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چەمكی نیگەرانی لە چەمكی نیگەرانی لە 
فەلسەفەی بوونگەراییدافەلسەفەی بوونگەراییدا

سەرتیپ ئاغا واحید بەگسەرتیپ ئاغا واحید بەگ

نیگەرانی دیاردەیەكی مرۆییە، ناشــێت بە نەخۆشــی نیگەرانی دیاردەیەكی مرۆییە، ناشــێت بە نەخۆشــی 
بژمێردرێــت، هەمدیســان ناكرێــت بــە دیاردەیەكــی بژمێردرێــت، هەمدیســان ناكرێــت بــە دیاردەیەكــی 
ئەرێیــی بژمێردرێــت، بــەاڵم دیاردەیەكــە ســەر بــە ئەرێیــی بژمێردرێــت، بــەاڵم دیاردەیەكــە ســەر بــە 
خــودی بوونــی مرۆڤــە كــە تایبەتمەندییەكانــی بــوون خــودی بوونــی مرۆڤــە كــە تایبەتمەندییەكانــی بــوون 
نیگەرانــی  بوونگەرایــی،  فەلســەفەی  نیگەرانــی دەدۆزێتــەوە،  بوونگەرایــی،  فەلســەفەی  دەدۆزێتــەوە، 
ــی  ــە هەبوون ــی دانپێدانان ــەوا ئەزموون ــت، ك ــی وا دەبینێ ــە هەبوون ــی دانپێدانان ــەوا ئەزموون ــت، ك وا دەبینێ
ــان و  ــە ژی ــی، ل ــی مرۆی ــی بوون ــە و گرفتگەلێك ــان و كێش ــە ژی ــی، ل ــی مرۆی ــی بوون ــە و گرفتگەلێك كێش
ئاڵۆزبوونــی  ئــازادی،  بەرپرســیاریەتی،  و  ئاڵۆزبوونــی مــردن  ئــازادی،  بەرپرســیاریەتی،  و  مــردن 
ــەكان...  ــرس و نائومێدیی ــە ت ــۆزەكان ل ــت و س ــەكان... هەس ــرس و نائومێدیی ــە ت ــۆزەكان ل ــت و س هەس

ــاد. ــاد.ت ت
نیگەرانــی وەك چەمكێكــی فەلســەفی بــۆ یەكــەم نیگەرانــی وەك چەمكێكــی فەلســەفی بــۆ یەكــەم 
ــەن فەیلەســووفی دانیماركــی )ســورێن  ــەن فەیلەســووفی دانیماركــی )ســورێن جــار، لەالی جــار، لەالی
كیركــەگارد كیركــەگارد 18131813ــ18551855(ـــەوە بەكارهاتــووە. »ئەو (ـــەوە بەكارهاتــووە. »ئەو 
و  ســۆزدارە  ڕقوكینەیەكــی  نیگەرانــی  و پێیوایــە   ســۆزدارە  ڕقوكینەیەكــی  نیگەرانــی  پێیوایــە  
ــە  ــەز و ئارەزوو  ی ــەو ح ــتووە، ئ ــۆزێكی چەقبەس ــە س ــەز و ئارەزوو  ی ــەو ح ــتووە، ئ ــۆزێكی چەقبەس س
ــی  ــی هێزێك ــێت، نیگەران ــی دەترس ــرۆڤ لێ ــە م ــی ك ــی هێزێك ــێت، نیگەران ــی دەترس ــرۆڤ لێ ــە م ك
كــە  بەدەســتەوەیە  تاكــی  جڵــەوی  كــە دەرەكییــە  بەدەســتەوەیە  تاكــی  جڵــەوی  دەرەكییــە 
حەزیشــی  دەربازبــكات،  لــێ  خــۆی  حەزیشــی ناتوانێــت  دەربازبــكات،  لــێ  خــۆی  ناتوانێــت 
پێنــاكات، چونكــە لێــی  ترســاوە، ئــەو شــتەی پێنــاكات، چونكــە لێــی  ترســاوە، ئــەو شــتەی 
بــۆ  وەسوەســەی  دەترســێنێت،  مرۆڤیــش  بــۆ كــە  وەسوەســەی  دەترســێنێت،  مرۆڤیــش  كــە 
بێدەســەاڵت  مــرۆڤ  نیگەرانــی  بێدەســەاڵت دروســت دەكات،  مــرۆڤ  نیگەرانــی  دروســت دەكات، 
بنچینــەی  بــە  بنچینــەی دەكات، هەروەهــا   )گوناحكــردن(  بــە  دەكات، هەروەهــا   )گوناحكــردن( 
نیگەرانییــە  ئــەم  ڕەگــی  دەزانێــت،  نیگەرانییــە نیگەرانــی  ئــەم  ڕەگــی  دەزانێــت،  نیگەرانــی 
ئــازادی  كــردەوەی  لــە  تاكەكەســە  ئــازادی هەســتی  كــردەوەی  لــە  تاكەكەســە  هەســتی 
ئەنجامــی  لــە  پێویســت  بــە  كــە  ئەنجامــی گوناحكردنــدا  لــە  پێویســت  بــە  كــە  گوناحكردنــدا 
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چونكــە  دەگرێــت؛  ســەرچاوە  چونكــە هەڵبژاردنەكانــەوە  دەگرێــت؛  ســەرچاوە  هەڵبژاردنەكانــەوە 
هەڵبــژاردن ڕەتكردنــەوەی ئەگەرەكانــە، هەڵبــژاردن هەڵبــژاردن ڕەتكردنــەوەی ئەگەرەكانــە، هەڵبــژاردن 
لــە مەترســییەكان پێكهاتــووه، مەترســییەكانیش لــە مەترســییەكان پێكهاتــووه، مەترســییەكانیش 
لــە ســۆنگەی  بۆیــە  لەخــۆ دەگــرن،  لــە ســۆنگەی نیگەرانــی  بۆیــە  لەخــۆ دەگــرن،  نیگەرانــی 
ــەوە؛  ــاو بوون ــە ن ــوون خــۆی دەخزێت ــەوەوە، نەب ــەوە؛ ئ ــاو بوون ــە ن ــوون خــۆی دەخزێت ــەوەوە، نەب ئ
ئەوجــا لێــرەدا پێوەندییەكــی پتــەو لــە نێــوان ئەوجــا لێــرەدا پێوەندییەكــی پتــەو لــە نێــوان 
ــازادی و نیگەرانیــدا دروســت دەبێــت.  ــوون و ئ ــازادی و نیگەرانیــدا دروســت دەبێــت. نەب ــوون و ئ نەب
گوناحكــردن لــە الیــەن كیركــەگاردەوە واتایەكــی گوناحكــردن لــە الیــەن كیركــەگاردەوە واتایەكــی 
ــرۆڤ گوناحێــك دەکات،  ــە، كاتێــك م ــرۆڤ گوناحێــك دەکات، ئاســایی نیی ــە، كاتێــك م ئاســایی نیی
كیركــەگاردەوە  لەالیــەن  گوناحــە  ئــەم  كیركــەگاردەوە ئــەوە  لەالیــەن  گوناحــە  ئــەم  ئــەوە 
كــە  دەبەخشــێت  فەلســەفی  قووڵــی  كــە واتایەكــی  دەبەخشــێت  فەلســەفی  قووڵــی  واتایەكــی 
لــە پیــرۆز نەبــوون و بەشــداربوونمانە لەیەكــەم لــە پیــرۆز نەبــوون و بەشــداربوونمانە لەیەكــەم 
ــادەم و حــەوا ســەرپێچی  ــك ئ ــدا ، كاتێ ــادەم و حــەوا ســەرپێچی گوناحكردن ــك ئ ــدا ، كاتێ گوناحكردن
و  ســەرپێچی  ئــەم  كــرد،  خودایــان  و فەرمانــی  ســەرپێچی  ئــەم  كــرد،  خودایــان  فەرمانــی 
خــودا  لــە  ئێمەمانــان  كــرد  وای  خــودا گوناحەشــیان  لــە  ئێمەمانــان  كــرد  وای  گوناحەشــیان 
مرۆڤــە  هەســتكردنی  گوناحكــردن  مرۆڤــە جیاببینــەوە،  هەســتكردنی  گوناحكــردن  جیاببینــەوە، 
ــۆی  ــودادا، بەه ــەردەم خ ــۆی لەب ــی خ ــە تاكانەی ــۆی ب ــودادا، بەه ــەردەم خ ــۆی لەب ــی خ ــە تاكانەی ب
ئەنجامدانــی گوناحەكەشــەوە مــرۆڤ هەســت دەكات ئەنجامدانــی گوناحەكەشــەوە مــرۆڤ هەســت دەكات 
ــە  ــەدا هەســت ب ــەم جیهان ــازاد و بەرپرســیاره، ل ــە ئ ــەدا هەســت ب ــەم جیهان ــازاد و بەرپرســیاره، ل ئ
كۆتاییهاتــن و نەمــان و لەدەســتدانی خــۆی دەكات، كۆتاییهاتــن و نەمــان و لەدەســتدانی خــۆی دەكات، 
بــەم هەستكردنەشــەوە ڕێــگای ڕزگاری دەســت پــێ بــەم هەستكردنەشــەوە ڕێــگای ڕزگاری دەســت پــێ 

دەكات.دەكات.
ــەال  ــتەیان ل ــەو هەس ــك ئ ــەوا، كاتێ ــادەم و ح ــەال ئ ــتەیان ل ــەو هەس ــك ئ ــەوا، كاتێ ــادەم و ح ئ
گەاڵڵــە بــوو كــە لــە ئاســتی هەڵبژاردنێكــدا ئــازادن، گەاڵڵــە بــوو كــە لــە ئاســتی هەڵبژاردنێكــدا ئــازادن، 
واتــە لــە ئاســتی خواردنــی ئــەو میوەیــەی كــە خودا واتــە لــە ئاســتی خواردنــی ئــەو میوەیــەی كــە خودا 
لێــی یاســاغ كردبــوون، ئەمانیــش لــە جێبەجێكــردن لێــی یاســاغ كردبــوون، ئەمانیــش لــە جێبەجێكــردن 
ئــەوان  ئیتــر  ئازادبــوون،  جێبەجێنەكردنیــدا  ئــەوان و  ئیتــر  ئازادبــوون،  جێبەجێنەكردنیــدا  و 
تووشــی  و  هەڵبــژارد  تووشــی جێبەجێنەكردنەكەیــان  و  هەڵبــژارد  جێبەجێنەكردنەكەیــان 
ــردن  ــی نەك ــەم گوێڕایەڵ ــەر ئ ــردن، ه ــی ك ــردن نیگەران ــی نەك ــەم گوێڕایەڵ ــەر ئ ــردن، ه ــی ك نیگەران
ــك  ــرۆڤ بەجۆرێ ــرد م ــە، وای ك ــی كردن ــك و بێفەرمان ــرۆڤ بەجۆرێ ــرد م ــە، وای ك ــی كردن و بێفەرمان
ــە  ــی ل ــە بەردەوام ــردن ب ــی گوناحك ــت ئامادەی ــە بژی ــی ل ــە بەردەوام ــردن ب ــی گوناحك ــت ئامادەی بژی
ژیانیــدا هەبێــت، وێــڕای ئەمــەش مــرۆڤ هەمیشــە ژیانیــدا هەبێــت، وێــڕای ئەمــەش مــرۆڤ هەمیشــە 
ــەاڵم  ــت، ب ــتییەوە بژی ــە ڕاستودروس ــەزدەكات ب ــەاڵم ح ــت، ب ــتییەوە بژی ــە ڕاستودروس ــەزدەكات ب ح

مــرۆڤ چــۆن لــە ڕاســتییەتی و ســاغڵەمی بــژاردە و مــرۆڤ چــۆن لــە ڕاســتییەتی و ســاغڵەمی بــژاردە و 
ئەگەرەكانیــدا دڵنیــا دەبێــت! لــە كاتێكــدا لەبەردەم ئەگەرەكانیــدا دڵنیــا دەبێــت! لــە كاتێكــدا لەبەردەم 
دەرفــەت و بــژاردە و ئەگەرگەلێكــی بێشــوماردایە، دەرفــەت و بــژاردە و ئەگەرگەلێكــی بێشــوماردایە، 
ئایــا كامــە بــژاردە و ئەگــەر ڕاســتترین و باشــترینە ئایــا كامــە بــژاردە و ئەگــەر ڕاســتترین و باشــترینە 
بــۆی، تــا بڕیــاری لەســەربدات و بــۆ ژیانــی خــۆی بــۆی، تــا بڕیــاری لەســەربدات و بــۆ ژیانــی خــۆی 
دەكات  مــرۆڤ  لــە  وا  ئەمەیــش  دەكات هەڵیبژێرێــت؟  مــرۆڤ  لــە  وا  ئەمەیــش  هەڵیبژێرێــت؟ 
تووشــی گێژبــوون ببێــت، واتــە هــۆكاری ســەرەكی تووشــی گێژبــوون ببێــت، واتــە هــۆكاری ســەرەكی 
ــەی  ــك پ ــەو پڕۆســەیەیە كاتێ ــرۆڤ ئ ــی م ــەی گێژبوون ــك پ ــەو پڕۆســەیەیە كاتێ ــرۆڤ ئ ــی م گێژبوون
ــی  ــەڕووی نیگەران ــات و ڕووب ــەكان دەب ــە دەرفەت ــی ب ــەڕووی نیگەران ــات و ڕووب ــەكان دەب ــە دەرفەت ب
و  تێڕامــان  ئاســتی  بــە  دەگات  تــا  و دەبێتــەوە،  تێڕامــان  ئاســتی  بــە  دەگات  تــا  دەبێتــەوە، 
هەنگاوبنێــت،  كام  كــە  لــەوەی  هەنگاوبنێــت، قووڵبوونــەوە  كام  كــە  لــەوەی  قووڵبوونــەوە 
هەروەهــا كیركــەگارد پێیوایــە مــرۆڤ لــە تواناییدایە هەروەهــا كیركــەگارد پێیوایــە مــرۆڤ لــە تواناییدایە 
و  ڕامــان  و  قــووڵ  بیركردنــەوەی  ڕێــگای  و لــە  ڕامــان  و  قــووڵ  بیركردنــەوەی  ڕێــگای  لــە 
ــدا ئاشــنابێت،  ــە گــەڵ ناخــی خۆی ــدا ئاشــنابێت، ســەرنجدانەوە ل ــە گــەڵ ناخــی خۆی ســەرنجدانەوە ل
ــان  ــی، ی ــی ڕوح ــە الیەن ــدان ب ــدان و بایەخ ــان گرنگی ــی، ی ــی ڕوح ــە الیەن ــدان ب ــدان و بایەخ گرنگی
و  یارمەتیــدەر  فەلســەفەوه،  بابەتەكانــی  و بــە  یارمەتیــدەر  فەلســەفەوه،  بابەتەكانــی  بــە 
هاوكاردەبــن، بــۆ ئــەوەی مــرۆڤ بتوانێــت و بزانێــت هاوكاردەبــن، بــۆ ئــەوەی مــرۆڤ بتوانێــت و بزانێــت 
لەگــەڵ  هەڵســوكەوت  دروســت  شــێوەیەكی  لەگــەڵ بــە  هەڵســوكەوت  دروســت  شــێوەیەكی  بــە 
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نیگەرانیــدا بــكات. هــەر لەڕێــگای بیركردنەوەیەكــی نیگەرانیــدا بــكات. هــەر لەڕێــگای بیركردنەوەیەكــی 
قووڵیشــەوە مــرۆڤ دەتوانێــت ئیمــان بەدەســت قووڵیشــەوە مــرۆڤ دەتوانێــت ئیمــان بەدەســت 
بهێنێــت، خــۆی لــە گونــاح بپارێزێــت، چاكــە و بهێنێــت، خــۆی لــە گونــاح بپارێزێــت، چاكــە و 
ــوون  ــەردەوام ب ــەوە، ب ــە یەكــدی جیابكات ــە ل ــوون خراپ ــەردەوام ب ــەوە، ب ــە یەكــدی جیابكات ــە ل خراپ
و ســووربوون لــە ســەر چاكــەکاری  لــەو گوناحانــە و ســووربوون لــە ســەر چاكــەکاری  لــەو گوناحانــە 
دەمانپارێزێــت كــە پشتاوپشــت بــە زگماكــی بۆمــان دەمانپارێزێــت كــە پشتاوپشــت بــە زگماكــی بۆمــان 
بەجــێ مــاون. بــە پێچەوانەشــەوه، ئەگــەر ئیمانمــان بەجــێ مــاون. بــە پێچەوانەشــەوه، ئەگــەر ئیمانمــان 
بــە باشــە و چاكەچاریــدا نەبێــت، بــە ردەوام لــە بــە باشــە و چاكەچاریــدا نەبێــت، بــە ردەوام لــە 

ــن.  ــدا دەژی ــن. نیگەرانی ــدا دەژی نیگەرانی
فەیلەســووفی ئەڵمانــی مارتــن هایدگــەر )فەیلەســووفی ئەڵمانــی مارتــن هایدگــەر )18891889  
--19761976(، پێیوایــە نیگەرانــی جۆرێكــە لە دڵەڕاوكێ، (، پێیوایــە نیگەرانــی جۆرێكــە لە دڵەڕاوكێ، 
بەشــێوازی جیاجیــا خــۆی نمایــش دەكات، لــە بەشــێوازی جیاجیــا خــۆی نمایــش دەكات، لــە 
ئەنجامــی ویســتی مــرۆڤ بــۆ ژیانێكــی ڕەســەنانە، ئەنجامــی ویســتی مــرۆڤ بــۆ ژیانێكــی ڕەســەنانە، 
هــۆكاری نیگەرانــی پەیوەســت نییــە بــە چۆنیەتــی هــۆكاری نیگەرانــی پەیوەســت نییــە بــە چۆنیەتــی 
ئــەو جیهانــەی كــە مرۆڤــی تێــدا دەژیــت، بەڵكــوو ئــەو جیهانــەی كــە مرۆڤــی تێــدا دەژیــت، بەڵكــوو 
ــان و  ــن و ڕام ــی تێڕوانی ــان و وەســتاوەتە ســەر چۆنیەت ــن و ڕام ــی تێڕوانی وەســتاوەتە ســەر چۆنیەت
خۆگونجاندنــی مــرۆڤ لەگــەڵ ئــەو بنەمــا و بنیــادە خۆگونجاندنــی مــرۆڤ لەگــەڵ ئــەو بنەمــا و بنیــادە 
ــووە،  ــەر پێكهات ــان لەس ــە واقیعی ــەی ك ــووە، بنچینەییان ــەر پێكهات ــان لەس ــە واقیعی ــەی ك بنچینەییان
كاتێــك مــرۆڤ تووشــی نیگەرانــی دەبێــت، نازانێــت كاتێــك مــرۆڤ تووشــی نیگەرانــی دەبێــت، نازانێــت 
هۆكارەكــەی لەچــی پێكهاتــووە، چونكــە ئەزموون و هۆكارەكــەی لەچــی پێكهاتــووە، چونكــە ئەزموون و 
مامەڵەكــردن لــە گــەڵ بنیاد و بنەما ســەرەكییەكان مامەڵەكــردن لــە گــەڵ بنیاد و بنەما ســەرەكییەكان 
ــە  ــە ب ــەم حاڵەت ــەر ئ ــە، هایدگ ــانا نیی ــی س ــە كارێك ــە ب ــەم حاڵەت ــەر ئ ــە، هایدگ ــانا نیی ــی س كارێك
هیــچ شــتێك و لــە هیــچ شــوێنێك ناودەبــات، هیــچ شــتێك و لــە هیــچ شــوێنێك ناودەبــات، 
ــەوە  ــە بارەی)نیگەرانی(ی ــەر ل ــك هایدگ ــە كاتێ ــەوە بۆی ــە بارەی)نیگەرانی(ی ــەر ل ــك هایدگ ــە كاتێ بۆی
ژیانەیــە،  ئــەو  ئەزموونــی  مەبەســتی  ژیانەیــە، دەدوێــت،  ئــەو  ئەزموونــی  مەبەســتی  دەدوێــت، 
یــان ئــەو ســۆزی بوونەیــە كــە خەمەكانــی ڕســتنی یــان ئــەو ســۆزی بوونەیــە كــە خەمەكانــی ڕســتنی 
بــەردەم  ڕووبــەڕووی  بــۆ دەردەخــات،  بــەردەم بوونمــان  ڕووبــەڕووی  بــۆ دەردەخــات،  بوونمــان 
ــۆی  ــە خ ــەوە ك ــەنە مان دەكات ــه ڕەس ــەم نەبوون ــۆی ئ ــە خ ــەوە ك ــەنە مان دەكات ــه ڕەس ــەم نەبوون ئ
لەودیــوی بوونمانــدا دەشــارێتەوە ، بۆیــە نیگەرانــی لەودیــوی بوونمانــدا دەشــارێتەوە ، بۆیــە نیگەرانــی 
ــۆ  ــۆی ب ــە خ ــە  ك ــەی بوونەی ــێوازە تایبەت ــەو ش ــۆ ئ ــۆی ب ــە خ ــە  ك ــەی بوونەی ــێوازە تایبەت ــەو ش ئ
بوونــی مرۆیــی ڕوون دەكاتــەوه  كــە بابەتەكانــی بوونــی مرۆیــی ڕوون دەكاتــەوه  كــە بابەتەكانــی 
ــی  ــتە جیاوازەكان ــی ش ــێ ســوودن، بوون ــان ب ــی جیه ــتە جیاوازەكان ــی ش ــێ ســوودن، بوون ــان ب جیه
جیهــان بــێ واتــا و پڕوپوو چــن، وێنــای هەمــوو جیهــان بــێ واتــا و پڕوپوو چــن، وێنــای هەمــوو 

ئــەو بوونــە بابەتییانــە بــە مۆركــی نەبوونــی و بــێ ئــەو بوونــە بابەتییانــە بــە مۆركــی نەبوونــی و بــێ 
ــەوە  ــەی نیگەرانیی ــرۆڤ لەڕێگ ــنووری دەكات، م ــەوە س ــەی نیگەرانیی ــرۆڤ لەڕێگ ــنووری دەكات، م س
پــەی بــە نەبوونــی جیهــان دەبــات و بۆ)خــود( پــەی بــە نەبوونــی جیهــان دەبــات و بۆ)خــود( 
دەگەڕێتــەوە، ئەگەرچــی ئــەم )خود(ـــە تەنیــا دەگەڕێتــەوە، ئەگەرچــی ئــەم )خود(ـــە تەنیــا 
ــە  ــەو واتای ــش ئ ــە، ئەمەی ــی بوون ــی ڕووت ــە ئەگەرێك ــەو واتای ــش ئ ــە، ئەمەی ــی بوون ــی ڕووت ئەگەرێك
ــی  ــە جیهان ــە ل ــەم )نیگەرانی(ی ــە ئ ــت ك ــی دەگەیەنێ ــە جیهان ــە ل ــەم )نیگەرانی(ی ــە ئ ــت ك دەگەیەنێ
ئــەو  بــۆ  تــا  دەخاتــەوە،  دوورمــان  ئــەو بابەتــەكان  بــۆ  تــا  دەخاتــەوە،  دوورمــان  بابەتــەكان 
ــدا  ــە بوونمان ــە ل ــەوە ك ــەنە بگەڕێین ــە ڕەس ــدا توخم ــە بوونمان ــە ل ــەوە ك ــەنە بگەڕێین ــە ڕەس توخم
ــەن كــە هێنانەدییــان  ــەو ئەگەران ــە، ئەمیــش ئ ــەن كــە هێنانەدییــان هەی ــەو ئەگەران ــە، ئەمیــش ئ هەی
هەیــە  هەســتێك  پێیوایــە  هەروەهــا  هەیــە دەخــوازن،  هەســتێك  پێیوایــە  هەروەهــا  دەخــوازن، 
دەكات  لەگەڵــدا  ئەزموونــی  مــرۆڤ  دەكات بــەردەوام  لەگەڵــدا  ئەزموونــی  مــرۆڤ  بــەردەوام 
ئەمیــش ئەوەیــه:  مــرۆڤ هەمیشــە هەســت دەكات ئەمیــش ئەوەیــه:  مــرۆڤ هەمیشــە هەســت دەكات 
ــرۆڤ  ــی م ــە ناخ ــەوە، بۆی ــاو جیهان ــە ن ــرۆڤ فڕێدراوەت ــی م ــە ناخ ــەوە، بۆی ــاو جیهان ــە ن فڕێدراوەت
هــاوار دەكات، تــا ژیانێكــی ڕەســەنانە بژیــت، ئــەم هــاوار دەكات، تــا ژیانێكــی ڕەســەنانە بژیــت، ئــەم 
هاواركردنــەش ئاگاییــەك و هۆشــیارییەكی ســەخت هاواركردنــەش ئاگاییــەك و هۆشــیارییەكی ســەخت 
دەكات،  ڕەســەن  بوونێكــی  داوای  كــە  دژوارە  دەكات، و  ڕەســەن  بوونێكــی  داوای  كــە  دژوارە  و 
كەچــی مــرۆڤ نەدەتوانێــت وەاڵمــی ئــەم هــاوارەی كەچــی مــرۆڤ نەدەتوانێــت وەاڵمــی ئــەم هــاوارەی 
ناخــی بداتــەوە و نــە دەشــتوانێت كپــی بــكات، ناخــی بداتــەوە و نــە دەشــتوانێت كپــی بــكات، 
ــە مــرۆڤ ناچــارە هەوڵــی خۆگونجانــی لەگــەڵ  ــە مــرۆڤ ناچــارە هەوڵــی خۆگونجانــی لەگــەڵ بۆی بۆی
ــدات، هاوارەكــەی  ــی واقیعــدا ب ــدات، هاوارەكــەی بنەمــا بنەڕەتییەكان ــی واقیعــدا ب بنەمــا بنەڕەتییەكان
لــە  مرۆڤــدا  ئاگایــی  و  هۆشــیاری  لــە  لــە ناخیــش  مرۆڤــدا  ئاگایــی  و  هۆشــیاری  لــە  ناخیــش 
ئاســتی مردنــدا، بــە تــەواوی بەدیاردەكەوێــت و ئاســتی مردنــدا، بــە تــەواوی بەدیاردەكەوێــت و 
قــووت دەبێتــەوە، كــە وەك نیگەرانییــەك، یــان قــووت دەبێتــەوە، كــە وەك نیگەرانییــەك، یــان 
دڵەڕاوكێیــەك خــۆی دەردەخــات.  مــرۆڤ لەنــاو دڵەڕاوكێیــەك خــۆی دەردەخــات.  مــرۆڤ لەنــاو 
نیگەرانیــدا مــردن وەك دوا بــارودۆخ دەبینێــت كــە نیگەرانیــدا مــردن وەك دوا بــارودۆخ دەبینێــت كــە 
خــۆالدان لێــی ئەســتەمە ، بۆیــە مــرۆڤ وا هەســت خــۆالدان لێــی ئەســتەمە ، بۆیــە مــرۆڤ وا هەســت 
ــەردەوام  ــت، ب ــڕێ دەدرێ ــردن ف ــاو م ــۆ ن ــەردەوام دەكات ب ــت، ب ــڕێ دەدرێ ــردن ف ــاو م ــۆ ن دەكات ب
ژیانــی مــرۆڤ بــەرەو ئاراســتەی مــردن ڕێ دەكات ژیانــی مــرۆڤ بــەرەو ئاراســتەی مــردن ڕێ دەكات 
ــع. ــەرەكییەكانی واقی ــادە س ــە بنی ــە ل ــە یەكێك ــع.ك ــەرەكییەكانی واقی ــادە س ــە بنی ــە ل ــە یەكێك ك

بــەاڵم فەیلەســووفی فەڕەنســی جــان پۆگ ســارتر بــەاڵم فەیلەســووفی فەڕەنســی جــان پۆگ ســارتر 
))19051905ـ ـ 19801980(، گرنگییەكــی زۆری بــەم چەمكــە (، گرنگییەكــی زۆری بــەم چەمكــە 
داوە، پێیوایــە مــرۆڤ بــە بەردەوامــی لــە نیگەرانیدا داوە، پێیوایــە مــرۆڤ بــە بەردەوامــی لــە نیگەرانیدا 
ــان  ــەوەی ژی ــەك لەبەرئ ــەوە، ن ــت و دەخولێت ــان دەژی ــەوەی ژی ــەك لەبەرئ ــەوە، ن ــت و دەخولێت دەژی
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ســیخناخە لــە مەینەتــی و چەرمەســەری و ژان، ســیخناخە لــە مەینەتــی و چەرمەســەری و ژان، 
بــە  مەحكوومــە  مــرۆڤ  لەبەرئــەوەی  بــە بەڵكــوو  مەحكوومــە  مــرۆڤ  لەبەرئــەوەی  بەڵكــوو 

ــەوە. ــەوە.ئازادیی ئازادیی
ــەاڵتی  ــت و دەس ــەز و ویس ــە ح ــەدەر ل ــرۆڤ ب ــەاڵتی م ــت و دەس ــەز و ویس ــە ح ــەدەر ل ــرۆڤ ب م
خــۆی هێنراوەتــە نــاو جیهانــەوە، لەگــەڵ ئەوەشــدا خــۆی هێنراوەتــە نــاو جیهانــەوە، لەگــەڵ ئەوەشــدا 
كاتێــك دێــت، دەبێتــە خــاوەن ئاگایی و هۆشــیاری و كاتێــك دێــت، دەبێتــە خــاوەن ئاگایی و هۆشــیاری و 
بژاردەكانــی خــۆی دەستنیشــان دەكات، هەرخــودی بژاردەكانــی خــۆی دەستنیشــان دەكات، هەرخــودی 
ئــەم بژاردنانــەش چییەتی)ماهیــة(ی مــرۆڤ دیــاری ئــەم بژاردنانــەش چییەتی)ماهیــة(ی مــرۆڤ دیــاری 
بــوون پێــش  وایــه،  بــاوەڕی  بــوون پێــش دەكــەن، هەروەهــا  وایــه،  بــاوەڕی  دەكــەن، هەروەهــا 
چییەتــی دەكەوێــت، بۆیــە مــرۆڤ لەڕێگــەی بــوون و چییەتــی دەكەوێــت، بۆیــە مــرۆڤ لەڕێگــەی بــوون و 
كاروكردەوەكانییــەوە دەتوانێــت واتــا بــە ژیانی خۆی كاروكردەوەكانییــەوە دەتوانێــت واتــا بــە ژیانی خۆی 
ببەخشــێت، بــەالی ئــەو هیــچ خــودا و هێــز و ویســت ببەخشــێت، بــەالی ئــەو هیــچ خــودا و هێــز و ویســت 
ــەاڵتی  ــەرووی ویســت و دەس ــەاڵتێكیش لەس ــەاڵتی و دەس ــەرووی ویســت و دەس ــەاڵتێكیش لەس و دەس
مرۆڤــەوە نییــە كــە مەبەســت و نەخشــەی ژیانــی بــۆ مرۆڤــەوە نییــە كــە مەبەســت و نەخشــەی ژیانــی بــۆ 
دابڕێژێــت، بۆیــە ئەركــی سەرشــانی مرۆڤــە ڕێــڕەوی دابڕێژێــت، بۆیــە ئەركــی سەرشــانی مرۆڤــە ڕێــڕەوی 

ژیانــی خــۆی دیــاری بــكات.ژیانــی خــۆی دیــاری بــكات.
نەبوونی مەبەســتێك، یان ئامانجێكی پێشــوەخت نەبوونی مەبەســتێك، یان ئامانجێكی پێشــوەخت 
ــووچ  ــی پ ــان بوونێك ــدا، ی ــی مرۆڤ ــەردەم بوون ــووچ لەب ــی پ ــان بوونێك ــدا، ی ــی مرۆڤ ــەردەم بوون لەب
كــە بژاردەگەلێكــی بێشــوماری لەبەردەمدایــە، ئەمــە كــە بژاردەگەلێكــی بێشــوماری لەبەردەمدایــە، ئەمــە 
ــی بێــت، بەهــۆی  ــی بێــت، بەهــۆی وادەكات مــرۆڤ تووشــی نیگەران وادەكات مــرۆڤ تووشــی نیگەران
ئازادییەكەیــەوە، مــرۆڤ هــەل و دەرفەتێكــی زۆری ئازادییەكەیــەوە، مــرۆڤ هــەل و دەرفەتێكــی زۆری 
لەبەردەمدایــە كــە دەتوانێــت لــە ڕێگایانــەوە هــەوڵ لەبەردەمدایــە كــە دەتوانێــت لــە ڕێگایانــەوە هــەوڵ 
بــدات ئــەو كەســە بێــت كــە خــۆی دەیەوێــت، بــەو بــدات ئــەو كەســە بێــت كــە خــۆی دەیەوێــت، بــەو 
ــە  ــای دەكات، بۆی ــۆی وێن ــە خ ــت ك ــۆرەش بژی ــە ج ــای دەكات، بۆی ــۆی وێن ــە خ ــت ك ــۆرەش بژی ج
هیــچ لەمپــەر، یــان هێــز و دەســەاڵتێك بوونــی نییــە هیــچ لەمپــەر، یــان هێــز و دەســەاڵتێك بوونــی نییــە 
كــە ڕێگــری لــێ بــكات، هەروەهــا پێیوایــە كاتێــك كــە ڕێگــری لــێ بــكات، هەروەهــا پێیوایــە كاتێــك 
ــت گوزارشــت  ــەك هەڵدەبژێرێ ــەر بژاردەی ــرۆڤ ه ــت گوزارشــت م ــەك هەڵدەبژێرێ ــەر بژاردەی ــرۆڤ ه م
دەردەخــات  بۆمــان  دەكات،  ئــەو  پێناســەی  دەردەخــات و  بۆمــان  دەكات،  ئــەو  پێناســەی  و 
ئەمــەش  بێــت،  چــۆن  مــرۆڤ  پێویســتە  ئەمــەش كــەوا  بێــت،  چــۆن  مــرۆڤ  پێویســتە  كــەوا 
لێوانلێــو  و  گــران  بارێكــی ســەخت و  و  لێوانلێــو ئــەرك  و  گــران  بارێكــی ســەخت و  و  ئــەرك 
لەبەرپرســیاریەتییە كــە مرۆڤــی ئــازاد دەیخاتــە لەبەرپرســیاریەتییە كــە مرۆڤــی ئــازاد دەیخاتــە 
ــی  ــە نیگەران ــرۆڤ ب ــش م ــۆی، ئەمەی ــتۆی خ ــی ئەس ــە نیگەران ــرۆڤ ب ــش م ــۆی، ئەمەی ــتۆی خ ئەس
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