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ژان پۆل سارتەر رۆمان نوس ،نمایشنامەنوس ،فەیلەسوف و رەخنەگری
س و لە خێزانێكی دەوڵەمەند
فەرەنسی ( )1980-1905لە شاری پاری 
لەدایكبووە و لە منداڵیيەوە باوكی لەدەستداوە .خوێندنی خۆی یەكەمجار
لە خوێندنگەی هانری چوارە م و دواتر لە زانستگەی بااڵ ئەنجامداوە .ساڵی
 1929بڕوانامەی لیسانسی پەروەردەیی لە بەشی فەلسەفە وەرگرتووەو لە
شارەكانو دواتر لە پاریس خەریكی دەرسگوتنەوە بووە.
سارتەر كە لە منداڵیەوە زمانی ئەڵمانی فێر بووە ،دەچێتە ئەڵمانیا.
لە بەرلین دەستدەكات بە خوێندنی فەلسەفەو لەگەڵ فەلسەفەی نوێی
ئەڵمانیا ئاشنا دەبێ و لە یەكەمین بەرهەمە فەلسەفیەكانیدا كاریگەریيان
لێوەردەگرێ .سارتەر ساڵی  1939دەچێتە ریزەكانی سوپاو بەشداری لە جەنگ
دەكات  ،لە مانگی 6ی  1940لەالیەن سوپای ئەڵمانیاوە بەدیل دەگیرێ و
دوای ئازادبوونى دەچێتە پاڵ بزاڤی بەرخۆدانو وتار بۆ رۆژنامە نهێنیيەكان
دەنوسێت .دوای جەنگ دەست لە دەرسدانەوە هەڵدەگرێ و بەهاوكاری
(سیمۆن دوبوڤار) گۆڤاری ( )temps modernsدەردەك��ات ،ئەو گۆڤارە
بۆ باڵوكردنەوەو دەرخستنی هەموو پرسەكان ،بەتایبەتى پرسە سیاسی و
كۆمەاڵیەتیيەكانی سەردەمی خۆی تەرخان دەكات .سارتەر كاری نووسینی
كەمێك بەر لە جەنگی دووەمی جیهانی دەستپێكردووە .یەكەمین نووسینە
فەلسەفيیەكانی بەناوی((1940-imaginaireو ( )1936-imaginationلەژێر
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كاریگەریی (هوسێرل)edmund husserl -ی فەیلەسوفی ئەڵمانی بوون.
دوای ئەوەی كتێبی دژوار و شرۆڤەكارانە و دەرخەری بنەما فەلسەفیيەكانی
ڤ و تواناكانی مرۆڤ ،واتا كتێبی (بوونو نەبوون –
ئەو دەربارەی مرۆ 
 )l¢etre et laneantلەساڵی  1943باڵودەبێتەوە.
ئەو بەرهەمەش لەژێر كارتێكردنی دیدگای فەلسەفی هاوچەرخەكانی
ئەڵمانیا دابوو .نوسین و وتارەكانی سارتەر كە هەمووی بریتی بوون لە
تێروانینە فەلسەفیيەكانی ئەو ،قوتابخانەی (بوونگەرایی ــ ئەگزیستانسیالیزم-
)existentialismی لێكەوتەوە كە سەرو سەدایەكی فراوانی بەدوای خۆیدا
س و هەڵسەنگاندنى زۆر سەبارەت بەقبوڵ
هێناو بووە مایەی مشتومڕو با 
یان رەتكردنەوەی و ساڵەها بوو ئەو رەوشە باڵی بەسەر فەزای ئەدەبی
و هونەریو فەلسەفیی ئەو سەردەمەدا كێشابوو .ئەو وتارانەی سارتەر
دواتر لە س ێ بەرگدا لەژێر ناونیشانی (رەوشەكان )situationa-باڵوكرانەوە.
بەرهەمە فەلسەفیيەكانی سارتەر یەكێكیان كتێبی (ئەگزیستانسیالیزم جۆرێك
هیۆمانیزمە )l¢existentialism est humanisme-لەساڵی  1946باڵوكرایەوە.
س و دروستكەری كەسایەتیی خۆی
سارتەر مرۆڤ بە داهێنەری چارەنو 
هەڵدەبژێرێ و بەهاكانی بوونی

دەزان ێ كە ئارەزوو كارو رەفتارەكانی خۆی
خۆی دیاری دەكات ،لە قەڵەمڕەوی ئەدەبیشدا نوسەری بوونگەرا لە بەرامبەر
كۆمەڵگە بەرپرسە .سارتەر دیدگای نووسەرانی رابرددوو كە شانی خۆیان
نەدەدایە بەر بەرپرسيارێتی بەرامبەر كۆمەڵگە و باوەڕیيان بە هونەر لەپێناو
هونەردا هەبوو ،رەتدەكاتەوە و دیدگای ئەو جۆرە نووسەرانە كە ئەگەر
كۆمەڵگاشیان وێنا بكردبا ،وەك تەماشاكەرێكی سادە یان وەك زانایەك
بوون كە كۆمەڵیان بە تاقیگەی خۆیان دەزانی ،قبوڵ نەدەكرد .لە دیدگای
سارتەردا جیهانی ئەدەبیش دەبوا وەك هەر پرسێكی تر ئامانجێكی هەبوایە
7

ئاشنابوون بە سارتەر

و لە حاڵەتی بێالیەنی و بێئامانجی بێتە دەرەوە و ئەركی خۆی بەرامبەر
بە مرۆڤایەتی ئەنجامبدات .تاكەكان لە ڕوانگەی سارتەر ئەو بەشانەن كە
كار لە یەكتری دەكەنو لێكتێگەیشتنێكیان لەنێواندا هەیە كە دەبێتە مایەی
دروستبوو ن و پێكهاتنی رۆحێكی گشتیو یەكگرتوو ،كەوایە ناب ێ هیچكەس
بەرامبەر كاری ئەوانی دی كەمتەرخەمو دوورەپەرێز بێت .سارتەر لە كتێبی
(رەخنەی زانستی دیالەكتیك)lacritique de la raison dialectique-دا
هەوڵی داوە پردێك لەنێوان ئەگزیستانسیالیزم و ماركسیزم دروست بكات.
بێگومان دیدگا فەلسەفیيەكانی سارتەر دوای زۆر لە بەرهەمە ئەدەبیيەكانی
ئەوەوە دێن .یەكەمین بەرهەمی ئەدەبی سارتەر بریتیيە لە كورتە چیرۆكی
(ژوورەكە ــ  )la chambreكە لەگۆڤاری (( N.R.Fباڵوكرایەوە ،بەاڵم دوای
باڵوكردنەوەی رۆمانی (هێڵنج  )-la nauseaبوو لە ساڵی 1938كە سارتەر
ناوبانگی دەركرد .رۆمانی هێلنج كۆژانەكانی ناخی پیاوێكی گۆشەگیر نیشان
دەدا كە ئامانجێكی هەیەو دەیەو ێ رۆمانێكی مێژوویی بنووسێ ،بەاڵم لە
میانی كارەكەدا توشی نائومێدیو نەفرەتێك دەبێتەوە كە دەش ێ ئەو حاڵەتە
هەڵدەگرێ و ژیان

بەهێڵنجدانی رۆح لێكبدەینەوە ،بۆیە دەست لەخوێندن
لەبەرچاویدا لە شتێكی پووچو بێمانا زیاتر هیچی تری لێنامێنێتەوە.
سارتەر لەو بەرهەمەیدا ئەندێشەی خۆی لەبارەی پووچبوونی
ژیان و ئەو ئارەزووانەی كە ناكامی و پەرێشانی رۆحیان لێدەكەوێتەوە،
رەنگ پێدەداتەوە .كۆمەڵە كورتەچیرۆكی(دیوار )le mur -پێنج چیرۆك
دەگرێتەخۆی كە لەو چیرۆكانەشدا كەسانێك وێناكراون هەریەكەیان گەرەكیانە
بەجۆرێك لە جۆرەكان لەدەست ژیانی پووچی خۆیان رابكەن ،بەاڵم دەچنە
هەر جێیەك رووبەڕووی دیوارێك دەبنەوە كە رێی دەربازبوونیان لێدەگرێ.
زنجیرە رۆمانی (رێگاكانی ئازادی )chemins de la liberte-بریتین لە سی
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رۆمان بەمشێوەیەی خوارەوە( :تەمەنی عەقڵ,)l¢agede raison 1945-
(توانج  )le sursis 1945 -و(مردن لەرۆحەوەle mort dans l,ame -
 )1949كە وێڕای خستنەڕووی الیەنی ئەخالقی سارتەر ،لەڕووی ناوەڕۆكە
ئەدەبیەكەیانەوە سەرنجڕاكێشن .بەرهەمە شانۆییەكانیشی وەك چیرۆكەكانی
دەرخەری ئەندێشە فەلسەفیيەكانی ئەون ،لەهەمانكاتدا بابەتی شانۆیی
سەرنجڕاكێش و شایانی باسن ،لەنێویاندا ئەم دەقانەی خوارەوە( :مێشەكان-
 )les mouchesكە لەساڵی  1943هێنرایە سەر شانۆو نمایشكراو دوای چەند
رۆژێك لەالیەن ئەڵمانیەكانەوە نمایشكردنی راگیرا( .دەرگای داخراو یان
دۆزەخ( ،)huis clos ou l,enfer1945 -مردووە بێ كفنو دفنەكان-1946
( ،)mcrts sans sepultureلەشفرۆشێكی رێزدارla putaim respectueuse -
( ،)1946دەستە ئاڵوودەكان( ،)les mains sales1948 -شەیتانو خواوەند-
)la diabli et le bon dieu1951و دەقی تری لەو بابەتە .سارتەر لەالیەك
بەهۆی شانۆنامەكانیەوە راستەوخۆ لە كۆمەاڵنی خەڵك نزیكبووەوە،
لەالیەكی تر بەهۆی وتارو نوسینە شرۆڤەی ی و گرنگە فراوانەكانیەوە رێگای
چوونە ناو كۆمەڵی بۆ خۆی كردەوە .ئەو نوسینانە زیاتر لەسەر پرسە
راستەقینە سیاسیو كۆمەاڵیەتیيەكانی سەردەمی خۆی دەنوسران و تەنانەت
هەندێجار بە جیهانبینیێكی مەز ن و مرۆڤانە لەوەش زیاتر دەچوونە پێش.
لەنێویاندا ئەم نوسینانەی خوارەوە لە هەرە گرنگەكانن لەو بوارەدا( :چەند
تێڕوانینێك لەبارەی نەتەوەی یەهوودreflexions sur la question --
( ،)1946ئەدەبیات چییە ــ  )qust_ce que la literureلەو كتێبەدا ئەوە
پشتڕاست دەكاتەوە كە نوسەر لە بەرامبەر كۆمەڵدا دەب ێ پابەندو بەرپرسیار
بێ( ،بودلێر ــ )baudelaire 1947و كتێبێكی گەورەش لەبارەی (فلوبێر
ـ���ـ .)flaubertسارتەر كاریگەریيةكی گ��ەورەی لەسەر نەوەی سەردەمی
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خۆی بەجێهێشت .ساڵەهای ساڵ شوێنكەوتە و الیەنگرەكانی لە چایخانەی
(دوفلۆر )café de flore -كۆدەبوونەوە و ئەو شوێنەیان كردبووە نێوەندێك
كە سەرنجی جیهانگەڕەكانی بۆ خۆی راكێشا .ماوەیەكی زۆر سارتەر نوسەرو
فەیلەسوفی خۆشەویست و باو بوو ،بەاڵم دواتر ئەو كاریگەریەی كەم
بووەوە و كێرڤی دژبەرەكانی بەرزتر بووەوە .لەساڵی  1964خەاڵتی نۆبڵی
ئەدەبی رەتكردەوە كە پێیدرا.
سەرەنجام لە  1980/4/15لە شاری پاریس بۆ دواجار چاوەكانی لێكنان
و پەنجا هەزار كەس بەدوای تەرمەكەیەوە بوو ن و فەیلەسوفی گەورەو
جیهانیان لە یەك ێ لە گۆڕستانەكانی پاریسدا بەخاك سپارد.

سەرچاوە :ئينتەرنێت
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ژان پۆل سارتەر و توندوتیژی
لە فارسییەوە :سۆران خەدیری پوور
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توندوتیژی و نەفرەت لە بەرهەمەكانی سارتەردا پێگەیەكی تایبەتیان
هەیە و تاڕادەیەك كە چەند نوسەرێكی وەك هانا ئارێنت و ریمۆن
ئارۆن رەخنەی لێدەگرن و وتەكانی سارتەریان سەبارەت بە توندوتیژی بە
نابەرپرسانە زانیوە .ریمۆن ئارۆن ،هاوڕێی دێرین و هاوپۆلی سەرەتایی
سارتەر ،وتوویەتی كە هەندێك لە بەرهەمەكانی ئەو سەبارەت بە توندوتیژی
دەكر ێ لە زومرەی بەرهەمەكانی مەیلەو فاشیزم ئەژمار بكرێت .هەندێك
لە خوێنەرانیشی كەشوهەوای چیرۆك و رۆمان و شانۆنامەكانی ئەویان
بە رەشبینانە و هیوابڕاوانە و پاڵنەر بۆ خۆكوژی دەزانن .هەربۆیە رەنگە
خوێنەری بەرهەمەكانی سارتەر مافی ئەوەی هەبێت كە لە خۆی بپرسێت
بۆچی لە نوسراوەكانی ئەودا وەها دوژمنكاری و نەفرەتێك پەیوەندی
مرۆڤەكانی لە خۆگرتووە .ئایا ئەو لە منداڵیدا زۆر بەرەوڕووی توندوتیژی
بۆتەوە كە پەیوەندی مرۆڤانە بەم جۆرە توندوتیژانە هەڵدەسەنگێنێت؟
سارتەر دوو سااڵن بوو باوكی مردبوو ،بەاڵم تا تەمەنی یانزە ساڵی كە
دایكی دوبارە مێردی كردەوە ،هیچ باوك یان براو یان خوشكێكی نەبووە
كە بیەوێت لەسەر «داگیركردنی باوەشی دایكی» لەگەڵ ئەو لە كێبەركێدا
بێت و هەروا كە خۆی دەڵێت دایكی «هی خۆی» بوو ،جگەلە خۆشەویستی
دایك ،ئەو لە خۆشەویستی باوە گەورە و دایە گەورە و دایە ئەڵمانییەكەشی
بەهرەمەند بوو ،بەاڵم سارتەر بەر هەرحاڵ هەتیو بوو و زەربە وێكەوتنی
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یەكێك لە چاوەكانی لە منداڵیدا و رواڵەتێكی ناجوانێك كە پێی بەخشیبوو،
رەنگە ئاوزانێكی لە دوژمنایەتی و نەفرەت لە ژیانی مرۆییدا پێدابێت كە
دواجار رووداوەكانی جیهانی دەرەوەش مۆركی راستەقینەی پێبەخشیبێت.
سارتەر بەهۆی دوبارە مێردكردنەوەی دایكی ناچار بوو بەشێك لە ژیانی
خۆی لە شارە بچووكەكانی فەرەنسا تێپەڕ كات و «ناخۆشی» ژیانی شارە
بچووكەكانی بە هەموو لەشییەوە هەستپێكرد ،بەاڵم «شارە بچووكەكان»
(هەموو شارێك جگەلە پايتەخت) بۆ سارتەر تەنیا ناخۆشی نەبوو ،ئەو بۆ
«نوسین»یش كاتی بوو و ئەمەش رێك ئەو كارە بوو كە لە منداڵییەوە زۆری
حەز پێدەكرد و پرۆڤەی بۆ كردبوو.
سارتەر هەروا كە خۆی وتوویەتی ،بەر لە جەنگ ،هیچ هێڵێكی
پەیوەندی لە نێوان خۆی و كۆمەڵگای نەبینیووە .كاتێك كە لە ساڵی ()1938
لە پەیمانگای بااڵ تەواو دەبێت ،بۆ خۆی بۆچوونێكی هێنا گۆڕ ێ كە بە پێی
ئەو بۆچوونە ،ئەو «مرۆڤێكی تەنیا» بوو كە مافی ئەوەی نەبوو لەڕێگەی
سەربەخۆیی ئەندێشەكەی لەگەڵ كۆمەڵگا نەیار بێت.
ئەو لەسەر ئەو بڕوایە بوو كە هیچ شتێك بە كۆمەڵگا قەرزدار
نییەو كۆمەڵگاش هیچ دەسەاڵتێكی بەسەر ئەودا نییە ،ئەو ئازادە هەر لەم
رووەوە ،سارتەر دەڵێت كە «من لە هەموو سەردەمەكانی پێش جەنگ
هیچ باوەڕێكی سیاسیم نەبووە و لە هەڵبژاردنەكانیشدا بەشداریم نەدەكرد»
(میشێل وینۆك ،سەدەی رووناكبیران ،وەرگێڕانی میهدی سمسار ،الپەڕەی
 ،)607بەاڵم ئەویش وەك هەموو خەڵك «دڵی لەگەڵ چەپ»دا بوو .باقی
هاوڕێیانی سارتەر ،پۆل نیزان و ریمۆن ئارۆن ،زووتر لە سارتەر گەیشتنە
بلووغی سیاسی ،بەاڵم سارتەر ئەمەی كردبووە دروشمی ژیانی خۆی كە
یەكەم بنووسێت و دواتر لەپاڵ ئەودا ژیانێكی باش و بەختەوەرانەشی
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هەبێت .هەڵبەت ژیانی بەختەوەرانە ،بۆ سارتەر ژیانی بورژوایانە نەبوو،
چونكە خۆی دژی ئەم بورژاوایە بوو كە ئەو لە رۆمانی ”هیڵنج“ ( )1938
و چیرۆكی كورتی «دیوار» ()1938دا نوسیبووی .پاڵەوانەكانی سارتەر لەم
دەورەیەدا وەك خۆی تەنیان و كردەوە و خودەی كەم تا كورت ئانارشیستیانە
و چێژخوازانە و ئاشیتخوازانەیان هەیە.
بەاڵم هەر كە ساڵی ( )1939لەالیەن ئەرتەشەوە بانگدەكرێت بۆ
سەربازی« ،كۆمەڵگا» لە پڕدا دەچێتە ناو مێشكی سارتەرەوە.
سارتەر دەچێت بۆ جەنگ و لە هێڵی «ماژینۆ» خولی «جەنگی دەستكرد»
دەبینێت و نووسینی «تەمەنی عەقڵ» یەكەمین بەشی سیانەی «رێگاكانی
شانازی» (كە بریتییە لە سێ رۆمانی «تەمەنی عەقڵ»« ،هەڵپەساردن» و
«دڵمردوویی») دەستپێدەكات.
سارتەر لە هاوینی ساڵی ( )1940بەدەستی ئەڵمانییەكان بەدیل دەگیرێت
و ساڵێك لە كەمپی دیلەكان دەمێنێتەوە ،بەاڵم لە مارسی ساڵی ( )1941بە
بەڵگەی پزشكی ئازاد دەبێت .سارتەر توانیبووی ئەڵمانییەكان رازی بكات
كە چاوی نوقسانە و نابینێت.
سارتەر لەمەودوا ئیتر ناتوان ێ «تەنیا» بێت .ئەو ناچارە كە ریزی
خۆی هەڵبژێرێت .دەكەوێتە بیری خەبات دژی داگیركەران و بۆ ئەم
كارەش دەستدەكات بە رێكخستن ،چونكە سەركەوتنێك لەم كارەدا بە
نامومكین نازانێت ،دەست دەكات بە نوسینی شانۆنامە و وتارە سیاسییەكان.
سارتەر لە ماوەی ساڵەكانی جەنگدا شانۆنامەی «مێشەكان» ( )1943و شاكارە
فەلسەفەییەكەی خۆی واتە «بوون و نەبوون» ( )1943و «دەركەی داخراو»
( )1944باڵو دەكاتەوە.
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سارتەر لە مڕۆدا
ئەمڕۆكە چی لە سارتەر ماوەتەوە؟ سارتەر نوسەری رۆمان و چیرۆك
و شانۆنامە و ژیاننامە پڕبایەخەكان بوو كە ئێستا بەشێك لە فەرهەنگی
مرۆڤایەتی پێكدێنێت .ئەو هەڵەی سیاسیشی بوو ،خۆی ئەنجامی زۆر یەك
لەوانی لە ژیانی خۆیدا دی و بۆچوونەكانی خۆی گۆڕی ،بەاڵم بۆ سارتەر
لە ئەندێشە فەلسەفەی سەدەی بیستەم دەكر ێ چ پلەیەك لەبەرچاو بگرین؟
بەناوبانگە كە فۆكۆ وتوویەتی ،سارتەر فەیلەسووفێكی سەدەی نۆزدەیە
كە دەیەوێت بیر لە سەدەی بیستەم بكاتەوە .بەم پێناسەیەوە ئایا شتێك
بۆ وتن ماوە سەبارەت بە سارتەر؟ ئایا ئەندێشەكانی سارتەر ئێستا بە
مێژوو ئەندێشەكان پەیوەست بوون و لەمیانەی ئەندێشەیەك كە بە «پۆست
مۆدێرن»ە بەناوبانگە قسەیەكی بۆ وتن پێ نییە؟ ئەندێشە ئێگزیستانسیالیزمی
سارتەر سەبارەت بە ئازادی و بەرپرسایەتی تاك و ئەگەری بوونی ئێمە و
مەودایەك كە ئێمە لە خۆمانمان هەیە ،هەروا دەتوانێت بۆ فەلسەفەی نو ێ
گرنگ بێت ،بەاڵم سارتەر ئەخالق گەراش بوو ،تێدەكۆشا بۆ هێنانە ئارای
بۆچوونە ئەخالقییەكەی كە لە خۆی نواندی و دەتوانێت ،بۆ فەلسەفەی
«پۆست مۆدێرن» گرنگ بێت.
سەرەنجام رەنگە بێ بۆنە نەبێت كە باس لە «سارتەرو توندوتیژی» بە
وتەیەك لە ریمۆن ئارۆن كۆتایی پ ێ بێنین .كاتێك كە لە «ئێكسپرێس» لە
ستایشی سارتەردا دەنووسێت« :سارتەر لە ماوەی ژیانی خۆی لە قواڵيی ناخی
خۆیدا یەك كردەخواز مایەوە ،هەرچەند كە بۆ پێویستی لۆژیكی رەهای
شۆڕشگێڕی پێی بۆناو ئەو بازنەیە كێشرابێت كە كۆمەڵێك دەق سەبارەت
توندوتیژی بنوسێت كە نمونەی ئەو پێشەكی كتێبی [«دۆزەخییەكانی زەوی»یە
كە دەتوانێت لە بژاردەی ئەدەبیاتی مەیلەو فاشیزم پۆلێن بكرێت [ ]...ئەو
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هەرگیز خۆی نەدا بەدەست ژیانێكی كۆمەاڵیەتییەوە كە بەشێوەیەك كە
دەیدیت و بە شێوەیەك كە دادوەری لەسەر دەكرد و لەسەر شانی ئەندێشە
و ئایدیایەك كە لە چارەنوسی مرۆڤایەتی كە لە زەینی خۆیدا وێنای دەكرد.
یۆتۆپیا ،میلیتاریزم رەنگە بانتر لەمانە .هیوا یان چاوەڕوانی جۆرێكی دیكە
لە پەیوەندی لە نێوان مرۆڤەكاندا .لە ڕوانگەی ئارۆنەوە ،سارتەر «ژیانێكی
تراژیدی مرۆڤی كردەخواز ژیا كە لە دارستانی سیاسەتدا سەرگەردان بوو.
(میشێل وینۆك ،الپەڕەی )895
*(ئەم وتارە بەشێك لە وتارێكی درێژە بە ناونیشانی ژان پۆل سارتەرو
توندوتیژی)

سەرچاوە:
(اندیشەهای فرانسوا در قرن بیستم :خانەهای هنرمندان)
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ژان پۆل سارتەر کێیە؟
فەیلەسوفی نیگزیستانسیالیست
یان رۆشنبیرێکی کۆمۆنیست؟
رۆماننوسە یان شانۆنامەنوس
لە فارسیەوە :یوسف عەلی پور
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چاالكییەكانی سارتەر زۆر ل��ەوە بەرباڵوترن كە بتوانرێ بەهۆی
یەكێكیانەوە چاوپۆشی لەوانی دیكەی بكرێت .سارتەر رووی لە هەر
بوارێك كردبایە ،زۆر بە جددی و بە ئیرادەیەكەوە كە لە جیهان بینییە
ئیگزیستانسیالیستیەكەیەوە سەرچاوەی دەگرت درێژەی پێدەدا ،ئەگەر رووی
لە جیهانی ئەدەبیات كرد ،ئەوەندە بە باشی ئەركەكانی بەڕێوە دەبرد
كە سەرەنجام توانی ببێتە براوەی خەاڵتی نۆبڵ ،ئەگەر چووە ناو جیهانی
فەلسەفەوە ،ئەوەندەی كتێب و بابەت نوسی و وتوێژی كرد ،كە فەلسەفەكەی
بوو بە یەكێك لە ناودارترین بوارەكانی فەلسەفەی سەردەم .كاتێك هاتە
بواری رۆشنبیرییەوە ،ئەوەندە هاموشۆی كافەكانی كردو لە مانگرتنەكاندا
بەشداریی كردو لە دژی دەسەاڵتدارانی ملهوڕ هەڵوێستی شیاوی دەربڕی،
بوو بە هێمای بزووتنەوەی رۆشنبیری لە سەدەی بیستەمدا.
سارتەر لە بواری رۆشنبیرییەوە درێژە پێدەری نەریتێكی پڕبایەخی
رۆشنبیریی فەڕەنسایە ،كە نوسەرانی وەك ڤیكتۆر هۆگۆ ،ئێمیل زوال ،ئاندرە
ژید و رۆمان رۆالن ،نوێنەرەكانی دیكەی ئەو رێبازە بوون .لەو نەریتەدا
رۆشنبیر هەم پلەو پایەیەكی بەرزی هەیە و هەم ئەركێكی قورسیشی لەسەر
شانە .رۆشنبیر كەسێكی وشیارە كە بۆی نییە ،لە بەرامبەر نایەكسانی و
ناتەباییەكانی ژیاندا بێدەنگ بێت ،بەڵكو دەبێ لە هەموو بارودۆخێكدا
ئامادە بێت و هەست بە بەرپرسیارێتی ویژدانی خۆی بكات.
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مرۆڤ لە بۆچوونی سارتەردا ،ناوەندێتییەكی بێ ئەمالو ئەوال و رەهای
هەیە ،ناچار بە ژین لە جیهانێكدا كراوە كە بۆخۆی هەڵی نەبژاردوە ،بەاڵم
مرۆڤ سەروەری هەموو شتێكە.
ئیگزیستانسیالیستەكان لە سەر ئەو باوەڕەن كە هەبوون لە پێشەوەی
شوناسەوەیە ،واتە هەموو كەس بەر لە هەر شتێك بوونی هەیە ،بەر لەوەی
كە هەژار بێ یان دەوڵەمەند ،نەخوێندەوار بێ یان بیرمەند و سەرەنجام
چ ئەو كەسە یەكێك لە الیەنگران و هۆگرانی ئەنیشتاین بێت ،یان خودی
ئەنیشتاین .ئینگزیستانسیالیستەكان دەڵێن مرۆڤ بەر لە هەر شتێك بوونی
هەیە و لەو بوونەدا لەگەڵ ئەوانی تردا یەكسانە ،جا دوای ئەوەیە كە
ئەو دەتوانێت شوناسی خۆی پێك بێنێت ،بڕیاربدات كە كەسێكی رووت و
رەجاڵ و موحتاجی نانی شەو بێت یان دەوڵەمەندترین مرۆڤی سەر گۆی
زەوی .لەوانەیە مرۆڤ بە بڕیارێكی پێشووتریەوە بەرەو ناكامی نەڕوات،
بەاڵم ئەوە هیچ شتێك لە بەرپرسیارێتیەكەی لە بەرامبەر خۆیدا كەم ناكاتەوە
و سارتەر لە سەر ئەو باوەڕە بوو كە مرۆڤ دەبێ بۆخۆی چارەنوسی خۆی
دیاری بكات و خودی سارتەر نمونەیەكی بەرچاوی ئەو قسانەیەتی .ئەو
رووی لە هەر بوارێك كرد ،هەمیشە بۆ گەیشتن بە ئاكامەكەی هەوڵیدا و
سەركەوتنەكانیشی بەڵگەن بۆ ئەو كارانەی.
ژان پۆل سارتەر لە ()21ی ژوئەنی ساڵی ( )1905لە پاریس لەدایك
بوو ،تەمەنی تەنیا ( )15مانگ بوو كە باوكی واتە «ژان بابتیست سارتەر»
كۆچی دوایی كرد و ژان لە ماڵی باپیری (باوكی دایكی) واتە «شارل
شوایتزر» كە كارناسێكی پایەبەزری زمان و ئەندێشەی ئەڵمانی بوو لەژێر
چاودێری دایكیدا گەورە بوو .لەو كاتەوە كە باوكی ژان كۆچی دواییكرد،
هەتا كاتێك كە دایكی شووی كردەوە یانی كاتێك كە ژان تەمەنی یازدە
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سااڵن بوو ،باوك ،برایان خوشكێكی نەبووە كە لەسەر داگیركردنی باوەشی
دایكی ملمالنێی لەگەڵدا بكەن ،هەروەك خۆیشی ئاماژەی پێداوە ،دایكی
هەر بەتەنها هی خۆی بووە .هەربۆیە سارتەر هەمیشە باسی كاریگەریی
قوڵی دایكی دەكرد لەسەر كەسایەتی و بیركردنەوەكانی.
سارتەر لە تەمەنی ( )23ساڵیدا لە تاقیكاریيەكانی فەلسەفەدا بەشداری
كردووە .هەڵبەتە هۆكاری ئەو سەرنەكەوتنەی ئەوە نەبوو كە لە بواری
زانستییەوە الواز بێت ،بەڵكو هۆكارەكەی هەڵوێستی رادیكاڵی سارتەر بوو،
كە پێیوابوو « لە فەلسەفەدا دەبێ تێبگەی نەك ئەوەی كە لەبەری بكەی».
سارتەر ساڵی دواتر لە تاقیكاریيەكاندا بەشداری كرد و ئەمجارەیان بە پلەی
یەكەم دەرچوو .كەسی دووهەمیش سیمۆن دی بۆڤوار بوو ،ئەو كەسەی
كە لەو كاتە بەدواوە هەتا كۆتایی تەمەنی نزیكترین هاوڕێی سارتەر بوو.
سێ ساڵ دواتر سارتەر وەكو مامۆستا چوو بۆ بەندەری لوهاو و ماوەیەك
لەو شارە مایەوە ،بەاڵم دووركەوتنەوە لە سیمۆن دی بۆڤوار بۆ سارتەری
الو ئەوەندە ناخۆش بوو هەركە هاتەوە پاریس زۆر بە جددی بیری لەوە
كردەووە ،كە لەگەڵ سیمۆن دی بۆڤوار هاوسەرگیری بكات و ئیتر دوای
ئەوەبوو كە پەیوەندییەكی ئازادانەیان پێكەوە دامەزراند.
سارتەر لە ساڵی ()1933دا چوو بۆ بەرلین و لە ماوەی ئەو یەك دوو
ساڵەی كە لەوێ مایەوە ،لەگەڵ بەرهەمەكانی «هوسرل و هایدگر» ئاشنا
بوو« .هەبوون و زەمەن»ی هایدگر وەها كاریگەرییەكی لەسەر سارتەر دانا
كە سەرەنجام لە ساڵی ()1941دا ،سارتەر كتێبی «هەبوون و نەبوون»ی
باڵوكردەوە و ئاشكرای كرد ،كە كەوتووەتە ژێر كاریگەری فەلسەفەی
هایدگرەوە.
لە ساڵی( )1936دابوو كە رۆمانی « هێڵنج»ی نوسی و دای بە ناوەندی
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باڵوكردنەوەی گالیمار .خاوەنی ئەو ناوەندە زۆر بە دوودڵیەوە رۆمانەكەی
لێوەرگرت و چاپى كرد ،بەاڵم دوای چاپكردنی ،ئەو رۆمانە لە ساڵی()1938
دا وەكو رۆمانی یەكەمی ساڵ دەستنیشانكرا .هاوكات كۆمەڵە چیرۆكی
«دیوار»یشی چاپكرد كە لە الیەن كۆمەڵگای ئەدەبیی فەڕەنساوە پێشوازی
لێكراو تەنانەت ئەوی بردە ریزی كەسانی گەورەی وەك «بالزاك»ەوە.
بەر لە دەسپێكی شەڕی نێوان فەڕەنسا و ئەڵمانیا ،ژان پۆل سارتەر لە
چەسپاندنی پلەو پایەی ئەدەبی خۆی دڵنیابوو ،هەر ئەوەش هۆكارێك بوو
بۆ ئەوەی سااڵنی دواتر خۆی بە فەلسەفەوە خەریك بكات ،لەگەڵ هێرشی
رایخی سێهەم بۆ سەر فەڕەنسا ،سارتەر لەسەر خواستی خۆی چوو بۆ شەڕ.
دوای هەاڵتنی لە كەمپی گیراوەكان ،بە بزوتنەوەی بەرگریەوە پەیوەستبوو،
لە ریزی خەباتكارانی كۆمۆنیستدا ،دەستیدایە خەبات و خۆڕاگری لە دژی
داگیركەرانی نازی .بۆچوونی فەلسەفی سارتەر ئەوەی دەخواست كە بچێتە
ناو جەرگەی قەیرانەكانی رۆژگارەوە ،تەنانەت ئەم قەیرانانە وەكو مەجالێك
بۆ خۆناسینی زیاتر بگوازێتەوە .ئەوەی كە لە شەڕدا بۆ سارتەر زۆر گرنگ
بوو ،نزیكبوونەوە بوو لە مەرگ ،چونكە مەرگ زیاتر لە هەموو شوێنێكی
دیكە لە گۆڕەپانی شەڕدا ئامادە بوو لە كاتی رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ
مەرگدا بوو كە مرۆڤ تەواوی تواناكانی خۆی دەردەخست.
رێكەوتەكە بە چەشنێك بوو كە سارتەر لە ساڵی ()1940واتە لە سی و
پێنجەمین ساڵوەگەڕی لە دایكبوونیدا بە دیلی بكەوێتە دەست ئەڵمانیەكانەوە.
دەسبەسەر كردنەكەی زیاتر لە ساڵێك دەوامی نەبوو ،چونكە ئەو توانیبووی
ئەڵمانیيەكان بەو قەناعەتە بگەیەنێت كە چاوی گرفتی بۆ دەنێتەوەو
هاوسەنگی خۆی لەدەستدەدات ،هەر بۆیە بە هۆكاری پزیشكیەوە ئازاد
بوو ،دوای رزگاربوونی دیسانەوە درێژەی بە چاالكییەكانی خۆی دایەوە.
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سارتەر لە سااڵنی شەڕدا شانۆنامەكانی «مێشەكان» ( )1943و شاكارە
فەلسەفیەكەی واتە «هەبوون و نەبوون» ( )1943و «دەرگای داخراو» ()1944
ی باڵوكردەوە .هەڵبەتە شانۆنامەی «مێشەكان» لە سەردەمی داگیركردنی
فەرەنسا لەالیەن نازیەكانەوە چووە سەر شانۆ ،بەاڵم دوای چەند شەو بەری
پێگیرا ،چونكە دەست و پێوەندەكانی نازیيەكان لەوە تێگەیشتبوون كە
پەیامی ئەو شانۆنامەیە چییە.
سارتەر لەو شانۆنامەیەدا باسی مەسەلەیەك دەكات كە لە تەواوی
بەرهەم و تەنانەت لە هەموو بوارەكانی ژیانیشدا بۆ ئەو شتێكی بنەڕەتییە،
ئەو مەسەلەیەش «ئازادی»یە.
سارتەر دوای كۆتایی شەڕ هەموو كاتەكانی خۆی بۆ نوسین تەرخانكرد
و گۆڤاری «سەردەمی نوێ»ی باڵوكردەوە كە گۆڤارێكی چەپگەرا بوو لە
مێژووی چاپەمەنیەكانی فەرەنسادا وەك یەكێك لە كاریگەرترین گۆڤارەكان
هەژمار دەكرێت.
سارتەر بە باڵوكردنەوەی كۆمەڵێك بابەتی سیاسی و فەرهەنگی ،لە
بەرامبەر رووداوە گرنگە كۆمەاڵیەتی و سیاسیيەكاندا كاردانەوەی نیشاندەدا
و هەر بابەتێكی ئەو جێگای مشتومڕی كۆڕو كۆمەڵە فیكری و رۆشنبیریيەكان
بوو.
ساڵی ( )1964وەك براوەی خەاڵتی ئەدەبیی نۆبڵ دیاری كرا ،بەاڵم
سارتەر ئەو خەاڵتەی وەرنەگرت.
سارتەر لە هەر مەجالێكدا دژایەتی قوڵی خۆی لەگەڵ رەگەزپەرەستی،
سەرەڕۆیی و داگیركاری دەردەبڕی ،پشتیوانی لە بزوتنەوە نەتەوایەتیيەكانی
ئاسیاو ئەفەریقيا دەكرد و داكۆكی لە سەربەخۆیی خوازانی جەزائیر دەكرد.
چوو بۆ كوباو دەستیكرد بە پشتیوانی لە شۆڕشگێڕانی چەپی ئەو واڵتەو
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ستایشی خۆڕاگری و بەربەرەكانێی چەكدارانەی خەڵكی ڤێتنامی لە بەرامبەر
سوپای داگیركەری ئەمەریكادا دەكرد.
دواجار لە ( )15مانگی ئاپریلی ساڵی ( )1980لە كاتێكدا كە سااڵنێك
بوو بینایی خۆی لە دەست دابوو ،لە شاری پاریس و لە تەمەنی ( )75ساڵیدا
كۆچی دوایی كرد و زیاتر لە ( )50هەزار كەس لە هاواڵتیان هاوڕێیەتی
تەرمەكەیان هەتا گۆڕستانی «مون پارناس» كرد.

سەرچاوە :ئینتەرنێت
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سارتەر لەسەر ترۆپکی
پەرستگای روناکبیر
نوسينى :عەلی ئەمینی نەجەفی
وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە :كارزان محەمەد
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ژان پۆڵ سارتەر یەكێكە لە بەرجەستەترین فەیلەسوفە هاوچەرخەكانی
فەرەنسا ،كە ( )100ساڵ لەمەوپێش لەدایكبوو ،سارتەر درێژەپێدەری
نەرێتێكی گرانبەهایە لە نەرێتی ڕوناكبیری فەرەنسا كە نوسەرانی وەك
(ڤیكتۆر هۆگۆ ،ئەمیل زوال ،ئەندر ێ ژید و رۆمن رۆالن) لە نوێنەرەكانیتری
بوون.
لەم نەريتەدا ڕوناكبیر هەم پلەو پایەیەكی بااڵی هەیە و هەم كۆمەڵە
ئەركێكی گران .مەرجەعێكی ئاگادارە كە مافی ئەوەی نییە ،لە هەمبەر
نایەكسانی و ناڕەوایەتییە كۆمەاڵیەتییەكاندا بێدەنگ بيت .ئەو لە هەر
(بارودۆخێك)دا ،دەب ێ (بچێتە شەڕەوە) و كار بە بەرپرسیارێتی ویژدانی
خۆی بكات.
سارتەر لە (21ی حوزەیرانی ساڵی  )1905لە پاریس لەدایكبووە،
بەهۆی مردنی ناوەختی باوكی ،لە ماڵی باپیرەی (شارل شڤایتزەر) گەورە
بووە ،كە پسپۆڕی بەناوبانگی بواری زمان و هزری ئەڵمانی بوو ،لە
منداڵیدا بیرتیژ ،بەاڵم گۆشەگیر بوو ،لە بەرهەمە درەخشانەكەیدا بەناوی
(وشەكان) كە بیرەوەرییەكانی منداڵی خۆی لەخۆگرتووە ،باس لەوە دەكات
كە سااڵنی منداڵيی پتر لە هەموو شوێنێكیتر ،لەناو كۆمەڵە پەرتوكێكدا كاتی
بە خوێندنەوەی بەرهەمە گرنگە ئەدەبی و مێژووییەكانەوە بەسەربردووە.
سااڵنی یەكەمی ژیانی لە پاریس ،پاشان لە شاری بەندەریی (لۆئۆر)
25

ئاشنابوون بە سارتەر

بەسەربرد .دوای وەرگرتنی دیبلۆم ،بووە مامۆستای ئەدەبیات و فەلسەفە.
بە سودوەرگرتن لە بۆرسەی خوێندن ،چووە ئەڵمانیاو لە بەرلین
درێژەی بە خوێندندا .لێرەدا بوو كە ئاشناییەكی قوڵتری لەگەڵ فەلسەفەی
بوونگەرایی (ئەگزیستانسیالیزم)ی مارتین هایدگەرو دیاردەناسی (ئەدمۆند
هۆرسيل) پەیدا كرد.
سارتەر لە یەكەمین نوسینە تیۆرییەكانی خۆیدا ،قوڵبینییەكی بێوێنەی
لە پەیبردن و لێكدانەوەی مەسەلە فەلسەفییەكاندا خستبووەڕوو ،زۆر
بەزوویی وەك سەرقافڵەی ئەگزیستانسیالیزمی سایكۆالریزمی فەرەنسا
ناسرا.
سارتەر دەستی بە باڵوكردنەوەی ئایدیا فەلسەفییەكانی خۆی كرد ،كە
هەمیشە دەرەنجامە كۆمەاڵیەتییەكانی لەگەڵدا بوو .ئەو لە قەڵەمڕەوەكەی
خۆیدا هزرێكی هەمیشە مۆدێرن و نەريت شكێنی بوو ،لە خستنەڕووی
بیروباوەڕەكانی خۆیدا بێباك بوو ،لە هزری سارتەردا ،مرۆڤ لە چەقێكی
ت��ەواو و ڕەه��ادای��ە .م��رۆڤ مەحكومە بە ژیانی دونیایەك كە خۆی
هەڵینەبژاردووە ،بەاڵم براوەترین سەروەری دنیاشە.
سارتەر لە ساڵی ( )1938بەباڵوكردنەوەی ڕۆمانە ڕاچڵەكێنەرەكەی
(هێڵنج) ،ناوبانگێكی سەرتاپاگیری دەستەبەر كرد .لەم بەرهەمەدا ترسی
(بوون و بێهودەیی خودی مرۆڤ) ،بە جەسارەتێكی بێ وێنە وێنا كراوە.
سارتەر بۆ خستنەڕووی تێڕوانینە فەلسەفییەكانی خۆی ،سودی
لە چوارچێوە ئەدەبییەكان وەردەگ��رت .بەم میتۆدە تازەیە ،دەیتوانی
تێڕوانینەكانی خۆی ڕوونتر و بە كۆششێكی زیاترەوە شەنوكەوی بكات.
لە جەنگی جیهانی دووەمدا لەگەڵ هێرشی سوپای سێیەم بۆسەر
فەرەنسا ،سارتەر جلوبەرگی سەربازی كردەبەر ،پاشان بۆبەرەی شەڕ
نێررا و دیلكرا .دوای هەاڵتنی لە ئۆردوگای زیندانییەكان ،پەیوەندی بە
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بزووتنەوەی بەرگرییەوە كرد ،لە ڕیزی تێكۆشەرانی كۆمۆنیستدا ،بەگژ
داگیركەرە نازییەكاندا دەچۆوە.
*سارتەر لە پانتایی ئەدەبیاتدا
سارتەر دوای كۆتایی جەنگ ،خۆی بۆ نوسین تەرخانكرد و باڵوكراوەی
چەپڕەوی (دەورانی مۆدێرن)ی باڵوكردەوە كە لە چاپەمەنی فەرەنسادا بە
نفوزترین باڵوكراوەی مێژوویی هەژمار دەكرێت.
لە پرۆسەی باسوخواسە گەرموگوڕەكانی دوای جەنگدا بوو ،كە سارتەر
زەنگی تێڕوانینەكانی خۆی لێدا و لەسەر ئاستێكی بەرفراوان باڵوی كردنەوە.
سارتەر بەباڵوكردنەوەی ژمارەیەك وت��اری سیاسی و روناكبیری،
كاردانەوەی لە هەمبەر رووداوە گرنگە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان نیشان
دا ،بەهەر وتارێك دەنگو سەدایەكی زۆری لەنێو كۆڕو كۆبوونەوە فكریی و
ڕوناكبیرییەكاندا بەرپا دەكرد.
بەالی سارتەرەوە ،نوسین چەشنە كارێكی كۆمەاڵیەتی بوو لەپێناو
بەدیهێنانی ئازادیدا .مرۆڤ لە هرزو رەفتاری كۆمەاڵیەتیدا ناتوان ێ لەسەر
پشكێتی ڕابكات .ئازادییەكانی ئەو لە هەمان ئەو (ناچاریی)ەوە هەڵدەقوڵێت.
بە وتەی ئەو «مرۆڤ مەحكومە بە ئازادی ،مرۆڤ بە هاتنەسەر ئەم دونیایە،
بەرپرسی سەرجەم ئەو كارانەیە كە ئەنجامی دەدات».
بە پێچەوانەی ئەو شتانەی باون ،سارتەر نوسەر بۆ (بەرپرسیارێتی)
بانگهێشت ناكات ،بەڵكو سارتەر پێیوایە نوسین لە خودی خۆیدا كارێكی
بەرپرسیارانەیە ،لە دیدی ئەوەوە ،نوسەر لەگەڵ چەقی خۆی و رەفتارە
كۆمەاڵیەتییەكەی خۆی لە كێشمەكێشدایە.
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* سارتەر لە مەیدانی سیاسەتدا
زۆرینەی ڕەخنەگران ،لەو بڕوایەدان هزر و بەرهەمەكانی سارتەر لە
نێوان بوونگەرایی و ماركسیزمدا بە سەرگەردانی دەبینرێت.
ڕەنگە بتوانرێ سارتەر بە پێشڕەوانی (چەپی نوێ) بزانرێت ،بەاڵم
بێگومان ه��زری سارتەر لەگەڵ (ماركسیزمی نەرێتی) و (كۆمۆنیزمی
ئایدیۆلۆژیی) ناتەبایە.
سارتەر بە نوسینی زنجیرە وتارێك ،بە سەختی هێرشی كردەسەر
سەركوتكارییەكانی دەسەاڵتدارانی یەكێتی سۆڤییەت و شوێنكەوتوانی
(سۆشیالیزم)ی سۆڤییەت ،هەروەها ناوبراو ڕەخنەی لە دەستدرێژیی سۆڤییەت
بۆسەر (مەجەر) لەساڵی ( )1956و داگیركردنی چیكۆسلۆڤاكیا لە ساڵی ()1968
دا گرت.
سارتەر هەر لە بنچینەوە دیدی ئایدۆلۆژیا لەگەڵ ئازادیی مرۆڤ بە
ناكۆك دەبینێ ،لەگەڵ پێكهاتە و بیركردنەوەكاندا كۆك نییە ،شانۆنامەی
(دەستە ئاڵودەبووەكان) ڕەخنەیەكە لە دیدگاو شێوازە باوەكانی ناو پارتە
كۆمۆنیستییەكان.
سارتەر فەیلەسوفێكی سەر بورجی عاج نەبوو ،لەگەڵ ئەمەشدا دەقە
فەلسەفییەكانی ئەو لە بااڵترین ئاستە ئەكادیمییەكاندا دەوترایەوە ،بەاڵم
خودی سارتەر پیاوی ناو كوچە و شەقامەكان بوو ،لە دیالۆگ لەگەڵ
روناكبیرانی ناڕازيی ،خوێندكارە ئۆپۆزسیۆنەكان و كرێكارە مانگرتووەكاندا
ماندوو نەدەبوو.
لە دیدی سارتەرەوە ،ناڕازیبوون و ڕەتكردنەوەی ئەو هەلومەرجەی
ئێستا ،یەكێكە لە سروشتەكانی هەموو رووناكبیرێكی راستەقینە .دیدگاكانی
ئەو چ بە توندڕەو و چ بە وروژێنەر بێتە بەرچاو ،هەمیشە هەر لێوانلێو
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بووە لە راستگۆیی و بێباكی.
سارتەر لە هەموو فرسەتێكدا ناڕەزایی بنچینەییانەی خۆی لەگەڵ
نەژادپەرستی ،تاكڕەوی و ئیمپریالیزمدا دەخستەڕوو .پشتیوانی لە
بزوتنەوە ئازادیخوازە نەتەوەییەكانی ئاسیا و ئەفریقا دەكرد...بەرگریی لە
سەربەخۆخوازەكانی جەزائیر دەكرد...گەشتی بۆ كوبا كرد و پشتیوانی لە
شۆڕشگێڕە چەپڕەوەكان دەكرد ...ستایشی بەرگریی چەكدارانەی خەڵكی
ڤێتنام لە هەمبەر سوپای ئەمەریكادا دەكرد.
سارتەر لە هەموو شوێنێك و لەپێناو هەموو كەسێكدا بەرگریی لە
ئازادی رادەربڕین دەكرد .ئەو بۆ پشتیوانی لە باڵوكردنەوەی رۆژنامە
چەپڕەوە توندڕەوەكان ...پشتیوانی لە الوانی ئەنارشیست و تەنانەت لە
بزوتنەوە تیرۆریستییەكانیش (وەك فراكسیۆنی سوپای سور لە ئەڵمانیا)
چاالكانە هاتە مەیدانەوە.
سارتەر نەك تەنها لە داهێنانە ئەدەبییەكاندا ،بەڵكو لە ڕەخنەی
ئەدەبیشدا پێگەیەكی بااڵی هەیە .نوسینەكانی سارتەر دەبارەی شاعیرانی
وەك بۆدلێر و ماالرم ێ و دوو كارە دەستخۆشییەكەی سارتەر دەربارەی
گۆستاف فلۆبر و دەربارەی ژان ژنە (بەناوی ژنە ئەكتەر یاخود شەهید)
بە باشترین نمونە بەرچاوە ئەدەبییەكانی سەدەی بیستەم هەژمار دەكرێن.
*میراتی سارتەر
بەهای ئەدەبی بەرهەمەكانی سارتەر وەكیەك نین ،ئەمڕۆ هەند ێ لە
بەرهەمەكانی ئەو كەمتر دەخوێندرێنەوە ،هەندێكیشیان هێشتا زۆرترین
خوێنەری هەیە .هەند ێ لە شانۆنامەكانی ئەو وەك (مەگەزەكان) و (دەستە
ئاڵودەكان) و (گۆشەنیشنەكانی ئەڵتونا) هێشتا لەسەر تەختی شانۆكاندا
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پێشكەش دەكرێن ،لە كاتێكدا بەرهەمەكانی وەك (شەیتان و خودا)
بەدەگمەن لەسەر شانۆ نمایش دەكرێن .خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبیات لە ساڵی
( )1964بە سارتەر بەخشرا ،بەاڵم ئەو قبوڵى نەكردو ڕەتى كردەوە.
سارتەر لە سەرتاسەری تەمەنیدا ،وەك ڕووناكبیرێكی بەرپرسیار و
بەئاگا و ئۆپۆزسیۆن مایەوە و نۆرمە باوەكانی ڕەتكردەوە .ئەو لە ژیانی
تایبەتی خۆیدا ،نەريتشكێن بوو.
لە ساڵی ( )1929تا كۆتایی تەمەنی ،بەردەوام پەیوەندییەكی كراوە و
ئازادی لەگەڵ (سیمۆن دى بۆڤوار)ی نوسەری فیمینیستدا هەبوو.
كاتێك كە لە (15ی نیسانی  )1980كۆچی دوایی كرد ،پتر لە ()50000
پەنجا هەزار كەس لە هاونیشتیمانەكانی ،لە پاریسەوە تا گۆڕستانی (مۆن
پارناس) هاوڕێیەتی تەرمى ئەویان كرد.
سارتەر چارەكە سەدەیەك كاریگەریی لەسەر ژیانی ئەدەبی و ڕوناكبیری
فەرەنساو ئەوروپا جێهێشت ،بەاڵم ڕۆڵی سارتەر لەم سااڵنەی دوایی
ڕەنگیداوەتەوە( .بەڵێن)ەكەی ئەو لە سەردەمێكدا كە گومان و ترس لە
سەرجەم بنەماكانی ژیان و بیری مرۆیی خۆی جێگیر كردبوو ،ڕەنگ و بۆنی
خۆی تا ئەندازەیەكی زۆر لەدەستداوە .سارتەر دەیان پەیامی فەلسەفی،
وتاری سیاسی ،چیرۆك ،شانۆنامە و فیلمنامەی نوسیوە.

سەرچاوە:
/http://www.akhbar-rooz.com
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نکراسۆف لە نوسینی سارتەر
رۆژنامە بەم شێوەیە لە لەدایکبوونی فاشیەتدا بەشداری دەکات

ئیبراهیم ئەلعریس
وەرگێرانی لە عەرەبیيەوە :ئاوات محەمەد
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لە ناوەڕاستی سااڵنی پەنجای س��ەدەی بیستدا ،ژان پۆڵ سارتەر
(بەهاوڕێی رێگا) دانرا ،ئەم گوزارشتە بۆخۆی لە گوزارشتی ئەو گروپانە
دەچێت ،كە ئەفرێنەری چەپ ،یان دیموكراتیی بوون ،ئەوانەی لەو دەمەدا
الیەنگری یەكێتی سۆڤیەت بوون ،كە مافی رەخنەو بەرەنگاربوونەوەیان
بۆ خۆیان پاراستبوو ،بەاڵم بەب ێ ئەوەی ببنە دوژمن ،لەگەڵ بیركردنەوەی
دەوڵەتانی سۆسیالیستیی ،بەم شێوەیە هاوڕێیانی رێگا ،هاوسۆزییەكان
لەگەڵ پارتی كۆمۆنیستی واڵتەكەی خۆیاندا هەبوو ،بەبێ ئەوەی لەگەڵ
هەموو هەڵوێستەكانیان بن ،لە ناوەڕاستی پەنجاكاندا ،ئەوكات سارتەر،
هەروەها سیمۆن دی بۆڤواری هاوڕێی ،لە ڕێكەوتندا بوون لەگەڵ نێوەندی
كۆمۆنیستی فەرەنسی ،اليەنیكەم وەك دەسپێك لە مەسەلە سەرەكییەكاندا،
وەك جەنگی جەزائیرو لەڕووی وەستانەوەی ئەمریكا لە (جەنگی سارد)
دا ،ئەمە جگەلە هەندێك بەرنامەی سیاسی و ئابوری ناوخۆی ئەوسای
فەرەنسا ،كە خاوەنی میتۆدێكی پێشكەوتنخوازی رۆشن بوو ،لەو سااڵنەدا
سیمۆن دی بۆڤوار یەكێك لە كتێبە هەرە بەناوبانگەكانی نووسی كە
پەیوەست بوو بە چەپەوە (واقعی فكری راستڕەو) ،ئەم كتێبە لەالیەن جۆرج
تەرابیشیەوە كراوە بە عەرەبی ،هەروەها سارتەر كۆمەڵێك كاری فكر ی
و هونەریی (شانۆیی) نووسی ،چەپەكان بەوپەڕی گەرمییەوە پێشوازیان
لێكرد ،بەشداریان لە پێگەو شكۆی نووسەردا كرد ،هەروەها پتەوكردنی
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پێگەی سارتەر وەك نووسەرێكی پێشكەوتنخواز ،كە پێدەچوو لە هەڵوێستی
كۆمۆنیستانەیدا چەسپاو بێت) ،لەو كارانەی لەو تافەدا نوسی ،شانۆیی
(نكراسۆف) بوو ،دەكرێت ئەوە بووترێت بەمكارە ،سارتەر هاوسەنگی
بۆ كارە شانۆییەكانی تری دروستكرد ،كە لە چلەكاندا دەستیپێكرد ،كە لە
شانۆیی (دەستە پیسەكاندا) ناعاديالنە لە بەرامبەر كۆمۆنیستە فەرنسییەكان
وەستایەوە.
ساڵی (  )1955سارتەر شانۆیی نیكراسۆفی نوسی ،هەر ئەو ساڵە خرایە
سەر تەختەی شانۆو ساڵی دواتر باڵوكرایەوە .ئەوەی جێگەی سەرنجە ئەو
سااڵنە پاش مردنی ستالین دێتو خرۆشۆف دەستیكرد بە چاكسازییەكان ی
و یەكێتی سۆڤیەتی ئەوسای لە گۆشەگیری ئایدۆلۆژی خنكێنەر رزگاركرد،
ئەو ماوەیە ترۆپكی باڵوبوونەوەی نووسینی رۆژنامەنووسی بوو لە دژی
سۆڤیەت ،هەروەها لێكجیابوونەوەی بەرپرسە سۆڤیەتییەكانی لێكەوتەوە
و بەرەو خۆرئاوا رایانكرد ،بەهانەی هەمیشەیی ئەمانە بریتی بوو ،لە
راكردن لە مومارەسەكانی ستالین كە هێشتا هەر ماوەتەوە ،هەروەها
ناوەندی خۆرئاوا ،بە تایبەتی فەرەنسا ،كە پەیوەستە بەچەند رێكخراوێكەوە
پەیوەندییان بە ئەمەریكاوە هەیە ،وەك ستبین فرانسیس ساوندەرز دواتر لە
كتێبێكیدا دەریدەخات بە ناونیشانی (ك ێ نرخی شمشاڵژەنەكە دەدات) ،ئەو
پێشوازی لێدەكرد ن و هەرای گەورەی لێكەوتەوە ،ئەویش لە ڕاستای جەنگی
ت و سيستمە
ئایدۆلۆژی كراوەدا كە تاكو كۆتایی كەوتنی یەكێتی سۆڤیە 
سۆسیالیستەكان ،ئەم جەنگە ئایدۆلۆژییە كۆتایی پێنەهات ،لە نێوەندی
ت و بە شانۆیی نكراسۆف
ئەم جەنگەدا سارتەر هەڵوێستی خۆی وەرگر 
گوزارشتی لێوەكرد ،هەروەها هەڵوێستێكی رۆشنی لەو رۆژنامانە وەرگرت،
كە درۆیان كردبووە تاكە رێگای خۆیان ،زۆر بڕوای بەو تیۆرە بەناوبانگەی
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گۆبلزی بەناوبانگ هەبوو (درۆ بكە درۆ بكە دواجار كەسێك دەبێت بڕوات
پێبكات) ،لێرەوە خاوەنی (بوون و عەدەم) توانی زیاد لە نیشانەیەك لەم
شانۆییەدا بپێكێت.
نیكراسۆف كە لە هەشت تابلۆ پێكدێت ،دەربارەی قۆڵبڕێكی فەرەنسیە،
بەناوی جۆرج دی ڤالێرایە ،كاتێك دەزانێت بە دەزگای ئەمن دەورە دەدرێت،
خەریكە لەسەر قۆڵبڕین دەیگرن ،بە گەمەیەك كە لەو تافەدا وەك مۆدێل
وابووە وا خۆی پێشكەشی رۆژنامەنوسان دەكات ،كە ئەو رۆژنامەیە رۆژانە
وتاری لە دژی دەسەاڵتی سۆسیالیستی سۆڤیەتی دەنووسی ،كە ئەم وەزیرێكی
سۆڤیەتییە و لە واڵتەكەی هەڵهاتووە ،ئازادی پێباشترە لەوەی وەك كۆیلەیەك
بژی ،جا ئەگەر وەزیریش بێت ،ئەو قۆڵبڕە ناوی نكراسۆف لەخۆی دەنێت،
ئەم كەسە دەبێتە بابەتی ئەو سەعاتە ،ئەوەندە نابات لە شەو و رۆژێكدا
دەبێتە كوڕێكی بەنازی ئەو دەستەیەی رقیان لە كۆمۆنیستییە ،ئەم كەسە
لێدوان دەدات ،تەنانەت لە كاتێكدا زۆر توڕە دەبێت ،لەبەرەئەوەی زیاد
لە پێویست بەكاریدەهێنن ،بەتایبەتی لەو نێوەندەدا ،پاشان درۆیەكی توڕە
دەنێرێت بۆ ئەوەی دراوەتە پاڵی ،بەاڵم ئەم درۆیە باڵوناكرێتەوە ،مەسەلەكە
لەوێدا دەگاتە ترۆپك ،كاتێك رۆژنامەكە ئەو شتە باڵودەكاتەوە ،یان ئەو
زۆڕناژەنینەی لە دەوری دەكرێت ،ئەو لێدوانانەی خراونەتە پاڵ نیكراسۆف
(ئابڕوچوونی) كۆمەڵێك خەباتگێڕی كۆمۆنیستی فەرەنسی لەخۆگرتووە ،كە
دەبێتە هۆی گرتنیان ،لێرەوە پیاوەكە هەستدەكات دزو قۆڵبڕە بەڵی ،بەاڵم
ناكرێت لە دەستەی ئەوانە بێت كە ئازاری ئەوانی تر دەدات ،بەاڵم خێرا
دەچێت هەموو راستییەكان باڵودەكاتەوە ،لەم كاتەدا كەس باوەڕی پێناكات،
ئەم مرۆڤێكە هیچ بەهایەكی نەماوە ،تەنها ئەوەندە نەبێت ،كە لەدژی
كۆمۆنیستەكان بەكار دەهێنرێت ،لەبەرئەوە راستڕەوەكان ئەوەندە نابات،
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دەیخەنە ناو شێتخانەیەكەوە ،كە لە هەقیقەتدا زیندانە ئەویش بە بەهانەی
ئەوەی ئەقڵی لەدەستداوە ،لێرەوە كۆمۆنیستەكان دەستدەخەنە كارەكەوەو
رێگایەكی بۆ هەڵهاتنی لەو شێتخانەیە بۆ دەدۆزنەوە ،ئەویش بەهۆی كچە
رۆژنامەنووسێكی چەپ بەناوی فیرۆنیك.
بێگومان نابێت خوێنەر وا هەستبكات ئەمە كارێكی شانۆیی درامی،
یان خەمبارانەیە ،بەڵكو بە پێچەوانەوە سارتەر مەبەستی ئەوەیە وەك
كارێكی كۆمیدی گاڵتەجاڕ بینوسێت ،پڕ بێت لە دیمەنی كۆمیدی ،بگاتە
سنوری (سوارچاك) كە ئەویان لە زەمەنی سەرەتای سینەمادا بوو ،لە پشكی
فیلمەكانی ماك سینین ،پاشان چارلی چاپلن بوو .ئەو كات سارتەر كاریگەری
ئەو جۆرە سینەمایەی لەسەر بوو ،ئەیوت ئەبێت شانۆ السایی سینەما بكاتەوە
بەو جوڵە خێرا پڕ پێكەنینانە ،كە بە هێمنی زەمەن دەبڕێت ،بەڕاستیش
ئەمەی لە زۆرب��ەی دیمەنە شانۆییەكانیدا كرد ،مەسەلەكە هەرچۆنێك
بێت ،ئەم الیەنە كۆمیدییە ،كە لە رووكەشدا وادێتە پێشچاو كە دوورە لە
جدیەتەوە ،بەاڵم لەقواڵیيدا بە تەواوەتی جدی بووە ،سارتەر توانی گاڵتە
بە هەموو نێوەندی كۆنەپەرستی فەرەنسی ئەو سەردەمە بكات ،كە لە
(ئابڕوبردنی خەوشەكانی كۆمۆنیستی) مەیدانی جواڵنی خۆیان وەردەگرت،
سارتەر ویستی ئەو ناوەندە ئابڕو ببات ،هەروەها لەو ناوەشدا جۆری
بەكرێگیراوی رۆژنامەش ئابڕو بەرێت ،كە ئەم مەبەستانە باڵودەكەنەوە،
كە وادەكات واقعێك بخوڵقێنێت ،بە درۆكانی جۆرج بكاتە نكراسۆف و
جەماوەری سادەی پێ بخەڵەتێنێت ،ئەویش بەشێوەیەكی گەورەو گەورەتر،
تاچەند درۆكە گەورە و گەورەتر بێت ،ئەوەی لەكۆتایيدا داواكراوە بریتی
نییە لە نیكراسۆف و بیروڕاكانی و تۆبەكانی ،بەڵكو وێناكردنی هەموو
شتێكی سۆڤیەتە بە سلبی ،ئەویش بە وێنەیەكی تەواو فودراو هەروەها لەم
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واقیعەوە هەموو بەو جەنگەوە سەرقاڵ بكرێن ،بەتایبەتی كاتێك كاردەگاتە
سەر ئەوەی نكراسۆف باسی لەوە كردووە ،ئەگەر كۆمۆنیستەكان بێنە سەر
دەسەاڵت ئەم لیستە ناوە لەسێدارە دەدەن ،نكراسۆف زیاد لەمە دەڕوات
و دەڵێت بەنهێنی (ئەو دەستەیەمان دروستكرد كە كاری لەسێدارەدانەكە
ئەنجامدەدەن) ،لیستێك باڵودەكاتەوە هەر كەسێك ناوی لەو لیستەدا
بێت ،شانازی بەخۆیەوە دەكات ،هەروەها ئەوانەی ناویيان لەناو لیستی
(پێشكەوتوخوازانی خائینی فكری ئازاد)دا ،هەبێت توشی شەرمەزاری دەبن.
لەم كارە سارتەرییەوە ،كە هەندێكیش فەرامۆشكراوە ،خاوەنی (دەرگا
داخراوەكان)و (دیلەكانی توانا)و فەیلەسوفی بوونگەریی یەكەم ،سەرەكۆنەی
جۆرێك لە رۆژنامەی سیاسی دەكات ،كە لە ئەسڵدا بوونیان نییە ،تەنها
لەدژی هەموو ئەو شتانە نەبێت لەناو جەنگێكی دونكێشۆتی درۆزنانەدا
دروستكراوە ،بەاڵم ئەوەی جێگەی داخە ئەوەیە هەمیشە جەماوەرێك
دەدۆزێتەوە باوەڕی پێبكات ،سارتەر لەم كاتەدا دەڵێت ،ئەویش وەك
لێدوانێك لە بارەی شانۆییەكەیەوە (نكراسۆف) ،گەشەكردنو باڵوبوونەوەی
ئەم جۆرە لەرۆژنامە بریتییە لە كاردانەوەیەكی درۆزنانە ،كە لە ئەڵمانیا
لە كۆتایی سااڵنی بیستەكانی سەدەی بیستدا هەبووە ،كە بەرپرسیاریەتی
یەكەمی سەركەوتنی فاشیەت ئەكەوێتە ئەستۆى.
هەروەها رۆژنامەكانی فاشیەت ،خاوەنی نامەیەكی بوونیادنەرانە
نەبووە ،بەڵكو تەنها كاردانەوەیەك بووە دژی بەها دیموكراتییەكان،
شكستخواردوەكانو دروستكەرانی ئەفسانەكان پێى هەڵدەستن ،خەڵكانێك
ئەم كارە دەكەن كە هیچ بەهرەیەكیان نییە ،نەگبەتیو نەزانینی جەماوەر
بەكاردەهێنن ،هەروەها ئەو خواستەی دوژمنێكی وەهمی بۆ دروستدەكەن،
كە هەموو شكستو تێكشكانی خۆیانی پێدا هەڵدەواسن.
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* * *
ق و تەوەری رەهایە .ئەو
لە ئەندیشە سیاسیەكانی سارتەردا مرۆڤ چە 
جەنگ لەدژی جەنگ ڕادەگەیەنێ و مرۆڤەكان بە بەرپرسی هەموو ئەو
كارو رەفتارانە دەزانێ كە ئەنجامیان دەدات .نە خواو نە قەزاو قەدەر.
دەبێ و
فەیلەسوفێك كە پێیوایە مرۆڤ لە كارو رەفتارو ئەندیشەكانیدا 
ناچارە رێگایەك بۆخۆی هەڵبژێرێ و بنەمای ئازادیی مرۆڤیش هەر لەو
((ناچار بوون))ەدا دەبینێ.
بەڵێ هەر ئەو بوو كە دەبوو بۆ دەربڕینی دیدو ئەندیشە فەلسەفیيەكانی
خۆی ،پەنا بباتە بەر ئەدەبیات و ژیانی خۆی چ بەر لەجەنگی دووەمی جیهانی
و چ دوای جەنگ بۆ نووسین تەرخان بكات ،بەچەشنێك كە ئەگەر نوسی ن
و بەرهەمەكانی سارتەر لەبەرچاو بگرین دەبینین كە رۆمانی بەناوبانگی
(هێڵنج _ (le nauseeی لەساڵی1938نووسیوەو(دیوار) لەساڵی  1 939و دوای
ئەوەش(پرسی خەیاڵ) لەساڵی  1940دەنوسێ ،یان یەكەمین نمایشنامەی كە
بەناوی (باریونا)یەو دوای ئەویش (مێشەكان _ )les mouchesو (بوو ن و
نەبوون)ی لە ساڵی  1943نوسیون ،واتە بەرهەمەكانی زیاتر لە سەردەمی
جەنگدا نوسراون .ئەگەرچی ئەو بۆ ڕزگاركردنی نیشتمانەكەی لەژێر كۆت
و بەندی فاشیزمی هیتلەری ،جلی سەربازی دەپۆش ێ و دەچێتە بەرەكانی
شەڕو بەدیل دەگیرێو دوای راكردنی لە ئۆردگای دیلەكان دەچێتەوە ریزی
بزاڤی بەرگریی فەرەنساو تەڤلی ریزەكانی خەباتگێڕانی كۆمۆنیست دەبێ.
بەوەش دەبێتە یەكەمین كەس لەنێو نووسەرانی دوای جەنگ ،تەنانەت
ساڵەكانی جەنگیش لە نوسین و بەردەوامبوون لە باڵوكردنەوەی هزرو
دیدگاكانی نایوەستێنێ.
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ژان پۆل سارتەر سااڵنی پێش جەنگ زیاتر فەیلەسوف بوو ئەوەندە
ئارەزوی لە پرسە سیاسیو كۆمەاڵیەتیەكان نەبووە( :لەسیاسەت دوور بووم
و لەهەر چەشنە پابەندبوونێك خۆم دەبوارد ،)..بەاڵم سارتەر دوای جەنگ
باڵوكراوەی چەپگەرايی (سەردەمی مۆدێرن) باڵودەكاتەوە ،باڵوكراوەیەك
ك لە بەناوبانگترین و بەخوێنەرترین باڵوكراوە
كە وەك (لۆمۆند) بەیەكێ 
دەژمێردرێ لە مێژووی چاپەمەنی فەرەنسادا .باڵوكراوەیەك كە تێڕوانینە
فەلسەفیيەكانی ئەوی باڵودەكردەوەو لەبواری بوونگەرایی باسو مشتومڕی
گەرمی دەهێنایە گۆڕێ .شایانی باسە ئەو قوتابخانە فكريیە دوای جەنگی
یەكەمی جیهان لەئەڵمانيا برەوی سەندو دواتر گەیشتە فەرەنسا و ئیتاڵیا.
ناوەڕۆكی فەلسەفی ئەو رێبازە هزریە خۆی لەو ناڕەزایەتیانەدا دەبینێ كە
مرۆڤ بەدەستیانەوە گرفتارە.
نوسەرانی ئەو قوتابخانەیە كار لەسەر شیكردنەوە و هەڵسەنگاندنی
بوون دەكەن ،چونكە بەبڕوای ئەوان (بوون) پێشەنگی ماهیەتە .ئەوان
دەڵێن مرۆڤ لەناو شتە پووچو بێهوودەكاندا ژیان دەباتە سەرو دڵبەستەو
گیرۆدەی هیچە .دەڵێن مرۆڤ لەژیانی خۆیدا ئارامی و ئامانجێكی نییە،
هەو ڵ و خۆماندوكردنی بەردەوامی لەپێناوی هیچە ،بەاڵم ئەو مرۆڤەی
كە بەهیچ شتێكەوە پابەند نییە ،بەخۆیو ژینگەی خۆیەوە دەتوانێ خۆی
خۆی پێبگەیەنێ.
ه��ەر لەمیانی ئ��ەو ب�ڵاوك��راوەی�ەو وتارەكانی دیكەیەوە ب��وو كە
كەوتە رەخنەگرتن و ریسواكردنی دەسەاڵتی سەركوتكەرانەی ئازادی و
ت و زەبروزەنگی سۆڤیەتی جاران ،بەتوندی رەخنەی گرت لە
دیكتاتۆریە 
دەستدرێژیی لەشكری سۆڤیەت بۆ سەر هەنگاریا لەساڵی 1956و داگیركردنی
چیكۆسلۆڤاكیا لەساڵی  1968لەالیەن ئەو لەشكرەوە ،وەكو (ئاندر ێ ژید)
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نوسەری رۆمانی (خوانەكانی زەوی) كە كەسێكی كۆمۆنیست بوو یەكێك لە
ستایشكارانو الیەنگرانی سۆڤیەت بوو كە دوای سەفەری خۆی بۆ ئەو واڵتە
لەساڵی  1936لەو باوەڕەی خۆی پاشگەز بۆوە و كتیێبی (گەڕانەوە)ی نوسی
و تیایدا باسی فشارو زەبروزەنگ و بەرتەسككردنەوەی ئازادیە تاكەكەسی
و كۆمەاڵیەتیە تاقەت پڕوكێنەكانی ئەو سەردەمە دەكات ،یان نوسەرانی
تری وەك ئارتور كستلەر كە (خەونی حەوت ساڵە)ی بۆ لەقاودانی كارو
رەفتارەكانی رێبەرانی بەلشەڤیك نوسی ،یاخود وەك لویی فیشەر كە ئەویش
كۆمۆنیست بوو الیەنگری سۆڤیەتیش بوو ،بەاڵم دواجار ناچاربوو (تزارە
سورەكان) بنوس ێ و بەتوندی رەخنە لەو قۆناغە رەشەی دەسەاڵتدارێتیی
سۆڤیەت بگرێ .شایانی باسە كە سارتەریش ،وەكو ئازادیخوازانی تری جیهان
داكۆكیی لەئازادیی دەربڕین دەكردو لەهەموو جێگایەك و لە پشتیوانیكردن
و داكۆكیی لەباڵوكردنەوەی رۆژنامەو باڵوكراوە چەپگەرا توندڕەوەكاندا
كەسێكی چاالك بوو ،بەاڵم رۆمانی (هێڵنج) كە سارتەری گەیاندە ترۆپكی
ناوبانگ ،رۆمانێكە كە ناوەڕۆك و بابەتەكەی بەهیچ شێوەیەك خوێنەر
ك و دەربڕینە فەلسەفیيەكانی
ماندو ناكاو هیچ ئاڵۆزی و ناڕۆشنیەك لە چەم 
ئەو رۆمانە بەدی ناكرێت.
كارەكتەری سەرەكی یا گێڕەرەوەی رۆمانەكە (ئانتۆنی رۆكانتن ــ
 )A.Roquintinكە لە ڕاستیدا خودی سارتەرە ،رووداوەكان دەگێڕێتەوە.
رۆمانەكە بە هەڵێنجانی رۆكانتن بەو مانایە دەست پێدەكات ،كە پەیوەندیی
ئەو و شتەكانی دەوروبەری پەیوەندیەكی ئاڵۆزە و ئەنجامەكەشی دۆزینەوەی
رێچارەیەكی شیاوی قەڵەمڕەوی خەیاڵە ،چونكە ئەو قەڵەمڕەوە لە بنەڕەتدا
لەجیهانی ماتریالەوە جیایە.
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سارتەر لەو بارەیەوە دەڵێ( :لە تەمەنی سی ساڵیدا توانیم لەڕێی
رۆمانی «هێڵنج»ەوە ــ باوەڕم پێبكەن زۆر راستگۆیانە ــ بوونی نالەبارو
بەدی هاوڕەگەزەكانم بنوسم و بوونی خۆم تەبریە بكەم .من رۆكانتن
بووم ،لە كارەكتەری ئەودا ،بەبێ خۆهەڵكێشان ،تارو پودی خۆم نیشاندا،
لە هەمانكاتدا خۆم بووم ئەو بژاردەیە ،ئەو كەسەی دەردو رەن ج و بوویەرە
دۆزەخیيەكان دەخاتەڕوو ،میكرۆسكۆبی شووشەیی و پۆاڵیین كە سەرم
خستبووە سەر «شێرە» پرۆتۆ پالزميیەكانی خۆم« .لە كتێبی پەیڤەكان
(بیرەوەریەكان) الپەڕە .»209-10
رۆمانەكە بە مەزەندەی زۆرەوە ساڵی  1932نوسراوە .كاتێك كە
ئانتوان رۆكانتن لە سەرەفەرەكەی بۆ ئەوروپای ناوەڕاست و ئەفریقياو
خۆرهەاڵتی دوور گەڕاوەتەوەو ماوەى س ێ ساڵ دەبێ لە شاری (بۆویاڵ ــ
 )Bouyillدەژی تا لێكۆڵینەوە مێژوویيەكانی لەبارەی ماركی دو رۆلیبۆن
 )M.D.Rollebonتەواو بكات.
هەر لەو شارەیە كە هەڵدەست ێ بە وێناكردنی دیمەنەكانی شەقامی
تۆرن برید  Tornebrideلە بەرەبەیانی یەك ێ لە ڕۆژانی یەكشەممەو دیداری
دوبارەی لەگەڵ ئانی ــ annyی خۆشەویستی پێشووی (بەدڵنیاییەوە هەمان
سیمۆن دى بۆڤاری نوسەری فێمنیستی فەرەنسیە ،كە سارتەر تا دواساتەكانی
تەمەنی پەیوەندیێكی توندوتۆڵی لەگەڵيدا هەبوو) ،هەروەها لەدەستدانی
دوبارەی ئەو یان ریسوایی «زانستخوازی» ،یاخود ئازاری (لوسی )Lucieی
خزمەتكاری هۆتێل كە مێردە گەنجە قۆزەكەی خۆی بەرەو نابوودی دەبات
و رووداوەكانی دیكەی گەشتەكەی دەنووسێتەوە و بەگشتی ئاوا فەزایەكی
چیرۆكی دەئافرێنێ كە هەم دڵگیرەو هەم زۆر سەرنجڕاكێشە ،بەاڵم ئەگەر
بەباشى و بەوردی سەیر بكەین پەی بەوە دەبەین كە ئەو بۆ ئافراندنی
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بەرهەمەكەی سوودی لە ڕووداوە زۆر سادەكانی رۆژانە وەرگرتووە و
ت و نەستەكانی خۆی و كەسانی
بەشارەزاییبەكی تەواوەوە رووداوو هەس 
ناو رۆمانەكەی وێنا كردون.
وەك نوسەرو وەرگێڕی ئێرانی و وەرگێڕی ئەو رۆمانە بۆ فارسی
واتە «میر جەاللەدینی ئەعلەم) دەڵـێ :ئانتوان رۆكاتنی قارەمانی رۆمانی
هێڵنج كە بەتەنیا لەشاری بۆویاڵ دەژی ،هەموو سەرقاڵبوونەكەی بریتیيە
لە »بوون» ،بەاڵم «بوونێك كە ئەو بیری لێدەكاتەوە ،ئەو بوونەی لەكایە
میتافیزیكیەكەیدا نییە ،بەڵكو بوونی ئەم جیهانە بەرهەستە و رەنگدەرەوەی
ك و پەیوەنديیەكانی ئەوە بە تاكەكانی دیكەی
شوێنگەی كۆمەاڵیەتیی تا 
كۆمەڵەوە .دوو شت رۆكانتن ئازار دەدەن :یەكێكیان ئەوەی كە دەوری
بە كۆمەڵێك «گەجەرو گوجەر» گیراوە و بە هەستو نەستی درۆزنانە و
ئەندیشە و هزری كڵێشەیی ،كە مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو بوونە ناعەقاڵنیيە
بەگشتی جۆرێك پشێویو دڵتێكهەڵچوونی لێدەكەوێتەوەو رۆكانتن دەخاتە
حاڵەتی «هێڵنجدانەوە» .رۆكانتن بە تاقیكردنەوە بۆی دەركەوتووە كە
مۆسیقا حاڵەتی وروژانی تیا دێنێتە ئاراو هەستی وروژا ن و خۆشی تیا
دروست دەكات .دواجار داوی خوالنەوەیەكی دەردناك تێدەگات كە بۆ
خۆدەربازكردن لەجەنگی «بوون»ی نالەبارو پووچی خۆی دەب ێ بەهاگەلێك
بۆخۆی پەیدا بكات ،رووبەڕووبوونەوەیەكی «بوونی»ی تایبەت بۆخۆی
هەڵبژێرێ ،بۆ ئەمە روودەكاتە ئەدەبیات و لەو ب��وارەدا بەشێوەیەكی
دیاریكراو رۆماننوسین هەڵدەبژێرێت ،بەم شێوەیە ئومێدوارە كە واتایەكی
بەهادار بەژیانی بێواتای پێشووی خۆی ببەخشێ».
لە ڕۆمانی «هێڵنج»دا كە یەكێك لە بەهادارترین بەرهەمە ئەدەبیەكانی
سەردەمی ئێمەیە ،دیدگا فەلسەفیيەكانی سارتەر بەڕوونی رەنگیانداوەتەوە.
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پرسگەلی وەك «ب��وون و نەبوون»« ،پووچی»« ،شتە واقیعی و شتە
ناواقیعیيەكان»« ،جیهانی خەیاڵ و فەنتازیا»« ،شتی خەیااڵوی»« ،شتی
ئامادەگی» و« ....هەبوون» واتە ئەو شتانەی بۆ ئێمە قابيلی دەرككردنن
تانوپۆو وێناو دیمەن و بوویەرەكانی رۆمانەكە پێكدەهێنن ،كە بۆ تێگەیشتنیان
پێویستە ئەو رۆمانە النیكەم س ێ جاران بەوردی بخوێنرێتەوە ،بێگومان
ناتوانین لەم چەند دێڕە كورتەدا دیدگاكانی سارتەر روونبكەینەوە ،بەاڵم
لە كۆتاییدا و بە مەبەستی ئەوەی ئەو خوێنەرە هێژایانەی تا ئێستا ئەو
رۆمانەیان نەگەیشتۆتە دەست وێنایەكیان لە بابەتو سوژەی رۆمانەكە هەب ێ
بە پێویستی دەبینم كە یەك دوو نموونە لە دەقی رۆمانەكە نەقڵ بكەم و
كۆتایی بەم وتارە بێنم:
«وشەی پووچی ــ ( )Absurdityئێستا لەژێر نووكی قەڵەمەكەم لەدایك
دەبێ ،كەمێك پێشتر لەناو باخدا ،نەمدۆزیەوە ،بەاڵم بەدواشیدا نەگەڕام،
پێویستم پێ نەبوو :من بەب ێ وشە بیردەكەمەوە ،لەبارەی شتەكان ،لەگەڵ
شتەكان.
پووچی نەوێنایەكی لە مێشكمدا هەبوو نەنەوای دەنگێك ،بەڵكو
ئەو مارە مروودەی بەرپێیەكانم بوو ،ئەو مارە دارینە .مار یان چڕنووك،
یان ریشە یاخود پەنجەی كەركەس ،گرنگ نییە ،بێئەوەی شتێك بەڕوونی
باس بكەم دەمزانی كە كلیكی بوون ،كلیلی هێڵنجەكانم ,كلیلی ژیانی
خۆم دۆزیوەتەوە .بەڕاستی ،هەموو ئەو شتانەی دواتر توانیم تێیانبگەم،
دەچنەوە سەر ئەو پووچیە بنەڕەتیەوە.
پووچی :هەمدیس وشەیەكی تر ،من لەگەڵ وشەكاندا دەجەنگم.
لەوێدا شتێكم هەڵكڕاندووە ،بەاڵم لێرە دەمەو ێ خەسڵەتی رەهای ئەو
پووچیە دیاری بكەم .جووڵەیەك ،رووداوێك لە دنیای بچوكی رەنگینی
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مرۆڤەكان هەرگیز بەشێوەیەكی رێژەیی پووچ نییە :بەنيسبەت ئەو رەوشو
هەلومەرجەی تیایدان ،بۆنمونە قسەكانی شێتێك بەنيسبەت ئەو مەوقیعیەتەی
كە تیایەتی پووچن ،بەاڵم نەك بەنيسبەت شێتایەتیەكەی خۆیەوە».
«ئینجا دواتر لەپڕ ،شتێك لەبەر چاوەكانمدا دەستی بەجوڵە كرد،
ك و نادیار ،با خەریكبوو سەر لكی درەختەكانی دەلەراندەوە.
جووڵەیەكی بچوو 
پێمناخۆش نەبوو كە بینیم شتێك خەریكە دەجوڵـێ .دوای هەموو ئەو بوونە
بێجوواڵنەی كە وەك چاوی زەق لێیان دەڕوانیم ،هەمەڕەنگێك بوو .هەر
ئاوا كە لەرینەوەی لق و پۆپی درەختەكانم سەیر دەكرد ،بەخۆمم گوت:
جوڵەكان هەرگیز بە تەواوی بوونیان نیيە ،ئەوان لەنێو دوو بووندان خۆم
ئامادەكرد كە ببینم داخۆ لە نەبوونەوە دێنە دەرەوە ،بەرەبەرە پێدەگەن
و دەپشكوون :سەرەنجام دەڕۆیشتم كە بوونەكان لە رێڕەوی هاتنەبووندا
غافڵگیر بكەم».

*سەرچاوە :ئینتەرنێت
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سارتەر و ئازادی
ئامادەكردنی لە ئینگلیزییەوە:
شاسوار كەمال مەحمود
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چەمكی ئازادی چەقی جەمسەری سیستەمی فكری سارتەرە بەشێوەیەكی
گشتی ،هەروەها چەمكێكی زاڵی كارە سیاسیەكانیەتی ،بە تایبەتی تێڕوانیی
سارتەر بۆ ئازادی گۆڕانی گەورەی بەسەردا هاتووە بە درێژایی ژیانی.
لێكۆڵەرەوان كۆك نین لەسەر ئەوەی ئایا بەردەوامی ،یاخود گۆڕانی بنەڕەتی
هەیە لە نێوان تێڕوانینی سارتەر ،بۆ ئازادی لە كارە سەرەتاییەكانیدا
لەگەڵ تێڕوانینی سارتەر بۆ ئازادی لە كارە كۆتاییەكانیدا ،سەرەڕای ئەمەش
كۆدەنگیەكی تەواو هەیە لەسەر ئەوەی كە تێڕوانینی سارتەر بۆ ئازادی
ل��ەدوای جەنگی جیهانی دووەم��ەوە گۆڕانكاری بەسەردا هاتووە بەرەو
تێڕوانینی ماددیانەی ئازادی ،بە پێچەوانەی تێڕوانینی زانستاینەی ئازادی
كەلە كارە سەرەتاییەكانیدا زاڵبووە .بەپێی ئارگومێنتەكانی ناو كتێبی «بوون
و نەبوون» ئ��ازادی مرۆڤ بریتیيە لە توانای هۆشیاری بۆ تێپەڕاندنی
بارودۆخی مادیانەی ئازادی (ل  .)563دواتر بەتایبەتی لە كتێبی «رەخنە لە
دیالێكتی عەقڵی» سارتەر تێڕوانی دەگۆڕێت و پێیوایە :مرۆڤ ئازادە ئەگەر
تەنها پێدوایستیە سەرەتاییەكانی تێربوون(ل .)327با وردتر سەیری ئەم دوو
تێڕوانینە بكەین.
تێڕوانینی سەرەتای سارتەر بۆ ئازادی یەكسانە بە هۆشیاری مرۆڤ.
سارتەر پێیوایە ئازادی مرۆڤ پێكدێت لە توانای هۆشیاری بۆ راكردن لە
ئێستا ،بەو مانایەی هیچ مرۆڤێك توشی شكست نابێت لە هەوڵدانی بۆ ئەوەی
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ئازاد بێت ،لە وتارێكدا دەربارەی «دیاردەناسی زانستی» تێگەیشتنی سەرەكی
سارتەر لەسەر بوونی مرۆڤ روون دەكاتەوە ،لە وەاڵمی پرسیاری (بوون
بەمرۆڤ چی دەگەیەنێت؟) ،سارتەر دەڵێت :مرۆڤ مادەیەكی بێگیان نیيە،
مرۆڤ هۆشیارە ،لەبەرئەوە مرۆڤ ئازادە.
تێڕوانینی زانستيیانەی ئازادی مشتومڕێكی زۆر لەسەرە و لەزۆر الشەوە
رەتكرایەوە ،چونكە ئەم تێڕوانینە ئەو مانایە دەگرێتە خۆی كە مرۆڤ ئازادە
لە هەر بارودۆخێكدا بێت ،كارە سەرەتاییەكانی سارتەر ئەم تێڕوانینەیان
لەخۆگرتبوو دەربارەی ئازادی .ئەو دەیوت فەڕەنسيیەكان ئازادبوون تەنانەت
لە ماوەی داگیركاری ئەڵمانیا بۆ فەڕەنسا .سارتەر بە جۆشەوە باسی دەكرد
كە تەنانەت زیندانییەكانیش ئازادن ،چونكە توانای هۆشیاریيان هەیە »بوون و
نەبوون» ل  .622زیندانی ،هەرچەندە زوڵمی لێكراوە ،دەتوانێت هەڵبژێرت
كە چۆن رووبەڕووی ئەو زیندانی كردنەی ببێتەوە.زیندانی ئازادە ،چونكە
دەتوانێت كۆنتڕۆڵی كاردانەوەكەی بكات بەرامبەر زیندانی كردنی :دەتوانێت
مل كەچ بێت یاخود بەرگری بكات ،لەبەرئەوەی سنوری بابەتی نیيە بۆ
ئیرادە ،ئەگەر تەنها بیر لە ئیرادەی هەاڵتن بكەمەوە ئەوا تەنها قفڵكانی
زیندان رێگرن ،لە نمونەیەكی هاوشێوەدا سارتەر پێیوایە چیاكان ئەوكاتە دەبنە
سنور كە تاك بیەوێت سەركەوێت بۆ ئەودیو ،بەاڵم نەیكات .ئەم بۆچوونەی
سارتەر لەسەر ئاستی سیاسی و زانستی رووبەڕووی رەخنەی توند بووەوە.
ئەوەی جێگەی پرسیارە چۆن هاوسەنگی لەنێوان تێڕوانینی زانستایانەی
ئازادی لە كارەكانی سەرەتاو تێڕوانینی ماددیانەی ئازادی لە كارەكانی كۆتای
سارتەردا بكەین ،زۆر خاڵ هەن ئاماژە بەم گۆڕانە دەكەن لە كارەكانی
سارتەردا ،لە كارەكانی كۆتاییدا سارتەر بەهیچ شێوەیەك باسی هۆشیاری
نەكردووە ،بۆ كارەكتەرایزكردنی بوونی م��رۆڤ ،لەبری ئەوە تێڕوانینی
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ماركسیيانەی ب��ەالوە پەسەندبووە .زیاتر ل��ەوەش سارتە تەئكیدی لەسەر
(بارودۆخ – )Situationكردۆتەوە لە راڤەكردنی سایكۆلۆژیا و هەڵبژاردنەكانی
تاكدا ،هەروەها رەخنەی لە هەموو بیروباوەڕێكی ئازادی «ناوەكی» گرتووە و
روونی دەكاتەوە گۆڕانی هەڵوێست ناتەواوە بۆ ئازادی راستەقینە.
گۆڕانی هەڵوێستی سارتەر بەرەو چەمكی مادیانەی ئازادی راستەوخۆ
پەیوەندی بە هۆلۆكۆست و جەنگی جیهانی دووەمەوە هەبوو.
كتێبی «دژە سامی و جو» راستەوخۆ دوای جەنگ چاپكرا ،كە بە
یەكێك لە كارە یەكەمینەكان دادەنرێت لەسەر شیكردنەوەی بەرپرسیارێتی
ئەخالقيی ستەمكرد ،لە راڤەكردنەكەیدا سارتەر هەمان ئەو میتۆدە دیالێكتانەی
بەكارهێناوە كە لە پەیوەندی راستەقینە لەگەڵ ئەوانی تردا ،بەكاری هێناوە لە
كتێبی بوون و نەبوون دا ،لە كتێبی دژە سامی و جودا سارتەر پێیوایە ستەم
كردن بریتیە لە پەیوەندی نێوان سەردارو كۆیلە .ئەوكاتەی سەردار نكۆڵی
لە ئازادی كۆیلەكان دەكات ،دەبێتە پاشكۆی كۆیلەكان .ئەو پێیوایە پەیوەندی
نامرۆڤانە دەبێتە هۆی نامۆبوون و لەدەستدانی ئازادی.
ئەم دیدە نوێیەی سارتەر دەرب��ارەی ئ��ازادی ناچاری كرد بەڕوونی
رایبگەیەنێت كە مرۆڤ ئازادە لە هەندێك بارودۆخدا نەوەك لە هەموو
بارودۆخێكدا.
لە كتێبی رەخنەدا سارتەر دەنوسێ (گرنگە بزانین كە كەسێك ناتوانێت
ئازاد بێت لەكاتێكدا كەلەبچە كراوە) ،هەروەها دەڵێت (كارێكی هەڵەیە
وا تەفسیر بكرێت كە من وتومە مرۆڤ لە هەموو بارودۆخێكدا ئازادە).
گریمانەی سەرەكی سارتەر لە كارە سیاسیەكانیدا بریتيیە لەوەی ستەمكردن
واتا لەدەستدانی ئازادی ،لە كاتێكدا مرۆڤەكان ئازادی زانستی لەدەست نادەن،
ئەوە لەداستانی ئازادی دەبێت جۆرێكی تر بێت لە ئازادی :ستەمكردن واتە
دەستبەرداربوون لە ئازادی ماددی.
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لە كتێبی دژە سامی و جودا سارتەر باس لە ستەم دەكات ،پێیوایە ستەم
كردن بەمانی ئەوە نیيە ،مرۆڤ خیاراتی لەبەردەمدا نەبێت ،بەڵكو مرۆڤ
ناچار دەكرێت خیاراتی خراپ و نامرۆژانە هەڵبژێرێت ،بۆ نمونە جولەكەكان
لە كۆمەڵگا دژە سامیەكاندا ناچار دەبن هەڵبژێرن لە نێوان سڕینەوەی خود،
یاخود السایی كردنەوەی خود ،هەروەها لە كتێبی رەخنەدا سارتەر باس
لە گرێ بەستی كرێكاران دەكات ،بۆ روونكردنەوەی ئەوەی كە هەبونی
خیاراتەكان مانی ئەوە نییە ئازادی بوونی هەیە.
ئەو پێیوایە كاتێك كەسێكی بێ دەرامەت ناچار دەبێت كارێكی مووچە
كەم قبوڵ بكات لە پێناوی تێركردنی پێداویستیە سەرەتاییەكانی ژیانیدا ،ئەو
مرۆڤە خیاراتی هەیە ،بەاڵم خیاراتەكان نامرۆڤانەن.
لەماوەی سیاسیدا بە شێوەیەكی گشتی سارتەر تێڕوانینی مادیانەی خۆی
بۆ ئازادی پەرەپێداوە بە بەراوردكردنی مرۆڤی ئازاد و كۆیلە .سارتەر ئەو
تێڕوانینەی لە هیگڵەوە وەرگرتبوو.
سارتەر باس لە كۆیالیەتی ئەمریكیيەكان دەكات بۆ شتومەك .سارتەر
هەمان رێچكەی هێگڵی گرتووە بۆ باسكردنی كۆیالیەتی وەك شێوەیەكی
(رێزگرتنی یەكالیەن)ە ئەوكاتەی یەكێك زاڵ دەبێت بەسەر كەسێكی تردا
لەرووی سایكۆلۆژیی و جەستەییەوە .سارتەر پێیوایە كۆیلە ئازد نیيە ،لەبەر
ئەوەی لەالیەن سەردارەكەیەوە كۆنتڕۆڵكراوە.
ئازادی ماددی پێویستی بەوەیە مرۆڤ ئازاد بێت لە زوڵم و كۆنتڕۆڵ
نەكرابێت لەالیەن كەسێكی ترەوە .سارتەر پێیوایە لە پەیوەندی سەردار و
كۆیلەدا ه��ەردووال لێك ئااڵون و پەیوەندیيەكەیان شێواوە ،ه��ەردووال لە
(باوەڕێكی خراپ)دان و هیچان ئازاد نین و ئازادی تەواو پەیڕەو ناكەن.
كەواتە هەردووال :جەالدو قوربانی ئازاد نین ،بەاڵم قوربانی رووبەڕووی
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زوڵمی جەستەيیش دەبێتەوە.
دیدگای ماددیانەی سارتەر سەربەخۆیە لە هەر تێڕوانینێك بۆ سروشتی
مرۆڤ .ئەو هەمیشە بوونی حەزە سروشتیەكانی رەت دەكردەوە .تێڕوانینی
مادیانەی ئ��ازادی هەندێك پێداویستی سەرەكی لەخۆ دەگرێت ،لەوانە
پێداویستیە باشەكان وەك (خۆراك ،ئاو ،حەوانەوە ،پەروەردە) ،هەروەها
پێداویستیە سلبیيەكان وەك (ئازادبوون لە كۆیالیەتی ،هەژاری ،جیاكاری،
بەسەردا زاڵبوون) ،لە كاتێكدا سارتەر بەوردی باس لە تێركردنی پێداویستیە
سەرەتاییەكانی مرۆڤ دەكات ،هاوكات باس لە پێداویستی مرۆڤ دەكات بۆ
رۆشنبیری و بەهای هاوبەشەكان .پۆختەی شیكردنەوەی سەرەوە بریتیيە:
دەتوانین بە كەسێك بڵێين ماددیانە ئازادە بە بۆچوونی سارتە ،ئەگەر:
.1كەسێك ئاسایشی مادیانەی بەردەست بوو.
 .2كەسێك زوڵمی لەسەر نەبێت.
 .3كەسێك بواری هەبێت بەشداری بەها كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیریيەكان
بكات.
* نوێنەری ماكمیالن بۆ پەروەردە لە هەرێمی كوردستان.
 ماكمیالن بۆ پەروەردە بە هاوكاری وەزارەتی پەروەردەی حكومەتیهەرێمی كوردستان هەڵدەستێت ،بە گۆڕینی پڕۆگرامی زمانی ئینگلیزی بۆ
قوتابخانەكانی كوردستان لە پۆلی یەكەمی بنەڕەتییەوە بۆ پۆلی دوانزەیەمی
ئامادەیی.
سەرچاوە :ئینتەرنێت
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ئازادی و بەرپرسیارێتی لە
روانگەی سارتەر و هایدگەرەوە
هۆشمەند مەشایخی
وەرگێرانی لە فارسییەوە :دڵنیا رەحیم زادە
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 .1پێداگری سارتەر لە سەر پێویستی بەردەمی تاك لە هەر چەشنە
ناوەڕۆك لە بوون و نەبوون ،لە رەخنەی عەقڵی دیالیكتیكی كە جێی خۆی
دەداتە بەردەوامی بزووتنەوە و دامەزراوە و لێكدانەوەی دەروونی وەك
«كردەی دواكەوتووانە» و پێویستی هەڵوەشانەوەی ئەو .ئەو بوونەوەرێك
دێنێتە ئ��اراوە تا رەتی بكاتەوەو هەموو سەرنجی خۆی لەسەر راستی
مرۆڤایەتی كۆ دەكاتەوە.
 .2هایدگەریش فەلسەفەی سارتەری شایستەی ناوی ئێگزیستانسیالیست
زانیوە ،چونكە خشتی یەكەمی ئەم فەلسەفەیە پێشخستنی  essentiaپێش لە
 existentialديت( ،نامەیەك سەبارەت بە مرۆڤخوازی) ،بەاڵم لەو بڕوایەدایە
كە سارتەر بوون و ناوەڕۆكی بە مانایەكی متافیزیكی تێگەیشتووە.
 .3نەبوونی بنەمانی ئۆبژە بۆ گەیشتن بە ئاواتەكان ،یان دەگاتە
خەمۆكی یان هەڵچوون لە بەرامبەر هەرچەشنە لێكدانەوەیەك.
سارتەر «هیچ» لە دڵی دەناسێت و ئەم بە هیچ زانینە دەكاتە بنەما بۆ
بەرپرسیارەتی ب ێ مەرجی مرۆڤ ،بەاڵم هایدگر دەيزاینی سارتەر لە سوژەی
ئەندێشەی دەوەرگیراو لە متافیزیكی مۆدێرن دەزانێت .لەو بڕوایەدایە كە
«هیچ» ( )Das nichtلە بووندایە.
لە نێوان ئەو فەیلەسوفانەی كە لە سەدەی بیستەم بە ئێگزیستانسیالیست
ناسراون ،ژان پۆل سارتەر یەكێك لەو كەسانەیە كە ئەم ناونیشانەی
51

ئاشنابوون بە سارتەر

وەرگرتووە و فەلسەفەی خۆی بە فەلسەفەیەكی هیومانیستی دەزانێت،
ناویناوە ئێگزیستانسیالیزم .هاتنەدی لەسەر بنەمای رەزامەندی ئەو بەم
ناونیشانە ،ماناو ئامانجی فەلسەفەی ئەو زۆرتر روون دەكاتەوە.
سارتەر لە دیاردەناسینی هوسرێل ،وەك ئامرازێك بۆ لێكدانەوەی
ئێگزیستانسیالیزمی خۆی كەڵك وەردەگرێت ،بۆ گەیشتن بەم ئامانجە خۆی
بە ناچار لە كردەوەكانی گۆڕانێك لە شێواز و ناوەڕۆكی دیاردەناسی هۆسرێل
دەبینێت ،لە راستیدا مەبەستی ئەو لە روو هێنان بۆ دیاردەناسی ،وەك
هۆسرێل كردنی فەلسەفە بە زانستێكی ورد نییە ،ئەو بە هیچ شێوەیەك لە
هەوڵی پێكهێنانی بوونیادێكی رەها بۆ زانستە خوێندكارییەكان نییە.
وەالنانی ئامانجە ئاشكراو بێبیركردنەوەو باوەڕەكان ،جوڵەی دیاردە
ناسانەی ئەو ،لە بنەڕەتەوە جیاواز لە هۆسرێل چ ێ دەكات ،هۆسرێل
عەوداڵی بنەمایەكی رەها كە بتوانێت زانستە خوێندكارییەكان لە سەری
بونیات بێنت ،خۆی ناچار لە كردەی كەمكردنەوەكانی بەردەوام ،دەدیت و
سەرەنجام پاش بە ئاگاهاتن لە وێكچوونی گەاڵڵەكەی خۆی لەگەڵ فەلسەفەی
گەشەی كانت ئۆلگوی ،گەشەكردنی بە «كیشوەرێكی نوێ«ی ناوزەد كرد،
كە دیاردەناسی لە كەناری ئەودا پاڵی خستووە.
ئەركی خۆی لە روونكردنەوەی شێوازی رۆژژمێری جیهان بە شێوازی
ئۆلگووی گەشەییەوە پێناسە كرد ،بەاڵم سارتەر كە نەیتوانی سۆلیپسیزمی
سەرچاوەگرتوو لەم گۆڕانەی هاوتەریبی گەشە بۆ پاكانە هێنانەوە جیابكاتەوە،
هەندێك چەمكی هۆسرێل بەشێوەیەكی تایبەتی خۆی لێك داوە .بۆ وێنە
«بەئامانج بوون» لە روانگەی ئەوەوە دەرخەری هاوخەباتی وشیارانەیە
لەگەڵ جیهان .ئەو ئەم بڕیارەی هۆسرێل كە ئاگایی بەردەوام ،زانیارییەكە
كە لە شتێكی قبوڵ دەكات ،بەاڵم ئۆبژەی بەشێوەی پێویستی ئۆبژە بەئامانج
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بوون ،بە ئامانج نازانێت.
سارتەر چەمكی بەئامانج بوونی هۆسرێلی لەسەر بنەمای «بورهانی
بوون»ی خۆی دادەنێت ،چەمكێكە كە هۆسرێل بە لەبەرچاوگرتنی پاڵنەر و
غایەتی دیاردەناسی ئەو بە پاساو دەزانێت .سەرەڕای سارتەر ئەم راستییە كە
وشیاری بەردەوام زانیاریی لەشتێكە كە هۆكارێكە لەسەر بوونی راستەقینەی،
لەسەروی ئازادییەوەیە .ئەو ئەم بوونە لەگەڵ بوونی زانی بەیەك دەزانێت.
بنەڕەتی كاری هۆسرێل ژیانی وریایی رەها بوو ،چونكە لەو بڕوایەدا
بوو جیهان ئەو جۆرەی كە بۆ من بوونی هەیە ،لە راستیدا جیهانێكی
ئەوالتری ئەمە قبوڵ ناكرێت ،لە ژیانی وریایی رەهاو لە رێگەی ئەوەوە
رۆژمێر دەكرێت ،لە بەرامبەردا سارتەر كەلە بە ئیدئالیست زانینی بۆچوونی
هۆسرێل ناوەستێت و هەر بەم هۆیە ئەو بە شتێكی قبوڵ نەكراو دەزانێت،
بە ژیانی مرۆڤی زیندوو ،نە تەنیا لە وشیاری ئەو ،دەكۆڵێتەوە.
سارتەر خۆی ئەو جۆرەی كە باوەڕی پێیەتی بوونی خۆبەخۆ بەپرسێكی
راستەقینەو سەربەخۆ لە زانیاریی ،بە ئیدائالیزمی نازانێت.
ئەو تایبەتمەندییانەی كە ئەو دەیانخاتەڕوو ،سەرەنجام دەریدەخات كە
بوون لە خۆیدا بە گشتی ناكر ێ وەسف بكرێت ،هەر وەسفێكیش لە بوون
دەگاتە رەتی خودی بوونی ،بوون.
ئایا بە پشت ڕاستكردنەوەی سەربەخۆی خۆبەخۆیی دەكر ێ ئەو
بەشێوەی دیاردەناسی وەسف بكرێت؟ بوونی خۆبەخۆیی بوون لە هیچ
شتێكی دیكە جگەلە سەرچاوە ناگرێت ،بەڵكو تەنیا هەیە :ناكر ێ هیچ
پەیوەندییەك لە نێوان بوونی خۆبەخۆیی و خاڵە پێویستەكان دەستنیشان
بكرێت .بوونی خۆبەخۆیی بۆ هەمیشە پاساوی بۆ نییە ،زیادییە .لەوێدایە كە
بەب ێ هیچ مانایەك .سەبارەت بەم بوونە بێمانا ،پووچ ،بێهۆ ،ناپێویست و
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زیاد ،تەنیا دەتوانین بڵێن كە هەیە .هەر ئەم «بێتواناییە»یە كە دەریدەخات
كە خۆبەخۆ دیارە .ئانتۆان روكانتێن« ،پاڵەوان»ی رۆمانی «رشانەوە»،
دوورخراوە لە جیهانی پەیوەندییە باوەكان و لەم رووەوەیە ،ب ێ توانا لە
بەدواداچوونی ئاڵۆزییەكانی مرۆڤ لە شمەكی دەورووبەری خۆی ،ئەوان بە
پووچ و بێ مانا دەدۆزێتەوە.
شیكردنەوەی خۆی سەبارەت بە «خۆبەخۆیی» ،سارتەر بە ئاماژە
بەداهێنانی هۆسرێل لە بواری وشیارییەوە دەست پێدەكات .هەروا كە
تێپەڕی ،الی هۆسرێل وشیاری ئەو جاڵجاڵووكەیە نییە كە شتەكان پێكەوە
دەخوات و ئەوان دەكات بە بەشێك لە بوونی خۆی .وشیاری بەرەو شتێك
جگە لە خۆی گەشە دەكات.
سارتەر لێكدانەوەی خۆی لە مەبەستی ئەنجام ،دەكاتە پێشەكی بۆ
وەسفی لەخۆییەوە ،وەك رەتكردنەوەی راستەقینەیەك كە لەگەڵ خۆی،
نەبوونی دێنێتە جیهان .راستەقینەی مرۆڤی« ،دابڕانێكی هیچ ساز» لە
پەیوەندى لەگەڵ خۆی و جیهان دێنێتە دی .خۆبەخۆ رەهەندێكە لە بوون
كە ئەگەری بەردەوامی هیچ سازی یان رەتكردنەوەی ئەوەی كە بوون
بنەمایەتی ،پێك دێنێت .خۆبەخۆیی ئەوەیە كە هەیە و ئەوە نییە كە هەیە.
لە مرۆڤدا بوون پێش لە ناوەڕۆكە.
مرۆڤ مەحكومە بە ئ��ازادی و جگەلە ئ��ازادی هیچ سنورێك بۆ
ئازادی ئەو نییە ،چونكە مرۆڤ ئازاد نییە كە ئازاد نەبێت .هەر هەوڵێك
بۆ شاردنەوەی ئازادی هەوڵێكە بۆ یەكسان كردنی مرۆڤ لەگەڵ لەخۆوە
كاركردن .ئەم جۆرە كاركردەنە لەخۆوە هەروەك گوتەزایەكی بوون ناسی لە
فەلسەفەی سارتەر روون دەبێتەوە .ئەو بوونی لەخۆوە لە بەرێكەوتبوونی
لەخۆوە دەزانێت :مەترسییەك لە كەمینی مرۆڤدایە ،داوێك لە سەر رێی
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دانراوە ،چونكە كە بەشتێك بوون و خاوەن ناوەرۆك بوون ،مرۆڤ بوونی
تایبەتی خۆی وەال دەنێت.
مرۆڤ بوونی مرۆڤ لە گرەوی رەتكردنەوەی ب ێ مەرج و كۆت و
بەندایە ،بەاڵم مرۆڤێك كە لە هەر چەشنە ناوەڕۆكێك دەكات ،هیچ كات
ئەوەی كە هەیە نییە ،چۆن دەتوانێت بە شتێك پابەند بێت؟ سارتەر چۆن
لێكدانەوەی تایبەتی خۆی لە ئازادی لەسەر بنەمای بەرپرسایەتی رەهای
مرۆڤ دادەنێت؟ هەر پاساوێكی مرۆڤەكان بۆ البردنی بەرپرسایەتی لەسەر
شانی خۆیان لە سەر جەبر و ناچاری بنیات نراوە .ئەوان وەهاقسە دەكەن
كە گۆیا مرۆڤ بوونەوەرێكی ئازاد ،لە هەمانكاتدا ناچارە :مرۆڤ خاوەنی
ئیرادەیەكی ئازادە ،بەاڵم هەندێك پاڵنەر و سۆز هەن كە مرۆڤ زاڵییەكی بە
سەریانەوە نییە ،هەر ئەمانەشن كە ئەو سنوردا دەكەنەوە :لە الیەكی دیكەوە
ئەنجام و بەهاكانیش لە كۆمەڵێك خاڵن كە لەوەپێشین بوون و پێدراون
كە مرۆڤ لە دیاریكردنیاندا رۆڵێكی نییە .بەاڵم سارتەر بە وەالنانی هەموو
ئەم خاالنە لەسەر ئازادی رەهای مرۆڤ پێداگری دەكات .ئەو بە زانینی
مرۆڤ وەك بوونەوەرێكی پێكاتوو لە بەشە جۆراوجۆرە جیاوازەكان ،مرۆڤ
لەو رەهەندەوە كە مرۆڤە راستەقینەیەكی ساكار دێنێتە ئەژمار كە شتێك،
جگەلە نەبوون و عەدەم نییە ،من بە هەستكردن بە مەترسی رادەكەم
و هەڵدێم و گیانی خۆم رزگار دەكەم :ترس كردەیەك لە مندا ،كە هیچ
زاڵییەكم بە سەریدا نییە ،پاراستنی ژیانیشم ئەنجامێكە ،كە لە دیاریكردنی
ئەو ،من هیچ رۆڵێكم نەبووە ،بەاڵم سارتەر بەهێنانە گۆڕی نەترسان و
رانەكردن ،بەپێی توانایی خۆی بنەمای كۆمەڵێك پاساو لەو چەشنە سست
دەكات ،زۆرن ئەو كەسانەی كە لەكاتی مەترسیدا راناكەن ،تەنانەت گیانی
خۆشیان دەدۆڕێنن .هەروەك ئەو كەسانەی ئاوا ئازادانە ،مانەوەو مردنیان
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هەڵبژارد .كەسی پێشوتر ترسان و رایكردنی هەڵبژاردووە .هەر هەوڵێك بۆ
هاوردەكردنی توخمەكانی لەخۆییەوە لە راستەقینەی مرۆڤ و پڕكردنەوەی
ئەو ،بە مەبەستی رەتكردنەوەی ئەگەرە جۆراوجۆرەكان و پاساوی ئەگەرێك
بە سروشتی لە قەڵەمدانی ئەو ئەنجام دەگرێت.
پێداگری سارتەر لە سەر پێویستی پێشهاتی بەردەمی تاك لە هەر
چەشنە ناوەڕۆكێك لە بوون و نەبوون ،لە رەخنەی عەقڵی دیالیكتیكیدا جێی
خۆی دەدات بە گەشەی بزووتنەوە و دامەزراوە و لێدانەوەی دامەزراوەیی،
وەك «كردەی دواكەوتووانە» ،هەروەها پێویستی لەناوچوونیشی .فەلسەفەی
سارتەر فەلسەفەیەكی سەرانسەر ئانارشیستییە .ئەو بوونی لەخۆڕا دێنێتە
گۆڕێ تا رەتیكاتەوەو هەموو سەرنجی خۆی دەخاتە سەر راستەقینە
بوونی مرۆڤ .پاش بوون و نەبوون ،بوونی لەخۆڕایی بە فۆڕمێكی تر
_بیرهێنەرەوەی «بون بوون» و «بوون بە كااڵیی» الی ماركسە هەروەك
راستەقینەی مرۆڤی بەكااڵبوو ،دەردەكەوێت.
هایدگەریش فەلسەفەی سارتەری شایستەی ناوی ئێگزیستانسیالیست
زانیوە ،چونكە خشتی یەكەمی ئەم فەلسەفەیە پێشخستنی ( )essentialپێش
لە ()existentialە (نامەیەك سەبارەت بە مرۆڤخوازی) ،بەاڵم لەو بڕوایەدایە
كە سارتەر بوون و ناوەرۆكی بە مانایەكی متافیزیكی تێگەیشتووە.
میتافیزیك لە كاتی ئەفاڵتونەوە ناوەرۆكی خستۆتە پێش بوونەوە.
گەرچی سارتەر ئەم گریمانەیەی ژێرەو ژوور كردووە ،بەاڵم ژێرەو ژووركردنی
پرسی میتافیزیكی دیسانەوە پرسێكی میتافیزیكییە .پرسی سارتەر ،میتافیزیك
لە فەرامۆشییەكی راستەقینەی بوون ،هاوڕێیەتی دەكات .هۆسرێل لە ئیدەی
دیاردەناسیدا دەڵێت جیاوازی نێوان بوون و ناوەڕۆك بە مانای هیچ شتێكی
دیكە نییە جگە لەمەی كە بوون ،لە دوو رەهەند لە پێكەوەلكانی پێكهاتووە.
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هەر ئەم ئەندێشەیە بە فۆڕمێكی دیكە لە فەلسەفەی هایدگەر دەردەكەوێت
و لێكدانەوەی تایبەتی ئەو لە دیاردەناسی پێكدێنێت .میتافیزیك لەسەر
بوونراو و جیاییدانان لە نێوان بوون و ناوەرۆك بنەڕەتی ئەم جیاكردنەوەی
فەرامۆش كردووە .میتافیزیك ناوەڕۆكی مرۆڤ نەك لە ژێر تریفەی بوون
و نەك لە وەاڵمدانەوە بە بانگەوازی ئەو ،بەڵكوو هەروەك بوونراوێك لە
نێوان باقی بوونراوەكانی دیكە .ئەگەرچی جیاواز لەوانیش_ بیردەكرایەوە.
لە روانگەی هایدگرەوە ناوەڕۆكی مرۆڤ لە ( )existensئەو دا شاراوەیە.
لێرەدا مەبەست وەستانەوەی بوون و ناوەڕۆك لەبەرامبەر یەكدا كە دوو
دیارییەكی میتافیزیكی بوونن نییە ،ئەم رستەیە هەڵگری بەیانێكی گشتی
سەبارەت بە دازاین نییە ،بەڵكو زۆرتر بەدوای نیشاندانی ئەمەیە كە مرۆڤ
ناوەڕۆكی خۆی بەجۆرێك كە ئەو ێ ( )Daواتە گۆڕەپان بۆ هاتنەڕووناكایی
بوون دەكاتەوە .شێوەی بوونی مرۆڤ بەجۆرێكە كە لە دەرەوەی بوونی
خود ( )Exدەروونی راستی بوون ،وەستاوە ( )istensتا وەها وەستانێك
ناوەرۆكی بوونی خۆی بپارێزێت.
هایدگر ئیدیعا دەكات كە ئامانجی ئەو بیركردنەوە بە راستی بوونە.
ئەو لێكدانەوەیەكی تەكنیكی ئەندێشە كە رەگەكانی دەگەڕێتەوە بۆ ئەفاڵتون
و ئەرەستو ،قبووڵ ناكات ،چونكە سەرەڕای ئەندێشەی راستییانەی ئەو،
بیركردنەوە بە بوونە ،بەم مانایە كە سەر بەبوونە و گو ێ دەسپێرێتە بوون،
بەاڵم ئەندێشە لە چوارچێوەی میتافیزیك كە لە ناوەڕۆكی راستیانەی خۆی
دوور دەكەوێتەو رێگەی فەناو تياچوون دەپێوێت و زیانە بە دابینكردنی
متمانەیی خۆی بۆ وەها قۆناغێكی پەروەردەیی و هەر بەم پێیە وەك
سەرقاڵییەكی مامۆستایانە و دواترەكان وەك سەرقاڵییەكی كولتوری قەرەبوو
دەكاتەوە .بەرەبەرە فەلەسەفە بوو بە هونەری راگەیاندن ،بەكەڵك وەرگرتن
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لە هۆكارە سەرەكییەكان :ئیتر بیر ناكەنەوە ،بەڵكو بە فەلسەفەوە سەرقاڵن.
لە یاری كێبەركێدا ،وەك سەرقاڵیگەلێك وەك ئیزمە جیاوازكان پێشكەشی
بواری گشتی دەكرێن و تێدەكۆشن پێش یەكتر بكەوەن .ئەندێشە جێی خۆی
دەدات بەجوڵە لە مەودای درێژایی و پانتایی سیستمە میتافیزیكییەكان بەپێی
یاسا لۆژیكییەكان .وەاڵمدانەوە بە بانگەوازی بوون ،پێویستی تێپەڕاندنی وتەی
عەقاڵنيیە ،چونكە لوگۆس یان شێوەی بیركردنەوە چەمك و ئەرگۆمێنتێكی
نوێی بەكەڵك ،جگەلە بیركردنەوە بە شتێكی سەرتر لە بوونراوەكان نایات.
زمانێك كە ماڵی بوونە ،ئەم زمانە وێرانە كە لە ژێر دەسەاڵتی میتافیزیكی
مۆدێرن زەینە ئاڵۆزكاوەكاندایە ،نییە ،بەڵكو زمانێكە كە بوون پێی دەخاوێت
و بیرمەندان و شاعیران قەرەوڵ و پاسەوانانی ئەون .الی هایدگەر ئەوەی
بنەمایە نەك مرۆڤ بەڵكوو بوونە .هایدگر لە بەرامبەر ئیگزیستانیسیالیزمی
سارتەر كە حوكمەكەی ئەو بەمجۆرە كورت دەكاتەوە« :ئێمە رێك لە
گۆڕەپانێكداین كە تێیدا تەنها مرۆڤەكان بوونیان هەیە» لەو بڕوایەدایە:
«ئێمە رێك لە گۆڕەپانێكداین كە تێیدا بە گشتی بوون ،بوونی هەیە».
ئایا دەكر ێ هەر كام لەم دوو قەوارە جیاوازە لە قەوارەیەكی گشتگیردا
بگونجێنین و جیاوازی ئەوان لە گۆشە نیگایەكی دیكەوە ببینین؟ رەنگە
بتوانین لەنێوان ئەم دوو جیاوازییە و جیاوازی وردە بورژواەزی فەرانسەوی
و ئاڵمانى رێژەیەك دابنێین .چینی ناسراو بەوردە بورژاوا لە فەرەنسا
لە سەرەوەختی گۆڕانە مێژووییەكانی كۆتایی سەدەی هەژدە و سەرەتای
سەدەی نۆزدەهەم لە پاڵ باقی چینە پێشڕەو پێشەنگەكان وەستا ،لە ساڵی
()1789شان بەشانی چینی مامناوەند لە ئارمانجەكانی شۆڕش بەرگری كرد،
لە ( )1830وێڕای بورژوازی پیشەسازی و پرۆلیتاریای دژی بورژوازی دارایی
جەنگاوە و هەر بەم هۆیەش لە پاش ( )1848ئەگەر چی تاقانە چینی
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شۆڕشگێڕی بە تەنیا جێهێاڵو بە لێكدانەوەی ماركس گەڕایەوە پشت سندوقی
دوكانە بچوكەكەی خۆی ،بەاڵم لە بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ دەسەاڵتی
چەسپاو و سەلماوی بورژوازی پیشەسازی رووی نەكردەوە بەها نەریتی و
كالسیكەكانی خۆی :ئەزمونەكانی شۆڕشی وردەب��ورژوازی ئەوی لە مەیل
بەور بەها نەریتی و كالسیكەكانی پارێزراو هێشتەوە ،لە الیەكی دیكەوە لە
ئەڵمانيا تا سەرەتای سەدەی بیستەم چینێكی مامناوەندی بەهێز پێك نایات و
چەسپاوی بورژوازی بە هەوڵەكانی لە سەرەوە دێتە دی .چینی مامناوەند بۆ
گەیشتن بە بەهاكانی خۆی ناچار لە هەوڵی شۆڕشگێڕانە نەبووە و پێویستی
بە هاوپەیمانی لەگەڵ چینەكانی دیكەی نەبووە .وتەبێژانی ئەم چینە كە
فۆڕمی ژیان ،كردوویانە بە دیاركەر ،زۆربەیان نەیاری گۆڕانكارییەكانی
بەرهەمی شۆڕشن و ئەوان لە ژێر كاریگەری گۆڕانكارییەكانی فەرەنسا لە
كۆتایی سەدەی هەژدە مەیلی شۆڕشگێڕی دەیانگرێت .بە بینینی روداوە
مێژووییەكان ،ئەم گریمانەیە لە بەڕێزیاندا كەم بۆتەوە و تەنانەت هەند ێ
جار بۆتە دژی خۆشی .لەمبارەیەوە هێگل نموونەیەكی ئاشكرایە .هەر
بەم پێیە چینە زیانمەندەكانی سەلماوی بورژوازی ،ئەو چینانەی كە فۆڕمی
ژیانی خۆیان لە هەر الیەكەوە لە مەترسی و لە ژێر هەڕەشەدا دەبینێ،
دژكردەوەی كۆنەپارێزانەی خۆی نیشاندەدات و بەرگری لە بەها نەریتییەكان
دەكات – شۆڕشێك كە هاوار و خەباتی بۆ دەكرد شۆڕشێكی كۆنەپارێزانەیە.
لەوەها بستێنێكدایە كە بانگەوازی هایدگر بۆ گەڕانەوە بۆ چاوگەكانی
فەلسەفە و رەسەنی ئەڵمانی بە پاكی ویستگە دەست لێنەدراوەكان ،بەر
لەهەر شتێك ئاوێتەیی ،هەروەها ستایشی ئەو لە نیشتمان ،جەماوەر،
بنەماڵەی بەرهەم هێن و  ..مانا دەبەخشێت .وردە بورژوازی ئەڵمانی
كە هێشتا رۆژگ��اری دەسەاڵتی بەها نەریتییەكانی بیر ماوە ،خوازیاری
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تێكشاندنی هەموو قەوارەكانی ئێستاو روو هێنان بەرەو پاكی و خۆشی
جارانە .ئەم داواكارییە الی هایدگەر دەبێتە فۆڕمی نەیارانە لەگەڵ سیستمە
میتافیزیكییەكان و دژایەتی لەگەڵ بەهاكان.
هایدگر روونی دەكاتەوە كە فەلەسەفەیەك كە بە دژی بەهاكان قسە
دەكات ،هیچ شتێك بەبێ بایەخ و بەها راناگەیەنێت و دژایەتی لەگەل
ئەندێشەیەك بەپرسێكی ئاسایی كە ناگاتە ئەنجامی رەتكردنەوەیەكی لێبڕاوانە
و پرسێكی نیگەتیڤانە .وردە بورژوازی ئەڵمانی لە دۆخی ئێستای خۆی
بێزارە :لە ناونجی بوونی خۆیيوە زاڵە هاتووە و یادی ویستگەی وەرزێرانەی
خۆیدایە و گەڕانەوە بۆ رەچەڵەك و سەرچاوەی خۆی ئارەزووە.
هایدگەر دەڵێت دژایەتی لەگەڵ هیومانیزم و بەهیچ شێوەیەك
پێویستی بە بەرگری لە نامرۆڤی نییە ،بەڵكو ئاسۆی تر دەخاتەڕوو (دەبینین
كە ئەم ئاسۆیانە تا رادەیەك بنەمای مرۆڤانەیان هەیە) .بەم جۆرەیە كە
فەلسەفەی هایدگر بەزاری چینی كالسیك و نەریتی زیانمەند لە مۆدێرنیتە
شیرینە ،بەاڵم وردە بورژوازی فەرەنسيی لە سایەی پێشینەی شۆڕشگێڕانەی
خۆی لە بەها نەریتییەكان بێزارە.
ئەم بێزارییە الی سارتەر دەبێتە رشانەوە لە وونی لەخۆڕاییەوە.
فەلسەفەی ئافراندن و تێكشاندنی ،یان بە واتایەكی وردتر ئافراندن بۆ
تێكشاندنە كە گرنگی هەیە .ئەم واتایە ئارمانجی چینێكە كە شێوەی ژیانی
خۆی لەكیس چوون دەبینێت وێڕای ئەمانەش هیچ شێوازێكی دڵخوازیش
بۆ خۆی وێنا ناكات .نەبوونی بنەمای ئۆبژێكتیڤ بۆ هێنانە دی ئاواتەكان،
یان دەگاتە ئەنجامی خەمۆكی ،یان دەبێتە هەڵچوون و شۆڕش لە بەرامبەر
هەرچەشنە دیاریكردنێك.
سارتەر «هیچ» لە جەرگەی دازاین دەچەقێنێت و ئەم بەهیچ زانینەش
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دەكاتە بنەما بۆ بەرپرسایەتی بێكۆت و مەرجی مرۆڤ ،بەاڵم هایدگەر
كە دازاین سارتەر بە سوژەیەك لە ئەندێشەیەكی ئابڵۆقەدراوی میتافیزیك
دەزانێت ،لەو بڕوایەدایە كە هیچ ( )Das nichtلە بووندایە ،بە بیركردنەوە
و تێفكرین لە بوون ،بیر لە ئەندێشە و هیچ دەكەیتەوە.
«لێی گەڕ ێ با ببێت» هایدگەر لە نیگای یەكەم چەمكێكی رۆژهەاڵتی
ئەخاتە ڕوو .ئەندێشە هیچ كاریگەرییەك دانانێت .تەنیا بوونی ناوەڕۆكەكەی
خۆشحاڵ دەكات ،وەك بێ ئازاری شوانێك .مرۆڤ شوانی بوونە ،بەاڵم
نە بەم مانایە كە مرۆڤ بوون شوانی دەكات ،بوون ،مەڕەكانی ئەم شوانە
نین .بوون ئەوى بە كرێ گرتووە تا شوانی مەڕەكان بێت ،بەم مانایە
مرۆڤ شوانی بوونە ،ئەو شوانی بوونراوەكان دەكات« .لێی گەڕ ێ با ببێت»
سیخورمە ئەم هێزە هێمنەیە ،چونكە بوون شوێنی مشتومڕە :توڕەیيش
وەك شەفا ناوەڕۆكەكەی خۆی لە بووندا دەكاتەوە.
م��رۆڤ شەفا بوو لەبەر رووناكی ب��وون ،تەنیا م��رۆڤ شەفابوو
نییە( ،ئەفسەرێكی  SSنمونەیەكی تەواوی وەها مرۆڤێكە) ،چونكە لە
بووندا سەرچاوەی هەموو دوژمنایەتییەكانیش شاراوەیە .وەاڵمی مرۆڤ
بە بانگەوازی بوون دەبێتە هۆی ئەوەی كە «لێی گەڕ ێ با ببێت»ێكی
فەرماندەرانەی بوون ،زمانی ئەو دێنێتە گۆ .ئەو هێزە هێمنە ،هێمنی
خۆی لەكیس دەدات و هەر بینا مەڕەكانیش بسپێرێتە ئاگر ،بەاڵم مرۆڤ
لەم دوژمنایەتییە بەرپرسایەتییەكی نییە ،چونكە «تەنیا بوونە كە سەرەتا بە
شەفا ،چوونە سەرەوە بەرەو رەحمەت دەبەخشێت ،بە توڕەیيش بازدانەكەی
بەرەو وێرانی دەبات ».كەوانەی چوونە سەرەوە و هاتنە خوارەوەی شێوازی
هایدگەر بەم جۆرە كامڵ دەبێت.
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سارتەرو ئارۆن
چارەنوسە پێکەوە گرێدراوەکان
رافائێل ئانتۆڤێن
وەرگێرانی لە فارسییەوە :نژلە خالید
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سارتەرو ئارۆن ،ئەم دوو نوسەرە فەرەنسییە ،هەردوكیان لە سەدەی
بیستەم تێپەڕیون ،لەگەڵ درەوشانەوەیان ،لێهاتوویی و هەندێجار هەڵەكانیان
كاریگەری لەسەر ئەم سەدەیە هەبووە .بە لەبەرچاوگرتنی ئەندێشە ،كردەو
بەرهەمەكانی ژان پۆل سارتەرو ریمۆن ئارۆن ،دەبینین كە لەگەڵ دوو
روانگەی جیاواز بۆ جیهان بەرەوڕووین .دوو روانگە لە تێكەڵ بوونێك:
دوو شاهیدی پابەندی سەردەمی خۆیان .ئەم نوسراوە بە گشتی لەسەر
هەڵوێست و فەلسەفەی ئەم دوو فەیلەسوفە ورد دەبیتەوە.
«ه��اوڕ ێ بچكۆلەكەی من ،بۆچی ئەوەندە لە قسەی قۆڕو گاڵتە
دەترسی؟» ئەمە پرسیارێكە كە سارتەر لەگەڵ ئارۆن دەیهێنێتە گۆڕێ و
رەنگە لەودیویەوە بتوانیین لە پەیوەندییەكانی نێوان ئەم دوو فەیلەفسوفە
تێبگەین :دوو مرۆڤ كە بە رادەی پێویست لەگەڵ یەك جیاوازیان بووە
تا ساڵەكانی ( ،)1920بوونە دوو هاوڕێی گیانی بەگیانی یەكتر ،بەاڵم ئەم
جیاوازییە ،وەها بوو كە لە جیهانی دوو جەمسەری پاش ساڵی ( ،)1974بووە
هۆی لێكدابڕانی ئەم دوانە ،چونكە لەم دوو ساڵەدا ،هەر كام لەم دوانە
ناچار بوون رۆژهەاڵت ،یان رۆژئاوا هەڵبژێرن.
بەاڵم سارتەر ،ئەم پرسیارەی تەنانەت لە ماوەی ساڵەكانی شەڕی سارد،
كە لە چاوپێكەوتن و وتووێژ لەگەڵ هاوپۆلیەكانی پێشوودا خۆی دەبوارد،
هەروا بە پێداگرییەوە ،دەیهێنا ئاراوە.
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دوو گەنج ،یەكەم لە پەیمانگای (ئێكۆل نورمال)( )1لەگەڵ یەكتر
ئاشنا بوون .لەم رێكەوتەدا واتە ساڵی  1924كۆلێژەكەی ئەوان بەهۆی
ئامادەبوونی ئەم دوانە و نوسەرو فەیلەسوفەكانی دیكەی داهاتوو ،وەك
«ژۆرژ كانگیلم» (« ،)2پۆلی نیزان» ( )3و «دانیێل لۆگش» ( )4سەردەمێكی
تایبەتی بە خۆیەوە بینی .لەم سەردەمەدا بۆ هاوڕێیەتی نێوان ژان پۆل
سارتەر و ریمۆن ئارۆن ،پێویستی بە رێكەوتن نەبوو .ئەو هاوڕێیانە تەنیا لە
بواری نەفرەت لە دەسەاڵتداران ،رەهەندی هاوبەشیان هەبوو و روانگەكانی
تریان هیچ هاوشێوەییەكیان لەگەڵ یەكتر نەبوو :لەو سەردەمەدا ،مامۆستای
داهاتووی ئەندێشەی راستی میانەڕەو ،یەكەمی پۆلەكە و الیەنگری «بەشی
فەرەنسيی ئەنتەرناسیۆنالی كرێكاری چەپی ناكۆمۆنیست» ( )5بوو،
لە كاتێكدا كە سارتەر رۆڵی كەسێكی دەنواند كە خاوەنی رێبازێكی
سیاسی نەبوو .ئارۆن بەرهەمەكانی «ئالێن» ()6ی دەخوێندەوە و سارتەر
سەرقاڵی خوێندنەوی «ستاندال» ( )7بوو .ئارۆن هەستابوو بە دژایەتی
كردنی شەڕو سارتەر خەریكی دڵداری بوو ،بەاڵم ئەوان بەڵێنیان دابوو كە
لە پەیوەندی لەگەڵ یەكتر هەم شەفاف و هەم وەفادار بن و رۆڵەكانیان
بە باشی دابەشكرد بوو.
ئ��ارۆن لە «بیرەوەرییەكان»یدا ( )8دەنوسێت« :م��ن باشترین
بەردەنگی ئەو بووم .ئەو هەموو هەفتە ،هەموو مانگێك ،بۆچوونێكی
نوێی هەبوو كە پێیدەبەخشیم و منیش دەرب��ارەی ئەو بۆچوونە نوێیە
باسم دەكرد ،ئەو ئەندێشەكانی باڵودەكردەوە و من سەبارەت بەوان باسم
دەكرد ...ئەندێشەیەكی تاقی دەكردەوە ،دەیهێنایە ئاراوە و كاتێك یەكیان
نەدەگرتەوە بۆ من جێی سەرنج نەبوو ،دەچووە سەروكاری ئەندێشەیەكی
تر ،هەندێجار ،كاتێك كە لە سەخلەتیدا دەمایەوە ،توڕە دەبوو »...ئایا
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ئارۆن رەخنەگری سارتەر بوو؟ «گەورە پیاوی» بیرمەند()9؟ پرسەكە ئەمەیە
كە پاش سەرهەڵدانی ناخۆشی لێكدابڕانی ئەو دوانە ،پاش جەنگی جیهانی
دووەم ،ئارۆن هەروا بە هەموو وردەكارییەكانییەوە بەردەوام بوو لەسەر
خوێندنەوەو رەخنە جنون ئامێزەكانی ،نوسراوەكانی سارتەر.
ئەو بەم جوڵەیە بە تەنهایی ،وتووێژە وەفادارانەكانی درێژەپێدا كە
سارتەر زۆر لەمێژ بوو ،بە ئەنقەست جنێوی كردبووە جێنشینی .سارتەر
لە جێگایەك لە «ژان كو» ()10ی پرسی« :دەتانەوێت پێتان بڵێم ،ئارۆن بە
ڕاستی كێ بوو؟ ئیدیعا كارێكی سەركەوتن كە بێهوودە بە دەوری خۆیدا
دەخوالیەوە و تەنها لەگەڵ كەسانێك هەڵسووكەوت دەكات كە بە كەم
ئەندام و نەزان و نەفامیان بزانێت».
لەم روانگەیەوە ،هەروا كە ئارۆن زۆرجاران ئاماژەی پێداوە ،سارتەر لە
ئاستی یاسادا واتە پەیوەندییەكی»پەیوەندییەكی دوو الیەنە» كە ئارۆن وەك
بەرزترین یاسای ئەخالقی دەزانێت ،نەبوو .هاوڕێیەتی دەروونە ئازادەكان و
فەرمانڕەوایی رەهای ئازادیخوازی ،بەاڵم نەیانتوانی بە سەر پێویستییەكانی
سەردەمدا زاڵ بن .دەبێت ئەوەمان لەبەرچاو بێت كە لە رۆژانی جەنگی
سارد ،هەر نەیارییەك ،بەر لە هەموو شتێك بەهێرش ئەژمار دەكرا :ئەم
دوو مرۆڤە گەورەیە پاش ساڵی  1947لەگەڵ یەك پەیوەندییەكیان نەبوو،
جگەلە 26ی ژوئەنی ساڵی  1979لە كۆشكی ئیلیزە (كۆشكی سەرۆك كۆماری
فەرەنسا) و لەپاڵ روناكبیرانی تردا كە بە بیانووی «پەناخوازی بەلەمسواری
[رۆژهەاڵتی باشوری ئاسیا]» ( )11كۆببوونەوە .وێنەی ئارۆن و سارتەر
لەكاتی تەوقەكردن و گوشینی دەستی یەكتردا ،زۆر بەخێرایی لە هەموو
جیهان باڵوبۆوە.
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سیاسەت ئەگەرچی جیاكەرەوەی ئەم دوو هاوڕ ێ دێرینە بوو ،بەاڵم
لە هەمان كاتیشدا مشتومڕی ئەم دوو دەستەبژێرە كردە پرسێك بە پانتایی
هەموو جیهانی دەگیرا لەگەڵ جەنگ.
یەكیان راست و ئەویتر چەپ
ئارۆن بەپێی وتەیەكی جوانی خۆی ،بەهۆی «ئەوەی كە بەردەوام
لەجیاتى كەسێك كە دەسەاڵت دەكات دادەنێت» ،خستنە پێشەوەی راستەقینە
پێش ئەو شتانەی كە ئەوانی تر الیان خۆشە ،زۆر بەكەمی توشی هەڵەبوو.
ئەو بە پێچەوانەی ئەو مامۆستایانەی كە لەرووی ساكارییەوە ،یان روو
هەڵماڵدراوییەوە ئیدیعای پیاوچاكیان دەكرد ،یان شەرافەتی تەواو سەرەڕای
بێزاری و قین لە «ماكیاڤلـی» ( ،)12ئەو و روانگەكانی بەوانە دەوتەوە.
هەروا ،بۆ مرۆڤێك كە لە پێغەمبەران بيزاربوو ،هیچ كات پرسە
جۆراوجۆرەكان ،لە مەترسی ئاشتیخوازی ساڵەكانی ( )1930بگرە ،تا رەخنەی
بەرنامە هاوبەشەكانی چەپ ،هەڕەشەی سۆڤییەت ،یان پێویستی سەربەخۆیی
ئەلجەزائیر ،نەفی و حاشایان لێنەكرد.
سەبارەت بە سارتەر ناكر ێ ئەم دادوەرییەمان هەبێت ،سارتەرێك
كە وێڕای لەقاودانی چەوسانەوە و ماپەپووچكردنی ،لە ديموكراسی و
سيستمى پەرلەمانی بێزار بوو و وەها لە رژێمەكانی بلۆكی رۆژهەاڵت
پشتیوانی دەكرد بە جۆرێك كە لە ساڵی ( )1954دا رایگەیاند كە لە
یەكێتی سۆڤیەت «ئ��ازادی رەخنە ،هەمەگیرە» و وەك كەسێكی ژیر
ئیدیعای ئەوەی كرد كە ئەم واڵتە لە دە ساڵی داهاتوو پێش رۆژئاوا
دەكەوێت ،ئەم ئیدیعایە ئەگەرچی پەیوەست بە سەردەمێكە كە هێشتا
بە نیازی الیەنگری لە كاسترۆ و دواتر مائۆیزم و پشتیوانی لە توندوتیژی
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بۆ وەدەستهێنانی «دادپەروەری جەماوەری» ،لە حیزبی كۆمۆنیست خۆی
نەكشاندبۆوە ...بەاڵم سارتەر ،جگە لە ئەمانە هەڵكەوتەیەكی فرە رەهەند
بوو :لە نوسەری رۆمانەوە بگرە تا درامانوس ،بیۆگراف نووس ،مێژوونوس،
فەیلەسوف ،نوسەری سیناریۆ ،نوسەری كورتە چیرۆكەكان ،بێژەری رادیۆ،
الیەنگری گروپە سیاسییەكان ،بەڕێوەبەری گۆڤار ،دامەزرێنەری رۆژنامە و
تەنانەت لە سەردەمێكی كورتدا بەڕێوەبەری حیزبێكی سیاسی بوو .سارتەر
هەڵكەوتەیەكە كە شێتی سەردەمی خۆی دەگێڕێتەوە ،لە كاتێكدا كە ئارۆن،
سەرەڕای نووسەری ،تەنیا مامۆستایەكی گەورە بوو .ئەو كە روانگەكانی
بەردەوام لەسەر سەرەندی (فیلتەر)ى عەقالنییەتەوە تێی دەپەڕاند ،هەرگیز
سەردەمی خۆی رەت نەكردەوە .ئارۆن ،ئەم پیاوە زانكۆییە و نۆرماڵە كە
«ئەو رووناكبیرانەی كە گومان و وەهمیان پەروەردە دەكرد ،لەوانەی كە
هێماكانیان ریشەكێش دەكرد»و جیا دەكردەوە .بێگومان لەچاو سارتەر،
كەمتر سەرنجراكێش بووە .سارتەر « .وەك ئەوەی بڵێت پەندەكەی پێشنییان
راست بوو كە دەیگوت :هەڵە لەگەڵ سارتەر باشترە تا بەرحەق بوون
لەگەڵ ئارۆن» .هەر بۆیە یەكیان بەرەو پاوانخوازی و كۆنەپارێزی و ئەوی
تریان بەرەو دادپەروەری كۆمەاڵیەتی؟ یەكیان بەرەو راست و ئەویتر بەرەو
چەپ؟ یەكیان وەیالنی حەقیقەت و راستی بوو و ئەویتریان بەرەو باشە؟
یەكیان بەدوای بیروباوەڕەوەیە و ئەویتریان بەرەو بەرپرسایەتی و بەڵێن؟
رۆیشتن .هەر دووی ئەوان بەاڵم ،لەو كڵێشانەی كە بۆیان دروستكرا بوو،
نەدەگونجان.
لە سەرەتادا ئارۆن ،ماركسی لە «توكڤیل»( )13پ ێ باشتر بوو .سارتەر
«ماالرمێ«()14ی پێش مائۆ دەخست .ئارۆنی میانەڕەو بەردەوام لە سازش
و ئاشتبوونەوە لەگەڵ باوەڕەكانی دووری دەك��رد ،لە كاتێكدا سارتەر
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تێكۆشا ئازادی و كۆمۆنیزم پێكەوە ئاشت بكاتەوە ،تا ئەو ئاستەی بۆنمونە
پاش رەخنە توندەكان لە چاپەمەنییەكانی كۆمۆنیزمی ،لەسەر هاتنە سەر
شانۆنامەی خۆی ،واتەی «دەستە چەپەڵەكان» پێشگیری كرد چاپەمەنییەكانی
كۆمۆنیزم ئەم شانۆنامەیان بە ناواخنێك پڕ لە پڕوپاگەندەی دوژمنكارانە
دژی یەكێتی سۆڤیەت لە قەڵەمدا.
ئارۆن ئەم سەروتارنووسەی رۆژنامەی فیگارۆ ،الیەنگری ئەلجەزاییری
دوڕگەیی ،واتە سەربەخۆ بوو لە حاڵێكدا سارتەری نەیاری چەوسانەوە ،لەگەڵ
ئەو خەڵكانەی كە دەیانویست لەژێر باری دەسەاڵتی سۆڤیەت رزگاريیان
بێت ،بە توندی بەرامبەریان دەوەستایەوە .ئارۆن« ،ئەم تەماشاچییە بە
بەڵێنە» هەر لەدوای شكستی ژوئەنی ( )15()1940لە زومرەی یەكەمینی ئەو
كەسانە بوو كە بەرەو لەندەن بەڕێكەوت ،لە كاتێكدا سارتەر تا ئەو ئاستە
بەرەنگاریی فەرامۆش كردبوو كە («لە ماوەی داگیركردن ،من نوسەرێك
بووم كە بەرەنگادەبوومەوە ،نەك بەرگریكارێكی نوسەر») .سارتەری ئاشتی
خۆاز و ئاشتی دۆست ،هەستا بە ستایشی توندوتیژی ،لە كاتێكدا كە ئارۆنی
مشتومڕخواز ،زیاتر لە هەر شتێك هۆگری وتەكەی هیرۆدۆت بوو»:هیچ
مرۆڤێك ئەوەندە شێت نییە ،كە شەڕی لە ئاشتی پ ێ باشتر بێت».
ئ��ارۆن داواك��اری ئ��ەوەی بەرز دەب��ووەوە كە ئەم رستەیە لەسەر
شمشێرێك كە وەك هێمای ئەندامێتی لە ئاكادێمياى فەرەنسا ،كە لە ()4
ی نوڤەمبەری ساڵی ( )1963پێشكەشی كرابوو ،هەڵبكەندرێ .ژەنەراڵ
دیگۆل ،بەپێی وتەی خۆی بە مانای تەواوی وشە لە ئارۆن بێزار بوو.
(هەرچەند ئارۆن بۆ داوای لێبوردن لە وتارێكی دوژمنكارانەدا كە نوسیبوو،
چەند ساڵێك ئەندامی «ئار .پی .ئێف» ( )16بوو ).هەر ئەم دیگۆلە،
بەاڵم سارتەر ئەم دوژمنەی ئارۆنی لەگەڵ ڤۆڵتێر هەڵدەسەنگاند و ستایشی
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دەكرد( .دیگۆل لە ساڵی  ،)1968سەبارەت بە سارتەر وتی« :كەی ڤۆڵتێر
لە زنیدان بكرێت؟» سەرئەنجام دەبێت ئەوەشی پ ێ زیادبكرێت كە سارتەر
پاش ساڵی ( )1945بەردەوام خاوەنی متمانەی بڕواپێكراوی روناكبیرێك بوو،
بەاڵم ئارۆن ،ئەم بیرمەندە گەورەیە و خاوەنی دۆكتۆرای فەخری زۆرێك
لە زانستگاكان ،سااڵنێكی زۆر لە بەرەی خۆیدا ،لە چاو سارتەر لە تەنیاییدا
مایەوە.
بەاڵم جیاوازی راستەقینە كە بووە هۆی ئەوەی كە ئارۆن بە هەموو
راستی و جێبڕوایی خۆی لە بەرامبەر سارتەری روو هەڵماڵدراو ،لە مۆد كەوتوو
بنوێنێت و سارتەر هەمیشەیی بێتەوە ،ئەمەیە كە سارتەر نوسەر بوو .ئارۆن
ئەمەی نەدەزانی :لە سەردەمی گەنجێتی دا ،لە ساڵێكدا كە سارتەر یەكەمین
كورتە چیرۆكی خۆی باڵوكردەوە و دەچوو بەرەوە ئەوەی كە دەست بكات بە
نوسینی رۆمان ،مامۆستا لە بڕوانامەی ئارۆندا نوسیبووی« :بە رادەی پێویست
ئەدەبی نییە!».
مێشكی بێوێنەی ئارۆن نەدەگەیشتە رۆحی شێتی سارتەر .نوسەرەكان
مافی دەركردنی بڕیارو حوكمی سەرەتاییان هەیە و فەیلەسوفەكان ،نا!.
سارتەری ئێزیستانسیالیزم سەرئەنجام بەهۆی هونەرەكەیەوە نەك بەهۆی
دوروشمە توندڕەوانەكانی_ توانی شتەكان بكاتە وشە«...بۆچی ئەوەندە لە
قسەی قوڕو گاڵتە دەترسی؟» و ئارۆن سااڵنێك بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە
چاوەڕوان بوو ،كاتێك كە «بێرنار هانری لێڤی» ( )17لە ساڵی  1976لە ئارۆنی
پرسی كە كام یەك لەوان (ژان پۆل سارتەر ،ریمۆن ئارۆن) زۆرتر كاریگەرییان
لەسەر سەردەمی خۆیان داناوە؟ پیرەپیاوە بە ئەزمونەكە بەبێ وەستان لە
بەرامبەر هاوڕێ بچكۆلە كۆنەكەی ،خۆی دا دواو و وتی »:من لە ترسان توشی
شەلەلی ببووم .من هەم لە فەلسەفە و هەم لە سیاسەتدا لە فانتازیا دەترسام.
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هەر بۆیەشە كە دەبێت من وەك لێكۆڵەر ،یان رەخنەگرێك ئەژمار
بكرێم .رەخنەگران و لێكۆڵەران رەنگە لە سەردەمی ژیانیاندا كاریگەربن،
بەاڵم بەرهەمەكانیان بە هۆی ئەوەی كە بەستراوەتەوە بە هەلومەرجێكی
دیاری كراو ،زووتر لەو كەسانە لە ناودەچێت كە جەربەزەی فانتازیایا
هەبووە ».دەبینین كە لە نێوان ئەم دووانەدا یەكێك خاوەنی جوانكارییە و
ئەویتریان خاوەنی داهێنان!
* ئەم دەق��ە كە لە گۆڤاری «لیر» لە ئاپریلی ساڵی ()2005دا
باڵوكرایەوە ،لە كتێبى كاتالۆگی پێشانگای كتێبخانەی نەتەوەیی فەرەنسا لە
ژێر سەردێڕی «سارتەر وتووێژ و بینراوەكان»دا هاتووە .ئەم كتێبە لە مانگی
مارسی ( )2005لەالیەن دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی گالیمار لە توێی
( )292الپەڕەدا باڵوكرایەوە و یەكێك لەو كتێبانەیە كە بە بۆنەی سەدەمین
ساڵوەگەڕی لەدایك بوونی ژان پۆل سارتەر لە فەرەنسا باڵوكرایەوە .بیرتان
دەخەمەوە كە ژان پۆل سارتەر ،لە ()21ی ژوئەنی ساڵی ( )1905لە پاریس
چاوی بە ژین پشكوت ،لە ساڵی ( )1980ماڵئاوایی لە ژیان كرد .ریمۆن
ئارۆنیش لە ساڵی ( )1905لە دایكبوو ،ساڵی ( )1983ماڵئاوایی لە ژیان كرد.
فەیلەسووفی هاوچەرخ و گەنجی فەرەنسايی **Raphaël Enthoven
1- Ecole normale
)2- Georges Canguilhem (19041995-
)3-Paul Nizan (19051940-
)4-Daniel Lagache (19031972-
 5-SFIO : Section Française de l›Internationale Ouvrièreئەم
حیزبە ساڵی  1095پێك هات ،بەاڵم پاش پێكهاتنی حیزبی كۆمۆنیستی
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فەرەنسا لە ساڵی  1920پێگەی و بەهای خۆی لە دەست
)6-Alain : Emile-Auguste Chartier (1868 - 1951
1842-Stendhal (Henri Beyle) 1783 78-Mémoires
 9-Sur- moi & en-soiسارتەر خۆی دانی بەوە دا ناوە كە بەهۆی
ئەوەی كە لە «لە منداڵیدا باوكی نەبووە» بۆتە هۆی ئەوەی كە «گەورە
پیاوی» نەبێت
)10-Jean Cau (19251993-
11-boat people
)12- Machiavel Pierre Cohen-Bacrie, (14691527-
)13-Tocqueville-Alexis de Tocqueville(18051859-
)14-Stéphane Mallarmé (18421898-
La France Libre -15ئارۆن لەم كاتەدا لە لەندەن دەستی كرد بە
نووسینی كۆمەڵێك وتار كرد لە گۆڤاری «فەرانسەی ئازاد» (الفرانس لیبر)
16-RPF Rassemblement Du Peuple Françaisئەم حیزبە ئیتر بەم
ناوەوە بوونی نییە و جێی خۆیداوە بە حیزبە دەستە راستییەكان.
فەیلەسووفی هاوچەرخی ) 17-Bernard- Henri Lévy(1949-
فەرەنسایی
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لەبارەی ژان پۆل سارتەرو رۆمانی
هەمیشە زیندووی «هێڵنج»ەوە
م .نەبی عەزیمی
وەرگێرانی لە فارسییەوە :رێباز مستەفا
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ئاماژە:
كاتێك سیستمە تۆتالیتاركانی لە سەدەی بیستەمدا سەریهەڵدا ،ئەو
واتایانەی پێشووی هزری سیاسی ،كە بۆ پێناسەكردنو شیكردنەوەی حكومەتە
دیكتاتۆریەكانی چەشنی كەونار كەڵكیان ل ێ وەردەگیرا ،كارامەیی خۆیانیان
بۆ لێكدانەوەی ئەم دیاردە تازەیە لەدەستدا .هۆكارگەلێكی لە چەشنی
الفی دەسەاڵتی بێ سنور ،بەرینبوونەوەی زاڵیەتیی دەوڵەت بەسەر تێكڕای
هەرێمەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتی و تەنانەت تاكەكەسیدا ،شێوە نوێیەكانی
بەڕێوەبردنی تیرۆری پەتی و رەهەندە سامناكەكانی دژایەتیكردنی مرۆڤ
لە فاشیسم ،ناسیۆنال سوسیالیزم و ستالینیزمدا ،توێژەران ،سۆسیۆلۆژان و
مێژوونوسانی رووبەڕووی ئەم پێویستیە كردەوە كە دەب ێ ئەم چەشنە رژیمانە
لە جۆرەكانی رابردووی سیستمە بڕیاردەرانە ،سەرەڕۆ و سەركوتكەرەكان
جیا بكرێنەوە.
لە دوای جەنگی جیهانیی دووەم و لە ناوەڕاستەكانی دەیەی پەنجای
سەدەی بیستەم بەمالوە ،هزرڤانان و توێژەرانی هزری سیاسی هەوڵێكی
و رێكوپێكیان بۆ ئەم مەبەستە دەستپێكرد .هانا ئارێنت ،بەهۆی كتێبی
«توخمەكان و ئاخێزگەكانی دەسەاڵتداریەتیی تۆتالیتاری ،كارل یوئاخیم
فریدریش ،بەهۆی كتێبی «دیكتاتۆریی تۆتالیتاری» ،لەم بوارەدا رێخۆشكەر
بوون.
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فاكتەری قوتبوونەوەی تیۆری تۆتالیتاریزم ،سەرەڕای گەنگەشە خوڵقێنی،
جگەلە كارابوون یان ناكارابوونی ئەم تیۆرە ،ئەوەبوو كە هەوڵیدەدا بەپێی
هەڵسەنگاندنگەلێكی هاوبەش ،دیاردەگەلێكی لە چەشنی ناسیۆنال سۆسیالیسم
(لە ئەڵمانیا) ،ستالینیزم (لە یەكیەتیی سۆڤیەت) و فاشیزم (لە ئیتالیا) لە
چوارچێوەی واتایەكی روون و ئاشكرادا جيابكاتەوە ،لە رووگەی هۆكارو
رەوتی سەرهەڵدانیانەوە ،بنەماو تایبەتمەندیەكانی پێكهاتەی ناوەكیيان و
پێگەی جیهانیيان بخاتە بەر توێژینەوە .ئەم نوسینە هەوڵێكە بۆ تیشك
خستنە سەر واتای تۆتالیتاریزم ،تایبەتمەندیە پێكهاتەییەكان و كاركردەكانی.
پێشینەی چەمكی تۆتالیتاریزم:
لە دوای جەنگی یەكەمی جیهانی ،رژیمگەلێك لە ئەوروپا سەریان
هەڵدا كە بە سەرنجدان لە بێسنوریی الفی دەسەاڵتداریەتی و نواندنی
دەسەاڵت (اعمال قدرت) لەالیەن ئەم رژیمانەوە ،چیتر نەدەكرا بەهۆی
چەمكگەلێكی لە چەشنی تیرانیس ( ،Tyrannisجباریت) ،سەرەڕۆیی
( ،)Despotieئاتۆكراسی ( ،Autokratieخودكامگی) ،حكومەتی رەهاییخواز
( )Absolutismusو هەیمەنەخوازی ( )Autoritarismusراڤە بكرێن و لێك
بدرێنەوە .فاشیزمی مۆسۆلینی ،كۆمۆنیزمی ستالینی و ناسیۆنال سوسیالیزم
هیتلەری لەم چەشنە رژیمانە بوون.
سیاسەتڤانی لیبراڵی ئیتاڵی ،جیۆڤانی ئامێندۆال یەكەمین كەس بوو
كە لە بیستەكانی سەدەی بیستەمدا پەیڤی «تۆتالیتار»ی بۆ وەسفكردنی
رژیمی مۆسۆلینی بەكارهێنا و باسی «سیستمی تەواویەتخواز»ی (sistema
 )totalitarioهێنایە ئاراوە ،بە باوەڕی ئەو لەو كاتەوە كە ديموكراسیە
جەماوەریيەكان بزاڤی سەركەوتووانەی خۆیان لە ئەوروپا دەستپێكردوە،
نەیارو دژە بەرە سەرسەختەكانیان ،لە ب��ەرەی راست و چەپەوە ،لە
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چوارچێوەی بزاڤە تۆتالیتارەكاندا هاتوونەتە مەیدان .ئەم بزاڤانە رووەكەی
تری دراوی رەوتی ديموكراتیزەبوونن لە ئەوروپادا)1(.
شایانی باسە كە مۆسۆلینی بە هیچ شێوەیەك نكۆڵی لە پالرێكی
لەم چەشنی نەدەكرد ،بەڵكو بە پێچەوانە لە كۆبوونەوەیەكدا كە ساڵی
( )1925گیرا ،لەرێگای ئەم رستانەوە تێگەیشتنی تۆتالیتاری خۆی لە دەوڵەت
دەربڕی« :ناب ێ هیچ شتێك لە دەرەوەی دەوڵەت ،یان لە بەرامبەر دەوڵەتدا
بێت ،هەموو شتێك بۆ دەوڵەت!».
هەر لەو سااڵنەدا باسەكانی پەیوەندیدار بە دەوڵەتی تۆتالیتار لە
ئیتالیاوە بەرەو ئەڵمانيا باڵوبوونەوە .لەم واڵتەشدا بیرمەندان و یاساناسانێك
هەبوون كە خوازیاری دەوڵەتی تۆتالیتار بوون ،ناسراوترینیان كارل شمیت،
یاسا ناسی ئاڵمانی بوو.
كارل شمیت لە كۆتاییەكانی دەیەی بیستەمدا ،واتای دەوڵەتی تۆتالیتاری
لە شیكردنەوەی نەریتی لیبراڵی هەڵێنجاند ،بە باوەڕی شمیت هەر بەو
جۆرەی كە دەوڵەتی لیبراڵ لە هەوێنی دەوڵەتی رەهاییخوازەوە سەریهەڵدا،
ئەم دەوڵەتەش دەب ێ بەشێوەیەكی دیالێكتیكی لە هەوێنی دەوڵەتی لیبڕاڵەوە
سەر هەڵبدات.
كارل شمیت لە ماناگەلێكی جۆراوجۆردا كەڵك لە وتەزای دەوڵەتی
تۆتالیتار وەردەگرێت ،ئەگەر دەوڵەت سەرەتا دەوڵەتی بێ توانای تۆتالیتار
بوو ،لە كۆمەڵگە و ئابوریدا بەشێوەیەكی جیدی ئاوڕی لێ نەدەدرایەوە،
بە تێپەڕینی كات روخساری ناسراوی دەوڵەتێكی بەهێزی خاوەن تەواویەتی
بە خۆیەوە گرت.
كارل شمیت كە یەكێك لە رەخنەگرانی جیددی كۆماری وایمار و ئەو
فرەییخوازیە بوو كە لەم كۆمارەدا رەچاو دەكرا ،بە چاوێكی رەخنەگرانەوە
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لە تێكڕای ئەو گۆڕانكاریە سیاسی كۆمەاڵیەتيیانەی دەڕوانیەوە ،كە لە دوای
شۆڕشی فەرەنسا لە ئەوروپادا پێكهاتبوون ،بە باوەڕی ئەو شۆڕشی فەرەنسا
لەرزگاربوون و جیابوونەوەی كۆمەڵگە لەدەوڵەتدا كۆتایی پێهات ،پشێوی
خستە ناو كاركردنی دەوڵەت و گرنگایەتی دەوڵەتی لە بەرامبەر كۆمەڵگەدا
داشكاند .ئەمە كوێرە ڕێگایەكە كەلە ئاكامدا ئازادبوونی خۆپەرستی
لێكەوتەوە و هێزەكان ،دەستەكان و چینە كۆمەاڵیەتیيەكانی توشی چەند
پارچەیی كرد ،لە روانگەی شمیتدا ئەم رەوتە ،بێجگەلە جەنگی نێوخۆیی،
ئاكامێكی دیكەی بەدوادا نایەت.
دەوڵ��ەت بەهۆی فرەییەكی ب ێ سنور ،كە لە پارتە سیاسیيەكان،
پارلەمان و جیاكردنەوەی دەسەاڵتەكان پێكهاتووە ،بووە بە رێكخراوێكی
سیاسی و یاسایی كە وێنەیەكی راستینە لە جەنگێكی نێوخۆیی نیشان
دەدات ،بە هیچ شێوەیەك ناتوانێت دژایەتیە ئاشتیهەڵنەگرە كۆمەاڵیەتیيەكان
كۆنتڕۆڵ و چارەسەر بكات .لەم رووەوە ،دەوڵەت خەریكە دەپوكێتەوە و
بە پوكانەوەی خۆی نەتەوەش رووەو نشێوی پووكانەوە گلێر دەكاتەوە .ئەو
پێیوایە ،تەنیا بە مەرجێك دەتوانین لە چارەنوسێكی لەم چەشنە رزگارمان
بێت كە دەوڵ��ەت ،جارێكی دیكە ،كاركردی تەكووزیخوڵقێنی خۆی لە
كۆمەڵگە بسێنێتەوە ،لە بەرامبەر كۆمەڵگە و ئاشتیهەڵنەگریەكان و ركابەریە
ناوەكیەكانیدا ببێتەوە بە دەوڵەتی تۆتالیتار.
شمیت واتای ئەمری سیاسی بە پێشمەرجی واتای دەوڵەت دەزانی .ئەو
پێیوابوو كە تەنیا لە تێپەڕگەی ئەمری سیاسیەوە دەتوانین و تەزای دەوڵەت
لێك بدەینەوە ،بەاڵم واتای ئەمری سیاسی شتێك نیيە ،جگە لە توانست و
ئیرادەی بڕیاردان و كرداری رادیكاڵ لە پەیوەندیەكانی مرۆڤەكان و گروپە
مرۆییەكاندا لەسەر بنەمای نموونەی «دۆست و دوژمن».
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الی كارل شمیت ،جیاكردنەوەی دۆست و دوژمن نمونەیەكە كە واتا
بە هەڵسەنگێنەر دەزانێت ،نەك بە پێناسە یان روونكەرەوەی نێوئاخنەكەی.
هەروەكی لە ئەمری مۆراڵیدا چاكە لە خراپەو لە ئەمری ستاتیكیشدا جوان
و ناشرین لێك جیا دەكرێنەوە ،جیاكردنەوەی دۆست لە دوژمن لە ئەمری
سیاسیدا هەڵسەنگێنەرێكی سەربەخۆیە)2(.
بە هاتنەسەركاری ئادۆڵف هیتلەر ،سەرئەنجام دەوڵەتی تۆتالیتار
لە ئاڵمانيادا دام��ەزرا .هانس كوهن ،مێژووناسی ئەڵمانی ،یەكێك لە
یەكەمین توێژەران و رەخنەگرانی سەرەتایی سیستمە تۆتالیتاركان بوو .ئەو
كە ناچار بوو كۆچ بكات بۆ ئەمەریكا ،لە كتێبی «دیكتاتۆری لە جیهانی
مۆدێرندا» (ساڵی  )1935نوسی« :دیكتاتۆریەكان ،بەو جۆرەی كە لە دوای
جەنگی جیهانی لە روسیا ،ئیتاڵیا ،ئەڵماندا سەریان هەڵداوە ،خاڵگەلێكی
هاوبەشی ئەوتۆیان لەگەڵ فۆرمە نەریتیەكانی دیسپۆتیزم و ئاتۆكراسیدا
نیيە ،دیكتاتۆریە مۆدێرنەكان ،بە بەراورد لەگەڵ سەرەڕۆكانی رابردوو،
دەسەاڵتێكی ب ێ سنورتر دەنوێنن ،لە كاتێكدا كە دیكتاتۆریەكانی پێشوو،
پتر لە هەر شتێك ،پشتیان بە نەریتە تیۆكراتیيەكان (دین سەروەرانە) ،یان
سوپا دەبەست ،دیكتاتۆریە مۆدێرنەكان بەبێ پشتیوانیی جیهانبینیەكی نوێی
مەسیحیی و بەب ێ تێكنیكە تازەكانی پڕوپاگەندە ،كە بتوانن بەم شێوەیە
ئاراستە بەبیروڕای گشتی ببەخشن ،بیچمیان نەدەگرت)3(».
كوهن لە توێژینەوەكانی خۆیدا ئاماژە بەخاڵێكی گرنگی دیكەش
دەكات ،بە باوەڕی ئەو هاوشێوەی دیسپۆتیزم ناتوانێت لە جیهانی مۆدێرندا
درێژە بە ژیانی خۆی بدات ،چونكە شۆڕشی فەرەنسا ،لە دوای خۆی
ديموكراسی وەك لێڕوانینێكی رۆحی بۆ جەماوەری خەڵك بە دیاری هێنا،
ئەوانی سەبارەت بە مافەكانی خۆیان بۆ گرتنەدەستی چارەنوسی واڵتەكەیان
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وشیار كردەوە .بەم پێیە دەب ێ بڵێین دیكتاتۆریە ئەمڕۆییەكان بزاڤگەلێكی
پۆست ديموكراتین .كوهن ئایدیۆلۆژیای مەسیحیی و تێكنۆلۆژیای مۆدێرنی
رێنوێنیكردنی جەماوەری بە تایبەتمەندیی دیكتاتۆریەكانی ئەڵمانيا ،ئیتاڵیا،
روسیا دەزانی ،كە لە باری مێژووییەوە دیكتاتۆریگەلێكی تازە بوون.
بەم پێیە دەتوانین دەوڵەتی تۆتالیتار ،لە پلەی یەكەمدا ،لە چەشنی
دەوڵەتە ديموكراتیيەكان ،پاشان لە چەشنی دیكتاتۆریە هەیمەنەخوازەكان و
چەشنەكانی پێشووی ئاتۆكراسی جیا بكەینەوە .رژێمی تەواویەتخواز هاوكات
هەم ئەنتی دێمۆكراتیە ،هەم شێوەديموكراتی و هەمیش پۆست ديموكراتی.
سیستمی تۆتالیتار سیستمێكە كە هەوڵدەدات شاریڤانان (هاواڵتیان) بخاتە
چوارچێوەی ئایدیۆلۆژیایەكی بەرتەسكەوە و لەو چوارچێوەیەدا بیچمیان پ ێ
بدات ،لە رێگای كۆنتڕۆڵێكی توندەوە چاودێریان بكات ،ناچاریان بكات
زاڵیەتیەكەی قەبوڵبكەن و بەسیجیان بكات.
توێژەرانێكی دیكەش كەوتوونەتە شوێن بیرۆكەكانی كوهن .یەكێك
لەم توێژەرانە كارڵتۆن هیس ،مێژووناسی ئەمریكی بوو .ئەو لەدوای
جەنگی جیهانی دووەم لە كۆبوونەوەیەكدا (ساڵی  ،1939سیمپۆزیۆمی)
باسی لە تۆتالیتاریزم لە مێژووی شارستانیەتی خۆرئاوادا كرد و وتی،
دیاردەكانی دیكتاتۆری ،دیسپۆتیزم و ئاتۆكراسی بەهیچ شێوەیەك لەمێژووی
خۆرئاوادا تازە نین ،بەاڵم چەشنێكی نوێ لە دیكتاتۆری پێكهاتووە كە
لە ناو جەماوەرەوە سەری هەڵداوەو جەماوەر پشتیوانی ل ێ دەكەن.
كارڵتۆن ئەم دیكتاتۆریە نوێیەی بە سیستمێكی تۆتالیتار ناودێر كرد ،كە كەم
ڕەنگبوونەوەی دین ،روخانی دەسەاڵتە لۆكاڵیيەكان و ئاوابوونی رێوڕەسم و
نەریتەكان بوونەتە هۆی پێكهاتنی .پرسی سيكيۆالریزەبوون ،لیبڕاڵیزەبوون و
ديموكراتیزەبوونی كۆمەڵگە ،هەروەها شۆڕشی پیشەسازی ئەو پێكهاتانەیان
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تێكدا كە هاوسەنگیان لە كۆمەڵگەدا پێك دەهێنا ،بواریان بۆ سەرهەڵدانی
سیستمی تۆتالیتارى رەخساند.
«هیس» ،س��ەرەڕای رەگ��ەزی پشتیوانیی ج��ەم��اوەری لە سیستمە
تۆتالیتارەكان ،پاوانكردنی تەواوو یەكجارەكی دەسەاڵتیش بە یەكێكی تر لە
تایبەتمەندیەكانی دیكتاتۆریە تۆتالیتاركان دەزانێت ،بەباوەڕی ئەو تۆتالیتاریزم
خرۆشانێكە ب��ەدژی كۆی كولتووری مێژوویی خۆرئاوا .ئەم سیستمە
خرۆشانێكە بەدژی میانەرەوی و هاوسەنگیی یونانی كالسیك ،تەكوزیی
یاسامەندی رۆمای كەونار ،دلۆڤانی و لێبوردەیی و ئاشتیخوازیی عیسای
مەسیح ،كەلەپووری دەوڵەمەندی سەدەكانی ناوەڕاست و لە ئاكامیشدا،
بەدژی رۆشنگەری ئاوەز و مرۆڤتەوەریی سەدەی هەژدەیەم و ديموكراسیی
لیبراڵی سەدەی نۆزدەیەم.
سیستمی تۆتالیتار هەموو ئەم توخمە بناژۆییانەی كولتووری مێژوویی
خۆرئاوا دەخاتە گۆشەیەك و دەست دەداتە شەڕێكی مەرگهێن بە دژی
هەموو ئەو دەستانەی كە خوازیاری پاراستنی ئەم بایەخانەن)4( .
تایبەتمەندیە پێكهاتەییەكانی سیستمی تۆتالیتار
مۆدێلگەلێكی جۆراوجۆر بۆ لێكدانەوەی دی��اردەی تۆتالیتاریزم و
تایبەتمەندیە دیاریكەرەكانی لە ئارادان .لەم نێوەدا دەتوانین ئاماژە بەو
مۆدێالنە بكەین ،كە هانا ئارێنت ،كارل یوئاخیم فریدریش ،پیتەر گراف
كلیمانزاگ و كارل پوپەر بە مەبەستی لێكدانەوەی ئەم دیاردەیە ،پێشكەشیان
كردووە .ئەم وتارە گرنگی بە دوو مۆدێلی یەكەم دەدات.
هزرڤانی ئاڵمانی ،هانا ئارێنت لە یەكێك لە گرنگترین بەرهەمەكانی
خۆیدا« ،توخم و ئاخێزگەكانی دەسەاڵتداریەتیی تۆتالیتاری» ،تۆتالیتاریزم بە
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لێكەوتەی قەیرانێكی قوڵ لە جیهانی مۆدێرندا دەزانێت ،كە لەگەڵ خۆیدا
بیچمی بە چەشنێكی تەواو نو ێ لە دەوڵەت داوە ،بە باوەڕی ئارێنت پتر لە
هەموو شتێك بەهۆی دوو تایبەتمەندیەوە دەتوانین ئەم دەوڵەتە دەستنیشان
بكەین :ئایدیۆلۆژیا و تیرۆر .لۆژیكی هزری ئایدیۆلۆژیایی بنەمای رەفتاریی
دەوڵەتی تۆتالیتار پێكدێنێت و تیرۆریش سروشتەكەی.
ئارێنت رژیمی ناسیۆنال سوسیالیستی ئەڵمان و سیستمی سۆڤیەت (هەتا
مردنی ستالین لە ساڵی 1953دا) بە نمونەی وەدیهاتووی دەسەاڵتداریەتیی
تۆتالیتار دەزانێت .ئەو ئەم دوو رژیمە بە دەركەوتە جۆراوجۆرەكانی
دەسەاڵتداریەتیی تۆتالیتار دەقەبڵێنێت.
تێزی ناوەندیی ئارێنت دەڵێت كە رژیمی تۆتالیتار نایەوێت تەنیا
دەسەاڵت و حكومەت بەدەستەوە بگرێت ،بەڵكو بۆشگا (فەزا)ی ئەمری
سیاسی بە یەكجاری خاپوور دەكات .لەم روویەوە بەهرەو توانایی مرۆڤ
بۆ نواندنی كرداری هاوبەش دەرەتانی دەركەوتنی نابێت.
ئارێنت دەسەاڵتداریەتیی تۆتالیتار بە ئاوابوونی دەوڵەتی نەتەوەیی
دەنرخێنێت و ،رۆڵی بۆرۆكراسی لە دەسەاڵتداریەتیی تۆتالیتار بە كەلەپوری
دیسپۆتیزم لەقەڵەم دەدات ،بە باوەڕی ئەو لە دوایین حكومەتە سەرەڕۆكانی
ئەوروپای بەر لە جەنگی جیهانیی یەكەمدا ،واتە لە ئەڵمانيا ،مەجارستان و
روسیای تێزاریدا ،حكومەتگەلێكی رەهاییخواز لە فۆرمی بۆرۆكراتیدا پێك
هاتبوون كە دەسەاڵتەكانی ،نە بەهۆی یاساوە و نە لە رێگای خەڵكەوە،
سنوردار نەدەكرایەوە.
ئارێنت لە رێگای زاڵیەتیی بۆرۆكراسیەوە ،لە لەكاركەوتنی دەسەاڵتی
یاسادانان و لەناوچوونی دابەشینی دەسەاڵتە دەوڵەتیەكان تێ دەگەیشت.
بە باوەڕی ئارێنت ،تایبەتمەندیی بزاڤە تۆتالیتارەكان كۆیالیەتی و
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گوێلەمشتیی راستینەی ئالیگرانیانە .سەكەماتی و التولەواكان ،الیەنە دەركراو
و پەراوێزنشینە كۆمەاڵیەتیيەكان و دەستەو باندە خراپەكارو بێ ئاكارەكان
رۆڵێكی جێی سەرنج لە بزاڤە تۆتالیتارەكاندا دەگێڕن .دەستەیەك لە ئیلیتە
فكری و هونەریەكان ،النیكەم لە قۆناخێكدا ،بەهۆی حكومەتە تۆتالیتاركانەوە
شوناسی خۆیان دیاری دەكەن .ئارێنت باس لە یەكیەتیی كاتی «ئیلیتەكان
و سەكەماتیيەكان» دەكات ،بەاڵم وەبیرمان دێنێتەوە كە لەگەڵ هەموو
ئەمانەشدا ،بەرژەوەندیيەكانی هیچكام لەم دوو دەستە بە هاتنەسەركاری
دەسەاڵتداریەتی تۆتالیتار دەستەبەر نابن.
لە روانگەی ئارێنتدا ،تیرۆر سروشتی دەسەاڵتداریەتی تۆتالیتارو
لەهەنگاوگەلێكدا خۆی دەنوێنێت كە بەمەبەستی ترساندنی بندەستەكان
بەڕێوە دەچێت ،هەروەها لەو خراپەكاریە توندئاژۆيیانەدا كە پەیڕەوی لە
تەكوزیەكی «كارخانەیی» دەكەن .ئەم هێماگەلە لە ژوورەكانی گازی «رایخی
سێیەم» و ئۆردوگاكانی كاری زۆرەملی یەكیەتیی سۆڤیەتدا وەدی هاتن.
رێكخستنی ئیداریی كوشتنی بەكۆمەڵی مرۆڤەكان بە جۆرێك بەڕێوە دەچێت
كە هیچ كەس هەست بە «گوناه و هەڵە» ناكات ،چونكە سیاسەتڤانی خەڵك
بە شێوەیەك پالنی بۆ داڕشتوون كە هەموو ئەو كەسانەی لەم كوشتارەدا
بەشدارن ،بێ گوناهن .كوژراوەكان بێ گوناهن ،چونكە هیچ گوناهێكیان
بە دژی رژیم نەكردووە .بكوژەكانیش بێگوناهن ،چونكە بە پێی هاندەرە
جینایەتكارانەكان نەجواڵونەتەوە ،بەڵكو «مافی كوشتن»یان بووە ،بۆ هانا
ئارێنت ،هەستی تۆڵەسەندنەوە ،كینەو هەوڵدان بۆ مڵكدارێتی دەتوانن
هاندەرگەلێكی جینایەتكارانە بن ،بەاڵم ئەمانە هاندەرە دیاریكەرەكانی كوشتنی
بەكۆمەڵی دەسەاڵتداریەتیی تۆتالیتار نین .كوشتنی بەكۆمەڵی سیستمی تۆتالیتار
پتر ئاكامی ئایدیۆلۆژیایەكە كە «الفی لێكدانەوەی تەواوی جیهان» لێدەدات.
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ئەم ئایدیۆلۆژیایە كارێك دەكات كە الیەنگرە باوەڕمەندەكانی ،بەب ێ
ئەوەی سەرنج لە راستیيەكان بدەن ،بەشوێن ئامانجگەلێكی یوتوپیاییدا
بڕۆن .هەر كەسێك لە بەرامبەر ئەم ئامانجە یوتوپیاییەدا راوەستێت دەبێتە
لەمپەرێك لە بەردەم رەوتی مێژوودا و دەبێ بەب ێ لێبوردەیی ،وەكو شتێكی
زیادی و بێ كەڵك ،لەنێو ببرێت.
ئارێنت لە كۆتاییدا جەختدەكاتەوە كە دەسەاڵتداریەتیی تۆتالیتار
لەناكاو بەرئاوەژوو دەبێتەوە ،نەك لە رەوتێكی درێژماوەدا ،ئالیگرانی
نكۆڵی لە بەشداریی خۆیان لە جینایەتەكان ،تەنانەت لەوەش دەكەن كەسەر
بەو بزاڤەش بووبێتن(.)5
كارل یوئاخیم فریدریش ،یەكێكی تر لە توێژەرانی واتای تۆتالیتاریزم،
دیكتاتۆریی تۆتالیتار بە خاوەن شەش خاسیەتی ،یان تایبەتمەندیی بناژۆیی
دەزانێت:
 .1دیكتاتۆریی تۆتالیتاری ئایدیۆلۆژیایەكی داڕێ��ژراوی هەیە كە
لیزگەیەكی فێركاری بۆ هەموو رووبەرەكانی ژیان و بوونی مرۆڤ لەخۆ
دەگرێت .هەموو تاكەكانی كۆمەڵگە ،اليەنیكەم بە شێوەیەكی ناچاالكانە،
دەبێ مل بۆ ئەم ئایدیۆلۆژیایە راكێشن.
ئەم ئایدیۆلۆژیایە لەسەر بنەمای ئاخافتن لە بارودۆخێكی ئارمانجی
كۆتایی بۆ مرۆڤایەتی راوەستاوە ،بە سروشت وەرگرتن لە رێبازە دینیيەكان،
پەیام و خواستێكی «هەزارەیی» دەسەپێنێت .ئەم ئایدیۆلۆژیایە دژبەری
بنەمایی ئەو كۆمەڵگانەیە كە هەن و دەخوازێت بەمەبەستی پێكهێنانی
كۆمەڵگەیەكی نوێ ،جیهان داگیر بكات.
 .2دیكتاتۆریە تۆتالیتارەكان خاوەن حیزبێكی جەماوەریی تاكانەن ،كە
بە زۆريی دیكتاتۆرێك لە لوتكەی دەسەاڵتی ئەم حیزبە دایە .ئەم حیزبە لە
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ژنان و پیاوانێك پێك هاتووە كە ئەوپەڕی دە لە سەدی حەشیمەتی كۆمەڵگە
پێك دێنن و بەبێ كەمترین گومان و بچوكترین پرسیارێك ،باوەڕیان بە
ئایدیۆلۆژیای حیزب هەیە .ئەم حیزبە بە شێوازێكی هیرارشی رێكخراوە و
تایبەتمەندیەكەی ئەوەیە كە یان لە سەرەوەی دەوڵەتەوەیە ،یان ئەوەی كە
لە دەوڵەتدا تواوەتەوە.
 .3سیستمێكی تیرۆری رۆحی و فیزیكی كە لە كۆنتڕۆڵی حیزب و
پۆلیسی نهێنی دایە .ئەم سیستمە نەك تەنیا دوژمنە ناسراوەكانی رێبەرو
حیزب ،بەڵكو ئەو دەستە و چینانەی خەڵك كە بە شێوەیەكی سەرەڕۆیانە
هەڵبژێردراون لە ناو دەبات .سیستمی تیرۆر بۆ ئەم ئامانجە بە چەشنێكی
تەكووزیدار كەڵك لە زانیاری مۆدێرن ،بە تایبەتی دەروونناسیی زانستی
وەردەگرێت.
 .4دیكتاتۆریی تۆتالیتار بە یارمەتی تێكنۆلۆژیا كۆنتڕۆڵی راگەیەنە گشتیە
كاریگەرەكان ،لە چەشنی چاپەمەنیيەكان و رادیۆو سینەما بە تەواوەتی لە
دەستی حیزبی دەوڵەتدا پاوان دەكات.
 .5دیكتاتۆریی تۆتالیتاری بە یارمەتی تێكنۆلۆژیا بە تەواوەتی
بەكارهێنانی كارتێكەری ئامێرە جەنگیيەكان پاوان دەكات.
 .6دیكتاتۆریی تۆتالیتار ،بە یارمەتی هاوئاهەنگی بۆرۆكراتیك،
چاودێری و رێنوێنیكەرێكی ناوەندی بە سەر گشت ئابوری و هەموو كەرتە
یاساییە سەربەخۆكاندا زاڵ دەكات(.)6
لە روانگەی ئەم توێژەرەوە دیارە كە ناتوانین هەموو تایبەتمەندیيەكانی
سیستمی تۆتالیتار لەم خاسیەتانەدا بەدی بكەین .بۆ وێنە دەتوانین خاسیەتی
كۆنترۆڵی دەزگای دادوەری و دادگاكانیش بخەینە ریزی ئەم پێڕستەی
سەرەوە .ئەگەرچی ئەم خاسیەتەی گەنگەشە هەڵدەگرێت و لێڕوانینگەلێكی
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پارادۆكسیكاڵ و دژوار لەم بارەوە لە ئارادان ،بەاڵم بە كورتی دەتوانین بڵێین،
تایبەتمەندیە شەش فاقەكان ،هێڵە بنەواشەییەكان و دەمارە سەرەكیيەكانی
دیكتاتۆریی تۆتالیتاری دیاری دەكەن.
بەڵگەنەویستە كە سیستمە تۆتالیتارەكان روخساری جۆراوجۆر بەخۆیانەوە
دەگرن ،بۆ وێنە رۆڵی حزبی كۆمۆنیست لە سەردەمی رێبەرایەتیی ستالیندا
بەرچاو نەبوو ،بەاڵم لە دوای مردنی گرنگایەتیەكی زێدەتری وەدەستهێنا.
یان لە ئەڵمانيای هیتلەردا گرنگایەتیی حزبی ناسیۆنال سوسیالیست پتر لە
دەوڵەت بوو ،لە كاتێكدا كە لە ئیتاەیا دۆخەكە بەشێوەیەكی دیكە بوو
و هاوسەنگیی هێزەكان نەیدەهێشت مۆسۆلینی پێكهاتەو دامەزراوەكانی
دەوڵەت بە یەكجاری بكاتە دوماڵەكان (شتگەلێكی زیادی)ی حیزبی فاشیستی
«یەكێتيی خەباتكارانی ئیتاڵیا».
ئەو شتەی لەم تایبەتمەندیەدا گرنگە ئەوەیە كە رژیمی تۆتالیتار لە
باری مێژووییەوە وەكو دیاردەیەكی نو ێ چاوی لێدەكرێت .ئەم رژیمە
ئەگەرچی لەگەڵ رژیمە ئاتۆكراسیيەكانی راب��ردوودا هاوبەشیگەلێكی
هەیە ،بەاڵم زۆرێك لە خاسمانیە شەش فاقەكانی لەرژێمە ئاتۆكراسیەكانی
رابردوودا نابینرێن .نە سەرەڕۆییەكانی خۆرهەاڵتی دونیا ،نە حكومەتە
رەهاییخوازەكانی ئەوروپای مۆدێرن ،نە ئیمپراتۆریی رۆما ،نە حكومەتە
تیرانیسیەكانی یونانی كەونار ،نە تیرانیسەكانی دەوڵەت شارەكانی سەردەمی
رێنێسانسی ئیتاڵیا ،نە دیكتاتۆریە بناپارتیيەكان یاخود دیكتاتۆریە مۆدێرنەكان،
خاوەن هەموو ئەم تایبەتمەندیانە نەبوون .بۆ وێنە زۆرێك لە رژیمە
دیكتاتۆرەكان دواتر هەوڵیاندا سیستمێكی پۆلیسی نهێنی رێك بخەن ،بەاڵم
هیچكام لەم رێكخراوانە ،لە باری رەهەند و ئاستەكانی تیرۆر و تۆقاندن و
بەدواداچوونەوە ،نەیانتوانی بگەنە ئاستی «گەشتاپو» لە ئەڵمانيا یان GPU
84

ئاشنابوون بە سارتەر

(دواتر  MWDو سەرئەنجام  )KGBلە یەكی ێ تیی سۆڤیەتدا.
رۆڵی ئایدیۆلۆژیا:
ئایدیۆلۆژیاو بە تایبەتی ئایدیۆلۆژیای تۆتالیتار هەمیشە خاوەن
ناوەرۆكێك بووە ،كە دڵنیاییەكی باوەڕمەندانە (ئیمانی)ی لەگەڵ خۆیدا
هێناوە .ئایدیۆلۆژیا تۆتالیتارەكان لە رێبازێكی فەرمی پێكهاتوون كە
بەپێی «پەیامێكی مێژوویی» بونیات نراوە .ئەوان خاوەن توخمگەلێكی
یۆتۆپیایی بەهێزن ،باوەڕیيان بە بیرۆكەیەك هەیە كە ئامانجەكەی بریتیيە لە
وەدیهێنانی بەهەشت لەسەر زەویدا .ئەم جیهانبینیە یوتوپیاییە بارێكی ئایینی
بە ئایدیۆلۆژیای تۆتالیتار دەبەخشێت ،جۆش و خرۆشێك لە نێو ئالیگرانیدا
پێكدێنێت .ئەم جۆش و خرۆشە ئالیگران بانگهێشتی لە خۆبوردەیی دەكات.
دەتوانین ئەم حاڵەتە رۆحیە لە كەسانێكدا بەدی بكەین كە ئیمانیان بە «
ئەمری ترانسدێنتاڵ» هەیە و سروشی ل ێ وەردەگرن.
هانا ئارێنت بزاڤە تۆتالیتارەكان بە بزاڤگەلێكی الیەنگرو نوێنەری
رێبازێكی نهێنیی ئیزۆتریك دەزانێت ،كە ئەندامەكانیان پێیانوایە دەب ێ
خاوەن زاناییەكی تایبەت بین هەتا لەم رێبازە تێبگەین ،بە بۆچوونی ئەو
كاری دەستەگەلێكی لەم چەشنە ئەوەیە كە پەرە بە پڕەنسیپی «خۆیی» و
«ناخۆیی» بدەن.
رژیمی هیتلەری ئەم پڕەنسیپەی لە ئاستێكی ئێجگار بەریندا هێنایە
رووبەری كۆمەڵگە .سەرەتا جوولەكەكانی بە «ناخۆیی» وەسفكرد و بەم
شێوە دەستی پێكرد ،پاشان هەنگاوێك چووە پێشەوە و بۆرۆكراسیەكی
پێچاوپێچی دامەزراند كە كارەكەی بریتی بوو لە یارمەتیدانی هەشتا ملیۆن
ئاڵمانی ،هەتا بزانن ئایا خوێنی جوو لە دەمارەكانی باپیرانیاندا بووە ،یان نا.
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هەر ئەڵمانیيەك كە سەربەرزانە لەم «رێوڕەسم»ە دەهاتە دەرێ ،پێی
وابوو كە سەر بە دەستەی «خۆییەكان»ە ،لە بەرامبەر دەستەیەكی فانتازیی
«ناخۆیی»دا راوەستاوە .ئارێنت ئەوەش دەڵێت كە بزاڤی بێلشویكەكانیش
ئەم پڕەنسیپەیان لە «پاكسازیە ستالینیيەكان»دا رەچاو كرد .هەر كەسێك
لەم پاكسازیانە رزگاری بووایە ،پێیوابوو سەرلەنو ێ گەڕاوەتەوە ناو «دەستەی
خۆییەكان»
( .)7بزاڤە تۆتالیتارەكان پێویستداری یۆتۆپیان .ئەوان گرنگی بە
تەكوزیەكی فانتازی دەدەن كە لەخۆیانەوە دروستیان كردووە ،نەك بەپێی
واقعیەت .بە یارمەتیی توخمە دڵخوازە جیهانیەكان بیرۆكەیەك سەبارەت
بە جیهان دادەڕێژن كە پەیوەندیەكی لەگەڵ جیهانی ئەزمونیدا نیيە ،یەكێك
لەم بیرۆكانە ،تیۆری پیالنە.
بەڵگەنەویستە كە ئەم بیرۆكانە تەمەنێكی درێژیان نییە ،سەرئەنجام
واقعیەت ئەم خەونانە تێكدەشكێنێت .حیزبە سیاسیە تۆتالیتاركان ئەو
بەرنامە ئاوەزگەرایانە بایكۆت دەكەن كە واقعبینانەیە ،بەاڵم رەخنەگرانە لەو
بارودۆخە دەڕواننەوە كە هەیە ،بەرنامەگەلێكی دژەئاوەزی ئایدیۆلۆژیایی
دەكەنە جێنشینی ئەو بەرنامە ئاوەزگەرایانە.
لەم بەرنامانەدا ئیمان بۆتە جێنشینی ئاوەز و بەڵێنی و پەیمانی
ئیزۆتریك لە جێی زانین و هەڵسەنگاندن دانراوە ،لە سیستمە تۆتالیتارەكاندا
كاتێك باس لە «بەناوەكیبوون» ،یاخود «بنەجێبوون»ی ئایدیۆلۆژیا دەكرێت،
مەبەست ئەوەیە كە زۆرێ��ك لە مرۆڤەكان لەناو حزب و دەرەوەی
حیزبدا خوویان بە بیركردنەوە ،قسەكردن و هەڵسوكەوت لە چوارچێوەی
ئایدیۆلۆژیادا گرتووە.
ئایدیۆلۆژیا كە فاكتەری بەهێزیی بزاڤە تۆتالیتاريیەكانە ،تەنیا دەست و
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پێكان نابەستێتەوە ،بەڵكو بەر لە هەموو شتێك مێشكەكان بەدیل دەگرێت.
«زانایی و دیرایەت»ێك كەوا بڕیارە لە ئایدیۆلۆژیای تۆتالیتاردا كۆتایی
پێبێت ،تەنیا پەرە بەجۆشو خرۆشی شۆڕشگێڕانە دەدات.
مرۆڤێك كە دیلی ئایدیۆلۆژیایە تەنانەت ئامادەیە ،لە خزمەتی
«پێكهاتەی بەرزتر»دا ،مل بۆ «داڕشتی بەرزتر» راكێشێت و جینایەتیش
بكات .هەر لەم راستادایە كە هانس ئیشپەربێر ،بیرمەندی ئەلمانى ،لە
توێكاریی وردبینانەی دەروونناسانە كۆمەڵناسانەی چەمكی تیرانیسدا دەڵێت:
«حكومەتی تیرانیس لەرێگای تیرانیسێكەوە كە لە لوتكەی دەسەاڵت دایە
ناتوانێت درێژە بە تەمەنی خۆی بدات ،بەڵكو پتر لە رێگای فەرمانبەران و
قوربانیگەلێكی ب ێ ئەژمارەوە كە ئەویيان كردۆتە تیرانیس ئەم كارە دەكات»
( .)8لەوێوە كە ئایدیۆلۆژیای تۆتالیتار خاوەن هەقانیەت نییە ،بۆیە الفی
هەقیقەتی رەها دەكاتە بنەمای هەقانیەتی خۆی .لەم رووەوە بە شێوەیەكی
پێویست چەقبەستوویانەیە .ئەم ئایدیۆلۆژیایە خۆی بە نوێنەری پەیامێكی
مێژوویی دەزانێت  ،لە رێگای شۆردنەوەی مێشك و پڕوپاگەندەوە ،پەیامێكی
لەم چەشنە دەكاتە پ��ەژارەی سەرەكیی شوێنكەوتووان و فەرمانبەرانی
پێشەوا و رێبەر .بەم پێیە البردنی دژایەتیە شیمانەییەكانی نێوان «ئاگایی» و
«رەفتار» و پێكهێنانی یەكپارچەیی لە نێوان «ئیرادەی رێبەری» و «ئیرادەی
خەڵك»دا ،بە یەكەمین ئەركی ئایدیۆلۆژیای تۆتالیتار دەقەبڵێنرێت .تەنیا
لەم رێگاوەیە كە كاری پاساودانەوەی مانەوەی دەسەاڵتداریەتیی تۆتالیتار ،لە
رەهەندگەلێكەوە كە پێویستە ،دەلوێت و دەستەبەر دەبێت .تەنیا كاتێك كە
تاك و گروپ بە شێوەیەكی تەواو و كامڵ بەهۆی رێبەرەوە شوناسی خۆیان
دیاری بكەن و هەڵسوكەوتێك بگرنە پێش كە لەگەڵ فەرمانەكانی رێبەردا
بگونجێت ،دەتوانین چاوەڕوانی سەركەوتنمان لە بەرنامەیەكی لەم چەشنە
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هەبێت ،بەهۆی نێوبژیوانیی كاركردنێكی لەم چەشنە دەتوانین نمایشی
دەسەاڵت و زاڵیەتیی رەها بەسەر خەڵكدا بكەینە جێنشینی دەسەاڵتی
راستینەی خەڵك.
ئایدیۆلۆژیای تۆتالیتار پێویستی بە مەكیاژێكی «زانستی»یش هەیە،
هەتا كاراییەكی زێدەتری هەبێت .ئەم كارە بە بەراورد لەگەڵ كۆمۆنیزمدا،
بەشێوەیەكی ناجیدیتر لە ئایدیۆلۆژیای ناسیۆنال سۆسیالیزمدا بەڕێوە دەچوو.
لە ناسیۆنال سۆسیالیزمدا باس لە تیۆرگەلێكی زانستی سەبارەت بە رەگەزی
بەرزتر یان نزمتر دەكرا ،لە كۆمۆنیسمدا لە «جیهانبینی و سوسیالیسمی زانستی»
دەدوان .كاركردی تیۆرگەلێكی زانستی لەم چەشنە لە ئایدیۆلۆژیای تۆتالیتاردا
بریتيی بوو لە پێكهێنان و بنەجێكردنی نمونەی فكریی «دۆست دوژمن».
ئەم بیركردنەوەیە لە الیەكەوە دەبێ نموونەیەك بێت بۆ الیەنگریی سیاسی،
لەالیەكی دیكەشەوە لە خزمەت بەئیزۆتریك كردنی بزاڤە تۆتالیتاركاندا.
ئاخافتن لەسەر رەگەزی بەرزتر ،پێویستیە سروشتیيەكان ،سروشتی تایبەت و
دوژمنی چینایەتی بەم مانایە دێت كە رێگا بۆ درووستكردنی ئۆردوگاكانی
مەرگ ،ژوورەكانی گاز ،نەخۆشخانە دەروونیيەكان و دوورگەكانی گوالگ
خۆش دەكرێت ،بەاڵم ئەم ئایدیۆلۆژیایە هەر بەوە قەناعەت ناكات كە تەنیا
الفی ئەوە لێبدات كە هەقیقەتی رەهای پێیە ،یان خۆی بەهەڵگری پەیامێكی
مێژوویی بزانێت .ئەمە ئەركی رێبەریی بزاڤی تۆتالیتار كە لەخۆبردووانە
و بە كەڵكوەرگرتن لە تێكڕای ئەو كەرەستانەی لەبەردەستدان ،هەوڵ بۆ
دەستەبەركردن و ناساندنی ئامانجەكانی خۆی بدات.
سەرەڕای پڕوپاگەندە و هاندان ،ستراتيژیی «پاراستن»یش بۆ وەدیهێنانی
ئایدیۆلۆژیای تۆتالیتار كەڵكی لێ وەردەگیرێت .پاراستن بە مانای تێكنیكێكی
تایبەتی شۆردنەوەی مێشك دێت ،كە تەنیا ئەو كەسانە بە خاوەن بەهرەی
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دۆزینەوەی هەقیقەتی مێژوویی كۆمەاڵیەتی دەزانێت كە سەر بە دەستەیەكی
تایبەت بن ،بۆ وێنە كەسێك كە سەر بە رەگەزی ئاریایی یان ئەندامی
پێشەنگی پرۆلیتاریا بێت .دیارە ئەم بەهرە تاكەكەسیە لەرێگای هەوڵ
و بەرپرسایەتی تاكەكەسیەوە وەدەست نایەت ،بەڵكو تەنیا بەیارمەتی و
نێوبژیوانی ئیلیتەكان و حیزبی تۆتالیتار شكۆفا دەبێت .رێبەرو حیزب تاكانە
گارانتیكاری هەقیقەتن و لە ئاكامیشدا هەر ئەوانن كە دیاری دەكەن چ
كەسێك بەهرەی گەیشتن بە هەقیقەتی مێژوویی كۆمەاڵیەتی هەیە .هەموو
ئەم كاركردنانەی ئایدیۆلۆژیای تۆتالیتار لە ئاكامدا لێك گرێ دەدرێن ،لە
نمونەی فكریی «دۆست دوژمن»دا كۆتاییان پێ دێت ،هەتا لە ئەنجامدا
ناوەرۆكی ئایدیۆلۆژیای تۆتالیتار پێكبێنن و لە دیكتاتۆریی تۆتالیتاردا كەڵكی
لێوەربگیرێت .لەم رووەوە لە زۆرێك لەو توێژینەوانەدا كە سەبارەت بە
بزاڤە تۆتالیتارەكان دەكرێن ،نمونەی فكریی دۆست دوژمن وەكو توخمی
پێكهێنەری هەر سیستمێكی تۆتالیتار قوت دەبێتەوە .ئەم نمونە فكریە جێگەو
پێگەیەكی ناوەندی هەیە ،چونكە نەك تەنیا الیەنگریی سیاسی بۆ ئەندامانی
بزاڤی تۆتالیتار ئاساندەكاتەوە ،بەڵكو ستراتيژیی «پاراستن» و «شوناسدۆزی»،
بەشێوەیەكی باشتر ،لە زەینی تاكدا جێگیر دەكات .ئاكامی ئەم وەجۆش و
خرۆشهێنان ،چوارچێوەسازی و وێنەكێشانی رەش و سپیە رادیكاڵیزەبوونی
هەست و خواست و هزری تاكەكەسە ،بۆ گەیشتن بە ئامانجێكی لەم
چەشنە ،كەڵك وەرگرتن لە هەموو كەرەستە سیاسی و ئایدیۆلۆژیيەكان و
تەنانەت دەستێوەردانی هەرێمی تاكەكەسی ،بە كارێكی رەوا دەزانرێت .بەم
پێیە دەتوانین جارێكی دیكەش وەبیری بێنینەوە كە نموونەی فكریی «دۆست
دوژمن» ،بە ئاشكرا ،بە یەكێك لە تایبەتمەندیە پێكهاتەیی و ساماندەرەكانی
دەسەاڵتداریەتیی تۆتالیتار لەقەڵەم دەدرێت.
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بە كورتی دەتوانین بڵێین كە ئامانجی ئایدیۆلۆژیای تۆتالیتار تەنیا
بەدواداچوون و سەركوتی نەیاران نییە ،بەڵكو دەخوازێت بە تەواوەتی ئەم
نەیارە لەناو ببات ،چونكە نەیار تەنیا دوژمنێك نیيە ،كە دەب ێ بەسەریدا
سەربكەویت ،بەڵكو زیاتر«بنەمایەكی هەڕەشەكەر»ە .پاساودانەوە و تەنانەت
پێویستی بە تەواوەتیی لەناوبردنی نەیارەكان ،لە الفێكەوە سەرچاوە دەگرێت
كە نكۆڵی لەرەوتی بوون و بایەخی ژیانی دەكات .كەواتە رژیمی تۆتالیتار
تەنیا لەسەر بنەمای ئایدیۆلۆژیا رانەوەستاوە ،بەڵكو ستوونەكەی تری ئەم
رژیمە ،تیرۆرە.
ئاستەكانی تیرۆری سیاسی:
یەكێك لە تایبەتمەندیيەكانی تێكڕای سیستمە تۆتالیتارەكان ،بەكارهێنانی
بەرباڵوی توندوتیژیە .ئەم تایبەتمەندیيانەی خوارەوە گوزارشت لە بەرباڵویی
سامناكی سەركوت و تیرۆری سیاسی لە سیستمە تۆتالیتارەكاندا دەكەن:
پۆلیسی نهێنی كە بە توندی كۆمەڵگە دەخاتە ژێر كۆنتڕۆڵەوە ،گرتوخانە
كاتیەكان ،ئۆردوگاكانی كاری زۆرەملی ،قۆڵبەستكردنی بێبنەما ،ئەشكەنجە
و لەسێدارەدانی تاكەكان ب ێ ئەوەی تاوانێكیان كردبێت ،بەدواداچوون،
سەركوت و كوشتنی گروپە گ��ەورە كۆمەاڵیەتیەكان ،كەمینە ئایینی و
ئەتنیكیەكان و نەیاران و جیابیران ،نەبوونی دادگەی ئاشكرا ،نەبوونی
مافی داكۆكی لەخۆكردن و دەركردنی حوكمی قورس و نادادپەروەرانە بۆ
تۆمەتباران .دەب ێ ئەوەش بڵێین كە رەهەندە بەرینەكانی ئەم چەشنە تیرۆرە
لە مێژوودا بێ وێنەیە.
سەرەتا بزانین تیرۆری سیاسی چیيە؟ تیرۆری سیاسی بریتیە لە بەكارهێنانی
بەرفراوانی توندوتیژی بەدژی تاكەكەسەكان ،گروپە كۆمەاڵیەتیيەكان لەالیەن
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ئۆرگانەكانی دەسەاڵتی سیاسیەوە .دیارە تیرۆر لە سیستمە ناتۆتالیتارەكانیشدا
بەدی دەكرێت ،سیستمگەلێكی ناديموكراتی ،كە بە دەربڕینێك كە هانا
ئارێنت سەبارەت بە دەسەاڵتداریەتیی تەواویەتخواز پێشكەشی دەكات ،لە
رێگای «لۆژیكی هزری ئایدیۆلۆژیایی»ەوە دەسنیشان ناكرێن ،لەالیەكی دیكەوە
دەكرێت رژێمگەلێكی دیكەش وێنا بكەین كە خاوەن تایبەتمەندیيەكانی
رژێمێكی تەواویەتخواز بن و بەبێ ئەم چەشنە لە تیرۆری سیاسی ،بكەونە
ریزی رژێمە هەیمەنەخوازەكان (ئاتۆریتەر) ،نەك رژێمە تۆتالیتاركان
(تۆتالیتار) .دیارە مەبەستمان ئەوە نیيە ،كە دەتوانین چاوەڕوانی ئەو
ئازادیە سیاسیانە لەم رژێمانە بكەین كە شاریڤانێكی (هاواڵتیەكی) كۆمەڵگەی
دێمۆكراتی هەیەتی ،بەاڵم لە رژیمە هەیمەنەخوازەكاندا ،سەرەڕای ئەوەی
كە سنورگەلێك بۆ دەسەاڵتی سەربەخۆیانەی پۆلیس دان��راوە ،كۆمەڵێك
گارانتیی سنورداری یاساییش لە ئارا دان ،هەر ئەمەش ئاسایشێكی رێژەیی بۆ
ئەو كەسانە دابین دەكات كە توشی یاساشكێنی نابن ،بە دەربڕینێكی دیكە لە
سیستمە هەیمەنەخوازەكاندا مادام شاریڤانێك رژیمی نەبردبێتە ژێر پرسیار،
دەتوانێت بژی بەبێ ئەوەی كە لە بەدواداچوونی دەوڵەت بترسێت.
رژێمێك كە خ��اوەن ئەم تایبەتمەندیانەیە ،دەتوانێت تەنانەت
پێكهاتەگەلێكی دەسەاڵتی تاك سەروەرانە و باوەڕگەلێكی ئایدیۆلۆژیاییشی
هەبێت ،لە رەوشێكی لەم چەشنەدا دەتوانین لە«سیستمە تۆتالیتار بێ
تیرۆرەكان» بدوێین ،بۆ وێنە لە دەیەكانی كۆتایی تەمەنی رژیمی سۆڤیەتدا،
ئاستەكانی تیرۆر لەم سیستمەدا بە رادەی سەردەمی دەسەاڵتداریی ستالین
نەبوو .بەم پێیە ئەم پرسیارە دێتە ئاراوە كە ،داخۆ دەتوانین لە نێوان
چەشنە جۆراوجۆرەكانی تیرۆردا جیاوازی دابنێین ،ئایا تیرۆر قۆناخگەلێكی
جۆراوجۆری هەیە؟
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«خوان لینتس» ،توێژەری ئەڵمانی سپانیایی ،كە توێژینەوە گەلێكی
بەرباڵوی لە بارەی شێوەكانی حكومەت و جۆرەكانی دەوڵەت كردووە ،ئەم
تایبەتمەندیانە بۆ پرسی توندوتیژی لە رژیمە تۆتالیتاركاندا دەستنیشاندەكات:
 .1ئاستە بێ وێنەكانی تیرۆر لەم رژێمانەدا.
 .2بەكارهێنانی تیرۆر بە دژی گروپە كۆمەاڵیەتیيەكان بەبێ ئەوەی لە
بەر رەفتارێكی دیاریكراو تاوانێكیان بە سەردا سەپابێت.
 .3تەنانەت گوێنەدان بە بەدواداچوونگەلێكی یاسایی رووكەشیانە ،دادگا
رووكاریيەكان و نەلوانی ئەوەی كە تۆمەتبار بەجۆرێك داكۆكی لەخۆی بكات.
 .4هەقانیەتی مۆڕاڵیی دامەزراوە دەسەاڵتدارەكان.
 .5بەرفراوانبوونەوەی تیرۆر بۆ ئەندامانی گروپی ئیلیتەكان.
 .6بەرفراوانبوونەوەی رادەی گوشارو بە دواداچ��وون بۆ ئەندامانی
بنەماڵەی تۆمەتباران.
 .7پێداگرتن لەسەر ویستە دەروونیيەكان و تایبەتمەندیە كۆمەاڵیەتیيەكانی
تۆمەتباران ،نەك هەڵسوكەوتەكانیان.
 .8بەكارهێنانی رێكخراوەكانی دەوڵ��ەت ،یان حیزب لەجێی ئەو
رەگەزانەی بەناو كۆنتڕۆڵ ناكرێن و گەورەیی و پێچاوپێچی ئەم رێكخراوانە.
 .9بەردەوامی و هەندێكجار زۆربوونی تیرۆر لە دوای سەقامگیركردنی
بنەماكانی هەیمەنەی رژێم.
 .10لە ئاكامیشدا ئەم راستیەی كە سیاسەتی سەركوتكەرانە تەنانەت
هەڕەشە لە رێبەریی هێزە چەكدارەكان دەكات(.)9
رێژەی تیرۆر لە سیستمە تۆتالیتاركاندا لە ئاستێك دایە كە باوەڕی پێ
ناكرێت .دیارە ناتوانین باس لە رێژەیەكی دیاریكراو لەم بوارەدا بكەین،
بەاڵم مەزندەگەلێك لەالیەن توێژەرانەوە روو كراوە كە گومانێكی ئەوتۆ
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ناهێڵنەوە ،بۆ وێنە بە گوێرەی لێكۆڵینەوەكانی كۆنكوست و مەدودف ،رێژەی
ئەو كەسانەی تا كۆتایی سيیەكان لەالیەن رژیمی ستالینەوە لەسێدارە دراون،
لە دەوروبەری یەك ملیۆن كەس دایە .رێژەی ئەو كەسانەی كە لە یەكێتی
سۆڤیەتدا لە ئۆردوگاكانی كاری زۆرەملی دان ،هەتا ساڵی ( ،)1940لە نێوان
شەش تا دوازدە ملیۆن كەسدا مەزندە كراوە ،ئەگەر بە پارێزەوە نێونجی ئەم
ئەژمارە بگرينە بەرچاو ،رێژەی قوربانیانی ئۆردوگاكانی ستالینی ،لە مەودای
نێوان ساڵەكانی ( 1936ـ  )1950دا ،دوازدە ملیۆن كەس بووە .كۆنكوست
بە زیادكردنی رێژەی لەسێدارەدراوان و قوربانیانی كۆچ پێكردنی بەزۆرەملی
و بەهاوبەشكردنی ئەم قوربانیانە ،بەرێژەی نزیك بە ( )20ملیۆن قوربانی
دەگات لە قۆناغی دەسەاڵتداریی ستالیندا()10
ئەم رێژەیە بۆ قۆناغی سەقامگیربوونی رژێمی كۆمۆنیستی لە چیندا
زۆر كەمتر بوو .مایۆتسەدون لە فێڤریەی ساڵی ()1967دا رایگەیاند «كە
لە دەوروب��ەری هەشت سەد هەزار كەس لە «دوژمنانی گەل» كوژراون.
توێژینەوەكانی تر رێژەی قوربانیان لە چیندا لە نێوان یەك تا سێ ملیۆن
كەسدا مەزندە كردووە.
راتینگلەر تەنیا رێژەی قوربانیانی جووی رژیمی نازی بەپتر لە چوار
ملیۆن كەس مەزندە دەكات .ئەم رێژەیە بۆ تێكڕای قوربانیانی جولەكە
دەگاتە شەش ملیۆن كەس .لە ئەڵمانيای نازیدا ،سەرەڕای جووەكان و نەیارانی
سیاسی ،كولیەكان ،ئەندامانی گروپە ئایینیەكان ،هۆمۆسێكسواڵەكان ،هەروەها
كەم ئەندامان و دواكەوتوانی مێشكيی لە ریزی قوربانیانی تیرۆردا بوون ،لە
ئیتاڵیا لەگەڵ ئەوەدا كە سیستمی تەواویەتخواز بە تەواوەتی بەسەر واڵتدا زاڵ
بوو ،ئاستەكانی قوربانیانی تیرۆر زۆر بەرین نەبوون .دادگاكانی مۆسۆلینی بە
گشتی پێنج هەزار و شەش سەد كەسیان رەوانەی گۆڕستان كرد)11( .
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یەكێك لە تایبەتمەندیيەكانی تیرۆر لە سیستمی تۆتالیتاردا بێ مافی
تەواوی تۆمەتباران و پێشێلكرانی دادپ��ەروەری بوو .ویشینسكی دادوەری
گشتیی یەكێتی سۆڤیەت ،لە ساڵی ()1935دا نوسی« :یاسای داڕێژراو پەیڕەوی
لە یاسای شۆڕش دەكات ،دژایەتی و نەیاریگەلێك دەكرێت لە نێوان بڕشتی
یاسا و شۆڕشدا پێك بێت .لە رەوشێكی لەم چەشنەدا دەبێ سیاسەتی حیزب
بكەینە جێنشینی لێكدانەوە یاساییە وێناكراوەكان)12( ».
یەكێكی دی لە تایبەتمەندیيەكانی تیرۆری سیستمی تۆتالیتار ئەوەیە ،كە
تیرۆر هەتا ئاستی ئیلیتە دەسەاڵتدارەكانیش پەل دەهاوێژیت.
ستالین جگە لە زۆرینەی هەرە زۆری رێبەرانی حیزبی بێلشویك،
بەگشتی سی و پێنج هەزار ئەفسەری پایەبەرزی ئەرتەشی سوری لە سێدارەدا،
یان ئەوەی كە رەوانەی بەندیخانەی كردن.
لە ناو ئەمانەدا چاومان بە ناوی سێ مارشال و چ��واردە ژەنراڵ
دەكەوێت.
هیتلەریش بیست ژەنراڵی ئەرتەشەكەی خۆی لەناو برد .دیارە دەبێ
ئەم خاڵە رەچاو بكەین كە هیتلەر لەدوای ئەوەی كە دەسەاڵتی لە ئاڵمانيادا
بەدەستەوە گرت ،پاكسازیكردنی لە نێو گروپی زرەبەتی خۆیەوە ( )SAدەست
پێكرد ،لە ژوئەنی 934دا لە هێرشێكی لەناكاوی شەوانەدا كە بە «شەوی
درێژ» ناسراوە )77( ،كەس لە رێبەرانی ئەم گروپە قۆڵبەست كران و لەسێدارە
دران.
هەڵسەنگاندنی تیۆری تەواوە تيخوازی:
چەمكی تۆتالیتاری ،كە دەرب��ڕی چەشنێكی ت��ازە لە حكومەتە
دیكتاتۆریيەكانە لە مێژوودا ،لە باسەكانی سیاسەتناسی لە دەیەی پەنجای
سەدەی رابردوودا ،چەمكێكی پەسەندكراو بوو ،بە دەسپێكردنی دەیەی
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شەست ،روانگە گەلێكی پێك تر دژ سەبارەت بە رەخنەكاری و هەڵسەنگاندنی
تیۆری تۆتالیتاری هاتنە ئاراوە .ئەو روانگانە ،بە گشتی لەو گۆڕانكاریيانەوە
سەرچاوەیان دەگرت ،كە لە دوای مردنی ستالین و لە ئاكامی چاكسازیيەكانی
خرۆشۆف لە یەكێتی سۆڤیەتدا روویاندا.
لە ئاماژەیەكی گشتیدا دەتوانین بڵێین كە دوو نموونەی بەڵگەمەندانە
بە دژی تیۆری تۆتالیتاری و كارایی زانستیی ئەم تیۆرە هاتوونە گۆڕ ،كە
دیارە الیەنگەلێكی هاوبەشیشیان پێكەوە هەبوو.
یەكەم بەڵگاندنێك كە كێشەگەلێكی مێتۆدیانەیان لەم تیۆرەدا بەدی
كرد و ئەویتر ،بەڵگاندنگەلێك كە قامكیان لەسەر دژایەتیيە نێوەرۆكیەكان
دادەنا ،هەر لە ئاخێزگەی مێژووییەوە هەتا دەركەوتە جۆراوجۆرەكان و
خەیاڵە ئارمانجیيەكانی سیستمی تۆتالیتار .تەنیا بە ئاماژەیەك دەب ێ بڵێین
كە رەخنەگرانی میتۆدیكی تیۆری تۆتالیتاری ،لە بنەمادا میتۆدی واتاسازی
بەگوێرەی چەشنە ئایدیالەكان لە زانستە كۆمەاڵیەتیەكاندا بە ناكارامە دەزانن
و تەنیا تیۆری تۆتالیتاری رەخنەكاری ناكەن)13( .
رەخنەكانی تر ئاماژەیان بە كارایی راڤەی زانستیانەی گۆڕانكاریە
كۆمەاڵیەتی سیاسيیەكانی یەكێتی سۆڤیەت لە دوای مردنی ستالین دەكرد،
لە پاش ئەم رووداوە ئەم پرسیارو گومانە هاتە ئ��اراوە ،كە ئایا
چەمكی تۆتالیتاری چەمكێكی داخراوو چەقبەستوو نییە ،كە لە گۆڕانكاریە
كۆمەاڵیەتیيەكان خافڵ دەبێت؟
یەكێكی تر لەرەخنەكان گرنگی بە پێشمەرجە مێژووییەكان و بەتایبەتی
ب��ەراوردی تۆتالیتاریستە جۆراوجۆرەكان لەگەڵ یەكتردا دەدات .تیۆری
تەۆتالیتاری لەم روویەوە بە ناكارامە دەنرخا كە فاشیزم لە ئیتاڵیای مۆسۆلینیدا
جیاوازیگەلێكی بەرچاوی لەگەڵ ناسیۆنال سوسیالیزمی ئەڵمانی هیتلەری
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و كۆمۆنیزمی ستالینیدا هەبوو .بەو شێوەیەی كە باسیدەكرا ،فاشیزم لە
ئیتاڵیا هیچكات بە كەماڵی ناسیۆنال سۆسیالیسم لە ئەڵمانيادا نەگەیشت ،بۆ
وێنە ئەگەرچی بەهۆی هاندان و گوشاری هیتلەر ،هەنگاوگەلێك بە دژی
جووەكان لە ئیتاڵیادا پەرەیان ئەسەند ،بەاڵم كارەساتی هۆلۆكاست لەم
واڵتەدا رووی نەدا.
تێبینی كۆتایی:
بەپێی تیۆری تۆتالیتاریسم ،كاتێك دەتوانین باس لە دیكتاتۆری ،یان
دەسەاڵتداریەتی تۆتالیتار بكەین كە بزاڤێكی شۆڕشگێڕانە ،یاخود شێوە
شۆڕشگێڕانە ،بە رێبەریی تاك یان كەمینەیەك ،بە شێوەیەكی تۆتالیتارە
دەس��ت بەسەر دەوڵەتدا بگرێت و دەسەاڵتێكی سیاسیی بێ سنور و
كۆنتڕۆڵ نەكراوی هەبێت .ئیلیتەكانی ئەم بزاڤە لە حزبێكی بەتوندی
سانتراڵیزەكراو ،شێوە سەربازی و تۆتالیتاردا رێكخراون و پلە سەرەكیيەكانی
دەزگا دەوڵەتیەكان ،لە بۆرۆكراسیەوە هەتا ئەرتەش و دەزگای دادوەری و
ئابووریيان لە ئەستۆیە.
دەسەاڵتداریەتی تۆتالیتار دەسەاڵتەكان لێك جیاناكاتەوە و جەستەی
دەوڵ��ەت دەكاتە دەزگایەكی چڕكراوەی بۆرۆكراتی ،كە رێنوێنیكردنی
سیستمی تۆتالیتاری لە ئەستۆیە ،بەب ێ هیچ ئاستەنگێك دەست لە هەموو
رووبەرەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتی و تەنانەت هەرێمی تاكەكەسی ،چ بنەماڵە،
شوێنی كار ،ئەنجومەنەكان و چ ناوەندەكانی كاتی و پشوو و پشووی هاوینی
و ...وەردەدات .ئەم دەزگایە تێكڕای ئەم بیاڤانە دەخاتە ژێر كۆنتڕۆڵی پالن
بۆدانراوی خۆیەوە ،دزە دەكاتە ناو هەموویان و هیچ بۆشگایەكی كراوە
ناهێڵێتەوە ،بەم چەشنە دەوڵەت و رێكخراو (تەكووزی ،نەزم)ی سیاسی
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لە كۆمەڵگەدا بە تەواوەتی تێكەل بە یەكتر دەبن و دەبنە یەك .ئازادیی
حیزبەكان ،راگەیاندن و دەربڕین بە تەواوەتی لەنێو دەبرێن ،راگەیەنە
گشتیەكان پاوان دەكرێن و پڕوپاگەندە و پەرەپێدانی ئایدیۆلۆژیا باڵ بەسەر
هەموو شوێنێكدا دەكێشێت و بۆشگاكان دەخاتە ژێر زاڵیەتیی خۆیەوە.
هەموو ئەنجومەن و ناوەندە كۆمەاڵیەتیيەكان ،تەنانەت ئەوانەی كە سیاسی
نین ،دەبنە كاناڵگەلێك كە بە دەوری دەسەاڵتی سیاسیدا دەسوڕێنەوە.
كاركردی ئەم كانااڵنە بریتیە لە دەسڕۆیشتوویی سیاسیی بەتەواوى مانا لە
كۆمەڵگەدا ،یەكسانسازیی تاكەكان و كردنی كۆمەڵگە بە كۆیەكی پێكهاتوو
لە یەكسانەكان.
ئەم یەكسانسازیە بە یارمەتیی ئایدیۆلۆژیایەكی داڕێژراو بەڕێوە دەچێت
كە خاوەن توخمگەلێكی یوتوپیاییە و بەڵێنی داهاتوویەكی رووناك دەدات.
تیرۆری بەرفراوان و سامناك یەكێكی دیكە لە تایبەتمەندیيەكانی
سیستمی تۆتالیتارە.
ئەركی پۆلیسی نهێنی و رێكخراوە ئەمنیيەكان ئەوەیە كە كۆنتڕۆڵی
تەواو وەختی كۆمەڵگە بەدەستەوە بگرن ،هەر دەنگێكی دژبەر لە گەروودا
بخنكێنن و هەموو نەیارە سیاسیيەكان بە تەواوەتی لەناو ببەن .قۆڵبەستكردنی
ب ێ بنەما ،ئازاردان ،ئەشكەنجە و كوشتنی تاكەكان ،گروپە كۆمەاڵیەتیيەكان
و تەنانەت چینەكان ،بەشێك لە بەرنامەیەكی رێكخراوی دەسەاڵتداریەتی
تەواویەتخوازن بۆ پێكهێنانی بۆشگایەكی پۆلیسی لە كۆمەڵگەدا و ترساندنی
شاریڤانان .ئەو كارانەی كە لە سەر بنەمای تیرۆر راوەستاون ئاستێكی بەرین
و ئێجگار بەرفراوان بەخۆیانەوە دەگرن.
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فەیلەسوف و ئەدیبی فەرەنسی سارتەر سەر بە مەزهەبی بونگەراییە،
لە بیست و یەكی حوزەیرانی ( )1905لەدایكبووە ،باوكی سارتەر ژان
پاتیست ئەفسەری دەریایی فەرەنسی بوو ،ئان ماری ئاشفیوەر كچە مامی
بیرمەندی الهوتی بەناوبانگ دكتۆر ئەلبێرت ئاشڤیترەز بوو ،باوكی دوای
ساڵێك لەدایكبوونی دەمرێت.
سارتەر ساڵی ( )1941گروپی شۆسیالیزم و ئازادی دامەزراند ،لە
رێگەیەوە هەوڵیدا پەیوەندی بكات بە حزبی شیوعی فەرەنسيیەوە بێئەوەی
هەستی پێبكات ،لەگەڵ كۆتای ساڵی ()1946دا سارتەر هێشتا دەستی نەكردبوو
بەكاری سیاسی ،دەڵێ «زۆرترین مەزەندەكان ئاماژە بە ئەوە دەكەن كە
ئەو هەر لەسەرەتای جەنگەوە رادەیەكی سەرسوڕهێنەری ئەنجامدابوو،
ناوی كەوتبووە سەر هەموو زارێك ،سەرپەرشتی رۆژنامەیەكی پێشەنگی
دەكرد لەفەرەنسادا بەناوی (سەردەمە نوێیەكان) كۆمەڵەیەك هەڵبژاردە لە
دەوری رۆژنامەكە بەیەك گەیشتن ،بوونگەرایش كەوتە سەر هەموو زارێك
ئەوەبوو بابەتە فكرییەكان وەكو مەسەلەی پابەندبوون (ئیلتیزام) بوونە
جێگای گفتوگۆی گەرم و گوڕ ،هەر لە سەردەمی رزگاربوونەوە دوو رۆمانی
دەركرد ،دوو شانۆگەریشی نمایشكران و دەرهێنانی شانۆگەری سێیەمیشی
ئامادەكرا ،دەیان نوسینی رۆژنامەوانی لەسەر ئەمەریكا نوسی ،سەرەڕای
چەندین نوسینی درێژ بۆ رۆژنامەكە ،كتێبێكی بەناوی (دژایەتیكردنی
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سامیەكان) باڵودەكردەوە ،كتێبێكی دیكەی لەبارەی ژیانی (بۆدلێر)ەوە،
پاشان موحازەرەكان دەرب��ارەی بونگەرایی بەو پێیەی نوسەرێكی پابەند
(مولتەزیم)ە سەركەوتنی مەزنی هەبوو ،چونكە رەخنەی لە ڕێ الدانەكانی
بۆدلێر گرت و داوای لە نوسەرانی دیكە لەڕیزەكانی چەپدا كاربكەن و
هەڵوێستێكی ئازایانەی وەرگرت لەسەر كەیسی دژایەتیكردنی سامیەكان ،كە
تا ئێستاش دەسەاڵت قەدەغەی دەكات ،هاندەرێكی بەهێز بوو بۆ بیرمەند
و روناكبیرە كۆمۆنیستەكان ،بۆئەوەی باسی بیروباوەڕی خۆیان بكەن ،سارتە
هەستی بەوەكرد بوو كە ئەو زیاتر قسەدەكات لەوەی كە كاربكات ،بۆیە
دەبوو درەنگ و زوو حكوم بەسەریدا بدرێت تابانگێشت بكرێت ،بۆ
(ئیشكردن ،رەنج ،تێكۆشان ،هاوكاری) بۆیە كاری سیاسی بەالیەوە رێگایەك
بوو ،بۆ تەواوكردنی گەشتەكەی لەگەڵ سیمۆن دی بوڤوار و ریمۆند ئارون
ساڵی ( )1933دەستیپێكردبوون.
لەساڵی ( )1964خەاڵتی نۆبڵی پێدرا ،وەلێ رەتیكردەوەو بەهاكەشی
دوسەدو پەنجا هەزار كرۆنی سویدی بوو ،پارەكەشی گەڕایەوە بۆ دامەزراوی
خەاڵتی نۆبڵ ،ئەمەش لەبەر دوو بنەما رەتتی كردەوە :كەسایەتی و بابەتی،
وتی «رەتكردنەوەم بۆكاری نۆبڵ كارێكی سەرپێی نەبوو ،بگرە بەو هۆیەوە
بوو ،كە هەمیشە تەشریفاتە فەرحییەكانم رەتكردوەتەوە ،ئەم بیرۆكەیش لەو
بۆچونەوە هاتووە ،كە ئەمە ئەركی نوسەرە ،چونكە هەموو شێوە جودایەك
كە ناكرێت نوسەر قەبوڵی بكات ،خوێنەرەكان دەخاتە ژێر فشاری بیروباوەڕ
نەخواستراوەكانیەوە ،بەاڵم لەبارەی هۆكاری بابەتیەوە بۆئەم رەتكردنەوەیە
دەڵێ «تەنها جەنگی لەبار ئێستا لە روناكبیریدا جەنگی پێكەوە ژیان ئاشتیانەیە
لەنێوان دوو كەلتوردا یەكێكیان كەلتوری رۆژهەاڵت و ئەویدیكە كەلتەری
رۆژئاواو رووبەڕوونەوە دەبێ لەنێون خەڵك و كەلتورەكان ئەنجام بدرێت،
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بەبێ دەست تێوەردانی رژێم و دامەزراوەكان ،بەچاكی دەزانم كە خەاڵتی
نۆبڵ خەاڵتێكی ئەدەبی نییە ،كە رۆژئاوا دەیبەخشێت ،بەاڵم بەگوێرەی
ئەوەی كە مرۆڤ دروست دەكات ،بەاڵم لە هەنوكەدا بابەتیانە وا دیارە وەكو
بڵێی تایبەتە بە نەسەرە رۆژئاواكان و یاخیبووەكانی رۆژهەاڵت )...لەبارەی
فەلسەفەی بونگەراییشەوە ..كە وشكە التینییە ( )Existentiaهاتووە بەواتای
بونگەرایی بەرباڵوترین فەلسەفەی هاوچەرخی بۆرژوازییە ،بوونگەرایی لە
ماوەیەكدا سەریهەڵدا كە سەرمایەداری كەوتبووە ناو تەنگژەگشتییەكەی
خۆیەوە ،كاتێك هات راستگۆترین دەربڕین بوو لە گیانی رەشبینی و كەوتن
كە باو بوو لە ئایدۆلۆژیای هاوچەرخی بۆرژوازیدا ،لە كەسە دیارەكانی ئەم
فەلسەفەیەش ،مارتن هایدگەر ،كارل یاسپرز لە ئەڵمانیا ،گابریل مارسێل،
ژان پۆل سارتەر ،ئەلبێر كامۆ لە فەرەنسا ،ئابانیانۆ لە ئیتاڵیاو باریت لە
ئەمەریكا ،فەلسەفەی بوونگەرایی میارتگری شەعی بیروباوەڕەكانی (برگسۆن
و نیچە)ن میتۆدەكەی لە فینۆمینۆلۆژیای (هۆسرێڵ)ەوە وەرگرتووە..
فەلسەفەی بوونگەرایی لە ئەڵمانیادا دوای جەنگی یەكەمی جیهانی
سەریهەڵدا ،كە ئەوسا كەش و هەوای سیاسی و رۆحی كە تێیدا پەروەردە
بوو ،خەمۆكس و رقێكی زۆر بوو دوای شكسەتەكە ،كە توشی دامەزراوە
سەربازییەكانی ئەڵمانیا هات ،ئەو ترسەش بەرامبەر هەڵكشانی رژێمی
پرۆلیتاریا لە روسیا هەڵكشانی شۆرشگێڕی لە ئەڵمانیادا ،هەروەها ئاواتە
نادیارەش بۆ تۆڵەكردنەوەو تێوروژانی شێتانە لە نێوەندە فاشیزمەكاندا كە
دەستی كردبوو بەكۆكردنەوەی هێزەكانی خۆی و خۆی ئامادەكرد ،بۆ
پەالماردان تەوژمی بوونگەرایی فەرەنسایی گرتەوە لە كاتی داگیركرنی
لەالیەن نازیەكانەوەو بەشێوەیەكی بەرباڵو بەتایبەتی دوای جەنگ باڵوەی
كرد ،نوسینی بونگەراییەكانی فەرەنسا وەكو فەلسەفەو ئەدەب دەربڕین
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بوو لە ناكۆكییەكانی كۆمەڵگەی فەرەنسی رۆژانی جەنگ و دوای جەنگیش،
هەوەها نەزعەی تاكەكەسی شێواوی بۆرژوازی ،رسوایی شكست و زەلیل
بوونی نەتەوەیی و رسواییەكانی داگیركردنی نازی لەالیەك ،تۆقینی
بۆرژوازیەی فەرەنسی و روناكبیرەكانی لە بەرامبەر هەڵكشانی بزوتنەوەی
میلیدا لەالیەكی دیكە ،لەپشتی باڵوبونەوەی بیروباوەڕی بوونگەرایی لە
فەرەنسادا ،بەتایبەتی لەناو نێوەندە بۆرژوا روناكبیریەكاندا دوای جەنگی
دووەم بوونگەرایی لە هەموو جیهان وەكو مۆدەیەكی باڵوبووەوە ،ئەمەش
دەگەڕێتەوە بۆئەوەی كە بیرمەندەكانی بوونگەرایی هەندێ مەسەلەیان
خستەڕوو كە سەدایەكی بەرباڵوی هەبوو لە دڵ و دەروونی جەماوەرێكی
پان و بەرینی خەڵكدا ،بەتایبەتی ئەو ونبوانەی ناو هەزار لۆغانەی كۆمەڵگەی
بۆرژوازیی و ناكۆكییەكانی بوونگەراخواوەكان (وجودییەكان) ئەو كێشانەیان
دەخستەڕوو كە پەیوەندبوون بەواتای ژیانی مرۆڤایەتییەوە ،هەروەها
چارەنوسی مرۆڤ و گرفتەكانی هەڵبژاردن و بەرپرسیاریەتی خودی لەمرۆڤ
كە خۆی بەستەوە بەهێزە پێشكەوتن خوازەكانەوە لەناو كۆمەڵگەداو پڕ
چەك لە ماركسیزمی لینیزم ،یان نزیكبوو لێی كە بە ئاسانی دەتوانێت
بەئاسانی وەاڵمی روون بداتەوە ،بۆ ئەو پرسیارە ژیانییە گرنگانە ،بەاڵم
هەڵوێستەكە دەگۆڕدرێت بەشێوەیەكی ریشەیی لەالی توێژە بۆرژوازەكان،
كە نزیكبوونەوەی كۆتایی كۆنتڕۆڵی خۆی چاك دەكات ،هەروەها لەالی ئەو
تاكانەی كە هێشتا رێگای خۆیان نەدۆزیوەتەوە ،گینگڵ دەدەن بە ونبویی
لەنێوان هێزە ناكۆكە جیاجیاكاندا.
ئەو توێژە خەڵكەی دەرونی پڕە لە وەهمەكانی كۆمەڵگەی بۆرژوازی
و پڕوپوچییەكانی ،كە لە هەمانكاتیشدا ئاگای لەنزیكبوونەوەی كۆتایی ئەم
كۆمەڵگەیە هەیە ،بە پلەی یەكەم بونگەرایی بە تایبەتی ئاراستەی ئەم توێژە
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ك��راوە ...سارتەر دەڵێ «دوو فەلسەفەی بوونگەرایی هەیە ،نەك یەك
فەلسەفە ،دوو جۆر لە بوونگەراخوازەكان پیادەی دەكەن ،نەك جۆرێك
لەوانە ،لێرەدا بوونگەراخوازەكان مەسیحییەكان هەن لەسەرویانەوە «گاریل
مارسیل» و «یاسپرز» هەردووكیشیان دوو مەسیحی كاسۆلیكین و دڵسۆزن
بۆ كاسۆلییەتەكەی خۆیان ،هەروەها بونگەراخوازانی خوانەناسیش هەر لە
سەرویانەوە «هادیگەر»و بوونگەرا هەرەنسییەكان و من «سارتەر» ،بەگشتی
هەموو بوونگەراكان ئەگەر مەسیحی بن یان خوانەناس ،هەموویان بڕوایان
بەوە هەیە كە «بوون» دەكەوێتە پێش»ماهیەت»ەوە ،یان خودیەتی یەكەم
دەستپێدەكات.
 دیارترین ئەو بیروباوەڕانەی كە فەلسەفەی وجودیەتی لەسەردامەزراوە»
یەكەم :بوون دەكەوێتە پێش ماهیەت:
بیری سەرەكی كە سارتەر بۆ بوونگەرایی دایناوە ئەوەیە كە دەڵێت
«بوون دەكەوێت پێش ماهیەت» واتە ئەوەی كە پەیوەندی بە مرۆڤەوە
هەیە ،بۆ نمونە مرۆڤ یەكەم بوونیەوە هیچ شتێك نییە ،ناشتوانرێت بە
سنورێك سنورداری بكەین.
لەبەرئەوە هیچ سروشتێكی مرۆڤایەتی نییە ،بگرە مرۆڤ وەكو خۆی
تەسەوری خۆی دەك��ات ،هەروەها وەكو خۆی دەیەوێت دوای بوونی
هەست بەخۆی دەكات ،هەروەكو خۆی دەیەوێت دوای ئەو راپەڕینە بەرەو
بوونگەرایی (مرۆڤ خۆی دروست دەكات).
سارتەر ئەم چەمكە لە كتێبی «بوونگەرایی مەزهەبێكی مرۆڤایەتییە»
ئەوە رووندەكاتەوە كە دەڵێ «ئێستا ئەوە واتای چییە ،كە دەڵێن بوون پێش
ماهیەتە؟ «مەبەستمان لێرەدا ئەوەیە كە مرۆڤ یەكەمجارهەبووە ،پاشان
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خۆی دەناسێت ،تێكەڵ بە جیهانی دەرەوە دەبێت و خەسڵەتەكانی ئەو
وەردەگرێت ،شتگەلێك بۆخۆی هەڵدەبژێرێت كە ئەوان دیاریدەكەن ،ئەگەر
مرۆڤ لەسەرەتای ژیانیدا خەسڵەتی دیاریكراوی نەبووبێت ،چونكە ئەو
بە هیچ دەستیپێكردووە ،كە دەستیپێكردووە هیچ نەبووە ،ئەویش نابێت
هیچ جگە دوای ئەوڕ نەبێت ،ناشبێت هیچ جگەلە ئەوە نەبێت كە خۆی
دیاریكردووە« ،هەروەها دەڵێ» مرۆڤ هیچ نییە ،جگە لەوەی كە خۆی
خۆی دروستكردووە» ،ئەمیش یەكەم بیروباوەڕەكانی بوونگەراییە ،ئەمەش
ئەوەیە كە خەڵكی ناوی لێدەنێن (خودیەتی خۆی) ،ئەم وشەیەش بۆیە
بەكاردەهێنن تا بەوە رەخنەمان لێبگرن ،بەاڵم تەنها مەبەستمان ئەوەیە كە
مرۆڤ كەرامەتێكی هەیە گەورەترە لە كەرامەتی بەرد یان مێزێك ،چونكە
مەبەستمان ئەوەیە كە بڵێین مرۆڤ خۆی لە بنەڕەتدا هەیە ،ئەوەی هەیە كە
تا ئایندە درێژەی پێدەدات ،چونكە پرۆژەیەو ژیانی خودیەتی خۆی هەیە،
لەجیاتی ئەوەی ببێتە شتێك وەكو قەوزە .وشەی بوونگەرایی خۆی واتای
ئەوەیە خۆبەدەستەوەدانی ئەوانەی كە باوەڕیان پێ هێناوە بۆ ئەولەویەتی
بوون پێش ماهیەت ،ژان پۆل سارتەر دەڵێت «بە زاراوەی فەلسەفی ،هەموو
شتێك ماهیەتی هەیەو زۆر كەسیش پێیانوایە كە ماهیەت یەكەمجار دێت
و دواتر بوون دوای ئەوە دێت ،بەاڵم بوونگەرایی مەبەستی پێداچوونەوەی
ئەوەیە ،لەالی مرۆڤ و تەنها مرۆڤ بوونیش پێش ماهیەت دەكەوێت،
ئەمەش بەسادەیی واتای ئەوەیە كە مرۆڤ یەكەمجار دەبێت ،پاشان دەبێتە
ئەم یان ئەوە» ،ئەزمونی ئاماژەپێدەریشە بۆ چەمكی بوونگەرایی و نمایندە
ئەوانەیە كە بڕوایان بەم مەزهەبە هێنا وەكە ئەوەی «كۆجیتۆ» ،یان «من
بیردەكەمەوە كەواتە هەم» بۆ ئەوانەی كە بڕوایان بە مەزهەبی دیكارت
هەیە ...ئەم چەمكەش بۆ بوون دەمانخاتە ب��ەردەم كێشەیەكی دیكە
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ئەویش دیدی بوونگەراخوازەكانە بۆ كۆجیتۆكەی دیكارت و چۆن كردیان
بەبنەمای فەلسەفەكەیان ،بەاڵم كۆجیتۆ لەالی دیكارت و چۆن كردیان
لەبنەمای فەلسەفەكەیان ،بەاڵم كۆجیتۆ لەالی دیكارت ئاماژەیە بۆ گەوهەری
خودیی ،كە بەبیركردنەوەی ناوەوە دەناسرێت ،كاتێك دیكارت دەڵێت «من
بیردەكەمەوە كەواتە هەم» بەوەش دەیگوێزێتەوە لە من بیردەكەمەوە بۆ
گەوهەری بۆ خودی بیرمەند خۆی و لە شتێكەوە دەچێت بۆ لێكۆڵینەوەی
دەرون ،هەروەكو لەتێڕامانی دووەم روون دەبێتەوە ،لێكۆڵینەوەیەكی
میتافیزیكییە كە باس لە رواڵەت دەكات لەالیەن گەوهەرەوە ،ئەگەر «كانت»
گەوهەری دەرونی رەتكردەوە ،بۆیە كۆجیتۆی وەرگرت بۆ دەربڕین لەو
وێنەیەی كە دیاردەكان لە یەك بیردا كۆدەكاتەوە كە من بیردەكەمەوە
بەچەڤە دەكات ،ئەم وێنەیەش مەبدەئێكی سەربەرزەو ئیشی بیركردنەوەیە،
واتە دۆزینەوەی تەوافوق لەنێوان وتارە پوچەكان و لەنێوان هەستێكی
كوێرانەدا...
(من) (ئەنا) لەالی كانت مەبدەئی مەعریفەتە نەك مەبدەئی بوون ،بەاڵم
سارتەر وتە بە گەوهەریەتی دەرون رەتدەكاتەوە ،هەروەكو «دیكارت»
كردی و وەستان لەالی رەواڵەتی وەزیفەی كۆجیتۆش رەتدەكاتەوە ،ئەو
بۆیە ئەوە رەتدەكاتەوە ،چونكە كۆجیتۆ لەالی ئەو مەعریفەی كارایە واتە
مەعریفە كەبوون ،چونكە مەعریفە كردەیەك نییە ،لەكردەكانی هۆش كە
پەیوەندی كەپەیوەستە بە بابەتەوە ،ئەویش شتێكی جیاواز نییە ،لە بوون
هەروەكو مەسەلەی فەلسەفەی تەقلیدی لەالی نوێخوازەكان ،بگرە كردەوەی
بوونە وەكو هۆشی مەعریفەت كۆجیتۆ بڕیاری هۆش دەدات ،واتە منی
(ئانا)ی ناسراو هۆشیش لەالی سارتەر بوون خۆیەتی و رواڵەتی یەكەمە بۆ
بوون ،كردەوەو مەمارەسەو هەستی كردەییە.
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پێشەنگی من (ئانا) لە فەلسەفەی سارتەردا پێشەنگی مومارەسەیە،
كاتێك سارتەر بڕیاری بوونی ئانا دەدات بڕیاری بوونێك دەدات ،كە بوونی
هۆشی ناسێنەرەیان مومارەسەكردنی مەعریفییە بەجۆرێك ئەم بوونە پێش
ماهیەت دەكەوێت ،یان مومارەسەكردنی مەعریفە پێشی پەیوەندیداربوونی
سروشتی مەعریفە دەك��ەوێ��ت ،دەرب���ارەی چەمكی ب��وون لە دیدی
بوونگەراخوازانەوە ،دكتۆر زەكەریا ئیبراهیم كورتە پێناسەیەك دەهێنێتەوەو
دەڵێ «لە كتێبی «گرفتی ئازادی»« :جۆری ئەو بوونەی كە مرۆڤ پیادەی
دەكات ،بوون نییە بە واتای بوونایەتی (كەینوونە) ،بگرە ئەو بوونەیە بە
واتای بە بوونبوون (صیرورە) ،بەاڵم بوونبوونێك كە وەكو خوڵقێنەروایە».
دوەەم :ئازادی و ئیرادەی هەڵبژاردن لە فەلسەفەی بوونگەرایدا
ئەگەر هەبووی دەبێت بوونی تایبەت بەخۆت بخوڵقێنی ،دەتوانین
بڵێین كە سەرجەم فەلسەفەی بوونگەرایی ئازادییە نەك ئازادی پوچگەرایی
(عەبەسیەت)بگرە ئازادی وابەستەی بەرپرسیاریەت و پابەندبوونە ،چونكە
كاتێك سارتەر ب��ڕی��اردەدات ،كە م��رۆڤ ئازادبێت لە هەمانكاتدا ئەم
ئازادییە نایەتەدی وەكو سارتەر پێییوایە_تەنها بە توانای خۆی نەبێت ،بۆ
ئەوەی كاراو كاریگەر بێت .ئەمەش نایەتەدی تەنها بەوەی مرۆڤ دەبێت
خاوەنی ئیدارەیەكی ئازاد بێت و دواجاریش توانای ئازادی لە هەڵبژاردنی
كردەوەكانیدا ...سارتەر دەڵێت «مرۆڤ ئازادی كردەی هەیە ،بەاڵم دەبێ
بەدرێژای كات هەڵبژێرێت ،تەنانەت رێگرتنی وێنە لە وێنەكانی هەڵبژاردن،
مرۆڤ لەرێگای هەڵبژاردنە پەیدەرپەیەكانەوە حەتمەن پابەند دەبێت ،ئەم
پاپەندبوونەش سنور بۆ ئازادی داهاتووی دادەنێت ،لەهەمانكاتدا هیچ
پێوەرێكی موتڵەق نییە ،كە هەڵبژاردنەكانی بۆ دیاری بكات .ئەوەشی كە
تایبەتە بە مرۆڤ ئەوەیە (بوون) پێش (ماهیەت) دەكەوێت ،بۆیە نمونەیەكی
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پێشین نییە ،كە مرۆڤ بەرەو هەڵبژاردنەكەی بەرێت و نە دەسەاڵتێك ،یان
بنەمایەك كە رەوشتەكانی بەسەریدا بسەپێنێت.
ئازادی خۆی دەرناخات جگەلە ئیشكردن نەبێت ،ئەویش یەكێتی
پێكدەهێنێت لەگەڵ كاردا ،ئەویش بنەڕەتی پەیوەندییەكان و كارتێكردنە
بەرامبەرەكانە كە بنەماكانی خۆیەتی كار پێكدەهێنن ،ئازادی هەرگیز بۆخۆی
بەس نییە ،بەاڵم بەوەی بەرهەمی دەهێنێت خۆی دەخاتەڕوو ،ئەویش
بریتییە لە پابەندبوون بەكاری هەنوكە بۆ بنیاتنانی ئایندە ،ئایندەش نایەتەدی
تەنها بە لە تێگەیشت لە ئێیستا (هەنوكە) و دوای گۆڕینی نەبێت ،بەو
شێوەیە مرۆڤ فێری رێگای ئازادی خۆی دەبێت لە رێگای تێگەیشتنی لە
شتەكان ،بەاڵم دوورترە لەوەی كە ببێتە شتێك لە شتەكان كاتێك سارتەر
بڕیاردەدات ،كە مرۆڤ ئازادە مەبەستی ئەوەیە كە مرۆڤ تووڕدراوەتە
ئەم جیهانەوە بێئەوەی بتوانێت لەم دۆخە رزگاری ببێت كە خۆی تێیدا
دەبینێتەوە.
مرۆڤ لێگەڕاوە بۆ خودی خۆی و بوونی خۆی خراوەتە بەردەستی
ئازادییەكەی تەنها ئەو توانا حەدییەیە بۆ پێكهێنانی خۆی و هەڵبژاردنی
شێوازی خۆی لە ژیاندا ،كەواتە ژیانی مرۆڤایەتی تەنها هەڵبژاردنی خزدە،
لە هەموو ساتێك لە ساتەكانی بوونماندا هیچ داواكارییەكیش نيیە ،بۆئەوەی
مرۆڤ رزگاری بێت لەم زەڕورەتە كە بەسەریدا سەپێنراوە ،چەنك مرۆڤ
ئازاد نییە لەوەی كە واز لە ئازادییەكەی خۆی بهێنێ ،بۆیە وتەی «من
هەم» بە تەواوی هاو واتای وتەكەمە «من ئازادم» چونكە ئازادی هەستكردنە
بەبوونی خۆی ،بەراستی مرۆڤ خۆی هەڵدەخەڵەتێنێ و واهیمە دەكات،
كە ئەو دیلی زەروڕەتەو ئێستاش دەبینین دەیەوێت واز لە شێوازەكەی
خۆی بهێنێ لە ژیاندا بۆ ئەوەی ژیانی شتەكان بژێت ،بەاڵم مرۆڤ خۆی
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لەم حاڵەتەدا خۆی ئەم رێبازە دەگرێت ،بۆیە ئازادییەكەی بەرپرسە لەو
شێوازە تایبەتەی كە بۆخۆی هەڵیبژاردووەو پێی رازیبوو بەپێی ئەوە بژی،
تەنانەت مرۆڤ كاتێك دەیەوێت واز لە هەموو هەڵبژاردنێك بهێنێت
جۆرێك لە هەڵبژاردن دەستەبەردەكات ،چونكە هەڵنەبژاردن خۆی لە خۆیدا
جۆرێكە لە هەڵبژاردن كەسیش ناتوانێت مومارەسەی ئازادییەكەی من بكات
لەجیاتی خۆم ،بگرە خۆم بەرپرسیارم لەخۆم و هیچ رێگایەكیش نییە ،پاكانە
هێنانەوە بۆ وازهێنان لە ئازادیەكەم ،چونكە ئەو ئازادییە بە تەنها دەتوانێت
دەربڕی بوونم بێت بەوپێیەی كە زیندەوەرێكی نامۆم و لە جیهان دابڕاوم
هیچ رێگایەكیش نییە ،كە لەتەواوەتی لەگەڵیدا یەكبگرمەوە ،یان بەگشتی
لەگەڵیدا یەكبگرێتەوە.
دەربارەی ئازادی تاك و پەیوەندی بەوەی دیكەوە سارتەر دەڵێت
«ئازادی وەكو پێناسەیەك بۆ مرۆڤ لەسەر ئازادی ئەوانی دیكە ناوەستێت،
دەیكەمە مەبەستی خۆم و تێكەڵ دەبم بەو مەبەستە كە ئازادی ئەوانی
دیكەیە ،بەاڵم كاتێك پابەند دەبم بۆخۆمی داوا دەكەم وەكو چۆن بۆ
ئەوانی دیكەی داوا دەكەم ،پاشان كاتێك دان بەوەدا دەنێم بەحەقەت،
مرۆڤ زیندەوەرێكە ،كە بوونی پێش ماهیەتی دەكەوێت ،بریا لەبەرئەوەی
ئەو ئ��ازادە ،ناتوانێت لە هەموو بارو زروفێكی جیاوازدا تەنها داوای
ئازادییەكە بكات ،دوجار ناتوانێت جگەلەوەی كە داوای ئازادی ئەوانی دیكە
بكات ،بۆیە من بەناوی ئیرادەی ئازادییەوە كە بەشێكە لە ئازادی خۆی،
دەتوانم حوكمدان پێكبهێنم و دەریبكەم بەرامبەر بە هەموو كەسێك ،كە
خودی پێیدەڵێت كە واز لە بەرپرسیارێتی بوونی خۆی بهێنێ و شێوەكانی
ئازادییەكەی بشارێتەوە ،ئەم وتەیەش ئەو تۆمەتە خودیە رەتدەكاتەوە،
كە هەندێك دەیلكێنن بە بوونگەراخوازەكانەوەو مەزهەبی بوونگەراییەوە،
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بوونگەرایش نایەتەدی تەنها بە بوونی ئەویدیەكە نەبێ ،چونكە بوونی ئەوی
دیكە تەنها مەرجێك نییە بۆ بوونی من ،بگرە مەرجێكی مەعریفییە كە بۆ
بوونی خۆم پێكیدەهێنم.
سێیەم :ئەویدیكە دۆزەخە ...
وەكو سارتە دەیبینێ ناكرێت پەیوەندی گەوهەری لە نێوان خودەكاندا
دروست ببێت ،چونكە هەر خودێك پێیوایە كە خودەكانی دیكە «بابەتەكان»
و بەكارهێنانیان تەنها ئامڕازێكە ،بۆ بەدیهێنانی ئامانجە تاكەكەسیەكان.
بێهودە هەندێك لە فەیلەسوف و شاعیرەكان دەربارەی «خۆشەویستی»
و «هاوسۆزی» و «بەشداری ویژدانی» دەدوێن ،چونكە خود ناتوانێت بچێتە
ناخی خودەكانی دیكەوە ،مەگەر تەنهابیانكەین بە «بابەتگەلی» موجەڕەد،
چونكە خۆشەویستی لە كرۆكدا تەنها هەوڵدانە بۆ دەستگیركردنی ئازادی
«ئەوی دیكە» و سارتەر دەگاتە ئەوەی كە دەڵێ ،قسەكردن لەبارەی
خۆشەویستی ،یان بەشداری ،یان هاوسۆزی لەنێوان خودەكاندا جێگای
نابێتەوە ،چونكە ئامادەگی خود لەبەردەم ئەویدیكەدا وەكو كەوتنی ئەسڵی
وایە ،بۆیە یەكەم گوناه لەكاتێكدابوو كە لە جیهان دەركەوتم كاتێك ئەوانی
دیكەی لێبون.
«خود» لە دیدی بوونگەراییەوە ئەوەیەكە تاك بەتەنیا بژی و بگرە ئەو
كراوەیە لەسەر ئەوانی دیكە ،لێرەدا دەبینین بوونگەراییەكان بایەخ دەدەن
بەكێشەی «بوون لەگەڵ ئەویدیكەدا» و پەیوەندیكردن بەوی دیكەوە ،یان
ئەوەی كە پێی دەوترێت «بوونی ئەوی دیكە» كە سارتەر ئەم زاراوەیەی بۆ
داڕێژرا «ئەوانی دیكە دۆزەخن».
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چوارەم:
بوونی لە خودی خۆیدا ،بوون بۆ خودی خۆی»هۆش» لەالی سارتەر
بوونگەرایی هەڵوێستێكی دژ وەستاوە ،ئەو تەوژمە فكرییەی كە درێژە
پێدانی (دیكارت) بوو تا هیگڵ ،كە دەستەوسان بوو لە راڤەكردنی «شت بۆ
خودی خۆی» ،ئەوەی سەلماند كە ئەوەی لە خودا بونی هەیە ناتوانرێت
بە عەقڵ هەستی پێبكرێت» وەكو لە فەلسەفەی «كانت» هاتووە ،لەكاتێكدا
دەبینین كە بوونگەراكان وای دەبینن كە دەتوانرێت جیهان راڤە بكرێت لە
رێگای زنجیرەیەك دیاردەوە لە ئاستیەوە بەدەركەون ،هەروەكو (سارتەر) لە
كتێبی «بوون و نەبوون»دا ئاماژەی بەوەداوەو دەڵێ «بوون بەر ئەوەیە كە
دەیهێنێتە بوونەوە» ،لێرەشدا سارتەر لەرێگای فەلسەفەوە ئەوە رووندەكاتەوە
جیاوازی لەنێوان هەردوو چەمكی «بوون لە خودی خۆیدا» و بوون بۆ خۆ
خودی خۆی» ...لێرەدا شتێكی سەربەخۆ هەیە لە فیكر ،ئەم شتەش سارتەر
ناوی دەنێت «ئەوەی لە خودی خۆیدا هەیە» لە یەكەمجاریشدا دەبێت»
شتێك لەخودی خۆی» پڕە بەبوون ئەویش «كوتلە»یە كە بۆشایی تێدا نیيە،
دواجاریش بۆ خۆی «تاریكە» ،واتە «لە خودی خۆیدا هۆشی نییە» ،واتە
«پڕ بەخودی خۆیەتی» ،هەروەها «شتێك بۆ خودی خۆی» زیندەوەرێكی
هۆشیار نییە ،كە بتوانێت ببێتە ئەوەی كە نابێت و نەشبێتە ئەوەی كە
دەبێت هەرشتێك لە خودی خۆیدا ئەوەی لە خۆی زیاتر نییە ،بەاڵم بەبێ
واتا بە ناساندنی «هۆش» نەبێ لەسەری بەو جۆرە جیهان لەڕێگەی هۆشەوە
دێتەدی و مەعقولیەتی خۆشی وەردەگرێت لەڕێگای «ئانا»ەوە ،دەشبێتە
پێكهاتەی بنەڕەتی خۆی «هەیە بۆ خودی خۆی»...
نەك «هەبێت لە خودی خۆیدا» هاوژیانی سارتەر «سیمۆ دی بۆڤۆار» لە
بڕگەیەكی جوانی یەكەم رۆمانیدا «ژنە میوان» بە واتای ئەوەیە ئامادەبوونمان
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بۆ جیهان ئەو جیهانە لە خەم هەڵدەسێنێت ،وەكو بینیمان یەكێك لە
بیروباوەڕە بنەڕەتییەكانی فەلسەفەی بوونگەرای ئەوەیە كە جیهان وشك و
رەق و پوچگەرا «عەبەسی» هیچ واتا بوونێكی رەسەن وەرناگرێت ،جگەلە
بەهەشت كردنی نەبێت لەڕێگای هۆشی مرۆڤایەتییەوە نەبێ «ئەوەی بۆ
خودی خۆیەتی» ژیان دەبوژێنێتەوە ئەوەی لە خودی خۆیدایە دوای ئەویش
ئەوە دێت كە جیهان بە توندی یەكگرتوو نییە ،بۆیە هەموو تاكێك هەستی
پێدەكات ،بە شێوازی تایبەتی خۆی دیاردەكانی راڤە دەكات.
ئەنجامی زمانەوانی ئەم هەڵوێستە فەلسەفییەش كە بڕوای رێژەیی هەیە
شێوازێكی ئازادی ناڕاستەوخۆیە ،واتە شتەكان و رووداوەكان پیشاندەدرێن
نەك وەكو ئەوەی لە ئەسڵدا هەن ،بەاڵم بە شێوازی زانستی دیاردەكان
«فینۆمینۆلۆژیا» واتە وەكو چۆن هەستی تایبەتی تاك دركی پێدەكات.
«ئەلبێرت یەس» بەراستی دەرب��ارەی سارتەر دەڵێت «ئ��ەوەی كە
لەالی نوسەرێكی دیكە هەیە تەنها گێڕانەوەیەكی بابەتیانەیەو لەالی سارتەر
شێوەی چێژ وەرگرتنێكی تاك وەردەگرێت و بەپێی هەستی ئادەمیزاد،
كە هەریەكێك لەوان ئەزمونی خۆی دەژی جیاوازە ،كەواتە بوون لەالی
سارتەر بریتییە لە دوو بوون :بوون بۆ خۆی كە ئەویش هۆشەو بوون لە
خودی خۆیدا كە بریتییە لە بابەتی دەرەكی بەخشش .پەیوەندی لە نێوان
ئەم دوو بوونەدا پەیوەندی جیابوونەوەو بەیەكگەیشتنە لە یەككاتدا ،هۆش
لەهەستكردنیدا بە بابەت جیاواز لەخۆی ،بەاڵم لێی جیانییە چونكە ئەو
واتە بابەت دەكەوێتە بواری هەستكردنەوە ،ئەم دیاردەیە سارتەر ناوی لێ
دەنێت (سلبیەتی مرۆڤ) بۆ نمونە دەڵێم «من بەردێك دەبینم ،بەاڵم من
ئەو بەردە نیم».
بەوشێوەیە سارتەر بڕیار دەدات ،كە مرۆڤ دەالقەیەكە لە بوون یان
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درزێكە لە دیواری گشتی بووندا ،چونكە ئەو دەبێتە هۆی یەكنەگرتنی
تەونی گەردون ،ئەگەر تەسەوری بوونمان كرد لە رستەیەكدا وەكو بەرێك،
ئەوجا مرۆڤیش دەبێتە ئەو كرمەی كە ناوەوەی ئەو بەرە دەخواتەوە ،بەاڵم
نابێت ئەوە لەبیر بكەیت كە مرۆڤ كرمەو هیچی نییە ،جگەلەوەی كە كرم
بێت ،بگرە ناتوانێت لە واقعی مەسەلەكەدا ،جگەلەوەی كە بوونی خۆی
وەكو كرمێك پێ قبوڵ بێت.
پێنجەم :بوونێك نییە ،كە ناوی سروشتی ئادەمیزاد بێت.
سارتەر ئەوە رەتدەكاتەوە كە لێرەدا بوونێك هەبێت بەناوی سروشتی
ئادەمیزادەوە ،یان «فیترەت» ئەمەش پشت بەستن بەوەی كە مرۆڤ هەیە،
پاشان خۆی بڕیاری بوونی دەدات ،سارتەر لە كتێبی «بوونگەرایی مەزهەبی
مرۆڤایەتییدا»دەڵێ «سروشتی مرۆڤایەتی نییە ،ئەمەش واتای ئەوەیە كە هەموو
سەردەمێك پەرە دەسێنێت بەگوێرەی یاسای دیالێكتیكی ،ئادەمیزادەكانیش لە
پێكهاتەی خۆیاندا پشت بەو سەردەمە دەبەستن كە تێیدان نەك بە سروشتی
مرۆڤایەتی ،هەروەها دەڵێ «لەم نمونانە پوچتر نییە ،كەخێری خەڵكیان
تێدانییە» ،یان «ئەگەر رێزت لە نا كەسبەچەیەك گرت لێت یاخی دەبێت»،
یان «خۆ گەورەگرتن بەسەر خەڵكی گەورەدا سەدەقەیە «لەم نمونە باوانە
زیاتر نییە ،كە هەمووی لەگەڵ بانگەشەكەماندا یەكدەگرنەوە بۆ یەك شت:
كە بەرهەڵستی دەسەاڵتی هەبوو نەكەین و بەرەنگاری ئەو كەسانە نەبینەوە
كە لەخۆمان بەهێزترن ،خۆمان تێهەڵنەقورتێنین لەوەی كە پەیوەندی بە
ئێمەوە نییە و بواری ئێمە نییە ،یان ئەو هەمووەی كە ناڕێكە لەگەڵ داب
و نەریتی (بیدعە) و ئەو هەمووەی كە تاقیكردنەوە نەسەلماندووە ئەنجامی
شكستە ،منی تاقیكردنەوە ئاماژەم بەوەدا كە ئادەمیزاد بەگوێرەی سروشتی
113

ئاشنابوون بە سارتەر

خۆی حەزی لە كردەی ئادەمیزادە ،پاشان دەبێت كە لێرەدا بنەمای چەسپاو
توندوتۆڵ هەبێت ،بۆ رێگرتن لەوەی كە بیهێننەوەو بەربەست بێت لەنێوان
ئەوان و ئەودا ،ئەگینا ئاژاوە بەرپا دەبێت و ئسوڵەكان ون دەبن.
رەنگدانەوەی فەلسەفەی بوونگەرایی لە كارەكانی چان پۆل سارتەردا.
یەكەم :شانۆنامەی (مێش)
سارتەر نەیوستووە كارەكتەری رۆمانەكانی وەكو نێگەتیڤ بمێنێتەوەو
رەخنەگرەكان خەسڵەتەكانیان شیبكەنەوەو هەڵسوكەوتەكانیان راڤە بكەن،
بگرە چەند رۆمانێكی فەلسەفی پێشكەشكردوین ،كە كارەكتەرەكان خۆیان
پێچەوانەی راڤەكردنی واتای ئەو بۆچوونە دەكەن ،كە لەگەڵ خۆیاندا
هەڵیانگرتووە كارەكتەرەكانی رۆمان لەالی سارتەر بە خۆیان دەڵێن چیان
دەوێت بیڵێن ،هەرچەیەكیشیان بووێت لەالی ئەوی دیكە بیڵێن ،ئەمەش
واتای ئەوەیە كە ئەمانە وەكو بابەت نین ،كە رۆماننوس لێرەو لەوێ
باڵویان بكاتەوە ،بەڵكو بوەتە كارەكتەرێكی هۆشیارو خودی خۆی تێدەگات
و رەوشتی خۆی رەخنە دەكات و دەیخاتە سەر هەڵسوكەوتەكانی بەو
جۆرە لە تواناماندا دەبێت .كە بڵێین رۆمانی فەلسەفە چاوەرێی ئەوە نییە،
كە رەخنەگران كارەكتەرەكانی بناسن یان ریزبەندیان بكەن بەژێر هەندێ
شێوەی كەسایەتی گشتیدا ،بگرە ئەم خۆی ئەم ئەركە ئەنجامدەدات بۆ
حسابی تایبەتی خۆی ،بێئەوەی چاوەڕێ بكات لە هیچ رەخنەگرێك بێت و
تەئویلی بكات یان راڤەی بكات یان شیبكاتەوە.
شانۆگەری «مێش» بابەتەكەی ئەفسانەیەكی كۆنی گریكیە «ئەلیكترا»ی
سۆفۆكڵیس و ئارەزووی ئەلیكترا بۆ تۆڵەكردنەوەی باوكە غەدر لێكراوەكەی
«ئاگامەمدنوو» كە بەالیەن دایكییەوە «كلیمسترا» و دۆستەكەی (ئیجست»
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ئەو تۆڵەكرنەوەیەی كە نەیتوانی بەتەنها ئەنجامی بدات و چاوەڕێی
«ئۆرست»ی برای بوو ،پاڵەوانی شانۆگەریەكە ،بۆئەوەی تۆڵەی باوكیان
بكاتەوەو تۆڵە لەدایكیان بكاتەوە ،كە غەدری لە باوكیان كردووەو شووی
كرد بە «شیجست» دوای ئەوەی كە رێككەوتن كە «ئاگامەمنوون» بكوژن،
سارتەر ویستی شانۆگەریەكە پۆشاكێكی بوونگەراییانەی لەبەربكات ،پێموایە
لەمەدا سەركەوتووبوو.
«مێش» رەنگدەرەوەی چەندین بیروباوەڕی فەلسەفەی بوونگەرایی
بوو و دەربڕی راستیش بوون لەوە ،سەرەكیترین لەو بیروباوەڕانە ئیرادەی
ئازادە كە كەسایەتی ئۆرست بەرجەستەی دەكات ،روون بوەوە ،كە ئیرادەی
ئازادی ئۆرست سوربوونە بەهێزەكەی لە دوو هەڵوێستدا ،یەكەم بە كوشتنی
دایكی و مێردەكەی و دووەم خۆڕاگری دوای تاوانی كوشتنەكەو هەڵگرتنی
بەرپرسیارێتی ئەم تاوانە ،بەپێچەوانەی «ئەلیكترا»وە كە پەشیمانی ئازادی
دەدات ،لە عەزیمەتی خاوی دەكاتەوە لە هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی بڕیار مادامی
خەونی بە بەدیهێنانی دەبینی و هانی براكەی دەدات كە جێبەجێیبكات ،ئەم
ئیرادە ئ��ازادەش لە ئاستی وەاڵمدانەوەی ئۆریست بۆ خواوەندی ژۆبیتەر
رەنگدەداتەوە ،كە سەرشانی ئەلیكترای بە پەشیمانی و حەسرەت گران
كردووەو هەوڵیداوە ئیرادە ئازادەكەی لێ زەوت بكات ،ئۆرست دوای ئەوەی
كوشتنەكە ئەنجامدەدات وەاڵمی ئەلیكترای دوودڵ و پەشیمان دەداتەوە ،لەم
وەاڵمدانەوەیەشدا خەسڵتە سەرەكییەكانی بوونگەرایی بەدیاردەكەون ئەویش
ئازادی و پابەندبوونە ،ئازادی ئۆرست وایلێدەكات بەرپرسیارێتی كردەوەكەی
لە ئەستۆ بگرێت ،ئەگینا پەشیمان دەبێتەوە لەوەی كە كردویەتی و بە ئیرادەی
رەبەقی ئازادی خۆی لە بەرامیەریشدا ئیرادەی زەوتكراوی ئەلیكترای خوشكی
دەردەكەوێت ،كاتێك شەڕكەرەكان دەترسێنێت خۆی توشی پەشیمانی دەبێت.
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ئۆرست :بەاڵم ئازارەكەی لەخۆی دەردەچێت ،هەر بەتەنیا ئەو خۆی
دەتوانێت لێی رزگار بێتو خۆی ئازادە.
ئۆرست :كێ دەتوانێ بزانێت كە چیم دەوێ تەنها تۆ نەبێت؟ دەبێ
لێبگەریێیت كەسێكی دیكە بڕیاربدات؟...
ئۆرست :تاوان كە ئەنجامدەرەكەی ناتوانێت بەرپرسیاریەتییەكەی لە
ئەستۆ بگرێت ،تاوانی كەس نییە وانییە؟ ئەم ئیرادە ئازادییە ،هەروەها
لە وەاڵمەكەی بۆ ژۆبیتەری خواوەند دەردەكەوێت كە هەوڵیدا عەزیمەتی
خاوكاتەوەو ئیرادەی زەوت بكات و ئەویش لە رێگای ترس و نیگەرانی لە
ناخی خۆیدا وەلی ئۆرست خاوەنی ئیرادە ئازادەكەی خۆیەتی و دەڵێ:
ئۆرست :من تاوانبار نیم ،ناشتوانیت زۆرم لێبكەیت بە بیركردنەوە لە وەی
كە دانی پێدا نانێم كە تاوان بێت...
ئۆرست :لەهیچ شتێك پەشیمان نیم...
ئۆرست :ئەم جیهانەی تۆ هەمووە بەشی ئەوە ناكات كە گوناح
بكەیت ...ژۆبیتەر تۆ پادشای خواوەندیت ،پادشای تاشەبەردو ئەستێرەكانیت،
پادشای شەپۆلەكانی دەریایت ،بەاڵم پادشای ئادەمیزاد نیت...
ئۆرست :تۆ ،بەاڵم نابوو بە ئازادی بمخوڵقێنی ئەگەر هەبێت واتای
ئەوەیە ،كە بوونی تایبەتی خۆت بخوڵقێنی...
ئۆرست:مەحكوم بەوەم كە هیچ شەریعەتێكی دیكەم نەبێت ،جگەلە
شەریعەتەكەی خۆم نەبێت ...ناتوانم جگەلە رێگام خوم بەوالوە بگرم...
لەبەرئەوەی جۆبیتەر من مرۆڤم ،هەموو مرۆڤێكیش لەسەریەتی رێگای
خۆی بدۆزێتەوە...
ئۆرست :هەقی تۆم چییە؟ هەریەك لە ئێمە بەهاوشانی یەكدی
شۆڕدەبینەوە ،بەبێ ئەوەی بە یەك بگەین وەكوو دوو پاپۆڕ ،تۆ خوایتی منیش
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ئازادم ،هەردووكمان لە تەنیایدا وەكو یەكین دڵتەنگیمان وەكو یەك وایە ،كێ
پێیوتی من لە پەشیمانی دەگەڕێم لەم شەوە درێژەدا؟ پەشیمانی ،پەشیمانی،
بەاڵم ناتوانم چیدی پەشیمانی بچێژم و نەشخەوم هەوڵدانێك بۆ زەوتكردنی
ئیرادەی خۆت لە ئاهەنگەكە دەرنەكەوتیت ،پادشا فەرمانی دا كە بە زۆر
بتبەن!...
هیچ بەهایەكی چەسپاو نییە ،كە حوكمی مرۆڤ بكات واتە لێرەدا
نمونەیەكی پێشین نيیە ،كە مرۆڤ پابەند بكات لەسەر بەرنامەی خۆی بڕوات،
بەڵكو مرۆڤ خۆی بەها مرۆڤایەتییەكانی خۆی دەخوڵقێنێ بە خێرو شەڕیەوەو
پێویستم بە خوداوەندێك نییە ،كە ئەوانەم فێربكات مایەی دادپەروەرییە كە
هەستكردنیان بە كەرامەت بۆ بگەڕێنمەوە.
ئەمە وەاڵمی ئۆرستە بۆ ئیجست بەر لەوەی بیكوژێت...
ئازادی بەشێمی سەپێنراوە بەسەر ئادەمیزاددا هیچیان نییە ،جگە لەوەی
كە دەبێ ئازاد بن ،ئێستاش كەس ناتوانێت لە ئازادیەكەیان بەرگەشتیان بكاتەوە،
ئەوەی بەبێ ئەو ئازادییە بژی ،دەژی بێ ئەوی هەست بە بوونی خۆی بكات.
جۆبیتە :ئادەمیزادەكان ئازادن تۆ ئەمە دەزانیت و ئەوان ئەمە نازانن..
ئیجست :ئەگەر ئەوەیان بزانیایە كۆشكەكەیان لەهەر چوار الوە دەسوتان
ئەوەتا پانزە ساڵ تێدەپەڕێت ،من نواندن دەكەم بۆئەوەی قەناعەت بە توانایان
پێبهێنم.
ئیجست :وەلێ كێ حوكمی بەسەردا داین؟
جۆبیتەر :هیچ كەس جگەلە خۆمان نەبێت ،چونكە خۆمان هەمان
ئالودەیمان هەیە ،تۆ حەزت لە رژێمە ئەی ئیجست ،جۆبیتەر :تۆ لەدایك
بوویت بۆ ئەوەی ببیت بە پاشا.
جۆبیتەر :ئۆرست ئەوە دەزانێت كە ئازادە.
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ئیجست :بوونی پیاوێكی ئازاد لە شارێكدا وەكو بزنێكی گەڕ وایە لەناو
میللەتێدا...
جۆبیتەر :كاتێك ئازادی دەتەقێتەوە رۆژێك لە رۆژان لە دڵی مرۆڤدا،
خواوەندەكان هیچیان نییە ،بەرامبەر ئەم مرۆڤە تەنها دەسەپاچەیی نەبێت،
چونكە ئەوە كێشەی ئادەمیزادو ئادەمیزادەكانی دیكە لەسەریانە كە لێگەڕێن
بڕوات بەڕێوە ،یان ئەوەتا بیخنكێنن...
سەرجەم شانۆگەری «مێش» دوای ئەوەی چەند بڕگەیەكمان لێهێنایەوە،
رەنگدانەوەی چەندین بنەمای فەلسەفەی بوونگەراییە ،دیارترینیان وەكو
باسمانكرد كێشەی ئازادیی و ئیرادەی ئازادە ،لەگەڵ ئەوەشدا سەرجەم دەقەكە
رەنگدانەوەی كێشەی ئەشكەنجەدانی گەلێكە بە خورافاتەكانی غەیبەوە،
هەروەكو «ئیجست» ئەوەی كرد ،لەگەڵ دانیشتوانی گوندی «ئەگۆس» ئەو
شوێنەی لە پەشمانیدا ژیانیانی و بەدرێژیی پانزە ساڵ رەشپۆشیكردن و دوای
ئەوەی ئاگامەندبونی كوشت و ئەمەش لەپێش چاوماندا ئیرادەی زەوتكراوی
مرۆڤمان پیشاندەدات ،كە بەرجەستەیە لەخەڵكی «ئەرگۆس»دا ،ئەوانەی
كە بڕوایان بە بڕیارەكانی «ئیجست» هێنا بەبێ هیچ بیركردنەوەیەك ،یان
بەرگریكردنی ئەو خورافاتانەی كە گەلەكە بۆ ماوەی پانزە ساڵ لەسەر
لە پەشیمانی و حەسرەت بۆ شتێك ژیان ،كە ئەوان ئەنجامیان نەدابوو،
بەرامبەر بە ئیرادەی ئازادی یاخیبووی «ئۆرست»...
دووەم :شانۆگەری (دانیشتنی نهێنی).
شانۆگەرییەكەی سارتەر كە ناوی «بێ دەرگا» ،یان «دانیشتوانی نهێنی»،
یان «دەرگا داخراوەكان» ،یان «بازنەی بەتاڵ» ژیانی دۆزەخی سێ كەسمان
پیشاندەداو بۆیان بڕاوەتەوە كە هەتا هەتایە پێكەوە بژین...
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«ج��ارس��ان» رۆژنامەنوسێكی فەرەنسییەو لە خزمەتی سەربازی
هەاڵتووەو فەرمانی گوللەبارانكردنی بۆ دەرچووەو دوو ژنیش یەكەمیان
«ئینیز» نوسەری ژمێریارییە لە بەرێوەبەرایەتی پۆستەو بە گاز دەخنكێت،
«ئستیل» شۆخە ژنێكی نێو كۆمەڵەو بە هەوكردنی سی دەمرێت.
شانۆگەرییەكە روونكردنەوەیەكی بێ بەزەییانەی ئەو چینانەیە كە
درۆ دەكەن و خۆیان لە كەسانی دیكە دەشارنەوە ،سزادانی كەسەكان
لێرەدا وانایەكسان و روونەو لە دۆزەخەكەی سارتەردا ئاگر نییە ،هەروەها
ئامێری ئەشكەنجەدان و نە شەیتانەكان بگرە تەنها پەشیمانییەكی رووتەو
خۆراكەكەشی خودێكی بێكۆتایی و هەستكردن بە شەرمەزاری لەو هەمووەی
كە مرۆڤ هەیبوو و دروستی كردبوو و تاسەیەك كە هیوای تێدا نییە ،بۆ
قوربانیدان بە رابردوو ئەهوو ئەگەر ئەوە ببێت ،چونكە تاكە هەلی مرۆڤ
لەسەر زەوییە ،لە ساتە وەختێكی زەمەنیدا خۆی و نەك لە ژیانێكی دیكە
دوای مردن.
سەرباری ئ��ەوەش شانۆگەریەكە بەروونی بنەمایەك لە بنەماكانی
فەلسەفەی بوونگەرایی دەخاتەڕوو ،كە ئەویش «ئەویدیكە دۆزەخە»یە،
لەوێدا ئازاری ئەو سێ كارەكتەرە پیشاندەدات لە ئەنجامی بوونیان لە یەك
شوێندا ،دەبینین هەریەكەو كۆسپ دەخاتە بەردەم ئازادی ئەویدیكە لە
ژووری خەمۆكی لە دۆزەخی ئەودنیادا...
لە راستیدا دۆزەخی سارتەر جیهانی ئەویدیكەیە ،كە هیچ دەرویەكی
تێدا نییەو هیچ سودێكیشی نییە ،جیهانێكە ئەوانیدیكە تێیدا دەژین ،بێئەوەی
هیچ رێگایەك هەبێت بۆ بەدیهێنانی هیچ پەیوەندییەكی راستەقینە ،یان
بەشدارییەكی كاریگەر لە نێوان خودەكان لەناخەوە لەم جیهانە هاوبەشەدا
لەوانەیە سۆز بوروژێنێت ،یان خۆشەویستی لەم جیهانە سەیرەدا بەیەكبگەنەوە،
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بەاڵم هیچ رێگایەك نادۆزیتەوە بۆ بەدیهێنانی هەستەكەی و تێركردنی
پێداویستییەكەت ،لەوانەیە بتەوێت ئەویدیكە بكوژیت كە زۆر لێی وەڕز
دەبیت ،وەلێ ئەیەوێ كە بتوانیت لێی رزگارت بێ تەنانەت بە كوشتنیش
بێت ،چونكە ئەو مردووە هیچ رێگایەك نییە ،بۆ سەرلەنوێ لەناوبردنی
ئەمەش لەڕێگای دەقی شانۆگەریكەوە بەدیدەكەین...دەبینین كە «ئەنیز»
هەڵوێستێكی سەرزەنشتكار دەوەستێت لە «جارسان» و «ئەستیل» وە رێگا
نادات پێكەوە تەبابن ،لە رێگەی چاودێریكردنی جوڵەو هەڵسوكەوتیان ،بگرە
دەقەكە چاودێریكردنی جواڵنەوەی یەكدی وێنا دەكات ،ئەمەش دەبێتە مایەی
ئەشكەنجەی دەروونی هەریەكێك لەوان لەرێگای ئەوەی هەست دەكات ،كە
ئیرادەی زەوت كراوە بەهۆی چاودێریكردنی لەالیەن ئەویدیكەوە...
جارسان :هەڵوێستەكە وەكو مرۆڤێك وایە كە خەریكە نوقم دەبێت
و بەرە بەرە هەرەس دەهێنێ ،هیچی دیكە نامێنێ جگەلە هەردوو چاوی
نەبێت لەسەر رووی ئاوەكە ،چی دەبینێ؟ پەیكەرێكی ناشرینی برۆنز دەبینێ
ناوی برادەرەكەی چییە؟
ئەستیل :هەرگیز ناتوانم تەحەمولی بیرۆكەی بوونی كەسێكی دیكە
بكەم كەلە منەوە چاوەڕێی شتێك دەكات ،ئەمەش واملێدەكات هەمیشە شتی
پێچەوانە بكەم...
ئەنیز :باشە ئەوە بكە! ئەگەر دەتوانیت ،تۆ تەنانەت ناشزانی كە ئەوان
چاوەڕێی چی دەكەن...
ئەنیز :دەتوانیت دەمت داخەیت ،زمانت ببڕیت -بەاڵم ناتوانی بوونی
خۆت لەوێ قەدەغە بكەیت ،ئایا دەتوانیت بیرۆكەكانی خۆت قەدەغە بكەیت؟
گوێم لێیەتی كە وەكو سەعات لێدەدات ،تك تك تك تك ،من دڵنیام كە تۆ
بیرۆكەكانی من دەبیستیت مەسەلەكە ئاسانە دەتوانی لەسەر قەرەوێڵەیەك
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پاڵكەویت ،بەاڵم لە هەموو شوێنێكی ،هەر دەنگێك كە بۆم دێت دەیچڕێت،
چونكە تۆ لە رێگاكەیدا وەستانت ،بۆ تۆ تەنانەت سەرو چاویشت دزیم،
خۆت ئەمە دەزانیت و نامەوێ بیرت بخەمەوە .ئەی چی لەبارەی ئەستیلەوە؟
ئەویش لێ دزیم ،ئەگەر ئەو بوایە پێكەوە دوو بەدوو بوونایە پێتوایە ،ئاوەها
مامەڵەی لەگەڵدا دەكردم وەك تۆ ئێستا مامەڵەم لەگەڵدا دەكەیت؟ نەخێر
دەستت لەسەر سەروچاوت البە ناهێڵم ئاسودەبیت.
تۆ لەوێ دادەنیشیت وەكو بڵێی لەخۆت چوویت وەكو «یۆگی» تەنانەت
نەشمبینیوە ،بەاڵم لە ئێسقانمدا هەستی پێدەكەم ،ئەو لەگەڵ هەموو دەنگێكدا
قسەدەكات ،تەنانەت خشەی جل و بەرگەكەشی لەپێناوی مندایە ئەو بزەت
بۆدەكات ،بەاڵم تۆ نایبینی باشە لەسەر ئەم مەسەلەیە ناوەستم پێم باشە
دۆزەخی خۆم هەڵبژێرم ،حەزم لێیەتی چاو ببڕمە چاوت و رووبەڕوو ملمالنێ
بكەین.
جارسان :ئەگەر هەوڵی جوڵەیەك بدەیت و دەستت بەرزكەیتەوە ،بۆ
سەرچاوت باوەشێن بكەیت ،ئێمە من و ئەستیل زۆر كەم هەست دەكەین،
هەریەك لە ئێمە بەتەنیا دەتوانێت یارمەتی خۆی بدات ،ئێمە بەشێوەیەكی
ئاڵۆز بەیەكەوە بەستراوینەتەوە ،لەگەڵ ئەوەشدا هەڵبژاردنەكە بە «ماوەیەك
بێدەنگی» هەلو؟ چی روودەدات؟
ئەستیل :ناتوانم ئەوە بڵێم ..ئازیزەكەم سەخیف مەبە ،ناتوانم بچمە
ناختەوە ،دەبێ خۆت بڕیاری ئەوە بدەیت.
سێیەم :رۆمانی دڵ تێكەڵدان.
هەر كە رۆمانی «دڵ تێكەڵدان»م خوێندەوە ،ئەگریام بەدوای حیبكەی
چیرۆكەكەوە كە تاسەم بوو ،بەاڵم سەرجەم بایەخم ئەوە بوو ،كە مەعریفەی
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راستیم دەستبكەوێت بە پرسیارە بوونگەراییەكان ،هەروەها نیگەرانی بوون
دەربارەی بژێوی كە دەبێتە پاساوێك بۆ ژیان ،دەرباری ئەو بێزارییەی كە
لە دەرونی ئەو كەسانەدا هەیە كە شێوازین (نەمەتین) دەربارەی ئازادیم،
بۆچی من ئازادم ،ئایا ئازادی مەرجە بۆ بوونم؟ ئەم هەموو پرسیارە باری
گران كردم كاتێك رۆمانی (دڵ تێكەڵدان)م خوێندەوە .سەرەڕای بارگرانی
لەسەرم بەاڵم لەبەردەممدا پرسیارگەلێكی گەورەی كردەوە ،پێموایە كە ژیانی
خۆبەخشیم و ژیان بە هەموو كەسێك كە خوێندویەتیەوە و تامی تایبەتی
هەیە بۆ بوون و بەهای ئەو بوونە ئادەمیزادییە ،ئایا بوونێكی بێهودەیە ،یان
ئەوتا بوونێكە لە پشتیەوە مەبەستێتی شتی مەزن بۆ ئادەمیزاد بەدیبهێنێ،
پرسیارە مەزنەكەش ئەوەیە كە لە دەرونمدا جێیهێشت .ئایا دەتوانین بوونی
تایبەت بە خۆمان بخوڵقێنین و بتوانین خاوەنی ئیرادەی ئازاد بین لە سایەی
واقیعێكی قورس بە كۆت و پێوەن و مەرج و قەدەغەكردنی ،كە نایەڵێت
مرۆڤ بە شێوەیەكی ئازاد بیربكاتەوە؟
*نیگەرانی بوون لە (دڵ تێكەڵدان)ی سارتەردا ...ئەو نیگەرانییەی
كە سارتەر باسی دەك��ات ،لە (دڵ تێكەڵدان)و نیگەرانییەكی بێهودەیە
(پوچگەراییە) مەبەستی ئاسودەبوونە یان نەكارەییە ،بگرە نیگەرانییەكە
مەبەستیەتی لە رێگایەوە هەست بە بەرپرسیارێتی بكرێت نیگەرانییەكە
مرۆڤ هاندەدات كە رقی لە ئاسودەیی و خۆبەستدانەوە بێتەوە ،بۆ ئەوەی
بوونی خۆی جێیەجێبكات ،بۆ جیهانی كردارو ئیرادەی ئازاد.
ئەمانەی خوارەوە لە دەمی (رۆكنتان) پاڵەوانی رۆمانەكەوە هاتووە.
*سەرەتای نیگەرانی بون «گەڕان بەدوای ئازادییەوە» «بیرم لەوە
كردەوە كە من ئازاد نیم ،لەخانەی كتێبدا هەوڵمدا بەبێ سەركەوتویی كە
لەم بیرۆكەیە رزگارم بێت ،ویستم لێی رابكەم ،بۆ قاوەخانەی «مابلی»
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هیوام وابوو كە لەژێر روناكیەكاندا بڕەوێنەوە ،وەلێ لێرەدا هەر مایەوە
لە دەروونمدا قورس و بەئێشە»« ،من ،بەتەنیا دەژیم تەنیا وەكو تەنیایی،
لەگەڵ كەسدا قسە ناكەم ،هیچم نادرێتێ و هیچیش نادەم و عیسامێكی
بێ حساب».
«بیرۆكەم ئەوەیە كە «منم» لەبەرئەوە ناتوانم بوەستم ،من زیندەوەرم
چونكە بیردەكەمەوەو ناتوانم بیرنەكەمەوە ،ئەگەر زیندەوەر بم ئەوە
«چونكە من» دەتوانم ببمە «من»« ،من» كە خۆم لەو عەدەمە دەكێشمەوە
كە مەبەستمە بیركردنەوەكان لەدوامەوە دروستدەبن و سەرەگێژەكە
هەستدەكەم لە پشتی سەرمەوە لەدایك دەبن».
«من زیندەوەرێكم و بوونم هەیە ،بیردەكەمەوە كەواتە هەم ،من
زیندەوەرم چونكە بیردەكەمەوە ،بۆچی دەمبینی بیردەكەمەوە؟ لەمەودوا
نامەوێ بیربكەمەوە ،زیندەوەرم چونكە بیردەكەمەوە كە دەمەوێ نەبم،
بیردەكەمەوە چونكە بیروڕا دەكەم ئەو چەپەڵە رایكرد...
*ئازادی و هەڵبژاردن...
«دەبێ هەڵبژێری»
(من هێشتا ئازاد نیم ،ئیدی ناتوانم ئەوە بكەم كە دەمەوێت).
«بەاڵم دەبێت هەڵبژێرێت ،لەنێوان ئەوەی بژێت یان قسەبكات...
«قسە بكە یان ئەوەتا بێدەنگ بە ،بەاڵم هەڵبژێرە»
*ئازادی لەگەڵ پابەندبووندا «ئیلتیزام»
ئازادی واتای نییە ،جگەلەوەی كە بەرپرسیارێتی نەبێت
«ئایا ژیان شایانی ئەوەیە كە بژیت؟»
عیسامییەك بە زمانێكی فریودەرەوە پێیوتم :نوسەرەكە بۆ بەرژەوەندی
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گەشبینی ئیرادی كۆتایی هات ،ژیان واتای هەیە ئەگەر مرۆڤ بیەوێت
واتای بداتێ ...یەكەم لەسەریەتی كاربكات ،خۆی توڕداتە ئیشكردنەوە،
ئەگەر بیربكاتەوە واتە پابەندبووە ،دەیوت «چەند ئاسانە مرۆڤ ئەركەكەی
بەجێبهێنێت و چەندیش زەحمەتە».
پرسیاری بوون:
دەتوانرێت مرۆڤ خەون بە ژیانێكەوە ببینێت كە لە ژیانی خۆی
جوانتر بێت ،بەاڵم ئەو خۆی دروستی كردووە؟ هیچ پاكانەیەك نییە بۆ
بوون ،بێگومان بەڕێز تۆ مەبەستت ئەوەیە كە ژیان هیچ ئامانجێكی نییە؟
ئایا ئەمە ناوی رەشبینی نییە؟
ژیانی ئاسایی كە نەریت حوكمی دەكات هیچ شتێكی تێدا نییە ،كە
پاساوی ژیان بداتەوە...
«من كەسێك یان دانم نییە ،لێرەدا رۆژان هەن بەبێ رێكوپێكی
ئاژەنگ دەنێن ،پاشان لەپڕێكدا بریسكانەوەكان وەكو ئەم بریسكانەوەیە»...
خەڵكی دێنە ژوورەوەو دێنە دەرەوە هەرگیز دەسپێكەكان نییە،
رۆژان دەچنە سەر رۆژان��ی بێ واقیع و بێ هۆكان ،ئەمەش پرۆسەی
كۆكردنەوەیەكی خاوو بێكۆتاییە.
«مافی ژیانم نەبوو رێكەوتنێك بە دیاركەوت وەكو بەردێك هەبووم،
وەكو روەكێك ،وەكو میكرۆبێك ،ژیان بە بەختەوەری گەشەی دەكردو
بەهەمووالیەكدا ،هەندێك جار ئاماژەی ئاڵۆزی بۆ دەن��اردم ،هەندێك
جاری دیكەش هەستم بە بوونێك دەكرد ،كە ئامانجێكی نەبوو «ئاوها
بیرم لێدەكردەوە بۆئەوەی ببێتە پوچترین روودانی موغامەرە،دەبێ مرۆڤ
بەتەنها دەست بە «گێڕانەوەی» بكات ،ئەمەش خەڵكی دەخەڵەتێنێت مرۆڤ
124

ئاشنابوون بە سارتەر

هەمیشە گێڕەوەری حیكایەتەكانە ،ئەو بە چیرۆكەكانی خۆی چیرۆكی
كەسانی دیكە دەورەدراوە ،لە رێگەیان هەموو شتێك كە لێی روودەدات و
هەوڵدەدات ژیانی بژێت هەروەكو دەیگێڕێتەوە...
نوسەر لەسەر زاری رۆكانتان لە كۆتایدا پێمان دەڵێت دەبێت بوونی
خۆمان بخوڵقێنین ،كە شایانی باسكردن بێت دوای ئەوە لە بووندا نامێنین...
«رابردوو سودی نییە ،تاك هەمیشە دەبێتە خواستی ئەوەی هەبێت كە
لە ئایندەدا خودیی بەدیبهێنێت»...

سەرچاوە:
ئیمام عەبدول فەتاح /تۆڕی ئینتەرنێت
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كـــۆمـــاری بێدەنگـی
ژان پۆل سارتەر
لەفارسییەوە :ئەژنە خالید
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ئێمە هیچ كات ب��ەرادەی سەردەمی داگیركردنی فەرەنسا لەالیەن
ئەڵمانییەكانەوە ئازاد نەبووین .ئێمە هەموو مافەكانمان و یەكەمین یان مافی
دەربڕینمان لێزەوت كرابوو .هەموو رۆژێك ،چاو لەناو چاو ،سوكایەتیان
پێدەكردین و دەبوو بێدەنگ بوایەین .ئێمەیان كۆمەڵ بە كۆمەڵ دوور
دەخستەوە بۆ تاراوگە ،بە ناوی كرێكار ،جولەكە و زیندانی سیاسی ،هەر
شوێنێك لەسەر دیوارەكان ،لە رۆژنامەكان و لەسەر پەردەی سینەما ،ئەو
وێنا بێ رۆح و قێزەونەمان دەبینی ،كە ستەمكاران دەیانویست خۆمان
دەرخواردی خۆمانی بدەین و لەبەر هەموو ئەمانە ،ئێمە ئازاد بووین.
لەو رووەوە كە پێدەچوو ژەهری نازی چووبێتە ناو مێشكی ئێمەوە،
هەر ئەندێشەیەكی دروست بەسەركەوتنێك ئەژمار دەكرا ،لە كاتێكدا
پۆلیسێكی كارامە و شارەزا لە هەوڵی ئەوەدا بوو ،كە بێدەنگمان راگرێت،
هەر وتەیەك راگەیاندنی دووبارەی باوەڕە بنەڕەتییەكانمان بوو ،لە كاتێكدا
كە ئێمەیان خستبووە داوەوە ،هەر جوڵەیەكی ئێمە دەبوو بە بەهای
بەڵێنێك.
دۆخ و هەلومەرجی زۆرجاران ترسناكی خەباتی ئێمە ،لە كۆتاییدا
ئەم دەرفەتەی بۆ ئێمە دەرەخساند ،كە بەبێ دەمامك و بەبێ پۆشش لەو
دۆخە بێقەرار ئامێز و چارهەڵنەگرە بژین كە پێیان دەوت مەرجەكانی ژیانی
مرۆیی.
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دوورخ��س��ت��ن��ەوە ب��ۆ ت��اراوگ��ە ،دیلی و بەتایبەتی م��ەرگ (كەلە
رووبەڕووبوونەوە لەگەڵی لەسەردەمە خۆشەكان خۆمان لێدەدزییەوە)
دەبووە مەراقی ئاڵۆزی هەمیشەیی مێشكی ئێمە .فێردەبووین كە ئەمانە
نە ئەو رووداوانەن كە دەكرا پێشیان پێبگرین و نەك تەنانەت هەڕەشەی
هەمیشەیی و رواڵەتی ،ئەمانە بەش و پشكی ئێمە ،چارەنوسی ئێمەو
لەبنەڕەتدا راستی ئێمە وەك مرۆڤە .هەر ساتێك لە ژیانی ئێمە لێكدانەوەی
تەواوی ئەم واتا گاڵتەجاڕانەیە بوو ،هەر بڕیارێك كە هەر كام لە ئێمە
بۆخۆی دەی��دا ،بڕیارێكی باوەڕپێكراو دەهاتە ئەژمار ،چونكە لەكاتی
بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ مەرگدا دەدرا ،چونكە هەر جارێك دەیتوانی
بەشێوەی «مەرگ باشترە تا »...دەردەب��ڕا .من لێرەدا رووی قسەم لەو
كۆمەڵە هەڵكەوتووەی ئێمە نییە ،كە لەبزوتنەوەی بەرەنگاریدا بوون ،بەڵكو
هەمووی ئەو فەرەنساييیانەی كە لە هەر سەعاتێك لەم چوار ساڵەدا وتیان
نا ،بەاڵم دڕندەیی دوژمن هەر كام لە ئێمەی بەرەو كۆتاییەكی ئەم كۆمەڵە
پاڵ پێوە دەناو لەخۆمان كۆمەڵێك پرسیارمان دەپرسی ،كە هیچ كەس
لە كاتی ئاشتیدا لەخۆی ناپرسێت :هەر كام لەوانەی ناو ئێمە ،كە لە
وردەكارییەكانی بەرەنگاری بە ئاگابوون -كام فەرەنسايیەى النی كەم یەكجار
لەم دۆخە نەكەوتبوو؟ بە دڵەڕاوكێوە لە خۆیان دەپرسی« :ئایا ئەگەر
شكەنجە بدرێم ،بەرگە دەگرم؟»
بەم جۆرە بنەڕەتیترین پرسیارەكانی ئازادی دەهاتە گۆڕ ێ و ئێمە
بەسەر قوڵترین مەعریفەتدا زاڵبووین ،كە مرۆڤ دەیتوانی لە خۆی بیبێت،
چونكە رازی مرۆڤ گرێی ئۆدیب ،یان گرێی خۆ بەكەم زانین نییە ،بەڵكو
سنوری ئازادی خۆیەتی ،توانایی ئەوە لە بەرەنگاربوونەوە ،لە بەرامبەر
رەنج و مەرگدا.
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هەلومەرجەكانی تێكۆشانی ئەو كەسانەی كە سەرقاڵی چاالكی ژێر
زەمینی بوون ،ئەزمونێكی نوێی بۆ خولقاندن :ئەوان وەك سەربازەكان لە
رۆژی رووناكدا نەدەجەنگان ،ئەوان تەنیا دەكەوتنە داوەوە ،لە تەنیاییدا
بەدیل دەگیران.
بێیار ،هاودەم ،دۆست ،هاوڕێ خۆڕاگریان دەنواند ،تەنیا و رووت
و قووت پێشیان بە جەالدەكان دەگ��رت كە ریشیان تاشرابوو ،باشیان
خواردبوو ،باشیان پۆشیبوو و بە لەشی بێهێزی ئەوان پێدەكەنین ،ئەو
ئەشكەنجەچییانەی كە ویژدانی بێكێشە و دەسەاڵتە كۆمەاڵیەتییەكەیان،
ئەوانی بەرحەق و رەوای دەنواند ،تەنیا بەب ێ دەستێكی خۆشەویستی،
یان وشەیەكی هاندەرانە ،بەهەرحاڵ لە قواڵی تەنیاییەكەیان ،خەریكبوون
پشتیوانیان لەوانی تر دەك��رد ،هەموو ئەوانی تر هەموو هاوڕێكانی
بزوتنەوەی بەرەنگاری .وشەیەك تەواو بوو تا دەیان و سەدان دەستگیری
تر روو بدات .بەرپرسایەتی تەواو لە تەنیایی تەواودا ،ئایا هەمان پێناسەی
ئازادی ئێمە نییە؟ ئەم بێ بەشییە ،ئەم تەنیاییە ،ئەم مەترسییە گەورەیە بۆ
هەموان یەكسان بوو .بۆ رێبەران و رێڕەوانی رێبەر ،سزا بۆ ئەو كەسانەی
كە پەیام و برووسكەكانیان دەگەیاند ،بێئەوەی بزانن ناوەڕۆكەكەی چییە،
بۆ ئەو كەسانەی كە بزوتنەوەی بەرەنگارییان رێبەری دەكرد یەكسان بوو:
دیلی ،دوورخستنەوە بۆ تاراوگە و مەرگ.
هیچ ئەرتەشێك لە جیهاندا بوونی نییە ،كە مەترسی بۆ فەرماندە
گشتییەكەی ئەو لەگەڵ سەربازێكی سادە وەك یەك وا بێت ،هەر بۆیە
بزوتنەوەی بەرەنگاری كۆمارێكی راستەقینەبوو :سەربازو فەرماندە لەبەردەم
هەمان مەترسیدا ،هەمان دوورخستنەوە ،هەمان بەرپرسایەتی تەواو گرنگ
و هەمان ئازادی رەهای دەروونی ئەم سیستمە بوون .بەم جۆرە لەخوێن و
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تاریكیدا ،بەهێزترین كۆمار بنیات نرا .هەر كام لە شارۆمەندانی ئەم كۆمارە
دەیانزانی ،كە قەرزداری هەموو ئەوانی ترن و تەنیا دەتوانن پشت بە خۆیان
ببەستن ،هەر كام لەوان لە تەنیاییەكەیدا دەربارەی رۆڵە مێژووییەكەی بە
ئاگابوو .هەر كام لەوان لەبەرامبەر ستەمكاران ،لە پێی گرێبەستێكی ئازادانە
و بێهەڵوەشانەوە لەگەڵ خۆیدا وەستابوو ،بە هەڵبژاردنی ئازادانەی خۆی
ئازادی بۆ هەموان هەڵدەبژارد.
ئەم كۆمارە بەب ێ دامەزراوەكانی ،بەبێ ئەرتەش و بەب ێ پۆلیس
شتێك بوو ،كە هەر فەرەنساییەك لەهەر ساتێك كە دەستی دەخست
و دژی نازیزم شایەتیدەدا .كەس لە بەڕێوەبردنی ئەركە راسپێردراوەكەی
نەمایەوە .ئێمە ئەمڕۆ لە بەردەم كۆمارێكی دیكە دایین ،دەبێت ئەم كۆمارە
كە لە رووناكی رۆژدا بنیات دەنرێت ،خاڵە بەهێزەو تاڵەكانی كۆمارەكەی
شەو و بێدەنگی بپارێزێت.

سەرچاوە :ئەنتەرنێت
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