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  ت، قوربانی سه ده: پیاوساالری

  
  گیخانی ند به زه نه

  
  م که شی یه به

  
ڵ  گه تدار له سه ندیی ده یوه ت و په سه کردنی ده  پیاده  له واته:  یه ندیداری هه یوه کی په یه ت بنچینه سه ده
آانیش  تاکه . تدار نیه سه پنراوی ده ت و قوربانیی هزی سه سه واوی بده  ته ردا، تاک به وروبه کانی ده تاکه

  ریبن  ده وه ریکردنهرگ  رگای به ش له  ده آانیاندا که تییه یه  کۆمه ندییه یوه  په تن له سه ن ده خاوه
  
 سروکتوری  ندن به ری جیھاندا پابه رانسه  سه له) ر نده ندیی ژه یوه په(کانی ژن و پیاو  ندییه یوه رچی په گه ئه

کانی خراپی و دژواریی بارودۆخی   و جیاوازه  فره نده هه نھا ره ته م پیاوساالری به وه، به پیاوساالرییه
و   وه و ئه یی لکبدرته  رژه ی پیاوساالری به وه وساندنه  چه  پویسته بۆیه. وه تمان بۆ روون ناکاته ئافره
  .iر وسنه س یا گروپی چه که  پاساو بۆ بته ش نه ییکردنه ڕژه به
  

ژر  کات و ژنیش له  ده ت پیاده سه  و ده هزه تی که تیدا پیاو به یه مکی کۆمه  له سیسته  پیاوساالریی بریتییه
م  ی ئه  چوارچوه له. خات و ستاتو و ژیانی ریکده کانی ئه  و پداویستییه پی ئیراده و و به رمانی ئه هف
ر  رامبه  به ت له م ئافره به.  وه بته نگ ده بروزه واردن و زه  و هه وه وساندنه وڕووی چه ره دا ژن به  ندییانه یوه په
ی پیاو که ستاتوی ژن  ته سه و ده  به ندیداره یوه کو په ی نیه، بهنھا قوربان ته تی پیاو بھز و  سه ده

     .بات  ی ده ڕوه کات و به دیاریده
 
کارهنانی   و به ویدیکه موککردنی ئه به    له  بریتیه ین که  بکه ی پناسه که  مانا ترادیسیۆناله ت به سه ر ده گه ئه
ردار  ت، سه سه تدار و بده سه  ده ی  هاوکشه تیه و موکدارییه  ئه وه ، ئهiiآانی ویه عنه  ماتریالی و مه رچاوه سه

ت  سه کو قوربانی و بده ریدا ژن وه رامبه  به ردار دانرا، له هز و سه  به  به پیاو که. کات  دروست ده و کۆیله
تی   وناکردنی حاه ، واته ناکردنهم و ئه. بن  و هزی ژن ون ده ری تواناکانی ژن و ئیراده بینرێ و رووبه ده

. کرت ڕوان ده نجامی ترسناکی ل چاوه  و ئه ترسیداره  مه وه  دوو رووه یای گشتیدا، له  خه قوربانیبوونی ژن له
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وتن بچوک   بواری ئۆتۆنۆمی و پشکه وه ن ژنه  الیه تی قوربانیبوون له  حاه ستکردن به هه: م که ر ئاستی یه سه له
  وه  پشه م دنته ترسی دووه  مه ش مه ئه. کات جگیری ده"   تیه سه بده"و پۆزیسیۆنی  ناو ئه  و زیاتر له وه هکات ده
  م له ئه. ی کار و بیاردان  ژیانی گشتی و پایه ت و دابانیان له راوزنانی ئافره په  زیاتر له  له  بریتیه که
م که  هزکردنی ستاتوی توخمی دووه ندی به وه رژه  به کات له الواز ده ستاتوی ژن زیاتر  راوزنان و دابانه په

. نگ بروزه م و زه کردنی سته ویتر و پیاده ن بۆ زابوونی زیاتری ئه که الوازی و بھزیش رگا خۆش ده.  پیاوه 
رچوون  ده.  بکات ادهر پی سه ی که پیاو هزی خۆی له مینه و زه  نچیری پیاو و ئه بته ت زیاتر ده  ئافره واته
 ژن  ی که و واتایه به: وت نگاوی پراکتیکیی ده  هه م  پۆزیسیۆنه تی له یه ردوو ئاستی هۆشیاری و کۆمه ر هه سه له

 و  وه تی و سیاسی باش بخونته یه مینی کۆمه  تا بتوان زه یه ی هه که ییشتنکی قووی واقیعه  تگه پویستی به
یشتن  ر بۆ گه  به ریش بگرته تکی گونجاوی کاریگه کانی ئامانج دیاری بکات و ستراتیژییه االکیه و چ  وه  کرده له
آو مرۆڤی   ژن وه کدا که یه گه  کۆمه ؛ له وه بته دیی زۆر ده حه ورووی کۆسپ و ته ره دا ژن به لره. کانی  ئامانجه به
ها  واندنی ژن  بۆ کۆد و به ردانه یی و سه سته  ژرده ند بن به فی پیاوان پابه ڕه  و شه یر بکرێ و پایه  دوو سه پله

ندیی پیاوان  وه رژه رداری و پاراستنی به ی سه ر بنچینه سه  له تی گشتی که قلیه  عه وه آان، ئه تییه یه کۆمه
تی  یه می کۆمه سیسته  واته. ینون  ده ی که  و توانایانه و هز و ئیراده کات بۆ داماینی ژن له  کارده پکھاتووه

   که وه  پشه چته  جۆریك ده آان به  ئایینیه ریت و کۆده هاو نه    به ستور به تكی پشئه خالقیه ر ئه سه چنراو له هه
ر بۆ دروستکردنی  رکی کاریگه کته  ئه بته گرت تا ژن نه آانی ده هزبوونی ژن و دابینکردنی مافه  به رگا له

   پویسته پرسیارک که. ت بت سه ن ماف و ده و تیایدا خاوه  ئه تی و سیاسیی جیاواز که یه واقعکی کۆمه
یا . هز بکات لمن و ستاتوی خۆی به  خۆی بسه م واقیعه توان له ژن چۆن ده:  یه وه دا بکرت ئه لره

  رگریکردن چین؟              کانی ژن بۆ به ئامرازه
  
ستی تاکک یا گروپک   ده نھا له ت ته سه ، ده وی پداوه  میشل فوکۆ بره ت که سه  بۆ دهی نوێ  پناسه پی به
ی هز و  ی هاوکیشه ی دیکه که ره مسه  جه  له  که ر تاک یا گروپکی پاسیڤ و بجووه سه پاندنی به  بۆ سه نیه
  واته:  یه ندیداری هه یوه کی په یه  الی فوکۆ بنچینه ت له سه ده. iiiآردنی هزی  پانتایی بۆ پیاده بته تدا ده سه ده
ت و  سه واوی بده  ته ردا، تاک به وروبه کانی ده ڵ تاکه گه تدار له سه ندیی ده یوه ت و په سه کردنی ده  پیاده له

  ندییه وهی  په تن له سه ن ده آانیش خاوه کو تاکه ؛ به تدار نیه سه پنراوی ده قوربانیی هزی سه
یی و   بجووه رگرییه و به بوونی ئه نه. ریبن  ده وه رگریکردنه  رگای به ش له  ده آانیاندا که تییه یه کۆمه

) پیاو(تدار  سه ڵ ده گه ندییاندا له یوه  په کات له  ده سته رجه به)  ته ستمان ئافره به دا مه لره(کان  پاسیڤبوونی تاکه
و  ش ژن له آانی ژن و پیاودا، ده ندییه یوه  په  له واته. دات  ده وه وسانه تدار و چه سه هزی ده و به و بره

  دیاره.  بکات ی ست بھنت و پیاده ده ت به سه  ده که می هاوکشه ری دووه مسه کو جه دا وه ندیداره یوه  په هاوکشه
رجی دژوار و  ک مه ورووی کۆمه ره  کوردستاندا، ژن بهکو ختی وه  واقعکی سه ش له ته سه و ده کردنی ئه پیاده

  .  وه  رووی سایکۆلۆژییه میش له تی و هه یه رووی کۆمه م له   هه وه کاته ئاۆز ده
  

 و گۆڕان دروست   و جووه قینه  ژیانی مرۆڤ و پراکتیکی سیاسیی راسته باون له شکی دانه  به و ناکۆکی کشه 
بت و  قالنیان نه آی عه یه کان بنچینه ر کردنی کشه سه تی چاره  و چۆنیه ییشتن بۆ کشه ر تگه گه م ئه به. ن که ده

  دات ڕ و پکدادان رووده  شه وه کسانی و رزگرتن و دیالۆگ ئه نسیپی یه  پره بن به ند نه پابه
  

کادیمی و رۆشنبیریی با، خۆرکخستن   ئاستی ئه ییشتن به ، گه وه  رگای خوندن و هۆشیاریه یاندن له خۆپگه
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.  تن رگریکردنی ئافره شوازی مۆدرنی به) یی ی پیشه پایه(ر   ی رکخراو و پشخستنی کاریه  چوارچوه له
تی  قلیه  عه  له کات که  ده   سته رجه ک به  ستاتویهستھنانی ده  به رگریکردن خۆی له شوازی ترادیسیۆنالی به

. ، پیریی)تی دایکی کوڕ  تایبه   به( دایک  کو شووکردن، بوون به ، وه وه کاته رزده ی ژن به تیدا پایه یه گشتیی کۆمه
ن  آه  ژنان دابین دهتی یه ی کۆمه  و پله کان پایه  تراسیۆناله گه  کۆمه  له ته م س حاه آی گشتی، ئه یه شوه به
  و کۆنتکسته له. ر ئاستکی دیاریکراو  سه ت له سه  ده کردنی جۆرک له رگری و پیاده  ئامرازی به بن به ده

ست  ده هزتر به تی به یه کی کۆمه  ستاتویه یه هزیان هه دار و به ری پایه ی هاوسه و ژنانه دا، ئه ترادیسیۆناله
تکی  سه هنت، ده ستی ده ده  به  ترادیسیۆناالنه و ئامرازه  رگای ئه  ژن له ی که هت سه و ده ئه. هنن ده

ت  نانه ته(کی سیاسی یا حیزبی ناودار  تییه سایه ن مرد یا کچ و خوشک و دایکی که ش ژنی خاوه ده:  دیاریکراوه
ددای  حه رزی کارگی یا سیاسی و ته آی به یه  پایه  بگاته وه تی و سیاسیه یه  رووی کۆمه له) هیدی ناوداریش شه
و  ی ئه وه ر ئه به م له به. ن که ت کارده ندی ئافره وه رژه  و به ی ئاراسته وانه  پچه  به  بکات که و هزانه ندێ له هه

و  باو  تیه یه  کۆمه مه  سیسته ت، له سه ی ده  پایه یاندۆته ی گه و ژنه  ئه ی که هۆکار یا ئامرازه
کرن  نگ و الواز ده  بده واته.  وه بنه وڕووی دیوار ده ره رزوو به  ژنان هه وه ، ئه قی گرتووه  چه وه که پیاوساالرییه

کان  ها کۆن و باوه دا به لره. ی نابت بۆ گۆڕینی واقیعی ژن وره ری گه یان کاریگه که ته سه  ده  جۆرێ که به
  . ر فراژوو نابن ه ند آانی ژه ندییه یوه تی و په یه مهمی کۆ  و و سیسته وه م دنه رهه به
  

 دیاریبکات  و پیه تی مافخورا و قوربانیبووندا ببین و کار و چاالکی و تواناکانی به  حاله ند خۆی له ژن چه
   وه راوزه  په خرته  زیاتر ده نده وه ئه

  
آانی  م ئامرازه م، به که  شوازی یه  له  داباو نیه که شوازکی مۆدرن   له رگریکردن بریتیه می به شوازی دووه

ر ئاستی فیکری و رۆشنبیری و  سه یاندن له وی خۆپگه مدا، ژنان هه ی دووه ته م حاله له. رگریکردنی جیاوازن به
ی   شوازهو کارکردن به. ن ده نی ده ده ی مه گه  کۆمه ودان به یی و بره ناو ستروکتوری رکخراوه خۆرکخستن له

 دروستکردنی  بت له  رۆلی ده وه بچت، ئه ڕوه ر به قالنی و کاریگه تکی عه  پی ستراتیژییه ر به گه رگریکردن ئه به
ب رگا خۆش بکات بۆ   ده رگریکردنه م به ئه. تی سیاسی سه ر ده سه   خاته ریی ده  کاریگه نی و ده ی مه گه کۆمه

 رگای پراکتیکی  ی بیاردان و له  پایه نه یی و رۆشنبیری کارا تا بگه تی پیشه سایه ن که ژنانی هۆشیار و خاوه
کانی    مافه  ن که مک بده  سیسته و به وی بیرۆکراسی و بره یه ر یاسا و په  سه ریی دابنن له  کاریگه وه سیاسییه

ی   ئاراسته  به وه کاته قلیدی جیاده ۆلی ته ر  ژن له رگریکردنه و شوازی به  ئه واته.  بکات سته رجه ت به ئافره
ریی   کاریگه ته سه و ده ییشتنی ژن به گه. تی و ئابووریدا یه یی له بواری سیاسی و کۆمه شداریکردنکی کرده به
ریی  کسانی و دادوه نسیپی یه کانی ژن و پره کردنی داواکاری و خواست و پویستییه سته رجه ر به سه ب له ده

   iv. تیدا وه ڤی سیاسیی ناوخۆ و نوده ناو رۆژه تی له یه کۆمه
  

  ، چونکه وه  پشه  دنه  باسمان کرد ناکۆکی و ئاۆزی یا کشه وه ره سه  له ی که یه و پرۆسه  له دیاره
انی مرۆڤ و  ژی باون له شکی دانه  به و ناکۆکیش که کشه . ون که ك ده ریه بن و به ش ده کان دابه ندییه وه رژه به

تی   و چۆنیه ییشتن بۆ کشه ر تگه گه م ئه به. ن که  و گۆڕان دروست ده  جووه قینه پراکتیکی سیاسیی راسته
کسانی و رزگرتن و  نسیپی یه  پره بن به ند نه بت و پابه قالنیان نه آی عه یه کان بنچینه ر کردنی کشه سه چاره

نجامدا بوار   ئه له. دات ڕ و پکدادان رووده  شه وه ویان پبدات، ئه ب بره ت ده رگریکاری ئافره  هزی به دیالۆگ که
 و پانتایی ژیانی توخمی  سته ر جه  سه ش له و توندوتیژییه  ئه  دیاره کردنی توندوتیژی که بت بۆ پیاده خۆش ده
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ستانی و داماوی  وه سته کان و ده ه کش دوورگرتن له خۆبه. کرت  ده ، پیاده  ژنه ، که گه الوازکراوی ناو کۆمه
،  تی ژندا نیه سه  ده  له که  هیچ ناگۆڕت و فراژووکردنی بارودۆخه ی که و بوایه ر ئه سه  له وه که دیار واقیعه به

 ژن  ن که یه گه  ده وه ش ئه مه ئه. رگریکردن و دروستکردنی گۆڕان  به ت له ناوبردنی توانا و هزی ئافره واته له
 الوازیی و پاسیڤی و  و به کاته و بره سک ده دا ته وساوه  قالبی  قوربانیبوون و مافخوراو و چه اتوی خۆی لهست

تی مافخورا و قوربانیبووندا ببین و کار و چاالکی و تواناکانی   حاله ند ژن خۆی له چه. دات دابانی خۆی ده
یی و بمافی  وساوه  چه ر به رامبه هۆشیاریی تاک به.  وه اوزهر  په خرته  زیاتر ده نده وه  دیاریبکات ئه و پیه به

 بت بۆ  که ی واقیعه وزیعیانه آی قووڵ و مه یه وه  پناوی خوندنه  له و هۆشیارییه ب ئه م ده ، به پویسته
  ی وه او و بچوککردنهآی داخر یه ناو بازنه  له وه ک بۆ خوالنه و رزگاربوون نه ره تکی گونجاو به دانانی ستراتیژییه
  v.ی سیاسی بوونی پرۆژه یی و نه روواننی ئایینده

  
 تی ماویه
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