه  نوان ئه  له ڕكه فی و آۆنخوازن، شه له  سه وه مننه  ده ی آه وانه زانن و ئه  نویخواز ده خۆیان به

  ...تن سه ی ده  وه ره  ده ی له وانه تن و ئه سه هد
  
یدانی آولتووری   مه ڕ له آات شه. ن به آاندا هز شك ده ووهوت  دواآه گه  آۆمه نھا له  ته كانه  بكه ڕه م شه ئه

 پناوی  ڕیك له  شه بته  ده وه دییه به آی ئه  گۆرانییه ئافراندن له. آات رس ده ك وه نامنی، ئاشتی خه
 رست  ش به ڕه م شه آۆتایی ئه.  یساوه آان هه  آۆه نو رۆحه   له مكه  ده  ئاگركی سایكلۆژی آه وه دامرآاندنه

خالق  خر ئه نه.  خالقه  ئه ی ئمه گه آانی آۆمه زانرت آشه  وا ده  آۆتایی دت، چونكه وه خالقه ڕ ئه مه رز له ده
و بكرن،  یه  یاسان و په تی، آۆمه آیه ره ی نوێ گه گه  آۆمه ی آه وه ، ئه  نییه وه وتنه  پشكه ندی به یوه هیچ په

  .مووان  بۆ هه ركه ند پوه چه
  

  آان  آولتوورییه باگراونده
  

بووی دونیا  آه ه می تیۆری آه رهه ر به  سه  له آی دی ئمه  واتایه ، به ری تیۆری نییه منه رهه گای آوردی به آۆمه
آانیش  تییه  په كو زانسته ، به وه آان ناگرته  مرۆییه بی و زانسته ده نھا بواری ئه  ته یه م راسته ئه. ژین ده
آی  یه مه توری گه. وت آه  ده م راستییه ین چاومان به ماشا بكه بی آوردی ته ده آی ئه یه رچاوه ر سه هه.  وه گرته ده

آات و   ده لووز، باسی لوه آو ژیل ده روه كو هه  گۆڕێ، به آان بته رخستنی توانایه نھا بۆ ده  ته زیھنیی نییه
آی  یه مه  گهتیۆر. بت  زمان و آاری هه  بتهآاندا تبیقییه  ته  بواره  له واته.  بت زیفه ن وه  خاوه بت ت ده ده

م  ر له هه. ب بۆ شتك بشت كو ده ن، به ریك بكه خه نتلكتوال خۆیانی پوه ، رۆشنبیر و ئه زیھنیی نییه
ن،  آانم بكه ڵ آتبه  گه  له ی چاولكه ه مامه :   ده وه وه م ئه  ده  و له وه هنته  ده آو نموونه ، پروست وه وه بواره

 بۆ  ڕن آه آی دی بگه یه  چاولكه ت، داینن و له  نایه كی ئوه  آه  به یه و چاولكه  ئه ستان آرد آه آاتك هه
 ,Gilles Deleuz) (١٩٧٢ن پرۆڤانس،  ت، الرك، ئیكس ئه سه ژیل دولوز، رۆشنبیر و ده. ( شت  ده چاوی ئوه
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les intellectuels et le pouvoir, entre Michel Faucoult et Gilles Deleuze, L'Arc, noung, Aix 
en Provence, mai, 1972)  

 ب   به وه الساییكردنه.   ئاساییه آه یه ده موفره. رین ناوبه"  وه الساییكردنه " مان به م قۆناغه آرێ ناو له ده
  !!! ئافراندن وه ره  به ره شكهمتی، رگاخۆ  آه ستكردن به هه
  

  رۆی جیھانگیریی
  

   به  آه ی جیھانیی دایه وره ڕكی گه  نو شه نسی له ره ك رۆشنبیریی تورآی یا فه ر وه رۆشنبیریی آوردی هه
 باس آانی دونیا عریفییه  توری و مه سه ره  آه م به  زمانی آوردی به  به  ئمه واته. آرت د ده جیھانگیریی نوزه

آانی  سه ره موو آه آو هه توانین بن وه ده. ین آه  ده دونیای رۆشبیریی ت و له یهقی  عه  زمان و له  خۆمان و له له
  شنه چه مه لۆژیا و ئامری هه آنه آنیك و ته  بۆ ته وه آانه عریفییه مك مه  چه ر له هن هه می ده هه ویتر به  ئه تر آه
وت  سوآه ، ههم رهه  به  ته هاتوونه) نداو وتانی آه (  ئمهتی دونیای  قییه ت بۆ عه  تایبه ندجار به  هه آه
   له.  ئمه یشتۆته  گه وه ویتره خۆین له  خواردنی پده ی آه تاه و چه  تا ئه وه آانه  سیاسییه مكه  چه ر له هه. ین آه ده
 بۆ سیمینار و  وه ۆرك شۆپه   بۆ مافی ژن و مندان، له وه  مافی مرۆڤه ت، له  بۆ فیدرالییه وه مكی ئۆتۆنۆمییه چه
  .  نین می جیھانی ئمه رهه آانی دانشگا به وانه

  رمان؟  سه ته پاوه ژین یا سه  نو جیھانگیریی ده  له ئایا ئمه
  

 س بلۆآی زل  هر ب رامبه  به وه آۆینه ر ده مھنه رهه  وتانی به ین و له آه ی دونیا ده خشه یری نه آات سه
ند   هه ب به  رۆی چین و هیندوستانیش ده ؛آگرتوو و یابان رووپای یه ریكای باآوور، وتانی ئه مه ئه:  وه بینه ده
   له وی پكدت آه عنه های ماددی و مه م و به رهه سازیی و به  پشه و ئاوگۆڕه  جیھانگیریی لهب ، دهرگیرت وه

نھا  ، ته یه و پكھاته شكین له ش به بی و ئمه ره گرینگی وتانی عه. ڕ  گه وتۆته  آه النهتو آه و وت و ته نو ئه
م  رهه  به شداریمان له گینا به آانی دونیا، ئه ریكه  الته ره   هه روازی وته  په چینه  نه  وایكردووه  آه وته می نه رهه به

  .ماشا بكرت بین ته ڕڕه ب زه  ده ند سسته و ئاۆگۆڕآردن هه
ویتری ئازاد،   ئه آوردی  به . زمان آوردی  به هویتر  ئه وه مھنانه رهه  آۆتاییدا، به  له یی ئمه رۆشنبیر واته آه
نكی آوردی و  ر مۆسیقاژه  به وته ك بكه ی مۆسیقایه  نۆته ی آه وه و ئهآ وه.  وه هین توو ده رآه تری سهوی ئه

نشان و رۆمانی خ شیعری په.  ر دروسته آانیش هه ماییه ریی و سینه بی و هونه ده  ئه اندنه بۆ ئافر مه  ئه.بیكورد
ر و  پستراآت و فیگه شپالووی ئه  مۆنتاژ و آۆالژ و شهت و  سوریالییهی و واقیعی سیحری ونتاز واقیعی و فه

واو  آات ته  دهك  گۆرانییه  به رابردووی ئمه...رتاشی نوێ و هتد یكه شكیل و په  ته مۆنۆآرۆم و رۆلی ڤیدیۆ له
  .بووبت

  .ین  بكه  تاه م راستییه موو شتك دان به ب پش هه ده
 ك  الیه  له ، چونكه  هاتووه سانه ره و آه ڕ ئه مه بوونك لهیبك  غره  ته  تووشی جۆره  ئینسانی الی ئمه واته آه

و   ئه یشتۆته گه  نه وه ت و بیرآردنه قییه  ئاستی عهآی دیش یه ال  لههن، آاری ده م و به رهه  به ته یھناوه خۆی نه
ی هیچ  وه  وای ئه.آات  ده سانه ره و ئامر و آه ڵ ئه  گه وت له سوآه آی نامۆدا هه ندییه یوه  په  له ، بۆیه ئاسته

  .  گۆڕێ دانییه آیش هاوآات له یه رده روه په
  

مان پ  وه  ئه آۆتاییدا  و له ل زۆره هاآان سوودی گه آولتووری و بهآی ئابووری،  یه آو پرۆسه جیھانگیریی وه
دا   ش هی م پرۆسه   رگای ئه  آۆتاییش دا، له له وژت شتی دا ده ك آه  نو یه ت له شرییه موو به  هه  آه ده

ی  وه ب ئه  سانی با، به ئاستكی ئین نته یه گه  ده وه ویتره  و ئه ر و ژینگه روبه ڕ ده مه ن لهی ئینسایهۆشیار
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ت   نیسبه ی جیھانگیریی به  پرۆسه ش بوترت آه وه ب ئه  دهم به .ین رامۆش بكه آانیشی فه تیفه ه نگ نه الیه
م  ئه.  تا آوردك وه آه ت یابانییه  نیسبه ك، یا به  پاآستانییهت  نیسبه ك به  وه مان شت نییه  هه وه آه ییهئیسپان
  .ژین آان تیایا ده  ئینسانه  آه یه ه ه وه ته و شارستانییه ی ئه  شون و پگه ندیی به یوه  په یه پرۆسه

ت دا   شیزۆفرینی شارستانییه  له  و ئینسانی الی ئمه وتووه آه  قسه  له مكه  ده تی ئمه ی شارستانییه وه ر ئه به له
  .ژت  دوو دونیا دا ده له. وت هسوآ ت و دوو هه قییه ها و دوو عه  نو دوو به له. ژت ده
  

  رۆی شارستانی
  

 و ئستامان تووشی  وه آاته م ده نھا رابردوو ده  ته مكه ده.  وتووه آه  قسه  له مكه  ده تی مژووی ئمه شارستانییه
   له ر، جگهویت ڵ ئه ه گ  له وه  دیالۆگه نه  بیكه وتۆمان نییه آی دی هیچ شتكی ئه  واتایه به.  البوون هاتووه

  .رشیفی فۆلكلۆی جیھانیی  ئه  بۆ له آه ندییه مه وه ده پاراستنیشی   آهبت هفۆلكۆرك ن
. خر نه. ین ری جیھانگیریی بكه ده سلیمی قه آان دانن و خۆمان ته آه موو چه  هه  نییه وه  مانای ئه مه م ئه به
ر  آی دخۆشكه یه م تا ئستا هیچ ئاماژه ۆنیای جیھانی، بهمف  سه آی زیندوو له یه  پكھاته ش ببینه آرێ ئمه ده
  نابات نده  هه آهین  آه  دخۆش ده وه ، خۆمان به وه روورییه همكی زه  ری وه ندجاریش له هه.   ئارادا نییه له

شداریی   به وه قنته ته دهآانمان   نھنی و شاراوه  و وزه وه ڕینه رخانكی راپه رچه  نو وه نته مان پ ده آه ته میلله
لالق  ی خه ری وزه هنه رهه  به بینه  ده وه خۆره هلیك و مشه  موسته تا له تا هه ین و بۆ هه آه  ده م دونیایه واوی ئه ته

  .آانی داهاتوو وه بۆ خۆمان و نه
: ین  آه ش دهین باسی چی بزانی وه  ب ئه  و به وه ینه آه ك شت دووپات ده  و براآانمان یه  ئمه مك ساه ده

ین،  ده آانیشی فی ده تیفه گرین و نگه رده آانی وه تیفه  پۆزه ، ئمه یه تیفی هه تیف و نیگه رۆژئاوا خای پۆزه
تی  آانی شارستانیه تیفه  نگه  چین خاه،و خانه رێ چین ئه آرد ب ئه ی نه وه تی ئه سك جورئه م آه به

  رۆژئاوا؟
  
.  موو شتكمان قبووه چت هه نھا نامووسمان نه  و ته وه  پشه م دته آه ی یه  پله  جینس به زۆآه  نه له ده م جه له

  وه  چاوی بوره  نین به بینی و ئاماده  ده وه رگای نوستنه  آوونی ده ویترمان له تی ئه موو شارستانیه  هه واته
  . ین تی خۆشمان بكه وره یری عه سه
  بته  خود و دونیا ده  له وه موو فیكر و ترامان و وردبوونه  هه  آه مانه آه ته  شارستانییه شكستی م شكسته ئه
  ناره  آه بینی له مان آاتیش دا خۆمان ده  هه آات و له  ئیفلیجمان ده وتك آه سوآه ند هه فتارك و چه ند ره چه

آانمان  ر مزه  سه نترنت و له نمان فاآس و ئهآا  دائیره  له ، چونكه وه آانی رۆژئاوا نزیك بووینه ئاسایشه
  .  گژاو آردووه آانمانی پ له فزیۆن و مۆبایلیش گیرفانی مردمنداه له ته
  

 بۆ  وه  سوآردنه  بۆ سیمنارگرتن، له وه  جۆری دانشتنه  بۆ ئاخاوتن، له وه رگه  جلوبه  له ئینسای ئمه
  نیشین، له  جۆرك داده  ماڵ به له.  سته ك جه  یه سین له  دوو آه  واتهژت،  نو شیزۆفرینیا ده مائاوایی له
   وت به  له. جۆركی دی آان به  ئوتله نووین و له  جۆرك ده  ماڵ به  جۆركی دی، له  به چیشتخانه

  . جۆركی دی ی وی به وه ره  ده نیشین و له  داده وه رگكه جلوبه
  
  مكه  ده آه  دونیایه ر به وتمان سه ت و ره مه ی ژیان و نه شوه. آانمان وته سوآه  و ههآی دی، عادات یه  شوه به

  . آراوه  دروست نه  بۆ ئمه هنین آه آارده هتك ب ی و  ئامری شارستانییه سه ره م آه ، به آۆتایی هاتووه
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  .ین آه آانمان نه موو ئافاته شخیسی هه بت تا ته وام ده رده ر وا به  هه ته مه وت و نه م ره ئه
   ساغان ساغتره آات له ست ده  هه یه خۆشكمان هه ی نه سته  جه  ئمه ، چونكه ش ئاسان نییه شخیسكردنه م ته ئه

  ی آه ته ناعه و قه  ئه ینه  بگه  آه  خۆ راهنانكی پداگۆگییه  پویستمان به واته آه.  ندروستره ندروستان ته  ته و له
  . آی دییه یه  رچه آات له ست ده م هه ، به ك دایه یه ر رچه  سه  له ی ئمه آه هگ آۆمه

  
  . زمان ب بته آانی رۆشنبیری آوردی ده هاتووه  بننه  له دا رۆه لره
آان، بۆ  ته مه وت و نه موو ره آان، بۆ هه ده مك و موفره موو چه ریی بۆ هه رتاپاگه آی سه یه وه  پداچوونه واته
نگكی  گیرسانی جه  ب خون رشتن، هه ڕكی ئینسانی به گیرسانی شه  هه واته. آان  و شیكله موو شوه هه

ر   سه وه وته  بكه  آه ی تیا ماوه وه  هشتا ئیمكانی ئه ی له یه سته و جه خشینی خونكی نوێ به  پناو به سارد له
  . پی خۆی

   له وه ئاوڕدانه. ند بت تمه السایی بت و تایبه.  یه م وشه موو واتاآانی ئه  هه ڕین به رخك بت بۆ راپه  چه واته
  آی نوستالژیانه یه وه موو ئاوڕدانه گینا هه ین پ بت، ئه ی بۆ سبه  موژده ی آه وه  پناوی ئه نھا له رابردوو ته

  آی دی سروودك بت له  واتایه  به.ش رخك بت بۆ زیھن و له چه.  چپاوی ئستادا ستنی زیاتر له قبه  چه واته
  . بۆ مردن ك له بۆ ژیان نه

  
پسی   حه مكه  ده ئمه.  ستی خۆمان دروستمان آردووه  ده  خۆمان به آین آه پسی دونیایه مكی حه  ده  ئمه چونكه

  .  خۆمان شكلمان پی داوه ین آه  و ونانه واژه سته و ده م ئه رجه سه
  .  یه  شالنی زۆر هه  پویستی به آه یه مادده.  آی رووته یه نھا مادده  ته ستمان دایه ده بن ی ئستا له وه ئه

ت  تایبه. ڕن ت بگه  رۆشنبیریی تایبه ب له  ده ئمه. گرت رده موو واتاآانی وه ی میشل فوآۆ هه آه  زاراوه وه لره
خالق بت،  ی ئه  وانه ه پی ل رسك نییه دیسكو پویستمان به. ت دا  بواری تایبه  مانای پسپۆر له به
  پویستمان به. رانی  خۆشگوزه یننه ی ئینسان بگه وه خالق آافی نین بۆ ئه آانی ئه زانین وانه موومانیش ده هه

  .تكرتبیق ب  ته ی ئمه آه مینه  زه  له یه ك هه تیۆرییه
  آان، له  نویه آه ڕه  بۆ گه وه آانه  پیسه  آۆنه له. ین واوی ژیان بكه آی ته سكارییه  ده یه وه پویستمان به

سانی   بۆ آه وه رۆآه ی سه  پگه شون و  له.آانی زیفه ت و وه ی سیاسه بۆ رۆ وه مانتاره رله تی په قییه عه
آردنی  دهر روه  بۆ په وه آانی دیموآراسییه رزه  ده  لهمیدی آۆلژ،  بۆ عه وه زیره ی وه زیفه  وه ری، له ورووبه ده

 زیادآردنی  ، له  ب ئیشانه ره رمانبه موو فه و هه شقدانی ئه  بۆ مه وه جی خوندنه نھه  گۆڕینی مه مندامان، له
 دێ  وه بنی دونیایه شكرك له له. ماندا بنین آه  وته ستی خۆامان گسكك به  ده م و به ن آه الیه ر به هه  وه مووچه

  ژین؟؟؟ آدا ده یه خانه مه  چ ته  له ئایا ئمه.  وه آانمان خاون آاته ی دی دت جادهشكرك آات و له رزگارمان ده
  
م نووسین و  ، به وه خونته نووست، ده  و ده  ژیان آردووه ژت، پشتی له تایی ده  نو به  رۆشنبیر له مكه ده

ری  ر سبه  به له  آه  یه سۆفییانه و وشكه ئهمی  رهه ی به نھا شیالوگه ی ژیان ته سه  ب موماره  به وه خوندنه
م و  رهه  به  بته وه تاییه  به  له سك نییه  رۆشنبیر آه  بۆیه. آرد سالنیان ده وانی پهڕ نیشتن و چاوه وتان دانه مزگه

ها  روه ڕێ، هه په آی دیاریكراو پیدا تده  مژوویه ی آه و بارودۆخه  ئه  ب گودانه آان بكات به ره سه داوای چاره
آتبمان بۆ مان بۆ بكات،   قسه وه آانه لییه زه ها ئه  به آان و له ته قیقه  حه بتهیشت  گه  نییه سه و آه رۆشنبیر ئه

سكی   آه گینا رۆشنبیر له ئه. ب بدوێ  ده وه  بواركی دیاریكراوه و له كو ئه ات، بهبنووست، گفتوگۆ ساز د
زانین  موومان ده  آاتك دا هه  ت له خالقمان پ ده آانی ئه رزه  ده ركی ئاینی آه آه راوژه  بته  ده وه لمانییه عه

  .آاندا  پراتیكه  بواره  له آه نھا ئیفالسییه خالق ته آانی ئه رزه ده. ڕن خالق دا تناپه ی ئه  رچه آان به رگاچاره
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آانی ژیانی   زیندووه  بواره ر له تی سارته رییه بقه رای عه ره تی، سه می قۆناغی خۆیه رهه رۆشنبیریش به
ڵ رۆشنبیریی بورژوازی   گه  ئیتر ئاخاوتن له ی آرد آه وه  داوای ئه وه شته ست و هه  دوای شه نسا، له ره فه

و بین لبوردو.  وه ینه رگاآانی دیالۆگ و لبوردن بكه ب ده  ده ، ئمه وه  ناگرته  مژووی ئمه مه ئه.  مومكین نییه
  .  لبوردوو نین ی له وانه ڵ ئه  گه له
  
  . یه ت هه  آلیلی تایبه  پیویستیان به  داخراوانه م ژووره ئه
  
   
  

  ئیسپانیا/زانكۆی الستییا المانچا
  
  
  
  
 
 

 


