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بەرپرسیاریەتییەکی پتەو دژی
کۆڵۆنیالیزم

ئان ماتیۆ

ژان پۆل سارتەر و جەنگی ئەلجەزایر

لە فارسییەوە: ڤیدا 
قادری

لە فارسییەوە: ڤیدا قادری



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 48
ژمارە )73 - 72( ساڵی شانزەیەم 

شــەڕە  ســەردەمی  لــە  ئەگەرچــی 

پــاش  بەتایبــەت  و  داگیرکارییەکانــدا 

دەســتپێکەری  کــە  توســەن  شۆڕشــی 

ڕێککەوتنــی  بــوو،  ئەلجەزایــر  شــەڕی 

ــە  ــی ب ــەرکوتکردنی پۆلیس ــی و س میدیای

شــێوەیەکی بەربــاڵو لــە فەرانســادا زاڵ 

بەناوبانــگ،  بــەاڵم ڕووناکبیرانــی  بــوو، 

بــە  کەشــەی  لــەو  خۆیــان  توانییــان 

ســەر واڵتــدا زاڵ بــوو، جیــا بکەنــەوە 

و لــە تەنیشــت تەڤگــەرە ســەربەخۆیی 

 خوازییەکانــەوە بوەســن. ژان پۆل ســارتەر 

ــی  ــە ڕۆژنامەگەلێک ــوو ک ــانە ب ــەو کەس ل

وەکــوو ئێکســپرێس یــان تومــی مودێــرن، 

بــوون،  قەدەغــە  مەترســیی  ســەرەڕای 

ــردەوە.  ــاڵو دەک ــاپ و ب ــان چ گوتارەکانی

بــە ئاشــکرابوونی ئەشــکەنجە کــە لــە 

الیــەن دەوڵــەت و میدیــا فەرمییەکانــەوە 

نووســەرە  ئــەم  دەکرایــەوە،  ڕەت 

سیســتمی  میکانیزمــی  تایبــەت  بــە 

شــیتەڵ  کولونیالیزمیــی  ســەرکوتکاری 

کــە  بەرپرســیاریەتییەک  کــردەوە. 

تەنانــەت ئەمڕۆیــش لێوانلێــوە لــە وانــەی 

گــەورە. 

لــە نۆڤەمبــەری 1954دا شــەڕی ئەلجەزایر 

توســەنەوە  نــاوی  بــە  شۆڕشــێک  بــە 

ئــەم  کــرد.  پــێ  دەســتی   Toussaint

جەنگــە ببــوە بابەتــی ســەرەکیی زۆرێــک 

بەناوبانگریــن  کــە  میدیایانــەی  لــەو 

نووســەرەکان نــەک ڕووناکبیــرە میدیاییــە 

مامناوەنــدەکان، گوتاریــان بــۆ دەنووســی. 

هــەر لــەم کاتــەدا بــوو کــە ژان پــۆل 

ســارتەر بــە هەڵوێســتنواندىن ســیمبولێک 

بەرپرســیاریەتی  قەبووڵکردنــی  لــە 

ڕۆشــنبیرانە، بــە شــێوازی تایبــەت بــە 

خــۆی، هەمــوو هەوڵێکــی خــۆی خســتە 

گــەڕ بــۆ ئاشــتیی نێــوان دوو گەلەکــە. 

ڕۆژنامــەی  دەربڕینــی  بەرپرســیاریەتی  

 Temps Modernes »ســەردەمی نــوێ«

لــە  بــەر  ئەلجەزایــردا  جەنگــی  لــە 

هەڵویســتوەرگرتنی ژان پــۆل ســارتەری 

گۆڤارەکــە  سەرنووســەری  و  بنیادنــەر 

ڕووی دا. لــە مانگــی مەیــی 1955دا ئــەم 

ــەبارەت  ــی س ــی تایبەت ــارە ژمارەیەک گۆڤ

بــەم گفتوگۆیــە و  لــە مانگــی نۆڤەمبــەردا 

گوتارێکــی لــە ژێــر نــاوی »ئەلجەزایــر 

بــاڵو  فەرانســا«دا  لەگــەڵ  جیــاوازە 

ئاشــکرا  و  ڕوون  ئەنجامەکــە  کــردەوە. 

چەنــد  جەنگەکــە  درێژایــی  بــە  بــوو. 

ــوار  ــرا. چ ــوێ داخ ــەردەمی ن ــک س جارێ

لــە  لــە ئەلجەزایــر و جارێکیــش  جــار 

فەرانســا. 

لــە مارســی 1956دا، یەکەمیــن گوتــاری 

بابەتــە  بــەم  ســەبارەت  ســارتەر 

لــە  گوتارێکــدا  لــە  ئــەو  کــرا.  چــاپ 

سیســتمە«،  »کولونیالیــزم  نــاوی  ژێــر 

لــە  کــە  خــۆی  گوتارەکــەی  دەقــی 

گردبوونەوەیەکــدا کــە بــە بۆنــەی ئاشــتی 

ــە 27ی ژانویــەی 1956،   ــر، ل ــە ئەلجەزای ل

لــە ســالۆنی ڤاگرامــی پاریــس لــە ژێــر 

چەتــری شــاندی کــرداری ڕووناکبیران دژی 

بەردەوامیــی جەنــگ لــە ئەلجەزیــرەدا 

ئــەم  کــردەوە.  بــاڵو  خوێندبوویــەوە، 

گوتــارە ڕێــکارە سیاســی و ئابوورییەکانــی 

ــات  ــەوە و خەب ــک دەدات ــزم لێ کولونیالی

ڕادەگەینێــت.  »سیســتم«ە  ئــەم  دژی 

دژە  وشــیاریی  ئەمــە،  ســەرەڕای 

لــەم  نــە  ســارتەر  کولونیالیزمیــی 

بــەروارەوە دەســتی پــێ کــردوە و نــە 

دەگەڕێتــەوە بــۆ قیامــی توســەنی 1954ی 

ــە  ــەر ل ــرە، ه ــەم ڕووناکبی ــر. ئ ئەلجەزای

پشــتگیریی  لــەوە،  بــەر  ســاڵ  چەنــد 

خــۆی بــۆ ئارمانجــی نــوێ دەســتووری 

لــە  »ســەربەخۆیی«  و  توونــس  لــە 

لــە   1948 ســاڵی  لــە  کــە  مەغریــب 

کردبــوو،  بەشــداریی  کونگرێســەکەیدا 

ــەڵ  ــاڵی 1952دا لەگ ــە س ــڕی. ل دەر دەب

ــاوی  ــە ن ــاس ب ــەت عەب ــەی فەره ڕۆژنام

گفتوگۆیەکــی  ئەلجەزایــر«  »کۆمــاری 

کــرد و لــە پاییــزی 1955دا، پشــتگیریی 

ــران  ــرداری ڕووناکبی ــاندی ک ــۆ ش ــۆی ب خ

ــر،  ــە ئەلجەزای دژی بەردەوامــی جەنــگ ل

 Francis ــون ــیس جانس ــڕی. فرانس دەر ب

یاریدەدەرانــی  لــە  یەکێــک   ،Jeanson

ســەردەمی نــوێ کــە لــە دێســەمبەری 

هاوســەری،  کولێتــی  گــەڵ  لــە   ،1955

»ئەلجەزایــری یاخــی« بــاڵو کردبــوەوە، 

ــی  ــەر  گۆڕان ــە س ــوە ل ــی هەب کاریگەری

فەیلەســووفە.  ئــەم  بیــروڕای 

قەبووڵکردنــی  ڕاســتەقینەی  ســاتی 

بەرپرســیاریەتیی »کەســی« ســارتەر لــە 

گــی  ژانویــەدا،  لــە  دا.  ڕووی  1956دا 

ــی  ــەرۆکی لق ــە س ــێ Guy Mollet ک مول

کرێــکاری  نێونەتەوەیــی  فەرەنســیی 
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ــەرۆکوەزیران.  ــە س ــوو ب ــوو، ب )SFIO( ب

لــەو مەجالــە  مانــگ،  پــاش دوو  ئــەو 

ــر  ــۆ قووڵ ــوو ب ــتی کەوتب ــەی دەس تایبەت

کردنــەوەی شــەڕەکە کەڵکــی وەرگــرت. 

پشــتگیریکردن  بــە  کۆمۆنیســتەکان 

ــوان  ــتە نێ ــان خس ــە، کەلێنێکی ــەم ڕەوت ل

ســارتەرەوە  و  خۆیــان  پێوەندییەکانــی 

حیزبــی  کاتێــک  نۆڤەمبــەردا،  لــە  و 

ــۆی  ــی خ ــا ڕازیبوون ــتی فەرانس کۆمۆنیس

لــە الیــەن  لــە داگیرکردنــی هەنگاریــا 

بــڕی،  دەر  ســۆڤیەتەوە  زرێپۆشــەکانی 

ــەو  ــەر ب ــوو. ه ــڵ ب ــە کام ــەم لێکدابڕان ئ

لــە  حەربــی  محەمــەد  کــە  جــۆرەی 

ســاڵی 1996، ڕووداوەکان بــە دروســتی 

دەگێڕێتــەوە: »لــەو ســاتە بــە دواوە، ئــەو 

ڕێبازێکــی ڕەفتــاری_  دەکەوێتــە ســەر 

ئەخالقــی تایبــەت و لەبــەر پێوەندیــی 

ــری  ــی تازەت ــی مێژووی ــەردەوام بابەتێک ب

بــۆ ڕوون دەبێتــەوە کــە لــە پرۆلیتاریایــش 

ڕادیکاڵــرە: واتــا داگیرکــراوەکان. ئەمەیــش 

ــە ســوود  ــر زۆر ب ــۆ ئارمانجــی ئەلجەزای ب

ــوو.«  ب

نێــوان  لــە  کــە  نووســینەکانی ســارتەر 

مارســی 1956 و ئاپڕیلــی 1962دا چــاپ 

جەدەلــی  هەیەجانێکــی  وەهــا  بــوو، 

کــە  دەدات  پیشــان  ئازایەتییەکــامن  و 

بەســەختی  ئێمــەدا  ســەردەمەی  لــەم 

فەیلەســووفە  ئــەم  ژیانــی  دەبیرنێــت. 

ــی  ــازمانی ئەرتەش ــوو، س ــیدا ب ــە مەترس ل

نهێنــی )OAS( دوو جــار لــە شــوقەکەیدا 

پۆناپــارت  ناپلیــۆن  کۆاڵنــی  لــە  کــە 

بــوو، مینیــان چانــد. ئــەم هەوڵدانانــە 

لــەو  هیــچ  ســارتەر  تیرۆرکردنــی  بــۆ 

کــە  نەدەچــوو  ســاختانە  جموجووڵــە 

ــتی  ــەرەوەی ئاس ــە س ــۆ بردن ــە ب هەنووک

فرۆشــی بەرهەمێــک یــان هانــدان بــۆ 

گفتوگۆکــردن لــە ســەر  ئــەو بەرهەمــە لــە 

دەکرێــن.  میدیاکانــەوە،   الیــەن 

و چیرۆکنووســی  نووســەر  1957دا،  لــە 

 Albert Memmi توونســی، ئالبێــر مێمــی

کــە پێشــر »ڕووخســاری داگیرکــەر«ی 

بــاڵو کردبــوەوە، »ڕووخســاری داگیرکــراو« 

چــاپ دەکات و یەکەمیــن هەڵبژاردەکانی 

نــوێ  ســەردەمی  باڵوکراوەکانــی  لــە 

دەبێتــەوە.  بــاڵو  Espritدا  ئێســپری  و 

ســارتەر لــە ژمــارەی ژووییــە_ ئووتــی 

ســەردەمی نــوێ و لــە گوتارێکــدا کــە 

دواتــر دەبێتــە پێشــەکیی ئــەم بەرهەمــە، 

دەناســێنێت.  بەرهەمەکــە 

بابەتــی  ســەرەوە،  نــوورساوی  لــە 

توندوتیــژی کــە لــە مانگــی مارســی ســاڵی 

سیســتمە«دا  »کولونیالیــزم  لــە  پێشــوو 

باســی لێــوە کرابوو، پــر لێــک دەدرێتەوە. 

ســارتەر، هەروەهــا جەخــت لە ســەر  ئەم 

خاڵــە دەکاتــەوە کــە: »داگیرکارییــەکان بە 

ــاندنەوەی  ــراون؛ چەوس ــەوە ک توندوتیژیی

وای  ســەرکوتکاری،  و  ڕادەبــەدەر  لــە 

کــردوە توندوتیژییــەکان بــەردەوام بــن 

لــەو  بــکا  پێویســت  ئەنجامــدا  لــە  و 

شــوێنانەدا هێــزی ســەربازی حــزووری 

ــەی وا  ــەو مرۆڤان ــزم ئ ــت. کولونیالی هەبێ

ــی  ــە ماف ــن ل ــان ب ــراون ملکەچی ناچــار ک

نووسینەکانی 
سارتەر کە لە 
نێوان مارسی 

1956 و ئاپڕیلی 
1962دا چاپ بوو، 
وەها هەیەجانێکی 

جەدەلی و 
ئازایەتییەکمان 

پیشان دەدات کە 
لەم سەردەمەی 

ئێمەدا بەسەختی 
دەبینرێت
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ــە زۆر  ــەوان ب ــەش دەکا و ئ ــانی بێب ئینس

ــی  ــە قەول ــان ب ــی ی ــەژاری و نەزان ــە ه ل

خــوارووی  »لــە  دۆخــی  لــە  مارکــس 

ڕاســتییدا  لــە  بهێڵێتــەوە.  مــرۆڤ«دا 

ڕەگەزپەرســتی لــە ڕێکخراوەکانــدا، لــە 

رسوشــتی ئاڵۆگۆڕکــردن و وەبەرهێنانــدا 

داکوتــاوە.« ڕەگــی 

هــەر بــەو جــۆرەی محەمــەد حەربــی 

بەرانبــەر  لــە  دەخاتــەوە،  بیرمــان  بــە 

چەوســێنەردا  و  چەوســاوە  دوانــەی 

کــە لــە کۆمەڵــە گوتارەکانــی ســارتەردا 

بــەردەوام دووبــارە دەبێتــەوە، دوانــەی 

ــە  ــەردەوام ب ــش ب ــەر و داگیرکراوی داگیرک

ــەڵ  ــدی لەگ ــە پێوەن ــی و ل ــێوەی وێڕای ش

ــرکاری  ــتەمی داگی ــت. س ــەوەدا دەبیرنێ ئ

لــە یــەک کاتــدا هــەم لــە بێچمــی ئابووری 

و هــەم لــە بێچمــی ئیدولۆژیکــدا دەر 

خــوارووی  »لــە  بابەتــی  و  دەکەوێــت 

مرۆڤــەوە« دەبێتــە تــەوەری ســەرەکیی 

ــە  ــەبارەت ب ــارتەر س ــەی س ــەو گوتاران ئ

دەیاننووســێت.  ئەلجەزایــر  جەنگــی 

بێچمگەلــی  توندوتیــژی،  کەواتــە، 

جیــاوازی ســتەمکارانە لــە خــۆ دەگرێــت. 

پــاش  ڕۆژانــی  لــە  فەیلەســووفە  ئــەم 

واژۆکردنــی قــەراردادی ئێڤیــان Evian لــە 

ئاپریلــی ســاڵی  1962دا دیســانەوە باســی 

ئــەم پرســە دەکاتــەوە. لــە گوتارێکــدا 

ــاوی »خەوگــەڕەکان« ناڕەزایــی  ــر ن ــە ژێ ل

بەباشــی  دانەمرکاوەکــەی  تووڕەییــە  و 

کــە هیــچ  بڵێــم  دەبیرنێــت: »دەبێــت 

جێــگای ڕەزامەنــدی نییــە: حــەوت ســاڵی 

ڕەبەقــە فەرانســا وەکــوو ســەگێکی شــێتی 

لــێ هاتــوە، کــە مەنجەڵێکیــان بەســتبێت 

ــە ڕۆژی  ــر ل ــەر ڕۆژ پ ــەوە و ه ــە کلکی ب

خــۆی  دەنگەدەنگــەی  لــەو  پێشــووتر 

ئەمــڕۆ  دەتۆقێــت.  کــردوە،  دروســتی 

ــە ئێمــە  ــە ک ــچ کــەس شــاراوە نیی ــە هی ل

گەلێکــی هەژارمــان برســی و دامــاو و 

ڕەشــەکوژ کــردوە تاکــوو چــۆک دابــدات. 

ئــەم گەلــە هێشــتا هــەر مــاوە، بــەاڵم بــە 

بەهایــەک.« چ 

مرۆڤــەوە«  خــوارووی  »لــە  بیــری 

بــە  کــە  دەگرێــت  ســەرچاوە  لەوێــوە 

»لــە  داگیرکــراوەکان  ســارتەر،  بــڕوای 

الیــەن سیســتمێکی چەوســێنەرەوە لــە 

ئاســتی ئاژەڵــدا هێڵراونەتــەوە« کــە هــەم 

لــە مافــەکان و هــەم  لــە نکۆڵیکــردن 

لــە نکۆڵیکــردن لــە کەلتــووردا ڕەنگــی 

داوەتــەوە، ئەمەیــش بــە پێچەوانــەی ئــەو 

مافــی مرۆڤەوەیــە کــە فەرانســا بــەردەوام 

دەدات.  بــۆ  درووشــمی 

بەناوبانگەکانــی  لــە نووســینە  یەکێــک 

تایبــەت  شــێوەیەکی  بــە  ســارتەر 

بابەتانــەی  ئــەم  ســەر   لــە  جەخــت 

خــوارووی  »لــە  و  »توندوتیــژی« 

مەبەســتامن  دەکاتــەوە.  مروڤــەوە« 

ــێپتەمبەری  ــە س ــە ل ــەکییەیە ک ــەو پێش ئ

1961دا بــۆ »نەفرەتلێکراوەکانــی زەوی« 

ــەم  ــێت. ئ ــون دەنووس ــینی فان ــە نووس ل

نــاو  چوەتــە  مارتینیکییــە  دەروونناســە 

ڕیزەکانــی خەباتــی ســەربەخۆییخوازانەی 

ئەندامــی  بوەتــە  و  ئەلجەزایــر 

ــر  ــاری ئەلجەزای ــی کۆم ــی کاتی حکوومەت

لــە بەڕێوەبەرانــی گۆڤــاری  و یەکێکــە 

ژێــر زەمینیــی ئەملوجاهیــد. فانــون لــە 

ــگای بەرهەمگەلێــک وەکــوو »پێســتی  ڕێ

ــاڵی  ــی ڕەش« 1952 و »س ــپی، دەمامک س

ئەلجەزایــر«ەوە   شۆڕشــی  پێنجەمــی 

1959 دەناســن. یەکرناســینی نــەک تەنیــا 

ڕووناکبیرانــە، بەڵکــوو برایانــەی ئــەم دوو 

ــەر   ــە س ــی و ل ــە هاوڕێیەت ــە دەبێت کەس

لــە  ئــەو ڕێبــازە دەڕوات کــە ســارتەر 

دەڕوات.  ســەری 

نامیلکەیەکــی  زەوی  نەفرەتلێکراوانــی 

ــی  ــە خەبات ــە ســەبارەت ب ــورت و پوخت ک

دژە کولونیالیزمــی و جیهانــی ســێیەمیەوە 

کــە بەوردییــەوە ڕێــکاری توندوتیــژی کــە 

گەلــی  چەوســاندنەوەی  بــۆ  داگیرکــەر 

چەوســاوە دای ڕشــتوە، رشۆڤــە دەکات. 

ــچ  ــێ هی ــە پێشــەکییەکەیدا بەب ســارتەر ل

وەســتانێک بەرگــری لــە تێزەکانــی فانــون 

و  شــێواز  پــێ  بــە  تەنانــەت  و  دەکات 

ــان  ــۆی داگیری ــە خ ــەت ب ــەلیقەی تایب س

دەکات. بــۆ منوونــە ســارتەر دەنووســێت: 

»فەرمــان ئاوهایــە: دانیشــتوانی ناوچــە 

داگیرکــراوەکان تــا ئاســتی مەیموونگەلــی 

گەشەســەندوو بهێننــە خــوارەوە تاکــوو 

هەڵســوکەوتی  بــۆ  بێــت  پاســاوێک 

داگیرکــەران کــە بــە چــاوی ئاژەاڵنــی نــاو 

ــەو خەڵکــە دەکــەن.  کێڵگــەوە ســەیری ئ

داگیرکەرانــە  توندوتیژیــی  ئامانجــی 

تەنیــا ئــەوە نییــە کــە ئــەو خەڵکــە دیلــە 

ناچــار بــکات ڕێزیــان لــێ بگــرن، بەڵکــوو 
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هــەوڵ دەدەن ئەوانــە لــە مرۆڤبــوون بــە 

ــش  ــڵ لەوەی ــەت س ــەوە. تەنان ــاڵ بکەن ت

ــەرن،  ــاو  ب ــە ن ــان ل ــەوە نەریتەکانی ناکەن

جێنشــینی  بکەنــە  ئێمــە  زمانەکانــی 

زمانەکانیــان و کەلتوورەکەیــان لــە نــاو  

کەلتوورەکــەی  ئــەوەی  بەبــێ  ببــەن 

ئــەوان  بۆیــان.  گواســتبێتەوە  خۆمــان 

مانــدوو و گەمــژە دەکەیــن«. 

ئــەو وشــەی »ئــاژەڵ« بــۆ ئەشــکەنجەیش 

قســەکانی  بەپێــی  دەهێنێــت.  کار  بــە 

شــتەی  »ئــەو  جــەالدان  بــۆ  ســارتەر: 

هەڵبــەت  دەزانــن،  پێویســتی  بــە  زۆر 

نەکەوتبێــن،  درەنــگ  هێشــتا  ئەگــەر 

ســووکایەتیپێکردن بــە »قوربانییەکانیــان«، 

و  دڵەکانیــان  لــە  غــروور  وەدەرنانــی 

ئاســتی  تــا  پێگەیــان  هێنانەخــوارەوەی 

ئاژەڵــە«.

یەکەمیــن گوتــاری ســارتەر کــە بەتــەواوی 

ئاشــکراکردنی  بــە  کــراوە  تایبــەت 

»ئێــوە  نــاوی  ژێــر  لــە  ئەشــکەنجە 

ــە  ــەی 1975دا ل ــی م ــە مانگ ــاوازەن« ل ن

ســەردەمی نــوێ بــاڵو کرایــەوە. ســەردێڕی 

داوای  ســەر   لــە  کــە  گوتــارەی  ئــەو 

ڕووخانــی  »پالنــی  نوورسابــوو  لۆمۆنــد 

لــە  ڕۆژنامەکــە  بــەاڵم  بــوو،  ورە« 

هەڵســەنگاندندا گوتــی لــە ڕادەبــەدەر 

تونــدە و ئامــادە نەبــوو چاپــی بــکات. 

دوو مانــگ بــەر لــەوە کۆمەڵێــک ڕاپــۆرت 

لــە الیــەن ژمارەیــەک کارمەنــدی تــازە 

دامەزرێنــدراو و گەنجــەوە کــە زۆربەیــان 

ــوو.  ــاپ کراب ــوون، چ ــەن ب ــە و ڕەب قەش

بــە کۆمەڵــی  پێــش گوتــاری  ژێــر  لــە 

دەدەن«دا،  گەواهــی  »بەســیجییەکان 

واژۆی کەســایەتیگەلێک وەکــوو ژان ماری 

 ،Jean-Marie Domenach دومنــاک 

ڕێنــێ  و   Paul Ricoeur ڕیکــۆر  پــۆل 

ڕەیمــون RenéRémond دەبیــرنا. ســارتەر 

دژی  و  دەکات  ڕاڤــە  بەرهەمــە  ئــەم 

بەشــداریکردن لــە تاوانــی فەرەنســییەکان 

و میدیــاکان دەوەســتێتەوە کــە ئامــادە 

نیــن لــە ژێــر نــاوی مرۆڤدۆســتیدا نەبێــت 

ــوو  ــدەن، وەک ــر ب ــانی ت ــی کەس یارمەتی
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نــاوازەن«  »ئێــوە  میدیایــی  پرۆگرامــی 

Jean Nohainی  نوئێــن  ژان  لەگــەڵ 

ــوڕ  ــە گ ــدا ب ــارتەر لەوێ ــکار. س پێشکەش

هەروەهــا  و  ئەشــکەنجە  تینــەوە  و 

هەمــوو شــێوازەکانی ئەشــکەنجە کــە لــە 

ئەلجەزایــردا ئەنجــام دەدرێــن، ئاشــکرا 

هاوبەشــیان  »خاڵــی  کــە  دەکاتــەوە 

بــوو،  ڕەشــەزامە  ئــەم  ڕووتکردنــەوەی 

ــکەنجەی  ــەرمانەی ئەش ــی بێش ئەنجامدان

پەتــی، تااڵنکــردن، دەســتدرێژی، چاالکیــی 

ئاســایی،  خەڵکانــی  دژی  ئازاردەرانــە 

لەســێدەراداىن ناپێویســت، دەســت بــۆ 

ئەشــکەنجەبردن بــۆ وەرگرتنــی دانپێدانان 

یــان دەستخســتنی زانیــاری«.

شــوبهاندنی نەخۆشــیی ڕەشــە کــە لــە 

ــی  ــیدا بوون ــەکانی نەخۆش ــی وش قامووس

ســارتەردا  نووســینەکانی  لــە  و  هەیــە 

ــر  ــی ت ــاڵێک و جارێک ــاوە، دوای س زۆر ب

 Henri لــە کتێبەکانــی هێــرنی ئەلێــگ

»لێپرســینەوە«  نــاوی  ژێــر  لــە    Alleg

کار  بــە  دیســانەوە  La Questionدا 

ــە فێڤریــەی  ــەم بەرهەمــە ل ــەوە. ئ هێرنای

مینویــی  باڵوگــەی  الیــەن  لــە  1958دا 

بــە  بــوو  و  کــرا  چــاپ  Minuitەوە 

پاڵنەرێــک بــۆ باڵوکردنــەوەی ژمارەیەکــی 

لــە مانگــی  نــوێ  تایبەتــی ســەردەمی 

لــە  ئەلێــگ  ســاڵدا.  هەمــان  مارســی 

چاالکانــی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئەلجەزایر 

ئــەو  تــا  لــە ســاڵی 1955ەوە  و هــەر 

ــە ســێپتەمبەری 1955دا داخــرا،  ــەی ل کات

ــرەی  ــەی »ئەلجەزی سەرنووســەری ڕۆژنام

ــدرێ  ــەوە، ئان ــوو. دوای ئ کۆماریخــواز« ب

ماڵــرۆ André Malraux، ڕۆژێ مارتیــن 

 René Rémond
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دوگار Roger Martin du Gard، فرانسوا 

موریــاک François Mauriac و ســارتەر 

بــۆ ســەرۆککۆمار  ســکااڵیەکی فەرمــی 

دەنووســن )ئالبێــر کامــۆ خــۆی لــەم کارە 

ســارتەر  مــەی،  30ی  گــرت(  دوور  بــە 

لەگــەڵ هاوســەری هانــری ئەلێــگ، لــۆران 

شــوارتز Laurent Schwartz و فرانســوا 

موریــاک لــە کۆنفرانســێکی ڕۆژنامەوانیــدا 

کــە ســەبارەت بــە »ڕەچاونەکردنــی مافــی 

مــرۆڤ لــە ئەلجەزایــر« ســاز کرابــوو، 

بەشــداری دەکــەن. 

مارســدا،  شەشــی  لــە  لــەوە  بــەر 

بــاڵو  »لێپرســیینەوە«  ئــەوەی  دوای 

ژێــر  لــە  گوتارێکــی  ســارتەر  بــوەوە، 

گۆڤــاری  لــە  »ســەرکەوتنێک«  نــاوی 

ئێکسپرێســدا نووســیی، کــە بــوو بــە 

ــە  ــە ک ــەو هەفتەنامەی ــی ئ هــۆی داخران

لــەو کاتــەدا ژان ژاک ســێرڤان رشایبێــر 

 Jean-Jacques Servan-Schreiber

دەنووســێت:  ئــەو  بــوو.  بەڕێوبــەری 

کــە  چیــن  پاســاوانە  ئــەو  »دەزانــن 

جــەالدەکان  کــردەوەی  بــۆ  زۆری  بــە 

دەهێرنێنــەوە؟ »هەندێــک جــار پێویســتە 

کەســێک تووشــی کێشــە بکەیــن کاتێــک 

دەبینیــن بــە دانپێدانانــی ئــەو دەتوانیــن 

بکەیــن.  ڕزگار  کــەس  ســەد  ژیانــی 

ــەم قســانە. ئەلێــگ  ــد پڕوپووچــن ئ چەن

تیرۆریســت نەبــوو، هــەر وا کــە ئودێــن 

نەبــوو. باشــرین هــۆکار ئــەو ناوەیــە کــە 

لــە تۆمەتەکەیان ناوە »هەڕەشــە لە ســەر  

ئاساییشــی دەوڵــەت و ڕێکخســتنەوەی 

بــۆ  ئایــا  هەڵوەشــاوەکان«.  گرووپــە 

ڕزگارکردنــی مرۆڤــەکان بــوو کــە ســنگی 

ــا.  ــووتاند؟ ن ــەرمگایان س ــی ش و موەکان

دەیانویســت ناونیشــانی ئــەو هاوڕێیــەی 

شــاردبوویەوە لــە زمانــی دەر بهێنــن. 

ئەگــەر قســەی بکردبــا کۆمۆنیســتێکی 

ئەمــە.  هــەر  دەکــرد؛  بەنــد  تریــان 

ــەوت  ــان بەڕێک ــی زیاتری ــر خەڵکێک دوات

کەســێک  هــەر  دەکــرد،  قۆڵبەســت 

بــوو،  لێپێچینــەوە  شــایەنی  لەخــۆڕا 

ــەیان  ــکەنجەدراوەکان قس ــەی ئەش زۆرب

نەدەکــرد، چونکــە قســەیەکیان نەبــوو 

ــان دیســانەوە  ــن. ڕووناکبیرەکەم ــۆ گوت ب

شــوبهاندنی پەتاکــە بــە کار دەهێنێتــەوە: 

»لــە الیەکی ترەوە نەخۆشــیی ڕەشــە باڵو 

ــت:  ــاوە تێدەپەڕێ ــە دەری ــەوە و ل دەبێت

لــە  هەندێــک  لــە  کــە  بــوە  ئاشــکرا 

ئــەم  ســەنتەریش  بەندیخانەکانــی 

دەکرێــن«. لێپێچینەوانــە 

دژی بێشەرمیی دەسەاڵتداران

کاتێــک ئەلجەزایــر بــوو بــە پرســی 

سیاســەتی ناوخۆیــی فەرانســا، ســارتەر 

شــوبهاندنەکەی دەگوازێتــەوە بــۆ ئــەو 

ــێپتەمبەری  ــە س ــرکاری و ل ــەڕی داگی پ

1958دا ســەبارەت بــەو ڕیفراندۆمــەی 

بــۆ  مانگێــک  پــاش  بڕیــارە 

پەســەندکردنی دەســتووری کۆمــاری 

ــت دەنووســێت:  ــوە بچێ پێنجــەم بەڕێ

ــن  ــک دێن ــک پێ ــدەران کۆمەڵێ »دەنگ

کاتێــک  ناکرێتــەوە.  شــیتەڵ  کــە 

ــە  ــەوە، ل ــاالک دەبێت ــە چ ــای ڕەش پەت

چرکەیەکــدا هەمــوان تــووش دەکات.« 

ــل،  ــە ١٩٥٥ نووســەری خەڵکــی ئانتی ل

کــە  »گوتارێکــدا  لــە  ســێزار  ئەمــێ 

بــوو  کولونیالیــزم«  بــە  ســەبارەت 

ــوو:  ــازییە وەرگرتب ــەم وێناس ــی ل کەڵک

»ســەرەتا دەبێــت لێکۆڵینــەوەی لــە 

ســەر  بکەیــن تێبگەیــن داگیــرکار چۆن 

داگیرکــراو  ناشارســتانیکردنی  بــۆ  کار 

پاشــاگەردانییەکی   ]...[ دەکات. 

دەکات،  پــێ  دەســت  گشــتگیر 

نەخۆشــیی ڕەشــە جێگیــر دەبێــت و 

ــاب دەســت دەکات  کانوونێکــی ئیلتیه

بــە بــاڵو بوونــەوە«.

ــەم وێناســازییە بێچمگەلێکــی تریشــی  ئ

لــە خــۆ گــرت، وەکــوو ئــەم پارچەیــە لــە 

پێــش وتــاری نەفەتلێکراوەکانــی زەوی 

ــییەکان  ــۆ فەرەنس ــدا ب ــارتەر تێی ــە س ک

نییــە.  بــاش  »هیــچ  دەدوێــت: 

ــە  ــن ب ــۆ دەزان ــوە خ ــم، ئێ هاواڵتییەکان

دزێــو  کارگەلێکــی  چ  ئێمــەوە  نــاوی 

هیــچ  بەڕاســتی  کــردوە.  ناڕەوایــان  و 

بــاش نییــە لــە ترســی ئــەوەی ناچــار 

داوەری  خۆتــان  بــە  ســەبارەت  بــن 

کــەس  هیــچ  بــە  ســەبارەت  بکــەن 

ویژدانــی  بــە  ســەبارەت  تەنانــەت  و 

ــەرەتا  ــن. س ــتێک نەڵێ ــچ ش ــان، هی خۆت

ــێ دەکــەم.  ــان پ ــی مــن بڕوات نەتاندەزان

پاشــان گومانتــان کــرد و ئێســتا دەزانــن، 

بــەاڵم هێشــتا هــەر بێدەنگــن. هەشــت 

ســاڵ بێدەنگــی، مایــەی شــەرمەزارییە 
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ــی  ــە دوو فەرەنس ــەر ک ــڕۆ، ه ]...[ ئەم

ــدا  ــە نێوانیان ــک ل ــر تەرمێ ــە یەک دەگەن

ــم  ــە دەڵێ ــەو کات ــازە ئ ــەوە. ت دەدۆزرێت

نــاوی  فەرانســا  مــردوە،  یەکێــک... 

واڵتێــک بــوو، ئــاگادار بیــن کــە لــە 

ــاوی نەخۆشــییەکی  ــە ن 1961دا نەبووبێت

دەروونــی«. 

ســارتەر هــەر لــە یەکــەم گوتــارەوە 

کــە لــە ســاڵی 1956دا بــاڵوی کــردەوە، 

بێدەنگیــی  ســەر   لــە  جەخــت 

بەرانبــەر  لــە  فەرەنســییەکان 

کارەســاتەکان دەکاتــەوە، بــەو هیوایــەی 

بــە  بەرپرســیارییە  ئــاگاداری  ئــەوان 

هەمبــەر  لــە  خۆیــان  کۆمەڵەکــەی 

زاڵبوونــی  ببنــەوە.  کولونیالیزمــدا 

ــیارەوە و  ــر پرس ــە ژێ ــرکاری دەخات داگی

ــە  ــت ک ــە دەگرێ ــەو ئارمانجان ــە ل ڕەخن

دەکات:  پێــوە  شــانازییان  فەرانســا 

ئــازادی،  فڵتەفڵتــە:  ئــەو  »ســەیری 

ــانازی،  ــق، ش ــی، عیش ــانی، برایەت یەکس

ئەمانــە  چووزانــم؟  ئیــر  نیشــتامن، 

ڕێگــر نەبــوون لــە بەرانبــەر ئــەوەی 

نەکەیــن،  ڕەگەزپەرەســتانە  قســەی 

پیــس...«  جوولەکــەی  پیــس،  ڕەشــی 

یــان لــەوە خراپــر لــە ڕیــزی فاشــیزمدا: 

ئێمەیــە،  شــەرمەزاریی  »مایــەی 

بــە  دەکات،  یاســاکامنان  بــە  گاڵتــە 

ڕەگەزپەرســتییەکانی پیســامن دەکات، 

گەنجەکامنــان بەبــێ ویســتی خۆیــان 

ناچــار دەکات  لــە ڕێــگای بڕواکانــی 

دە  بڕوایانــەی  ئــەو  مبــرن  نازیســمدا 

ســاڵ پێــش ئێســتا دژی ئەوانــە خەبامتان 

دەکــرد. بــۆ ڕزگارکردنــی خــۆی فاشــیزم 

ــێت  ــۆی ڕادەکێش ــەی خ ــاو ماڵەک ــا ن ت

واتــا فەرانســا. ڕۆڵــی ئێمــە ئەوەیــە کــە 

یارمەتیــدەری بیــن بــۆ لەناوچوونــی. 

ــە  ــر، بەڵکــو ل ــە ئەلجەزای ــا ل ــەک تەنی ن

هــەر شــوێنێکدا کــە بوونی هەیــە. تەنیا 

کارێــک کــە ئێمــە دەتوانیــن و دەبێــت 

هەوڵــی بــۆ بدەیــن، کارێــک کــە ئەمــڕۆ 

لــە هەمــوو کارێــک ســەرەکیرە ئەوەیــە 

کــە شانبەشــانی ئــەوان خەبــات بکەیــن، 

ــەکان و هــەم  ــوو هــەم ئەلجەزایریی تاک

ــە دەســتی داگیــرکاری  فەرەنســییەکان ل

بێــت«.  ڕزگاریــان  ســەرەڕۆیی  و 

ئــەم میتافــۆڕە تایبــەت نییــە بــە ســارتەر. 

ئــەو  گفتوگۆکانــی  لــە  بابەتــە  ئــەم 

ــی  ــە ئارمانج ــش ک ــە میدیاکانی ــەی ل بەش

کردوەتــە  ئەلجەزایریــان  ســەربەخۆیی 

منوونــە  بــۆ  دەبیرنێــت.  خۆیــان  هیــی 

ئێکســپریس و فرانــس ئەبرسڤاتــور کــە 

لــە   Claude Bourdet بــوردێ  کلــود 

ژانویــەی 1955دا »گیشــتاپۆی ئێــوە لــە 

و  دەکات  چــاپ  تێــدا  ئەلجەزایــردا«ی 

و   Esprit ئێســپری  گۆڤــاری  هەروەهــا 

ســارتەر بەتووڕەییــەوە دەڵێــت: »چــام 

ئێمەیــش لــەم کارە دزێوانــەی کــە بــە 

بەشــدارین،  دەیکــەن  ئێمــەوە  نــاوی 

هەیــە  هێزەیشــامن  ئــەو  چونکــە 

بکەیــن«. لــێ  ڕێگرییشــیان 

بەرگەگرتن لە بەرانبەر
بیستنی وەها قسەیەک

ســوود  دەســەاڵتداران  چەواشــەکاری 

میدیایانــەی  ئــەو  بەشــداریکردنی  لــە 

دەبینــن کــە نایانەوێــت خەڵکــی فەرانســا 

ــی ڕوودەدات:  ــردا چ ــە ئەلجەزای ــن ل بزان

ئەرکــی  درۆ  و  فێــڵ  »نکۆڵی لێکــردن، 

سەرشــانی ســیخوڕەکانی ئــەم ســەنتەرەیە 

ــی  ــە ئارامی ــە ک ــەکاری ئەوەی ــە خراپ تاق

ــدەن«. ــک ب ــە تێ ئێم

هێامیــەک  شــێوەی  بــە  کۆمەڵەکــە 

شارســتانییەتێک  پاشــاگەردانی  لــە 

داهێــزراو،  و  »تــادار  دەکەوێــت:  دەر 

دێرینەکانــی  خەونــە  ســەرقاڵی 

شــکۆمەندی و دڵنیگەرانیــی شــەرمەزاری، 

ــدا  ــی لێڵ ــوان مۆتەکەیەک ــە نێ فەرانســا ل

کــە  ڕادەوەشــێنێت  قــاچ  و  دەســت 

نــە  و  هەڵبێــت  لێــی  دەتوانێــت  نــە 

بکاتــەوە.  قوفڵەکــەی  دەیشــتوانێت 

یــان هەمــوو شــتێک ڕوون دەبێتــەوە 

دەچیــن«،  تێــدا  هەموومــان  یــان 

ــێ  ــی بەب ــی کۆتای ــووفەکە فیعل فەیلەس

ــاوە تاکــوو  ــە کار هێن ــچ ئەیهامێــک ب هی

بکوژانــەی  بێشــەرمیی  بەرانبــەر  لــە 

ســەرۆکەکان بوەســتێتەوە و ئــەم قســەیە 

ــاوی  ــە ن ــێ، ب ــان: »مول ــە ســەر زاری بخات

کۆمەڵــەوە، هەورەگرمەکــەی بــەرەو الی 

ئــەم فەالحــە لەخۆباییانــە هاویشــت: 

لێگــەڕێ لــە هــەژاری و برســیەتیدا مبــرن، 

بەڵکــوو خاوەنپشــکەکانی ســوئێز مافــی 

بگــرن«. وەر  خۆیــان 
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 بــەاڵم نەخۆشــییەکە لــە ســنوورەکانی 

و  نەماوەتــەوە  ڕۆژئــاوادا 

داگیرکراوەکانیــش تــووش دەکات. ســارتەر 

نەفرەتلێکراوانــدا  گوتــاری  پێــش  لــە 

»ناوچەگەرایــی  دەنووســێت: 

ــەر  ــە داگیرک ــە ک ــییەکی دەروونیی نەخۆش

دەیگوازێتــەوە بــۆ داگیرکــراوان، ئینجــا 

بــە ڕەزامەندیــی خۆیــان بــاڵوی دەکاتــەوە 

»شــێتی«یەی  ئــەو  دەیچەســپێنێت«.  و 

ــی  ــاری چەپ ــی ڕەفت ــاو  زات ــوە ن ڕۆچووب

ــزم«ەوە  ــی کولونیالی ــا و »مۆرەکان فەرانس

ــەاڵم  ــووش دەکات. ب ــش ت داگیرکراوەکانی

ئــەوە  خۆیــان  ئــەوان  جارەیــان  ئــەم 

وەر دەگــرن و دەیکەنــە هیــی خۆیــان: 

»نووســینەکانی فانــون بخوێننــەوە تــێ 

دەگــەن کــە لــە کاتــی الوازیدا، نەخۆشــیی 

لــە  بەشــێک  بــە  دەبێــت  دەروونــی 

ــراوان«.  ــی داگیرک ــە کۆمەڵ ــاگای ب ناخودئ

ــەوەی  ــون کاردان ــوو فان ــارتەریش وەک س

دەزانێــت  ڕاســت  بــە  داگیرکــراوان 

بــاس  پێچەوانــە  شــێوەیەکی  بــە  و 

»ئــەو  دەکات:  مەفرووزاتــەکان  لــە 

ئــەو  بــۆ  ئەرێنییــەوە  بایەخێکــی  بــە 

»شــێتی«یەی دەڕوانێــت کــە چەوســێرناو 

و  کۆیالیەتــی  ڕەتکردنــەوەی  بــۆ 

ــرکاری، دژی  ــەاڵتی داگی ــی دەس لەناوبردن

ــا  ــت. ئینج ــە کاری دەهێنێ ــێنەر ب چەوس

دەتوانیــن بگەینــە ئــەم ئەنجامــەی: »ئایــا 

بەڵــێ.  دەدۆزینــەوە؟  ڕێگاچارەیــەک 

ئاشــیل  توندوتیژیــش وەکــو ڕمبەکــەی 

دەتوانێــت مەرهــەم بخاتــە ســەر ئــەو 

کــردوون.  دروســتی  خــۆی  برینانــەی 

دواییــن کاتــی دیالکتیکەکــە گەیشــتوە: 

ئــەم جەنگــە دەکــەن  ئیدانــەی  ئێــوە 

بــەاڵم هێشــتا ناوێــرن پشــتگیریی خۆتــان 

ــڕن.  ــری دەر بب ــەڕڤانانی ئەلجەزای ــۆ ش ب

و  داگیرکــەر  بــە  متامنــە  و  مەترســن 

ــان  ــەوان وات ــان بکــەن. ئ بەکرێگیراوەکانی

بەپەلــە  کاری  هەندێــک  دەکــەن  لــێ 

بکــەن. ڕەنگــە ئــەو کاتــە بەناچــاری و 

لــە ئاکامــدا، ئــەم توندوتیژییــە نوێیــە کــە 

بەرهەمــی تاوانــە کــۆن و دووبارەبوەکانــە 

ئیــر  ئەمــە  بــەاڵم  بــەرن.  نــاو   لــە 

مــرۆڤ.  چیرۆکــی  تــرە.  چیرۆکێکــی 

لــە  خەریکیــن  دەڵێــم  متامنــەوە  بــە 

ســەردەمێک نزیــک دەبینــەوە کــە لەگــەڵ 

دەگریــن«. یــەک  بنیادنەرانیــدا 

ســەردەمی  لــە  ســارتەر  ملمالنێــی 

ــی  ــا »خەباتێک ــردا تەنی ــی ئەلجەزای جەنگ

ڕووناکبیــرە  ئــەم  نەبــوو.  پێنووســی« 

لــە هەمــوو ئــەو بەرانــەی ڕووداوەکان 

خــۆی  بەرپرســیاریەتیی  دەدا  ڕوویــان 

چەنــد  بەشــداریی  ئــەو  دا.  نیشــان 

ــە  ــتی ل ــۆ ئاش ــە ب ــرد ک ــاندانی ک خۆپیش

ئەلجەزایــر، ڕێــک خرابــوون، )بــۆ منوونــە 

ــەمبەری  ــە دێس ــی 1960دا و ل ــە ژوئەن ل

1961دا لــە ڕۆمــا.« ئــەو لە خۆپیشــاندانی 

 1961 نوڤەمبــەری  یەکەمــی  بێدەنگــی 

دوای کوشــتارەکەی 17ی ئەکتۆبــەر و لــە 

خۆپیشــاندانی 13 فێڤریــەی 1962 کــە 

ــن دژی ســەرکوتکارییە  ــۆ ناڕەزاییدەربڕی ب

مێــرۆی  وێســتگەی  خوێناوییەکــی 

یەکەمین گوتاری 
سارتەر کە بەتەواوی 

تایبەت کراوە بە 
ئاشکراکردنی 

ئەشکەنجە لە ژێر 
ناوی »ئێوە ناوازەن« 

لە مانگی مەی 
1975دا لە سەردەمی 

نوێ باڵو کرایەوە
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ــرد.  ــوو، بەشــداریی  ک ــک خراب شــارۆن ڕێ

هەروەهــا لــە ڕووداوەکــەی ســێپتەمبەری 

1960دا کــە بــە »دادگاییکردنــی ژانســون«  

داوای  ســارتەر  کــرد.  دەر  ناوبانگــی 

باشــی  بــە  جۆرێــک  »هــەر  کردبــوو 

دەزانــن کەڵکــم لــێ وەر بگــرن«. ئــەو 

ــە گەشــتەکەی بــەرەو ئەمەریــکای  ــەر ل ب

کردبــوو،  واژۆ  »مانیفیســت«ی  التیــن 

ــش  ــوو لەوێی ــەدا ب ــەو خەیاڵ ــا ل هەروەه

ــەربەخۆییخوازیی  ــی س ــە ئارمانج ــەرە ب پ

ئەلجەزایــر بــدات. 

»ســارتەر گوللەبــاران بکــەن« دروشــمێک 

بــوو کــە تەڤگــەری خەباتــکارە کۆنەکانــی 

جەنگــی جیهانــی لــە خۆپیشــاندانێکدا 

بــۆ  ئۆکتۆبــەری 1960دا هاواریــان  لــە 

لــە  و  1961دا  ژووییــەی  لــە  دەکــرد. 

شــوقەکەیدا  لــە  1962دا،  ژانویــەی 

ــدەکان  ــتا دڕن ــەی ئێس ــد. »ئ ــان چان مینی

ــە  ــەت ل ــوێ؟ بەڕبەڕی ــۆ ک ــتوون ب ڕۆیش

تەنانــەت  نیــن،  کەموکــەرس  کوێیــە؟ 

دەنگــی تەپڵەکەیــان دەبیســرێت: لەگــەڵ 

دەنگــی کەڕەناکەیانــدا زەربیــان گرتــوە 

»ئەلجەزایــری فەرەنســی« و هــەر لــەم 

کاتەیشــدا ئەورووپییــەکان موســوڵامنەکان 

دەســووتێنن«.  بەزینــدووی 

ــی  ــە پێشــەکیی نەفەرەتلێکراوان ســارتەر ل

ڕســتەیە  ئــەم  هــاوارەوە  بــە  زەویــدا 

دەڵێتــەوە. 

چەنــدە ئاســانر دەبێــت ئەگــەر گرینگــی 

و  نەدەیــن  ترســناکەکان  بابەتــە  بــە 

کۆتایــی  بــۆ  بدەیــن  هــەوڵ  تەنیــا 

و  لەبــار  و  لێــک  کەرەســتەی  کارەکــە 

لــووس  و  ســاف  عەقــڵ  جیهانگیــری 

ــە  ــدا ڕابکشــێین و ل ــە بێدەنگی ــن! ل بکەی

لــە  لــەش خۆشەویســتیدا و  وەنــەوزی 

ــوو ڕۆح  ــن بەڵک ــەوەدا بی ــی ئ چاوەڕوانی

ــەن«.  ــاک بک ــتێک چ ــوو ش و ڕەوان هەم

ــی  ــی هاوڕێ ــاول نیزان ــەکانی پ ــە قس ئەم

ســەردەمی کۆلێــژی پــەروەردەی ســارتەرە 

لــە  پاســەوانەکان« و  لــە »ســەگە  کــە 

نــوورساوە.  1932دا  ســاڵی 

»چاکبوونــی  ســارتەرەی  ئــەو  دەنگــی 

ــە.  ــەر موزاحیم ــتایش ه ــە« هێش ــۆ نیی ب

دەدات  پــێ  ئەوەمــان  ئیزنــی  بــەاڵم 

کەمتــەرەوە  شــەرەمەزارییەکی  بــە 

ــن.  ــژوو بکەی ــەی مێ ــەم قۆناغ ــەیری ئ س

ڕووناکبیرێکــی بەوەفــا بــەو تێگەیشــتنەی 

ــە پێویســتیی بەرپرســیاریەتی هەیەتــی،  ل

دەخاتــە  ناوبانگەکــەی  و  پێنــووس 

ــتی  ــە دروس ــە ب ــک ک ــی ئارمانجێ خزمەت

بــۆ  هەروەهــا  وئــەو  بــۆ  دەزانێــت. 

بایەخــی  جەنگــە  ئــەم  ژانســون، 

کــە  بەتایبــەت  هەبــوو  ئەنجامەکــەی 

شــتەی  ئــەو  ئــەوەی  هــۆی  دەبــوە 

ئەلجەزایرییــەکان ســەبارەت بــە فەرانســا 

وێنــای دەکــەن تەنیــا دەوڵەتێــک نەبێــت 

کــە چەتربازەکانــی لــە بەندیخانەکانــدا 

ئەشــکەنجەکردنن.  ســەرقاڵی 

ــە ئاشــتیی  ــوو ک ــەدا ب ــەو بڕوای ســارتەر ل

نێــوان فەرانســا و ئەلجەزایــر بــەو مەرجــە 

فەرەنســییەکان  کــە  دەگرێــت  ســەر 

ڕووبــەڕووی ئــەو ڕاســتییە مێژووییانــە 

ببنــەوە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ئەلجەزایردا: 

ــن.  ــە داگیرکەری ــە ئێم ــن ک ــاک دەزان »چ

و  زێــڕ  ئێمــە  کــە  دەزانــن  چــاک 

کانــزاکان و پاشــان نەوتــی »کیشــوەرە 

نوێیەکان«مــان داگیــر کــرد و هێنامــان 

ئەورووپــای  کۆنــەکان.  مێرۆپولــە  بــۆ 

بەڕاســتی  دەوڵەمەنــدی،  لــە  لێوانلێــو 

ــی  ــی هاوواڵتییەکان ــی پێشکەش مرۆڤایەت

کــرد. هــەر مرۆڤێــک لێــرە هاوبەشــی 

تاوانــە، چونکــە هەموومــان ســوودمان لــە 

بینیــوە«.  داگیــرکاری  چەوســاندنەوەی 

مەحاڵــە ئەمڕۆیــش بتوانیــن زیاتــر لــە 

ئــەم  بیســتنی  بەرگــەی   1962 ســاڵی 

بگریــن. قســانە 

سەرچاوە
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