
 

ww
w.
ku
rd
is
ta
nn
et
.o
rg
 

 1

گای تسیڤیل               و آلتوور و آۆمهئازادیی   
  

ق و  ئازادیی ئه"رتووآی  ق به په رهه ختیار ده البه ڕز مه رنجك بۆ به ند سه چه
                                   " نیی ده گای مه آۆمه

                                                                                      :         یبینیی
ژر  مانیا دا له آۆڕكدا له ی ئه"نورنبرگ" دا، له شاری 18.06.04وتی   له ڕكه ته م بابه ئه

  آه ته توانراوه پووخت بابه دا نه آه میی آات له آۆڕه هۆی آه به. شكراوه ناونیشانكی تردا پشكه
آی  وایه ش و هه م آه گه آه ده" هاب شه"ی آاك  تهدا سووپاسی خۆم ئاڕاس لره.  بچت روه به

                                                          . بووآه سازآرد ی بۆ آۆڕه دیموآراسیییانه

                                           
                  
                                                     
                  

  عید پۆ سه
 

 
نرت به دواڕۆژی  یه گه چه ده  به وه چه آان، آه وه یه تیی یه  آۆمه  له میراتهآلتوور بریتیییه

آی تریش  وه بۆ جگایه آه آی تر و له جگایه یه وه ته وه بۆ نه آه یه وه ته آلتوور له نه. تیی مرۆڤایه
دا  آلتوور خۆی له دوو شوه. ردا دت سه جیاوازن و گۆڕانیشیان بهم  رده پی آات و سه به
آانی   و له قۆناغهتییدا پووری مرۆڤایه له ی آه له آه زگایانه و ده ك ئه  وه:م مادیی آه وه، یه بینته ده

 و  الوه واری آه مانكاتیش ئاسه  و ههیدابوون بۆ ژییانی ڕۆژانه  پهتییدا ی مرۆڤایه گۆڕانی آۆمه

Omar
Omar
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 م  دووهه.رڕووی جیھان وه جیا جیاآانی سه ته آانی نه ستكرده  ده  داتاشراوه ر و سنووره یكه هپ
فه،  لسه ب، فه ده ر، ئه ڕ،  هونه وه، ئایین، باوه وت، بیرآردنه سوآه ك هه  وه:آلتووری نامادیی

ش بریتیین له  همان ئه. هتد.... آان و  یه تیی یه  آۆمه فتاره ریت و ڕه نگ، داب و نه رهه فه
آانی ژییانی سروشتیی  سووده  بهبوارهڵ  گه ڵ بۆ سازگاربوون له ندامانی آۆمه آانی ئه تكۆشانه

ڕ و  ریت و بیروباوه آه له داب و نه موو توانای مرۆڤن، آه آۆیه ش هه مانه ئه. دا آۆمه
ی   وره و نامادیییانه مادیی  م هۆآاره موو ئه هه. هتد... ییی و ئایین و یاساآان و  شاوه لوه

ی آه باسمانكردن  م پناسانه تكای ئه. دات ك نیشان ده یه وه ته لك یان نه ژییانی گه
  هۆی میراته ڵ به آۆمه. یه گادا هه آانی آۆمه یه تیی یه  آۆمه یان له پكھنانی بنیاته وه نگدانه ڕه

وه  آانه یه  آلتووریی هۆی میراته وه به آانه یه نگیی رهه  فه هۆی میراته وه به آانه یه تیی یه آۆمه
فتاری  آات آه ڕه آانی خۆی ناچارده ندامه آات و ئه آان ڕكوپك ده تیییه  مرۆڤایه ڕكخستنه

ریت له  نگ و داب و نه رهه نت آه آلتوور و فه یه  ناگه وه ش مانای ئه مه ئه. بت دیاریكراویان هه
 بۆیان  ڵ نه آانی نو آۆمه  آه تاآهر دابخرت، سه رگایان له دا ده آۆمهآانی  تیییه یه  آۆمه بنیاته

ردا بھنن و  سه بت گۆڕانی به  بۆشیان هه وه نه نه مبكه  آه تیییانه یه  آۆمه م میراته بت له هه
آانی  پی قۆناغه آان به یه تیی یه  آۆمه آلتووری میراته. ڵ ژییانی گۆباڵ دا بیانگوونجنن گه له

كی  وه بۆ آۆمه كه ردا دت و له آۆمه سه  دا ئاۆگۆڕیان به  له ژییانی جیھانگیرییڵ گۆڕانی آۆمه
آان  یه ڕانگیی یه شه آلتووره نامادیی. نت  دادهڵ آانی آۆمه فتاره ر ڕه سه ن لهڕوات و شو تر ده

ی هۆشیار ڕگا له  وه و آۆمه بته ر قووتده سه ی پرسیاریان له وام نیشانه رده مدا به رده م سه له
ك  وه. دا  له ژییانی آۆمه ترسیی هشتنی مه پناوی نه ش له مه گرت، ئه آردنیان ده شه گه

ری  رتاسه  سه ی زۆر له  ڕاده آووشتنی ژنان به. آانی تیرۆر له جیھان دا یه وه خوناویی جونه
ڵ له آلتووری چینی زاڵ و  ی آۆمه وه هوساندن داپۆسین و زۆردارییلكردن و چه. جیھان دا

آانی  یه  گشتیی تا زانستكی نوێ له بناغه ین هه ی آورد چیی بكه ئمه. ااردتد سته ده
ی ژن و داب و  وه وساندنه ر آلتووری چه سه وه و گۆڕانك به سۆسیۆلۆگیی آورددا بنینه آایه

ی مافی بیاردانی  وه ی ژن و پدانه ر ژییانی ئازادانه سه رگا له آانی داخستنی ده ریته نه
 آه سنووری   ئازاده وآاته مرۆڤ تا ئه:  ك ڕۆسۆ ده نووسی ژن بۆ خودی ژن؟ وه چاره

ی  ی آلتووری ئازادانه وه  ناوه ترسییكردن له هاتنه مه. آات ست پده ئازادیی مرۆڤكی تر ده
ی  ر هلكه  سه وتن له  له آآه جگهواریی، ب گای آورده وروپیی بۆ ناوآۆمه ی تسیڤیلی ئهژییان

ی تری تدا  وه هیچی دیكه یه تیی ناوی آوردایه پارزییكردن به ریت و آۆنه آلتوور و داب و نه
آان و  یه تیی یه  آۆمه آی مژووی ڕكخستنه ماشایه  ته یشتنه م تگه یشتن به  بۆ گه.نابینرت
.                             ڵ دا ی ئازادیی آۆمه فه لسه فهین له  آه آان ده یه  دیموآراتییه وه جونه  

 
 

:                                گای تسیڤیلیست دا  آۆمهڕۆی ڕكخستن له  
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. ره وبه ره آی ب سه بته آۆیه ڵ به ب ڕكخستن ده تیییه، آۆمه یه ی ژیانی آۆمه ڕكخستن پگه
ییی  ره وبه ره ناوبردنی ب سه رن بۆ له آانیش فاآته تیییه یه  آۆمه زراندنی ڕكخراوه  و دامه جوه
ندامانی  نی ڕكخستن، آاتكیش ئه  خاوه بته وه، ده آانییه نگیی تاآه هۆی هاوئاهه ڵ به آۆمه. ڵ آۆمه
. وه نه آه ی ڕكخراوك دا خۆیان آۆده ن له چوارچوه آه  ده ستیییهم ڕا  درك به نگیییه م هاوئاهه ئه
بژرت بۆ  ده ك بۆ خۆی هه و ئایدیۆلۆژیایه آی ب سنوور و شوه  یه باره ش قه م ڕكخراوه ئه
  م ڕكخراوه آانی ئه وتی آاره سوآه هه. یییان وامییدان به ژیانی آاری ڕكخراوه رده به
 و آۆی   هۆی پكھنانی چوارچوه بته دا ده ناوآۆمه رفراوان له وامیی و به هرد آی به یه شوه به
دی  تی تدا به تیی و ئایدیۆلۆژیه ی  چینایه وه نگدانه ش ڕه م ڕكخراوه ئه. تیی یه ی آۆمه" بنكه"
 سوود له توانای ئازادیی خۆیان  م ڕكخراوه ندامانی ئه شدا ئه یه م بازنه آرت، له ده
موو  هه. ن ده دا ده ناوآۆمه وامیی به چاالآیی خۆیان له رده گرن و به رده دا وه آه اوڕكخراوهن له

ش  سته به و مه یه، بۆ ئه یانی آارآردنیدا ههی ژ تییش بگوومان ئامانجكی له یه ڕكخراوكی آۆمه
تداران  سته ر ده سه یه شون له وه ش ئه م ڕكخراوانه آاری گرنگی ئه. ن آه  آارده چاالآانه
ك بنیاتكی  دا وه ناوآۆمه ییی خۆیان له یانی ڕكخراوهیدانی ژ م ڕكخراوانه به درژه ئه. دابنن
  ك گرنگه، آهل ڵ گه آانی آۆمه بۆ دابین آردنی نیازهڕكخراو  .آرن ند ده سه تیی په یه آۆمه
ی و یینیی و ئایڕامیار  بنیاته  ك چۆن له هیه و ی ههیت یه ی  آۆمهیت ی تایبهیو دیاریكراوت  شوه
ك  ندن به آۆمه میان زۆره و پابه رهه ش به مانه ، ئه یه یان ههییرت آاندا آاریگه یه یی ماه بنه

وت  سوآه ریت هه آان دابونه هیییت یه آۆمه  وانه ڕێ و ونه وه له یهییت یه ی آۆمهیچاالآ
آان،  یهییت یه آۆمه  تكۆشانی بنیاته  آن له یه آان نموونه یهییت یه و یاسا آۆمه وشت  بیار خووڕه

 . آانی دێ ی و بیارهیت یه تی آۆمه آان و سوننه هییتی یه ریته آۆمه دا داب و نه مه دوای ئه به  آه
ه شك ل ك به ت، وه یه آی پ شارستانیی یهاگ دیھنانی آۆمه  بۆ به آه یه ت پگه یه دیموآراسیی
ڵ  یانی تاك و آۆمهیر ژ سه وخۆی له آی ڕاسته رتییه  آاریگهاگ یانی آۆمهیآانی ژ یه پویستیی

بارتر له داهاتی  آی له یه اگ دیھنانی آۆمه س نییه بۆ به هت ب یه نھا دیموآراسیی  ته م به به. یه هه
آانی  سوفه یله تكای فه:  لفرد نۆرس ده  ئه))4((.ر ڕووی جیھان دا آانی سه گه یانی آۆمهیژ

دایكبوونی   ساڵ پش له400بوون، پالتۆن " پالتۆن"یانی یری ژ گری هونه جیھان ج پ هه
كوو به   نییه، به فه لسه آگرتوو بۆ فه تا ئستا پناسكی یه  هه  دیاره. دونیاوه سیح هاتۆته مه
   به وشه فه لسه فه.  پناسكراوهوه سووفان و ڕۆشنبیرانه یله ن فه الیه   له ین شوهیند چه

ندكی تر به تیۆریی ڕیاڵ  هه. " زانیینویستیی خۆشه" مانای  به" فیلۆسۆفییا"ی  آه یه یۆنانیی
  ی پش زایین فیلۆسۆفیای یۆنانیی به"600"له سای . ردوون یان به زانستی گه. ن آه پناسی ده

ی  ڕۆآی ماناآه  به ناوهرگرت، آی تری وه ایهش فیلۆسۆفیا مان مه  دوای ئه وه له زانست لكدرایه
فه  لسه ند فه تا چه م ئایا ئیمۆ هه  به))4((.آی زانستیی یه ر بنچینه سه ری ژیان له  هونه واته
تا ئیمۆ  ی آه هه فانه لسه و فه گا بكات؟ ئه ی آۆمه وه نوێ دروستكردنه رله توان آار بۆ سه ده

شت  ئایا ده. ماآانی جیھان و مرۆڤ ی بنه وه بووه، شیكردنه وه نهنھا شیكرد  ته س به آاریان به
دیھنانی  وه بۆ به یانه ردانكی تیۆریی ست توه  بكات آه بتوانت له ده وه  آار بۆ ئه فه لسه ئیمۆ فه

آی مرۆییی آه  گایه  یانی مرۆڤ؟ آۆمهیبارتر بۆ داهاتی ژ تیی چاآتر و له آی مرۆڤایه گایه آۆمه
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ڵ  گه فتار له وه ڕه وشته  ڕه وه و به تیی نزیك بكاته آانی مرۆڤایه نت زیاتر خۆی له بنچینهبتوا
  واته سك پرفكت و آۆڕكت نییه، آه تیی دا هیچ آه گای مرۆڤایه ناو آۆمه له. یاندا بكاتیژ

 پ لیقه ش به سه یه و بۆشایی ئه. یه تی مرۆڤ خۆیدا هه ك له خودی بوونیه یه واویی ناته
ر  ی به وه بۆ آۆرپه وه بگوزرته ی دایكانه مه بت له شیری مه ك آه ده یه ژیربژیی. وه آرته ده

آانی دیموآراسیی دا ڕابھنن  ڵ پرۆسسه گه یانتوانیوه خۆیان له  ی نه و دایك و باوآانه ئه. ش باوه
ی پرفكت  وه توانن نهآردووه، نا ی زانست نه ر بنچینه سه  ژیاندا له یان له رآاریی و هونه

و   ره وبه ره بووه، آه له خزانكی ب سه وام آاری شازیش هه رده م به  به.وه نه بخه
آی شارستانیی آاركی  یهاگ  دروستكردنی آۆمه.میی دروستبووه رده تووندوتیژدا مرۆڤكی سه

  می آۆمۆنه رده له سهر  ڵ دا، هه آانی گۆڕانی آۆمه موو قۆناغه یی مرۆڤ بووه له ههی میشه هه
آات  دا ده م پرۆسسه ڵ ئه گه وام آۆشش له رده تا ئستا آه مرۆڤ به  بیگره هه وه آانه یه تایی ره سه

آان له ژیانی  ڕه موو ئایین و باوه تكای هه. واو كی ناته ك ئاژه بۆ پرفكتكردنی مرۆڤ وه
شان . وه له خوداوه ی نزیكبوونه  له ڕگهواوآردنی مرۆڤیان داوه وی ته تایی مرۆڤ دا هه ره سه
وه له  یه رآاریی ی هونه  ڕگه ویانداوه له آان هه سوفه یله آان، فه ڕه  آان و باوه ره مبه  شانی پغه به
ش خۆی له خۆیدا  مه ئه. رن و گۆڕان به ره ڵ به آی زانستیی آۆمه یه ر بنچینه سه یان دا لهیژ

ر  آان به سوفه یله ی جار فه دا زۆرینه ڕ و زانسته چوونی باوه م تكھه له بووه بگره  آاركی سانا نه
وه له  مانی یۆنانی آۆنه رده  سه له. وتوون آان آه یه ینییی ئا آان و پیاوه ڕداره هرشی باوه

وآردنی  یه په: پالتۆنك  وه وه آانی یۆنانه سوفه یله ن فه آردندا له الیه رده روه آانی په پرۆسسه
می منداییدا  رده واو، آه له سه كی ناته ك ئاژه آانی مرۆڤ وه یه ی بۆشایی وه آانی پآردنه اغهقۆن

  وه واریی آه له قوتابخانه آانی خونده آات، پگه ست پده  ده وه ی ساوایانه آانی باخچه له قۆناغه
دا  م پرۆسسه ، له لیقه  سهواو و به ك بۆ دروستكردنی مرۆڤی ته یه  آگه آرته ن ده ده ده رهه سه
گا، پاآكراوه له  كانی تری ناو آۆمه  خه بت جیا له ی تری هه وشتكی دیكه بت مرۆڤ ڕه ده
مھنانی مرۆی نوێ و  رهه آانی به بت آگه ده. ر ڕانگیی و ورانكه آی شه یه وه موو جونه هه

  تا گوه آی پاآژ و آاو هه ییهیو  زهك، یه موو دڕآوداڵ و پیسایی دوور بن له هه ژیربژ وه
کانی پاك و خاون له بیر  ر هاتوو خه گه شدا ئه م قۆناغه  له واته آه. نمی به پیتی تدا بچنرت گه

واویی  واوآردنی مرۆڤ آاركی ناته ی مرۆڤ یان ته وه وا دروستكردنه وه ئه آرنه و هۆش جیا نه
 هۆی  بنه ا دهد م باخه ك درکوداڵ وان له آانی تر آه وه  دا مرۆڤه م آاته گرت چونكه له  ده خۆوه به

                                            . تیی گای مرۆڤایه ییی و داهات بۆ آۆمه رده روه زیانی په

بووه، آه   هه تسیڤیلگای آی آۆمه یه  ڕچكه مانشوه، شوه له مژووی یۆنانی آۆنیشدا هه
ت ملمالن تووندوتیژه  تایبه قو، به  هه وه آانه سووفه یله ی له ملمالنی بیری فه هآ رچاوه سه

" ڕتووآی  آیی په هآه پش"  سیس مارییا "))3((.ی نوان سوقرات و پالتۆن آه هزریییه
  وه م ڕووه نووسیووه، له" فریدریش نیچه" دا بۆ 1885له سای " ڕانگیی  و شه آانی باشه نه الیه
گ  ها به ڕه آی وه خۆشیییه آووه نه له:  بكات وه ك پزیشكك پرسیار له توانت وه مرۆڤ ده:  هد

و خراپیی  ره ڕانگ وای له پالتۆن آرد به وه؟ ئایا سوقراتی شه وه هاته ناو پالتۆنه چوونه و هه
م   بوو؟ بهی آه نجان بوو؟ ئایا سوقرات شایانی سزادانه ری گه بوات؟ ئایا سوقرات خراپكه
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ی  زاره ل له هه یشتنی گه وا بوو بۆ تگه ر پالتۆن تكۆشانكی ڕه رانبه تكۆشانی سوقرات به
واوی  ر آه له ته  به آی پالتۆنیی بوو گرتبوویه یه ت ڕچكه سیحییه سیحدا، مه می دوای مه آه یه
 ))4((.بوو شتر بوونی نهكییدا دروستكرد، آه پ ناخی خه آی ڕۆحیی له ندیییه یوه وروپادا په ئه

جوانیی سوقرات له . یانی خۆی دایشی به ژ آه یه، نرخه م ڕگایه مین قوربانیی ئه آه سوقرات یه
وه  زببته ر بتوو پاشگه گه آك پش مردنی، دادگا داوای لكرد ئه ند خوله چه. یدا بوو آه مردنه

وا دادگا له  آانی دادگا بكات، ئه رمانه یی بۆ فهچ نت آه خودا نییه و ملكه دا ده وه ی آه دان به وه له
سوقرات به . بوونی بوو به خودا ڕ نه نھا باوه تاوانی سوقراتیش ته. بت ی خۆش ده آه تاوانه

یه خۆت به شتكی تر و به باشتر  وه نھا ئه رگ ته ترس له مه:  هاوڕكانی و به دادگا ده
. س نایزانت زانیت، آه آه ، آه بزانیت شتك ئه اییمیییهم چاوق بت، به مرۆڤ هۆشیار ئه. بزانیت

وه بۆ  آانه  باشه موو شته ژر هه بت له تریین شت نه وره نھا جاركیش گه مردن چییه آه ته
 "سوقرات" . ی زانیبتیان آه ناقۆتریین شت مردنه وه ك ئه ترسن وه م لشی ئه به. تیی مرۆڤایه
ی یۆنانیی  رگیشی آۆمه یانی سوقرات و پاش مهیین چژی ژمی هر بووه دواهه پك ژه
تا ئستاش چ له یۆنان دا و چ له   هه بۆیه. پاند ریاندا سه سه ی به و سزا قورسه وه له زبوونه پاشگه

آكه له  یه" ریستۆتلس ئه.  " آانی فه لسه آكه له جوانترین فه ی سوقرات یه آه وروپادا مردنه ئه
له . دایكبووه ی باآووری یۆنان له"ستاگیرا"ی پش آریست له 384ی پالتۆن سای آان قووتابیییه

ی  ماوه. ی پالتۆن آادیمیاآه آانی ئه آك له قووتابیییه بته یه ده" سینا ئه"ساییدا له  ژده نی هه مه ته
ی  نهوا سووفكی پچه یله ریستۆتلس فه ئه. بت  ده آادیمیایه و ئه بیست ساڵ خوندآاری ئه

ربۆیه له دوای مردنی  آان هه ئایینیییه رتیییه  چت، دوور له آاریگه رده پالتۆنی لده
می  رده رستۆتلس و هاوڕكانی بۆ به سینا ئه كی ئه مانشوه خه دۆنیی هه آه ری مه نده لكسه ئه

آۆچی " وبۆیائ"ی له  آه ڕبوونی دادگاییكردنه ریستۆتلس ساك دوای تپه ئه. دادگا ڕاپچكرد
. وه سترابوو به ئازادیییه ریستۆتلس له فربووندا به جیاوازیی نوان پالتۆن و ئه. آات دوایی ده

. بوو"ئایینیی"وه آه ڕلگیوز  ی پالتۆنه وانه یوانییه ژیان به پچه  ده و زۆر ڕیالیستانه ئه
موو مرۆڤك  ی آه هه وه ه ئ رنجی دایه كیانه سهیستپكردنكی متافیز ریستۆتلس به ده ئه
كیی  وه بوو، خه وانه پچه م پالتۆن به به. وبدات بت هه آی سروشتیی بۆ زانیین ده یه شوه به
تا آۆت و زنجیری  وه زۆریان لبكرایه بۆ خوندن، هه آانه سووفه یله ن فه الیه  له بوایه ده
وت آه  آه رده دا بۆمانده لره. وه آیییه جیھانی ڕوونا ته  و بھاتنایه میان بپسانایه ننه هه جه

  وه بۆ آشه رته گه مژوویان ده" تاك" و هۆش و ئیندیڤیدوالیزم  وه ملمالنكانی ئازادیی بیرآردنه
وامیی   رده تا ئستاش به م ملمالنیه هه ئه. ریستۆتلس آانی نوان پالتۆن و سوقرات و ئه هزریییه

وه بۆ  آه یه وه ته وه بۆ وتكی تر و له نه آان له وتكه لۆگیكهیه  وه م ئه خۆیداوه، به به
نووسیی بووه  تكی چاره موو آات بابه وه هه واته ئازادیی بیرآردنه آه. گۆڕت آی تر ده یه وه ته نه

" سیحدا  ی دوای مه زاره می هه آه ی یه ش له نیوه مه دوای ئه دوا به. تییدا له مژووی مرۆڤایه
 هۆی  مانیی دا بووه گای ئه ناو آۆمه سیح و له ناو ئایینی مه ك تیۆلۆگك له وه"  ر لوتهمارتین 

  تداره سته ری ڕۆم و ده یسه م و زۆرداریی قه آی هاووتیی بوون له دژی سته كردنی چرایه هه
  رانه ی سههشتن وه بۆ نه ستته آان بووه شه توانی دژی قه. مانیا آانی ناووتی ئه ئایینیییه



 

ww
w.
ku
rd
is
ta
nn
et
.o
rg
 

 6

ی  وه ی چوونه ژووره آان و پسووه نییكردنی ڕۆحی مردووه ج و دیده ناوی حه رگرتن به وه
گای  نگی آۆمه ی آه ڕه كانه و خه پی ئه  له جگه ن مانه نموونه ئه. هتد.. شت و  هه به

ك  آۆمهوروپادا آه هاوآات  می شۆڕشی بۆرژوازییی له ئه رده تا سه هه. هاووتیییان ڕشتووه
گای  ییی و آۆمه وه ته وتی بیری نه ڕكه دانی به رهه ك سه دوای خۆیدا هنا، وه ریی تری به نوگه

                                                                                        .    هاووتیی
گای  ارستانیی و پووختك له آۆمهو داهاتكی پ ش ره ماآانیش به موو بنه دروستبوونی هه

آانی  پكھاته بت ناتوانت  لك ئازاد نه زرت، گه مه ی ئازادیی داده ر بنچینه سه هاووتیی له
موو  رووی هه سه بت ئازادیی له گادا ده له ژیانی آۆمه. گای هاووتیی پكبھنت آۆمه
آان  گا هاووتیییه آۆمه. گای هاووتیییه هی آۆم ئازادیی خۆشاو و پگه. وه دابنرت آانه تزه
تك نییه به هۆی پۆستی  دیموآراسیی پاآه. قامگیرآردنی دیموآراسیی هزن بۆ سه ركی به فاآته

ویری  بت هه ده.  و وتكی تر وه ته وروپاوه بینریت بۆ نه وه، له ئه ه"ڕاڵ ئكسپرس فده" 
گدا  ناو آۆمه وآات له واو شلرابت، ئه وه ته آانه اسیییه دیموآر هۆی ڕكخراوه دیموآراسیی به

.                                                       ڵ ی آۆمه زموونی ژیانی ڕۆژانه رئه  به بخرته  
وام له  رده ران و ڕووناآبیران و ڕامیارآاران، به له نووسه ندینه  گای آوردییدا چه ناو آۆمه له
ریی  گه ئاستی داهنان و تازه یشتن له ڕ تگه مه وایی له ی آورده دان آه آۆمه وه الی ئه قه هووت هه

وشتكی  گای آوردیی دا به ڕه ناوآۆمه ریی له گه ی آه گۆڕان و تازه وه به. رن الڕدا به دا به
آارهنانیی  وروپا و به آانی ئه رگرتن له تزه پكن و پیان وایه آه سوود وه  ده نامۆڕانه

گۆڕیش  رانی نه نووسه. نت یه گه پووری آوردیی ده له  زیان به سامانی آه واریی دا ناوآورده له
م  ندك له هه. ن به وانی آورد ده ره ران و بیرآه تیی دا هرش بۆ داهنه ژر فشاری آوردایه له

وانه له  ره و بیرآه  و ئه نهكا و خه  ئه واریی پیان وایه ی آورده ی ناوآۆمه گۆڕانه  نه ڕژه
ركی ونبوو  وه ك بوونه آیسداوه و وه تی خۆیان له سایه وروپادا مۆڕای آه آانی ئه دوورگه

ی آه پاساوكی  وه له ش بگوومان بجگه مه ئه. ن آه دا ده ڵ ژییانی ڕۆژانه گه وت له سوآه هه
 میراتگری  خۆیان به كانه  و خه همانكات ئ وه، هه ستته وه ری گۆڕان ده رانبه نادروسته به

ی  وه نن به نه یه دوای خۆیان بیگه ك میرات له وت وه یانه زانن و ده آان ده  آوردیییه پووره له آه
ی  وه  ناوه هۆی هنانه وه به وتانه ی فه  بازنه ك ناچته یه وه ته پووری هیچ نه له آه. م رده سه
 ن بترس اوهو ڕوود ی آوردیی له دا آۆمه لره. وروپاوه ئهوتووی  وری نوێ له وتانی پشكهوآلت

وه، جا له داهاتكی نزیكدا بت  هن ببانآانی گۆڕانی خۆی نگاری قۆناغه ره بت به  دهنترس یان نه
ستك  ربه وت به یانه تیی دا ده ی آوردایه شه ژر بانگه پارز له ری آۆنه چینی نووسه. یان دووردا
 و  وه شدا بیرآردنه وه ڵ ئه گه وروپیی دابننن و له وری ئهوندك آلت ی هه هو  ناوه بۆ هاتنه

واریی  ی آورده آان بۆ ناوآۆمه وروپیییه  ئه سووفه یله ندك له زانایان و فه آانی هه فه لسه فه
كی پیاو" آۆومیشل ف ":   ده دا310  ڕه له الپهختیار  ال به مه" ڕز  به. زانن خش ده زیانبه به
ریی و  سائیلی داهنه ندێ مه ن له هه سه فه، ئه لسه نتیق، له فه ق، له مه واوه له ئه واوه، ناته ناته

آانی ڕزگارآردنی  زموونه موو ئه آۆ چووه ههرسووڕمانه فو ی سه  و مرۆڤیش مایهفیسیۆلۆژیی
، ناتوانت موو زانیاریی پزیشكیی خۆی زانست تا ئستا به هه. ر شت آردووه سه مرۆڤی له
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وتكردووه؟  توان تۆ بیت مافی ئازادییت ل زه مرۆڤ آه شت بوو چۆن ئه. وه شت ساغ بكاته
 .ر نییه سه آی له ریییه  آاریگه  چونكه هیچ جۆره سه وه، شت ئازادتریین آه وانه به پچه

آۆیان وروپیی فو ئه ڕۆشنبیرانی 99%له :  دات و ده آانی ئه  قسه وامیی به رده ختیار به البه مه
ختیار  البه من نازانم چۆن آاك مه. آۆیان قبوڵ نییهوروپیی فو زگاآانی ئه قبوڵ نییه، ده

ی ڕۆشنبیرانی  ینهیزۆر:  وه ده ڕكه  و باوه گه چ به  بكات و به یه م قسه تی ئه توانیوویه
  وروپادا به نكۆآانی ئهوام له تكای زا رده ی آه به وه به. وه نه آه تده وروپیی فۆآۆ ڕه ئه
وام  رده ی آه به وه گن؟ به آۆ دهآانی فو فه لسه ر فه سه یی له وه وامیی سیمیناری توژینه رده به

شا  ن؟ ده آه  ده آانی پاآتیزه فه لسه ی آه فه وه ناسنن؟ به آانیان ده آۆ به خوندآارهزانكۆآان فو
  ه ئاخۆ ڕاست وسا بمانزانیایه  ئه آۆی بكردایهفوختیار باسكی بیۆگرافیی ژییانی  البه آاك مه

تریین  وره ری جیھاندا به گه رتاسه له سه" میشل فۆآۆ "  له آاتكدا وه؟ آاته تده آۆ ڕهوروپا فو ئه
مژووی " ڕتووآی   له پهآۆفو .لنراوه" ردوونیی  گهڕۆشنبیری" شنبیر ناسراوه و ناوی ڕۆ

و   ئهوه، ته دا بوآراوه"گا دوانه و آۆمه" ژر ناوی  انیی لهم  زمانیی ئه  آه بهدا"ییی دوانه
كانك   خه وه توانیوویانه تی مۆدرنته سته  دههۆی  بهآان   پزیشكهوه آه آاته  ڕوونده ڕاستیییانه

وه و  نه ڵ دووربخه وه  له آۆمه  بیانووی برینداربوونی ڕۆحیانه  و بهوه بوونیانه دوانهبیانووی  به
ن له  شیان بكه مانكاتیش ببه  هه.وه آانه روونیه  ده خۆشخانه نه نه  و بیانخهوه  شتخانهنه انخهبی

و  تی پزیشكیی مۆدرنته له سته ك آه سروشت پیانیداوه، ئستا ده ژییانی ئازاد، ئازادیییه
رخوارددانی  و دهبا  زموونی لدانی آاره مانكات ئه هه. ن آه ش ده یان ببه ئازادیییه سروشتیییه

  م جۆره  ئه: كۆ دهف. نت یه گه آان ده خۆشه  به نهواو ر آه زیانكی ته رمانی بھۆشكه ده
آانی به  آانی ڕژمكی زادا نییه، آه زیندانیییه ڵ میتھۆده گه آی له  جیاوازیییه میتھۆدانه هیچ جۆره

ی  و مرۆڤانه  و ئه ی ڕۆحیان برینداره انهو مرۆڤ ئه .وه آنتهمر نگ داده بروزه ھۆدی لدان و زهمیت
ڵ به  الی آۆمه یه، آه له آی تریان بۆ جیھان و بۆ ژییان هه یه وه  و خوندنه وه ن لكدانه دوانه

و  ی ڕۆحیان برینداره شت نین وه ئه و مرۆڤانه  ئه.درت م ده ه آرت و له قه ماشا ده نائاسایی ته
یتوانیوه شت و دوانه و  دا نه ختیار لره البه بگوومان آاك مه. شن شت نین ی دوانه مرۆڤانه

بیی  ره تی عه قه آی سه یه رچاوه ند سه چهدیاره ختیار  البه آاك مه. وه ڕۆح بریندار لكجیابكاته
دا دوو  لره .ر فوآۆ سه بوو له ده  نه و بیاره نا ئاسان تووشی ئه ده، آارهناوه بهآۆ رفو سه له
 بیار  لیقه  به سه باوسا ڕ بۆ ناساندی فوآۆ ئه گه ینه خه ده" میشل فوآۆ"ی بیۆگرافیی  رچاوه سه
ی بیۆگرافیی  وانه دیاره زۆرن ئه! خر؟ واوه له لۆگیك یان نه ین آه ئایا فوآۆ ناته بده وه ر ئه سه له

ه، آه زۆر "بۆنئری"ی  آه یه ناوبانگتریینیان بیۆگرافیی وه، آه به ته میشل فوآۆیان نووسیووه
مانكات  رگرتووه، هه آانی وه رچاوه مریكیی سوودیان له سه وروپیی و ئه رانی تری ئه نووسه

  م آاره ستیان بۆ ئه ی دهیمان ندیین پۆفیسۆر و مامۆستای زانكۆآانی ئه وه چه دنیایییه به
ی میشل  آه یه وه آه بیۆگرافیی  دنمه به نموونه"ر  ڕاینھارد مووله" دا جارك من لره. بردووه

" ر جری باوه" مانیی و جاركیش  رزمانی ئه ته سه گاوهر وه وه یه ینسی ڕه له فهفوآۆی 
جیاوازیی . مانیی رزمانی ئه  سه ته ریگاوه وه وه یه نسیی ڕه آی تری فه یه رچاوه  سه مانشوه له هه

ویش مژووی  ه، آه ئهو بینته نھا له دوو خادا خۆی ده نه تهاوادررگ م دوو وه نوانی ئه
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. دایكبوونی فۆآۆیه نسیی و جاركیش شونی له ڕه آۆیه له پارتی آۆمۆنیستیی فهوازهنانی فو
 بووه به 1950آۆ سای فو:  ستم آه ده به ده" ر  موولهڕاینھارد"دا زیاتر پشت به  من لره

سای :   ده"ر جری باوه"ی آه  وه ك له وه.  وازی لھناوه دا1953آۆمۆنیست و له سای 
ندیین  ت چه نانه چونكه ته.  وازی لھناوه1952 بووه به آۆمۆنیست و سای 1950
موو باس له سای  ی ههیمان رزمانی ئه  سه ته رگدراونه نسیی آه وه ڕه ی تری فه رچاوه سه

لمنت آه  ی مرۆڤ آه بیسه وه  پموایه بۆ ئهمن. 1952گ  ن بۆ وازهنان نه آه  ده1953
آی دۆآۆمنتاریی پ بت و به چوپیی  یه نامه گه بت به واو پناس بكات ده مرۆڤكی تر به ناته

ك ڕۆی وتاركی زاڵ  ند دكدا  وه گ له توی چه وه نه سی ناوبراو بخونته ی آه وه لكدانه
                                                                  .تی بھن آه آردنه آۆتایی به پناسه

:آۆبیۆگرافیی میشل فو  
 

 
و " ر ڕاینھارد مووله" ی  آه رگانه ردوو وه ، له ههیهییم بیۆگراف ی ئه رچاوه سه

                                                             .رگیراوه  وه وه"ر جری باوه"
Michel Foucault 
Poitiers Vienne 15.Oktober.1926 
Paris 25.juni 1984 
 

داییكبوون و مردنیمان دیاریكردووه،  یدا ساڵ و شونی له آه ژر ونه ك له  وهمیشل فوآۆ
آی ڕۆشنبیر  یه ماه له بنه. هرگ بوو ناس و مژووناس و وه نسیی و آۆمه ڕه سووفكی فه یله فه

دوای خۆی مندای ل  آۆ لهفو.  دونیاوه ۆمیی زانكۆدا هاتۆتهنات و دآتۆر و باوك پرۆفیسۆری ئه
                                                                                           .ماوه جنه به

¯ 1936-1945 

.ی آردووه "لیس دێ پۆیتیرس"ی  ردانی قووتابخانه ه س1940 بۆ 1936له سای    

.  

¯ 1945-1952 

Michel Foucault
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  له پاریس ژییاوه

¯ 1945-1946 

بت و  پرۆفیسۆری ده" لتوسر لویس ئه" وێ   له،گیرت رده له پاریس له زانكۆی لیس هنری وه
                                        .بت و له نوانیاندا دروست ده آی پته تیییه پاشانیش هاوڕیه

¯ 1946-1950 

. آات واو ده ته" ریوره ئكۆله نۆرماله سوپه"  و پسیشۆلۆگیی له پاریس له زانكۆی  فه لسه فه
 دا لینسانس له پسیشۆلۆگیی دا 1949گرت و له  رده دا وه فه لسه  لینسانس له فه1948

  .                                                                                     .گرت رده وه

¯ 1950-1953 

وه بۆ  ڕته گه وه، هۆی وازهنانی  ده یه نسیی ره آۆ به پارتی آۆمۆنیستی فهندییكردنی فو یوه په
 خودی میشل .ی هۆمۆسكسوال ر به آۆمه رانبه آان به  آۆمۆنیستهی  تووندوتیژانهوستی هه

.                                                        سوال بووهسكی هۆمۆسك فوآۆ خۆی آه    

¯ 1952 

 زانستی  گرووپیآیی له ره رگرتنی دیپلۆم له پسیشۆپاتۆلۆگیی دا و بوونی به زانای سه وه
                                                                    .روونناسیی دا له پاریس ده

.  

¯ 1952-1954 

.له باآووری پاریس" لیلله " دا له زانكۆی  فه لسه آارآردن به ئاسیستنتیی له فه  

¯ 1955-1958 

. نسیی و آلتوور ڕه بوون به مامۆستای فه. ی سودن دا بوون به ئاسیستنت له زانكۆی ئوپساله
نده  رچه هه. دا" اراآوێیان ب"  نۆته  ڵ مۆسیقاری دوانزه گه و له آی پته تیییه دروستكردنی هاوڕیه

و چ " ر ڕاینھارد مووله"م چ   تۆمارآردووه، به1952ی به سای  ندیییه یوه م په ئه" ر جری باوه"
             .رگرتووه وه وه ی جیاوازه رچاوه آۆیان له دوو سهآانی فو یییهبیۆگراف" ر جری باوه" 

¯ 1958-1959 

  .نسیی له زانكۆی وارشۆ ڕه ری فه تهن تییكردنی سه رایه به ڕوه ساك به

¯ 1959-1960 

نسیی له هامبورگ ڕه ی زانستی فه تیی پگه رایه به ڕوه ساك به  

¯ 1960-1966 
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"آلرمۆنت فرراند"  و پسیشۆلۆگیی دا له زانكۆی  فه لسه بوون به پرۆفیسۆر له زانستی فه  

¯ 1961 

 له "ریوره كۆله نۆرماله دێ سوپه"زانكۆی ییی له  ر مژووی دوانه سه نووسینی دآتۆرا له
نترۆپۆلۆژیای  ئه" ناوی  نووست به آی تریش ده یه یدا نامه آه آیییه ره  سه ڵ نامه گه فوآۆ له. پاریس

.                                                      مانیی سووفكی ئه یله ك فه وه" ئمانول آانت  

¯ 1962-1966 

."آلرمۆند فراند"  بووه له زانكۆی  فه لسه ری پسیشۆلۆگیی و فهپرۆفیسۆ  

¯ 1965 

.ڕازیل ر بۆ به ر هونه سه ی زانستیی له شتكی فۆڕمانه گه  

¯ 1966-1968 

.ك پۆفیسۆركی میوان آانی توونس وه ربردنی دوو ساڵ له زانكۆ سه به  

¯ 1968-1984 

.ربردووه سه س بهب بچان له پاری  ژییانی به م آاته تا ئه هه  

¯ 1968-1970 

"دێ ڤینسنس" ری زانكۆی  نته آانی سه  له بنچینه فه لسه پرۆفیسۆری فه  

¯ 1970-1984 

آانی  بژاردن له قووتابخانه وه و هه آانی سیستمی بیرآردنه پرۆفیسۆری مژوو بۆ زانسته
                                 .رآردنی و ناوبانگ ده" ڕانسا آۆلگه دێ فه"  نسادا  ره گوگر له فه

¯ 1970 

.مریكا شتك بۆ یابان و ئه گه  

¯ 1971 

شداریكردن له  و به" آان ر زیندانیییه سه گرووپی زانیاریی له" ناوی  زراندنی گرووپك به دامه
م  له. نسیی ڕه ر یاساآانی سزای فه سه نسی له ڕه تی فه وه خۆپیشاندانكدا له پاریس دژی ده

                     .بوو" رت دانی دفه" بت آه ناوی  دا ده گه شی له آه ره دا هاوسه شاندانهخۆپی

¯ 1972 
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آانی نیۆرك ردانی زیندانه سه  

¯ 1978 

یشتن له ئایینی بوودا ستی تگه به شتك بۆ یابان به مه گه  
 

¯ 1981 

مریكیی دا  ژآاریی آلتووری ئهآات آه له پۆستی ڕاو مریكیی داوا له فوآۆ ده تی ئه وه ده
آگرتووییی  ی یه وه ڵ جونه گه دا له م ساه ر له هه. وه آاته تده یان ڕه م فوآۆ داواآه ، بهآاربكات
                  . ڕوات بۆ پۆۆنیا  ده1982ش سای  سته به م مه آات، بۆ ئه آاندا آارده یه پۆۆنیی

¯ 15.6.1984 

.مرت خۆشیی ئایدز ده به نه  

 
    ؟ فه لسه  لۆگیك و فه واو بت له مره ناته م مرۆڤه نه ئاخۆ بی ئه

 
                                                

یه آه له زانكۆی  و سیمینارانه آك له ناوی یه" ی دادگا وشه ر یان حه آورسیی دادوه" "تریبوناڵ"
میشل فوآۆ، آه چۆن " ییی مژووی دوانه"وآی ورت ر په سه  سازآراوه له2000رلین سای  به
با  زموونی آاره آه ئهی  وه آات به آان تاوانبار ده آانی ناوشتخانه دا دآتۆره ره وه آۆ له دوو تهفو
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 وه آه ستننه هنن و ئازادیییان لده آار ده دا به گه ریان له رمانی بھۆشكه لدان و پدانی ده
.                   وت  سروشت بكه  ببن و چاویان بهڵ ی آۆمه  تكهتوانن نه  

 
 

قی قورسایی  نا چه وه ده آانه تیه وه  ده رتیییه رگیز نابت بچته ژر آاریگه مرۆڤی ڕۆشنبیر هه 
ت بت و  وه ندی ده توانت ڕامیارآار بت آارمه مرۆڤ ده. دات آیس ده هۆشیاریی خۆی له

رباسی   سه آاتك مرۆڤ دته. ی خۆیان یان به آشانه آه یهر م هه ڕۆشنبیریش بت، به
وه، آاتكیش  فتار بكات و بیربكاته ك مرۆڤكی ڕۆشنبیر ڕه بت وه آان ده یییه  بیرۆآه وه لكدانه
. وت بكات سوآه ك ڕامیارآارك هه توانت وه آان ده تیه وه آان و ده  ڕامیاریییه رباسه  سه دته
نكی  ند بن به الیه ین آه ڕووناآبیران پابه ده  نه وه ڕی آه ئمه ڕگا به پهمه ت رده و سه ئه

یان  آه ریه ندی جیاوازن هه  هه ت دوو ڕه دیاره بیر و ئایدیۆلۆژیه. وه تیییه وه ڕامیارآار و ده
 رگیز مرۆڤ ناتوانت بیر بت هه یدا ده ت له بیر په ئایدیۆلۆژیه. آرت ك آاری پده یه شوه به

  تیه و هناویه  و ئه ته نی ئایدیۆلۆژیه ت، چونكه خودی بیر خاوه ی ئایدیۆلۆژیه بكاته آۆیله
ندامی پارتی  ئه" 1953 بۆ 1950"ی س ساڵ  آۆ خۆی ماوهر خودی میشل فو  هه))6((.ئاراوه

وه یبژاردو ی آه هه ته و ئایدیۆلۆژیه م ڕۆژك له ڕۆژان ئه نسیی بووه، به ڕه آۆمۆنیستی فه
موو آات  واته بیر هه  آه.بت فیی هه لسه وه و داهنانی فه ر بیرآردنه رتی بۆسه یتوانیوه آاریگه نه

ی تری چ بۆ زیاد بكات چ  ندی دیكه لۆژیا بكات و بهۆیستكاریی ئاید توانت ده مك ده رده و سه
 1958ی آۆ له وتی سودن پش چوونی بۆ وتی پۆالند ساپشتر فو .م بكات ل آه

آه  یه  سودیی م پرۆفیسۆره دات، به ی  نیشانی پرۆفیسۆركی سودیی ده آه رتووآه په
ڕۆآی   نوكانی فۆآۆ ناگات له ناوه فه سه له ی له فه وه هۆی ئه وه  به آاته تده ی ڕه آه ته بابه
پۆۆنیا  وتی  آاته هت و ڕووده جده آۆ سودن بهفو. یی دا ڕتووآی مژووی دوانه هپ
ی  وێ دآتۆراآه نسا له ڕه وه بۆ فه ڕته گه آات و پاشان ده واوده ی ته آه ڕتووآه وش په رله هه
 پش  ده آات به دوو سه می  ڕنیساس ده رده ییی باس له سه مژووی دوانه. هنت ستده ده به
ی  ده ا آۆتاییی سهت  ههآات سیكیی دهمی آ رده مانكات باس له سه هه. رییی می ڕۆشنگه رده سه
ستپكردنی ڕۆژگاری  تای ده ره  سه پاشان باس له. ریی بووه ، آه ڕۆژگاری ڕۆشنگه ژده هه

ی دات آه مۆدرنته شوازكی نو مان نیشانده وه آانیدا ئه قه فۆآۆ له ده. آات  ده مۆدرنته
 آان و  شتخانهآان و یهروونیی  ده خۆشخانه ی نه وه آایه هنانه. وه  آایه تی هنایه سته ده
ری  ك نونه آانیش وه خۆشه ت و نه سته ری هۆش و ده ك نونه آان وه ستنیشانكردنی دآتۆره ده

ڵ  م له آۆمه آرن هه خۆش ناونووس ده  نه ی آه به وانه ت ئه دا فۆآۆ ده  لره.دوانه
 سیمبوی  بنه آان ده تخانهآان و ش خۆشخانه واته نه آه. وه شاردرنه م ده وه هه آرنه جیاده
بۆچوونی . كانی زانا و هۆشیار  سیمبوی خه بته ش ده ی شتخانه وه ره و دهدوانه كانی  خه
روون و ڕۆح  كانی ده ڵ خه گه  له آانه آردنی دآتۆره ه آانی مامه  تازه وه شوه م ڕووه آۆ لهفو
نھا  ته ییی به دوانه. ڵ  بۆ آۆنترۆكردنی آۆمه ته سته آی نوی ده وتنی همایه رآه آه ده. خۆشدا نه
. ن گه سانكی تریش تیده ختیار و آه البه ڕز مه ك خوودی به ت وه  مانای شتیی نایه به
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ڵ فۆڕمی چینی  گه یاڵ آه له  و خه وه وشت و بیرآردنه  له جۆرك ڕه یه ییی بریتیی دوانه
ی پاشخانی  خرنه ی آه ده سانه و آه یه له بۆچوونی ئه یییی بیرتی دوانه. ستدا ناگوونجت باده
 آه  مریكاوه دا له دیدی ئه مه رده م سه ئستاش له. وه سته هۆی چینی باده گاوه به آۆمه
 وه ڕه وت له ڕگای شه یه  ده،م ه  قه داته  و شت ئه النی دوانه ت به گه ڕاستی خۆرهه ناوه

ختیار  البه ڕز مه ك به ته وه سته آۆ نه دژی هۆشه نه دژی ده فو.ییوه به مرۆڤی ئاسا بیانكاته
تك آه هیچ  سته گۆڕت بۆ ده یه آه ده یه  تازه  ته سته  ده م جۆره آۆ دژی ئهفو. یشتووه تیگه

. آات آی داخراو و دیسپلینییدا سازده زگایه وه و خۆی له فۆڕمی ده رگرییكردن ناهته خاكی به
. ت تی تۆتالیتاریانه و دیكتاتۆریه سته آرت بۆ دروستبوونی ده ترسیی تری  لده ش مه مه آه ئه

                                                                        
:                   آانی گۆڕان و ناساندنی آلتووری جیاواز ترس له قۆناغه  

ویست آاركی بڤه و  بوونی خۆشه آوو ئستا هه تاوه ی دا ههواری گای آورده ناوآۆمه  له
م تا زۆر  یه آه ی آوردیی دا هه له ناوآۆمه" شاز" ئاوسنامه  ت بۆ آچان، دیاره تایبه  به یه غه ده قه

. یانیژ ر به رانبه ن به ی خۆیان آراوه  و ڕۆشنبیرانه وه پی توانای ئاستی لكدانه آان به آه خزانه
واریییان  ی آورده راپای آۆمه گۆڕ سه ی نه آی زۆری ڕژه یه شدا ڕژه وه ڵ ئه گه هم ل به

كانكی  ی آه خه و خانه آكه له بوونی ئازادیی سكسوال و دداریی یه نه. داگیرآردووه
ك  یه هیچ شوه تیی  و ناهن به وستكی آوردایه رست آردوویانه به آلتوور و به هه په آۆنه
  وه تاآه ته وه به میرات بۆیان ماوه ین ساه له باب و باپیرانیانهیند ی چه رینه  پان و به دیوارهو  ئه

ب  بنه دایك به بنه قوربانیی سكپیی و ده ی ده و آچانه ئه. ترك چییه لی بووخنرت سنتیمه
بت یان   آووشتن دهنووسیان یان وا چاره تیی و ئایینیی، ئه آی ژن و مردایه یه نامه گه هیچ به

 ئامركی  بنه مانكاتیش ده هه. بژرن گادا بۆخۆیان هه ناوآۆمه رشۆڕیی له بت ژیانكی سه ده
آاریان  ت به هوه آانی شه بت بۆ ساته رآات ویستیان هه گای پیاواندا هه ناوآۆمه آارهنراو له به

 ئامركی  بنه ن و ده ده آیس ده ۆیان لهتیی خ  خودی مرۆڤایه و ژنانه دا ئه  لره واته آه. بھنن
وه  شانه  ڕه م آلتوره ندبوون به پابه. آان تیییه یه  مرۆییی و آۆمه ر له مافه ده آارهنراو به به

پارز ئستا  رانی آۆنه نووسه. واریییه خونده زانین و نه ییی و نه كوو دڕنده تیی نییه، به آوردایه
یان بۆ آوردستان بك له  وه ڕانه هۆی گه ترسن آه به وروپا ده آانی ئه له وت له آورده

. وه گای آوردیییه ن بھننه ناوآۆمه گه وشتیی تده وان به ب ڕه وروپا آه ئه آلتووری ئه
ر و مامۆستای زانكۆ و  زاران ڕامیارآار و نووسه  هه ی آورد به دایه آه ئمه آان لره آشه

ر و  وتنخواز و داهنه ی آه پشكه سانه و آه ی ئه م ڕژه  بهیه، دآتۆر و پرۆفیسۆرمان هه
م له باشووردا  دا النی آه  ناآات آه آورد بتوانت له آوردستان وه شی ئه ن هشتا به وه ره بیرآه
رج نییه  مه. ین آی هاووتیی هۆشیار دروستبكه گایه وایی آورد خۆیدایه آۆمه رمانه ژر فه آه له
وه  ره رك بیرآه رج نییه نووسه مه. وه بت ره ر و بیرآه سۆر بوو مرۆڤكی داهنهوی پرۆفی ئه
ت  تایبه آوو ئستا به تاوه دایه آه هه  لره آه خابوونه مه. وه بت ره رج نییه دآتۆرك بیرآه مه. بت

 و زانكۆ. رمان نییه رمانك آه له آاتكدا خوندن فه  فه ته دا خوندن بووه له آوردستان
وان،  ره ی بیرآه گ پگه رچووانی خوندآاری بایه نه آوو جاران شونی ده روه دانیشگاآان هه
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ن  آه نگده وێ خۆیان ڕه چن له آان ده ك وایه خوندآاره یه نگكردن و خومخانه ك ئۆفیسكی ڕه وه
م  یی، بهنگكردنكی زانست ڵ، ڕه ی تری ناوآۆمه آانی دیكه ی خۆیان له تاآه وه بۆ جیاآردنه

. چت رده ی زانكۆ جدن بیرآاركیان لده وه سیان دوای ئه م آه آوو آارآردن له بیردا آه وه
 زیاتر  ربۆشه نت، هه یه گه واریی ده ی آورده آانی گۆڕانی آۆمه ش زیانكی زۆر به قۆناغه مه ئه

ژر  قورتنن و له ده ڵ هه هپارز خۆیان زیاتر له گۆڕانی آۆم ری آۆنه نداران و نووسه تمه سیاسه
                                . نن یه گه ی آوردیی ده تیی دا زیان به گۆڕانی آۆمه فشاری آوردایه

ی  وییدا، گالیسكه رڕووی زه گاآانی سه ی آۆمه ینهیناو زۆر آاركی تری زۆر گرنگ آه له
وه  تا ئستا ئازادیی هۆش و بیرآردنه  آه هه یه  وه آشت، ئه دوای خۆیدا ڕاده خ به آی ته مژوویه

ڵ  آانی آۆمه ندامه ناو ئه دراوه، چ له ی خۆی پنه قینه وای ڕاسته نووسیی مافی ڕه و بیاری چاره
آی  یه وه ی جار آاردانه نهیش زۆری م ڕووداوانه آانی ئه روونیییه  ده ریییه آاریگه. ناو خزاندا و چ له
روونی  ن آه ده آه ها له تاك ده ندێ جاریش وه هه. ر خودی تاك سه هبت ل تیڤیان ده نگه

بته هۆی  ، دهبات  الده ندی دیكه هه ندێ ڕه ڕووی هه سه  له رده ش په م تكشانه تكبشكت، ئه
 و نوانی مۆڕال  ریینیان له  دیواركی پان و به آی درژه ی آه مژوویه و سنوورانه شكاندنی ئه

آكه له  ی ژن و پیاو یه ردوو ڕاسه ی هه وه آانی نزیكبوونه ندیییه یوه په. دووهڕیادا دروستكر
 هۆی هبت  ده ندیییه یوه م په تكدانی ئه. آانی ژییانی مرۆڤ روونیییه  ده ناسكتریین ئۆبجكته

ا د م باروودۆخه ی آه له و قوربانیییانه آكه له فریدریش نیچه یه. روونیی چروپ تكشكاندنكی ده
 له ڕۆم آچكی 1882آانی مانگی ئاوگوستی سای  نیچه له آۆتایییه. بووه ئاسان ڕزگاری نه

ی و به دایكی  آه  به خوشكه آه ن، آاتك نیچه آچه آه آتر ده یه ز له ناست و حه ڕووس ده
زۆر آی  تیییه ی سووآایه آه  و خوشكه دایكی نیچه. بت آی زۆر ده رانیییه ناسنت، تووشی نیگه ده

بنه  ی ده آه  و خوشكه  دایكی نیچه.یشكنن دا ده رچاوی نیچه به ن و له آه  ده آه  ڕووسه به آچه
 تووشی  آه، نیچه  ڕووسه ی نوان نیچه و آچه آه  دداریییه ندیییه یوه هۆی بچاندنی په
چت و  كدهڵ خوشك و دایكیدا ت گه ی لهیند یوه په. بت روونیی و گایستیی ده تكشكاندنكی ده

ند سای   له چه نیچه. ی آه نشتیی بۆ دایكی و بۆ خوشكه رزه ی سه وته نووسینی نامه آه ده
و  تا ئه  هه نیچه. هو" هۆمۆچچهئ" ناوی  رتووآكی نوێ به آات به نووسینی په ستده  دهداهاتدا

 ساییدا" 44"ی ن مه شی له ته" هۆمۆچچهئ" ڕتووآی  بوو په" توورین" شاری ر له آات هشتا هه
آی  یه وشه" ئچچه هۆمۆ". ستپكردووه ده تی دایكبوونیه ردا آه ڕۆژی له ی ئۆآتۆبه له پانزه

و  ئه"وه  ی پكه آه واته. مانای مرۆڤ به" هۆمۆ"چقینه  مانای تاجه به" ئچچه"لكدراوی التینیییه، 
میینجار  آه  بۆ یه یه م زاراوه ئه. یه"یساع"دا  ست لره به  مه آه" ردایه سه ی له ی تاجكی چقینه مرۆڤه

لیم  آاندا له شاری ئورشه می ڕۆمه رده سه  داهاتووه آه له وه ه"پۆنتیۆس پیالتووس"می   ده له
. بووه سكی هه دانی آه سداره بووه و تاوانای بیاردانی له ری هه ك دادوه تكی وه سته ده

ر  یسه ی بوونت له قهیهۆی یاخ:   عیسا و ده تهآا می ده آاتك پۆنتیوس پیالتووس ڕووی ده
آاته  آات و پاشان ڕووده رسام ده یه پیالتووس سه م قسه ئه. ڕاستیی:  چییه؟ عیساش ده

 ڕازی نابن،  آه ره ماوه جه. ین با ئمه له عیسا خۆش بین و ئازادی بكه:   و ده آه ره ماوه جه
تیی  آات به سووآایه ستده  ڕاستیی چییه؟ پاشان ده: وه الی عیسا و ده ڕته گه پاشان ده



 

ww
w.
ku
rd
is
ta
nn
et
.o
rg
 

 15

تا  یبات هه یھنت و ده دا ده ر شانۆآه سه آات و به ر ده سه ی له پكردنی عیسا و تاجكی دڕآینه
یه ئچچه هۆمۆ من  مه ن ئه ماشا بكه ت ته پاشان پیالتووس ده. وانی بت زیاتر خون له نچه

 ئازاردانی  وته آه وه نیچه ده لره.  ئچچه هۆمۆیه مه م ئه نابهدا شك  م مرۆڤه هیچ تاوانك له
ی  وه بته عیسا و جاركیش به پیالتووس بۆ ئه روونی خۆی جارك له خودی خۆیدا ده ده
آی  یه فه لسه فه. تی ی آه خۆیه سه و آه بته به وه آه مرۆڤ چۆن ده آی نوێ بدۆزته یه فه لسه فه

بۆچی من باشتریین " آانی  ره رسوڕهنه  سه  وته"وه ره خۆت بناسه" د ی خو وه تریش بۆ ناسینه
ی  م پرسیارانه ئهمی   وه ؟ بۆچیی من زانام؟ له" نووسم بۆچی من چاره" " نووسم؟ ڕتووك ده په

یاخوود  سكی دكادنتم واته مرۆڤكی آولتوورل وه چونكه من آه:   له خودی خۆی، ده نیچه
ی   پانزهدایكبوون دا له و پاییزه موو له مانه هه ئه" ئچه هۆمۆ" .  ند رمه نهبیی یان هو ده ئه

" فبروار" تای مانگی  ره  سه له ه"ئلزابت" آه ناوی ی نیچه آه  خوشكه.1888ری سای  ئۆآتۆبه
  له" ناومان"ی  ردانی چاپخانه  سهنرت بۆ ده" ر گاست یتهپ"  ناوی   دا پیاوك به1892ی سای 

ستی  به  مه.وه گرته رده  وهآانی  و نووسینه آانی نیچه یگ  و تكای نامهالیپتساری ش
آانی  ت به نووسینه رشیفكی تایبه یوویست ئه  ده بوو، آه وه دا ئه  لره ی خوشكی نیچه"ئلزابت"

وه  نیچهموو هاوڕكانی   هه ندیی به یووه ش په سته به م مه بۆ ئه. الی خۆی دروستبكات  له نیچه
الی خۆی  ی له آانی نیچه وروپادا نووسراوه واوی وتانی ئه مانیادا و چ له ته آرد چ له ئه

   الی خۆیان دووباره آانی نیچه  له نامهانی ندینه  چه"ناومان" ی  م چاپخانه به .وه آۆآرده
" و " ر شمیدت هڕوودیگ" دا  آه "  هۆمۆچچهئ"رتووآی   ئیمۆش له په ربۆیه  هه وه نووسیبووه

  گای آوردیی دا ڕۆژانه ناوآۆمه   له.ون آه ر ده ست خونه یانكردووه ده ئاماده" آۆرد شپركلزن
ی ژن و پیاو و آوڕ و آچی آورد  ر ڕاسه ر مرۆڤی آورد بۆسه  بۆسه روونیییانه  ده م هرشه ئه

وت  مان قفداوه، نامانه وه رآردنهرگاآانی بی تا ئستا ده ی آورد هه م ئمه وه، به بنه  ده دووباره
قاقای  ته بینه ستی ناوه دزوه ده" دو"ركی  رم مۆنسته شه. آان بدرآنین به ئازادیی ڕاستیییه

. رمداین آانی شه رتیییه ژر آاریگه ی آورد له هشتا ئمه. آانمان سته ربیینی هه ئازادیی ده
 ئاسا بۆ  بت نیچه مرۆڤی ئازادی آورد ده. ین"چت یییه، ئابوومانده نابت، شووره"هشتا دیلی 

.       ر پویستیكرد گه وه ئه یش بته هوڕووی دایك و خوشك و آۆم ره آانی بوانت به سته هه  
ڵ، آه شونكی زۆر  آانی ناوژییانی آۆمه رتریین ئۆبجكتیفه زیندووه آكه له آاریگه  یه ئایین

 .روونی مرۆڤدا دروستبكات تك له ده توانت ئیمپاتۆریه  آه ده آه یه آارا.نت ڵ داده ر آۆمه سه له
تا  هیچ سۆزك هه .نرت آان داده تیییه یه آانی پله آۆمه ین ڕكخستنهیآك له گرنگتر ن به یهیئای

ڵ  س و آۆمه ر بیر و هۆشی تاآه آه سه ین له شون دانان لهیی سۆزی ئا ندازه ئستا به ئه
 مرۆڤ  ر به ئایین، بۆیه رانبه  به ڕكی هزرییدایه نی له شه مه  مرۆڤ به درژاییی ته.ر نییه آاریگه

چوونه  رله به. وه ڵ ببته نگاری آۆمه ره وسا به وه ئه ناخی خۆیدا بباته  له ڕه و شه تا ئه ره بت سه ده
 ی خۆی بدات آه ندامانی خزانه ئهگاوه مرۆڤ پویسته پیشانی  ڕی هزریی آۆمه یدانی شه نو مه
ییی و  ماه رتیییه بنه  ژر آاریگه چته وبدات نه بت هه ده. وه آاته و جۆركی دی بیرده آه ئه

  ر به ئایین پشت بكاته رانبه تی به یه ی آه هه ڕه و باوه وامییدان به رده پناوی به  له. وه آانه خزانیییه
تیی و  یه اریكستانی ملمالن آۆمهنو  ت له. ر آورسی لۆگیك دابنیشت سه سۆز و له
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" وه   قووتبكاته و پرسیاره بت له ناخی خۆشیدا ئه ده. بكات  هه"ڕاستیی"ك بۆ  آاندا چرایه ئایینیییه
ت بۆ آۆت و زنجیری  مكی لۆگیكانه ی آه تۆ وه وه  له ڕاستیی چییه بجگه ."ڕاستیی چییه؟

  ڵ و ڕۆی پیاوه دی خۆتدا جارك ڕۆی آۆمهبت له خو تۆ ده. ست و قاچی هزر پ بت ده
آانی  آكاتدا له خودی خۆتدا ئازاره تا له یه رك هه آان ببینیت و جاركیش ڕۆی ڕۆشنگه ئایینیییه

وتووییی  ر به تارییكستانی دواآه رانبه ر به پیاوانی ئایینیی و به رانبه ی خۆت به وه نگاربوونه ره به
روونی  آانی ده ی ئازاره رگه رآات به هه. وه و ڕووداوه و ڕیایستی ئهی بچیته ن وه رله بچژیت به

وا له ژییانی ڕیایشدا  آانی ناخی خۆتدا، ئه روونیییه  ده ر هرشه سه وتیت به رآه خۆتت گرت و سه
چیت و   وتووییدا ده گژ خوی دواآه وه به تیییه گاشدا به ئازایه وا له ناوآۆمه ئه. ویت آه رده سه
                                                         .یت خت بكه  بهدا ه پناوو  لهیت خۆتش ادهئام

Juni.o4 
 

:آان رچاوه سه  
1_ Bei Sokrates auf der couch ((  Axel Monte und Hubert pfau )) مانیی ئه  
2_ Friedrich Nietzsche (( Jenseits von Gut und Böse)) مانیی ئه  
3_ Schnellkurs Philosophie (( Günter Schulte)) مانیی ئه  
4_ Fridrich Nietsche (( Ecce homo)) مانیی ئه  
5_ Reinhard Müller (( Biographische Daten von Michel Foucault)) مانیی  ئه  
6_Jerry Bauer  (( Biographische Daten von Michel Foucault)) مانیی   ئه  
7_ Michel Foucault (( Wahnsinn und Gesellschaft)) Eine Geschichte des 
Wahns im zeitalter der Vernuft. مانیی ئه  
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