
  
  :و دەستزانین 
   وەك خۆیکۆوی ف وه خوندنه

  
  مال میراودەلیک. د

  
  م که شی یه به
  
م ب  سته  ئه  فره وه الته ب به ی بگری، ده وه کردنه بناسی و ڕزی خۆناسین و بیرفوآۆر  گه
  ، که پتر نییه) ك یه وشه(و ) ك یه سته جه ( له) مرۆڤ. (ی وی ناساندنی بده ت هه نانه ته

 ناواخن و کۆئاخن و  وراخن ن و دهل زاران که  هه ، له وه نووسرته ، دهسرێنوو هنرێ، ده داده
، یان جیاواز،   بۆوه ی دووباره شوه ، بهتدا سه ن و ده وو و شون و بۆشگاکانی ب  و زانگه ئاراگه

  . وه کرته  و و دروست ده وه روا دادڕژرته  کاردێ و ب په به
 ناو   له ی بدرت، که)ساڵ فه (  بدرێ، کهیوی ناسین  هه و که بو وه  ئهفوآۆی  وره ترسی گه

   که   قندرێ، کدا بچه ڕیه)  قه چه (  تاکه  له کهنرێ،  یه دا بمه ك پناسه ك کۆزان و یه ی یه بۆته
   بکرته ند بکرێ، که  به ی پوه وه کی واتا و لکدانه یه زنجیره ه ك و کۆمه یه )زگا ده ( بکرته

  ...بچنرێ تالیتاری ل ههی و تۆیتیۆریی و یاسا و ڕوشونی بیر) کی یه وگهچا(
ی مژوو، ژیان،  وه ك بۆ لکدانه یه فه لسه ن فه سوفك یان خاوه یله  فه  بکرته  کورتی که به

  ..!مرۆڤ، بیر
  !دی چی، چۆن، ئاخر؟ ئه
  . که  پرسیاره یه مه ئه
  .یپرسن ه دفوآۆی پرسی  و پرسیاره  ئه یه مه ئه
  یکا؟ دا دهیتی مرۆڤی خۆراوای  تایبه ر هۆشی مرۆڤ به  به  بهفوآۆی  و ترسه  ئه یه مه ئه

ك  کان یه نجامه موو ئه ن، هه ك وشه کان یه موو وشه ، هه ك پرسه یه:  که موو پرسه  هه ئایا ڕاسته
  ت؟ سه ده: نجامن ئه

یاڵ و بیر،  کانی خه ڕازاوهزن و   مه کان، کۆشکه هند کان، بیربه نده موو کۆبه  هه  ئمه ئایا ڕاسته
وکی   و هه رانه نه کی پاپوه یه  پراوه چنین و به ده ین و هه که  زماندا دروست ده ن له ته
  .ت سه  ئاگایی، ب ئاگایی ده ی، بهیارۆتالیت ت:ون که رده کان ده  ڕووته بناغه:  رانه شنه وه هه

 و  وره کی گه یه  ئاونه ویتگنشتاین دا دردا وفوآۆی   سکوچکه  له پۆستمۆدرنیزم ڕاسته
 ؟ێگر و ڕووی مرۆڤ ڕاده ره ری ناهیلزم به کاریگه
) ق عه(ن  که کانی، واده نده ند و بنبه ندی زمان و نوبه ی خودی کۆبه وه شاندنه وه  هه  به ڕاسته

چنراون  ری هه سه ی له یانهی بیر نده ۆبهو ک موو ئه  و هه وه ش و بپوکته  داوه وه  خۆیه له
  !واسرن؟ ده میندا هه ر بۆشایی ب زه سه تیش له وسا مرۆڤ و مرۆڤایه ئه! س بنن؟ ره هه



  کا به ی مرۆڤ وا لده که مه  بۆ وه چونکه..  ترسیداره  و مهخت  و سه وره  پرسیارکی گه مه ئه
  1ببێ؟) رگ مه( چاوی  قی و واقوڕماوی چاو له زه

فی و زانستی  لسه ندی زمان و بیری فه  ناو کۆبهك پویست هاتۆته وه) رگ مه(ئایا بیری 
  !؟ وه مرۆڤه

ر ڕاگرتن  رامبه  به  ئاونه  تگرتن و له  چوارچوه پدان، له) ساڵ فه (  لهفوآۆی  و ترسه ئه
 فوآۆتی  فیی تایبه لسه هتنی فیش  تگه  له رییه وهه شکی گه ؟ بهفوآۆ  یه مه ئا ئه: تی یه هه

ی بوو،  گه نگاوکی ژیانیدا له موو قۆناغ و هه  هه ی له و ترسه  له هییه گه شکی بنه خۆی، به
  زرانی میتۆده ندن و دامه سه هستپکردن و پڕ  چۆنتی ده  له ییهک ره شکی سه به
  .ی که هیفی لسه فه
  . ی که فه هلس ی، نام فه که هیفی لسه  فه میتۆده: م  ده

  . یه دا هه وانهوو د  نوان ئه کی زۆر له  جیاوازییه دیاره
  .فی لسه کی فه یه رنامه ك به ر نه ست خونه  ده داته ی نوێ دهیف لسه  میتۆدکی فهفوآۆ

نجامی  ڵ ئه گه  له ه توان مامه م ده ن، بهبنجام   ئه  بهف لسه وێ فه  نایه میتۆدك که
  .کانی بیر بکات نده کان و کۆبه فه لسه موو فه هه

ك، هکی  یه قك، ونه  هیچ چه ، که وه  هزی شك و شیتاکردنه  به یه  بنده میتۆدك که
ر  به  خۆی له مه سته ت و سیستمکی ئایدیۆلۆژی ئه سه ندیی هز و ده ی، ناوهیوام رده به

  .ڕاگرێ
ی  وه  و شیکردنه وه وی خوندنه دا هه م کتبه ه ل ی که و کتبه دا، ئه)ئارکیۆلوجی زانین  ( له
 بۆ  وه با ئه..  وه ك خۆم بمنمه  وه خوازه و مه...  من کم پرسه مه_(: نوس  دهفوآۆم،  ده ده

  نگه ڕه.. نکانمان ڕك و دروست  و پناسه لهین داخۆ پسووج ب کان به بیروکرات و پۆلیسه
  .)ب سای نه نووس فه ده  وه بم بۆ ئه سك نه  که من تاکه

تی  نگ و ڕوخسارکی تایبه هر   هیچ تاکه ب، به سای نه  فه نووس  ده  بۆیهفوآۆ
  خۆی، لهراقی ژیان  ك مانا و مه گرێ، وه  نه کدا ئۆقره یه  ناو هیچ پناسه ، له وه ناسرته نه

 بۆ خروشانکی  وه اروژانکه ه  بۆ بارانکی دی، له وه  بارانکه  بۆ بارکی دی، له وه بارکه
  .بژێ و باژێ: دی
  ؟فوآۆ  یه  کامه وایه که
  ؟ یه  کامهفوآۆ:  یه وه  ئه که ؟ پرسیاره  کیهفوآۆ:   نییه وه  ئه که  پرسیاره وایه که

  .  نییه ندشه کی بیر و ئه یهی، تارما هی، بۆشاڵ نی هییاڵ نی  خهفوآۆ:  ڕاسته
من و تا دێ  کانیدا ده شه بیر و و  و له یه  ئایدیا، ههیژوو نووسند، م ، بیرمه)ر نووسه (فوآۆ
  ..ب  دهترمر  نه زنتر و مه

  .بوو ر مرۆڤکی دی هه ك هه ی بایۆلۆجی، وهفوآۆیش،  )مرۆڤ(ی فوآۆ
  ! و مرد- بوو.. بوو هه



  زنی له کی مه ، بۆشگایه ند ساییه  چه و ژینه چووندا، ئهناو  نوان خای بوون و خای له له
تی  مرۆڤایه: ش یه زاراوهم   بهفوآۆرچی  گه. ( داگیر کردووه) تی مرۆڤایه(ی  ندشه بیر و ئه

  ).هات ده خۆشی نه) هیومانیزم(
. ین  و شیکاریی بکهنبناسن)  زایه فه ( و بۆشگایه دا ئه) فوآۆ( ناوی  ب له  ده جا ئستا ئمه

 بۆ  وه ینه خهآ ر یه سه  بهفوآۆکانی فیزیکی ژیانی  وتهتوک دا، له و بۆشگایه  ئهناو ب له یان ده
  !یب؟ ویست هه یده  نه ین که یان ڕوخسارکی پ بده) موچاو ده(ی  وه ئه

  .نون  خۆی ده و پرسیاره  ئه میشه  ههفوآۆك  ندانی وه  بیرمه زنه بۆ مه
  ! بیریاندا؟ ، یان ژیانیان له وه هدا بخونینانانیی ژ بیر له

  دا؟زره) ون ردوون، که گه(کانی    کۆبوونه ڕین، یان له ان بگهکانی منایدا بۆی نه کۆ له
ق   دوو چاوی زه رۆیشت و به ر دووپ ده سه  له و که بو ت و ژانداره که  شه سته و جه  ئهفوآۆ
  ئاخاوتندا خۆی خۆی دروست  له  بوو که زنه مه)  هۆشه(و  کرد، یان ئه رپی خۆی ده یری به سه
  !کرد؟
 بۆنی ستراکتورالیزمی ل   و هۆشدا، که سته  نوان جه ش له یه وه م جیاکردنه  ئهفوآۆت  به هه

  .کرد ده ن نه گه دێ، به
  .کات ڕی ده رگ چاوه  مه شکه  مرۆڤ له بوو که ی هه سته  خه و هۆشیارییه  ئهفوآۆ
ت  سه ڵ و ده ندیی کۆمه  و کۆبه هگرگ و ئاخاوتن و ئارا ش و مه  دا، لهفوآۆی  وه  بیر کردنه له
  .ن ندیی تکه  چی و ریزبه به
قی ئاخاوتن و  بۆ ده: ج دین  بۆ دوایی بهفوآۆی  وه رچۆن ب، باسی جیھانی بیرکردنه هه

  ..کانی خۆی یاندنه ڕاگه
  .ین کانی فرامۆش بکه رهم ی بهفوآۆ و - فوآۆندی ژیانی  لی ناش پوه وه
 و  هانه  به ی گرتبتهفوآۆڕا،  وه ره  ده  و له وه ره  سه ش له)هیگل ئاسایی(کی  هر ئایدیای گه ئه

 کات و  ی ژیانی بایۆلۆجی، لهفوآۆشدا، بوونی  ته م حاه وا له ربینی خۆی، ئه ئامرازی ده
و  کانی ئه یهیی و مژووی تی و کۆمه  تایبه رجه مهلو ی بۆ هه وه مدانه تدا و وهشونی دروس

  .ی بیرفوآۆ   ببته وه شه ندیی له ی کاتبهفوآۆ   کرد، لهفوآۆ  ، وای له شونه و کات
ی بوو  و مرۆڤه ئه: ن ك، پمان ده یه  و پاره ند ڕسته ك، چه ك، بایۆگرافییه یه  ژیننامه کورته

  یه)فوآۆ(ك و کام  یه )فوآۆ(ر قۆناغکی ژیانیدا، چۆن   هه  چۆن بوو، چۆن ژیا، و لهفوآۆ  به
  بوو؟

  ! وه ك خۆم بمنمه  وه خوازه  من کم، مه رسهپ مه(
ری  به قکی دیاریکراو و بتوانن له  ده  ببتهفوآۆوێ  یانه ی ده وانه ، بۆ ئه یهفوآۆ هاواری  وه ئه
ت  سه  ئامرازی ئایدۆلۆژیا و ده نه ن، بیکه ی بکه ڕه ڕپه  و په وه نه هیكتکنن،  ن و دایکه بکه
  .ت سه زگا و ده  بیر و دهیآی  یاموو تۆتالیتار  هه ژ بهکی د ك چه نه
  

     



  تی یه  ژیانی کۆمه–) Paul. Michel  Foucault( فوآۆ
  

  . ی نك فۆآۆ–وتنی ناوەآی فوآۆ 
   میل له250   کهPoitiers  پۆیته شاری  دا له 1926ری سای  ی ئۆکتۆبه  پازده پۆلمایکل له

. ژمردرا  بۆرژوازی ده وسا به ی ئه  پوانه ی به که خزانه. ایك بوود  له یه وه باشووری پاریسه
دایکی . بژ بوو ی پزیشکیش وانه  خوندنگه  و له–بوو  surgeon نشترآار باوکی دکتۆرکی 

  ڕوه ی به که هزی خۆی بوو، کاروباری دارایی و ئۆفیسی مرده ن بیروڕای به ژنکی خاوه
دایکی . قیش بوو الم توندو ڕه بوو، به باوکی سۆزی هه. خوڕی نی ل ده ماش بردوو ئازایانه ده

ڵ  گه  لهفوآۆتایی  ره ژیانی سه. هات  ده وه کانییه نگ مناه ته  بوو به خۆوه گورج و گۆڵ و به
  .ژیانکی ئاسایی بوو خۆی بچووکتر  کی له ترو برایه وره  خۆی گه خوشککی له

: کانی خرا ناویان لنا  هاوپۆله بۆیه.  بین بوو– و کورت پۆش  زدهفوآۆ   قوتابخانه له
ونی   خهفوآۆ منای   به. لی پشت کۆمه زه کی هه ستییه  ناوی که  کهpolchinelleپۆلچینیل 

م گرۆی  که  یهفوآۆسایدا  نی ده مه  ته له. goldfish   ئاتوونه  ماسییه  بته  بینیوه وه وه به
س ساڵ .  بینی کانی پۆیته قامه ر شه سه سپانیای له نو خۆی ئهڕی   شهتووی رانی هه نابه په

   بوو بهفوآۆ  که. ستی پکرد م ده ڕی جیھانی دووه ندای داگیرکردوو شه مانیا پۆله دواتر ئه
 کشی کردو  نسی پاشه ره شکری فه ، له نساوه ره  ناو فه مانیا چووه ، سوپای ئهساڵ چوارده

ی  بنکه) فوآۆباوکی  ( فوآۆ دکتۆر . وه ترسییه  مه وته  که ش پۆیتهفوآۆی ک هكشارۆچت  نانه ته
کانی   کاره  ئازایانهفوآۆ دایکی  وه  پشته له. زراندن شاردا دامه پزیشکی فریاگوزاری له

   له و هاوینه ئه. دا ی ده م پشھاتانه رنجی ئه  سه وه یه واقورمامی ی الو بهفوآۆ. راندن په ڕاده
 چاکتر  ك که یه  بۆ خوندنگه وه وی دا بیگوازته دایکی هه. بوو کانیدا باش نه وه یکردنهتاق

ی  یه و نمره  ئهفوآۆمدا  ی دووه وه تاقیکردنهوی   هه نی بیست سایدا له مه  ته له. فری بکا
  پاریس  له Ecole Normale Superieureناوبانگی  ی به  خوندنگه شونکی له  هنان که
تری  تهس و ده - ی رووناکبیری پاریس بوو  بنکه مه ئه.. بدری ربژارده سه( بژ (

ستی کرد   ههفوآۆ  دا بوو که مه رو ده و سه له. کرد ریان ده ودا گوزه نسا به ره کانی فه خوندکاره
ش قبووڵ  هو  بیرکردنه کو به نیا نائاسایی بوو، به ک ته  نه فتاره م ره وسا ئه ئه.  هۆمۆسکچواه

 .نرا شکاندن داده یاسا ی گشتیدا به  بۆنه  له وه ماکردنی پیاوانیش پکه ت سه نانه ته. بوو نه
 الی دایکیشی بدرکن یان داوای ئامۆژگاری ل  م رازه ورا ئه یده ت نه نانه پۆلمایکل ته

دوای  بوو به یکل رازی نهپۆلما. ڵ باوکیشیدا تکچوو گه واوی له  ته دا به نه مه م ته ر له هه. بکات
یای  خول.بوو تی پزیشکی نه  بابه زی له و حه ئه.  دکتۆر وێ و بب به  بکه که ترادیشنی خزانه

  خست و له ر خۆی داده سه رگای له ی خۆی، ده که  ژوورهەچوو ده. تی مژوو بوو و بابه ئه
 فوآۆیدا، Ecole ) ئیکۆل(انی ک وه  تاقیکردنه له. کرد ی مژوودا خۆی ون ده کتیبکی زلی دیکه

  .  خۆی نیشان دانتی کانی بلیمه نیشانه



ژیانی .  کار دنا ی به)میشیل(نیا ناوی  ی البرد ته)پۆل( ناوی باوکی فوآۆ پاریس  له
  جارێ به.  گوزان بی جارك سنگی خۆی به. ی تدا بوو  پاریس ئاژاوه تی له یه کۆمه
   زده ریك بوو به جارکی دی خه. زراند اونا و دایانمهرکی خۆی   هاوڕیه وه ره نجه خه

بوو، دوایی  ند ڕۆژ ون ده ندێ جار چه هه.  وه  خواردنه خووی دایه.  بکوژێب خۆی خواردنی حه
  .ی که شی ناوخۆیی خوندنگه  به وه ڕایه گه  ده وه  یهDepressionستی تی دپه  حاه به

کرد و  یریان ده  شت و نائاسایی سه کانی به اوخوندنهه. کرد نیایی ده  ته ستی به  ههفوآۆ
ر  ت و کاریگه  زۆر بلیمه وه هیندی و زانستی  ڕووی هۆشمه له. یا بژین گه کرد له ده زیان نه حه
نیا  ته. هات توند خوو ب  دهیستیش  ده له.  ئاخاوتن و گفتوگۆی ڕووناکبیریدا توند بوو له. بوو

کانی  ه  هاوه  زۆر له دا له مه له.  وه کرده  دهپی پتر  وه  و خوندنه وه  خوندنه خۆی بهآاتی 
  .ڕاند تپه

ژیانی نھنی سکسی خۆی ئاشکرا ) زاندن سنووربه(ی  رباره  نووسینکدا ده  لهفوآۆدوایی 
  .کات ده

بوو  م ده  به،بوو  دوا سانی باقیم دا چاالکی سکسیم هه من نرباز بووم له(   دهفوآۆ
  .) وه م بشارمه زه م حه ئه

 ئازادی خۆی و  ند بوو به  خۆبه تاوه ره  سه ر له و هه ئه.. خۆ بوو ربه  توندی مرۆڤکی سه فوآۆ به
 ئاۆزترین و  ره دی هه ناو قه ، له وه وساندنه  چه و له ی ئه وه ڕقبوونه..  وه سانی دیکه که

ك  کانی خۆشی وه سته  ده  دووره ره  هه و کاره هئ. گیرسا ده زانسترین گفتوگۆو ئاخاوتندا هه
  بوو که شی هه و ئاکامه ئه. نا  کان داده  جۆراوجۆره رییه مگه لك دژی سته ئامرازو ئامرگه

کان،  ی زیندانهی سایکیاتریی، چاکساز ی دژ به وه وانی بزوتنه  پاه و بوو به ئه. یخواست ده
   ساڵ بوو، به34نی  مه  مردنی باوکی، فوآۆ تهدوای. کان، هتد له ئازادی هۆمۆسکچوه

تی  دا ئاشنایه مه م ده فوآۆ له. قامی دکتۆر فینلی  شه له پاریس کی  ی فالنکی له که میراته
نجی  و کوڕکی گه ئه) النیال دیفرت بوو(  ناوی  یداکرد که  په فه لسه ڵ خوندکارکی فه گه له
زائیر   جه نسی بوو له ره نگی فه دژی جه. ریك بوو  خه وه په هتی چ  سیاسه به. ری قۆز بوو سمه ئه

  بوو که وستی ئیکستریمی دیفزت نه ڵ هه گه م فوآۆ له به. بوو ڕه و شه فوآۆش دژی ئه
شدا فوآۆ ب سۆزو  وه ڵ ئه گه له. نا داده) تکی فاشستی وه ده ( ی بهی دیگۆل که ته حکوومه

ویستی  کی نزیك و دوایی خۆشهۆست د بوونه. رسام بوو ه س و کوڕه ماسی سیاسی ئه حه
ی  ی فوآۆو بۆ ماوه که  بۆ ناو فالته وه یهیت گواز.. نج تر بوو  فوآۆ گه ساڵ له  ده که کوره. کتری یه
   .وه کتر مانه ویستی یه ك خۆشه ساك وه ) 25( 
  
  ی له یه وره  گه زه و حه بوو، ئه تیدا هه یه  ژیانی کۆمه ی له هییی و نزمی ز و ناکۆکی و بر ئه
دا  فه لسه تی فه  بابه بایی خۆیان له نجامدا ته  ئه  پزیشکی، له ی له وه ژوو و ڕقبوونهم

ی مژوو  وه ر ئه سه هیگل سوور بوو له. دا  هیگل  له-تادا ره  سه  له–تی   تایبه ، به وه بینیه
  .  خۆی زنی گرتۆته بایی و مانای مه ته



  
ی و یلتوور کـیشتن پگه. یی  پگه وه هیندیی و عاتیفی مهش ڕووی هۆ  خرایی له  بهفوآۆ
  ی قبووڵ کرد که وه ئه..  خۆی بگات  باشتر له وه  ڕووی عاتیفیشه دا له تی یارمهی  که هیبیر

  . ه هۆمۆسکچوه
. ست هنا  ده  بهرزی نجامی زۆر به دا و ئهEcol   کانی له وه  دا دوا تاقیکردنه1951 سای  له
ربازی  تی سه  خزمه  بوو، لهی گه  له ستی که تی دپه روونی و حاه ر ڕابردووی ده به له
 سایکۆلۆژی وای لکرد  گرنگیدان به.  وه  و سایکۆلۆژی وته فه لسه ی فه  وانهENS  له. خشرا به

           Hospital Sainte-Anne  )کان شت(ی  خانه سته  خه شی سایکیاتری له  به ر له زۆر جار سه
ی  وه ی ئه ت ڕگه نانه ا و تهکر  حیساب ده چهوندکی ب مو ك کارمه تا وای لھات وه ،بدات
زۆر فوآۆ  دا بوو که مه م ده له. کان بکات  سته ری خه سه  چاره وه هی ڕووی پزیشکی درا لهپ 

   پاریس له و کاتیشدا له ر له هه. ن بوو ه  سایکۆلۆژی ال گه ی رباره پرسیاری گرنگی ده
بوونی   تکه ستی کرد به  دهLeft Bank لفت بانك  اندا لهریبکانی ڕووناک خانه قاوه
 Jeanجین باراك  ناوی  ب به نج ده وێ تووشی مۆسیقاسازکی گه له. تی یه کۆمه

Barraque ..تی ئه ی و کهیتوانستی مۆسیقی و ڕووناکبیرده سو دوو ساڵ له ئه. اک و کاری ت  
 نیشت و  وه که یه ردووکیان دیان به هه. رسام بوو  سه وه  نیچه و به ك ئه وه. نجتر بوو  گهفوآۆ
. ك شت  یه  و مۆسیقا بوونه فه لسه ردووکیان فه  الی هه.کتر سۆزی یه ویستکی به  خۆشه بوونه
بژارد  هه بۆی فوآۆ   که  تدایهی قکی نیچه دهSequene  ناوی  کی باروك به  مۆسیقایه پارچه

  :بوو
  ]ی تۆم)یگزۆلئا( Labyrinth من. کتر بین زی یه ناب ناحه.. کدیمان خۆش بوێ ر یه ئایا گه[ 

 زۆر جار .ی زۆر وه  خواردنه  دایانهردوو هه. ند ی سه ره  توندی په هویستی نوانیان ب خۆشه
 1955 سای   لهفوآۆ.  وه ونه ك لك دوور که یه وهبیاریان دا ما. بوو رایان ده  قا و هه مه ده
می  رهه به.  ندی نوانیان سارد بۆوه پوه.  زانکۆی ئۆبساال قبووڵ کرد کی بچووکی له یه زیفه وه

  وام بوو له رده  به وه ر خواردنه سه له.  نا و چی و هزه م به ، بهوام بوو  رده مۆسیقی بارۆك به
  .لکوهیلزم مرد نجامی ئه  ئه  دا له1973سای 

با  ڵ خۆیدا ته گه زیاتر له.  دیار بوو زیاتر کامی پوه.  وه کی ئارامی دیته  دنیایهفوآۆ سوید  له
  کانی سویددا، بوو به  درژه  زستانه له. ی کی شخه کهی Jaguar کی جاگوار یه یاره سه. بوو

نسی بوو،  ره وستکردنی خواردنی فه در زی له حه. کان ته  زیافه میوانکی ناسراوی ئواره
وانی   شه له. ر کرد به قاتکی تارتانی له.  وه  ڕووتانه ستی کرد به ری ده سه. راب ڵ شه گه له
  .ڕا گه  دوای پیاواندا ده  به وه یه که  جاگواره یدا بهینیا ته

 زۆری کجی  انی بهک قوتابییه.  وه وته نسی ده ره بی فه ده ی ئه  زانکۆی ئۆپساال، وانه  لهفوآۆ
 مارکیز  نسیدا له ره بی فه ده  ئه ویستی له بیری خۆشه(ی  که تی کۆرسه بابه.  ساڵ بوون ژده هه

  کانی ته  زیاتر بابه  کهJean Genet بۆ جین جنیت Marquis desade  وه  ه- دی سارد
   لهفوآۆدا   کاته وه ر له هه.  وه گرته کاندا ده ڕۆکی کاره  ناوه یتی له سادیزم و هۆمۆسکچوه



ئاخریی، . وام بوو رده ی به ی دکتۆراکه زتتی سایکۆلۆژی نائاسایی بۆ   و پشکنینی بابهڕان گه
  !! بییه ده ی زۆر ئه و بیانووه  به-کرد یان قبووڵ نه که تدارانی سویدیی زانکۆ تیزه سه ده
  

  ییووناکبیررژیانی 
  
یزانی چ  ناسی و ده خۆی ده.  وه کرده ی کپ نهفوآۆی  یرانه خرۆش و جۆشی ڕووناکب مه م ئه به 

و  ره ی پزیشکی، به یی، سایکۆلۆژی و مژوو و پراوه  نیچه ی فه لسه هزی فه کی به یه بنکه. کا ده
نی  مه  ته  له که. زاند به کانی ده  باوه کادیمییه رز و سنووری ئه موو مه  هه برد که  دهرمکی هه

  ستی به ی و دهیتی شت  بابه موو هۆشی خۆی دایه  پاریس، هه وه ڕایه  گهسی و س سایدا
  ل)ییی و شارستانتیشت( ناونیشانی   ب  دوایی کهکرد ) مژووی شتی(نووسینی کتبی 

 ئنگلیزییآی ب آورتكراوەیی )ترجم(ی ی زمانگۆڕ. وه و کرایهب دا 1961سای  
  Madness and)  شتیی و شارستانتیی( دا ب ناوی 1965ی یآمجار ل ئمریكا ل سا

   Civilization وەوآرایب.  
   


