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 دەسەاڵت و روناکبیران
 

 : چاف بەکر ئەبو

  

 

Les intellectulels et le pouvoir 

 فوکۆ میشێل ، دولوز ژیل ، گۆی گفتو

 . حەسەن ئەبوبەکر ، پەراوێزدانان و کوردیکردن بە:  فەرەنسییەوە لە

 لەگەل بۆچی تێدەگەم لەو باش من ، سارتەر”:ووتم پێی ماوییەک:  فوکۆ میشێل
 سیاسەت مانایایەک و ئاراستە چی بە وە ، دەکات سیاسەت بۆچی ، ئێمەدایە

 و گرفت هەمیشە تۆ ، تێدەگەم لێت کەمێک لێڵییەوە و ئاڵۆزیی بە(  تۆ) ، دەکات
 ، بەاڵم.  گفتوگۆوە دەخەیتە(  lenfermement ، بەندکردن و زیندان)  کێشەی

 “ تێناگەم لەو من راستی بە ، دولوز بە سەبارەت

 بۆ ئەمە ، من چونکە . کردم سەرسامی سەرسورهێنەر شێوەیەکی بە پرسیارە ئەم
 . دەردەکەوت روون زۆر من

 نێوان پەیوەندی دیکەی تەرزێکی و شێواز ناو لە ئێمە ،ئێستاکە رەنگە:  دولوز ژیل
 کە تێگەیشتبووین پراکتیک لە وا جارانێک ئێمە.بژین پراکتیکدا -تیۆر

 پێچەوانەوە بە تر جارێکی بەاڵم.  دەرئەنجامە یاخود ، تیۆرە پراکتیزەکردنی
 خۆی خودی یاخود ، تیۆر بۆ پێشەکییەکە و ئامادەگییە کە ، تێگەیشتین

 پەیوەندییەکان لە وا گشتی شێوەیەکی بە . بە بوو تر تیۆرێکی بەرهەمهێنەری
(  totalisation)بەسەرتاپاکردنە پرۆسەیەی کە، فۆرمێک سایەی لە ، تێگەیشتبووین

 بێت تر شێوازێکی بە پرسیارەکە ئێمە بۆ رەنگە. تردا مانایەکی لە یا انایەکم لە ،
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 لە.  بن پارچەکراو و جوزئی زۆر پەیوەندی ، پرتکتیک -تیۆر پەیوەندییەکانی. 
 دەتوانێت.بچووکەوە مەیدانێکی بە پەیوەست بە ، لۆکالە هەمیشە تیۆرێک الیەکەوە

 تردا مەیدانێکی لە( application) ساغکردنەوەکەی و یەکالیکردنەوە
 نیە لێکچوو هەرگیز یەکترد گەڵ لە یەکالیکردنەوەیان پەیوەندی.ببینێت

 دەگات ئەوا.کاردەکات دیاریکراودا مەیدانێکی لە تیۆرێک کاتێک ، ترەوە الیەکی لە
 رووبەروو کۆمەڵێک بە.دیوار کۆمەڵێک بە ، بەربەست و ئاستەنگ کۆمەڵێک بە

 تری تایپێکی بە پێبکرێت جێگۆرکێی دەبێت ، ناچاری بە کە پێکدادان بوونەوەو
 بە بڕوات ، فرەیی بە رەنگەو کە. جیاوازەیە تایپە ئەم هەر( .  discours)گووتار

 . جیاوازدا تری مەیدانێکی سەر

 دانەیەکی بۆ یا ، تیۆریی پرسێکی بۆ( relais)جێگرەوەیە کۆمەڵێک پراکتیک
 مونارەسەیەک و مومارەسەیەک نیچوان لە جێگۆرکێ لە ،جۆرێکە تیۆر.دیکە
 جۆرو بە بەرنەکەوێت بێئەوەی ، بدات خۆی بە گەشە ناتوانێت تیۆرییەک هیچ.تردا

 درزخستنە بۆ هەبێت بوونی پراکتیک دەبێت بۆیە.بەربەست و دیوار لە شێوازێک
 چی بە.  یە(  فوکۆ مەبەستی) ؟ ئێوە..:  نمونە بۆ.تێپەڕاندنی بۆ دیوارەوە، ئەم

 بوو پەنایەک کە.تەریککردن تیۆری شیکارییەکی بە هەستان ئێوە ؟..پێکرد دەستتان
.  سەرمایەداریدا کۆمەڵگەی لە دا91 سەدەی لە ، عەقڵی – دەروونی پزیشکی بۆ

 خۆیان بەندییەکان پێویستە کە ، ئەوەی گەیشتنە کردەوەو رێگەیەتان ئەو پاشان
 یا. ) جێگۆرکی کردەی بە هەستن یا بکەن قسە خۆیانەوە بارەی لە و خۆیان بۆ

.(  ئەوان نوێنەری جێگرەوەو بە بوون ئێوەبوون ، پێچەوانەوە بە ، بڵێین باشتر
 ئێوە زینداندان،کاتێک لە کە دەدۆزییەوە، خۆیان زینداندا لە بوون کەسانێک ئەوان

 لە هێنا،تەنها پێک بەندییەکانەوە بارەی لە بەدواداچونتان و زانیاری گروپێکی
 زیندانییەکا تیایدا کە هەلومەرجێک ورەخساندنی چاککردن: بوو بنەمایە ئەم سەر

 ئەبێت هەڵە و ڕاست نا تەواو ئەمەش.بکەن قسە خۆیانەوە بارەی لە خۆیان بتوانن
 مەیدانی ناو چوونەتە ئێوە کە ”کرد بۆ بانگەشەی ماوییەکە ئەوەی وەک“ ،

 لەوێدا. vos theories ( application)  تیۆرەکانتان ساغکردنەوەی ،بۆ پراکتیکەوە
 مانا بە گەران نە ریفۆرمانەو پرۆژەیەکی ،نە هەبوو بوونی ساغکردنەوە نە

 سستەمێکی: بوو جیاواز تەواو کە هەبوو بوونی تر شتێکی بەڵکە. کالسیکییەکەی
 پارچە پارچە فرەییەکی و بوون پێکەوە لە(  relais un systeme de) جێگرتنەوە

 ، ئێوە بۆ.، یەکسانی بە پراکتیکدا تیۆررو لە هەبوو بوونی بەشبەشکراودا و کراو
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 وشیارییەکی ، سوژەیەک کە دروستکرد درزەی ئەو ، تیۆری روناکبیری
 کە تێکشکاند ئەوەیان. تێکۆشان و جوواڵن کە ئەوانەی. بێت نوێنەرایەتیکراو

 بە بوون مافی بانگەشەی سەندیکاکان و پارت چوونکە . بن کراو نوێنەرایەتی
 هەمیشە ؟ ئەنوێنێت کردە کئ دەکات؟ قسە کئ.دەکرد نوێنەرایەتیان و نمایندە
 کردەیەک یا دەکات قسە کە کەسەشدا لەو تەنانەت(. multiplicite) فرەییە

 بچوکی پێکدادانین،گروپی گروپی ناو چوونە گرووپی هەموومان ئێمە. دەنۆێنێت
 بوونی( representation ) نوێنەرایەتیکردن ئیدی . (groupuscule)سیاسین

 ئەمەش. پراکتیک ئەکسیۆنی ، یتیۆر ئەکسیۆنی.هەیە بوونی ئەکسیون تەنها.نەما
 (.reeaux)تۆرەکان ،یا جێگرەوەکان لە پەیوەندیگەلێکن

 شێوەیەکی بە ، روناکبیرێک کردنی سیاسی بە کە دەردەکەوێت بۆم وا:  فوکۆ میشێل
 کۆمەڵگەی لە ئەو رووناکبیری پێگەی:  دەردەچێت شتەوە دوو لە کالسیکی

 ئەو نێو لە ، سەرمایەداریدا بەرهەمهێنانی سیستەمی لە ، بۆرژوازیدا
)  ئەیسەپێنێتە یا ، دەهێنێت بەرهەمی سیستەمە ئەم کە ئیدیۆلۆژیایەی
 ، نەفرەتلێکراو ، دەربەدەرکراو ئومێدی، نا بەرەو تەریککردنەوەی ، بەکارهێنراوە

 ئەو تایبەتی گووتاری(. هتد …بێئەخالقی بە ، ەهەڵگەرانەو کۆدێتاو بە تاوانبار
 کە ، حەقیقەتە کۆمەڵێک هێنانەوەی ئاگا بە هێنانەوەو خەبر بە شێوەیەیە بەو

 لەو ، تدەردەخا پەیپێبراو نا سیاسیانەی پەیوەندی دەرهاویشتەو هەندێک
 یەکتر بە سیاسیکردنە بە لە شێوازە دوو ئەم.  نایانبینین ئێمە کە جێگەیەدا

 ) رونابیرێکی تایپی.  یەک بە ناگەن کەرنین تەواو چۆن وەک . ننی نامۆ بێگانەو
 دوو ئەم . هەبوو بوونی(  سۆسیالیست روناکبیرێکی تایپی و(  نەفرەتلێکراو

 لە.دەچو یەکدا ناو بە دەکراو تێکەاڵو ئاسانی بە سیاسیکردن بە لە شێوازەی
 لە لێدەکەوتەوە(  تووندووتیژئامێزی پەرچەکرداری) دۆخدا و چرکەسات هەندێک

: 9181 سااڵنی پاش ، پاریس کۆمۆنەی پاش ،لە9181 پاش لە . دەسەاڵتەوە الیەن
(  حەقیقەتی) لە شتەکان کە کاتەی ،ئەو بوو ملکەچکرا ، لێکراو نەفرەت روناکبیر
(. قووتە و رووت پاشا) بووترایە نەدەبایە کە کاتەی ئەو ، دەرکەوتن خۆیاندا

 کە کەسانەوە ئەو ناوی بە ، ناینینن کە دەڵێت بەوانە حەقیقەت و راستی روناکبیر
 . ڕوونی بە و وشیاری بە:  بیڵێن ناتوانن

 رووداوەکانی مەبەست ) تازەدا کاتێکی لە کرد کەشفیان روناکبیران کە ئەوەی یا
 پێویستیان مێگەل جەماوەرو کە ئەوەی.  دوورترەوە وەختێکی لە ەیا( 9191 ئایاری
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 بە ، زانی ئەیان لەوان روونتر و باشترو بە جەماوەر ،( زانینی) بۆ نەبوو پێیان
 بە هەڵدەسێت کە هەیە بوونی دەسەاڵت سیستەمێکی بەاڵم.  ئەیانووت بەهێزتر

” 9“ دەسەاڵت. زانینە گووتارو ئەم بەتاڵکردنەوەی و یاساغکردن ، و گەمارۆدان
 بە و قوڵی بە زۆر ، دەسەاڵت بەڵکە نیە، چاودیریکردندا بااڵکانی دەزگا لە تەنها
 بە ،خۆیان،روناکبیرانبوون ئەوان.گۆمەڵگەدا تۆرەکانی سەرجەم لە خەوتووە ووردی

 ، گوتارن و وشیاری بکەری ئەوان کە ئیدیایەی ئەو.دەسەاڵتدا سیستەمی لە بەشێک
 تۆزێک کە نییە ئەوە رونکبیر رۆڵی. سیستەمە لەم بەشێک بە ئەیانکاتەوە

 و الڵ حەقیقەتی ووتنی بۆ( بەالدا تۆزێک ا،ی پێشەوە بۆ تۆزێک)  بکات جێگۆرکێ
 فۆرمانەی بەو دژ خەباتکردنیانە زیاتر بەڵکە ،(  la verite muette) لەیادکراو
 لەناو( :  ئامانجن و مەبەست)  هەمانکاتدا لە کە جێگایانەی لەو ، دەسەاڵت

 تیۆر کە لێرەدایە ئا..( . گووتاردا ، ،وشیاری حەقیقەت و مەعریفە، سیستەمی
.  ناکاتەوە ساغ پراکتیکێک. رێتً  وەرناگێ شتێ هیچ وە ، ناکات هیچ لە گووزارشت

 وتتان ئێوە وەک ناوچەیی، و هەرێمی و لۆکاڵی پراکتیکێکی بەاڵم.  پراکتیکێکە ئەو
 ، بەیانکردنی و دەرخستن بۆ تێکۆشان ، دەسەاڵت دژی تێکۆشان. سەراپاگیرە نا: 

 بۆ نەک تێکۆشانێک. تەڵەکەبازە و فێڵباز ،زۆر(دیارە نا) زۆر کە جێگایەی لەو
 وەک ووشیاری کە درێژە ماوەیەکی. ) “ گەڕانەوە وشیاری و وشیاربوونەوە“

 لە پێدانە گرنگی جێگەی ، بابەتێکە کە مانایەی بەو بەدەستهاتوو مەعریفەیەکی
 لەگەڵ ،، دەسەاڵت کەوەتنی چنگ و رووخان بۆ بەاڵم( . بۆژوازیەتەوە الیەن

 رووناکی بۆ پەیمانبەستن بە نەک ، ئەکەن بۆ خەباتی کە ئەوانەی سەرجەم
 و هەرێمی ،سیستەمێکی تیۆرێک. نزیک لە یا دوور لە روونکردنەوەی و سەر خستنە

 . خەباتکردنەیە ئەم ناوچەیی

 هیچ. وایە( کەرەستەکان قوتوی)  وەک رێک تیۆر تیۆر، ئەمەیە ئا: دولوز ژیل
 بۆ نەک.فەرمانەوە بخرێتە و بەکاربهێنرێت ئەبێت…نییە دالەوە بە پەیوەندی

 و بەکارهێنان بۆ نەبن کەسانێک ئەگەر(. pour soi meme ، خۆی خودی)
) تێکشکاندنی بۆ تیۆریستێکەوە خودی الیەن لە دەستپێبکات وە ، ساغکردنەوەی

. نەهاتووە هێشتا چرکساتەکەی یا ، نەبووە دەرئەنجامێکی ،ئەوا(بوون، تیۆریست
 ترمان تیۆری یا ، دەکەین دروست دیکە تیۆری بەڵکە ، تیۆرێک سەر ینەوەناگەرێ
 کە”  پروست مارسیل وەک نووسەرێکی کە ، سەیرە ئەمە.   ئەکەین بەهێزتری هەیە

 بەو:  ئەڵێت روونی بە زۆر بارەوە ،لەو دەردەکەوێت بێگەرد روناکبیرێکی وێنەی بە
 ، کراون ئاراستە دەرەوە بەرەو گەلێکن چاویلەکە کە بروانن کتێبەکانم لە نیگایە
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 تر چاویلکەی ، نەبن هاوکارتان و خۆیاندا ڵ گە لە نەبەن ئێوە ئەوان ئەگەر
 خۆی تیۆر . بێت جەنگ ئامرازی کە بدۆزنەوە ئامرازێک خۆتان ، بەکاربێنن
 بە کە دەسەاڵتە ئەوە.  فرەیە و دەکات فرەیی بە خۆی بەڵکە ، ناکات سەراپاگیر

 ئەمەتان بەڕێکی و ووردی بە ، ئێوە وە ، سەراپاگیری کاری بە هەڵدەسێت سروشت
 لە بوارێک لە لە تیۆرێک کۆێدا لە ، دەسەاڵتە دژە خۆی سروشتی بە تیۆر:  گووت

 کەمترین کە دەکاتەوە مەحاڵە ئەو رووبەروی خۆی ئەوا ، رێکخست خۆی بوارەکاند
 بە ،و تەقینەوەیەک ببێتە بتوانێت بێئەوەی و هەبێت پراکتیکیانەی دەرئەنجامی

 کە بەهانەیە هۆکارو ئەم هەر( . گۆران بۆ ئەبێت تر بوارێکی بە پێویستی تەواوی
 لە یا ریفۆرم. بێت نیفاق لە پر گەمژانەو رادە بەو ریفۆرم(  فکرەی ) دەکات وا

 بانگەشەی و بن نوێنەر خۆیان دەیانەوێت کە ، ئامادەکراوە کەسانێکەوە الیەن
 دیکە ئەوانی بری لە قسەکردن پیشەی لە شێوازێک یا ، دەکەن نوێنەرایەتی

 فری و فێڵ و کار تەنها ئەمەش ، دیکەوە ئەوانی ناوی بە . دەکەن دروست
 بەربەست لە دەکاتەوە توان خۆی کە دەسەاڵت دابەشکردنی لە جۆرێکە دەسەاڵتە،

 لە ،خواست ریفۆرمێکی یاخود.فراوان ستەمێکی بە کردنی هێز بە وخۆ دروستکردن
 درز پێوەی،ئەمەش پەیوەستن کە کەسانەوە ئەو الیەن لە چاوەروانکراوە سەربو

 کردەیەکی دەبێتە بەڵکە ، ریفۆرم بە نابێت(  ریفۆرمبوونیەوە ) بە نێو دەخاتە
 ) ئەوەی لەسەر سوورە ، بەشبەشە کارێکتەرەکەیدا قوواڵیی لە کە شۆرشگێرانە
 la totalite du pouvoir et du sa)پلەبەندییەکەی و دەسەاڵت سەراپاگیری
hierarchie  )کە:ئاشکرایە و روون ئەوە زیندانەکاندا لە.پرسیارەوە ژێر بخاتە 

 تووڕدانی کردنەوەو خاڵی تەنها بەندییەکان داخوازی بچوکترین و کەمترین
 دایەنگەکان ناو منااڵنی کاتێک.بێت(  ساختە و درۆزن پلوڤانی ) ریفۆرمەکەی

 تەنها ، کانیان پرسیارە تەنها خود ،یا داخوازییەکانیان زکردنوەیبەر بە هەڵدەسن
 لە. ت بدا روو فێرکردندا سیستەمی کۆی لە تەقینەوەیەک ئەوەی بۆ ئەمەبەسە
 لە: بێت خۆڕاگر ناتوانێت ، دەژین تێدا ئێمەی کە سیستەمەی ئەو ، حەقیقەتدا

 ستەمکردنی و گڵۆباڵ درووستکردنی بەربەست هێزی کە ئاستانەی و پنت ئەو هەموو
 یەکەمین ئێوە ، من رای بە.  هەیە بوونی فشۆڵی و الوازی شۆێندا هەمان لە ، هەیە

 ، کتێبەکانتاندا لە چ جا.کرد ئێمە فێری بنەرەتییەتان شتە ئەوە بوون کەسانێک
 ئەوانی بری لە قسەکردن پوچی و هیچ و نزمی:پراکتیکیدا مەیدانی لە یاخود

 نوێنەرایەتیکردن ئەڵێن .، ئەکەین کردن نوێنەرایەتی بە گاڵتە: بڵم ئەمەوێت.تر
 دەخوازێت وا تیۆر کە ، ئەوەیە تیۆرییە گفتوگۆ ئەم دەرئەنجامی بوو،بەاڵم تەواو
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 رووی لە و کۆتاییدا ،لە تایبەت کەسانی یا گەڵیدا لە دەرگیربوو کەسانی کە
 . بێت خۆیان حسابی سەر لە پراکتیکییەوە

 بارەی لە تیۆرێکیان ئەوان.قسەکردن بە هەستان بەندییەکان کاتێک:  فوکۆ میشێل
 تیۆریان عەدالەتەوە و دادگاکان سزاو بارەی لە ،هەروەک هەبوو بەندیخانەوە

 بەندییەکانەوە الیەن لە کە دەسەاڵت، دژە گوتاری لە جۆرە ئەم.  هەبوو
 ئەمە ئا. الدەر و تاوانبار دەڵێین پێیان کە ئەوانەوە الیەن لە یا ، دەردەبرێنرا

 گرفتی(.  delinquance)تاوانەوە بارەی لە تیۆریەک نەک ، دەکرێت هەژمار گرنگەو
 لە کەمتر سااڵنە چوونکە( . marginal) الوەکییە و لۆکاڵی ،گرفتێکی بەندیخانە

 لە ئێستا رەنگە ، گشتی ،بە دەکرێن بەند دەچنە هەزارکەس 911،111
 سااڵنی لە ژمارەیە ئەم) بن زیندا لە کەس رهەزا 811،111 بۆ ،011،111فەرەنسادا
 خەڵک پەراوێزە و الوەکی گرفتە ئەم( . ئەبوبەکر ، بیستەمدا سەدەی حەفتاکانی

 گرفتەیان ئەم بەندییەکان بینیم کە بووم سەرسورمان تووشی من. دەکات هەراسان
 کە گیراوە هەند بە ئەوانەشەوە الیەن لە چۆن ،وەک گیراوە هەند بە بەالوە

 گووتاری بە گرنگیان خەڵکانەی ئەو: ئەوەی بینینی سەرسوورمانی. نەبوون زیندانی
 چۆن.  لێدەگرن گۆێی کۆتاییدا لە چۆن ، نەدەگرت بۆ گوێیان دەداە نە بەندییەکان

 سیستەمی ، گشتی شێوەیەکی بۆ کە ناگەیەنێت ئەوە ئەمە شیدەکەنەوە؟ ئەمە
 خۆی دەرکەوتنیەوە پەری بەو ، دەسەاڵت وەک دەسەاڵت کە ، فۆرمەیە ئەو سزادان

 بێبەشی ، تێیدا بیهێڵیتەوە ، زیندانەوە نێو بخەیتە کەسێک ئەکات؟ مانێڤیست
 faire)سێکسکردن لە ، دەرچوون لە رێگربیت فێنکی، گەرماو لە خواردن، لە بکەیت

d amour )… رادەبەدەری لە کواڵنی سروشتی ، دڵنیاییەوە بە لێرەد ئا.  هتد 
 . بکرێت وێنا دەتوانرێت کە ، دەردەکەوێت دەسەاڵت

 کاتێک” : وتتی ئەو,  بوو زینداندا لە کە ، دەکرد قسەم ئافرەتێکدا گەڵ لە رۆژێک
 و سزادا کردن زیندانی بە منیان ، تەمەنمدام چلەکانی لە من کە  ئەکەمەوە بیر

 چیرۆکەدا، لەم سەرسورهێنەرە ئەوەی( ”. پێدەدام ووشکەییانن ساردو سەموونێکی
 ئەو بەڵکە ،(  puerilite)نەبوو ەسەاڵت مومارەسەکردنی منااڵنەی رەفتاری تەنها

 ئەکرا،لە مەمارەسە پێ دەسەاڵتی و دەسەاڵت وەک کە( cynisme) بوو بێشەرمییە
 لە ، منااڵنەکەیدا فۆرمە لە ،( archaique) نەهاتووەکەیدا بەکار و کۆن زۆر فۆرمە
 کورتکردنەوەی و تەسککردنەوە و کەسێک بێبەشکردنی.سەرەتاییەکەیدا فۆرمە
.  بووین مناڵ کە لەوکاتەوەی هەر فێرکردین ئەمەیان ئەوان. ئاو و نان بۆ تەنها
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 مانێڤست خۆی و ئەبینرێت رووتی بە دەسەاڵت تێیدا کە جێگایە تاکە بەندیخانە
 وەک خۆی بۆ هێنەرەوەیە پاساو وە ، سنووربەزێنەکەیدا زۆر رەهەندە لە ، ئەکات
 وەک.  بدرێم سزا هەیە سەر لە ئەوەم مافی من” . بێت مۆراڵی دەسەاڵتێکی ئەوەی

 ئەوەی ئەمەیە ئا”…(vilain)بێزراوە و ناشیرین کووشتن و دزیکردن ، دەزانن چۆن
 دەسەاڵت جارێک بۆ کە بەندیخانەکاندا، نێو لە راکێشە سەرنج و ئەفسوناویی کە

 دەرئەخات خۆی بااڵ توغیانێکی و ستەم وەک ، ناپۆشێت دەمامک ، ناشارێتەوە خۆی
 لە ئەو ،(  pur بێگەرد،) هەمانکاتدا لە ،وە خۆیدا لە شێوەبێشەرم ووردترین بە ،

 ناو لە کۆبکاتەوە خۆی ناوەکییەوە رووی لە ئەتوانێت پاساودراوە،کاتێک ناوەکیدا
 و بەربەریی ستەمکارییە:  چوارچێوەوە بخاتە مومارەسەکردنەکەی کە( مۆراڵێکدا)

 ،بەسەر چاکە بێگەردی و پاک هەژموونێکی شێوەی بە( brute) وەحشیگەرییەکەی
 نا سەر بە تووندووتۆڵی ریکخراویی شێوەی بە ،یا دەردەخات خۆی خرابەدا

 du bien sur le mal،de l ordre sur le)تێکچووندا شیرازە و سپرزەیی و ریکخراویی
desordre.) 

 کە نین زیندانییەکان و بەندییەکان راستە،تەنها هەر پێچەونەشەوە بە: دولوز ژیل
 مامەڵە زیندانی وەک منااڵنیش بەڵکو ، دەکرێت گەڵدا لە مامەڵەیان مناڵ وەک

 هی کە ئەکرێن( منداڵکردن بە infantilisation)مناڵییەک ملکەچی مندااڵن.ئەکرێن
 زیندان لە برێک کانکەقووتابخانە راستە ئەوە مانایە، بەم. نییە ئەوان

 ژورەوە چوونە تەماشاکردنی تەنها.  ئەچن زیندات لە زۆرتر برێکی ئەچن،کارگەکان
 بۆ پێدان مۆڵەت سێ تەنها ، ترەوە الیەکی لە.  بەسە( Renault)رینۆ کارگەی بۆ

 سەدەی لە دۆزییەوە تان(  بتام جێرمی)  تێکستێکی ئێوە!. رۆژێکدا لە کردن پیسایی
 ئەم ناوی بە: پێشنیازکردبوو بەندیخانەکان بۆ ریفۆرمێکی ووردی بە کە دا،91

 سیستەمێکی پێکهێنانی و دروستکردن بە هەستا ، بااڵیەوە و نمونەیی ریفۆرمە
 بە خزمەت. نموونە بە بوو( نۆژەنکراو بەندیخانەی) هەرلەوکاتەدا کە ، بازنەیی
 کارگەو بۆ دەچین قووتابخانەوە لە ، پێی بێهەستکردن کە دەکات مۆدێلێک

 ئا.پێچەوانەشەوە بە وە ، بەندیخانە بۆ مانیفاکتۆرەکانەوە مانیفاکتۆرەکان،لە
.  ریفۆرمکراو نوێنەرایەتیکردنێکی جەوهەری ، ریفۆرمیزمە جەوهەری و کرۆک ئەمە

 و کار نوواندنی یا قسەکردن بە هەڵدەستن خەڵکی کاتێک پێچەوانەوە بە
 چۆن وەک.  نابنەوە هەڵگێراوە نوێنەرایەتیکردنێکی رووبەرووی ئەوان جووڵەییەک،

 پوچی و بۆش نۆێنەرایەتییەکی ، بەرامبەر ناکەن نۆێنەرایەتییەک پێشنیازی
 . دەسەاڵت
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 هەیەتی خەڵک کە( کینەی و رق) ئە سایەی لە ، وایدەبینم من:  فۆکۆ میشێل
 تەنها نابێت ، بەندیخانەکان و دادگاکان ، دادوەرەکان ، عەدالەت بە بەرامبەر

 هەموو پێش سەرەتاو بەڵکە ، هەبێت باشترەوە عەدالەتێکی بارەی لە ئیدیایەکمان
 لە ئەکرێت مومارەسە دەسەاڵت کە تایبەتییەی پنتە بەو پەیبردن ، شتێک

 مومارسە دەسەاڵت جێگەیەکە یا ، میللەتدا گەڵ لە بوونی دەرگیر و پەیوەندی
 ،( antijudiciare ، دادوەری دژە) ملمالنێی.  خەڵکدا خەرجییەکانی سەر بە دەکرێت

 نا ، بە دژ کردنەکە دژایەتی کە لەباوەرەدانیم من ، دەسەاڵت بە دژ ملمالنێیە
 بەرەو بلشتر پێناو لە ، بێت دادپەروەری ستەمی بە دژ یا بێت ستەم و عەدالەتی
 و هەڵچون ، هەرکاتێک ، سەرسورێنەرە شێوە هەمان بە.  دادپەروەری پێشچوونی

 هەمان لە.بووە مەبەست دادوەری دەزگای ، هەبووبێت وهەڵشاخانێک بوون یاخی
 دیکەی سەربازی،فۆرمەکانی دەزگای ، دارایی و باج دەزگای کە ساتەی و کات ئەو

 تر هیچی گریمانەیەو تەنها ئەمە“ :  من گریمانەی. گیراوە ئامانج بە دەسەاڵت
 بۆرژوازی بۆ بووە ئامرازێک ،”شۆرشدا کاتی لە نمونەو بە ”میللییەکان ،دادگا“

 و خستن بەدەست و گێرانەوە بۆ مێگەل جەماوەرو گەڵ لە هاوپەیمان و بچوک
 بۆ.  دەسەاڵت بە دژ بەرهەڵستکارەکان بەرگریکارو بزوتنەوە)  بە پەیوەندیکردنەوە

 بۆ دەگەرێتەوە کە خستوە پێشچاو دادگایان سیستەمەی ئەو ، هێنانەوەشی بەدەست
 بریارێکی ئەتوانێت کە دادوەرێک بۆ یا ،( بێت عەدالەت)  دەتوانێت کە عەدالەتێک

 ئیدیۆلۆژیای بەو پەیوەستە بەستوو پشت دادگا فۆرمی خودی.  بدات عادیالنە
 (.بۆرژوازییەتە) دراوێکی کە ، عەدالەتەوە

 ناچاری بە دەسەاڵت ئەوا ، وەربگرین هەند بە هەنووکەیی دۆخی ئەگەر: دولوز ژیل
 فۆرمە سەرجەم کە:  بڵێم ئەمەوێت ، هەیە گشتگیری سەراپاگیرو رۆئیایەکی

 ،لە دەکرێت سەراپاگیر ئاسانی بە پاشان ، فرەن ، سەرکوتکردن هەنووکەییەکانی
 توندووتیژیو ، کۆچبەران بە دژ راسیستانە سەرکوتکردنی.  دەسەاڵتەوە سۆنگەی

 دژ فێرکردندا،ستەمگەری پەروەردەو لە سەرکوتکاری کارگەکاندا، لە سەرکوتکاری
 ئەم سەرجەم یەکێتی)  دوی بە گەران بۆ نابێت ، گشتی شێوەیەکی بە الوان بە

 9191 پەرچەکرداری لە تەنها(  l unite de toutes ces formes)فۆرمانەدا
 پالن ریکخراوبوونێکی و ئامادەکاری نێو لە ، بێت گەرانێک زیاتر بەڵکە.  بگەرێین

 پێویستییەکی ، فەرەنسی کاپیتالیزمی.  نزیکمانەوە ئایندەی بارەی لە دارێژراو بۆ
 دەمامکە و ماسک لەو دەستبەرداربوونی هەیە، بێکاری(  یەدەگی) بە گەورەی
 سۆنگەوە نیگاو لەم ئا.  هەمان بۆ کار و گشتی کاری کە ، باوکساالرییە و لیبرالی



 

9 

: بدۆزینەوە سیستەمە ئەم فۆرمەکانی سەرجەم( یەکبوونی و یەکێتی)  دەتوانیت
 تاقەت زۆر کارهایەکی کە وترا کۆچکردن،جارێکیان کەمکردنەوەی و سنوربەندکردن

 لە بەربەستەکان و ستەم.دەکەین دەستەبەر کۆچکردووەکان بۆ بێمانا و پرووکێن
 ببەخشینە کارکردن ی“ تام 1 ”ئەمانەوێ کە کاتانەی کارگەیەکدا،ئەو

 بەربەستی و ستەم ، فێرکردندا لە ستەمگەری و الوان دژایەتیکردنی.  فەرەنسیەکان
.  کاردا بازاری لە الوان بە کەمە پێویستمان کاتێک ، چاالکە زیندو زۆر پۆلیسیانە
 فەرمانی پراوەکردنی بۆ(  بانگێشتکراون)  کاتیگۆرییەپیشەییەکان جۆرو سەرجەم
 و زانکۆ،پزیشک مامۆستایانی:بنئە توندوتۆڵ رێکخراو زیاتر زیاترو کە ، پۆلیسانە

 . هتد …جۆرەکانیدا، سەرجەم لە پەروەردەکاران ، دەروونیەکان شیکەرەوە

 شێوەیە بەو وە.  راتانگەیاندووە ئێوە زەمانەوە دێر لە کە هەیە شتێک لێرەدا
 هێزکردنی بە و پاڵپشتیکردن: بهێنینەوە بەرهەمی ناتوانین کە بیردەکەینەوە

 گشتگیرییەی سیاسەتە ئەم بەڵێ،رووبەرووی.بەندیخانە ستراکتۆرەکانی سەرجەم
 دژە بە.پێیە بەدەستمان حازر لۆکاڵی و ناوچەیی ،وەاڵمی دەسەاڵت

 ئێمە(.preventive)پارێزی خۆ جار هەندێک و چاالکانە، ئاگر،بەرگریکردنێکی
 دەسەاڵت تەنها کە سەراپاگیرییەی ،ئەو کردن سەراپاگیری بۆ نییە هیچمان

 ئەگەر لە بکەین، سەراپاگیری ناتوانین خۆمانەوە الی ئێمە پێیهەڵدەسێت،کە
 الیەکی لە. وەالنا مات(بەندی پلە و سەنتەرگەرایی) نۆێنەرایەتی فۆرمەکانی

 دروستکردنی بە گەیشتنە:نواندن و کردن بۆ هەمانە ئیمە کە ئەوەی دیکەوە،
 بنچینە ، تۆرەکان تەواوی سیستەمێکی. جانبیەکان پەیوەندییە( گرێدانێکی پێکەوە)

 ئێمە بۆ واقع ، حاڵ هەر لە.بارگرانییەکەیە ئەمەش هەر جەماوەرییەکان، و میللی
 مانا بە تێناپەرێت، ناویدا بە و سیاسەت سەر بە شیوەیەک هیچ بە

 competition) دەسەاڵت دابەشکردنی و کێبەرکێ و چاودێری تواناو کالسیکییەکیەی
et distribution de pouvoir.)ئەنجومەنی کە ئەنجومەنانەی ئەو وە 

 ئەمرۆ ئەوەی.کرێکاران گشتی سەندیکای و کۆمۆنیست پارتی نوێنەراەتیکردننوەک
. سەربازیدا یەکەیەکی قوتابخانەیەکدا،لە کارگەیەکدا،لە لە ئەدات روو کردەیی بە
 هەڵگری ئەکسیۆنەکە کە باشترە زۆر.کۆمیساریایەکدا لە بەندیخانەیەکدا، لە

 لە زانیاریانە لەو هەبێت جودای سروشتێکی کە بێت، زانیاری تایپێکی
 ئاژانسی زانیارییەکانی لە جودا شێوە هەمان بە.)  دەکرێنەوە باڵو رۆژنامەکانەوە

 چەپەکانی و سۆسیالیست پارتی هەواداری رۆژنامەیکی()Liberation) رۆژنامەوانی
 (.ر ئەبوبەک )فەرەنسایە
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 بۆ شێوە هاو فۆرمەکانی دۆزینەوەی بەرانبەر دۆشدامانمان گرفتەو ئەم:فوکۆ میشێل
 دەسەاڵت ،کە لەوەی بێئاگاین بیرمانکردووەو لە ئێمە کە نایەت ،لەوێوە ملمالنێئ

 تا بکەین 91 سەدەی چاوەرێی ،دەبوایە هەرشتێک پێش ؟( دەسەاڵت چییەتی) چییە
 هەمیشە رەنگە ،بەاڵم ە؟چیی( (exploitation)  ئیستیغالل و بەکارهێنان بزانین

 بۆ نین بەس یش فرۆید و مارکس تەنانەت چییە؟ دەسەاڵت کە نەزانین ئەوە
 هەمان لە نەبینراوە، بینراو و نهێنی و لێڵ شتە لەو تێگەیشتن لە هاوکاریکردنمان

 شوێنێکدا هەموو شاردراوە،لە هەمیش دەرکەوتووەو ئامادەو هەم ،کە کاتدا
 شیکردنەوەی ئەنالیزو و دەوڵەت تیۆری(.دەسەاڵت) دەڵێین پێی وە ، باڵوبۆتەوە

 پراوەکردنی کایەی ، -بێگوومان-دەوڵەت، دەزگاکانی سونەتیانەی کالسیکیانەو
 نەزانراو ئەو ئەمەش.شیکارناکات بۆ دەسەاڵتمان فەرمانەکانی و دەسەاڵت

 پراوەی کوێدا دەکات؟،لە پراوە دەسەاڵت کئ: هەنوکەییەیە گەورە ،نەناسراوە
 و و دەهێنێت بەکار کئ کئ کە دەزانین ئەوە نزیکەوە لە تۆزقاڵێک دەکات،هەنووکە

 کوێدا لە دەروات، کێدا دەستی ناو ،بە دەروات کۆئ بۆ قازانج سودو
 بریارەکان خاوەن ئەوە..…دەسەاڵت بەاڵم دەکرێت، تەوزیف بەرهەمدەهێنرێتەوەو

 چینی)  مەفهومی بەاڵم. ستیانەوەدە دەیخەنە و وەردەگرن دەسەاڵت کە نین
 هەژمونکردن،)ئامادەکراوە، زۆر نە روونەوە زۆر نە ،( فەرمانرەواکان

 ،میکانیزم دەسەاڵتدار گرووپی حوکومەتداریکردن، و رابەرایەتیکردن،فەرمانرەوایی
( ( un jeu de notionsچەمکەکان گەمەیەکی) ،لێرەدا(هتد..دەوڵەت دەزگاکانی و

 تا بزانین باش ئەوە دەبێت ئەنالیزەکراوبێت،هەروەک شیکارکراو پێویستە کە هەیە
 خاڵگەلێکی چی تا جێگروەیەکەوە، چی رێگەی دەکرێت،لە پراوە دەسەاڵت کوئ

 یاساغکردن ، پاسەوانی و و،چاودێری کۆنترۆڵکردن و کی هیرار بارەی لە ، مەبەست
 بوونی سەاڵتدە جێگایانەی هەمووئەو لە.سەپاندن و ملهوری و تەحریمکردن و

 نا قسە بارەیەوە لە دیاریکراوی بە کەسێک.دەکرێت مومارەسە دەسەاڵت هەیەو
 ئاراستەدا هەندێک لە هەمیشە دەسەاڵت کە ئەوەی نیە،سەرباری هەڵگری و کات

 بە تر هەندێکی گەڵ لە ، و ئاراستەیەک بە هەندێک گەڵ دەکرێت،لە مومارەسە
 خاوەنی کئ دەزانین خۆ ،بەاڵم ەنێتیخاو و هەڵگر کئ نازانین.تر ئاراستەیەکی

)  لە کردبێت پێی هەستم من ئەوەی تا نیچەوە)  ئێوەلە کتێبەکانی و نووسین.نییە
 کە بوەوە روون بۆ بووە،ئەوەم بنەرەتی زۆر من ،بۆ( شیزۆفرینیا و سەرمایەداری

 کۆنەی تێمە ئەو ر ژێر لە.گرفتەدا ئەم خستنی پێشچاو لە رۆیشتون دوورتر ئێوە
 ، دەسەاڵت یەکسانی نا و دەسەاڵت پرسی کۆتاییدا هتد،لە..”مەدلول و دال ناوما“
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 خۆی بە ،گەشە دژبوونەوەیەک و بەرهەڵستکاری هەموو.  دژایەتییەکانی و ملمالنێ
 و لە) دەسەاڵت، دیاریکراوی ناوەندێکی و پنتێ دەوری لە چربوونەوەی بە دەدات

 بەرێوەبەری( . HLM) ڵەخانەکانیبا پاسەوانی ، زۆرانەی نەژمێردراو ناوەندە
 بە.(رۆژنامەیەک سەرنووسەری سەندیکایی، بەندیخانەیەک،دادوەرێک،بەرپرسێکی

 و خەڵک ناو لە بارەیوە لە کردن قسە و ناوەندەکان تایبەتمەندکردنی و دیاریکردن
 بارەوە لەو ووشیاری کەس دژبوونەوەیە،چونکە و تێکۆشان خۆی ،ئەمە جەماوەردا
 تۆرەکانی سەر دەخاتە فشار ، بابەتەوە ئەم بارەی لە قسەکردن نییە،بەڵکە

) تایبەتکردنی و ،دیاریکردن دەکات چی کئ وتنی و ناونان بۆ.دەزگایی زانیاری
 بۆ هەنگاوە یەکەمین ئەمەش دەسەاڵت، بۆ گەرانەوەیە ،یەکەمین(ئامانج،

 ندییەکان،نمونە،بە بۆ گووتارانە، لەم هەندێک. دەسەاڵت تری بەرهەڵستکارییەکی
 چوونکە.بەرهەڵستبوونەوەیە لەمبارانەوە کردن قسە بەندیخانە، پزیشکانی یا

 تەنها ،کە ئەسەنێتەوە زیندان لە بێت ساتێکیش بۆ ئەگەر قسەکردن دەسەاڵتی
 بەرهەڵستکاری گووتاری.قۆرخکراوە ریفۆمخوازەکانییەوە یاریدەرە و ئیدارە لەالیەن

 دەکرێت ئەمەش. دەکرێتەوە( sacret.نهێنی) یرووبەروو:  ناکەوێتەوە نەست ،دژبە
 روونی نا و لێڵی زنجیرەیەک زۆری،؟لێرەدا بە زۆرە ،بەاڵم کەمی بە بەاڵم بێت زۆر

 non) نەوتراو چەپێنراو، refoule)هەمبەر لەcache)شاراوە،)  هەمبەر لە هەیە
dit)کەم، نرخێکی بە(  دەروونی شیکردنەوەی)  بۆ ئەبێت خەشکەر رێگا ،کە 
( ،sacretنهێنی) رەنگە.بێت بۆکردن ملمالنئ بابەتی دەبێت کە بەوەی ەبارەتس

 ئەم(. inconscientئاگایی، نا نەست،) وەکو تا ئاگاهێنانی، بە بۆ قوورسبێت زیاتر
 نوسین”  وە”چەپێنراوە کە شتەیە ئەو نوسین، ”ئەکەوین، بەریان فرەیی بە تێمە دو

 هاتووە ئەوە کاتی دەبینم وای. ”یەهە رووخاندنی و وێرانکردن تەواوی مافی
 . بکەین بانگهێشتی تووندی بە دەبێت ،کە هەیە نەشتەرکاری زۆری ژمارەیەکی

 کئ کە، دەبینین باشی بە ئەوە: چاو پێش خستانە ئێوە کە گرفتەی ئەو:  دولوز ژیل
 دەسەاڵت ئێستاکەش بەاڵم. فەرمانرەوایە سوودمەندە،کئ دەهێنێت،کئ بەکار کئ

 گرفتەکەی مارکسیزمیش تەنانەت:  ئەکەم گریمانەیە ئەم من بااڵوە، زۆر کە شتێکە
 دەست بە ئامرازێکە دەسەاڵت) کورتکردۆتەوە، بەرژەوەندا و قازانج)  لە تەنها
 بەاڵم(. بەرژەوەندیەکانی پاراستنی و ناساندن بۆ رەواوە فەرمان و بااڵدەست چینی

 هیچ کە کەسانێک چۆن: ئەبینەوە پرسیارە ئەم رووبەرری خێرایی بە
 شوێنی نزیک پتەو رێگەیەکی بە شوێنکەوتەوە دەبنە نییەو بەرژەوەندییەکیان

 ، بەرهەمهێنان ) تێرمی بە رەنگە ئەمە هەیە؟ بۆی ئارەزوویان ؟ ئەکەون دەسەاڵت
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 بەڵکو. نییە وشە دوا بەرژەوەندی بەاڵم ، ئاگاییەکەی نا و ئابووری مانا بە
 دەکات راڤە بۆ ئەوەمان هەیە، بوونی( desirهەوەس، و ئارەزو) بەرهەمهێنانێکی

 دەستەبەر بۆ پێداویستییەکانی و(desirerبکەین، ئارەزوو)  پێویستدا کاتی لە کە
 هەمیشە بەرژەوەندی چونکە بەرژەوەندییەکانمان، بە بێت دژ بێئەوەی ، بکەین
 کە دەدۆزێتەوە لەوێدا خۆی و دەگرێت رێرەوە ئەو ، ئەکەوێت ئارەزوو شوێنی

 و قووڵتر جۆرێکی شیوازوو بە نواندنێک ئارەزوو دادەنێت،بەاڵم بۆی ئارەزوو
 نەخەینە( reich)رایش ناڵەی هاوارو پێویستە. بەرژەوەندییەکەی لە بەرباڵوتر

 فاشیزمبوون ئارەزوومەندی ئەوان ، نەدراوە فریو هەرگیز نەخێر،جەماوەر: پشتگوێ
 دەبەخشێتە سەبتێک و مۆدێل ە،ک هەیە ئارەزو بەرهەمهێنانی!چرکەیەکدا ،لە

 ئاستی هەمان لە هەبێت بوونی دەسەاڵت وادەکات وە. دەکاتەوە باڵوی و دەسەاڵت
 ئەو سروشتی ،لە رەهایی بە ، نییە جیاوازییەک هیچ سەرۆکوەزیراندا، و پۆلیسێک

 وەزیرێک کە دەسەاڵتەی ئەو گەڵ ،لە ئەنوێنێت پۆلیسێک کە دەسەاڵتەی
 ، کۆمەاڵیەتی جەستەیەکی سەر لە ئارەزوو بەرهەمهێنانی سروشتی ئەینوێنێت،

 ، هەیە بوونیان سەندیکاکان و پارت بۆچی:  ندەکاتەوەً  رو بۆ ئەوەمان
 بەرژەوەندی ناوی بە( بێت هەیان دەبێت یا)  هەیە شۆرشگێرانەیان بەرهەمهێنانی

 و پەرچەکرداریانە یاخود. ریفۆرمیستانە بەرهەمهێنانی ئەتوانن ئەوان چینەوە،
 (.le desirئارەزو،) ئاستی سەر لە لە هەبێت پارێزیان کۆنە

) ،دەسەاڵت(desir) ئارەزوو نێوان پەیوەندی ، ووتتان ئێوە ئەوەی وەک:فۆکۆ میشێل
pouvoir )، بەرژەوەندی(interet )پێبکەین بروای سادەیی بە کە ئاڵۆزترە لەوە زۆر ، 

 ئەوانە ، ئەکەن، مومارەسە دەسەاڵت کە ئەوانەی کە ناگەیەنێت ئەوە ئەمە
 مومارەسە دەسەاڵت ئەوانەی چۆن وەک ، هەیە مومارەسەکردنیدا لە بەرژەوەندییان

 دەکات گەورە گەمەیەکی دەسەاڵت بۆ ئارەزوو ، نییە، تێدا بەرژەوەندییان ، ناکەن
 جەماوەر کە ئەکەوێتەوە وا جار هەندێک ، بەرژەوەندیدا و دەسەاڵت نێوان لە

 مومارەسە دەسەاڵت ، بکرێت مومارەس بەسەردا دەسەاڵتیان دەکەن ئەوە ئارەزووی
 بە دەسەاڵت کە ئەوە، سەرباری ، ببێت تێکەڵ گەڵیدا لە بێئەوەی دەکرێت

 مەرگیان، تاوەکو خەرجییەکانیاندا، سەر بە خود یا ، ئەکرێت مومارەسە سەریاندا
 ئەم ئارەزووی ، ئەمە سەرباری ئەوان بڕینیان، و ،کوشتن دانیان قووربانی
 گەمەی.مومارەسەبکرێت دەسەاڵتە ئەم دەکەن ئەوە ئارەزووی.  ئەکەن دەسەاڵتە

 پێویستی. ناسراوە کەم یا نەناسراوە ئێستا تا بەژەوەندی، دەسەاڵت، ، ئارەزووکردن
 وە ، چییە ئیستیغالل و بەکارهێنان ئەوەی(  زانینی) بۆ هەبو زۆر کاتێکی بە
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 ، ئێستاکە کە شیاوە و مومکین. .  درێژە کارێکی و پرس هەوەسکردن و ئارەزووکردن
 و هەرێمی و لۆکاڵی تیۆرە ئەم پاشان ، بووە دروست بەرهەڵستییەی ئەو

 پێک و بوون دروست دۆخی لە کە سەربەخۆییەی بوونەوە جیا ئەو ، ناوچەییانە
 دروست گەڵی لە جەستەیەک ، دەرگیرە پێوە ئارەزووی کە ، هاتندایە

 دەسەاڵت رێگایەی و شێواز ئەو دۆزینەوەی بۆ سەرەتایەک دەبێتە ئەمەش.ئەکەن
 . ئەکرێت مومارەسە رێگەیەوە لە

 لە شۆڕشگێری بزووتنەوەی:پرسیارەکە سەر دەگەرێمەوە من ، کەواتە: دولوز ژیل
 کاتێک نییە، کەموکورتی و الوازیی شوێندایە،ئەمەش جێگاو زۆر لە. هەنووکەدا

. دەردەکەوێت نواندندا پەرچەکردار لە خود یا ، دەسەاڵتدا لە زیاتر سەراپاگیرکردن
.  بوو جوانی زۆر ناوچەیی بەرنگارییەکی و دانەوەیەک ڤێتنام،وەاڵم ، نمونە بۆ

 کاتێک تێبگەین؟ لێیان وو بەرین پەیوەندیانە و تۆر بەو پەی ئەتوانین چۆن بەاڵم
 لە ، جودایانەدا و ئەکتیڤ پنتە ئەم نێوان لە راستەهێڵئاسادان پەیوەندییەکی لە

 واڵتدا؟ یەک هەناوی ناوخۆو لە یاخود تر، واڵتیکی بۆ واڵتێکەوە

 بارەوە لە قسەی ئێوە کە جوگرافییەی سەربەخۆ و جیاوازیی ئەم:فوکۆ میشێل
 ، بەکارهێنان بە دژ تێدەکۆشین کاتەی ئەو:  هەبێت مانایەی ئەم رەنگە دەکەن،
 ، ئامانجەکانکان پرۆلیتاریایە بەڵکو ، تێدەکۆشێت نییە پرۆلیتاریا تەنها ئەوکاتە

 هاوپەیمانی دەکات، دیاری بەرەنگاربوونەوە ئامرازەکانی ، جێگاکان ، میتۆدەکان
 بە ، هەڵوێستەکانی بە پێوەکردنە پەیوەندی ، پرۆلیتاریا گەڵ لە بەستن

 هۆکارەکانی بەری گرتنە و پاڵنەرەکان و مۆتیڤ بەستن پشت وە ، ئیدۆلۆژیاکەیەوە
 ئاوێزان واتە. بەرەنگاربوونەوەیە و تێکۆشان ئەم بۆ پاساوەکانی و خەباتکردنی

 ، بێت؟ دەسەاڵت دژی بەرەنگاربوونەوەکە ئەگەر بەاڵم.  تێیدا توانەوە و بوون
 کە مانایەی بەو و دەکرێت سەردا بە دەسەاڵتەیان ئەم ئەوانەی سەرجەم

 ، لێبوردو نا شیاو نە وەک دەنێت پێدا دانی کە ئەوانەی یا وەک ، زیادەڕەوییە
)  چاالکیبوونیانەوە لە دەرچوون ، ، هەیە نیان بوو شوێنانەی لەو تێبکۆشن دەتوانن

 بەم ئەمانە، تێکۆشانی کە ، تێکۆشانەی ئەو گەیاندنیً  را وە( .  ناچاالکیبوونیان یا
 مەند تایبەت بۆ میتۆدەکەی دەتوانن ، دەناسن ئامانجکانیان ئەو تەواوی شێوەیە

 ناو دەچنە ، شۆڕشگێرییەوە سەیروورەیەکی و پرۆسە ناو دەچنە ئەوان.بکەن
 وەک دەکرێت مومارەسە دەسەاڵت کاتێک ، پرۆلیتاریادا گەڵ لە هاوپەیمانییەوە

 ئیستیغاللی لە کردن پارێزگاری بۆ ئەمەش.  دەکرێت مومارەسە ئەوەی
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 شۆرشی هەڵگیرسانی هۆکاری دەچێتەخزمەتی واقیع بە ئەمەش.  سەرمایەداریانە
 بە زۆرەملێ و ستەم کە بەرەنگارییەی ئەو لەکاتی ووردتر بە ، پرۆلیتاریاوە

 ، یەکەکانیاندا لە سەربازەکان ، زیندانییەکان ، ئافرەتان.  دەکرێت سەریاندا
 لەم ئەوانە سەرجەم ، سێکسوێڵەکان هۆمۆ بیمارخانەکاندا، لە نەخۆشەکان بیمارو

 تایبەتی فۆرمی بە دژ ، خۆیان بە تایبەت بەرەنگارییەکی دەچنە کاتانەدا
 ئەم نموونەی ، و سەریانەوە بە چاودێرییکەرە ملهەرو کە دەسەاڵتێک

 بەو ، شۆڕشگێرێکە بزووتنەوە لە بەشێک دەبێتە ، ئێستادا لە بەرەنگاربوونەوەیە
 نە و سازشکار نە ناوەندگەراو نە ، بێت ریشەیی و رادیکاڵ کە مەرجەی

 ئەم وە.  دەسەاڵت فۆرمیانەی گۆرانکاری بۆ بێهەوڵدانی ، بێت ریفۆرمیزمیانە
 بەو ، پرۆلیتاریا شۆڕشگێریانەی بزوتنەوەی بە پەیوەستن گرێدراو بزووتنەوانە
 و، کۆنترۆڵکردن ئەو سەرجەم لە ، بەرەنگاربوونەوەی بۆ هەیە شتێک کە پێودانگەی

 ی(  گشتێتی) کە مانایەی بەو.  هەڵدەسێت پێی دەسەاڵت کە ناچارکردنانەی ئەو
 لەمەو تۆزێک کە ، کارناکات سەراپاگیرکردندا فۆرمانەی لەو ، بەرەنگاربوونەوەکە

 totalisation)تیۆرییە سەراپاگیریکردنە ئەم دوان، بارەیەوە لە ئێوە پێش
theorique )، ئەکات سەراپاگیر ەنگارییەکەبەر کە ئەوەی. حەقیقەتدا) فۆرمی لە 

 ساغکردنەو پراوەو فۆرمەکانی سەرجەم ، دەسەاڵتە سیستەمی خودی
 . دەسەاڵت مومارەسەکردنی

 هیچ بگەینە ناتوانین ، بکەین شتێک هیچ لەمسی ناتوانین کاتێک: دولوز ژیل
 لە خۆمان بێئەوەی بێت، هەرچۆنێک ساغکردنەوەبە پنتێکی لەبارەی

 بە ناچارین ئێمە ، نەدۆزینەوە بەرباڵوەدا گشتە ئەم رووبەرووبوونەوەی
 زۆر ئەگەرچی داواکارییەک و خواست لە دەرچوون بە ، دەسەاڵت گەمارۆدانی

 ، کاتی شۆرشگێرانەی هێرشێکی هەموو و بەرگرییەک هەموو.  بێت بچوکیش
 .کرێکارانە بەرەنگاری کە بەرەنگاربوونەوەیە، فۆرمی ئەم سەر دەچێتەوە

  سەرچاوە

 9191 ساڵی.81 ژمارە( arc L) گۆڤاری لە باڵوکراوە گفتوگۆیەکی

 : پەراوێز

  ؟ کوردیکردن بە بۆچی
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 ئەو. زمانەکە هەردوو لە بێت ئاگابوون هونەرو باش برێکی وەرگێران ئەگەر
.  وەردەگێریت بۆ تێکستەکەی زمانەی ئەو ، نووسراوە پێ تێکستەکەی کە زمانەی

 نەچێت بیر لە ئەوەشمان ئەبێت)  وەرگێران بۆ نییە بەس زانین زمان تەنها
 و ژیان تێدا) پێویستە و ناچاری کە ئەوەی..(  ئاستە چەندین خۆیدا لە زمانێک

 نێو لە ژیاندن ، بەڵکە ،.. فیزیکی بەریەککەوتنی وەک تەنها نەک( ئەزممونکردنە
 هەند بە باش برێکی ، تێکستە ئەو هەڵچوونەکانی و نزمی و بەرزی و تێکست رۆحی

 بە..(  زمانەوانییەکان ، ژیاری ، لۆژی سۆسیۆ ، فەلسەفی کۆنتێکستە)  وەرگرتنی
 زمان( .. بوونە ماڵی ، زمان) کە دەبێتەوە یەکال راستییە ئەو هایدگەر بۆ گەرانەوە

 گەورەترین زمان…بێت پێک رانان و پێکهێنان …رستەو وشەو و پیت لە ئەوەی پێش
 زمانی..( دەرکەوتەکانێتی و بوون)  ژیانەیئۆنتۆلۆ بوونی مانیڤێست فۆرمی

 کەرەستەی تەنها زمان بۆیە ، فەرەنسییە رۆحی مانێڤستبوونی فەرەنسیش
 پتر وەرگێراندا لە تاڵە حەقیقەتە ئەم..( نییە وێرکردن ئاڵو و پەیوەندیکردن
 ئەوا ، بێت ئاسان تر ژانری هەندێک وەرگێرانی ئەگەر. ئەبێتەوە رووبەروومان

 لێرەوە ، وە(  نابێ نەبووەو)  کایەی دەچێتە زۆر برێکی فەلسەفە فکرو) وەرگێرانی
)  گەڕانێکی و ئەبستراکتی رامانێکی:  واتە..  کوردیکردن بە:  بلێم ئەمەوێت

 زمانی وێناکردنی) بۆ ا کوردید زمانی لەناو … فیلۆلۆژیانە ئارکیۆلۆژیانەو
 ( . زماندا ناو لە وێنەبوو بە ئەزمونی و ئەزموونکراو،

 لە فەلسەفاندنیش خۆ( concepts چەمکەکانە،)  زمانی.. فکر فەلسەفەو زمانی
 conceptualisation et la..چەمکە بەدیهێنانی و چەمکاندن ، قووڵیدا رەهەندێکی

creation de concept، gilles deleuze: quest-ce que la 
philosophie..))برێکی ؟ئێمە..ەوایەر و دەکرێت چەمک وەرگێرانی ئایا: پرسیارەکە 

 ژیاری- سۆسیۆلۆچی ،واقعە چەمککراو بە گریمانەیەکی ئیدیاو) بروایەداین لەو زۆر
 وەرگێراندا،چۆن وەک پرۆسەیەکی لە ئەی  ،..  کراوە چەمک بە فەرهەنگییەکەیە–

 ،discours، clinique application) چەمکی ؟وەرگێرانی.وەرگێرین کۆنتێکستەکە
exercer، practique intellectuel، pouvoir، savoir … ).لە هەندێک ؟.ئاسانە 
: بڵێین ووردتر یاخوود سەرمایەدارین،-بۆرژوازی کۆمەڵگەیەکی دراوێکی چەمکانە

 کۆمەڵگەی ناوی کە کوردییەی گردبوونەوە ئەو(. مۆدیرنەدا لە)  دراوێکن کۆمەڵە
 ،raison، faculte) ووشەی بنێین؟کاتێک ناوی چۆن کوێدایە؟ لە!کوردییە

rationalite،rationalisme… ).خۆ( عەقڵ)دەبنێین؟ بۆ چی کوردیدا بهێنین،لە بەکار 
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 بۆیە(.عەقاڵنیەتە و عەقل) نەبێت تێیدا ئەوەی ئێمە کۆمەڵگەی ئەم
 (ئەبوبەکر..)ستراکتۆرییە و بوونیادی( le problematique)ئیشکالیەتەکە

( مانادانی) رەهەندی یەک تەنها ، ەنسیدافەر زمانی لە( pouvoir) وشەی هەرچی“
 ..: بدوێین جیاوازەکانی مانا لە ، پێویستە برێک فەرهەنگییەوە روویی لە.  نییە

 بەکاردەهێنرێت هەیەو بوونی شێوە دوو ،بە فەرەنسیدا زمانی لە(( pouvoir وشەی
:- 

 لە مانایانە ئەم حاڵەتەدا، لەم ، هەیەو ی(verbe، کردار) مانای کە شێوەیەک  -9
 ..: دەگرێت خۆ

 ) کردنی ئیمکانییەتی تواناو هەبوونی)مانای بە ئەوا. کەوت چاوگ پێش ئەگەر-ا
 je peux) دێت کوردی ی(توانین مانای بە باش، برێکی لێرەدا کە.(شتێک یا کارێک

lire،:بخوێنمەوە ئەتوانم  . 

 بە هەڵدەگرێت،کە دیکە مانای(  کردار) وەک و حاڵەتەدا لەم هەر چۆن هەروەک-ب
 les eleves peuvent..کردەیەک نوواندنی مۆڵەتی و ماف هەبوونی)  مانای
sortir.دەرەوە برۆنە ئەتوانن قوتابییەکان … 

 و دێت..: (nom. le pouvoir، les pouvoirs.ناو) بە کە شێوەیەک -1
 و فەرمانرەوایی و هەژموون و دەسەاڵت) مانای بە لێرەدا.بەکاردەهێنرێت

 . puissance،autorite.. …)وەک فەرەنسی دیکەی وشەی هەندێک. دێت هتد…هێزو
domination،force souverainite وەک و دەبەخشن مانایە ئەو  (

 لە باش سودێکی دەتوانن بارەیەوە لەم زیاتر زانینی(. synonymeهاوواتا،
 .(… le robert، la rausse) لەوانە وەربگرن فەرەنسی زمانی فەرهەنگی هەندێک

 بە( le pouvoir) ووشەی.  دیکەدا زمانی هەندێک لە ئێمە ئاگابوونی هێندەی بەاڵم
 ناتوانرێت ، بەکاردەهێنرێت( conceptچەمک،) وەک ئەوکاتانەی تایبەت

 راستە کوردیش و فارسی و عەرەبی و ئنگلیزی)  زمانەکانی بۆ ئەمە.  وەربگێردرێت
 قەد بە..  نییە(  نەنگی) وشەیەدا ئەم هەمبەر لە زمانانە ئەم کورتهێنانی.. 

 ، ،سۆسیۆلۆژی فەلسەفی)  کۆنتێکستێکی بە پەیوەستە حەقیقەتێکە، کە ئەوەی
 فکر بەرهەمهێنانی)  و فەرەنسی کۆمەڵگەی جیاوازی مەرجی هەلوو و … مێژوویی

 . دیکە کۆمەڵگەکانی بە بەراورد( تێدا
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 بە یا بوونێتی چەمک)  بە رەهەندی مەبەستە ئێمەو الی بە لێرەدا کە ئەوەی
 بە هاوچەرخ سۆسیۆلۆژیای فەلسەفەو) لە( conceptualisation) چەمککردنی

 .…(Michel Foucault، فوکۆ میشێل) وەک کەسێکی الی لە تایبەت

 کە:  کە دەکات روئیایە ئەو تێکشکانی و دەرچون بە ئاماژە پێشنیارو..فوکۆ
 بە کردووە(  فیزیکییەکەی رەهەندە بە … تاک) بە دەسەاڵت سەر لە قسەکردنی

 گەڵ لە هاوتەرییبە کە ، دەدات کارکردنی مۆدێکی بە گرنگی زیاتر ئەو .باو
 بروانە.(  ئەژیی کۆمەڵگەدا ناوجەستەی)  لە کە ،(  دەسەاڵت)  پەیوەندی کۆمەڵێک

(Dictionnaire de Sociologie ،preface d howard s.becker،Encyclopaedia 
Universalis et Albin Michel، paris، 2007، p:601 ) 

 کارەکانیدا لە( . سیاسی فەلسەفەی) فەیلەسوفانی لە زۆر پێچەوانەی بە فوکۆ
 . هەیە دەسەاڵت بۆ دیکەی دیدێکی

 سیاسی. سۆسیۆ کێڵگە کایەو)  لە لێکۆلێنەوە سەر ئەمانباتەوە دەسەاڵت، چەمکی
 des champs sociaux politiques ou بوونیان کارایی کاتی لە ، مۆراڵیەکان ، یا

moraux.)لێڵییەکەی و پارادۆکساڵی کارێکتێرە لە پارێزگاری ،دەبێت پێیە هەربەم 
(paradoxal et ambiguکە ئالۆزانەی پەیوەندییە لەو بێکەمکردن ئەمەش.بکات 

 هاوچەرخەکانی شیکردنەوە بۆ دەسەاڵت) کە مەترسییەیە ئەو ئەمەش.دەردەکەون
 (Michel Foucault. )فوکۆ میشێل شیکارییەکانی هەوڵە تایبەت بە ، تدەکا دروست

Dictionnaire des concepts philosophiques، sous la direction de Michel 
Blay، CNRS EDITION S ET LARAUSSE in extenso.2007،P 646، 

pouvoir.. 

 (ئەبوبەکر)

DESIR  ، بەکاردێت زۆر(  ئارەزوو چەمکی) ، کردنەکەدا گفتوگە ناو لە:  ئارەزو .
 رووی لە ، هەیە فەلسەفاندندا پرۆسەی لە درێژی مێژوویەکی چەمکە ئەم

 بەرەو رۆیشتن) یا( شتێکدا، هێنانی دەست بە دووی بە گەران)  مانای بە لەفزییەوە
 لە( en soiخۆیدا، لە و خۆی بۆ چاکە و پێویست وایدەبینین نیمانە کە شتێک

 مانا لەم هەر (aspiration، دێت ئیشتیاقکردن ئارەزوو واتای بە قووڵدا مانایەکی
 فەیلەسوفە الی ، مۆراڵییە تێرامانی شیکردنەوەو جێگەی کە بەهێزەیدایە
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 بە کارکردنیدا و مانا لە( . مۆدێرنەکان الی ئەنترۆپۆلۆژییە یاخود.  کالسیکییەکان
 سێنتراڵە تێگەیەکی ، چەمکە ئەم( . eros دێت سێکسی وزەی و چێژی و تام)  مانای

 چۆن وەک ، الیبنیزدا و سپینۆزا ئیتیکی ئەنترۆپۆلۆژیاو لە ، دیکارتیدا مۆراڵی لە
 . دێت خۆ دیاریکردنی و دانان کۆتا و پایان ی توانا مانای بە کانت الی

 سرداکراوە بە حوکمی بنەرەتی بە(  desir، ئارەزو)  چەمکی ، دەروونشیکارەکان الی
 چەمکە ئەم هەرحاڵ بە.  الکان و فرۆید ، الی تایبەت بە ،( گەمارۆدراو) بە بوون بۆ
 Dictionnaire des..  دەرونشیکارییە ، مۆراڵی ، ئەنترۆپۆلۆژی : چەمکێکی ،

concepts philosophiques، sous la direction de Michel Blay، CNRS 
EDITION S ET LARAUSSE in extenso.2007،P199، DESIR.. 

 گرنگێتی چەمکێکی کە)  دولوز الی چەمکە ئەم بەکارهێنانی بە تایبەتە هەرچی
 ئاشنا زیاتر بۆ( les lignes de fuite، دەربازبوون هێڵەکانی) چەمکی بە پەوەست

 شێوەی کە خۆی نووسینیچکی سەر بچینەوە ئەتوانین دولوز چیل چەمکەی بەم بوون
:  ناونیشانی بە وە)  ، فۆکۆدا میشێل گەلچ لە دەگرێت خۆ لە گۆ گفتو و دیالۆگ
 ئارەزوو چێژو) جیاوازی سەر لە خولس باسو لێرەدا( desir et plaisir ، چێژ ئارەزو

 (  دولوز الی ئارزوو فوکۆ، الی چێژ ، دەکرێت

régimes de fous، Minuit، 2003. Gilles deleuze deux – 

 


