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لە هەموو بیركردنەوەكانی تایبەت بە شێوەی حكومەت، كەم تا زۆر شوێن 

پێی دوو تیۆری ناكۆك دەربارەی دامەزراوە سیاسیەكان، یان بە واتایەكی تر 

شوێن پێی دوو هەڵهێنجانی دژ بە یەك لەم بابەتە كە دامەزراوە سیاسیەكان 

لە بنەمادا چین، دەبیندرێ .

كردەییەو  هونەری  جۆرێ   حكومەت  باوەڕەن  ئەو  لەسەر  كەس  هەندێ  

پرسێكی تایبەت بەرهەم ناهێنێ ، جگەلە ئامانج و رێگای گەیشتن بەو ئامانجە. 

ئەمانە شێوە جیاوازەكانی حكومەت بە میتۆدە عادییەكانی تر كە بە مەبەستی 

دابینكردنی پێویستیەكانی مرۆڤایەتی بەكاردەهێندرێ  و دەشوبهێنن، لەسەر ئەو 

باوەڕەن حكومەت بە هەموو بونیادەكانیەوە دروستكراوی دەستی مرۆڤە، بەم 

حكومەتانەیە،  ئەم  دروستكەری  مرۆڤ  چونكە  دەهێننەوە  بەڵگە  پێشەكیەوە 

ئەگەری سازیانی كرد، گەاڵڵەو  یان  نەكات،  ئەویش دەتوانێ  دروستیان  هەر 

پالنەكەی بەویستی خۆی هەڵبژێردرێ  و دابڕێژێ . بەپێی ئەم بەڵگانەندنە پرسی 

حكومەت دەبێ  وەك هەر پرسێكی تر كە مەبەستەكەی سود و بەرژەوەندییە 

بزانرێ  و گەاڵڵەكەی بە وردی دابڕێژرێ . لەم بوارەدا مەرجی هەنگاوی یەكەم 

ئەوەیە ئێمە ئەو ئامانجانەی دەسەاڵتەكان بۆ پێشبردنیان دروستدەكرێ ، پێناسە 

بكەین. دواتر لێكی بدەینەوە و بزانین كام بەشی حكومەت بۆ ئەنجامدانی ئەو 

ئاسودەبوو،  بارەوە  لەم  ئەوكانەی خەیاڵمان  كەڵكترە.  بە  ئامانجە  مەبەست و 

خراپە  لوتكەدایە و  لە  تێیدا  چاكە  كە  دیاریكرد  حكومەتیمان  شێوەی  واتە 
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كەمترنيیە، تەنها شتێك كە دەمێنێتەوە ئەوەیە رەزامەندی هاونیشتمانەكانمان، 

یان رەزامەندی ئەو كەسانەی كە ڕێكخراوە بۆ ئەوان دامەزراوە بە دەستبهێنین و 

ناچاریان بكەین بەوەی باوەڕێ  كە ئێمە بەنهێنی دەربارەی شێوەی حكومەت 

پێی گەیشتوین و پەسەندی بكەن و رازی بن پێ .

دۆزینەوەی باشترین شێوەی حكومەت و رازیكردنی دیتران بەوەی ئەوەی 

ئێمە پێی گەیشتوین لە هەر حكومەتێكی تر باشترە، دواتر هاندانیان بەوەی 

خۆیان سوربن لەسەر وەها حكومەتێك، ئەم سێ  شتە بە هەمان ریز كە باس 

تیۆری سیاسی سەرەوەن  ئەوانەی كە الیەنگری  بیركردنەوەی هەمو  لە  كرا، 

لە  یان  كێاڵن(،  جوتكردن)  ئامرازی  وەك  راست  ئەمانە  خۆشكردەوە.  جێی 

كیتەی دانەوێڵە وردكردن چاو لە یاسای بنەڕەتی دەكەن.

لەبەرانبەر ئەم تاقمەدا، تاقمێكی تر لە بیریارانی سیاسی هەن كە ئامادەنین 

چاوی  بەرهەمێك  وەك  بەڵكو  بشوبهێنن،  مەكینەیەك  بە  حكومەت  شێوەی 

لێدەكەن، كە ئازادانە لە نەبونی بەرهەم هاتووە، ئەگەر كەسێك لە چاویلكەی 

ئەم گروپەوە چاو لە حكومەت بكات، زانستی دەسەاڵتدارێكی وەك بوارێ  لە 

مێژوی سروشتی دەبینێ .

شێوە  خۆمان  وسیتی  بەپێی حەزو  نین  ئێمە  ئەوە  ئەمانەوە  دیدی  لە   

بەشكڵ  گەیشتین  شێوەیەك  بەهەر  بەڵكو  دیاریدەكەین،  حكومەت  شكڵی  و 

حكومەت و  ناكرێ   بیپارێزین.  دۆخ  بەهەمان  دەبێ  حكومەت،  شێوەیەكی  و 

بونیادبنرێن. دەسەاڵت  دەسەاڵتدارێتییەكان بە پێی پالنی پێشتر دابڕێژرێن و 

و حكومەتەكان) سازكراوی دەستی مرۆڤ نین، بەڵكو دەڕوێن(، لە بەرامبەر 

لە  كە  كاربكەین  هەمان  دەبێ   روەك��دا«  سیاسی  »رێكخراوەگەلێكی  وەها 

بەرامبەر راستیەكانی جیهانی دەوروبەرماندا ئەنجامی دەدەین، بەم مانایە كە 

تایبەتمەندییەكانیان قبوڵ بكەین.
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دام��ەزراوە و  فیكرین،  قوتابخانە  بەم  سەر  كە  تاقمێكەوە  روانگەی  لە 

رێكخراوە سیاسیەكانی نەتەوەیەك وەك نەمامێك دەچن كە لە خاكی، سروشت 

 و خوو هەڵسوكەوتی ئەو نەتەوە وە سەریان هەڵداوە و بەتێپەڕینی كات بەهێز 

دەبن. 

ئەم جۆرە دامەزراوانە خوڵقاوی داب و نەریت، غەریزە، ئاوات و خواستە 

نادیارەكانی نەتەوەكانن و زۆركەم رودەدات بە بیركردنەوە و پالنی پێشترەوە 

دابڕێژرێن. ئێرادەی خەڵك هیچ پشكدار نییە، لەم بوارەدا واتە لە رواندنی 

نەمانی دەسەاڵتدا، جگەلەوەی لە كاتی پێویستدا رێگا چارە و نەخشەیەك كەلە 

بەڕادەی  ئەگەر  چارەیە  رێگا  ئەم  بباتەكار،  داهاتوە  مێشكی  بە  هەمانكاتدا 

پێویست لەگەڵ خوو هەستی نەتەوەیی ئەو خەڵكەدا بێتەوە زۆربەی كات رەگ 

دادەكوتێ  و دەمێنێتەوە. ئەوكاتەی بە تێپەڕینی كات ژمارەی ئەم جۆرە گەاڵڵە و 

یاسای  دەسەاڵت و  زیادیكرد  پێویستییەوە(،  گرتوە  سەرچاوە  چارانەی  )رێگە 

نەتەوەیەك ساز دەبێ  تەنها بۆ ئەو نەتەوەیە دەشێ  و كارێكی بێ  هودەیە 

خەڵكێكدا  بەسەر  بنەڕەتیی،  یاسایەكی  ئەو  یان  دەسەاڵت  بمانهەوێ   ئەگەر 

ئازادانە  ناتەبایەو  نەتەوەیەدا  ئەو  خووی  و  ب��ارودۆخ  لەگەڵ  كە  داسەپێنێ 

پەروەردەی نەكردوە.

ئەگەر بەراست دەكرێ  المان وابێ  كە هەركام لەم دوباوەڕە جیاوازە وەك 

تیۆرییەكی جێگیر پەسەند بكرێ  كە هیچ گومانێكی تێدا نییە، راستی ئەوەیە 

باشترە، بەاڵم بەرهەمێك كە  لەویتریان  بڕیاربدات كامیان  دژوار بوو مرۆڤ 

دەربڕینی  نییە، جگەلە  زۆری هیچ  بە  لێدەكەن  باسی  وروژانەوە  بە  خەڵك 

هەر  دەست  لە  كارە  ئەم  ناكات  باوەڕ  كەس  ئەگینا  باوەڕەكانیان،  ناتەواوی 

هەرچەشنە  یان  دەس��ەاڵت��داری،  هەرچەشنە  كە  بكرێ ،  بەدی  نەتەوەیەك 

پەسەندكردنییەوە،  بەهۆی  بێ   بەختەوەر  پەسەندبكات و  بنەڕەتی  یاسایەكی 
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ئەگەر شوبهاندنێك كە دەربارەی ئامرازی میكانیكی بەكاریان هێنا تا دوایین 

پێویستی  ئاسن  شیش و  تەنانەت  مرۆڤ  دەبیندرێ   بدەن،  پێ   گەشەی  ئاست 

ژیانی تەنها لەو روەوە كە باشترین شیش و باشترین ئاسنەكانن هەڵنابژێرێ،  

بەڵكو بەر لەوە بیر لەوە دەكاتەوە ئاخۆ ئەو ئامرازانەی تری هەیە، كە دەبێ  

لەگەڵ ئەم دوانەدا پێكەوە بهێنرێن یان نە، بەتایبەت بیر لەوە بكاتەوە. ئەو 

تایبەت بە  لێهاتویی  ئامرازانە بەكاربهێنن زانیاری و  بڕیارە ئەم  كەسانەی كە 

بەكارهێنانیان هەیە.

لە الیەكی ترەوە، ئەوانە دامەزراوە سیاسیەكان بە گیانلەبەر و روەكەكان 

دەشوبهێنن بەپێچەوانەی ئەوەی وتەكەیان نیشانیدەدا، وەها نین بەرژەوەندی 

خۆیان بسپێرن بە قەزاو قەدەر. مەبەستی ئەوان ئەوە نییە، خەڵكی جیهان بێ  

كاریگەرن لە پرسی هەڵبژاردنی دەسەاڵتێك كە بە سەریاندا حكومەت دەكات، 

لە  بزانن  بەسەرتر  بڕیاردەدەن حكومەت  كاتەی  ئەو  ئەو خەڵكەی  یان هەر 

دەسەاڵتەكانی تر كەمتەرخەمن لەوەی بیر لە ئەنجامەكانی سەرچاوە گرتووە، 

لە خوو سروشتی سیاسی حكومەتەكان بكەنەوە، بەاڵم هەرچەند هەر كام لەم 

دوو گروپە، بەهۆی دژایەتیكردن لەگەڵ گروپەكەی تر هەموو كارێك دەكەن، 

بۆ گشتاندنی بیرو ڕای خۆیان و كەس ناتوانێ  ئەم تیۆریانە بێ  گۆڕان لەهەر 

كامەیاندا قبوڵبكات، خودی ئەم ڕاستیيە كە دوو باوەڕی لێك دژ بەرامبەریەك 

دەكات،  بیركردنەوە  دوو  ئەم  نێوان  قوڵی  جیاوازی  لە  باس  وەستاونەتەوە، 

بەاڵم  نییە،  راست  تەواوەتی  بە  كامیان  كەهیچ  ئاشكرایە،  و  رون  هەرچەند 

چونكە ئەمەش ئاشكرایە كە هیچ كامیان هەڵە نییە، كەوایە دەبێ  هەوڵ بدرێ  

درز بكرێتە ناو رەگی ئەم دو تێوری ، بۆ ئەوەی بزانرێ  تا چەند راستی لە 

هەركامەیاندا  شاراوەیە.
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بهێنینەوە دامەزراوە و رێكخراوە  یاد  پێویستە ئەوە بە  پلەی یەكەمدا  لە 

ئیرادەو  بە  گرێدراوەتەوە  بونیان  سازكراون و  خەڵك  بەدەست  سیاسیەكان 

خواستی مرۆڤەوە و لەم بارەوە قەرزداری مرۆڤ  و تاكەكانی كۆمەڵن. خەڵك 

بەیانيیەك لە خەو هەڵنەستاون ببینن ئەم دامەزاروانە وەك قارچك لە خاكەوە 

سەریاندەرهێناوە، هەروەها ئەم دامەزراوانە وەك دار ناچن، لەگەڵ ئەوەی 

ناشتان چ ئاگابین  و چ نوست و درێژە بە گەشەی خۆیان دەدەن.

  ئەمانە لە هەركام لە قۆناغەكان بونی خۆیاندا هەمان ئەو شتەن كە كارو 

هیمەتی مرۆڤ ویستویەتی، لەم روەوە وەك هەموو ئەو كارانەی بە دەستی 

مرۆڤ ئەنجامدراوە رەنگە باش یان خراپ لەگەڵ دەربێ ، ئەمە گرێ  دراوەتەوە 

بەو لێهاتویی و وردبینیەی لە بەرهەم هێنانیاندا بەكاربراوە، هەروەها ئەگەر 

گوشاری  بەهۆی  یان  بابەتە،  بەم  بەرامبەر  بێت  كەمتەرخەم  نەتەوەیەك 

رێگاچارە  و  بینى  ژیان  ئەزمونی)  بەشێوە  نەبێ   ئەوەی  توانای  دەرەكیيەوە 

ئەو  دەستانی  ژێر  یان  بەهێز،  بنەڕەتی  یاسایەكی  بەخاوەن  ببێ   هەڵبژاردن( 

نەتەوە بەهێز دەبن بەرامبەر چەوسێنەران ناوەستنەوە، بەڵكو شان و شكۆیان 

پێدەدەن، وەستانی پێشكەوتنی سیاسی لە ژیانیاندا بەهۆی كەمتەرخەمیەوەیە 

بە دڵنیاییەوە لە زەرەریاندایە، بەاڵم ئیتر ئەمە بەو مانایە نییە، رێگاچارەیەك 

ئەوانەوە  بارەی  لە  لێ كەوتۆتەوە،  ئەنجامی  بەكاربراوە و  تردا  بواری  كەلە 

رۆژێ   ئەگەر  یان  دەكەوتەوە،  لێ  خراپی  ئەنجامی  بكرایەتەوە  تاقی  ئەگەر 

هەمان رێگاچارەیان هەڵبژارد، بەزەرەریان نەبوو.

لەو روەوە دەبێ  ئەمەش لەبەرچاو بگرین مەكینەی سیاسی لەخۆڕا كار 

ناكات، بەڵكو وەك ئەوەی بە دەست خەڵك سازكراوە، دەبێ  بەدەست ئەو 

بن،  پسپۆر  ش��ارەزاو  ناكا  پێویست  خەڵكەش  ئەم  كار،  بكەوێ�تە  خەڵكەش 

تەنانەت خەڵكی ئاسایيش دەتوانن ماشێنی حكومەت بخەنە كار، بۆ كاركردنی 
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تەنها ئەوە بەس نییە، كە خەڵك رازی بن، بەڵكو بەشداریان پێویستەو شكڵ 

 و بینای مەكینەی حكومەت دەبێ  لەگەڵ ستاتیكاو تایبەتمەندی ئەو خەڵكەی 

لەبەردەستدان بێتەوە ئەمەش پێویستی بە سێ  شتە.

1. ئەو خەڵكەی دامەزراوەی حكومەتیان بۆ لەبەرچاوگیراوە دەبێ  خۆیان 

ئەو دامەزراوەیە قبوڵبكەن، یان ئەوەندە كەمترخەم نەبن بەرامبەری كە ببن بە 

لەمپەرێكی گەورە لەبەردەم سەرهەڵدان و گەشەی وەها حكومەتێكدا

2. دەبێ  بیانهەوێ  و شیاوی ئەوەبن، بۆ پارێزگاری لەو حكومەتە ئەوەی 

لە دەستیان دێ  ئەنجامیبدەن.

حكومەت  داواكارییەكانی  بن،  ئ��ەوەش  شیاوی  و  بیانهەوێ   دەبێ    .3

جێ بەجێ  بكەن، بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانیان.

وشەكانی«بیكەن« و »ئەنجامیبدەن« دەبێ  وەها مانا بكرێنەوە كە خەڵكیش 

كارەكانی ئەو  حكومەتەی هەڵیانبژاردوە قبوڵ بكەن و كاربكەن بۆ پاراستنی 

ئەو حكومەتە. بە كورتی دەبێ  شیاوی ئەوە بن« هەلومەرجی »كاركردن« و« 

هاوسەنگی پاراستن« بپارێزن، چونكە ئەم هەلومەرجە هەم بۆ گەرەنتی ئەو 

حكومەتەی سازكراوە پێویستەو هەم بۆ هێزبەخشین بەو دەسەاڵتە بۆئەوەی 

ئەو ئامانجانەی هەڵی بژاردوە بە ئەنجام بگەیەنێ .

بۆ  حكومەتەی  ئەو  هەلومەرجاندا،  لەم  كام  هەر  نەبونی  ئەگەری  لە 

نەتەوەیەك دیاریكراوە، هەرچەند داهاتوی لە رووی ترەوە و لەرێگای ترەوە، 

ئەنجامەكەی  تایبەتەوە و  نەتەوە  بەو  گرێبدرێتەوە  دەبێ   بێت،  بەخش  هیوا 

شكست دەبێ .

لەمپەری یەكەم، واتە بێزاری و رقی خەڵك لە پەسەندكردنی حكومەتێك 

كە پێیان پێشنیاركراوە، پێویست بە نمونە هێنانەوە ناكات، چونكە لە رووی 

تیۆرییەوە هیچ كات ناكرێ  ئەم بابەتە لەبەرچاو نەگیردرێ . ئەم پرسە هەردەم 
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دێتە پێش و هیچ كات نابڕێتەوە، هیچ هێزێ  جگەلە زۆری شمیری دەرەكی 

یاساكانی  ملكەچی  بكات  ناچار  باكور  ئەمەریكای  پێستەكانی  سور  ناتوانێ 

حكومەت و دەسەاڵتێكی شارستانی بن. نمونەی ئەم شتە بە هەندێ  گۆڕانی 

ئیمپڕاتۆری  بێنینەوە  نمونە  وەك  وەحشیانە  ئەو  دەربارەی  دەكرێ   بچوكەوە 

رۆمی كۆنیان نایە ژێر پێ . تێپەڕینی سەدەكان و گۆڕانی تەواوەتی بارودۆخەكە 

پێویست بوو، بۆ ئەوەی ئەم وەحشیە سەركەوتوانە لەگەڵ بنەماكانی نەزم و 

پرەنسیپ دا ئاشنابن و ملكەچی فەرمانی رێبەرەكان، تەنانەت ئەو رێبەرانەی 

خۆیان هەڵیانبژارد بن. لەجیهاندا هەن نەتەوەگەلێك، كە هیچ كات بەشێوەی 

خوازراو ملكەچی حكومەتێك، جگەلە حكومەت و دەسەاڵتدارێتی كۆمەڵێك 

بنەماڵەی رەسەن، كەلە كۆنەوە رێبەرانێكیان بۆیان بارهێنانەوە نابن. 

هێزە  لەالیەن  واڵتەكەیان  خاكی  جگەلەوەی  نەتەوەكان،  لە  هەندێ  

نیيە.  قبوڵ  پادشایەتیان  رژیمێكی  هیچ  دەسەاڵتی  داگیربكرێ ،  بیانییەكانەوە 

هەندێ  تر بە هەمان رادە لە حكومەتی كۆماری بێزارن. ئەم جۆرە لەمپەرانە 

زۆربەی كات كێشە ساز دەكات، بۆ كاركردنی حكومەتەكان.

بەاڵم لە هەمانكاتیشدا نمونە گەلێك هەیە، كە خەڵك لەگەڵ ئەوەی دژ 

بە قبوڵكردنی حكومەتێك نین، بەڵكو رەنگە لە دڵیشەوە ئاواتی ئەو چەشنە 

حكومەتە بخوازن، بەاڵم بەكردەوە نایانەوێ،  یان ناتوانن هەلومەرجی هاتنە 

سەركاری ئەو چەشنە حكومەتە بڕەخسێنن ئەوەندە توانایی و لێهاتوییان نییە، 

كە كۆمەڵێك لەم هەلومەرجانە كە تەنانەت بۆ ناوهێنان لەم حكومەتانە پێویستە 

بڕەخسێنن بەم شێوەیە رەنگە نەتەوەیەك حكومەتی ئازادی لەچاو سەرجەم 

چەشنە دەسەاڵتدارێتییەكان بەدڵ بێت، بەاڵم ئەگەر هەر ئەم نەتەوەیە بەهۆی 

كەمتەرخەمی، ترس یان نەبوونی رۆحیەتی خزمەت بەخەڵك، ناتوانێ  هەوڵ 

بۆ  ئامادەنین  ئەگەر  دەسەاڵتێك،  وەها  سەركاری  هاتنە  پاراستن و  بۆ  بدات 
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پاراستن و پاسەوانی لێی، ئەو كاتەی دەكەوێتە بەر هێرشی هێزە دەرەكیەكان 

خەبات بكەن، ئەگەر دەتوانن لە ئاست فێڵ و تەڵەكە چاویان بنوقێنن و بێ  

ئەوەی هیچ بەهایەك بدەن ئازادی لە دەست بدەن، ئەگەر بەهۆی بێ  هیواییەك 

كە كوت و پڕ دەستیان پێ  دەگات ترسێكی كورت ماوە، یان بەهۆی هۆگریان 

بە كەسێكی هەڵكەوتە، دەكرێ  فریو بدرێن و  ناچاربكرێن ئازادییەكانیان بكەن 

بە قوربانی بەر پێی پیاوێ ، تەنانەت پیاوێكی مەزن، یان ئەوەی كە دەستی 

ئەو پیاوە ئەوەندە ئاوەڵ بێت كە بتوانێ  دامەزراوەو قوتابخانە نەتەوەییەكانی 

خەڵك بڕوخێنێ ، لە هەموو ئەم نمونانەدا ئەو خەڵكانەی ئەم كارانە دەكەن 

ئەم  كە  بێ�ت  لەوەدا  بەرژەوەندییان  رەنگە  هەچەنن  نین و  ئازادی  شیاوی 

ئازادیانەیان بۆ ماوەیەكی كورت هەبێت، بەاڵم شتێكی بێ  ئەگەرە بتوانن بۆ 

ماوەیەكی درێژ بە ئازادی بژین.

بكات  ئەركانە جێبەجێ   ئەو  نەتوانێ   یان  نەیهەوێ   نەتەوەیەكیش  رەنگە 

كە حكومەتێكی تایبەت پێی دەسپێرێ . تاكەكان ئەم نەتەوەو توڕە هەرچەنە 

رەنگە  شارستانین،  كۆمەڵگەیەكی  بەرژەوەندییەكانی  ئاگاداری  رادەی��ەك  تا 

بەكردەوە نەتوانن ئەو ئەرك و كارانەی پێویستە بۆ پاراستنی وەها كۆمەڵگایەك 

جێبەجێ  بكەن. رەنگە ئەوەندە لوتبەرزبن ملكەچ بون بە یاسایەك بە شەرم 

بزانن بۆ خۆیان و ئامادە نەبن بەرژەوندییە تایبەتییەكانیان لە بەرچاو نەگرن 

نمونەگەلێكدا حكومەتێك  لەوەها  بسێننەوە،  تۆڵە  یاسا خۆیان  بە جێگەی  و 

ئەگەر بەراست بیهەوێ  لە بەرژەوەندی جەماوەردا كار بكات ناچارە تارادەیەك 

دیكتاتۆری بێت. واتە حكومەتێك بێ�ت كە تاكەكان نەتوانن خۆیان دەسەاڵت 

سەقامگیر  یاسا  بتوانێ   حكومەت  سیستەمی  كە  بەشێوەیەك  دەست،  بگرنە 

بكات.



ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 14

هەروەها ئەو خەڵكەی كە بەكردەوە هاوكاری بەڕێوەبەرانی یاسا ناكەن، 

تەنها شیاوی ئازادییەكی بەرتەسك و چوار چێوە دارن. ئەو خەڵكەی ئامادەن 

تاوانكارێ  لە ماڵەكەی خۆیاندا حەشار بدەن بە جێگای ئەوەی لەمەترسی ئەو 

بترسن، ئەو خەڵكەی وەك هیندییەكان دزێ  كە ماڵەكەیانی دزیوە لە ماڵەوە 

حەشار دەدەن و سوێند دەخۆن نەیاندیوە، نەوەك ئەگەر هاتو دژی شاهیدیان 

دا بكەونەبەر رق و توڕەیی  دزەكەوە، خەڵكانێك كە وەك بەشێك لەنەتەوە 

كێشێ   چەقۆ  دەیاندی  خۆیان  بەچاوی  ئەگەر  دواییانە،  ئەم  تا  ئەوروپییەكان 

لەناو شاردا، خەریكە پیاوێ  دەكوژێ ، پشتیان تێ  دەكرد لەو بەری شەقامەكەوە 

رەت دەبون، بەو بیانوی بەرگرتن بە وەها روداوێ  كاری پاسەوان و پۆلیسە، 

و  نەكات  دەخاڵەت  نیيە،  بەوەوە  پێوەندی  كە  كارێكدا  لە  مرۆڤ  باشتروایە 

كەسێك  ئیعدامی  بیستنی هەواڵی  بە  ئەو خەڵكانەی   وەرنەدات،  تێ   خۆی 

نیگەران دەبن بەاڵم كە دەبیستن كەسێكی تر تیرۆركراوە هەست بە نیگەرانی 

ناكەن، بۆ ئیدارە كردنی وەها خەڵكانێك بەرێوەبەرانی حكومەت و یاسا ناچارن 

هێزی زۆرتر بەكاربێنن لەچاو ئەوەی لە شوێنەكانی تر پێویستە، چونكە لەوەها 

دۆخێكدا ئەو هێزە تەنها گەرەنتی پاراستنی پێویستیە سەرەتاییەكانی ژیانێكی 

رێكوپێك  و شارستانیانەیە.

ئەم جۆرە هەستە ناخۆشە لە بارەی هەر نەتەوەیەك كە تازە لە گوشاری 

ژیانێكی وەحشیانە رزگاری بوە، بێ شك بەهۆی خراپی دەستەاڵتی پێشترەوەیە، 

كە فێریكردون شێوەی فێڵ  و تەڵەكە، بۆ بە ئەنجامگەیاندنی ئامانجێك جگەلە 

هەروەها  بكەن،  یاسا  لە  چاو  دروستكراوە،  ئەوان  ژیانی  بەرژەوەندییەكانی 

لەو  مەترسیان  كە  بكەن،  یاسا  بەڕێوەبەرانی  لە  چاو  دوژمنانێكیش  وەك 

كەسانەی بە ئاشكرا یاسا پێشێل دەكەن زۆرترە، بەاڵم ئەو خەڵكانەی لەگەڵ ئەم 

چەشنە خوو عادەتانەدا گەورە بون، هەرچەند بێ  تاوانیش بن، هەرچەند ئەو 
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ئەگەرەش هەبێت سەرەنجام لەژێر چەتری دەسەاڵتدارییەكی تردا چاك دەبن و 

دەگۆڕدرێن، تا ئەو كاتەی ئەو خوو عادەتانەیان ماوە، بەبێ  داسەپاندنی هێز، 

ئەویش هێزێكی زۆر، ئیدارە ناكرێن. خەڵكانی شارستانی كە خۆیان پشتیوان و 

الیەنگری یاسان و ئامادەن هاوكاری بكەن بۆ بەڕێوەچونی یاسا، بە كەمترین 

هێز ئیدارە دەكرێن.

بە  نین  گرێدراو  ئەوەندە  واڵتێك  شارۆمەندانی  كاتەی  ئەو  هەروەها 

ئەگەر  یان  دەنگبدەن،  و  دەنگدان  سندوقەكانی  سەر  بڕۆنە  كە  دەسەاڵتەوە 

بە  بەرامبەر  بەڵكو  نادەن،  دەنگ  گشتیەوە  بەرژەوەندی  لەرووی  دەنگیاندا 

دەسەاڵتیان  كە  دەدەن  كەسانێك  بە  دەنگ  یان  دەفرۆشن  دەنگەكەیان  پارە 

دەنگیان  لێیان  نزیكبوونەوە  و  كردن  خۆشیرین  بۆ  تەنها  و  سەریانەوەیە  بە 

دیموكراتیكەكان،  و  سیاسی   دام��ەزراوە  خەڵكانێك  وەها  لەالی  دەدەن،  پێ  

جگەلەوەی هیچ بەهایەكی نییە، بەڵكو رەنگە ئامرازێ  بێت بۆ زۆر بێژی و فێڵ 

و تەڵەكە، ئەو هەڵبژاردنە گشتیەی لە وەها هەلومەرجێكدا بەڕێوەدەچێ  لەبری 

لەمپەرە  جۆرێ   دەسەاڵت،  مەكینەی  باشكاركردنی  بۆ  بێت  گەرەنتی  ئەوەی 

كەوتۆتە بەردەم ئەو مەكینە خراپە.

ئێمە لەگەڵ كۆمەڵێك كێشەی تەكنیكدا  بەدەر لەم لەمپەرە ئەخالقیانە، 

بەردەم  لە  نەهاتووە  شكست  لە  كۆسپێكی  كات  زۆربەی  كە  رووبەرووین 

رێگای هەڵبژاردنی شكڵی حكومەتدا. رەنگە لە جیهانی كەناردا سەربەخۆیی 

تەواوی تاك و ناوچەبونی بوبێت )زۆربەی كاتیش هەروابوە(، بەاڵم حكومەت 

بەمانای حكومەتێكی رێكوپێكی نەتەوەیی تەنها لە دەروون چوارچێوەی دیواری 

گشتی  بیروڕای  باڵوبونەوەی  و  دەهات   پێك  شاریدا  جیاوازی  كۆمەڵگایەكی 

بونی نەبوو، مەگەر بەناو ئەو نەتەوە و خێڵەدا كە لە بازاڕی گشتی شاردا كۆی 

دەكردنەوە بۆ ئەوەی دەربارەی پرسە گشتیەكانی گفتوگۆ بكەن و بڕیار بدەن.
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 ئەمڕۆكە بەگشتی لەسەر ئەو باوەڕەن، كە ئەم لەمپەرە بە پەسەندكردنی 

تەواوەتی  شكاندنی  بۆ  بەاڵم  لەناوچووە،  دیموكراسی  حكومەتی  سیستەمی 

ئەم لەمپەرە پێویست بوو سەرەتا باڵوكراوەكان و رۆژنامەكان بەتیراژی)ئەژمار(

بەرامبەری  بە  دەك��رێ   كە  دروستببن،  مرۆییدا  كۆمەڵگەی  لە  زۆرەوە  ی 

راستەقینەی«پنۆكس«  و «فورۆم )1(« ناویان لێ ببرێت، هەرچەند بەراوردكردنیان  

و لێهاتوییان لە هەموو بوارەكانەوە ناگاتە ئەم دوانە )2(

پادشایەتی  رژیمی  كەلە  هەن  زۆر  كۆمەڵگایانە  ئەو  نمونەی  جیهاندا  لە 

سەرەڕای ئەوەی هەرێمی گەورەی بەدەستەوە بووە نەیتوانیوە درێژە بەژیانی 

خۆی بدات و بە تەواوەتی لێكترازاوە و دابەش بووە بەاڵتانێكی بچوكتر لەژێر 

لێك  تەواوەتی  بە  بوە  ئەوە  یان  بچوكەكاندا،  پاشایەتیە  دەسەاڵتدارێتی 

باریكەوە  الوازو  زۆر  تاڵگەێكی  بە  ئەوەی  یان  سەربەخۆبون،  جیابونەتەوەو 

)وەك یەكێتيیە فئوداڵیەكان( پێكەوە گرێ  دراون. ئەم دابەش بوونە سیاسیی و 

جوگرافیایە لەوێوە دێ كە مەكینەی هێزی پادشا، لەو روەوە بەرادەی پێویست 

ئامادەو پرچەك نەبووە نەیدەتوانی فەرمان و دەستورەكانی حكومەتی ناوەند 

لەو بەشانەی لە واڵتدا كە دور بوون لە پایتەخت بەرێوە ببات.

شارۆمەندان و  ملكەچبونی  لە  بێت  بەهرەمەند  بۆئەوەی  ئەم حكومەتە   

ئەرتەشەكەی، زیاتر پشتی بە وەفاداربونی خوازیارانەیان دەبەست، هەروەها 

ئەو  بۆ  باج لە خەڵك وەربگیردرێ،  لە رێگایەوە  لەو سەردەمەدا كە بكرێ  

گەورە  واڵتێكی  ناڕازییەكانی  ملكەچكردنی  بۆ  كە  بكرێ   سەرف  هێزانەی 

پێویست بوو، بەاڵم دەبێ  بزانین كە لەم دۆخەداو لە دۆخی وێكچووی ئەم 

دۆخەدا، رادەی ئەو لەمپەرانەی كە لە بەردەم دەسەاڵتێكدا هەیە رەنگە كەم 

یان زۆر بێت، بەبێ  ئەوەی بە تەواوەتی ببێ  بەهۆی روخانی حكومەت لێدانە 

لە كاركردی حكومەت و زۆر زیانبەخشە بۆی، یان ئەوەیە شارۆمەندانی واڵتت 
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پەنا بباتە هەر جۆرە حكومەتێك كە بكرێ  جێگای بگرێتەوە.

شێوەی  پێویستە  كە  بەرباس  دایە  بنەڕەتیمان  مەرجی  سێ   ئێستا  ئێمە 

حكومەت  بڕیارە  كە  ج��ەم��اوەرەی  ئەو  تایبەتمەندیی  لەگەڵ  حكومەتێك 

كە  بۆچونی  الیەنگرانی  ئەگەر  دابڕێژرێ ،  بكات  بەسەردا  دەسەاڵتدارتیشیان 

 The naturalistic(  )دەكرێ  بە)تێوری گەشی سروشتی دامەزاوە سیاسیەكان

chicory of politics(ناوی لێ ببرێ  جەخت لەسەر ئەم خاڵە دەكەنەوە كە دەبێ  

ئەم سێ  مەرجە بوونی ببێت، ئەگەر مەبەستیان ئەوە بێت هیچ حكومەتێك 

ناتوانێ  لەسەر دەسەاڵت بمێنیتەوە، مەگەر ئەوەی مەرجی یەكەم و دووهەم 

و تارادەیەكی زۆریش مەرجی سێهەم جێبەجێ  بكات، تیۆرییەكەیان كە بەمە 

بەرتەسك كراوەتەوە هیچ رەخنەیەكی لەسەر نییە، ئەوەی ئەمانە دەربارەی 

سیاسیەكان،  دام��ەزراوە  قوتابخانەو  بۆ  مێژویی  )بونیادێكی  پێویستیەكانی 

و  نەریت  و  داب  لەگەڵ  دامەزراوانە(  ئەو  بونی  هاوئاهەنگ  دەربارەی  یان 

هەمویان  دەڵێن،  پێمان  چەشنە  لەم  تری  شتی  نەتەوەییەكان و  تایبەتمەندییە 

یان  مانادەدا،  باسكرا  لە سەرەوە  یان ئەم سێ  مەرجە كە  لەقۆناغی كۆتایی 

ئەوەیە لە بابەتەكە بە تەواوی دوورە.

 لەم دوو رستە و رستەكانی تری لەم چەشنەدا بەرادەیەكی زۆر توێكڵێكی 

سەنتیمانتاڵی ئامادەیی هەیە كە ناوەكی لۆژیكی بابەتەكەی داپۆشیوە، بەاڵم كە 

بەكردەوە لێكیان دەدەینەوە دەبینین هەموو ئەو شتانەی نەیاران بانگەشەی بۆ 

دەكەن پێویستی بنەڕەتی سەرهەڵدانی دامەزراوەی سیاسییە لە راستیدا هیچ 

نییە، جگەلە كۆمەڵێك ئاسانكاری بەكردەوە دەرهاتنی سێ  مەرجی سەرەوە. 

ئەوكاتەی باوەڕو بۆچون و خوەكانی خەڵك رێگا خۆشكەر بوو، بۆ سەرهەڵدانی 

لەوەی  ئۆرگانانە، جگە  لەم  یان كۆمەڵێك  رێكخراوێكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی 

دەكرێ  ئاسانتر خەڵك ناچار بكرێ  ملكەچی ئەو دامەزراوانەبن، بەڵكو ئاسانتر 
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دەكرێ  هەر ئەو خەڵكە فێر بكرێ  كە چۆن پاسەوانیان لێ بكەن و بیانپارێزن 

و چۆن بەكاریانبێنن هەتا ئەنجامی باشتریان لێ بكەوێتەوە.

عادەت و  لەم خوو  كەڵك  یاسادا  داڕشتنی  لەكاتی  دارێژێ   یاسا  هەركات 

توشی  بێ گومان  خەڵكدا،  لەناو  هەیە  رابردوییەكیان  كە  وەرنەگرێ   هەستانە 

هەڵەیەكی گەورە دەبێ، بەاڵم زێدەرۆییە ئەگەر پێگەی ئەم شتانە لە خۆڕا 

ببەینە سەرو بە« مەرجی پێویست«، یان بزانین. راستە زۆر ئاسانتر دەكرێ  

خەڵك ناچار بكرێ  كە شتێك كە خوی پێوە گرتووە ئەنجام بدات و ئاسانتر 

دەتوانێ، بەاڵم هەر ئەم خەڵكە دەتوانن كارگەلێك فێربن و ئەنجامی بدەن كە 

تازەیە بۆیان.

 بێگومان ناسین یارمەتیدەرێكی گەورەیە، بەاڵم كە مرۆڤ بە بەردەوامی 

لەگەڵی  سەرەنجام  راما  لێی  كردو  وتوێژی  بیركردنەوەیەك  ئایدیاو  لەسەر 

ئاشنادەبێ ، هەرچەند لە سەرەتادا هیچ ئاشناییەكی لەو بارەوە نەبوبێت.

تاقیكردنەوەی  نەتەوەیەك خوازیاری  تاكەكانی  كە  نمونانەی  ئەو  زۆرن   

نوێكان و  توانایی نەتەوەیەك بۆ ئەنجامی كارە  ئاستی  نوێیەكان بوون.  شتە 

تواناییان بۆ خۆ سازدان لەگەڵ دۆخی نوێ  سوچێكی تر لە باسەكەیە، هەروەها 

چۆنیەتییەكە كە لەودا نەتەوە جیاوازەكان و قۆناغە جیاوازەكان شارستانیەت 

پێكەوە، جیاوازن. ناكرێ  تواناییەكانی نەتەوەیەكی تایبەت، بۆ جێبەجێكردنی 

باسیان  دا  یاسایەكی گشتی  لە چوارچێوەی  تایبەت،  مەرجەكانی دەسەاڵتێكی 

دادوەریەكی  نەتەوەیە،  ئەو  ناساندنی  بوارەدا  لەم  رێنوێنمان  و  بكرێ   لێوە 

گشتی دەربارەی ئەو نەتەوەو هەروەها ئایندە بینە، هەروەها خاڵێكی تر هەیە 

دامەزراوە و رێكخراوە  نەبێ   ئامادە  نەتەوەیەك  بیربكرێ : رەنگە  لە  نابێ   كە 

باشەكان پەسەند بكات، بەاڵم داگیرسانی ئاگری حەزو ئاوات لە دەروونی وەها 

نەتەوەیەكدا مەرجی پێویستە بۆ ئامادەكردنیان.
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 پڕوپاگەندە دەربارەی دامەزاروەیەك یان حكومەتێكی تایبەت، خستنەروی 

بەرژەوەندی  و خاڵە پۆزەتیڤەكانیان بۆ جەماوەر خۆی یەكێك لەو شێوەكارانەیە 

كە بە یارمەتیان دەدات، جگەلە بیركردنەوەی نەتەوەیەك بۆ پەسەندكردن و 

قبوڵكردنی وەها حكومەتێك، بەڵكو بۆ بەكارهێنانیش، دەكرێ  پەروەردە بكرێ . 

پانتایی  لە  نمونە  بۆ  بەئامانجە،  گەیشتن  ئامرازی  جار  زۆربەی  شێوازە  ئەم 

ژیانی بەرەی رابردوو ئێستادا بۆ ئامادەكردنی خەڵكی ئیتاڵیا بە مەبەستی كۆ 

نەتەوە  ئازادی،  دەستهێنانی  بە  بۆ  یەكێتی و خەبات  ئااڵی  ژێر  لە  بونەوەیان 

پەرەستانی ئەو واڵتە چ ئامرازێكی تریان بە دەستەوە بوو، جگەلە جۆشدانی 

ئەو خەڵكەی ئازادیان دەویست؟ لە هەمانكاتدا ئەو خەڵكەی وەها ئەركێكی 

پێویست بە ئەستۆ دەگرن نابێ  بكەونە ژێر كاریگەری خاڵە باش و پۆزەتیڤەكانی 

لە  دڵنیابن  پێشتر  دەبێ   بەڵكو  خەڵك،  بۆ  دەكەن  باسی  كە  حكومەتە  ئەو 

ئاستە ئەخالقی و عەقڵی و كردەیەكان، بۆ بەجوڵە خستنی ئەو حكومەتەو تا 

ئەو شوێنەی دەكرێ  لە باسكردن لە و ئاوات و حەزانەی كە هێشتا نەتەوەیەك 

توانایی جێبەجێكردنیانی نییە خۆیان ببوێڕن.

ئەم  سنوری  لە  دەگەین  ئەنجامە  بەو  لێوەكرد  باسمان  تائێستا  لەوەی 

سێ  مەرجەدا ) كە پێشتر باسی لێوە كرا( دامەزراوە سیاسیەكان و شێوەكانی 

جیاوازی حكومەت ئازادانە هەڵدەبژێردرێ ، لێكدانەوەی ئەم بابەتە كە باشترین 

شكڵی حكومەت كامەیە، بە پێچەوانەی بیروڕای كۆمەڵێك كەس، بەالرێدابردنی 

بەكارهێنانی  بەڵكو  خەیاڵیدا،  نەخشەیەكی  رێگای  لە  نییە،  بیركردنەوە 

بیركردنەوەی زانستی مرۆڤە بۆ گەیشتن بە ئامانجێكی گەورەی زانستی، چونكە 

شیاوی  كە  نەتەوەیەك  تاكەكانی  بۆ  سیاسیەكان  دامەزراوە  باشترین  ناساندنی 

بكەن  جێبەجێ  مەرجەكانی  دەتوانن  و  سیاسیەن  دامەزراوە  ئەو  قبوڵكردنی 

یەكێكە لە عاقاڵنەترین ئامانجەكان كە دەبێ  مرۆڤ بە كردەوە هەوڵی بۆ بدات. 
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هەر رەخنەیەك كە دەكرێ  لەم بارەیەوە، واتە دەربارەی پرسی حكومەت، لە 

ئیدارەو ئامانجەكانی مرۆڤی بگیردرێ ، بابەتەكانی تریش دەگرێ�تەوە. لە هەموو 

بوارەكانی چاالكی مرۆڤدا سنورەكانی هێزی ئینسان زۆر بەرتەسكە.

دەتوانێ   سروشت  هێزەكانی  لە  بەكەڵكوەرگرتن  تەنها  ئینسان  ئیرادەی   

كارێك ئەنجامبدات و لەم روەوە هێزێ  كە دەكرێ  بۆ ئەنجامدانی خواستی 

مرۆڤ بەكارببرێ  دەبێ  لە پلەی یەكەمدا بوونی ببێت،  ئەم هێزانەش وەك 

بە  بەر  ناتوانین  ئێمە  كاردەكەن.  خۆیان  دیاریكراوی  یاسای  بەپێی  دەزانین، 

شەپۆلی چۆمەكان بگرین، بەاڵم لەم زەلیلی و بێ  دەسەاڵتیەمان بەهیچ ناگەین، 

كە« ئاشەباییەكان دروستكراوی دەستی مرۆڤ نین، بەڵكو روەكن!« لە تەكنیكی 

سیاسەتیشدا، وەك تەكنیكی میكانیكی هێزێ  كە ماشێن دەخاتە جوڵە دەبێ  

ئەوەی  یان  نییە،  بونی  هێزە  ئەم  ئەگەر  ئێستاكە  بكرێ .  دابین  دەرەوە  لە 

لە ئاستێكدا نییە، كە بەسەر لەمپەرەكانی جوڵەی ماشیندا زاڵ بێت، ئامرازە 

تایبەت  روداوە  ئەم  بەاڵم  دەكەوێ .  كار  لە  مرۆڤ  دەستی  دروستكراوەكانی 

نیيە بە تەكنیكی سیاسەت، بەڵكو دەربڕینی بێ  پەردەو ئاشكرای هیچ مانایەك 

نادات كە زانستی سیاسەتیش لەگەڵ رووبەرووی ئەو بەرتەسكیانە دەبێتەوە كە 

بوارەكانی تری زانست روبەروی دەبێتەوە.
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پەراوێزەكان: 

pnyx( .1()كە دەبێ  لە پنۆكس بخوێنرێتەوە( ناوی تەپۆڵكەیەكە كە ئەسینا 

جەنگ و  بە  دراو  گرێ   باسەكانی  ونارا.  كە  یۆنان  دیموكراسی  سەردەمی  لە 

ئاشتی و هەڵبژاردنی فەرماندە نیزامییەكان  و هتد لەوێ  بڕیاریان لەسەر دەدرا. 

فۆڕم ناوی گۆڕەپانێكی گەورە بوو، لە رۆمی كەونارا كە ناوەندی كۆبونەوە 

سیاسیەكان بوو.

ساڵ   136 بە  نزیك  بابەتەی  ئەم  میل  ستوارت  بیربكرێ   لە  نابی   .2

لەمەوپێش نوسیوە، بەاڵم ئەمڕۆكە هێزی میدیا گشتییەكان) رادیۆ و TV( لە 

باڵوكراوەكانیش زۆر زۆرترە.

سەرچاوە: 

شیخ  جواد  ترجمه  میل-  ستوارت  جان  نوشته  ێ زادی-  )درباره  كتێبی 

االسالمی-نشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1338
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جۆن ستیوارت میل و پرسی ژن
ئا: پێشڕەو محەمەد
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پێشوتن: 

جۆن ستیوارت میل  یەكەمین هزرڤانی مێژووی فەلسەفەیە، كە تێڕوانینێكی 

تەواو تازەی سەبارەت بە ژن و رەوشی ژنان هێنایە ئاراوە، كە تەواو جیاوازبوون 

و دابڕانێكیش بوون لە مێژووی فەلسەفەی سیاسیی و تێڕوانینی ئەم مێژووە 

بۆ ژنان. ئەو كتێبی چەوساندنەوە ژنان )The Subjection of Women( ی 

قۆناغی  لە  نوسی،  ژناندا  مافەكانی  پێناوی دەستەبەركردنی  لە  بەرخودان  بۆ 

شاژنە ڤێكتۆریادا، رەوشی ژیانی ژنان لە چڤاتی ئینگالنددا بریتیی بوو لەچارە 

ڕەشییەكی بێهوایانە. ژنان بێبەشكرابوون لە زانكۆو فێركارییە بااڵكاندا.

 مۆڵەتی هاوبەشیكردنیان بۆ ژیانی كۆمەاڵیەتی پێنەدەدرا، نەیاندەتوانی 

بە پلە سیاسییە بااڵكان بگەن و دەنگ بدەن، مافی بوون بە ئەندام پارلەمانیان 

نەبوو. تاكە چاالكیی ژنان بە درێژایی سەدەكان تەنها بریتیی بوو لە خزمەتكردنی 

بەڵگەو  چەندین  بوون،  ژنان  بەمافی  دژ  ئەوانەی  ماڵ.  چێشتخانەی  و  ماڵ 

ئەرگیومێنتیان لەبارەی سروشتی ژنان دەخستەڕوو و تێڕوانینیان وەهابوو كە 

نییە، رۆڵێكی گرنگ لە ژیانی نەتەوەییدا بگێڕن. بە  توانستی ئەوەیان  ژنان 

چەوساندنەوەو  دەرەنجامی  ژنان  سروشتی  میل،  ستیوارت  جۆن  تێڕوانینی 

بەكۆیلەكردن و لێسەندنەوەی توانست و ئازادی ئەوان بووە. ئەم نایەكسانییە 

زۆر نادادپەروەرانە بووە.

پیشەیەك  كارو  بۆ  سروشتی  شێوەیەكی  بە  كەسێك  هیچ  دەڵێت  میل   

نەهاتوەتە بوون، ئەگەر ژنان بە شێوەیەكی سروشتی لەتەك پیاواندا جیاوازییان 
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و  شوێن  هەر  لە  نییە،  ئەوان  جیاوازی  پایەی  جیاوازییە  ئەم  ئەوا  هەبێت، 

بوارێكدا. 

میل خوازیاری ئازادی ژنان و یەكەمین كەسێكیش بوو، كە پرسی مافی 

ژنانی لە پارلەماندا خستەڕوو. ئەو باوەڕیی وابوو ئەگەر هەلێكی وەكو پیاوان 

بە ژنان بدرێت، ئەوا بە تەواوی دەردەكەوێت، كە توانستی ئەوان هیچ كەمتر 

نییە، لەهی پیاوان پێدانی هەل بەژنان ئەوا بۆ چڤاتیش فرە بەهادارە، لەبەر 

ئەوەی لە هاوبەشیكردنی ئەوان، كە لە توانستە هۆشەكییەكانی ئەوانەوە دێتە 

ئاراوە، سودمەند دەبێت. 

ژنان،  توانستی  لە  سودمەندبوون  بۆ  هەلەكان  ژنان،  بااڵی  خوێندنی 

پلەوپایە  بە  بۆ گەیشتن  ئەوان  لێهاتوویی  قبوڵكردنی  پێیان و  مافی دەنگدان 

و  ئەرگیومێنت  و  بەڵگە  دەرەنجامی  زۆر  ئاستێكی  تا  كۆمەاڵیەتییەكان، 

هەوڵدانەكانی جۆن ستیوارت میل بوو. هاوكات هاوسەرەكەی میل، هارێت 

بۆ  تێڕوانینەكانی  لە  بەجێهێشت،  ئەو  لەسەر  زۆری  كاریگەرییەكی  تایلۆر، 

 On بەرخودان لەرێگەی بزوتنەوەی ژنان، هەروەها میل كتێبی لەبارەی ئازادی

Liberty پێشكەش بەهاوسەرەكەی كردووە.

هاوسەرەكەی   كاریگەری  بە  سەبارەت  كتێبەیدا  ئەم  پێشەكی  لە  میل   

ناكامم  و  خۆشەویست  هاوسەری  بەرەوانی  پێشكەش  كتێبەم  »ئەم  دەڵێت: 

قەڵەمەكەم  بەرهەمی  گرنگترین  داهێنەری  و  ئیلهامبەخش  كە  دەك��ەم، 

بووە،  هاوسەر  و  هاوڕێ  مندا  ژیانی  لە  ئەو  كتێبەیە[.  لەم  بووە]مەبەست 

هەروەها عەشقە بەتینەكەی بۆ ماف و حەقیقەت، بەهێزترین جوڵێنەری من 

بەشێكی  چەند  كە  دەكات،  بەوە  ئاماژە  كتێبەكەدا  پێشەكی  لە  هەر  بووە«. 

چونكە  باڵویكردوەتەوە،  خۆی  وەكو  بەجێهێشتووە،  ناتەواوی  بە  كتێبەكەی 

بۆ  پێداچوونەوەی  و  بخاتەڕوو  خۆی  تێڕوانینەكانی  هاوسەرەكەی  بڕیاربووە 
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بكات، بەاڵم مەرگ رێگەی نەداوە .

پالتۆن یەكەمین فەیلەسوف بووە، كە باوەڕیی بە پەروەردەكردنی ژنان 

هەبووە، دوای ئەویش تاكە هزرڤان بانگەشەی ئەم ئیدێیەی كردبێت، بێگومان 

تا  ئەو  لەدوای  ك��ردووە،  ژنانی  و  پیاوان  یەكسانی  داوای  كە  ئێپیكوروسە، 

هیچ  فەرەنسی،  شۆڕشی  سەردەمی  لیبراڵەكانی  ئایدیا  هاتنی  سەروبەندی 

تێڕوانینێكی تازە نەهاتە ئاراوە. بۆ وەاڵمدانەوەی ئەم پرۆسیسە، بەڵگەیەكی 

باوەڕپێكەرمان لەبەردەستدا نییە، بە تایبەتی كە فەلسەفەی پالتۆن بەدرێژایی 

دوو هەزار ساڵ كاریگەرییەكی مەزنی هەبووە. 

)The Subjection of Women(یەكەمین  ژنان  چەوساندنەوەی  كتێبی 

كتێب بووە، كە لەالیەن هزرڤانێكی تەواو ناسراوەوە نوسرابێت و داوای ئازادی 

ژنانی كردووە. جۆن ستیوارت میل بەهەموو توانستی خۆیەوە ئەم بانگەشەیەی 

پێشخستووە، هەروەها بانگەشەی ئازادی سێكسوالیتی كردووە. تێڕوانینەكانی 

ستیوارت میل تاهونەكەش لەالیەن زۆرێك لە فێمینیستەكانەوە سیتات )اقتباس(

لە  یەكێك  تێڕوانینی  لەتەك  لێرەدا  ئێمە  هۆیەوە  بەم  لێدەگوازرێتەوە.  ی 

كە  خەریكگەرییەوە،  دەكەوینە  ئۆكین  مۆلێر  سۆزان  ناوی  بە  فێمینیستەكان 

ئێمە  خۆرئاوادا«و  سیاسیی  فەلسەفەی  لە  »ژن  بەناونیشانی  نوسیوە  كتێبێكی 

تێڕوانینەكانی ئەم فێمینیستە بەكورتی دەگوازینەوە.

جۆن ستیوارت میل و پرسی ژن

ئۆكین سەبارەت بەمە دەبێژێت: تاوتوێكردنی فێمینیزمی جۆن ستیوارت 

قواڵیی  هەر  نەك  رێیەوە  بەم  كە  بایەخە،  پڕ  دەرفەتێكی  بێگومان  میل، 

هزرینەكانی ئەومان لەبارەی رزگاركردنی ژنان و گەیاندنیان بەئاستی پیاوان، 

هەروەها بەختەوەركردنیان لە چڤاتدا بۆ دەردەكەوێت، بەڵكو لەوەش گرنگتر، 
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ئەو بەشەیە كە ئەو خوازیاری ئەوەیە سەرلەنوێ ریفۆرم لە رەگەزی مرۆڤ 

بكرێتەوە. دژایەتی میل، لەگەڵ ئەو دۆگماتیزم و دەمارگرژی و باوەڕییانەی 

لە تەواوی قۆناغەكانی ژیاندا، ژنان دەچەوسێنێتەوە، هەر لە سەرەتای الوێتی 

و لە نوسراوە سەرەتاییەكانی ئەودا، كە لەبارەی بابەتە مۆڕاڵی و سیاسییەكان 

نوسراون، دەبینرێت. 

یاسا  بەپێی  ژن  بەكۆیلەكردنی  و  چەوساندنەوە  میل،  تێڕوانینی  بە 

لەالیەن پیاوەوە، هەڵەیەكی گەورەیە، كە بووەتە كۆسپێكی گەورە لەبەردەم 

پێداچوونەوە بە رەگەزی مرۆییدا، هەروەها جۆن ستیوارت میل بە تەواوی 

ئاگاداری  هاوكات  و  هەبوو  ژنان  رەوشی  لەبارەی  شارەزایی  و  ئاگایی 

هەموو ئەو سیستەمە فەلسەفی و مۆراڵی گشتی و رەوشتی خەڵكی بوو، 

لە  میل  تێڕوانینەكانی  ژنان.  چەوساندنەوەی  بۆ  پێوەرێك  بووبوونە  كە 

كە  س��ەروەر،  سەردەمی  لەتەك  بوون  جیاواز  و  نامۆ  تەواو  ژنان  بارەی 

كە  نەبوو،  بەوە  باوەڕیی  میل  ئەمە،  سەرباری  بوو.  نۆزدەهەم  سەدەی 

میل  كورتی  بە  هەڵبوەشێنرێنەوە.  زەماوەندكردن  رێساكانی  یاساو  دەبێت 

تێڕوانینە سیاسیی-كۆمەاڵیەتییەكانی بۆ رزگاركردنی ژنان لە چنگی رۆژگار، 

بە  میل  ستیوارت  باوەڕبوونی  دەرەنجامی  دەبێژێت:  ئۆكین  چڕكردبۆوە. 

 Utilitarianism یوتیلیتاریانیزم  بە  باوەڕبوونی  بۆ  دەگەڕێتەوە  فێمینیزم 

)سودمەندخوازی(. هەرچەندە یوتیلیتاریانیستەكان باوەڕییان بە یەكسانی لە 

مافی ژنان و پیاوان نەبوو، بەاڵم میل لە هەردوو كتێبی )لەبارەی ئازادی 

)سودمەندی(  یوتیلیتاریان  گرنگی  لەسەر  ژنان( جەختی  و چەوساندنەوەی 

كردۆتەوە .

دیكەی  فێمینیستییەكانی  بەرهەمە  و  ژنان  چەوساندنەوەی  كتێبی  لە 

میلدا دوو پرەنسیپی بەرچاو هەن، كە یەكەم بریتییە لە ئازادی و ئەوی 
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دیكە بریتییە لە دادپەروەری، بە مەبەستی لەبەرچاوگرتنی یەكسانی بەبێ 

الیەنگری الیەنێك. ئەم دووانە پەیوەندییان بە مۆراڵ و گەشەكردنی توانستە 

ئاوەزییەكانی مرۆڤەوە هەیە، هەروەها پەیوەندییان بە بەختەوەری ژنانەوە 

بە  سەبارەت  هەر  بكرێن.  جێبەجێ  خۆیان  بەدەستی  گەرەكە  كە  هەیە، 

پێداویستییە  پاش  دەبێژێت:  ژناندا  چەوساندنەوەی  كتێبی  لە  میل  ئازادی 

بەهێزترین  ئازادی  ئەوا  جلوبەرگ،  و  بژێوی  وەكو  ژیان  سەرەتاییەكانی 

ویستی سروشتی مرۆڤە و هەبوونی تەواو زەرورییە. هاوكات ستیوارت میل 

ئازادكردنی ژنان بە كاریگەرییەكی مەزن دەزانێت، تەنانەت بە باوەڕیی ئەو 

ئەگەر ژنان بەم ئازادییە بگەن و لە توانستە ئاوەزییەكانی خۆیان بەهرەمەند 

بن، ئەوا كاریگەرییەكی پڕبایەخیشی لەسەر پیاوان دەبێتن و هاوكاریكردن 

لە  گەشەكردنیان  و  پێشكەوتن  هۆی  دەبێتە  رەگەزەوە،  هەردوو  لەالیەن 

هەموو بوارەكاندا . 

دەنگدانی  لەسەر  جەختی  بەتوندی  الیەنەوە  زۆر  لە  میل  هەروەها 

ژنان كردوەتەوە و تەنانەت گوتارێكی دوورو درێژیشی بەناونیشانی »مافی 

دەنگدانی ژنان« نوسیوە. هاوكات سەبارەت بە ئابوری سەربەخۆ و داهاتی 

ژنان، چەندین تێڕوانینی گرنگی خستونەتە روو، كە تا ئەمڕۆش كاریگەرن 

و فێمینیستەكان سیستات لە گۆتنەكانی دەگوازنەوە. 

ئەگەر بڕوانینە رەوشی ژنان لەم واڵتەی ئێمە، كە هەرێمی كوردستانە، 

یان كولتوری خۆرهەاڵتیانەیە، یەكێك لە هۆكارەكانی رەوشی خراپی ژنان، 

نەبوونی سەربەخۆیی ئابورییە، خۆ ئەگەر بێت و لە زۆر الیەنەوە ژنان لە 

روانگەی ئابوورییەوە سەربەخۆ بكرێن، ئەوا دەبێتە پێشمەرج بۆ باشتربوونی 

كولتوری  رووب��ەڕووی  زیاتر  ئەوان  چونكە  ماڵ،  ژنانی  تایبەت  رەوشیان، 

میلە  ستیوارت  هاوبۆچوونی  ئێمە  بۆچوونەی  ئەم  دەبنەوە.  توندوتیژی 
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خۆیان  بۆ  گەرەكە  ئەنجامداوە،  هاوسەرگیریان  ژنانەی  ئەو  دەڵێت:  كە 

داهاتیان هەبێت، چونكە ئەگەر ئەوانیش هەم داهاتیان هەبێت و هەم مافی 

خاوەندارێتی، ئەوا رەوش و پێگەیان لەچڤاتدا بەشێوەیەكی باش بەرەوپێش 

دەچێت.

 میل لە نامەیەكیدا بۆ هارێت تایلۆری هاوسەری دەنوسێت: بۆ لەناوبردن 

و سڕینەوەی بیروڕای دەمارگرژانەی خەڵكی سەبارەت بەوەی، كە ژنان گەرەكە 

ژنانیان  چاالكییەكانی  كارو  دەبێت  ئەوا  بن،  پیاوان  گوێڕایەڵی  و  ژێردەستە 

بەشێوەیەكی پراكسیس )یان كردەیی( نیشان بدەین . میل بەردەوام بەرگری 

بەمێرد( كردووە و جەختی  نەریتی ژنی  بە زمانی  )یان  لە ژنی هاوسەردار 

پیاوان  )بۆ ئەوەی چاولەدەستی  ژنان كردوەتەوە  ئابوری  لەسەر سەربەخۆیی 

ژن  »ئەركی  دەڵێت:  كە  رەتدەكاتەوە،  تێڕوانینەش  ئەم  هەروەها  نەبن(، 

پەروەردەكردنی منداڵ و رازاندنەوەی ماڵی مێردە« . 

قوڵەوە  ئارەزویەكی  بە  ب��ەردەوام  میل  ستیوارت  جۆن  ئەمە،  سەرباری 

هەوڵی دەدا پرەنسیپەكانی لیبەراڵیزم و یەكسانی بۆ ژنان بەكاربهێنێت. ئەو بە 

سەختی دژ بە سیستەمی باوكساالری نێو خێزان بوو، هەروەها ژێردەستەیی و 

كۆیلەیی ژنانی لە كایەكانی سیاسەت و یاسا و ئاییندا رەتدەكردەوە. هاوكات 

بە  هەروەها  دادپ��ەروەری،  و  ئازادی  بە  گەورە  سوكایەتییەكی  بە  ئەمانەی 

هەڵەیەكی مێژوویی دەزانین . 

جۆن  ئاراستەی  رەخنەیەك  كتێبەكەیدا  كۆتایی  لە  ئۆكین  مولێر  سۆزان 

ستیوارت میل دەكات، كە تێڕوانینی سەبارەت بە سەربەخۆیی ئابوری و ژیان و 

منداڵ، ئەوا ژنی ناچار كردووە كە گەرەكە لەو دووانە یەكێكیان هەڵبژێرێت، 

هەروەها ئۆكین دەبێژێت كە میل بە پشتیوانیكردن لە سیستمی نەریتی خێزان، 

بەرتەسك  فێمینیستی خۆی  ئیدێی  و  یەكسانی  و  ئازادیخوازی  پرەنسیپەكانی 
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كردۆتەوە، بەاڵم هەرچییەك بێت تێڕوانینەكانی جۆن ستیوارت میل سەبارەت 

بە ژنان، تەواو تازە بوون، كە بە درێژایی مێژووی فەلسەفەی سیاسیی، ژن 

لە دەرەوەی پرۆسیسەكەدا بوو، ئەگەر لە نێو پرۆسیسەكەشدا بووبێت، ئەوا 

لە  ژنان  بۆ  پیاوساالرانە  تەواو  تێڕوانینێكی  و  پیاو سەیركراوە  پاشكۆی  وەكو 

ئارادابوون. هەموو مێژووی فەلسەفەی سیاسیی، ژنی وەكو كۆیلە سەیركردووە 

تا هاتنی جۆن ستیوارت میل، تێڕوانینەكانی رەتكردنەوەی نەریتی فەلسەفەی 

سیاسیی بوون سەبارەت بە ژنان.
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لە تاوتوێی  حكومەتی  هەڵبژیردراودا، پێش هەموو شتێك پێویستە سەرنج 

بدەینە جیاوازیی  نێوان ئایدیا)1( یان  جەوهەرەكەی2(  ( و ئەو جۆرە  تایبەتەی 

ئەم ئایدیایە لە میانەی وەرچەرخان و رووداوە مێژووییەكاندا، یان خود بەپێی 

ئەو بۆچوونە باوانەی  كە لە هەر قۆناغێكدا بە خۆوە بینیویە. مانای  حكومەت  

هەڵبژێردراو ئەوەیە كە گشت خەڵك یان زۆرینە بە ناوبژیوانیی  ئەو نوێنەرانەی  

كە لە خولە دیاریكراوەكاندا هەڵیاندەبژێرن، دوایین دەسەاڵتی باڵ و چاوەدێری 

بێنن.[لەم  بەكار  دەخ��ات،  رێكی  شێوازێك  بە  دەستورێك  هەر  كە  كردن 

حكومەتەدا]خەڵك دەبێ  ئەم دەسەاڵتە شیاوە ئاكامەیان* بە شێوەیەكی تەواو 

و كامڵ هەبێت. دەبێ  هەركات بیانەوێ ، بەسەر هەموو كار  و كردەوەكانی  

دەوڵەتدا چاودێری  بكەن و وشیارییان هەبێت. پێویست بەوە ناكات كە یاسای  

بنچینەیی  ئەم مافە چاودێریەیان پێ  بدات، وەك چۆن لە یاسای  بریتانیادابەم 

دەستوردا  دووتوێی  لە  باسە  ئەم  كە  شێوەیەك  بە هەر  بەاڵم  نیيە،  چەشنە 

بهێنرێتە گۆڕێ ، لە كردەوەدا ئاكامەكەی  دەگەڕێتەوە بۆ هەمان خاڵی سەرەتا. 

پێكهاتە  و  حكومەتێكی   لە  رادەش  هەمان  بە  ئاكام  حكوومەتی  دەسەاڵتی  

هاوسەنگدا بە جەوهەر دەسەاڵتێكی  تاقانەیە هەتا لە حكومەتێكی  پادشایەتیی  

رەها یان دیمۆكراسیدا. ئەو بۆچوونەی كەلە زەینی  خەڵكی  پێشوودا هەبوو 

و بیرمەندانی  سەردەمی  ئێمە گیانێكی  تازەیان پێ  بەخشی ، ئەمەیە كە بوونی  

دەستۆرێكی  بنچینەیی  هاوسەنگ)3( نەلواوە  و ناگونجێ  .
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بە  سەنگەكان  كات  هیچ  بەاڵم  ئارادایە،  لە  دادپەروەرییەك  هەمیشە   

تەواوەتی  هاوسەنگ نین. ناكرێ  هەمیشە بە رواڵەتی  رێكخراوە سیاسییەكاندا 

هەڵبڵێی  كە كام لە سەنگەكان بەسەر سەنگەكانی  دیكەدا قورسایی  دەكات. لە 

یاسای  بنچینەیی  بەریتانیا، هەركام لە سێ  بەشی  سەروەریی  سیاسی ، خاوەنی  

دەسەاڵتێكە كە ئەگەر بەشێوەیەكی شیاو  بخرێتە كار، ئەو دەسەاڵت و توانایەی  

تێدایە كە ماشێنی  حكومەت بە تەواوەتی  لە حەرەكەت  و جوڵە بخات. لەم 

رووەوە لە رواڵەتدا، هەركامەیان  دەسەاڵتی  پوچەڵ كەرەوە  و كۆنتڕۆڵی  دوو 

بەشەكەی  دیكەیە ئەگەر هەركام لەو سێ  دەسەاڵتە ئەم هیوا  و ئومێدە لەالی 

خۆی پەرە پێ  بدات، كە بەكەڵك وەرگرتن لەو دەسەاڵتە ،  دەتوانێ  خۆی  

بگەیەنێتە دۆخ و پێگەیەكی  لەبارتر، رەوتی  ئاسایی   ژیانی  خەڵكی  ئێمە لە هەر 

چەشنە گومانێك دەڕەوێنێتەوە كە ئەگەر ئەو دەسەاڵتە بخرێتە گەڕ گومانێك 

نیيە، كە هەركام لەو سێ  دەسەاڵتە لە حاڵەتی  بەرگریدا، واتە لە دۆخێكدا كە 

هەست بە هێرشی  یەك، یان هەردوو بەشەكەی  دیكە بكات، هەموو دەسەاڵتی  

خۆی  بۆ بەرەنگاری بەكاردێنێ . بەم پێیە چ شتێك دەبێتە كۆسپ  و رێگر كە 

ئەو دەسەاڵتە حاڵەتی  هێرشبەرانە بەخۆوە نەگرێ ؟ بێگومان ئەویش جەوهەرو 

سیاسیی   ئەخالقی   واتایەكی تر  بە  یان  بنچینەیی،   یاسایی   نەنوسراوی   هەوێنی  

دەسەاڵتی   لەراستیدا  بزانین  بمانەوێ   ئەگەر  بەریتانیایە،  كۆمەڵگای   پۆزەتیڤی  

بەرین لە كام لە بەشەكانی  یاسای  بنچینەیی  دایە، دەبێ  بگەڕێینەوەو بڕوانینە 

هەمان ئەخالقی  سیاسیی  پۆزەتیڤ.

پەسەندكردنی   واژۆ  و  لە  دەتوانێت  پادشا  بنچینەیی ،  یاسای   بەپێی     

هەركام لە بەندە یاساییەكانی  پەرلەمان خۆ ببوێرێ ، یان بیهەوێت هەركام لە 

وەزیرەكان   بەهۆی دژایەتییەكانی پەرلەمان دابمەزرێنێ  یان وەال بنێت ، بەاڵم 

دەسەاڵتانە  ئەم  هەموو  كۆمەڵگا،  سیاسیی4( (  دەسەاڵتی   )ئەخالق(ی   مۆڕاڵ 
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پوچەڵ دەسڕێتەوە  و هیچ كات ئیزنی  كاركردن بەوان نادات، لەو روانگەوە 

كە دەبێ  پەرلەمانی  خەڵكی  سەرۆكی  دەوڵەت دەستنیشانبكات، ئەو پەرلەمانە 

نەنوسراو  یاسا  ئەم  كەوایە  راستەقینەی  واڵت،  حاكمی   دەسەاڵتدار  و  دەبێتە 

 و مەرجدارانە كە كەڵك وەرگرتن لە دەسەاڵتە فەرمییەكان كەم دەكەنەوە، 

كاتێك كاریگەرو جێگیر دەبن كە لەگەڵ دابەشكردنی  واقیعی  دەسەاڵتی  سیاسیی  

راستەقینەدا هاوسەنگ بن، لە هەر یاسایەكی  بنچینەییدا یەكێك لە دەسەاڵتەكان، 

كە  رێككەوتنانەی   ئەو  كە  دەردەخات  خۆی   لەدۆخێكدا  رۆیشتوترە،  دەست 

یاسای  بنچینەیی  بە شێوەی  هاودەم  و هۆگر لەگەڵیان كار دەكات، تێكبچێ   و 

رووبەڕوو بوونەوەیەك بۆ مسۆگەركردنی  دەسەاڵت بێتە ئاراوە. بناغەی  یاسای  

بنچینەیی  هەتا ئەو ئاستە پێڕەوییان ل�ێ  دەكرێ ، لەكردەوەدا كاریگەر دەبن 

كە  دەسەاڵت  و چاودێریی بە نفوز و شایستە  لە یاسای  بنچینەییدا بە بەرزترین 

پلەی  دەسەاڵتی  چاالك لە كۆمەڵگا بسپێردرێ .

 ئەم دەسەاڵتە، لە بەریتانیا دەسەاڵتی  خەڵكە. بەم پێیە ئەگەر بێت  و 

بەندەكانی  یاسای  بنچینەیی  بەریتانیا لەگەڵ ئوسوڵ  و بنەمای  نەنوسراو )عورفی ( 

بەرپرسانی  بەیەكی  یەك  هەڵسوكەوتی   رێكخەری   بەڕاستی   كە  مەرجدار 

بەشەكانی   بەسەر هەموو  بەهایەی   پڕ  ئەو دەسەاڵت  و چاودێرییە  سیاسییە، 

راستەقینەی   دەسەاڵتی   لەگەڵ  كە  پرسێك  خەڵك  بە  ن��ەدەدا،  حكومەت  

خەڵكدا یەكسانە( یاسای  بنچینەیی  نەیدەتوانێ  ئەو سەقامگیریەی هەبێت كەلە 

تایبەتمەندییەكانیەتی،[ بەدەر لەم حاڵەتە] هەم یاسا  كۆكراو  و نوسراوەكان  و 

هەم پرەنسیپی  نەنوسراو )عورفی ( بەخێرایی  گۆڕانیان بەسەردا دەهات.

 كەوابوو حكومەتی بەریتانیا، حكومەتێكی  هەڵبژێردراوی  بەواتای  هەقیقی  

چەمكە، تەنیا بەو هۆیە دەسەاڵت بەو كەسانە دەدات، كە راستەوخۆ لە بەرامبەر 

خەڵكدا وەاڵمدەر نین، كە دەسەاڵتی  زال  و حاكم دەیهەوێت پشتیوانییەكی5( ( 
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لە بەرامبەر هەڵە و كەموكوڕییەكانی  خۆیدا هەبێت. واتە  پاڵپشتێكی  لەم چەشنە 

لە هەموو سیستەمە دیموكراسییە بەرهەڤ و رێكوپێكەكاندا هەبووە. یاسای  

بنچینەیی  »نەمسا« زۆرێك لەم جۆرە بەندە [چاودێری ]یانەی  تێدا هەبووە  و 

یاسای  بنچینەیی  ویالیەتە یەكگرتووەكانیش بەم چەشنەیە.

كە  ئەمەیە  هەڵبژێردراو  حكومەتی   سەرەكیی   مەرجی   كە  هەرچەند    

دەسەاڵتی  بەرینی  دەوڵەت بەكردەوە لە ئیختیاری  نوێنەرانی  خەڵكدا بێت، ئەم 

پرسیارە لەجێی  خۆیەتی كە كام لە ئەركەكان بەكردەوە، واتە بە دروستی  كامە 

رۆڵ لە دەزگای  حكومەت، دەبێ  لە بنەڕەتداو بە شێوەی راستەوخۆ لە رێگای  

رێكخراوی هەڵبژێردراوەوە بەڕێوە بچێ ؟ لەم زەمینەیەدا زۆر شێوازی  جیاواز 

لەگەڵ ناوەڕۆكی  حكومەت  هەڵبژێردراودا دەگونجێ ، بەو مەرجەی  ئەركەكان 

بە چەشنێك بێت، كە پرۆسەی ئاكامی  چاوەدێری  هەموو شتێك بۆ رێكخرای  

هەڵبژێردراو بپارێزێ .

  جیاوازییەكی  بنەڕەتی   و ریشەیی  لە نێوان چاودێریی  كاری  دەوڵەت  و 

رێكخراوێك  یان  تاكێك  لەوانەیە  هەیە.  كردەودا  بە  راستەوخۆو  راپەڕاندنی  

نەكرێ   پێی   لەوانەیە  بەاڵم  بكات،  كارەكاندا  بتوانێ  چاودێری  بەسەر هەموو 

هەموو كارەكان بە ئەنجام بگەیەنێ   و زۆرجار هەرچی  خۆی  كەمتر كار وبارەكان 

فەرماندەی   دەبێت.  رێكوپێكتر  ورد  و  پێڕاگەیشتنی   چاودێری   و  راپەڕێنێ ، 

سوپایەك پێی  ناكرێ  جوڵە و حەرەكەتەكانی  سوپاكەی  بەشێوەیەكی  گونجاو  و 

لەبار رێبەری  بكات، ئەگەر خۆی  لە بەرەكانی  شەڕدا بێت رۆڵی  هەبێت یان 

رێبەری   و فەرماندەیی  هێرشێك وەئەستۆ بگرێ .

دەگەڕێ .  وەڕاست  نوێنەرانیشەوە  ئەنجومەنی   لەبارەی   مەسەلەیە  ئەم   

ناچن،  بەڕێوە  الیەنەكانی  تر  بۆ  ئەنجومەنەكان  جگەلە  كار وبار  هەندێ  

پێیان  ناوەشێت  و  لەوانەوە  شیاو  بەشێوەیەكی   بەڕێوەچوونیان  هەندێكی تر 
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ناكرێت. كەوابوو پرسیار ئەمەیە كە پەرلەمانی  هەڵبژێردراو دەبێ  چ كار وبارێك 

بسپێرێتە چاودێران  و چ كار وبارێك دەبێ  خۆی  تایبەتی   و راستەوخۆ بەئەنجامی  

بگەیەنێ ؟ هەروەك پێشتر وتمان پەرلەمانی  هەڵبژێردراو دەبێ  چاودێری بەسەر 

هەموو كار وبارەكانی  دەوڵەتدا بكات، بەاڵم بۆ ئەوەی  بۆمان روون بێتەوە ئەم 

چاودێرییە گشتییە لە چ رێگایەكەوە دەكرێ  بە باشترین شێوە بەڕێوە بچێ   و 

كام بەش لە كار وباری  حكومەت دەبێ  پەرلەمانی  هەڵبژێردراو بیگرێتە ئەستۆ، 

ئەم خاڵە دەبێ  لەبەرچاو بگیرێ  كە كام بەش لەكار  و ئەركەكان پەرلەمانی  

هەڵبژێردراوی  گەورە پێی  دەكرێ  كە بەشێوەیەكی  شیاو بەڕێوەی  بەرێت. 

ئەنجومەنی  هەڵبژێردراو تەنیا ئەو كارەی  كە بە شێوەی  گونجاو  و شایستە 

دەتوانێت ئەنجامی  بدات، دەبێ  راستەوخۆ لە ئەستۆی  بگرێ . دەبێ  لە باقیی  

كار وبارەكان، خۆی  بكشێنێتەوە  و تەنیا دەرفەتی  بەڕێوەبردنی  شیاوی كارەكان، 

بۆ خەڵك  و الیەنەكانی  تر بڕەخسێنێ .

كە  ئەركانەیە  لەو چەشنە  و سەرانە  ماڵیات  پەسەندكردنی   نمونە  بۆ    

پێش لەهەر ئەركێكی  تر پێوەندیی بە ئەنجومەنی  نوێنەرانی  خەڵكەوە هەیە ، 

جیا لەوەش لە هیچ واڵتێكدا ئەنجومەنی  نوێنەران هیچ كات بە دەستی  خۆی ، 

شتومەكی   كااڵ  و  نرخی   لیستی   گەاڵڵە و  خۆی   كراوەكانی   نیشان  دەست  یان 

دەبێ   تەنیا  دەوڵەتییەكان  بەها  بایەخ  و  كە  هەرچەند  داناڕێژێ .  پێشنیاری  

لەالیەن ئەنجومەنی  گشتیی  خەڵك پەسەند بكرێت، بۆ تەرخانكردنی  داهاتەكان 

بەچینی جۆراوجۆری هەژار و دەست كورتەكان خەرجی  دەوڵەتییەكان  پێویستە، 

رێوشوێنی  یەكسانی یاسای  بنچینەیی  نیشانەی  ئەوەیە كە تەنیا دەكرێ  متمانە 

بەپێشنیاری  پادشا بكرێ.

كەلوپەلەكان،  دادپەروەرانەی   كەدابەشكردنی   هەستكراوە  وا  بێگومان   

بودجەكان، وردبوونەوە، هەڵسەنگاندنی وردەكاریی  تێچووەكانیان، تەنیا كاتێك 
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دەكرێ  چاوەڕوانیی  ل�ێ  بكرێ  كە دەزگا و دەسەاڵتی  بەڕێوەبەریی  راكێشەری 

بودجەكان ، بەرپرسیایەتیی  بەرنامەو ئەو تاوتوێیە ژمێریارانیانەی  هەبێت كە پارە 

دراوەكان بەپێی  ئەو بنەمایانە جێبەجێ  دەكرێن.

لەم رووەوە ئەنجومەن نە چاوەڕوانیی  ل�ێ دەكرێ ، نە تەنانەت ئیزنیشی  

بودجەكانەوە  خەرجی  یان  سەرانە،  مەسەلەی   بە  كە  راستەوخۆ خۆی   هەیە 

تەنیا  پەسەندكردنیانەو  دەكرێ ،  ل�ێ   داوای   كە  شتێك  تەنیا  بكات.  خەریك 

دەسەاڵت  و دەسەاڵتێك كە هەیەتی، دەسەاڵتی  خۆ بواردنە لە پەسەند كردنیان.

  ئوسوڵ  و رێوشوێن لەمەڕ ناسین و تێگەیشتنی  تیۆریی  یاسای  بنچینەیی6( (، 

ئەگەر بێت  و یەكسان پێڕەویان ل�ێ  بكرێ ، دەتوانن بۆ دیاریكردنی  سنور و 

پێناسەی  ئەركە گشتییەكانی  ئەنجومەنە هەڵبژێردراوەكان رێ نیشاندەربن.

سەرەتا ئەوەی  كە هەموان لە گشت ئەو واڵتانەی  كە تێیایاندا سیستەمی  

پەرلەمانی  هەتا رادەیەك دەرك پێكراوە، قبوڵیان كردوە كە ئەو ئەنجومەنە 

هەڵبژێردراوانەی  كە ئەندامیان زۆرە، نابێ  كاری  بەڕێوەبەری  ئەنجام بدەن.

باش  و  حكومەت   پرەنسیپی   بنەڕەتی  ترین  لەسەر  نەتەنیا  یاسایە  ئەم   

خوازراو، بەڵكو پابەندە بە ئوسوڵ  و رێوشوێنی  سەركەوتوانەی  هەر چەشنە 

كارێكەوە. هیچ تاقمێك لە خەڵك، مەگەر لە حاڵەتی  پێكهاتەیی ، قەوارەی  ژێر 

فەرمان  و دەستوردا بە واتای  هەقیقیی  وشە، دەنا بۆ راپەڕاندن  و كاری  كردەیی  

شایستە نیيە. تەنانەت لیژنەیەكی  هەڵبژێردراو، پێكهاتوو لە چەند ئەندام كە لەو 

كارەدا شارەزاییەكی  تایبەتییان هەبێت، هەمیشە لە بەراورد لەگەڵ  كەسێك لە 

نێوانیاندا كارایی   و كاریگەریی  كەمتری  هەیە  و كار ناوەڕۆكی  باشتری  دەبێت، 

ئەگەر بێت  و ئەو كەسە بگاتە پلە و مەقامی  سەرۆكی   و بەرپرسی   و ئەوانی 

 تر لە ئاستی  ژێردەستەكانیدا ئەودا بمێننەوە. تەنیا مەسەلەیەك كە لیژنەیەك 

باشتر لە تاكێك دەتوانێت ئەنجامی  بدات، راگۆڕینەوە و راوێژ و تێڕامانە. كاتێك 
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گوێگرتن  و راو دەنگە دژ بە یەكەكان زۆر پێویست  و گرنگ بن. 

ئەم  رووەوە  لەم  حكومەتە.  پێویستیەكانی   لە  بیردۆز  راوێژكار و  لێژنەی  

بەاڵم  بەكەڵكە،  بەڕێوەبەری   كاری   بۆ  تەنانەت  جاربەجار،  لێژنانە  جۆرە  

بەگشتی  هەمیشە دەبێ  رۆڵی  راوێژكار و ژمێریاری  هەبێت، كاروباری  ئیداری 

باشتر  دیاریكراو  بەرپرسێكی   بسپێردرێتە  كاتێك  یاسا،  بەپێی   بەڕێوەبەری    و 

بەڕێوە دەچن. تەنانەت كۆمپانیایەكی  هاوبەش، هەمیشە لە كردەوەدا ئەگینا 

لە  بەرپرسەكەی   باش  و خراپیی   بەرپرسێكە،  بەڕێوەبەرو  تیۆریدا خاوەنی   لە 

راستیدا بەستراوەتەوە بە تواناو شایستەیی  بەڕێوەبەرییەوە، ئەندامانی  دیكەی  

بەكەڵك  یان  بەرپرس،  بە  پێشنیار  دانی   لەرێگای   تەنیا  بەڕێوەبەری   ليژنەی  

بەكەمكردنەوەی   ئەودا،  كارەكانی   بەسەر  چاودێری   دەسەاڵتی   لە  وەرگرتن 

دەسەاڵت یان گۆڕینی  ئەگەر توشی  هەڵە بێت، دەتوانن هەوێنێكی  كاریگەربن، 

ئەگەر ئەوان لە بەرێوەبەریدا لەگەڵ بەڕێوەبەر یەكسان  و هاوبەش بن بەقازانج 

نیيە، بە پوانێك لە قەڵەم نادرێ ، بەڵكو كۆسپێكی  گەورەیە لە بەرامبەر كاری  

باشتردا كە دەبێ  توانای  بەئەنجام گەیاندنیان هەبێت: وەها دۆخێك هەست بە 

بەرپرسیاریەتیی  تاكێكی بەڕێوەبەرە لە هەمبەر ئەركێكدا كە دەبێ  بە تەواوەتی  

لە ئەستۆی بگرێ ، لە روانگەی  خودی  ئەو  و خەڵكانی دیكەوەی بە ئەستەمی 

  و بەشێنەیی  الواز دەبێت، بەاڵم پەرلەمانێكی  شۆرای  نەتەوەیی  بۆ بەڕێوەبردنی  

كار وبار، یان داڕشتن  و پەسەندكردنی  بڕیاری  ورد و الوەكی  بۆ كەسانێك، كە 

ئەركە بەڕێوەبەرییەكانیان لەسەر شانە، لەهەر كۆمەڵێكی  تر نەشیاو  نە گونجاو 

ترە.

النیكەم  دەستێوەردانی   بێت،  راستگۆیانە  ئامانج  و  كاتێكیش  تەنانەت   

گشتی ،  كار وباری   بەرێوەبردنی   لە  بەشێك  هەر  بووە.  زەرەرمەند  هەمیشە 

یاسای   تایبەت  و  بنەمای   كە  پسپۆڕی   شارەزایی   و  بنەمای   لەسەر  كارێكە 
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بنەڕەتیی  خۆی  هەیە. تەنانەت بەشی  هەرە زۆریان تەنیا بۆ كەسانێك بەشێوەی  

كاریگەر دەرك پێدەكرێ  كە سەردەمێك لە راپەڕاندن و بەڕێوەبردنیاندا دەستیان 

هەبووە، كەسانێك كە بەكردەوە لەگەڵیان ئاشنایەتییان نەبێت  و ناشارەزا بن، 

ناتوانن گرنگیی  شایستەیان دەرك پێ  بكەن. مەبەستم ئەوە نیيە كە راپەڕاندنی  

كار وباری  گشتی   و دەوڵەتی  رازی  نهێنی   و شاراوەی  تێدایە، كە تەنیا دەوروبەر 

تاكێكی   هەر  بۆ  كارە  ئەم  پرەنسیپی   ئوسوڵ  و  ش��ارەزان.  لێی   خۆییەكان   و 

خاوەن شعور دەرك پێكراوە، كەلە بیر  و ئەندێشەیدا وێنایەكی  راستەقینەی  

لە بار ودۆخێك كە دەبێ  لەگەڵیان بەرەوڕووبێتەوەو هەبێت، بەاڵم بۆ كێشانی  

وەها وێنایەك ناسین  و شارەزایی  لەو بارودۆخە پێویستە و وەها ناسینێك لە 

رێگەی  دۆزینەوە كەشفەوە بەدی نایەت. زۆرێك لە یاساو رێوشوێنە گرنگ  و 

پڕ بایەخەكان لە هەركام لە لق  و شاخەكانی  كاری  دەوڵەتیدا هەن )وەك چۆن 

لە هەموو كارو پیشە تایبەتی   و تاكەكەسیەكاندا هەیە(، تاكی  تازەكار نەتەنیا 

هۆكارەكانی  نازانێ ، بەڵكو لە جەوهەر  و ناوەڕۆكیشیان گومانی  هەیە، چونكە 

ئەوانە بۆ رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ مەترسی،  یان دژوارییەكان بەدی  هاتوون كە 

هیچ كات بەزەینی  ئەودا نەهاتووە  و من دەسەاڵتداران، چەشنی وەزیر گەلێك 

دەناسم كە خاوەنی شارەزاییەكی زۆرن كە لە یەكەم رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ  

كارێكی  نوێ  سەرسوڕمانی  ژێردەستەكانی  خۆی  بەم شێوەیە هەڵخڕاندوە كە ئەو 

شتەی كە هەتا ئێستا بە هیچ دانراوە، بە حاڵەتێكی  تایبەت وەكو راستییەك 

یەكەم  لە  لەوانەیە  كە  شتێك  سەر  خستۆتە  رووناكییان  گیراون  و  لەبەرچاو 

روانین  و بەهێند گرتنی  تاكێك بۆ تەوەرێك لە زەین  و بیردا جێگیر بێت، بە 

پشتكردن لە  روانگەیەك و پەرژانە سەر تەوەر  و باسێكی  تر لە بیر بچێتەوە. 

راستە كە سیاسەتڤانێكی  گەورە كەسێكە كە تێدەگات و دەزانێت كە چ كات 

پشت لە نەریتە دێرینەكان بكات  و روویان لی  وەربگێڕێ ، چ كاتێ  روویان تێ 
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بكات، خوویان لەگەڵ بگرێ ، بەاڵم ئەگەر وا بیركەینەوە بەنامۆ  و بێگانەبوون 

لەگەڵ ئەو داب  و نەریتانە، كاری  خۆی  باشتر بەئەنجام دەگەیەنێت، توشی  

هەڵەیەكی  گەورە بووین. بۆ  ناسینی  كامڵی رێكارە كردەییەكان تەنیا كەسێك 

ببەستێ  كەلە چ دۆخ  و  كە دەتوانێ   دادوەری  بكات، كە پشت بە ئەزمون 

هەلومەرجێكدا روو وەرگەڕاندن لە شێوە و نەریتە باوەكان پێویستە.

 تاوتوێ  و هەڵسەنگاندنی  بەرژەوەندی  لەسەر بنەمای  كار وكردەی  رێكخراوێكی  

دەوڵەتی   و بەرەنجامێك كەلە جۆری  تایبەتی  بەڕێوەبردنی  ئەو كارانەوە بەدی 

بە  كە  كارناسانەیە  ئەزمونی   بە  پێویستیی   بەتایبەت  زانستێكە  دیت، چەشتە 

دژواری  لەالی  كەسانێك پەیدا دەبێ،  كە پەروەردەی  ئەوە نەبن، بە چەشنێك 

كە ناكرێ  رێفۆرمی  یاسایی لە كەسانێك چاوەڕوان بكەی  كە تایبەتی   و پسپۆڕانە 

لێكۆڵەری  ئەو بوارانە نەبن، بێگومان پەرلەمانێكی  هەڵبژێردراو كە هەوڵ بدات 

بڕیار بدات، هەموو  لەبارەی  كارە پسپۆڕایەتییەكانی  دەزگای  بەڕێوەبەرییەوە 

ئەم دژوارییانە لەبەرچاو ناگرێ   و بە نەدیتراوی  دادەنێ ، لە باشترین حاڵەتیدا 

بێ  ئەزمونیيە كە بەبێ  ئەزمون  و ناشارەزایانە لەمەڕ زانایی   و وشیاری  دەست 

نازانێ   لێی   كە  شتەی   ئەو  جەوهەری   لەمەڕ  كە  نەزانێك  دادوەری .  دەداتە 

بەزلزانی، هەموو  نەبێ  چەندە كەمتەرخەمە كە خۆ  گومان  و دڕدونگییەكی  

لە  بایەختر  بە  بەرزتر و  ئەگەر  تەنانەت  دادوەرییەك،  بەبوونی   داواكارییەكان 

دادوەریی  خۆشی بێت، ئەگەر نەبنە هۆی  رەنجاندنیشی  بە چاوی سوك و كەم 

بایەخەوە لێیان دەڕوانێت. تەنانەت ئەمە كاتێكە كە بەرژەوەندییەكی  تایبەت 

نەبێتە هۆی  هەڵخڕاندنی  كردەوەیەك، ئەگەر بەم چەشنە نەبێت، بەرەنجامی  

كار چەشنە هەلپەرستیەكە لە پلەو مەقام  و  هەلپەرەستییەكی  ناڕەوایە كەلە 

بە حكومەت   پێوەندیدار  دەوڵەتیی   دەزگایەكی   لە  گەندەڵی   خراپترین جۆری 

خەڵكەوە بێ  شەرمانەتر  و جەسورانەترە.
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 پێویست ناكات كە مەیل  و بەریانی  بەرژەوەندییانە، زۆرینەی  ئەندامانی  

ئەنجومەن بگرێتەوە، لە بارەی هەر مەسەلەیەكی  تایبەت تەنیا بەسە دوو یان 

سێ  نوێنەر وەها مەیل  و ویستێكیان هەبێت. ئەو دوو سێ  كەسە لە هەڵە 

و بەالڕێدا چوونی  ئەنجومەندا تەنیا هۆگرییەكی  بەدەسەاڵتتریان لە نوێنەرانی  

دیكە بۆ گەڕاندنەوەی  ئەنجومەن بۆ سەر رێگای  راست هەیە. لەوانەیە زۆرینەی  

نوێنەرانی  ئەنجومەن پشت لە كردەی لە ناپاكی  بكەن، بەاڵم ناتوانن زەینی  

خۆیان لەبارەی  ئەو مەسەالنەی  كە بەتەواوەتی  نامۆن، وشیاربكەن و دەسەاڵتی  

لێكدانەوەی  خۆیان ئەكتیڤ  و چاالك بپارێزن  و زۆرینەی  پاسیڤ  و سەقەت، 

وەكوو تاكی  غەیرە چاالك، بە دوای كەسێكدا دەكێشرێ  كە زیاترین زەحمەت  و 

رەنج دەكێشێ   و خۆ ماندوو دەكات. ئەنجومەن دەتوانێت ئاكار و كردە نابەجێ    و 

دەست نیشانكردنە)7( خراپەكانی  وەزیرێك هەڵسەنگێنێ   و چاودێریی بەسەردا  

ركەبەران  بەرژەوەندیی   پشتیوانی،  لەبەرگری،  وەزیران  بەرژەوەندیی   بكات، 

ئاراوە كە هاوكات لەگەڵ قورسایی   و پێگەی   لە هێرشدا گفتوگۆیەك دێنێتە 

هەردووال هەتا رادەیەك قبوڵ دەكرێ ، بەاڵم چ كەسێك ئەنجومەن دەخاتە 

رێكخراوێك  بەرپرسی   وەزیران  ئەنجومەنی   تاوتوێكردنەوە؟  چاودێری  و  ژێر 

لە بەرامبەر چ كارێكدا هەست بە بەرپرسایەتی  دەكات؟ ئەنجومەن لە وەها 

دۆخ  و حاڵەتێكدا هەست بە هیچ بەرپرسایەتییەك ناكات، چونكە كام نوێنەری  

ئەنجومەن بۆ دەنگدان لەمەڕ تەوەر و باسێكی  الوەكیی  بەڕێوەبەری ، پێگەو 

رێكخراوێك،  بەرپرسی   یان  وەزیرێك  بۆ  داوە؟  لەدەست  كورسییەكەی  خۆی  

دادوەریی  داهاتوو لەبارەی  شێوەی  كاركردی  زیاتر لە دادوەریی  ئێستا شیاوی  

سەردەم،  دادی   هاوار  و  بێت  و  ئەگەر  ئەنجومەنێك  بەاڵم  پێدانە.  بایەخ  

هەرچەندەش دەسكرد  و بەپەلە بێت، هاوتەریبی  رێگاو ئامانجێكی  بەرز بێت، 

ئاكامی  كارو كردەكانی  هەرچەندەش ئەستەم  و دژوار بێت، خۆی   و خەڵكانی  تر 
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بەسەربەست و خاترجەمی  دادەنێن. جیالەمە ئەنجومەنێك هیچ كات راستەوخۆ 

هەڵداوە  سەریان  خۆیەوە  خراپەكانی   كردە  ئەنجامی   كەلە  دژوارییانەی   ئەو 

هەتا كاتێك لە ئاستی گشتیدا هەست بەئازار و رەنج نەكات، ئەزمونی لێ  

وەرناگرێ .

 وەزیر  و بەڕێوەبەرەكان هاتنە ئارای ئەودۆخە دەبینن  و دەبێ  هەموو 

دژواری   و دەرد و ئازارەكانی  هەوڵ  و تەقەال بۆ پێشگیری  كردنیان تەحەمول  و 

قبوڵ بكەن. ئەركی  راستەقینەی  ئەنجومەنێكی  هەڵبژێردراو، لە پێوەندی  لەگەڵ 

مەسەلەی  بەڕێوەبەریدا ئەوە نیيە، كە بە دەنگ  و هەڵوێستی  خۆی  لەسەریان 

بڕیار بدات، بەڵكو مەسەلەكە گوێدان  و لەبەرچاو گرتنی  ئەمەیە كە بڕیاردەران 

كەسانێكی  شیا و  و شایستە بن، تەنانەت ئەم كارەش لە رێگای  دەستنیشانكردنی  

كەسانی  شایستەو بەكەڵكیشەوە نابێ . هیچ كارێك زیاتر لە دەستنیشانكردن  و 

دانانی  كەسەكان لە پۆست  و پلە جۆراوجۆرەكاندا نیيە، كە دەبێ  بە هەست 

بە بەرپرسایەتی كردن  بەڕێوەبچێ . 

ئەزمونی  هەر كەسێك كە لەگەڵ كاروباری  دەوڵەتیدا شارەزایی  هەبێت، 

بەرەنجامی  ئەم وتەیە كەلە دانان  و دەستنیشانكردنە دەوڵەتییەكاندا ویژدانی  

تاكێكی  میانەڕەو كەمتر لە هەر كارێكی  تر لەخۆیەوە دژكردەوە نیشان دەدات، 

بە دەگمەن جارێك روو دەدات كە تێدا كەمتر ئاوڕ لە شایستەیی   و تواناییەكان 

بدرێتەوە، ئەمە هەتا رادەیەك بەو هۆیەوە كە خەڵك لە كێشە  و دژایەتی  

شایستەیی   و تواناییەكانی  تاكێك لەگەڵ تاكێكی  دیكەدا، بۆ وەها دەستنیشان 

ئەم  گرنگی   بایەخ  و  كە  لەبەرئەوەیە  رادەیەك  هەتا  ناشارەزان  و  كردنێك 

هەڵبژاردنێكی   بەناوی   كە  ئەوەی   وەزیرێك  كاتێك  ناگرن،  لەبەرچاو  بابەتە 

راستگۆیانەوە ئەنجامیدەدات، واتە كاتێك لەو دەست نیشانكردنەدا پێوەندی 

ناشارەزا  تاكێكی   ناگونجێنێ ،  خۆی   حیزبیەكانی   یان  تاكەكەسی   ئامانجە    و 
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لەوانەیە وای  لێكبداتەوە كە ئەو هەوڵدەدات كە پلە و مەقام بە گونجاوترین 

 و شایستەترین كەس بسپێرێ ، بەم شێوەیە نیيە، وەزیرێكی  ئاسایی  ئەگەر بێت 

 و ئەو مەقامە بە كەسێكی  شایستە یان كەسێك كە بە شێوەیەك خەڵك پێی  

قەرزدارن، بسپێرێ  كە خۆی  بە نمونەی  پاكی   و مەعریفە دادەنێ ، هەرچەند 

كە ئەو مافە یان شایستەییە لەوانەیە شتێكی  بە دوور و غەیر لە پێویستییەكانی  

بەدەستهێنانی  ئەو پلەیە بێت.

 ئەم رستە فەرەنسییە كە: »ژمێریارێك پێویست بوو، بەاڵم سەماكەرێك 

كارو پۆستەكەی  بەدەستەوە گرت«)8( هەر وەكو سەردەمی  فیگارۆ)9( شۆخی  

 و گاڵتەیەكی  نزیك بە راستییە، ئەو وەزیرە ئەگەر كەسی  دەست نیشان كراو] 

سەمای  جوان بكات، نەتەنیا گلەیی   و لۆمە بۆخۆی  بە رەوا نازانێت، بەڵكو 

لێهاتویەك كە  توانایی   و  خۆی  زۆر بە شایستەتر لە قەڵەم دەدات، جیالەوە 

خەڵك بۆ كارە تایبەتییەكان شایستە بار دێنن تەنیا بۆ كەسانێك باوە كە بۆیان 

دەرك  متمانەو  بە  تاكەكان  ناسینی   یان  كار  كە  كەسانێك  بۆ  یان  ناسراوبن، 

دادوەرانی   بەخاتر جەمییەوە شاهێدی   یان  پێشینیان  پێكردنی  دەسكەوتەكانی  

خاوەن بیروڕان.

 كاتێك ئەم ئەركە ویژدانیانە كە پلەو پایە بەرزە دەوڵەتییەكان كە دەبێ  

وەاڵمدەری  دەست نیشانكردنەكان بن، بەم چەشنە بە چوكە دادەنێن، چۆن 

دەكرێ  ئەنجومەنە هەڵبژێردراوەكان كە دوورن لە هەرچەشنە وەاڵمدانەوەیەك، 

دەست  خراپترین  س��ەردەم��ەدا،  لەم  تەنانەت  هەبێت؟  زیاتریان  بایەخی  

پۆستی   مسۆگەركردنی  بۆ  كە  كردنانەیە  نیشان  دەست  ئەو  نیشانكردنەكان، 

نوێنەرانی  ئەنجومەن، یان چەككردنی  باڵی  بەرامبەر لە ئەنجومەندا بە ئەنجام 

ئەنجومەنەوە  لەالیەن خودی   نیشانكردنانە  ئەم دەست  ئەگەر  ئێستا  دەگات، 

ئەنجومەنانەی   ئەو  هەبێت ؟  لێ  چاوەڕوانیيەكت  چ  دەك��رێ   بەڕێوەبچێ، 
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ناگرن. تەنیا  تایبەتییەكانیان لەبەرچاو  ئەندامیان زۆرە بەهیچ شێوەیەك توانا 

لە حاڵەتێكدا كە تاك مەحكوم بە ئیعدام نەبێ ، النیكەم بۆ هەر كارێك كە 

ئەو  شایستەی  دیكە  ئەوانی   شانبەشانی   يان  بكات،  كاندید  خۆی   بكرێ   پێی  

لەسەر  نوێنەران  ئەنجومەنی   نیشانكردنەكانی   دانان  و دەست  كاتێك  كارەیە. 

بنەمای  پێوەندیی  حیزبى،  یان پێوەندییە تاكەكەسییەكان نەبێ ، هەرچەند كە 

زۆر كەم ڕەنگ  و ناوازەیە، هەڵبژاردنی  تاك یان بەهۆی  ناوبانگێك بۆ توانایی  

 و مسۆگەری  گشتی ، زۆرجار بەتەواوەتی  ناڕەوا، یان زۆر جار بەهۆیەكی  نە 

سەرتر لە خۆشەویستی   و خۆشناویی  تایبەتیی  تاك، بەڕێوە دەچێ .

بە  كات  هیچ  ئەنجومەنەوە  لەالیەن  كابینە  ئەندامانی   دانانی   تەنانەت   

مەسەلەو كارێكی  خوازراو لە قەڵەم نەدراوە. تەنیا بەسە كە بەڕاستی  بڕیار 

بدات كە چ كەسێك سەرۆك وەزیر بێت، یان دوو سێ  كەسێك هەڵبژێرێ ، 

دەنوێنێ    راستییە  ئەم  تەنیا  كارە  بەم  بكاتە سەرۆك وەزیرو  لەوان  یەك  كە 

كە كەسێكی  دیاریكراو كاندیدای  ئەو حیزبەیە كە پرۆگرام  و سیاسەتی  گشتی ، 

نیشانەی  پشتیوانی كردنیيەتی ، بەڕاستی  تەنیا شتێك كە ئەنجومەن لە بارەیەوە 

تاقمێك  زۆرەوە  بەالنی   یان  دوو،  لە  یەك  كام  كە  ئەمەیە  دەدات  بڕیار 

روانگەی  خودی   راو  دەگرێ ؟  بەدەستەوە  بەڕێوەبەری   دەسەاڵتی   خەڵك،  لە 

حیزبی  بڕیاردەر ئەوەیە كە كام یەك لە ئەندامەكانی  بەرزترین تایبەتمەندی   و 

شایستەییان بۆ بەرپرسایەتی   و بەڕێوەبەری  هەیە.

كە  ئەوەیە  نیشانەی   بەریتانیا،  بنچینەیی   یاسای   ئەمڕۆیی   كردەی   كارو   

دەگەن.  ئەنجام  بە  خۆیان  شیاوی   ئاستی   باشترین  بە  كارانە  چەشنە  ئەم 

ئەنجومەن هیچ كات وەزیرێك كاندید ناكات، بەاڵم پادشا سەرۆكی  دەزگای  

دەست  ئەنجومەن  گشتی   پێكهاتەی   داوا و  ویست  و  بەپێی    بەڕێوەبەری  

دادەنرێن،  وەزیر  سەرۆك  پێشنیاری   بە  دیكە  وەزیرەكانی   دەكات،  نیشان 
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كاتیی   پۆستی   مەقام  و  بۆ  شایستە  كەسانی   دیاریكردنی   لە  وەزیرێك  هەر 

دەوڵەتی ، بەرپرسیارێتی  ئەخالقی  نەگۆڕێ   هەیە. لە سیستەمی  كۆماریدا، یاسا 

و رێوشوێنەكانی  تر پێویستە، بەاڵم لە كردەوەدا هەرچی  بە شێوەی  دێرینی  

بەریتانیاوە نزیكتر بێتەوە، ئەگەری  ئەوە هەیە كە زیاتر  و باشتر كار بكات. 

یان وەكو كۆماری  ئەمەریكا سەرۆكی  دەسەاڵت  و دەزگای  بەڕێوەبەری  دەبێ  

لەالیەن دەسەاڵتدارێكەوە هەڵبژێردرێ ، كە بە تەواوەتی  جیاواز لە پەرلەمان، 

ئەو  بێت،  رازی   قاییل  و  وەزیر  سەرۆك  بەناساندنی   دەبێ   پەرلەمان  یان 

بكاتە بەرپرسی  هەڵبژاردنی  هاوكاران  و ژێردەستەكانی  خۆی . من بەشداریی  

لەسەرتر  دەنگانەدا  ئەم  هەموو  بەسەر  تیۆریدا  دنیای   لە  النیكەم  هەموان، 

دادەنێم  و بە تەواوەتی  لەبەرچاوی  دەگرم، هەرچەند لە كردەوەدا مەیلێكی  

بەدەسەاڵت بە بەشداری كردنی  هەرچی  زیاتری  رێكخراوە هەڵبژێردراوەكان لە 

وردەكاترییەكانی  كاروباری  بەڕێوەبەریدا هەیە، چونكە لەسەر ئەم یاسا سەرەكی 

  و گشتییە پێداگری  دەكرێ  كە خاوەندارترین دەسەاڵتی  سیاسی  هەرچی  زیاتر 

لەو رادەیە كەڵكی  لێ   وەربگیردرێ  بەالڕێدا دەچێ   و ئەمە یەكێك لە مەترسییە 

راستەقینەكانە كەلە داهاتودا هەر حكومەتێكی  هەڵبژێردراو لەگەڵی  بەرەوڕوو 

دەبێت.

 بەاڵم بە هەمان رادە دروستە )هەرچەند كەلە قۆناغی  دواییدا دروستی  

ئەندام زیاتر بۆ كاری   پەرلەمانێكی  فرە   و راستیی  بەرەبەرە دەردكەوێ ( كە 

راستە وخۆی  دۆخ  و وەزعی  یاساكان نەشیاوە، نەك بۆ كاروباری  بەڕێوەبەری . 

دەگمەن كاری  بەرچاو هەیە كە بەچەشنی  دۆخی  یاساكان پێویستی  بەوە بێت 

كە نەتەنیا لە رێگای  مێشكە تەیارو بەئەزمون  و شارەزاكانەوە، بەڵكو بەهۆی  

مێشك  و ئەندێشە گەلێكەوە دابنرێ  كە بە لێكۆڵینەوەی  بەردەوام  و درێژخایەن 

 و پڕ لە رەنج  و سەختی ، پسپۆڕی  پێویستیان بەدەست هێنابێ ، ئەگەر هۆیەكی  
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كەمینە  ليژنەیەكی   كۆمیتە و  نەتەنیا  كە  بەسە  هۆیە  ئەم  هەر  نەبێت.  دیكە 

پەسەندیان  دابنێ   و  یاساكان  خوازراو  باش  و  بەشێوەیەكی   دەتوانێت  ئەندام 

ئەو  پێشوو،  نەگۆڕیی  هۆكاری   ئاستی  خۆڕاگری   و  بە  دیكە  بكات، هۆیەكی  

دەرك  دووربینترین  وردترین  و  لەگەڵ   دەبێ   یاسا  خاڵێكی   كە هەر  شتەیە 

پێكردنی ، كاریگەریی  لەسەر خاڵەكانی  دیكەی  یاسا هەبێت و كاتێك یاسایەك 

داڕێژرا  و پەسەندكرا، دەبێ  بتوانێ  لە كۆمەڵە و كۆكراوەیەكی  یەكسان  و لە 

پەنای  یاسا پەسەندكراوەكانی  پێشودا دابنرێ . ناكرێ  ئەم بارودۆخە بە هەموو 

ئاستێك لێك بدرێتەوە كاتێك یاساكان، بەند بە بەند لە پەرلەمانێكی  پێكهاتوو 

یاساكانی   ئەگەر  دەنگدانەوە.  بەردەم  بخرێتەوە  جیاواز،  خەڵكی   نوێنەری   لە 

ئێمە، لەباری  شێوە و پێكهاتەوە، وەك ئێستا كۆمەڵە یاسایەكی  ئاڵۆز نەدەبوون 

كە لەرادەبەدەر نوێ  نوێنی نەبێتە هۆی زیاد بوونی ئاڵۆزی   و دژایەتییەكانی ، 

بەتەواوەتی   بیروڕای  هەموانی   یاسادانان  ئاڵۆزیی  شێوەو جۆری   نایەكسانی   و 

دەوروژاند. سەرەڕای  ئەمە ئەمڕۆكە، نەگونج  و ناشایستە بوونی  سەرلەبەری  

زیاتر خۆی   ساڵەو  كۆتاییەكەی ،  هەر  ئاكامی  لەگەڵ  ئێمە  یاسادانانی   دەزگای  

دەردەخات.

دەكرێ   تەرخان  گەاڵڵەكان  پێداچوونەوەی   بۆ  پێویستە  ئەوكاتەی   تەنیا   

پەسەند  بەمەبەستی   بنەڕەتی   كردەیەكی   هەرچەشنە  لە  پێشوو،  لە  زیاتر   و 

كردنی  یاسا، بێجگە لە بواری  چاودێری   و تاوتوێ كردنی  خاڵگەلی  بەرباس  و 

بەرنامەیەك  بێت  و گەاڵڵە و  ئەگەر  پەرلەمان دەگرێ  .  بە  پێش  چوارچێوەدار 

دابڕێژرێ  كە دەبێ  چاودێر بێت بەسەر هەموو باسەكەدا )نەكرێ  جگەلە دۆخ 

بۆ  پێویست  كاتی   بەو هۆیەی  كە  تەنیا  بەرباس(،  بیخەینە   و حاڵەتی  گشتی  

بۆ  كۆبوونەوەیەكەوە  لە  نیيە،  گۆڕێدا  لە  لەبارەیەوە  لێكۆڵینەوە  چاودێری   و 

كۆبوونەوەیەكی  دیكە دەگوازرێتەوە. گرنگ نیيە كە گەاڵڵە لەوانەیە بەوپەڕی  
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وردبینیەوە لەالیەن كەسانێكی  جێگای  باوەڕەوە كەلە شایستەترین كەسەكانن 

یان لەالیەن  پێكهاتەو روانگەكان داڕێژرابێت،   و بەكەڵك وەگرتن لە هەموو 

ئەندامەكانی   وەرگرتنی   كە هۆكاری   داڕێژراوە  كۆميسیۆنێكی  هەڵبژێردراوەوە 

ئاشنایەتییان لەگەڵ  باس  و تەوەردا بووە  و سااڵنێك بە تێڕامان  و راڤەكارییەوە 

پەرلەمانی   چونكە  ناكری ،  پەسەند  گەاڵڵەیە  ئەو  كردبێت،  كاریان  بەتایبەتی  

هێنانەوە  پاسا و  پینەكردن  و  بۆ  خۆیان  پڕبایەخی   پوانی   ئیمتیازو  لە  خەڵك 

ناڕوانێتە ئەزمونی شارەزایی   و پسپۆڕی . 

باوە ئێستا هەتا رادەیەك جێگای  خۆی  كردۆتەوە كە كاتێك  ئەم شێوە 

ناوەرۆكی  گشتیی  گەاڵڵەیەك لە خوێندنەوەی  دووەمدا)10( پەسەند بكرێ ، بۆ 

هەڵسەنگاندنی  بیروڕاكان بسپێردرێ  بە لێژنەیەكی  هەڵبژێردرا و، بەاڵم نەبینراوە 

كە بەم  چەشنە، بۆ پەسەندكردنی  گەاڵڵە لە دانیشتن  و كۆبوونەوەی  گشتیی  

پەرلەمانی  خەڵك، لە بەفێڕۆدانی  كاتێكی  زیاتر بەرگری  بكرێ . خەیاڵ  و فانتازیا 

یان بۆچوونی  هەڵە كەلە بەرامبەر زانستدا شكستیان خواردوە، نابی  بەردەوام 

لە دادگای  نەزانیدا، دەرفەتی  دیكەیان پێ  بدرێ . 

بەڕاستی  رەوش  و شێوەی  ئاماژە پێكراو لە بنەڕەتدا لە پەرلەمانی  ئەعیان 

پەرلەمانی   لەگەڵ   بەراورد  لە  ئەندامەكانی   كە  وەرگیراوە  )نجیبزادگان(ەوە 

خەڵكی  ئاساییدا كەمتر مەیل  و هۆگرییان بە بەشداری كردن هەیە و كەمتر 

نیشان  دژكردەوە  هەڵوەستە  و  تاكەكەسیەوە  چاودێریی   گرنگیی   بەرامبەر  لە 

دەدەن. كاتێك گەاڵڵەیەك بتوانێت بە خاڵی  زۆرەوە لە قۆناغی  هەڵسەنگاندنی  

وردەكاترییەكان تێپەڕ بكات، بە چ دۆخ  و حاڵێكەوە لە ئەنجومەنی  خەڵكی  

ئاسایی  سەردەكەێ ! خاڵگەلێكی  لێ   سڕاوەتەوە كە بۆ كاریگەر بوونی  بەندەكانی  

دیكە بوونیان پێویستە، بەندگەلێكی  نەگونجاو لە گەاڵڵەكە نەگونجێنراون كە 

مەبەستیان تێركردن  و بەجێهێنانی  هەندێ  مەیل  و ویستی  تایبەتی  یان ویستی  
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نوێنەرێكی  هەوەسباز  و سەرسەخت بووە كە هەڕەشەی  لە بەدواخستنی  گەاڵڵەكە 

كردوە، بەندێك بە پێشنیاری  كەسێكی  بیرتەسك  و خاو بە دەربڕینێكی  سەقەت 

الیەنگرانی   كەسان  و   بنەماكانیان،  كە  گونجێنراوە  گەاڵڵەكەدا  لە  ناتەواو   و 

كەوایە  نەگرتووە،  لەبەرچاویان  پێشدا  لە  تەوەردا  هێنانەگۆڕێ    لەكاتی   دیكە  

یاسایەكی  سەقامگیر پێویستە بۆ پێداچوونەوە  و راست كردنەوەی  هەڵەكانیان 

كەلە كۆبوونەوەی  دواتردا بخرێتە بەرباس. ئەمە یەكێك لە زیانەكانی  شێوەی  

ئێستای  بەڕێوەبردنی  وەها كاروبارێكە، كە شرۆڤە كردن  و دیفاع لە گەاڵڵەیەك 

 و بڕگە جۆراوجۆرەكانی  بە دەگمەن لەالیەن كەسێك كە زەین  و ئەندێشەی  

جێگای  ویستی  ئەوانە بووە، لەوانەیە پێگەیەكی  لە پەرلەماندا نەبێت، بە ئاكام 

دەگات. پشتیوانی  لەوان دەكەوێتە ئەستۆی  وەزیرێك یان نوێنەری  پەرلەمان 

كەلە ئامادەكردنیاندا رۆڵیان نەبووە  و بێجگەلە بابەت  و تەوەرە  بەرچاوەكان 

كۆكردۆتەوە،  خۆیان  هۆكارەكانی   بۆ  خێرا  لەرزۆكیان  بنەما  و  بێ   زانیاریی  

كەسانێك كەلە خاڵە بەدەسەاڵت  و زەقەكانی بابەتی  بەرباس ناشارەزان  و لە 

باشترین رێگای  پشتیوانی  كردنی  نائاگان  و لە رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ رەخنە 

چاوەڕوان نەكراوەكان بەتەواوەتی  دەستەوداوێن و پەككەوتەن. ئەم زیانە، لە 

پێوەندی  لەگەڵ  گەاڵڵە  و پالنە دەوڵەتییەكاندا، بەرگر و دوورخەرەوەیە  و لە 

هەندێ  یاسای  بنچینەیی  حكوومەتە پەرلەمانییەكاندا بە ئیزن دان بە دەسەاڵت 

باوەڕ   و دەزگای  بەڕێوەبەری  بە مەبەستی  بوونی  نوێنەری  متمانە  و جێگای  

لەالیەن خۆیەوە دەبێ  لە هەركام لە ئەنجومەنەكانی  یاساداناندا بەشداری  بكات 

 و خاوەنی  مافی  قسە كردن بێ ، هەرچەند كە بەبێ  مافی  دەنگدان، پێشی  

پێگراوە و رەت كراوەتەوە.

هیچكات  كە  ئاسایی   خەڵكی   پەرلەمانی   بەرچاوەی   زۆرینە  ئەو  ئەگەر   

لەمەوبەدوا  نین،  بیروڕایەك  دەربڕینی   یان  گەاڵڵەیەك  پێشنیاری   خوازیاری  
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كاروبارەكان بەو كەسانەی  كە وەها ویستێكیان هەیە نەسپێرن، ئەگەر لەسەر 

پەیجۆر،  و  گەڕان  لەحاڵەتی   كە  بكەن،  هەڵوەستەیەك  تێڕامان  و  خاڵە  ئەم 

بۆ داڕشتنی  دەستور، شایستەیی   و توانایی  باشتر لە ئاخاوتن و دواندەریی 

بێت،  گۆرێدا  لە  دەنگەكان  مسۆگەركردنی   توانایی   هەروەها  گرێ ،  بێ  

ئەوكات خێرا دەردەكەوێ   كەلە داڕشتنی  دەستور، هەروەها لە كاروباری  

دەتوانێ   هەڵبژێردراو  پەرلەمانێكی   كە  ئەركێك  تەنیا  بەڕێوەبەریشدا 

بەڵكو  نیيە،  كار  ئەنجامدانی   ببات،  بەڕێوەی   تواناییەوە  بەشایستەیی   و 

خەڵكانی  تر،  دەستی   لەسەر  ئەنجامدانیەتی   دەرفەتی   زەمینە و  پێكهێنانی  

ئەركی  دیاریكردنیەتی كە بە چ كەسێك، یان بە چ جۆرە كەسانێك ئەو 

كارە بسپێرێ  و ئەنجامی  كارەكەش بخاتە بەردەم پەسەندكردن، یان رەت 

كردنەوەی  نوێنەرانی  خەڵكەوە، لە جەوهەری  پێكهاتەی  هەر حكومەتێك كە 

شایستەی  ئاستێكی  بەرز لە ژیاری بێت، دەكرێ   چەشنی رێكخراوێكی  گچكە 

بێت، كە رێژەی  ئەندامەكانی  لە رادەی  ئەندامەكانی  كابینەیەك تێناپەڕێ .

 ئەم رێكخراوة بەناوی  كومیسیۆنی  كۆكردنەوەی  یاساكان)11( ئەركی  

دیاریكراوی  ئامادەكردن و نوسینی  رەشنوسی  یاساكان دەبێت، ئەگەر یاساكانی  

ئەم واڵتە بخرایەتە بواری پێداچوونەوەوە، بە شێوەی  كۆمەڵەیەكی بەرهەڤ  

گۆڕانەی  بەمزوانەئەم  بێگومان  كە  دەهات،  بەسەردا  گۆڕانی   ب��ەردەوام 

بەسەردا دێت، كۆمیسیۆنی  ئامادە و داڕێژەری  یاساكان كە بەڕێوەبەری  ئەم 

پرۆژەیە، دەبێ  وەكو بنیاتێكی  نەگۆڕو پتە و بمێنێتەوە هەتا چاودێری  بەسەر 

كارەكاندا بكات، لە هەڵە و بە الڕێداچوون بەرگری  بكات، لە كاتی  پێویستدا 

رێگاچارەی  بۆ بدۆزێتەوە. هیچ كەس نایهەوێ   كە ئەم بنیاتە [كۆمیسیۆن]ە 

لە  وێنایەكە  تەنیا  كۆمیسیۆنە  ئەم  بكات،  یاساكان  دۆخی   چاودێری   خۆی  

توخمی  زانیاری   و ئەنجومەنی  ئیرادەی  گشتی  لە پێكهاتنی  یاساكاندا. 
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 هیچ گەاڵڵە یان پڕۆگرامێك هەتا كاتێك بە تەواوەتی  پەرلەمان پەسەندی  

دەسەاڵتی   نەتەنیا  لەوان،  هەركام  یان  ئەنجومەنەكان  یاساو  نابنە  نەكات، 

رێفۆرم  یان  پێداچوونەوە  بۆ  دەتوانێ   بەڵكوو  هەیە،  گەاڵڵەی   رەتكردنەوەی  

دەتوانن  ئەنجومەنەكان  لە  هەركام  هەروەها  كۆمیسیۆن،  بۆ  بیگەڕێنێتەوە 

بۆ  بڕیارگەلێك  دەركردنی   كۆمیسیۆن  و  بۆ  بابەتێك  بەردەمی   بەخستنە 

ئامادەكردن  و داڕشتنی  دەستورێك، داهێنان  و نوێگەرایی  بخولقێنن. 

و  هەوڵ  كەلە  نیيە،  دەسەاڵتەی   ئەم  كۆمیسیۆن  كە  ئاشكرایە  روون  و 

یاسا خوازراوەكانی  واڵت  لە  ئامادەكردنی  هەركام  بۆ  تایبەتی  خۆی   خزمەتی  

تایبەت،  مەبەستێكی   بە  گەاڵڵە  كردنی   رێكوپێك  بۆ  بڕیارەكان  ببوێرێ .  خۆ 

ئەندامانی   بۆ  بێت،  لەسەر  رایان  بن  و  هاودەنگ  ئەنجومەن  هەردوو  كە 

كۆمیسیۆن پێویستە، مەگەر ئەوەی  كەوای  بەباش بزانن لە پێگەو مەقامی  خۆیان 

بكشێنەوە، بەاڵم كاتێك گەاڵڵەیەك رێكخرا، پەرلەمان دەسەاڵتی  گۆڕینی  نیيە، 

بەڵكو تەنیا دەتوانێ  پەسەندی  بكات یان رەتی  بكاتەوە، یان ئەوەی  بەشێك لەو 

گەاڵڵەیە رەت بكاتەوە، یان بۆ دوبارە پێداچوونەوەی  بینێرێتەوە بۆ كۆمیسیۆن. 

بۆ  دەبێ   بەاڵم  دەكرێن،  دیارییان  پادشاوە  لەالیەن  كۆمیسیۆن  ئەندامەكانی  

ماوەیەكی  دیاریكراو بێت، بۆ نمونە پێنج ساڵ، پلە و مەقامی  خۆیان بپارێزن، 

مەگەر ئەوەی  كە بەهۆی  خراپەكاری   و هەڵەی  تاكەكەسی  )وەكو دادوەران( یان 

پشتكردن لە رێكخستنی  گەاڵڵەیەك كە بڕیارەكەی  لەالیەن پەرلەمانەوە پەسەند 

كرا بێت، بەپێی  پێشنیاری  هەردوو ئەنجومەن لەسەر كار وەال بنرێن، لە كۆتایی  

خولی  پێنج ساڵەدا، ئەندامی  كۆمیسیۆن دەبێ  پلەو مەقامی  خۆی  وەال بنێ ، 

مەگەر ئەوەی  كە دوبارە دیاری  بكرێتەوە. ئەم تەكوز* مەندییە لەبەر ئەوەیە 

كە ئەو هەلە بڕەخسێ  ، واتە كەسانێك كە شایستەی  كار و ئەركەكانیان نین، 

شوێن  و مەیدان بۆ كەسانی  تازەكار و بەتوانا و الوتر چۆڵ بكەن. 
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لە  تەنانەت  باسكرا  كە  ئەوەی   هاوچەشنی   رێكخستن،  زەڕورەت��ی    

بەرچاوترین  بڵیندترین  و  لە  پێكرابوو،  هەست  »ئەسینا«دا  ديمۆكراسیی  

ئاستی  قۆناغی  فراژو بوونیدا، »ئیكلیزیای12(» ( هەڵبژێردراو دەیتوانی  »پسە 

فیزمەكان«)13( )بەگشتی  بڕیارگەلێك لەمەڕ تەوەرە ئاساییەكانی  سیاسەت( 

لەالیەن  دەكرا  لێدەنرا  یاسای   ناوی   كە  شتەی   ئەو  بەاڵم  بكات،  پەسەند 

بنیات، یان ئەندامێكی  ترەوە دابڕێژرێ  یان بگۆڕدرێ. 

بوو، كە  نێوی  »نۆمۆتی14(» (  نوێ  دەبۆوە  رێكخراوە كە سااڵنە  ئەم 

راگرتن  و  یاساكان  و  هەموو  پێداچوونەوەی   ئەركەكانی   لە  یەكێكی  تر 

نێوانیان بوو، لە یاسای  بنچینەیی  بەریتانیادا داڕشتن  پاراستنی  هاوسەنگی  

 و رێكخستنی  هەر گەاڵڵەیەك كە لە روخسار و ناوەرۆكدا نوێ  بێت، زۆر 

ئەستەم  و دژوارە، بەاڵم بە نیسبەت بەدیهێنانی  بەرەنجامی  نوێ  لە رێگای  

باوەكان، دژكردەوەی  كەمتر  نەریتە  گۆڕین  و دەستكاریی  شێوە و فۆرم  و 

دێنێتە ئاراوە. 

بۆ  رێگاگەلێك  ئەنجومەن  لە  وەرگرتن  كەڵك  بە  دەكرێ   من  بەڕای  

كەڵك وەرگرتن لە یاسای  بنچینەیی  لەم گۆڕانكارییە بەرباڵوانە بدۆزرێتەوە 

 و لێكۆڵینەوەیان لەبارەوە بكرێ . كۆمیسیۆنی  ئامادەو رێكخستنی  گەاڵڵەكان 

یاساكانی   بەسەر  چاودێری   لێژنەی   لە  نوێتر  شتێكی   بنچینەییدا  یاسای   لە 

هەژاران)15( یان كۆمیسیۆنی  ئابڵۆقەكان)16( نیيە، بەپێی  بایەخ  و سەنگی  

ئەندامی   ببێتە  هەركەس  كە  بگونجێندرێ   ئەگەر  راسپاردەیە،  ئەركە  ئەم 

كۆمیسیۆنی  یاسادانان دەبێ  بۆ هەمیشە ببێتە ئەندامی  ئەنجومەنی  ئەعیانیش 

مەگەر ئەوەی  كە لەالیەن پەرلەمانەوە لە ئەندامەتیی  كۆمیسیۆنی  ناوبراو 

بێت ،  تەگبیر  راو  باشیی  و  سەلیمە  عەقڵە  ئەو  هەمان  بگرە  الببرێت. 

كە ئەركەكانی  دادوەری  ئەندامانی  ئەنجومەنی  ئەعیان بەكردەوە ئەسپێرێتە 
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دادوەرە دەرەكییەكان)17(، دەنا كاری  داڕشتنی  یاسا )بێجگە لە نموونەگەلێك 

كە تێیدا ئوسوڵ  و بنەماو بەرژەوەندیی  سیاسی  لە گۆڕێدا بێت( ئەسپێرێتە 

پێشنیاركراوەكان  لەوانەیە گەاڵڵە  یاسادانەرانی  پسپۆڕ  و شارەزا، هەروەها 

لەالیەن ئەنجومەنی  ئەعیان، هەروەها لەالیەن وەها كەسانێكەوە رێكبخرێ  

 و دەوڵەتیش ئەركی  رێكوپێك  و داڕشتنی  گشت گەاڵڵەكانی  خۆی  بسپێرێتە 

ئەوان  و ئەندامانی  تایبەتیی18( ( ئەنجومەنی  خەڵكی  ئاسایی  )عوام( نەختە 

گەاڵڵەیەك  و  هەر  هێنانی   لەباتی   ئەگەر  كە  كردبا  پێ   هەستیان  نەختە 

بە  بدەن  گەاڵڵەكە  بیانتوانیايە  ئەنجومەن  بە  راستەوخۆی   پێشكەشكردنی  

كومیسیۆن، هەم كارەكەیان ئاسانتر دەبوو  و هەم پرۆژە  و گەاڵڵەكانیشیان 

چونكە   دەكران،  پەسەند  ئەنجومەنەكانەوە  لەالیەن  ئاسانتر  بەشێوەیەكی  

هەڵبەتە ئەنجومەن ئەو دەسەاڵتەی دەبێت كە نەتەنیا هەر بابەتێك، بەڵكوو 

هەر پێشنیارێكی  تایبەت یان رەشنووسی  گەاڵڵە، كە هەركام لە ئەندامان لە 

ئامادەكردن  و داڕشتنیدا بە مەبەستی  پەسەندكردنی  خۆی  بە توانا بزانێ  ، 

بە تێرو تەسەلی  بۆ تاوتوێ   و چاو پێداخشاندن رەت یان پەسەند بكات. 

بێگومان ئەنجومەنیش هەركام لەم رەشنوسانە ئەسپێرێتە كۆمیسیۆن، بەاڵم 

بەكارهێنانی   بۆ  یان  بكرێت،  لەسەر  كاری   دەبێ   كە  مەسەلەیەك  وەكو 

پێشنیارگەلێك كە لەوانەیە تێدا بێت دەبێ  كاری تێدا بكرێت. هەر بەم پێیە 

ئەنجومەن هەر گۆڕین  و گۆڕانكاری، یان ناڕەزایەتییەك كە بە نوسراوەیەك 

لەالیەن هەركام لە نوێنەران  و دوای  هاتنە دەرەوە لە كۆمیسیۆن پێشكەش 

بكرێ ، بە هەمانشێوە رەوانەی  كۆمیسیۆنی  ئەكات. 

فەرمی   بەشێوەی   پەرلەماندا  كومیسیۆنەكانی   لە  گەاڵڵەكان  گۆڕینی  

ناسڕدرێنەوە، بەڵكو بەهۆی  نابابەتی و ویرانییەوە )متروكیت( رادەگیرێ،  

ڤيتۆی   مافی   وەك  ناخرێ   گوێ   پشت  مافە  ئەم  بەڵكو  واتایەكی  تر،  بە 
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ئەركەكان  و  پێویستی   و  دابینكردنی   لە  كردن  خۆدەرباز  مافی   پادشا  و 

كەرەسەكانی    دێرینی  دیكەی ملمالنێی  سیاسی  لە زەڕادخانەیەكدا دەپارێزرێ ، 

كەرەسەگەلێك كە هیچ كەس كەیف  و مەیلی  بەكارهێنانیانی  نیيە، بەاڵم 

لە هەمانحاڵدا لە خۆیشی  دووری  ناخاتەوە، نە وەكو جارێكی  تر لەكاتی  

پێویستدا، بە كاری  بێنن. 

پێگەی  خۆی وەك  یاسادانەرێك  رێكوپێكەوە  لەبارو  كارێكی   بە وەها 

ئەزمونی   خوێندنەوەو  لێهاتوویی   و  بەشارەزایی   و  پێویستی   كە  كارێك 

پسپۆڕی  هەیە مسۆگەر دەكات، لە هەمانحاڵدا گرنگترین ئازادیی  خەڵك، 

واتە  سازان  و هەڵكردن لەگەڵ یاسایەك كە بە ناوبژیوانی  نوێنەرانی  خۆیان 

پێی  رازی  بوون، بە تەواوەتی  ئەپارێزرێ  ، ئەگەر بێت لەو كوسپ  و تەگەرە 

دژوارانە، بەاڵم نەك بەشێوەیەكی  ناچار خۆی  دەرباز بكات، كە ئێستا وەكو 

زیاتر  بایەخێكی   بەهاو  دایە،  لەگەڵی  ناعەقاڵنی   و  ناشارەزا  یاسادانەرێكی  

پەیدا دەكات.

 ئەركی  سەرەكیی  پەرلەمانێكی  هەڵبژێردراو، چاودێری  و هەڵسەنگاندنی  

كارەكانی  حكومەتە نەك حكومەت كردن بە دەستی  خۆی ، چونكە ئەمە لە 

بنەڕەتدا نەشیاو و نابەجێیە، ئەركەكەی  ئەوەیە كە كردەوەكانی  حكومەت 

بخاتە بەردەم بیروڕای  گشتییەوە، حكوومەت ناچار بكات كە بۆ هەركام لە 

كارەكانی  خۆی  كە لەروانگەی  خەڵكەوە جێگای  پرسیار بێت، شیكردنەوەو 

پاساوێكی  گونجاو بێنێتەوە، رەخنە لەكارە  نابەجێیەكان بگرێ   و ئەندامانی  

بەڕێوەبەریی  حكومەت، ئەگەر لە ئەمانەتی  خەڵك بێت  و كەڵك وەربگرن 

یان وای  بەكاربێنن كە بەپێچەوانە  و دژی  شعوری  ئاگا و بەخەوەری  حكومەت 

بێت، لە پلە و مەقام وەالیان بنێت و راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ كەسانێك 

گونجاو  و  پێویست  و  دەسەاڵتێكی   بێگومان  ئەمە  دابنێت.  ئەوان  بەجێی  
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پاڵپشتێكی  لەبارە بۆ ئازادیی  خەڵك، جیالەوە پەرلەمان رۆڵێكی  دیكەی  هەیە 

كە گرنگی   و بەهای  تەنانەت كەمتر لە بایەخی  رۆڵی  پێشووی  نیە، ئەمەیە 

كە پەرلەمان هەم سەرچاوەی  پێگە و تواناییەكانی  خەڵكە و هەم تریبوون  و 

جێگای  رەنگدانەوەی  بیروڕاكانیان، مەیدانێكە كە تێیایدا نەتەنیا رای  گشتیی  

خەڵك، بەڵكو هەر بەشێكی و هەتا ئەو جێگایەی  دەلوێ  بیرو بۆچوونی  هەر 

تاكێكی  شایستە و هەڵكەوتە كە شیاوی باسكردن بێت، دەتوانێ   بیروڕای  

خۆی  لەوپەڕی  شەفافییەت  و بەراشكاوی  دەرببڕێ   و تەوەری  باس  و دیالۆگ 

بكاتەوە، پێگەو شوێنێك كە هەر هاواڵتییەك لەوێدا دەتوانێ   بە هەستكردن 

بەتوانایی و كەسایەتیی  خۆی  دڵخۆش بێت  و پڕ بەتوانایی   و لێهاتوویی  خۆی  

یان باشتر لەخۆی ، بۆچوون  و ئەندێشەی  خۆی  دەرببڕێ ، نەتەنیا لە بەرامبەر 

ئەنجام  كارە  ئەم  نەیاراندا  دژ و  بەرامبەر  لە  بەڵكو  الیەنگران،  دۆستان  و 

بدات  و ئەزمونی    رووبەڕوبوونەوە لەگەڵ بیروڕای  دژەبەر تاقی  بكاتەوە، 

تێیایدا ئەو كەسانەی  كە روانگەكانیان لە بەرامبەر روانگەی   جێگایەك كە 

كەسانی  دیكەدا ئەسڕدرێتەوە و سەر ناكەوێ ، لە گوێگرتن لە بیروڕاكانیان 

هەست بە خۆشحاڵی  دەكەن، نەتەنیا لە رووی  مەیل  و ئیرادەوە، بەڵكو 

لەسەر بنەمای  هۆكارگەلێكی  لۆژیك  و ژیربێژی ، بیروڕای  خۆیان وەالدەنێن، 

لەبەرامبەر نوێنەرانی  زۆرینەی  خەڵكدا ملكەچ دەكەن، جێگایەك كە لەوێدا 

هەر حیزب  و خاوەن روانگەیەك لە واڵتدا دەتوانێ   دەسەاڵت  و دەسەاڵتی  

خۆی  كۆ بكاتەوە )پێگەو رەوشی  خۆی  بەدروستی  هەڵسەنگێنێ ( ، لە هەر 

ترس  و دڵەڕاوكێیەك بە نیسبەت رادە یان دەسەاڵتی  دەسەاڵتی  الیەنگرەكانی  

كە  بۆچوونێك  روانگەو  هەر  لەوێدا  كە  جێگایەك  بكات،  دەرباز  خۆی  

روانگەی   وەك  هەیە، خۆی   نەتەوەدا  لەنێو  كاراتری   توانا و  بە  پێگەیەكی  

پیرۆز و بەرچاو دەردەخات و بە دەسەاڵتی  خۆیەوە لە بەرامبەر حكومەتدا 
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دەنگی   روانگەیە  ئەو  چاالكیی   بەرچاو  و  توانایی   ئەگەر  دەنوێنی ،  خۆی  

دایەوە، حكومەت بەبێ  كەڵك وەرگرتن لە دەسەاڵت  و دەسەاڵتی  خۆی  

ناچار دەبێت لە بەرامبەر باس  و لێدوان  و دیالۆگدا ملكەچ بكات ، جێگایەك 

لە  بەجێتر  سەرترو  فاكتەری   هۆكارو  بە  خۆیان،  دەتوانن  دەسەاڵتداران  كە 

هەر هۆكارێكی  تر، دڵنیابكەن كە كام توخم  و پێكهاتەی  فكری   و لێهاتوویی  

لەحاڵی  گەشە و سەرهەڵدان  و كامیان لەحاڵی  كزی  و نزم بونەوەدان، بەم 

شێوەیە دەتوانن كارەكانی  خۆیان، نەتەنیا بە لەبەرچاو گرتنی  پێویستیەكانی  

سەردەم، بەڵكو بەپشت بەستن بە بەریانە  رواوەكان، فۆرم  و بیچمی  پێ  

ببەخشن. دوژمنان  و نەیارانی  پەرلەمانە هەڵبژێردراوەكان زیاتر ئەو شوێنانە 

تەنیا بۆ قسەكردن  و فرەوێژی لە قەڵەم دەدەن و بە گاڵتەیان دەگرن.

 مخابن دەگمەن گاڵتە و بە هێند وەرنەگرتنی  لەم چەشنە ناڕەوایە. من 

كاریگەرییەكی   ئەتوانێت  هەڵبژێردراو  پەرلەمانێكی   شێوەیەك  بە چ  نازانم 

بەسودتر لە شوێنی  قسەكردنی  هەبێت لەوێدا كە تەوەری  دواندن و ئاخاوتن، 

گەورەترین مەسەلە  و بابەتی  گشتیی  واڵت  و هەر دێڕێكی  رەنگدانەوەی  

روانگەی   یان  خەڵك،  كۆمەاڵنی   لە  بەرچاو  گرنگ  و  كۆمەڵێكی   بیروڕای  

تاكێك بێت كە تاقمێك لە خەڵك بەنوێنەر  و ئەمینی  خۆیانیان زانیوە.

 شوێنێك كە لەوێدا هەر هۆگرى، یان روانگەیەك لە واڵتدا بتوانێت 

هۆگری   و  هەموو  حكومەت  و  بەرامبەر  لە  هەستیاریشەوە،  بە  تەنانەت 

روانگەیەكی تردا بێتە گۆڕێ   و بتوانێت ئەوان ناچار بكات، كەلە رێگای  وتوێژ 

 و دیالۆگەكەیانەوە یاساكان پەسەند بكرێن، یان هۆكارەكانی  رەتكردنەوەی  

بەڕوونی  ئاشكرابكرێ، وەها شوێنێك بەم ئەركانەوە، ئەگەر هیچ مەبەستێكی  

دام��ەزراوە  و  رێكخراو  گرنگترین  لە  یەكێك  نەبێ ،  پشتەوە  لە  دیكەی  

سیاسییەكانە كە دەكرێ  لە واڵتێكدا هەبێت  و یەكێك لە بەرچاوترین قازانج 
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ئیزنی   ئەگەر  »دواندەرییەك«  وەها  ئازادە.  حكومەت   دەسكەوتەكانی    و 

پەرلەمانەكان  ئەگەر  بێت،  »كردە«  بەرەبەستی   پێشگیر و  كە  وەرنەگرتبا 

دروست  و  كاری   دیالۆگ  قسەكردن  و  كە  كردبايە  قبوڵیان  بیاتوانیيایە  و 

باس  و  بەرەنجامی   وەك  (یش،  پراكتیك   ( كردەوە  و  ئەوانەو  سەرەكیی  

بەڵكو  تێكەاڵوە،  پێكهاتەیی   و  پەرلەمانێكی   كاری   نەتەنیا  وتووێژەكان، كە 

پیشەی  خەڵكانێكی  لێهاتوو و پسپۆڕە، هیچ كات بە روانگەیەكی  سوك لێیان 

نەدەڕوانی  و رۆڵی  شیا وی  پەرلەمانێك، ئەوەیە كە كەسەكان بەشارەزایی   و 

راستگۆیانە و بە وشیارییەوە هەڵبژێردرێن، بێجگەلە بواری  فرەالیەنی  رەخنەو 

پێشنیارەكان  و قبوڵ  و پەسەندكردنی  ئەنجامی  بیروڕای  خەڵك، یان خۆبواردن 

لێی ، وەك دەستێوەردانێكی  دیكە لە كاری  حكومەتدا سەیر نەكرێت، بەهۆی  

نەبوونی  ئاست  و سنوری  عەقاڵنیی  پەرلەمانە هەڵبژێردراوەكان هەوڵ دەدەن 

كارگەلێك وەكو: حكومەت كردن  و داڕشتنی  یاسا � كەلە توانایاندا نیيە، 

جێبەجێ  بكەن و هیچ دەزگا  و دامەزارەیەكی  تر، جگەلە رێكخراوی  خۆیان 

بۆ زۆرینەی  ئەو كاروبارانە سەرنەخەن.

 دیارە كە هەر كاتژمێرێك كە بەقسەو ئاخافتن تێ ئەپەڕێ ، كاتژمێرێك 

لە كاری  بەسود  و قازانج كەم دەبێتەوە. هەڵبەت ئەمە  راستییەكە كە ئەگەر 

بێت، بەباشترین رێكار وەها پەرلەمانێك شایستەی كاری  »لێژنەی  داڕشتن 

 و نوسینی  یاساكانیان«)19( نەبێت، زیاتر لەهەر شتێكی  تر ئەوان بۆ گێڕانی  

رۆڵی كارگەلی  دیكە رەواییەتیان پێدەدات، بەو مانایەی  كە ئەوان گروپێكی  

هەڵكەوتە لە باشترین مێشكە سیاسییەكانی  واڵت نین كە روانگەكانیان دەربڕو 

لەرێگای  كاتێك  بەاڵم  بێت،  بیروڕای  گشت خەڵك  تەواوی   رەنگدانەوەی  

لە  بن  گونجاو  گەلێكی   نمونە  دەتوانن  داڕێژرابن،  پێكهاتبن  و  شایستەوە 

ئاست  و پێگەی  جۆراوجۆر لە عەقڵی  خەڵكی  كەلە كاروباری  سیاسیی  خەڵكدا 
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پێداویستییەكان  مافی  دەنگدانیان هەیە، رۆڵ  و ئەركی  ئەوان ئەمەیە كە 

داخوازە  رەنگدانەوەی  ویست  و  بۆ  بن  ناوەندێك  ئۆرگان  و  بكەن،  باس 

گشتییەكان  و دەرفەتێك بۆ هێنانە بەرباسی  و روانگە  دژەبەرەكان لە بواری  

رێگەی   لە  هاوكات،  بڕەخسێنن،  نەتەوەیی،    پرسی  الوەكی   و سەرەكیی   

متمانەی   دەنگی   هێنانەوەی   بەدەست  رێگای   لە  ئاكامدا  لە  یان  رەخنەوە 

لێپرسراوانی  بااڵ دەست كە بەڕێوەبەر  و لێپرسراوی  كاروباری  سیاسین، یان 

دەست نیشانكەری  كەسانێكن كە وەها كارگەلێك بەڕێوە دەبەن، بخەنە ژێر 

لێكۆڵینەوە  و چاودێرییەوە، ئەگەر تەنیا رۆڵی  پەرلەمانە هەڵبژێردراوەكان 

لەم چوارچێوە  و سنورە لۆژیكیانە لێك بدرێتەوە، قازانجی  چاودێریی  خەڵك 

لە پەيوەندی  لەگەڵ زەروورەتەكانی  شارەزایی  لە نوسین  و داڕشتنی  یاساكان 

نیيە،  كەمتر  خەڵك  چاودێریی   لە  بەهایان  كە  بەڕێوەبەری ،  كاروباری    و 

ئیمكانی  جێبەجێ كردنیان هەیە )ئەم پێویستیانە هاوكات لەگەڵ گەشەكردن 

 و پڕژی   و ئاڵۆزیی  زیاتری  كاروباری  مرۆڤ بەها  و بایەخیان زیاتر دەبێت(.

 كۆی  ئەم قازانج  و سوودانە بەدی  نایەت  و نالوێ  مەگەر ئەوەی  كە 

ببنەوە،  یەكتر جیا  لە  قازانجەكان  دامەزرێنەری   پێكهاتە  و  ئەركی   رۆڵ  و 

دەبێ  رۆڵی  چاودێری   و رەخنە لە رۆڵی  تایبەتیی  دۆخی هەنوكەی كاروبار 

جودا بكرێتەوە، رۆڵی  یەكەم  و سەرەكی  بسپێردرێتە نوێنەرانی  زۆرینە)20( و 

رۆڵی  دووەم  و الوەكی ، لە بەرامبەر بەرپرسیایەتی  جیددیی  خەڵكدا، بخرێتە 

ئەستۆی  كەمینەی  پسپۆڕ  و بەئەزموون)21(. 

كە  رۆاڵنەی   ئەو  بارەی   لە  پێشوو  مەسەلەی   باس  و  كە  پێویستە   

خوێندنەوە  و  بە  نەتەوەیی ،  هەڵبژێردراوی   پەرلەمانی   بسپێردرێتە  دەبێ  

لێكۆڵینەوەیەك لەمەڕ رۆڵ  و ئەركە گونجاوەكانی  پەرلەمانی هەڵبژێردراوی 

بچوكتر، واتە پەرلەمانە ناوچەییەكان لەبەرچاو بگیرێ . وەها توێژینەوەیەك 
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بەشێكی  سەرەكی   و جەوهەرییە لەم نامیلكەیە، بەاڵم هۆكارەكانی  وەدواخستنی  

هەتا ئەوكاتە دەخوازێ  كە دەستمان بە شایستەترین پێكهاتەی  پەرلەمانێكی  

هەڵبژێردراوی  گەورە رابگات، پەرلەمانێك كە دەبێ  لەباتی  دەسەاڵتدارێكی  

كاروباری   بەڕێوەبردنی   یاساكان  و چۆنیەتیی   بارودۆخی   دەست رۆیشتوو، 

گشتیی  واڵت بخاتە ژێر چاودێرییەوە.

سەرچاوە:

 كتێبی »چەند تێڕامانێك لە حكومەتی هەڵبژێردراو« 

نوسینی جۆن ستیوارت میل، وەرگێڕانی بۆ فارسی د. عەلی رامین
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نەتەوە و
حكومەتی  هەڵبژێردراو

جۆن ستیوارت میل

لە فارسییەوە: شەریف فەالح
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هۆگری  بەهۆی   كە  پێكدێنن،  نەتەوەیەك)1(  ئەوكاتە  مرۆڤ  كۆمەڵێك 

 و ویست  و داخوازێكی  هاوبەشەوە پێكەوە گرێ  بدرێن كەلە نێوان ئەوان  و 

گروپ  و تاقمەكانی تردا لە ئارادا نەبێت � ئەم هۆگری ، ویست  و داخوازیانە 

دەبنە هۆی  ئەوەی  كە بە مەیلێكی  بەرچاوتر هاوكار و یارمەتیدەری  یەكتربن، 

هەوڵ بدەن لەژێر سێبەری  حكومەتێكی  یەكگرتوودا بژین، هەروەها بیانەوێ  

كە ئەو حكومەتە تەنیا لەالیەن خۆیان یان بەشێك لە خۆیانەوە بەڕێوە بچێت. 

ج��ی��اوازەوە  هۆكارگەلی   بەهۆی   دەتوانێت  نەتەوەییە  هەستە  ئ��ەم 

زمان  و  هۆكاریەتی .  بنەچە  و  نەژاد  یەكێتی   كات  هەندێ   سەرهەڵبدات. 

لە  یەكێك  جوگرافیاییەكان  سنورە  هەیە،  زۆری   كاریگەری   هاوبەشیش  دینی  

هۆكارەكانیەتی ، بەاڵم بەرچاو  و بەدەسەاڵتترین هۆكار، یەكسانی   و یەكێتیی  

پێشینە سیاسییەكانە، بوونی  مێژوویەكی  نەتەوەیی   و لە ئەنجامدا بوون بەخاوەنی  

بیرەوەریی  هاوبەش، پیرۆزی، شانازی، شكست  و سەرشۆڕیی  هاوبەش، خەم 

و شادیی پێوەدیدار بەو رووداوە هاوبەشانەی كە رابردوو لە نێوانیاندا روویان 

داوەكەلە پێكهێنانی  هەستی  نەتەوایەتیدا زیاتر لە هۆكارەكانی  تر كاریگەرن، 

بەاڵم هیچكام لەم هەلومەرجانە نە زەڕورەتی  رەهان  و نە لە ئاستی  خۆیاندا 

خاوەن  »كانتۆنەكان«  كە  ئەوەی   سەرەڕای  سووئیسرا  لە  شایستەن.  هۆكاری  

نەژاد، زمان  و دینی  جیاوازن، هەستێكی  نەتەوایەتیی  بەدەسەاڵت لە ئارا دایە.؟ 

هاوبەش  زمانی   رادەیەك  هەتا  هاوبەش،  دینی   بەبوونی   »ناپل«  »سیسیل« و 
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لە  خۆیانیان  مێژوو  درێژایی   بە  مێژوویی ،  بەپێشینەی   هاوبەش  شایستەیی    و 

بواری  نەتەوەییەوە جیاواز لە یەكتر هەست پێكردوە. هەرێمەكانی  »فالندێرز« 

و«والۆن«ی  بلژیك سەرەڕای بوونی جیاوازیی  نەژاد و زمان، خاوەنی  هەستی  

نەتەوایەتی  هاوبەشن  و ئەم هەستە لە هەستی  هاونەتەوەیی  هەرێمی  »فالندێرز« 

لە ئاست هۆڵەندا  و هەرێمی  »والۆن« لە ئاست فەرەنسادا بە دەسەاڵتترە.

لەو  لە ئاست كەموكوڕیی  هەركام  نەتەوەیی  بەگشتی   پێیە هەستی   بەم 

هۆكارانەی  كەلە پێكهێنانیدا كاریگەرن، سست  و الواز دەبێت. زمانی  هاوبەش، 

هەستی   بیرەوەرییەكان،  و  سەربوردە  نەژاد  و  ڕادەیەك  هەتا  و  ئەدەبیات 

كە  خەڵك  تاقمێكی   نێوان  لە  بەدەسەاڵت  بەرچاو  و  بەشێوەیەكی   نەتەوەیی 

بە »ژێرمەن« دەناسرێن � سەرەڕای ئەوەی  كە هیچ كات لەژێر ئااڵی  واڵتێكی  

یەكپارچەدا بە تەواوەتی  یەكیان نەگرتووە � پاراستووە، بەاڵم ئەم هەستە هیچ 

لە  ئاستەی  كە دەوڵەتە سەربەخۆكان چاوپۆشی  كردن  ئەو  نەگەیشتۆتە  كات 

خودموختاریی  خۆیان بكەن، لە نێوان ئیتاڵیاییەكاندا تەنیا هەستێكی  یەكپارچەی  

ناتەواو لە بواری  زمان  و ئەدەبیات، هاوكات لەگەڵ هەڵكەوتەی  جوگرافیایی  

تایبەت كە ئەوان لەگەڵ هێڵیكی  دیاریكرا لە واڵتانی تر جیادەكاتەوە  و لەوانەیە 

زیاتر لە هەر شتێكی  دیكە، بە بوونی  ناوێكی  هاوبەش كە دەبێتە هۆی  ئەوەی  

كە دەسكەوتە مەزنەكانی  هونەر، شەڕ، سیاسەت، سەروەریی  دینی ، زانست 

لە  نەتەوەیی   بۆتە هۆی  سەرهەڵدانی  هەستی   ئەدەبیاتەوە شانازی  بكەن،   و 

ناخی  خەڵكدا.

عەقاڵنیەت،  ئاستی   نەگەیشتۆتە  ئێستا  هەتا  كە  هەرچەند  هەستە  ئەم   

شایستەیی  ئەوەی  هەبووە كە ئەو رووداوە مەزنانەی  كە ئێستا بەرەوڕوومان 

لە  بەرچاو  جیاوازییەكی   فرەچەشنی   و  كە  جیالەوەی   بخۆڵقێنێ  ،  دەبنەوە 

نەژادەكان  و ئەم راستییە لە ئارادا بووە كە ئەوان هیچكات، چ لە سەردەمی  
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كۆن  و چ لە سەردەمی  نوێدا، لەژێر چەتری  حكومەتێكی  یەكپارچەدا نەژیاون، 

بێجگەلە سەردمێك كە ئەو حكومەتە)2( دەسەاڵتی  خۆی  بەسەر بەشێكی  گەورە 

و بەرچاو لە جیهانی  ناسراودا باڵوكردۆتەوە.

ئارادا  لە  توانایی   لە  ئاستێكی   بەهەر  نەتەوەیی   كە هەستی     هەركات 

ئەو  ئەو كەسانەی  كە    یەكگرتوویی  هەموو  بۆ  بیانوو  و مەسەلەیەك  بێت، 

بە  تایبەت  یەكپارچەدا كە  هەستەیان لەال هەیە لە چوارچێوەی  حكومەتێكی  

خۆیان بێت لە ئارا دایە. مانای  ئەم وتەیە جگە لەوە شتێكی  دیكە نیيە، كە 

خەڵكانی  پەیڕەوی  حكومەت دەبێ  خۆیان لەمەڕ ئەو حكومەتە بڕیار بدەن، 

ئەگەر هەر تاقمێك لە مرۆڤەكان سەربەست نەبن خۆیان بڕیار بدەن كە لەگەڵ 

كام كۆمەاڵلە كۆمەڵە جیاوازە مرۆییەكاندا پێوەندییان هەبێت، روون نیيە كە بۆ 

هەڵبژاردنی  چ شتێك ئازاد و سەربەست دەبن، بەاڵم كاتێ  كۆمەڵێك خەڵك بۆ 

رێكخراوە سەربەستەكان لە بواری  پەروەردەوە شایستە  و پێویست بن، هیشتا 

مەسەلەیەكی  شیاوتر شایستەی  گرنگی   و بایەخ پێدانە. 

 واڵتێك كەلە نەتەوەی  جیاواز پێكهاتبێ ، بوونی  رێكخراوە ئازادەكان هەتا 

رادەیەك نەگونجە  و ئیمكانی  نیيە، لەناو ئەو خەڵكەی  كە لەگەڵ هاونیشتمانانی  

جیاواز  زمانگەلی   بە  ئەگەر  بەتایبەت  تەبایی ،  یەكدڵی   و  لە  بێبەرین  خۆیان 

بیروڕا  گشتییەی  كە بۆ كارو پێشكەوتنی  حكومەت   بئاخوێن  و بخوێنن، ئەو 

هەڵبژێردراو پێویستە، بوونی  نيیە، هۆكارگەلی  كاریگەر كە پێكهێنەری  بیروڕای  

جیاوازەكانی   ناوچە  لە  سیاسین،  كردەوەی   و  كار  نیشاندەری   رێ  گشتی   و 

واڵتدا پێكەوە جیاوازن، هەر دەستە  و تاقمێك لە سەركردەو رێبەرانی  واڵت 

نامیلكە و  ناوچەیە لە واڵتن. كتێب، رۆژنامەكان،  جێگای  متمانەی  بەشێك  و 

ئاخاوتنەكان بە دەربڕین  و ناوەڕۆكی  یەكسان ناگەنە دەستی  خەڵك. 
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بەشێك لە كۆمەڵگا لە بیروڕاو ئەو روانگەو رەوتە فكری   و داخوازییانەی  

كەلە بەشەكانی  دیكەلە ئارا دان، بێ  ئاگایە. رووداو  و پێشنیارەكان كاركرد و 

بیروڕایان   و هەر  سیاسەتی  یەكسان بە شێوازی  جۆراوجۆر كار دەكەنە سەر 

نەتەوە زیاتر ترسی  لە زیان  و خەساری  نەتەوەكانی  دیكەیە هەتا لە دەسەاڵتی  

هاوبەش)3( واتە دەوڵەت بێزاری   و وەڕەزی  بەرامبەریان بە یەكتر بەگشتی  لە 

قین   و ئیرەیی  بردن بە پلەو پایە حكومەتییەكان زیاترە.

  ئەگەر هەركام لە نەتەوەكان لە بەرنامە  و سیستەمی  حكومەت گازندەو 

رەخنەیان هەبێت، هەر ئەمە دەبێتە هۆی  ئەوەی  كە نەتەوەیەكی  تر الیەنگری  

چەشتبێ   و  ئازاریان  نەتەوەكان  هەموو  ئەگەر  تەنانەت  بكات،  حكومەت  لە 

بەرگرییەكی   خەبات  و  بۆ  كە  ناكات  هەست  لەوان  هیچكام  هاتبن،  وەزاڵە 

هاوبەش دەكرێ  بە وەفا و بەڵێنی  نەتەوەكانی  دیكە متمانە بكات.

 دەسەاڵت  و دەسەاڵتی  هیچكام لەوان بە تەنیایی  بۆ بەرگری   و بەرخودان 

لە بەرامبەر حكومەتدا بەس نیيە،  لەوانەیە هەركام عەقاڵنی  وای  لێكبداتەوە 

كە بۆ پاراستنی  بەرژەوەندیی  خۆی  لە بەرامبەر گەالنی  دیكەدا دڵی  حكومەت 

بەدەست بێنێ   و سەرنجی  بۆ الی  خۆی  راكێشێ  . پێش لە هەموو شتێ ، گرنگترو 

واتە  بەرامبەر سەرەڕۆیی  حكومەت،  لە  كاریگەر  فاكتەری   و  پارێزەر  دوایین 

هاودڵی   و تەبایی  سوپا لەگەڵ خەڵك، لە وەها دۆخ  و حاڵەتێكدا لە ئارادا نیيە، 

سوپا بەپێی   بنەما و جەوهەری  خۆی ، بەشێكە لە هەر كۆمەڵگایەك كە تێیدا، 

قوڵترین  و بەدەسەاڵتترین سنوربەندی  لە نێوان هاونیشتمانان  و بێگانەكان لە 

ئارا دایە، لە روانگەی  خەڵكی  مەدەنیەوە، بێگانەكان تەنیا كەسانێكی  بیانین، لە 

روانگەی  سوپا  و سەربازانەوە، ئەوان كەسانێكن كە هەركات  و سات لەوانەیە بە 

حەوتوویەك ئاگاداركردنەوە ببێتە فەرمانبەر ، بۆ مەرگ  و ژیان لە بەرامبەریاندا 

راوەستێت  و خەبات بكات.
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وەكو  سەربازەكانەوە  روانگەی   لە  بوون  خۆیی   بێگانە  و  جیاوازیی    

جیاوازیی  نێوان دۆست  و دوژمنە، تەنانەت دەكرێ  بڵێین وەكو جیاوازیی  نێوان 

هاوڕەگەزان  و گیانلەبەرانی  دیكەیە: چونكە لەبارەی دوژمنەوە، تەنیا یاسای  

كاریگەر یاسای  زۆرەملێ  و لێبوردن  و لێخۆش بوونە وەكو گیانلەبەرانی  دیكە 

كە تەنیا خەسڵەتی مرۆڤایەتییەوە }هەڵێنجراوە{ . 

بە  خۆیان  هاونیشتمانانی   چواری   لە  سی   یان  ناو،  كە  سەربازانەی   ئەو 

لەوانەیە  ئاست  بە هەمان  ئەوان  كاتی  كەوتن  و شكستی   لە  دابنێن،  بێگانە 

دوودڵی   و گومان بخەنە دڵەوە، یان وەدوای  هۆكارێك بكەون كەلە كاتی  شەڕو 

نەیاردا، سوپایەك كەلە  بەرامبەر دەسەاڵتەكانی  واڵتی  دوژمن  و  لە  ملمالنێ  

گەالنی  جیاواز پێكهاتبێ ، جگەلە ملكەچ كردن  و كڕنۆش بردن بۆ ئااڵی  واڵت 

هیچ هەستێكی  نیشتمانپەروەری  دیكەی  نیيە، وەها سوپاگەلێك لە سەرانسەری  

مێژووی  سەردەمی  نوێدا، دوژمنانی  خوێنڕێژی  ئازادی  بوون.

 تەنیا زنجیرەی  پێوەندیی  ئەوان، فەرماندەكان  و حكومەتێكە كە خزمەتی  

دەكەن  و تەنیا بیرو ئەندیشەیان سەبارەت بە ئەركی  گشتی  )تەنانەت ئەگەر 

ئەندیشەیەكیان هەبێت( پەیڕەوەی  كردنە لە دەستور و فەرمانەكان. 

حكومەتێك كە وەها پێگەیەكی  هەبێت، بە هێشتنەوەی  سوپاكانی  »مەجار« 

ئاسنی   پۆڵۆنیا، ئەو واڵتە دەتوانێ   بە رمبەی   ئیتاڵی  لە  ئیتاڵیا و سوپاكانی   لە 

بە  درێژە  واڵتدا  دوو  لەهەر  درێژخایەن  ماوەیەكی   بۆ  بێگانە،  سەركەوتوانی  

دەسەاڵتی  خۆی  بدات، ئەگەر بگوترێ  كە هەست كردن بە وەها كێشەیەكی  

مەزن لە نێوان كەسێك وەك هاونیشتمان  و كەسێك وەكو مرۆڤ، شایستەی  

تواناوە  هەموو  بە  دەبێ   شارستانی ،  گەلی   مرۆڤ  هەتا  دڕندەكانە  مرۆڤە 

رووبەڕووی  بینەوە  و دژایەتی  بكەین، من زیاتر لە هەركەس پەسەندی  دەكەم 

 و پشتیوانی  لێ   دەكەم؟ بەاڵم ئەم ئامانجە كە یەكێك لە پڕبایەخ  و بەرزترین 
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ئەو ئامانجانەیە كە مرۆڤ دەتوانێ  لە پێناویدا هەواڵ بدات، بەهیچ شێوەیەك لە 

هەلومەرجی  ئێستای  شارستانیەتدا، لە هەلومەرجێكدا كە بوونی  گەالنی  جیاواز 

یەكپارچە،  لە حكومەتێكی   پەیڕەوی كردن  لە  یەكسان  توانای   و  بەدەسەاڵت 

مسۆگەر و گونجاو نیيە، لە دۆخی  ترس  و بێدەنگی  كۆمەڵگا، مەسەلەكە هەندێ  

جار بەشێوەیەكی  دیكە دێتە گۆڕێ .

 حكومەت لە وەها دۆخێكدا لەوانەیە هۆگرو مەیلی  بە هێور كردنەوەی  

بكرێ   و  سەقامگیر  ئاسایش  ئاشتی   و  هەتا  بێت،  نەژادەكان  رقی   قین  و 

رێكخراوە  و  دامەزراوە  كاتێك  بەاڵم  بچێت،  بەڕێوە  ئاسانتر  كاروباری  واڵت 

كەسانەی   ئەو  لەنێوان  نەیانهەوێت،  خەڵك  یان  سەرهەڵبدەن  سەربەستەكان 

نیيە، هۆگری   و مەیلی  حكومەت رێك  پێكەوە  پەيوەندییەكی  سروشتیان  كە 

بەشێوەیەكی  پێچەوانەو بەراوەژو دەبێ ، ئەوكات ئیدی  خوازیاری  ئەوەیە كە 

بتوانێ   هەتا  ژەهراوی ،  ئاستی   بگاتە  هەڵگیرسێنێ   و  لەنێوانیاندا  و  قین  رق 

پێوەندیی  نێوانیان بپچڕێنێ ،  بگرە هەندێ  لەوان وەكو ئامرازێك بە دژی  یەكترو 

بۆ زیندانی   و یەخسیر و كۆیلە كردنی  الیەنی  بەرامبەر بچە وسێنێتەوە. 

دەرباری  نەمسا بە درێژایی  تەمەنی  نەوەیەك لەم فێڵ  و تەڵەكانە، وەكو 

ئەو  خوێناوی   لەبەختەوەریی   دونیا  وەرگرتووە،  كەڵكی   حكوومەت  ئامرازی  

حكومەتە لە كاتی  [سەركوتی ] شۆڕشی  ڤییەن  و خەباتی  مەجارییەكان ئاگادارە.

)4( بەختەوەرانە ئێستا هێماو نیشانگەلێك لە ئارا دایە كە چاكسازیی  بارودۆخ 

لە ئاستێكدا بووە كە نەهێڵێ   لەمەوبەدوا وەها شێوازگەلێك بەئەنجام بگات، 

بەپێی  ئەو هوكارانەی  كە باسكرا، بەگشتی  ئەمە مەرجێكی  پێویستە  بۆ رێكخراوە 

ئازادەكان كە سنور و چوارچێوەی  حكومەتەكان دەبێ  لە بەشی  سەرەكیدا لەگەڵ 

چەندین  بەاڵم  هەبێت،  تەبایی  بگونجێ  و  پێكەوە  نەتەوەكاندا  چوارچێوەی  

تێبینی  لەكردەوەدا دەكرێ  لەگەڵ ئەم بنەما سەرەكییەدا ناتەبا بێت.
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بە  پێش  جار  زۆر  تەگەرە جوگرافیاییەكان  كۆسپ  و  كە  ئەوەی   سەرەتا 

كارایی   و كاریگەریی  دەگرێت. 

 تەنانەت لە ئەوروپاش ناوچەگەلێك هەن كە تێیدا نەتەوەگەلی  جیاواز لە 

بواری  جوگرافیاییەوە ئەوەندە تێكەاڵون كە چوونە ژێر ركێڤ  و پەیڕەی كردنی  

ئەوان لە حكوومەتە سەربەخۆكان ئیمكانی  نیيە، و نەگونجە.

كۆرواتەكان،  ئیسلواكییەكان،  لەمەجارەكان،  پێكهاتوو  پۆڵۆنیا  خەڵكی    

پێكەوە  ئەوەندە  ژێرمەنەكان،  ناوچە(  هەندێ   )لە  رومەنەكان  و  سێربەكان، 

گری دراو  و تێكەاڵون كە جیاكردنەوەی  ناوچەی  ئەوان ناگونجێ    و بۆ ئەوان 

هیچ رێگایەك، جگەلە قبوڵی  كەتواری  رۆژو پێكەوە ژیانی  ئاشتیانە و هاوكات 

لەبەر دەستیاندا  بەرامبەرەكانی  واڵت  یەكسان  و  یاسا و رێوشوێنە  لە  پیڕەوی  

نیيە. 

  كۆمەڵگەی  ژێر ركێف  و كۆیلەی  ئەوان كە تەنیا لە سەردەمی  روخانی  

بۆ  پێویستی   پەروەردەی   دەڵێی   پێكهاتووە،  ساڵی1849  دا  لە  مەجارەكان 

پێكهێنانی  وەها یەكێتیەكی  یەكسان  بەدیهێناوە.

 ژێر چەپۆكەی  ئەڵمانیای  رۆژهەاڵتی  كە لەالیەن بەشێك لە هەنگاریای  

كۆنەوە لە ئەڵمانیا جیا دەبێتەوە، لەبەرئەوەی الوازتر لەوەیە كە خۆی  دەسەاڵت 

 و واڵتێكی  سەبەخۆی  هەبێت، )ئەگەر بێت  و بارودۆخی  هەنوكەیی  جوگرافیایی  

بمێنێتەوە(، یان پەیڕەوی  لە حكومەتێكی  غەیرە ئەڵمانیایی  بكات، یان ناوچەی  

نێوەڕاستی  هەنگاریا دەسەاڵتی  حكومەتێكی  ئەڵمانی  قبوڵ بكات.

 ناوچەیەكی  شایستە  و جێگای  سەرنجی  دیكە كە تێیدا قەومی  ئەڵمانیایی  

زاڵە، واتە ئیتاڵیاییەكانی  »كورالند«)5(، »ئێستۆنی«6( (  و  »لیوونی7(» (، بەهۆی  

»ئێسالونیایی8(» (  دەوڵەتی   لە  بەشێك  ناچارن  خۆیان  ناوچەیی   هەلومەرجی  

پێك بێنن. لە بەشی  رۆژهەاڵتی  ئەڵمانیادا حەشیمەتێكی  مەزنی  ئێسالونیایی  
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دەژین: حەشیمەتی  »بووهمی9(» ( لە زۆربەی  شوێنەكان ئێسالونیاییەكان، بەاڵم 

»سیلسی10(» ( و ناوچەكانی تر تەنیا لە هەندێ  شوێندا بەم چەشنەن.

  یەكگرتووترین واڵتی  ئەوروپا، واتە فەرەنسا، لە چەندایەتی   و فرەچەشنیی  

گەالن بەدەر نیيە: جیالە گروپ  و تاقمەگەلێك لە نەتەوە بیانیەكان لە دورترین 

بەش  دوو  لە  دەریدەخات،  مێژوو  زمان  و  وەك:  هەر  فەرەنسا  شوێنەكانی  

لەخۆ  رۆمی    � گلی   حەشیمەتی   تەنیا  رادەی��ەك  هەتا  بەشێك  پێكهاتووە، 

»توتونیەكان«  »بوزگوندییەكان« و  »فرانكەكان«،  دیكە  بەشێكی   لە  گرتووە  و 

زۆرینەی  حەشیمەت پێكدێنن، كاتێك مەسەلەو بابەتی  پێوەندیدار بە پێویستیە 

جوگرافیاییەكان بە رێكوپێكی  لەبەرچاو گیرا، تێبینی   و رووداوێكی  ئەخالقی   و 

كۆمەاڵیەتیی  پەتی   و پوختتر دێتە ئاراوە.

 ئەزمون نیشانی دەدات كە لەوانەیە نەتەوەیەك تێكەڵی نەتەوەیەكی  دیكە 

ببێت  و تێیدا بتوێتەوە: كاتێك نەتەوەی  یەكەم تاقمێكی  الوازتر  و دواكەوتووتر 

قازانجی   بە  زۆر  توانەوەیە  بوون  و  تێكەڵ  ئەم  بگرێ ،  لەخۆ  مرۆڤەكان  لە 

دەشكێتەوە.

  كەس حاشا ناكات كە بۆ خۆماڵییەكی  »بەریتانی « یان كەسێكی  »باسكی «ی  

و  بیروباوەڕ  رەوتی   كەلە  دایە،  لەوە  قازانجی  تەنیا  فەرەنسا  دەورووبەری  

شارستانی  تر،  بە  نەتەوەیەكی   كاریگەریی   ژێر  بكەوێتە  نەتەوەییدا  هەستی  

)واتە ببێتە ئەندامی  نەتەوەیەكی  فەرەنسی ، بەپێی   هەموو پوانێكی  یەكسان 

لە كۆمەڵگای  هاواڵتییانی  فەرەنسیدا وەربگیردرێ   و پوانی  پشتیوانیی  دەوڵەتی  

فەرەنسای  پێ  ببەخشرێ   و ببێتە خاوەنی  پێگەو متمانە و بایەخی  دەسەاڵتی  ئەم 

واڵتە( نەك ئەوەی  لە گۆشەگیری   و دوورە پەرێزیی  خۆیدا بژاكێ    و پاسیڤ 

ببێت، یان لەگەڵ پاشماوەی  زیخی  مردووی  سەردەمی  نیوە وەحشی  پێشودا 

هەڵبكات، لە چوارچێوەی  بەرتەسكی  ئەندیشە و زەینی  خۆیدا ببەستڕێتەوە  و 
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لە رەوت  و بزاڤی  گشتیی  جیهاندا هیچ بەشداری   و رۆڵێكی  نەبێت.

ئێسكاتلەندی   دانیشتوانی   یان  بەخەڵكی  »وێلزیا«،  ئەم وتەیە سەبارەت   

باكوری  وەك ئەندامی  نەتەوەی  ئینگلیز وەڕاست دەگەڕێت.

گرێدانی  خۆوخدە  و  نەتەوەكان  و  بوونی   تێكەڵ  ئاراستەی  و  رەوت    

مرۆڤایەتییە.  كۆمەڵگەی   قازانجی   بە  هاوبەشدا  یەكێتیەكی   لە  خەسڵەتەكانیان 

هەرچەند كە ئەم قازانجە تەنیا بە تێپەڕاندنی  توانەوەی  هەندێ  لە نەتەوەكان، 

)كە لەم نێوەدا بێگومان نمونە  و نیشانەی  بەرچاویان لێ   دەمێنێتەوە(، بەڵكو 

لە رێگای  هێوركردنەوەی  بارودۆخە توندەكان  و دیاردەی  پڕ كردنەوەی  ئەم 

كەلێن  و بۆشاییە لە نێوانیاندا دێتە ئاراوە. 

نەتەوە پێكەوە گرێدراوەكان، وەكو نەژادگەلی  تێكەاڵوی  گیانداران، )بەاڵم 

بەچەندین پلەی  بەرزتر، چونكە لە تێكەاڵویی  نەژادە مرۆییەكاندا جیالە هۆكارە 

خەسڵەت  توانایی   و  سەمبولی   كاریگەرن(  ئەخالقیش  هۆكارگەلی   مادییەكان 

تایبەتمەندییە بەرزەكانی  پێشینیانیان بەهۆی  تێكەاڵوییەوە خۆیان لە مەیل   و 

ئەم  كە  ئەوەی   بۆ  بەاڵم  دەپارێزن،  زەرەرمەندەكان  توندڕەوییە  بەریانە   و 

تێكەاڵوی   و پێكەوە ژیانە بگونجێ ، دەبێ  بارودۆخێكی  تایبەت لە ئارادا بێت. 

كۆمەڵە دۆخ و هەلومەرجێك كە لەسەر بەرەنجامی  ئەم كارە شوێندانەرن، 

بەشێوەی  جۆراجۆار خۆ دەردەخەن  و فۆرم  و بیچم دەگرن.

لە  لەژێر سێبەرو چەتری  حكوومەتێكی  یەكگرتوودا  نەتەوانەی  كە   ئەو 

دەروەی  یەك كۆ دەبەنەوە، رەنگە حەشیمەت  و دەسەاڵتی  یەكسانیان هەبێت، 

بەرامبەرو  نا  هەلومەرجی   لە  بن.  نایەكسان  بەرامبەرو  نا  زۆر  لەوانەیە  یان 

ناتەبادا، ئەو الیەنەی  كە حەشیمەتی  كەمترە لەوانەیە خاوەنی  شارستانیەتێكی  

بەرزتر یان نزمتر بێت، یان  وای دابنێین كە شارستانیەتێكی  بەدەسەاڵت و 

بەرزتری  هەبێت، لەوانەیە بەهۆی  سەروەریی  خۆیەوە، بتوانێ  بەسەر ئەوی  
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دیكەدا زاڵ بێت، یان بەهۆی  دەسەاڵتی  دەڕندانەی  نەتەوەی  كەم شارستانی 

 تر، شكست بێنێ   و ببێتە كۆیلە و یەخسیری . 

ئەم دۆخ  و حاڵەتەی  كۆتایی  بۆ نەوەی  مرۆڤ زەرەرمەندە و كۆمەڵگای  

پڕ  بزاڤە،  و  بیرۆكە  لەو  پێشگیری   بۆ  شارستانیەتی  مرۆیی  دەبێ  شانبەشانی  

چەك و تەیار خۆی  دەربخات. زاڵبوون  و دەستبەسەر داگرتنی  »مەقدونییەكان« 

بەسەر یۆناندا، یەكێك لەو گرنگترین   چارەڕەشییانە بوو كە بەسەر جیهانی  

مرۆڤایەتیدا هاتووە، كۆیلەیی  هەركام لە واڵتانی  سەرەكیی  ئەوروپا بە دەستی  

روسیە كارەساتێكی  وەك ئەو رووداوەیە. 

 ئەگەر بێت  و نەتەوەی  كەم حەشیمەت تر، بەهۆی  پێشكەوتوو بوونیەوە، 

بە  مەقدونیەكان  )وەكو  سەركەوێ   پڕحەشیمەتدا  نەتەوەی   بەسەر  بتوانێ  

هاوكاریی  یۆنانیەكان بەسەر ئاسیاییەكان، ئینگلیزییەكان بەسەر هێندییەكاندا 

سەركەوتن( زۆرجار بەرەنجامی  ئەم كارە بە قازانجی  شارستانیيەتە، بەاڵم 

داگیركەران  و داگیركراوان ناتوانن لە وەها دۆخێكدا لەژێر ركێڤ  و پەیڕەوی  

لە رێكخراوە سەربەخۆكاندا یەكەیەكی  تەباو پێكەوە ژیان دابمەرزێنن. 

نابەجێ   كارێكی   ئاساییدا  خەڵكێكی   لەناو  داگیركەران  راكێشانی  

دەسەاڵت  ملكەجی   دانیشتووی   وەك  دەبێ   خەڵكە  ئەم  زەرەرمەندە:   و 

قۆناغێك  بە  یەخسیركراو  خەڵكی   بێت  و  ئەگەر  بكەن  و  هەڵسوكەوت 

بێتە  بۆیان  زیانێك  وەكو  ئازاد  حكومەتێكی   لە  بێبەشی   كە  نەگەیشتبێتن 

ئەژمار، هەروەها داگیركەران سەروەریی  خۆیان بە چەشنێك بەكار بێنن كە 

داگیركراوان بۆ قوناغێك سەرتر لە پێشكەوتن ئامادەو تەیار بكەن، وەها 

دۆخێك دەبێتەهۆی  دەستەبەر بوونی قازانج  و ئەگەر شتێكی  جیاواز لەمە 

تێرو  وردو  شێوەیەكی   بە  بابەتە  ئەم  زیان،  و  زەرەر  دەبێتە هۆی   بێت، 

تەسەل لە بەشی  داهاتوودا دێتە بەرباس. 
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 كاتێك نەتەوەی  زاڵ هەم لەباری  حەشیمەت  و هەم لەباری  پێشكەوتن 

ئەگەر  بەتایبەت  بێت  و  سەرتر  ژێردەست  نەتەوەی   لە  شارستانیەتەوە   و 

بە  ئومێدێكی   و  هیوا  چەشنە  هیچ  الوازو  ژێردەست  نەتەوەی   بێت  و 

گەڕانەوەی  سەربەخۆیی  خۆی  نەبێت، ئەوكات ئەگەر بێت  و ئەو نەتەوەیە 

ئەگەر  دەسەاڵتەوە،  ركێڤی   ژێر  بكەوێتە  پەسەندكراو  دادپەروەرییەكی   بە 

ئەندامانی  نەتەوەی  بەدەسەاڵتتر بەهۆی  پوانی  پاوانخوازانەوە نەكەونە بەر 

پێی  خۆی   بەرەبەرە شوێن  الوازتر  بچوك  و  نەتەوەی   نەفرەتەوە،  رق  و 

دەكاتەوە، لەگەڵ نەتەوەی  گەورە و بااڵ تێكەڵ دەبێت.

  هیچ هاواڵتییەكی  خەڵكی  باس � بەریتانی، تەنانەت هیچ كەسێكی  

»ئالزاسی « لەم سەردەمەدا كەمترین هیواو ئومێد بۆ جیابوونەوە لە فەرەنسای  

لەسەردا نیيە، ئەگەر ئەمڕۆكە هەموو ئیرلەندییەكان هێشتا نە گەیشتوونەتە 

حەشیمەتیان  كە  ئەوەیە  هۆی   رادەی��ەك  هەتا  ئینگلیز،  وەكو  دۆخێكی  

ئەوەندە زۆرە كە بتوانن نەتەوەی  تایبەت بە خۆیان هەبێت، بەاڵم هۆی  

سەرەكی  ئەوەیە كە تا ئەم سااڵنەی  دوایی ، ئەوەندە حاكم  و دەسەاڵتێكی  

زاڵم  و چەوسێنەریان بۆ دانراوە كە باشترین  و خراپترین هەستەوەرییەكانیان 

لە وروژاندنی  جەزرەبەو ئازارو رق لە بەرامبەر حكومەت  بەریتانیا پێكەوە 

كۆبۆتەوە، لەوانەیە بە دروستی  بتوانین بڵێین كە ئەم بێزارییە لە بریتانیا 

 و ئەم دوژمنایەتییە لەگەڵ جەوهەری ئیمپراتۆری، هەتا رادەیەك بەرادەی  

تەمەنی  نەتەوەیەك بە تەواوەتی  راگیراوە.

 هیچ ئیرلەندییەك ئێستا كەمتر لە بریتانیاییەك خاوەنی  ئازادی  نیيە، 

لە بەرژەوەندیی  گشتی   و تایبەتیی  خۆیدا بەش  و مافێكی  كەمتر لە خەڵكی  

ناوچەكانی  دیكەی  چوارچێوەی  بەریتانیادا نیيە، تەنیا ناخۆشیی  راستەقینەی  

دەوڵەتی ،  كلێسای   لە  بێزاری   ناخۆشی   و  واتە  ئیرلەندییەكان،  بەجێماوی  
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شتێكە كە تێیدا هەتا رادەیەك لەگەڵ نیوەیەك لە خەڵكی  دورگەی  گەورە 

و بەرینتر، واتە بەریتانیا شەریك و هاو قازانجن. 

ئێستا جگەلە بیرەوەرییەكی  پێشوو  و كێشە لەمەڕ مەزهەبی  زاڵ، هەتا 

رادەیەك كێشەیەك لە ئارادا نیيە، كە دوو نەتەوە لێكدابڕێت كە لەوانەیە لە 

جیهاندا تەنیا دوو نەتەوەی  تر بتوانن تەواوكەری  یەكتر بن. 

ئەم زانیارییە بۆ ئیرلەندییەكان كەلە ئاكامدا نەتەنیا خاوەنی  ماف  و یاسای  

یەكسانن، بەڵكو دەبنە خاوەن بایەخ  و سەرنجێكی  یەكسان  و بە خێرایی  رێگاو 

جێگای  خۆی  لە زەین  و دڵی  نەتەوەی  ئیرلەندا دەكاتەوە.

  ئەم زانیارییە دەبێتە هۆی  ئەوەی  كە گرنگی  بەو پوانانە نەدەن  و هەندێ  

بەرژەوەندی  پشتگوێ  بخەن كە نەتەوەیەكی  كەم حەشیمەتتر و كەم سامانتر 

پێویستەو دەبێ  لە تاقانەبوون نەك لە بێگانە بوون، لەگەڵ نەتەوەیەكی  گەورەو 

بەدەسەاڵتتر و سامانداتردا، بەدەستی  بێنێ  بە تایبەت ئەوەی  كە ئەگەر بێت، 

نەتەوەی  مەزنتر نەتەنیا نزیكترین دراوسێ ، بەڵكو ساماندارترین  و یەكێك لە 

ئازادترین  و شارستانی ترین  و بە دەسەاڵتترین نەتەوەكانی  دنیا بێت. 

دیكەی   هۆكارەكانی   حەشیمەت  و  لەباری   كە  نەتەوانەی   ئەو  كاتێك    

دەسەاڵتەوە هەتا رادەیەك پێكەوە یەكسان  و بەرامبەربن، گەورەترین كۆسپی  

كردەیی  لەبەردەم  رەوتی پەيوەندیان لە ئارادایە. 

دەسەاڵتی   بە  باوەڕی   متمانە  و  نەتەوەیەك  هەر  حاڵەتێكدا  وەها  لە 

خۆی  هەبێت  و هەستكردن بە توانایی  خۆی  لە رووبەڕووبوونەوە و ملمالنێ  

لەگەڵ خەڵكانی  تردا بە شیاو بزانێت، مەیل  و بەریانی  بۆ تێكەاڵوی  لەگەڵ 

كەسانی  دیكەدا نابێت، هەر نەتەوەیەك دەیەهەوێت پێداگرانە تایبەتمەندییە 

زیندو  كراو  فەرامۆش  نەریتی   داب  و  بكات،  پ��ەروەردە  خۆی   قەومییەكانی  

[هەستی   بە  بەخشین  واتا  بەهۆی   مردووەكانیش  زمانە  تەنانەت  بكاتەوە، 
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نەتەوەیەك  هەر  دەبنەوە،  زیندوو  دوبارە  سەربەخۆیی   و]جوادیی [قەومی ] 

ئەگەر بێت  و لەالیەن نەتەوەی  بەرامبەرەوە دەسەاڵتی  سیاسیی  لەسەر جێبەجی  

دەكات،  دەسەاڵتدا  چوارچێوەی   لە  بوونی  خۆی   سەرەڕۆ  بە  بكرێ ، هەست 

هەروەها هەمان شت ئەگەر بێت، بە یەكێك لە نەتەوە ناڕازییەكان بدرێ ، 

خەڵكانی  تر، وەكو ئەستاندنی  مافێك لەالیەن بەرامبەرەوە لە قەڵەمی  دەدەن.

  كاتێك نەتەوەكان، بەم شێوەیە جیالە یەكتر، پەیڕەوی  لە حكومەتێكی  رەها 

بكەن كەلە بەرامبەر هەموویاندا نامو بێت و ئیمتیاز بە هیچكام لە نەتەوەكان 

نەدات، هەموویان بە شێوەیەكی  یەكسان وەكو كەرەسە  و ئامرازی  كار بەكار 

بێنێ ، لە رەوت و تەمەنی چەند نەوەدا، هاوچەشنیی  بارودۆخ زۆرجار دەبێتە 

هۆی  رەخسان  و هاتنە ئارای  تەبایی   و هاوئاهەنگیی  هەستەوەرییەكان  و گەل 

و نەتەوە جیاوازەكان دوای  ماوەیەك خۆیان بە هاونیشتمانی  یەكتر دادەنێن، 

بەاڵم  بن،  پرژ وباڵو  یەكپارچەدا  ناوچەیەكی   لە  ئەگەر  كە  ئەوەی   بەتایبەت 

ئەگەر بێت  و سەردەمی  هیواخوازی  بۆ حكومەت  ئازاد پێش لە جێبەجێ  بوونی  

دەرفەتی  جێبەجێكردنی   ئاراوە، هەل  و  بێتە  ژیانە  پێكەوە  تێكەاڵوی   و  ئەم 

دەڕەوێتەوە. 

لەوە بەدوا ئەگەر بێت  و ئەو گەالنەی  كە پێكەوە كە لەسەر مافی نەتەوەییان 

كۆڵ نادەن و ئاشتیخواز نین، لەباری  جوگرافیاییەوە لە یەكتر جودابن، بەتایبەت 

ئەگەر هەڵكەوتەی  شوێنی  ژیانیان، ئاسانكاری   و ئەگەری  سروشتیی  پەیڕەوی  

لە حكوومەت  یەكگرتوو نەڕەخسێنێ  )وەكو لە حاڵەتێكدا كە هەرێمی  ئیتاڵی  

دەكەوێتە ژێر دەسەاڵتی  فەرەنسا یان ئەڵمانیا(، نەتەنیا بەرژەوەندیی ، بەڵكو 

)ئەگەر ئازادی  یان تەبایی   و هاوڕایی  مەبەست بێت( هەلومەرج وا دەخوازێ  

چەند  كات  هەندێ   لەوانەیە  بپچڕێ ،  پێوەندییەكان  هەموو  تەواوەتی   بە  كە 

هەرێمێك دوای  جیابوونەوە بتوانن بەهرەمەندانە لە حكومەتێكی  یەكگرتووی  
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فیدراڵدا بمێننەوە: بەاڵم بەگشتی  وا دێتە پێش كە ئەگەر بیانەوێ  بە تەواوەتی  

لە  هەركام  فیدراسیۆنێك،  ئەندامی   ببنە  بكەن  و  سەربەخۆیی   لە  چاوپۆشی  

هەرێمەكان دراوسێی  بۆ خۆی  هەیە كە بەهۆی  ویست  و داخواز و پێكهاتەی  

هاوبەشی  زیاتر، هەروەها لەوانەیە بەهۆی  بەرژەوەندیی  هاوبەشی  زیاترەوە، 

هاوپەيوەندیی  لەگەڵ ئەوان باشتر و ئاسانتر بەڕێوە بچێت.  

سەرچاوە:

 كتێبی »چەند تێڕامانێك لە حكومەتی هەڵبژێردراو«

نوسینی: جۆن ستیوارت میل ، و بۆ فارسی دكتۆر عەلی رامین
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جۆن ستیوارت میل و 
لێكگرێدانەوەی لێبوردەیی و ئازادی

هاوار محەمەد



ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 74

تاكەكان  لەوەی كە  بێت  بریتی  ئازادی  لۆك  وا دەردەكەوێت الی جۆن 

هەرچییان بوێت و چییان پێ  پەسەند بێت هەڵیبژێرن، هەر چیشیان پێخۆش 

ئەخالقیدا  سروشتی  یاسای  چوارچێوەی  لە  ئەمە  مەرجێك  بە  بیكەن،  بێت 

بێت، ئەم یاسایەش الی هەمووان هەیە، بۆیە دۆخی باو لێبوردەیی و پێكەوە 

هەڵكردنە. لەمەوە دەتوانین بڵێین الی لۆك ئازادی لە سنورەكانی لێبوردەییدایە. 

الی جۆن سیتوارت میل )-1806 1873( لێبوردەیی دەبەسترێتەوە بە ئازادییەوە 

زیاتر  فەیلەسوفەكان  سەرجەمی  لە  كوهن-ئالماگور(  )رافایێل  قەولی  بە  و 

بابەتەكانی لێبوردەیی و ئازادی پێكەوە بەستوەتەوە، لە ڕوانگەیەكی لیبراڵی- 

هەیە  زۆر  جیاوازییەكی  كە  هەڵبەت  دواوە.  بارەیانەوە  لە  سودگەراییەوە 

لەنێوان لۆك و میلدا، كە لێرەدا ناتوانین ئاماژەیان پێبدەین، بەاڵم خاڵی جێی 

سەرنج ئەوەیە گەر خەمی لۆك ئەوە بووبێت كە كاری دەوڵەت چاودێریكردنی 

كاروبارە گشتی مەدەنییەكان بێت و دەستوەرنەداتە كارووباری گەلەوە )بە تاك 

و گروپەكانیشەوە(، بەردەوامی بە دۆخی پێكەوە هەڵكردن بدات، ئەوا خەمی 

لە زۆرەملێی دەوڵەت و  ئینجا گروپەكانە  تاكەكان و  پاراستنی  گەورەی میل 

كۆمەڵگە و ڕای گشتی. پرسیارەكەی میل ئەمەیە: »ئایا مافی كۆمەڵگەیە كە 

بە زۆر و لەڕێی یاساوە ئەوە بەسەر تاكەكانیدا بسەپێنێت كە چییان پێ  خۆش 

بێت و ڕقیشیان لە چی بێت؟. 

وێڕای ئەوەی میل لە كتێبەكەیدا جەخت لەسەر چەندین بۆچوونی لۆك 
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مومارەسەی  ئازادیی  تایبەت  بە  دەكاتەوە،  لێبوردەییەوە  و  ئازادی  لەبارەی 

ناچاركردن،  و  زۆرەملێ   لە  پەیڕەونەكردن  و  بیروڕاو  سەربەستی  و  ئاینی 

وەلێ  لەگەڵ ئەوەشدا خەمی میل پاراستنی تاكەكەسە لە دەسەاڵتی دەوڵەت 

و كۆمەڵگە، چونكە بە بڕوای ئەو ئەكرێت لە هەر چركەساتێكدا دەوڵەت لەو 

دەست  و خۆی  دیاریكراوە  بۆی  پێشتر  كە  دەربچێت  پرەنسیپانە  و  دەستور 

وەربداتە ژیانی كەسەكان،  واتە لە چاودێرەوە ببێتە گەمەكەر، لە دادوەرەوە 

هەركات  كە  دەك��رد،  چارەسەر  بەمجۆرە  كێشەكەی  لۆك  ستەمگەر.  ببێتە 

دەتوانن  تاكەكان  دەرچوو  خۆی  ئەركی  و  سنوور  لە  مەدەنی  فەرمانڕەوای 

بیگۆڕن بە فەرمانڕەوایەكی تر. وا دیارە الی میل كارەكە بەو ئاسانییە نییە. 

وێڕای ئەوەش لۆك لێبووردەیی وەكو مافێكی سروشتی پێناسەكردوە و وەك 

بەشێك لە سروشتی مرۆیی تەماشایكردوە) (، وەلێ  میل بە مافێكی مەدەنی 

پێناسەی دەكات، و پێیشی وایە نالێبوردەیی بەشێكە لە سروشتی مرۆیی. ترسی 

میل لە دەسەاڵتی فەرمانڕەوا یان دەوڵەت لەوێوە دێت، كەئەشێت زۆرینەیەك 

دەسەاڵت بە دەستەوە بگرن و بەناوی زۆرینەییەوە كەمینە و تاكەكانی دیكە 

بچەوسێننەوە. میل، لەژێر كاریگەری تۆكڤیڵدا، ترسی لەوە هەیە بە ناوی ڕای 

چەوساندنەوەی  لە  خنكێنەرتر  و  ترسناكتر  كۆمەاڵیەتی  ستەمێكی  گشتییەوە 

لە  پرسیار  دووەم  بۆیە  زۆرینە(.  )ستەمكاریی  واتە  ببێت،  درووست  سیاسی 

خەمی میلدا ئەمەیە: »چۆن بگەینە ڕێكەوتنێكی گونجاو لەنێوان سەربەخۆیی 

تاكەكان و دیسپلینی كۆمەاڵیەتیدا؟«. هەر لەبەر ئەمە الی میل »سەربەخۆیی 

تاك« و »ئازادیی تاك لەبەرامبەر دەوڵەت و كۆمەڵگە و ڕای گشتی« و »ئازادی 

میل  گەر  تاكدا« سەرهەڵدەدات.  زیادەڕەوییەكانی  بەرامبەر  لە  دیكە  ئەوانی 

نایەوێت كەمینە غەدر لە زۆرینە بكات، بە هەمانشێوە ناشیەوێت  زۆرینە غەدر 

لە كەمینە بكات. تەنانەت میل نایەوێت  تاكەكەسێكیش لە ئازادی بێبەش بكرێت 
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و زیاتر لەوەش ئەو لەو كەسانەیە زۆر بڕوای بە جەماوەر نییە، گومانی لەوە 

هەبوو كە جەماوەر لە پەیامە ئاڵۆزەكان تێبگات.

بە بۆچوونی من میل لە تەواوی كتێبەكەیدا سەرقاڵە بە ڕوونكردنەوەی 

ئەو سێ كەوانەیەی سەرەوە، ئەویش لەسەر یەك بنەما؛ میل دەڵێت: »ئامانجی 

ئەم توێژینەوەیە ئەوەیە كە جەخت لەسەر یەك بنەمای ساكار بكاتەوە ئەویش 

ئەوەیە كە پێی دەوترێت تەحەكومكردنی ڕەها لە مامەڵەكانی كۆمەڵگەدا بە 

بااڵدەستی و كۆنترۆڵكردن، جا  بە ڕێگەی زۆرە ملێ  و  تاكەكانەوە  ڕەفتاری 

ئیتر میكانیزمەكان هێزی جەستەیی بن، یان سزا ڕێپێدراوەكان، یان ناچاركردنی 

ئاكارەكی كە ڕای گشتی مومارەسەی بكات. ئەم بنەمایەش دەڵێ : ئەو تاكە 

ئامانجەی كە پاساوی دەستوەردانی خەڵكی، بە تاك و گروپەكانەوە، دەدات لە 

ئازادی كارو ڕەفتاری هەر ئەندامێك لە ئەندامەكان، بریتییە لە پاراستنی خودی 

خۆیان، واتای ئەمەش ئەوەیە كە ئەو تاكە ئامانجەی تێیدا بە ڕێگەیەكی ڕەوا 

دەسەاڵت دژی تاك یان ئەندامێكی كۆمەڵگەی مەدەنیی، واتە دژی ئیرادەی، 

بەكار دەهێنرێت، بریتییە لە ڕێگریكردنی تاك لە زیانگەیاندن بەوانی دیكە و 

ئازاردانی كەسانی تر«. لەم كۆدە درێژەوە تێدەگەین كە تاك لە سنورەكانى 

خۆیدا لە كار، بیروباوەڕ، ئایين و گوزەرانی خۆیدا ئازاد و سەربەستە و نابێت  

بە هیچ بیانوویەك ناچار بە دژی ویست و حەزی خۆی بكرێت، تا ئەو كاتەی 

زیانی بۆ كەسانی دیكە نەبێت و دەست وەرنەداتە ئازادی و شێوازی ژیانی 

تاكەكانی ترەوە. تاكە پاساوێك بۆ ڕێگرتن لە ڕەفتاری كەسێك ئەوەیە، كە ئەو 

ڕەفتارەی ئازار و زیانمەندیی و مەینەتی بۆ كەسانی دیكە بهێنێت. 

الی میل چەمكی »زیان« چەمكێكی سەرەكییە بۆ تێگەیشتن لە ئازادی. 

پوچەڵبكەنەوە.  ئازادی  چركەساتێكدا  هەر  لە  دەتوانن  زیانگەیاندن  و  زیان 

بۆ  كەم  بەختەوەرییەكی  دەتوانێت  كە  كاتەیشی  ئەو  تەنانەت  زیانگەیاندن 
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زیانلێدراو دابین بكات هەر جێگای ڕەزامەندی نییە. لەبیرمان بێت الی میل 

زیان واتە دەستوەردان و دروستكردنی كۆسپ لە سەر ڕێی ئارەزووەكانی تاكدا. 

زیانگەیاندن واتە ڕێگریكردن لەبەردەم ئازادی كەسانی دیكە لە كردنی كارێكدا 

دنیاكەی  ناڕەحەتی  كارە  ئەو  ئەگەر  تەنانەت  بدەن،  ئەنجامی  بیانەوێ   كە 

دیكەشیان بۆ بهێنێت. كەواتا زیان كۆسپێكە كە هەمیشە لە دەرەوە دەخرێتە 

سەر ڕێگەمان لە كردنی كارێكدا، ئەگەر ئەو كارە زیانیشی بۆ خۆمان هەبێت 

كارێكی  تاك  ئەگەر  مانایەی  بەو  خۆكوشتن(،  و  خۆبەكۆیلەكردن  لە  )جگە 

ئازادانە ئەنجامبدات و تەنیا زیانی بۆ خۆی هەبێت ئەوا ئەشێت ئەمە ببێتە 

ئەزموونێك بۆ ژیانی و هاوكاری بكات لەوەی كە ئاگایی بە كارەكانی پەیدا 

بێت،  كەسەكەش  بەرژەوەندی  لە  گەر  دەستوەردانێك،  بەاڵم هەموو  بكات، 

ئەوا هەر هەڵگری تۆوی زیانە، چونكە سنوری ئازادی بەر تەسك دەكاتەوە. 

)وندی دونەر( ئەم خاڵە بەم جۆرە ڕووندەكاتەوە: »زیانگەیاندن بەوانی دیكە 

ئەوانی  گرنگەكانی  بەرژەوەندییە  بە  پەیوەست  ئەركەكانی  و  ماف  بەزاندنی 

تەنیا  بكرێتەوە  لە قورساییەكەی كەم  پێبدرێت و  ناكرێت ڕەوایەتی  دیكەیە، 

لەبەرئەوەی بڕێكی كەم بەختەوەری بۆ ئەوانی دیكە دابین دەكات«. لەدیدی 

وندی دونەرەوە بنەمای ئازادی الی میل لە پەیوەندی بە بەكارهێنانی هەردوو 

بەشێوەیەكی  چەمكە  دوو  ئەم  ڕوو،  دەخرێتە  بەرژەوەندی  و  زیان  چەمكی 

بنەمایەكی  ئازادی  كە  ئەوەیە  ئەرگومێنتەكە  پەیوەستن.  پێكەوە  توندوتۆڵ 

ناچاركردنەكانی  و  زۆرەمڵی  زیانی  لە  مرۆییەكان  كەبەرژەوەندییە  عەدالەتە، 

دەرەوە دەپارێزێت، ئەنجامی ئەمەش ئەوەیە كە دەوڵەت یان هەر گروپێكی 

دیكە بۆی نییە تاكەكان ناچار بە كارو بیروباوەڕێك بكات یاخود ڕێگریی لە كار 

و چاالكییەك بۆ درووست بكات كە پەیوەندی بە ژیانی تاكەكەسیی خۆیەوە 

هەیە. 
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الی میل دەوڵەت دەبێت سنوری ئازادییەكانی تاك بپارێزێت بە تایبەت 

لەو جێیانەدا كە ئەو سنورانە تێكەڵ بەیەك دەبن، لەدوای ئەم كارە ئەبێت 

دەوڵەت لەیادی بێت كە بە بیانووی رێگریكردن لە دەستوەردانی ئەوانی دیكە 

لە ژیانی تاكەكەس، خۆی دەستوەرنەداتە ئازادییەكانەوە، واتە نابێت گواستنەوە 

ڕووبدات لە دەستوەردانی گرووپەكانەوە بۆ دەستوەردانی دەوڵەت. الی میل 

بوارەكانی ئازادی ئەمانەن: 

1- بواری هۆشیاری ناخەكی: واتە ئازادی بیروباوەڕ و هەستكردن و ئایين 

و ئاكار. 

2- ئازادی چێژوەرگرتن: هەوڵدان بۆ گەیشتن بە ئامانجەكان و هەڵبژاردنی 

میكانیزمەكان و دانانی پالن و ئازادیی كاركردن. 

و  یەكگرتن  ئازادی  یەكتردا:  لەگەڵ  تاكەكان  كۆبوونەوەی  ئازادی   -3

هاوكاری و هەرەوەزی بۆ بەدەستهێنانی ئامانجێكی بێ  زیان بۆ ئەوانی دیكە. 

سەرجەمی ئەم ئازادییانە دەبێت ڕێگرییان لەبەردەمدا درووست نەكرێت 

لەالیەن كۆمەڵگەوە و لەالیەن دەوڵەتەوە كۆسپ نەخرێتە بەردەمیان، چونكە 

لە غیابی ئەم ئازادییانەدا كۆمەڵگە ناتوانێت ئازاد بێت، بۆیە ئازادی الی میل 

ئازادی،  بۆ  بێرلین  ئێزایا  دووانییەكەی  دابەشكردنە  بەپێی  نێگەتیڤە،  ئازادی 

بەسەر »ئازادی پۆزەتیڤ« و »ئازادی نێگەتیڤ«دا. 

الی بێرلین، ئازادی جۆری زۆرە و دەكرێت لە زۆر دیدەوە لێی بڕوانرێت، 

بێرلین تەنیا باسی دوو جۆریيان دەكات، كە پێیوایە لەوانی دیكە گرنگترن، 

ئەوانیش »ئازادی نێگەتیڤ« و »ئازادی پۆزەتیڤ«ن. ئەو ئازادی پۆزەتیڤ بەم 

بۆ  تاكەوە  ئارەزووی  لە  ئازادی  پۆزەتیڤی وشەی  جۆرە دیاریدەكات: »مانای 

خۆ سەروەری هەڵدەقوڵێت. من دەمەوێت لە ژیان و بڕیارەكانمدا پشت بە 

خۆم ببەستم نەك هیچ هێزێكی دەرەكی«. هەروەها »بەر لە هەموو شتێك 

دەمەوێت سەبژێكتێكی هۆشیار بم بە خودی خۆم وەك بوونەوەرێكی خاوەن 
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عەقڵ و ئیرادە و چاالكی«. لەمەوە ئەوە تێدەگەین كە ئازادی پۆزەتیڤ بریتییە 

لە دەسەاڵتی نواندنی كردار و ، پانتاییە ناوەكییەكانی تاك بۆ بڕیاردان و كردنی 

»من  نیم«،  كەسێك  هیچ  »كۆیلەی  »من سەروەری خودی خۆمم«،  كارێك. 

ئاگایی تەواوم بە بڕیار و كردارەكانم هەیە«. سەرجەمی ئەم گوزارانە گوزارشت 

لە ئازادییەكی عەقڵی- ناوەكی دەكەن. بە مانایەكی تر گەڕانەوە بۆ نێو سەنگەر 

و قەاڵ روحییەكانی خود و »لەبیركردن« و »فەرامۆشكردن«ی هەموو دەسەاڵتە 

دەرەكییەكان. من خۆم دەزانم چیم دەوێت و چی دەكەم، نەك هەر ئەوەندە، 

بەڵكو لەبەرئەوەی خەڵكی جاهیلن و هۆشیارییان بە خۆیان نییە، بۆیە ناشزانن 

چییان دەوێت و چی بۆیان باشە، بۆیە ناشتوانن »ئازادیی حەقیقی« بناسن، 

هەیە!«.  بەچی  پێویستیان  ڕاستی  بە  كە  دەزان��م  لەوان  باشتر  »من  بەاڵم 

لێرەوە لەوە تێدەگەین كە »خەڵكی بە ناوی ئامانجێكی وەك )عەدالەت یان 

تەندروستی گشتی..هتد( دەچەوسێنرێنەوە، چونكە ئەگەر ئەوان زیاتر ڕۆشنبیر 

ئازادییەكی  ئازادی من  دیدەوە  لەم  دەدا«.  بۆ  ئەوا خۆیان هەوڵیان  بوونایە 

هۆشیارانە و ناوەكییانە و عەقڵییانەیە، هەر بۆیە )بەالی بانگەشەكەرانییەوە( 

ئازادییەكی حەقیقیشە، بەاڵم ئەوانی تر لەبەرئەوەی جاهیلن و كەڕو كوێرن 

ناشتوانن هەڵبژاردنی باش ئەنجامبدەن، بۆیە لەبەر بەرژەوەندی ئەوان، نەك 

بەرژەوەندی خۆم، ناچار بە ئەنجامدانی ئەو كارەیان دەكەم، بۆ ئەوەی چێژ 

لە ئازادی خۆیان ببینین. هەڵبەت كە ئازادییەكی لەم جۆرە بوار دەهێڵیتەوە 

ئازادی  دیدی  لە  دیكەوە.  ئەوانی  لەالیەن  چەوساندنەوە  و  دەستوەردان  بۆ 

پۆزەتیڤەوە دەسەاڵتێك هەرچۆن دەستوەربدات لە ژیانی منەوە دواجار هەر 

بكات،  كۆنترۆڵ  ئیرادەم  تەواوی  ناتوانێت   چونكە  بكات،  ڕام  من  ناتوانێ 

وێنای  و  بیربكەمەوە  عەقڵم  بە  دەتوانم  من  عەقڵیم،  بواری  تایبەتیش  بە 

ژیانێكی باشتر بكەم، دەتوانم بە خەیاڵ زۆر شت ببینم، پالن دابنێم، دەسەاڵت 

ناتوانێت عەقڵ و خەیاڵ و پالنەكانم لێ  زەوت بكات )كەسێك كە بڕوای بە 
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و  میتافیزیكا  بە  بڕوای  پۆزەتیڤ  وایوت(...ئازادی  هەبوو،  پۆزەتیڤ  ئازادی 

بااڵبوونی بوونەوەریی مرۆیی هەیە، واتە ئەو پنتە ئەفسونیانەی ناو دەروون 

و ناخی مرۆڤ كە بە ئاسانی لەالیەن دەرەوە هەژموون ناكرێن و ڕام ناكرێن؛ 

باوەڕی بەو »درز« و »كەلێن«انە هەیە كە پێيوایە لەالیەن دەسەاڵتی دەرەوە 

پڕ ناكرێنەوە، بڕوای بەو ڕۆشناییانەی ناو ناخ هەیە كە تاریك و ناكرێن و 

ئەو دەنگانەی كە بێدەنگ ناكرێن. ئەم بۆچوونە ئازادی لەنێو ئەو كە لەبەر 

پنتە  ئەم  ناگات.  پێی  دەستی  دەرەوە  دەسەاڵتی  كە  دەبینێتەوە  درزانەدا  و 

سحراوییانە دەشێت لە هەر چركەساتێكدا كە لە بەرێكی گەورە بكەنە دڵی هەر 

دەسەاڵتێكەوە و گەورە ببن و ببنە مایەی تێكشكاندنی هەموو دەسەاڵتەكانی 

لەم  بۆیە،  بكات.  كارە  بەو  ناچار  خەڵكیش  بتوانێت  كە  مەرجێك  بە  تر، 

دیدەوە، من پالن و مامەڵەكانی خۆم لە سنووری ئەو ئەگەرانەدا دادەنێم كە 

لەو ساتەدا بۆ من كراوە و لەبارن، لە نێویاندا هەست بە ئازادی دەكەم. 

لە دیدی ئازادیی پۆزەتیڤەوە بۆ ئەوەی ناچاركردن درووست نەبێ، دەبێ  

سەرجەمی تاكەكان و كۆمەڵگاش عەقاڵنی بن، گەر ژیان بەپێی عەقڵ بڕوات 

ئەوا ناچاركردنیش دروست نابێت . خۆ ئەگەر عەقاڵنیش نەبن دەبێت »ناچار بە 

عەقاڵنیبوون« بكرێن و دەبێت ویست و ئارەزووە دەرەكییەكانی خۆیان وەالنێن 

و هەوڵ بۆ عەقاڵنیبوون بدەن تا بتوانن ژیانیانی پێ  ڕیك بخەن. 

ئازادیی  دژی  و  پێچەوانە  بێرلین،  الی  نێگەتیڤ«�ە،  »ئازادیی  هەرچی 

پۆزەتیڤە، واتە دروست نەكردنی كۆسپ لەبەردەم ئەوانی دیكەدا، دەستوەرنەدان 

لەو  دەستوەرنەدان  واتە  دیاریكراو.  بڕیارێكی  بە  ناچارنەكردنیان  ژیانیان،  لە 

ئەگەر  »خۆ  بكەن  هەڵسوكەوت  تێیدا  دەتوانن  دیكە  ئەوانی  كە  سنورانەی 

لەالیەن ئەوانی دیكەوە ڕێگریم بۆ درووست بكرێت لە ئەنجامدانی كارێك، كە 

ئەگەر دەستوەردانی ئەوان نەبووایە، دەمتوانی ئەنجامی بدەم، ئەوا مانای وایە 
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من ئازاد نیم«. ئازادی نێگەتیڤ واتە نەبوونی ناچاركردن و جەبر و زۆرلێكردن. 

بێرلین دوو مانای لێكجیاوازی )ناچاری( لێك دەداتەوە، كە دەتوانین ناویان بنێین 

)ناچاریی خودیی( و )ناچاریی دەرەكی(، ناچاریی خودی واتە بوونی ڕادەیەك 

لە توانای لێهاتوویی خۆم و وزە و سەلیقەی خۆم پەیوەست بە هەلومەرجێكەوە 

بۆ كردن یان نەكردنی كارێك لە سنوورێكی دیاریكراودا. بۆ نموونە )نموونەكان 

نییە  یاخود حەوسەڵەم  بدەم،  باز  زیاتر  لە دە پێ   ناتوانم  بێرلینن( من  هی 

)20( الپەڕە زیاتر لە كتێبەكانی هیگڵ بخوێنمەوە. بەاڵم ناچاركردنی دەرەكی 

یان نەكردنی كردارێك، واتە ئەوەی كە )تۆ  واتە بوونی جەبرێك بۆ كردن 

و  چەوساندنەوە  »پێوەری  بۆیە  بخوێنمەوە(،  هیگڵ  كتێبەكانی  من  نەهێڵیت 

زۆرلێكردن بریتییە لەو ڕۆڵەی كە ئەوانی دیكە )بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ یان 

من«.  ئارەزووەكانی  كەمكردنەوەی  و  تێكشكاندن  بۆ  دەیگێڕن  ناڕاستەوخۆ( 

ئازادی نێگەتیڤ نەبوونی ئەم ناچاركردن و زۆرە ملێیەیە. بۆیە الی بێرلین 

ئازادی نێگەتیڤ كارێك دەكات، كە تاكەكان بە دڵنیایی و بێ  دڵەڕاوكێی و بە 

متمانەوە مومارەسەی ئارەزووەكانی خۆیان بكەن.

ئەگەرچی دیدی بێرلین بۆ ئازادی نێگەتیڤ زۆر ئاڵۆزی لە خۆ دەگرێت، 

كە خۆی هەوڵی چارەسەركردنی هەندێكیان داوە، بەاڵم ئێمە ناتوانین ئاماژەیان 

پێ  بكەین. ئەو باس لەوە دەكات كە فەیلەسوفە ئینگلیزییەكانی كالسیك ڕای 

جیاوازییان هەبووە لە دیاریكردنی ئەو سنوورانەدا كە دەبێت لە دەستوەردان 

گەر  چونكە  بێت،  سنوور  بێ   ئازادییە  ئەو  ناكرێت  خۆ  چونكە  بپارێزرێن. 

وابێت ئەوە مانای وایە مرۆڤەكان هەموو دەتوانن دەست وەربدەن لە ژیانی 

ئەوانی دیكەوە،  بەمەش ئازادی خۆی خۆی لەنێو دەبات. لێرەوە كۆمەڵگە 

دەبێتە كەیاس، دەبێتە بارگژی و پشێویی. بۆ ئەوەی ئەمە ڕوونەدات پێویستە 

دەسەاڵتێكی گشتی بوونی هەبێت. لە دیدی ئەو بیرمەندانەوە ئازادی هەندێك 
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»ئازادی  دەڵێ :  بێرلین  وەك  دەبێت،  تر  هەندێكی  ئازادی  حسابی  لەسەر 

گورگەكان واتە لەناوچوونی ڕانەمەڕ«. ئازادی هەندێك پشت بە سنورداركردنی 

ئازادی هەندێكی دیكە دەبەستێ ، لێرەدا بوونی دەسەاڵتێكی گشتی بۆ ڕێگرتن 

ئەم  سنوورەكانی  دیاریكردنی  بەاڵم  حاشاهەڵنەگرە،  پێویستییەكی  دۆخە  لەم 

دەسەاڵتە گشتییەش لە بەرامبەر سنوور و ئازادییەكانی تاكدا خۆی ئیشكالێكی 

دیكەیە. لۆك سنوورەكانی دەسەاڵت دیاریدەكات و میلیش لە دەسەاڵتی گشتی 

لە  بەاڵم هۆبز  تاكەكەسییەوە،  ژیانی  بەوەی دەست وەرنەداتە  كەم كردەوە 

ڕۆڵی دەوڵەت زیاد دەكات و چەكوشێكی ئاسنینی دەداتە دەست بۆ ئەوەی 

كۆمەڵگە نەبێتەوە جەنگەڵەكەی حاڵەتی سروشتی. 

پێویستە دەوڵەت هەوڵ بدات بۆ كەمكردنەوەی سنوورەكانی  ئەگەرچی 

نەزانی و نەخوێندەواری و نەخۆشی و خواردنی خراپ و ڕەش و ڕووتی و 

دەبێت هاوكاری ئەو كەسانە بكات، كە پێویستییان بەو هاوكاریەیە، سزای ئەو 

كەسانەش بدات كە دەستدرێژی دەكەنە سەر ماف و ئازادی و موڵك و ماڵی 

كەسانی دیكە، وەلێ  نابێت  بەمە شەرعییەتی دەستوەردان بەخۆی بدات، بەڵكو 

دەبێ  هەلومەرجی گونجاو بسازێنێت بۆ مومارەسەی ئازادییەكانی وەك ئازادی 

ڕێگریكرن  زیاتر  لەمەش  و  دەستوەردان  بێ   بەاڵم  بیروباوەڕ،  و  ڕادەربڕین 

لەو  نەبوونی دەستوەردان  واتە  ئازادی  مانایە  بەم  لە هەر دەستوەردارنێك. 

سنوورانەی كە وەك ئازادی دانیان پێدا نراوە، واتە »ئازادی لە...«. 

لێبوردەیی و پێكەوە هەڵكردن لە ئازادی نێگەتیڤدا چاالكە و گروپەكان 

و تاكەكان سنوورەكانی یەكتر دەپارێزن و دەستناخەنە كارووباری یەكترەوە، 

ئارەزوویان  خۆیان  كە  بكات  كارێك  بە  ناچار  تاكەكان  ناتوانێت   دەوڵەتیش 

دەپارێزرێت،  مانایەش سنوورەكانی جیاوازی و جیاوازبوون  بەم  نەبێت،  لێی 

و  ڕادەربڕین  و  بیروباوەڕ  و  تاكەكەسییەكان  خەسڵەتە  و  توانا  هەروەها 
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هێنانەدی  بۆ  نەگەیەنێت،  دیكە  بەوانی  زیان  كە  میكانیزمەكان،  هەڵبژاردنی 

ئامانجەكان، بەاڵم لە حاڵەتی ئازادی پۆزەتیڤدا پێكەوە هەڵكردن لە حاڵەتی 

سفردایە. »پێكەوە هەڵكردن لە خاڵی سفردا« واتە تێكەڵبوونی سنوورەكان و 

كەسانێك  ناچاركردنی  و  زۆرلێكردن  بۆ  هەوڵدان  و  دەستوەردانەكان  بوونی 

بەكردنی كارێك بە ناوی بەرژەوەندییەكانیانەوە، بوونی دەسەاڵتی ناچاركردن 

و كۆسپ، بەاڵم لەبیركردنی و فەرامۆشكردنی وەك ئەوەی تەواو ئازاد بم، 

لێرەشەوە دەتوانم لەگەڵ دەوروبەردا هەڵبكەم، چونكە ئەوان هێشتا عەقڵیيان 

وەگەڕنەخستووە و منیش دەتوانم ناچار بەم كارەیان بكەم و پێویستە ئەوانیش 

ئەم  دیدەوە  لەم  خۆیاندایە.  لەپێناوی  چونكە  بكەن،  لەبیر  ناچاركردنە  ئەو 

دۆخە بەهۆی غیابی عەقڵەوەیە، عەقڵ كە هەمیشە یەكێتی دەخوازێت، گەر 

لە ئارادا بێت و حوكم بكات ئەوا هەمووان بێ هیچ زۆر لێكردنێك ژیانیان 

نییە كەس بچەوسێنێتەوە،  بەرمەبنای عەقڵ ڕێكدەخەن، بەمەش كەس ناچار 

چونكە هەمووان عەقاڵنین، عەقاڵنیبوونیش واتە دووركەوتنەوە لە خواست و 

ئارەزووە تاكەكەسییەكان و گەیشتن بە یەكێتی عەقڵ و یەكێتی شوناس. 

با بگەڕێینەوە بۆ الی میل. ئێستا دەبینین ئەو ئازادییەی كە میل بانگەشەی 

بۆ دەكات ئازادیی نێگەتیڤە بە دیدە بێرلینییەكەی. ئەگەر چی میل ئاماژەی بە 

گرنگی بەرەوپێشبردن و گەشەپێدانی توانا عەقڵی و جەستەییەكانی تاك داوە، 

كەچی ئەمە ناكاتە بنەمای ئازادی، بەڵكو بوونی هەلومەرجی ئازادی دەكاتە 

توانا عەقڵی و جەستەییەكان، ئەوەتا ئەو دەڵێت :  پێشمەرج بۆ گەشەكردنی 

كەس  یەك  تەنیا  بوون،  كۆك  بۆچوونێك  لەسەر  مرۆڤایەتی  هەموو  ئەگەر 

بۆچوونێكی جیاوازی هەبوو، ئەوا مرۆڤایەتی مافی ئەوەی نییە ئەو تاكە كەسە 

بێ  دەنگ بكات. تەنیا ئەوكاتە دەشێت تاك ڕێگریی لێ  بكرێت كە بەشێك لە 

ڕەفتار و گوفتاری زیانی بۆ بەرژەوەندی و ژیانی كەسانی دیكە هەبێت. 
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بۆ ئەوەی بە تەواوی لە پەیوەندی نێوان ئازادی و لێبوردەیی الی میل 

بدەین،  ئەودا  لە هزری  ڕەگەز  دوو  بە  خێرا  ئاماژەیەكی  پێویستە  تێبگەین، 

ئەوانیش: هەڵەكردن و جیاوازی لە ڕاو كرداردا. 

دەكاتەوە:  ڕوون  جۆرە  بەم  میلدا،  هزری  لە  هەڵەكردن،  دونەر  وندی 

»میل پشتیوانی هەڵەگەراییە، الی ئەو مرۆڤ بوونەوەرانێكی هەڵەكان و، لە 

كە  بۆچوونێك  و  حوكم  هەر  واتە  دەبنەوە..  هەڵە  دووچاری  حوكمدانیاندا 

دەیخەینە ڕوو، هەرچی چەندیش لە ڕاستبوونی دڵنیا بین، ئەوا هەر دەشێت 

هەڵە بێت«. میل لە بەشی دووەمی كتێبەكەیدا »لەبارەی ئازادییەوە«، باس لە 

ئازادیی ڕادەربڕین دەكات وەك كرۆكی ئازادیی بیركردنەوە. لە درووستبوونی 

»ڕاكان�«دا هیچ ڕایەك ناتوانێت  بانگەشەی ئەوە بكات، كە هەڵگری تۆوی هەڵە 

نییە. ڕای تاكەكەس و ڕای كەمینە و ڕای زۆرینە هەرسێكیان ئەشێ  بە دیوێكدا 

هەڵە بن، چونكە هیچ ڕایەك لە هەموو دیوەكانەوە ڕاست نییە، یان باشتر 

بڵێین تەواوی حەقیقەتی تێدا نییە. ترسی میل لە دۆگمابوونە لەسەر بۆچوون 

و قەناعەتێك. وەك ڕوونی دەكاتەوە حەقیقەت شتێك نییە، كە ڕایەك بتوانێ  

مۆنۆپۆلی بكات، لەباتی ئەوە دەبێت »ڕا«كان بكەونە مشتومڕ و گفتوگۆوە، و 

هەموو بۆچوونێك لە بۆچوونی بەرامبەرەوە ملكەچی ڕەخنەلێگرتن ببێتەوە، 

بێئەوەی ئەم بۆچوونەی دووەمیش بانگەشەی ڕەهاگەرایی بكات، چونكە گەر 

ئەمە بكات ئەوا بانگەشەی »بێ  هەڵەیی« كردووە، بەوەش ئازادی ڕادەبڕین 

و بیركردنەوە سەركوت دەكات و بگرە لە ناوی دەبات. بۆ ئەوەی لەم دۆخە 

كوشندە ڕزگارمان ببێت، میل، »یەقینی ڕەها« دەگۆڕێت بە »متمانەی پێویست« 

بە بۆچوونێك، كە هەڵگری بۆچوونەكە بە متمانەوە هەوڵدەدات بۆ سەلماندنی 

و  گفتوگۆ  و  وتوێژ  »ڕا«كان  هەڵكردنی  پێكەوە  جۆرە  بەم  ئەرگومێنتەكانی. 

مشتوومڕ دێنێتەكایەوە و لەم دینامیكییەتەیشدا هەم ئازادی بەرقەرار دەبێت 
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و هەم فیكر گەشە دەكات. كەواتە هیچ بۆچوونێك بۆی نییە بەناوی ئایين، 

ڕایەكی  زۆرینەوە  ڕای  یان  یان حەقیقەت،  بەرژەوەندی،  یان  سیاسەت،  یان 

تر سەركوت بكات، بەڵكو دەبێت لەگەڵیدا بكەوێتە گفتوگۆیەكی بەردەوام و 

جەسورانەوە.

»ڕا«كان  هەموو  نییە  مانایە  بەو  ئەمە  كە  بدەین  لەوە  سەرنج  ئەبێ    

بەڵكو  بن.  هەڵە  یان  دروست  و  ڕاست  یەكتر  ئەندازەی  بە  و  یەك  وەكو 

هەر ڕایەك كە دەكەوێتە گفتوگۆ پشت بەو بەڵگە و سەلماندنانە دەبەستێت ، 

و  بێت  دروست  ڕایەك  دەكرێت  بەوەش  دەیخاتەڕوو،  ئەرگومێنتەكاندا  كەلە 

بیباتەوە، و دەشێت هەڵە بێت و ڕەت بكرێتەوە؛ بەاڵم دەشێت  ئەو ڕایەی كە 

گەمەكەی بردوەتەوە لەالیەن ڕایەكی دیكەوە بكەوێتەوە بەر ڕەخنەوە. بۆیە 

لە بۆچوونەكاندا سێ  جۆری »ڕا« هەیە: دەشێت ڕایەك هەڵە بێت، دەشێت 

ڕایەك ڕاست بێت، دەشێت ڕایەك دیوێكی هەڵەبێت و دیوێكشی ڕاست بێت. 

بەاڵم پێیوایە ئەم سێ  جۆرە لە)ڕا( هیچیان ناسەلمێنرێن ئەگەر بێتوو نەكەونە 

زۆر  و  دەسەاڵت  هەر  لە  دور  ئازادی  گفتوگۆیەكی  كەواتە  گفتوگۆوە.  ناو 

لێكردنێك، لە هەموو بارێكدا بۆ سەلماندنی بۆچوونەكان بنەمایەكی سەرەكی 

و پێویستە. 

هەرچی »جیاوازی«یە، میل لە كۆتایی بەشی دووەم و سەرەتای بەشی 

دەرەنجامەكانی  و  بیركردنەوە  ئازادی  پێدەدات.  ئاماژە  كتێبەكەیدا  سێیەمی 

ئازادیی كردار لێك جیادەكاتەوە، واتە پێیوایە گەر بۆچوونێك بە ڕێگەیەكی 

هزریی سەلمێنرا درووستە، كەچی لە بواری پراكتیكیدا زیانی بۆ ئازادی كەسانی 

دیكە هەبوو ئەوا دەبێت ڕەتبكرێتەوە. الی میل »فرەیی بۆچوونەكان خراپە 

تەواوی  دەتوانن  خەڵكی  بەهۆیەوە  كە  تەندروستە  دیاردەیەكی  بەڵكو  نییە، 

الیەنەكانی حەقیقەت ببینین«. ئەو بانگەشە بۆ جووڵە و چاالكیی لێكجیاوازی 
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جۆریی مرۆیی دەكات، و هەر لێرەشەوە ئازادی و هەڵكردن دەكاتە پێویست. 

و  ئازار  و  چێژ  بە  و هەستكردنیان  سەلیقە  و  زەوق  لە  جیاوازن  مرۆڤەكان 

جیاوازن،  لێك  ئاكاریشدا  و  مادیی  هەلومەرجی  لە  هەروەها  خۆشبەختی، 

ئەمەش بۆ گەیشتن بە بەختەوەری و گەشەكردنی الیەنە عەقاڵنی و ئەخالقی و 

ئیستاتیكییەكان، پاساوی هەمەچەشنی شێوازەكانی ژیان و هەڵبژاردن دەدات. 

بۆیە بوونی فرە چەشنی، لێبوردەیی و پێكەوە هەڵكردنی الیەنە جیاوازەكان 

بەڵگەی بوونی ئازادییە) (.

جیاوازی لە بۆچوونەكاندا نابێت تەنیا بە لێبوردەیی و پێكەوە هەڵكردن 

ئەوەی  بۆ  بكرێت  پشتیوانیشیان  دەبێت  بەڵكو  بكرێنەوە،  یەكتر  ڕووبەڕووی 

حەقیقەت ڕوون ببێتەوە. ئەوەتا میل دەڵێت : »جیاوازی لە ڕا و بۆچوونەكاندا، 

ڕوونبوونەوەی  بۆ  هەلە  تاكە  مرۆییدا،  عەقڵی  هەنووكەیی  ڕەوش��ی  لە 

بەڵكو  تاكحەقیقەتی،  دروستبوونی  نەك  واتە  حەقیقەت«.  الیەنەكانی  هەموو 

دروستبوونی كۆدەنگی. خۆ ئەگەر كەسێك لەم كۆدەنگییە لەسەر حەقیقەت 

ڕەهایی  حەقیقەت  بەوەش  بگیرێت،  لێ   گوێی  دەبێت  هەر  ئەوا  دەرچوو، 

خۆی لەدەستدەدات و لە مەترسی دۆگمابوون دەپارێزرێت. بە بڕوای من میل 

»جیاوازی« و »ئازادی« و »حەقیقەت« دەخاتە پەیوەندییەوە. بوونی جیاوازی 

گەرەنتۆری  ئازادیش  پاراستنی  و  ئازادی  بۆ  بنەمایە  جیاوازی  قبووڵكردنی  و 

بەردەوامیدانە بە جیاوازییەكان لە بیروڕا و كرداردا و بوونی دینامیكییەت و 

لەمەشەوە دەركەوتنی حەقیقەت. لێرەشەوە ئازادی بنەمای حەقیقەتە.  بۆیە 

لە هەر شوێنێك ئازادی فرەیی هەبوو حەقيقەتیش خۆی مانیفێست دەكات، 

دەچێتە  ڕادەربڕینەوە  ئ��ازادی  پرەنسیپی  بە  خەڵكیش  بوونی  پەیوەست  و 

خزمەتی حەقیقەتەوە. لە هەر شوێنێكیش ستەمكاری هەبوو ماسك و ڕووپۆش 

زۆر دەبن، بەوەش ساختەیی خۆی دەردەخات. پێكەوە هەڵكردنیش پێكەوە 
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و  دەنگ  و  بۆچوون  هەڵكردنی  پێكەوە  بەڵكو  نییە،  ماسكەكان  هەڵكردنی 

ڕەنگە جیاوازەكانە و لێبوردەییە بۆ جیاوازییەكان، بۆیە »گەیشتن بە حەقیقەت 

پێویستی بە جیاوازی ویستەكان هەیە«. 

كەواتە پێكەوە هەڵكردن و لێبوردەیی لە حاڵەتی جیاوازی و فرە شوناسی 

دەدوێن، نەك لێخۆشبوون، چونكە گەر ڕایەك هەڵە بێت، پێویستی بە لێخۆشبوون 

نییە، لەبەرئەوەی هەڵەبوون تاوان نییە و بگرە بەشێكە لە ئۆنتۆلۆژیای مرۆڤ، 

بەڵكو پێویستی بە ئازادیی و گفتوگۆیە لەگەڵ ڕاكانی تردا. سەلماندنی ڕاستی 

و هەڵەیی بۆچوونێك هەمیشە لە بەرەنجامی گفتوگۆ و مشتومڕەكانەوە ساغ 

دەبێتەوە، نەك بڕیارێكی پێشوەخت لەالیەن زاتێكی ترانسێندنتالەوە. لێرەوە 

میل، هەڵە لە تاوان دادەبڕێ ، واتە هەڵەبوون تاوان نییە، چونكە هەڵە وەك 

ئامادەیە و ئەمەش وا دەكات هیچ ڕایەك  ئەگەر هەمیشە لەبەردەم ڕاكاندا 

یەقینی ڕەهای بە خۆی نەبێت و بانگەشەی یەكپارچەیی نەكات، بۆیە فرەیی 

و جیاوازی وەك دوو كاتیگۆریای دیكە ڕەوایەتی وەردەگرن، و قبوڵكردنی ئەم 

جیاوازییانەش مافی هەر تاك و گروپێكە و دەبێت بپارێزرێت. 

هەڵبەت دەبێت لە تەواوی ئەم باس و خواسەدا هەمیشە ڕێسا گرنگەكەی 

میلمان لەیاد بووبێت واتە »ئازادی تەواو بەبێ  ئەوەی لەالیەن ئەوانی دیكەوە 

زیانی پێ  بگات،  بێئەوەی زیان بە ئازادی كەسانی دیكەش بگەیەنێت«. الی 

میل، لە حاڵەتی زیان نەگەیاندن بەوانی دیكە، نابێت هیچ ئازادییەك ڕێی لێ 

ئازادی ئەوە  ئازادی نەبێت: »بنەمای  ئازادی دەستهەڵگرتن لە  بگیرێت تەنیا 

نییە كە مرۆڤ ئازاد بێت لەوەی ئازاد نەبێت، ئەوە ئازادی نییە كە ڕێبدەین 

مرۆڤ دەست لە ئازایی خۆی هەڵبگرێت بەم مانایەش لێبوردەیی لە بەرامبەر 

دەست هەڵگرتن لە ئازادیدا نییە. 
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جۆن ستیوارت میل فەیلەسوفی 
بەرژوەندی و داكۆكیكاری ئازادییەكان

 ئا: عەلی بیروەندی
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*لە ئەخالقدا خێرو چاكەیەك هەیە كە هەندێكجار لە ئاینیشدا نییە.

ناوەڕاستیشدا  و  كۆن  لەسەدەكانی  چۆن  وەك  نوێدا  لەسەردەمی  فەلەسەفە 

وابوو، مەسەلەی »ئازادی« بە یەكێك لەمەسەلە گرنگەكانی خۆی دەزانێت و لەم 

بارەوە قسەی خۆی لەسەری هەبووە، رەنگە بیرۆكەی ئازادی ئەدەب و ئازادی 

سیاسی چەند جار و چەندبارە لەفەلسەفەیان خواست بێت، وە مەسەلەی ئازادی 

وایكردوە  ئەمەش  هەر  مرۆییدا،  فكری  دۆزەكانی  لە  بنەڕەتیە  مەسەلەیەكی 

»هیگڵ« گفتوگۆیەكی چڕو پڕی لەبارەوە بكات.

لە هەوڵێكدا بۆ دانانی بیبلۆگرافیایەكی رێكخراو بۆ ئەو لێكۆڵینەوانەی 

لەبارەی ئازادییەوە كراون بەشی فەلسەفەی ئەكادیمیای زانستە فكريیەكان لە 

دردسن لە ئەڵمانیا زنجیرەیەك كۆڕی سازكرد، لەو كۆڕانەدا گفتوگۆی ئازادی كرا 

لەرووی پێكهاتەی زاراوەییەوە، بەاڵم ئەوەی جێی سەرنج بوو بۆ یەكەمجار لە 

ئەكادیمیایەكی ئەڵمانیدا گفتوگۆی ئازادی كرا الی فەیلەسوفە بەرژوەندیگەراكان، 

لە سەروی هەموویانەوە »جۆن ستیوارت میل« دامەزرێنەری ئەم فەلسەفەیەيە.

لە كتێبەكەیدا »لەبارەی ئازادییەوە« میل پێیوایە ئازادی فكر و ئازادی 

كار، بە نرخترین شتێكن حكومەت بیداتە هاواڵتیيەكانی، تاك یان هەر كۆمەڵێك 

ئەو مافەی نییە ئاستەنگی ئازادی مرۆڤ بكات، میل پێیوایە ئەوەی پەیوەستە بە 

رەفتاری تاكەوە سنورێكی حەرامكراوە لە ئازادی مرۆڤ و لەمانەدا بەرجەستە 

دەبێت:
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 ئازادی ویژدان و هەرچییەك پەیوەندی بە ویژدانەوە هەیە لە ئازادی 

فراوانەكانییەوە  مانا  بەهەموو  رادەربرین  گفتوگۆو  و  بیروباوەڕ  و  فكری 

دەگرێتەوە:

و  میزاج  و  زەوق  لەگەڵ  ئەوەی  هەڵبژاردنی  لە  تاك  ئازادی   .1

پێی رەزامەندە،  لەوەی  پێی خۆشەو  لەوەی  ژیانی دەگونجێت  بارودۆخی 

مادەم كەسانی تر ناخاتە ئازارەوە و سەرئێشەیان بۆ درووست ناكات.

2. ئازادی كۆمەاڵیەتی بۆ پێگەیشتوان بەبێ  زۆرلێكردن و بۆ هەر 

مەبەستێك بێت، بە مەرجێك زیانی بۆ ئازادییەكانی كەسانی تر نەبێت.

ئازادی تاك لە بنەڕەتدا لەو هەواڵنەوە سەرچاوەی گرتووە، كە تاكەكان 

بەو جۆرەی كە دەیانەوێت  بەرژەوەندییەكانیان  بەدەستهێنانی  بۆ  دەیدەن 

بەشێوەیەك ئازاری كەسانی تر نەدات، میل جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە 

هیچ حكومەتێك مافی ئەوەی نییە تەنها مرۆڤێك الڵ بكات و رێی ئەوەی 

لێبگرێت بۆچوونی خۆی دەرببرێت، تەنانەت ئەگەر پێچەوانەی بۆچوونی 

كۆمەڵگەش بێت« میل وای بۆدەچێت كۆدەنگی بەڵگە نییە لەسەر پێكان و 

راستێتی و كەم دەنگیش بەڵگە نییە لەسەر نەپێكان و هەڵە« مەبەستی میل 

لەمەدا ئەوەیە كەبێ  بەشكردنی تاك لە دەربڕینی بۆچوونەكانی زیان بەخشە 

بۆ خەڵكی، تەنانەت بۆ مرۆڤایەتیش، میل بەردەوام دەبێت لە خستنەڕووی 

ئەگەر  بكات،  داهێنان  ناتوانێت  بیرمەندێك  «هیچ  دەڵێت:  تێڕوانینەكەی 

زیهنی  بینایی  و  توانا  هێزو  فكری  ئازادی  پێنەكات،  دەست  فكرەوە  لە 

مەنگیدا  و  بەسەر وەستاوی  مامناوەندییەكان و شۆڕش  توێژە  دەبەخشێتە 

بەرپا دەكات و كلیلی پێشكەوتن درووست دەكات.

میل رەخنە لە دیموكراتیەت دەگرێت و پێیوایە زاڵبوونی زۆرینەیە 

كەسێك  تەنها  كەمینەیەش  ئەو  ئەگەر  تەنانەت  كەمینەدا،  ئازدای  بەسەر 
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بێت، ئەمەش مانای ئەوەیە ئازادی الی میل پێویستی بەبوونی ئۆپۆزسیۆن 

و ئاڵوگۆری بیروبۆچون هەیە بۆ ئەوەی بیروبۆچوونە ئازادەكان گەشەبكەن، 

بەاڵم كاتێك هەموو ان تەسلیم ببن و رەخنە و لێپرسینەوە نەمێنێت، ئەوا 

فكر دەوەستێت و داهێنان پەكی دەكەوێت، ژیانی سیاسی لەدیدی میلدا 

لەسەر دوو بۆچوونی دژ بەیەك دەوەستێت و چاككردنی بارودۆخی خەڵك 

پێویستی بە ئازادی فكرو ملمالنێی بەڵگەدار هەیە.

مافی  ئەوە  هەیە  تاكەوە  مافی  بە  پەیوەندی  ئەوەی  پێیوایە  میل 

خۆیەتی و ئەوەی كە زیاتر بێت لەوە مافی كۆمەڵگەیە لە هەموو بارێكدا 

پێویستە لەسەر تاك دووربكەوێتەوە لە زیان گەیاندن بە بەرژەوەندیيەكانی 

ئەویتر و ئەمە جگە لەوەی دەبێت بەشێك لەو قوربانیانە لەئەستۆ بگرێت، 

كەكۆمەڵگە دەیەوێت.

دەستوەربداتە  كۆمەڵگە  كەنابێت  ئەوەی  سەر  دەكاتە  تەركیز  میل 

تێپەڕ  تر  كەسانی  مافی  نەبێت  كاتانەدا  لەو  تەنها  تاكەكانییەوە  ژیانی  ناو 

دەكرێت، مرۆڤ ئازادە لەهەموو ئەوانەی كە بەخۆیەوە پەیوەستە و ئەم 

ئازادییە لەو شوێنەدا كۆتایی دێت، كە زیان بە مافی كەسانی تر دەگات 

زانینیش لەدیدی میلدا گزی و فێڵ و ستەم دەگرێتەوە. میل بڕوایوایە كە 

ئازادی پێدراوێكی بەدیهنەری گەورەیە بۆ مرۆڤ و موڵكی كۆی مرۆڤایەتیە، 

هەروەها ئازادی دامەزرێنەری شارستانییەتەو ئەوكاتەی ئازادی ئاوا دەبێت، 

خۆری شارستانییەتیش دەكوژێتەوە، بەاڵم ئەوەی كە پەیوەندی هەیە بەو 

و  بازرگانی  چاالكیە  بە  بەرامبەر  دەیگرێتەبەر  حكومەت  كە  رێوشوێنانەی 

پیشەسازییەكان لە تێڕوانینی میلدا دژیەك نییە لەگەڵ ئازادی تاكەكاندا تا 

ئەو كاتەی كاركردن بێت لەسەر ئەوەی زیان بەهەموو كۆمەڵگە نەگات، میل 

بۆ ئەمەش نموونە دەهێنێتەوە:
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كاتێك كۆمەڵگە چاودێری فروتوفیڵە بازرگانییەكان لەئەستۆ دەگرێت 

و هەڵدەستێت بە سەپاندنی هەندێك مەرجی تەندروست بەسەر كارگەكاندا، 

یان كاتێك كۆمەڵگە مادە هۆشبەرەكان قەدەغە دەكات، ئەمانە هیچ كاتێك 

بە مانای ئەوە نایەن دەستدرێژی كراوەتە سەر ئازادییەكانی تاك.

ئەم  دادەنرێت  لیبراڵی  فەلەسەفەی  پێشەنگاكانی  یەكێك  بە  میل، 

و  تەندروست  بونیادنانێكی  ئامانجی  بە  جەماوەر،  دەدات��ە  فەلسەفەیە 

راگەیاندن  دەزگاكانی  پێویستە  كە  زانیارییانەی  ئەو  عەقڵيیان،  سروشتی 

بیدەنە هاواڵتیان، پێویستە بابەتی بن، تاك لە سایەی فەلسەفەی لیبراڵیدا 

ئازادی رەهای خۆی هەیە و دەتوانێت هەر شتێك كە رێی پێدراوە بیكات، 

كەس مافی ئەوەی نییە دەستوەربداتە كاروباری ژیانی تاكێكی ترەوە، میل، 

كۆبوونەوە  بۆچوونێك  لەسەر  مرۆڤایەتی  كۆی  ئەگەر  »تەنانەت  دەڵێ�ت: 

بكەن،  بێدەنگی  ناتوانن  هەبوو،  جیاوازی  بۆچوونی  لەمەدا  كەسێك  و 

وەك چۆن ئەم كەسەش ناتوانێت ئەوان بێدەنگ بكات، ئەگەر چی هێزو 

دەسەاڵتیشی هەبێت«.

سەرچاوە:

- لە رۆژنامەی »الرایە« 29 /2009/8 
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ژیان و هزری 
جۆن ستیوارت میل

وەرگيرانى: ڕەند
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لەندەن  شاری  لە  1806ز(  ئایاری  )20ی  لە  میل  ستیوارت  جۆن 

لەدایكبووە، ناوبراو نۆبەرە كوڕی )جیمز( و )هویت بارۆمیل( بوو، باوكی 

و  خۆی  سەردەمی  فەیلەسوفانی  بەرجەستەترین  لە  یەكێك  میل(  )جیمز 

كاریگەرترین كەس بووە لە سااڵنی خەمڵینی كەسێتی )جۆن ستیوارت میل(دا. 

واتا  گەورەكەی  كوڕە  بەتایبەت  منداڵەكانیدا  پەروەردەی  لەپێناو  میل(  )جیمز 

)میل(، كاتێكی زۆری تەرخانكرد. 

 )3( تەمەنی  لە  باوكییەوە،  وانەكانی  لەڕێگەی  میل(  ستیوارت  )جۆن 

لە  بخوێنێت.  زمانە  ئەم  توانی  ماوەیەك  پاش  بوو،  فێر  یۆنانی  زمانی  ساڵیدا 

تەمەنی )8( ساڵیدا سەرقاڵی فێربوونی التینی بوو، پاشان كۆمەڵێك بەرهەمی 

بەم زمانە خوێندەوە. 

پاشان  خوێندنەوە،  بۆ  رۆژانەی  ژیانی  كاتژمێرەكانی  سەرجەم  )جۆن( 

وانەگوتنەوە بە خوشك و براكانی دەبردەسەر. لە تەمەنی )12( ساڵیدا وێڕای 

و  ئەندازە  و  ماتماتیك  وانەكانی  یۆنان،  بەرهەمە كالسیكییەكانی  خوێندنەوەی 

پیشەیەكدا  لە هەر  فێردەبوو. جۆن دەیوت:«یەكەمین كاری فكریم  ژمێریاریی 

شرۆڤە  دۆزینەوەی  و  نادروستەكان  پاساوە  شیكردنەوەی  دەبرد،  بۆ  پەنام  كە 

نهێنییەكانی بوو«. 

ناوبراو لە تەمەنی )13( ساڵیدا، قۆناغێكی كامڵی ئابوری سیاسی لەالی 

باوكی خوێند، پاشان لە تەمەنی )14(ساڵیدا وانە فەرمییەكانی )جۆن ستیوارت 
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ئەو دەرەنجامەی كە  ژیاننامەی خۆیەوە گەیشتە  لە  )میل(  بوون.  تەواو  میل( 

بەهۆی كاریگەریی ئەو وانە فەرمییانەی لە باوكییەوە وەریگرتووە، كاتێك چووە 

نێو مەیدانی ژیانەوە، نیو سەدە لە هاوچەرخەكانی پتر كەوتەپێش. سەرەنجام 

ناوبراو لە )8ی ئایاری 1873ز( بەهۆی وەستانی لەناكاوی دڵەوە، لە )ئەڤینیۆن( 

كۆچی دواییكرد، دوا وتەشی ئەمە بوو: )دەزانم كارەكەم ئەنجام داوە(.

*قوتابخانەی سودگەرایی

ناوبراو بیرمەندی سەدەی نۆزدەهەمی بەریتانیا و نوێنەری قوتابخانەی 

و  لیبڕاڵیزم  سیاسییەكانی  قوتابخانە  یەكگەیاندنی  بە  خاڵی  و  لیبڕاڵیزم 

سۆشیالیزم بوو. بیرمەندانی قوتابخانەی سودگەرایی، چەمكی )پێوەر(یان لە 

هەموو مەیدانە جۆراوجۆرەكانی ئەخالقدا بە پێویست دەزانی، بنیاتنەرانی 

ئەم قوتابخانەیەش بریتین لە )جێرمی بينتام( و )جیمز میل(ی باوكی جۆن 

ستیوارت میل. ئەم بیرمەندانە لەو بڕوایەدان كاری باش و سودمەند هەر بە 

یەك كار دادەنرێن، )سودمەنديی( فاكتەری بەختەوەرییە.

پێویستە  مرۆیی  رەفتاری  ئامانجی  ئ��ەوان،  پرەنسیپەكانی  بەپێی 

تاكی  زۆرترین  لەپێناو  خۆشگوزەرانی  ئاستی  بەرزترین  فەراهەمهێنانی 

ئاراستەكردنی  فەزیلەتەكانە،  سەرجەم  بنەمای  )س��ود(  بێت.  كۆمەڵگە 

بەهاكانمان بەرەو چێژ سنورێكی دیاریكراوی هەیە. 

میل دواتر پێداچوونەوەیەكی بە پرەنسیپە سەرەتاییەكانی قوتابخانەی 

سودگەراییدا كرد، مەسەلەی )دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی( كرد بە گرنگترین 

كە  یاد  بهێنینەوە  ئەوەش  پێویستە  خۆی.  ئابوری  و  سیاسی  باسوخواسی 

كۆمەڵگەی بەریتانی لە ناوەڕاستی سەدەی نۆزدەهەمدا، هاوكات بوو لەگەڵ 

بەریتانیا  سەروەختەدا  لەو  میل،  بەرهەمەكانی  گرنگترین  باڵوبوونەوەی 

پێشكەوتووترین كۆمەڵگەی پیشەسازی جیهان بوو. 
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*سودگەرایی

 )Utilitarianism ناوبراو لە بەرهەمەكەی خۆیدا بەناوی )سودگەرایی

كە لە ساڵی )1861ز( باڵویكردەوە، مەسەلەی )دادپەروەریی( خستۆتەڕوو، 

خۆشبەختی هەر مرۆڤێك بە خێروبێر دادەنێت، لەو بڕوایەدایە خۆشبەختی 

گشتی خێروبێرە بۆ كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی، زیادبوونی قازانج و بەختەوەریی 

و چێژیش بە پێوەرێكی ئەخالقی بۆ رەفتاری مرۆیی دادەنرێت. 

میل )چۆنایەتی(ی لەگەڵ )چەندایەتی(ی بەختەوەریی هەڵدەسەنگێنێ، 

ئەمە  ئەگەرچی  ئەخالقیانەیە،  هەستی  خاوەنی  )مرۆڤ  بڕوایەدایە  لەو 

كارێكی سروشتییە، بەاڵم ئەخالق لەگەڵ مرۆڤدا لەدایك نابێت و پێویستە 

لەڕێگەی پەروەردەوە فێری ببێت(. 

میل چەمكی )دادپەروەری(یش لە ڕیزی ئەو هەستانەدا دادەنێت و 

وەك )هەستێكی هاوبەش لەگەڵ مرۆڤەكانی تردا( دەینرخێنێت.

لە فەسڵی پێنجەمی ئەو پەرتوكەیدا و لە تاوتوێی پەیوەندی نێوان 

)دادپەروەریی و قازانج(دا، ئەوەمان وەبیر دەهێنێتەوە، كە هەستێكی بەهێز 

نێو  دێتە  غەریزە  بەشێوەی  دادپەروەریی،  چەمكی  بۆ  ڕوون  وێنایەكی  و 

هزری مرۆڤەوە. 

تایبەتمەندیی  بۆ  فەیلەسوفان، هێمایەك  زۆرینەی  تێڕوانینی  بەپێی 

كاری  كە  ئەوەدایە،  لەپێناو  دادپ��ەروەری  بەڵگەی  و  هەقیقەت  ناوخۆیی 

بەاڵم  هەبێت،  سروشتدا  لە  ڕەها  شێوەیەكی  بە  پێویستە  دادپەروەرانە 

وەك  یاخود  بكەین،  قبوڵ  دادپەروەریی  سروشتیانەی  هەستی  بوونی  چ 

پێوەرێكی سەرەكی بۆ هەڵسەنگاندنی رەفتاری دروست بیخەینەڕوو، ئەوا 

لەگەڵ  توندوتۆڵیان  پەیوەندییەكی  ڕاستییە،  ئەو  بۆ  تێگەیشتنەكە  هەردوو 

یەكتردا هەیە.
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*كۆت و بەندی ژنان

كۆت و بەندی ژنان پەیامێكە )جۆن ستیوارت میل( لە ساڵی )1869ز(دا 

باڵویكردەوە. لەو سەروەختەدا، ژنانی بەریتانیا هێشتا لە زۆرینەی مافەكانیان 

وەك مافی دەنگدان بێبەش بوون، لەم ڕووە كاتێك )میل( بەرگری لە مافەكانی 

ناخی  لە  ئەو  بە قسەكانی دەكرد، بەاڵم  گاڵتەو گەپیان  ژنان كرد، كەسانێك 

دڵەوە لەو بڕوایەدا بوو، كە بارودۆخی ئێستای ژنان بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ 

جیهانی مۆدێرندا تەبا نییە، ژنان پێویستە لەگەڵ پیاواندا خاوەنی مافی یەكسان 

بن.

)میل( لە سەرتاسەری ئەم پەیامەدا هەوڵیدەدا بیسەلمێنێت كە رەفتار و 

هەڵسوكەوت و پێگەی ئێستای ژنان زادەی سروشت نییە، بەڵكو لە دیدگاكانی 

زۆرینەی  بڕوای  بە  )میل(  پەیامەكەی  گرتووە.  سەرچاوەی  كۆمەڵگەوە  نێو 

چاودێران، یەكێكە لە باشترین ئەو بەرهەمانەی تائێستا بۆ داكۆكی لە مافەكانی 

ژنان نوسراون.

* پرەنسیپە ئەخالقییەكان:

)میل( ئەخالق بۆ دوو دەستە دابەشدەكات

1. ئەركی ئەخالقیانەی تەواو: بریتین لەو ئەركانەی كە پراكتیزەكردنیان 

كەوتوەتە ئەستۆی خودی خۆمانەوە، وەك )بەخشندەیی، یاخود چاكەكاری(.

ئەگەرچی ئەو فەزیلەتانە بە ئەركێكی ئەخالقی دێنە هەژمار، بەاڵم هیچ 

ناڵێت كە بەدیاریكراوی لەكوێ و لە بەرامبەر كێدا دەبێ ئەنجامیان  كەسێك 

بدەین.

2. ئەو ئەركە ئەخالقییە تەواوەتیانەی كە پێویستە هەمیشە و لە هەموو 

شوێنێكدا پراكتیزە بكرێن، بۆ نموونە حەزی دادپەروەریی دەچێتە ئەم خانەیەوە. 
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لە  یەكێكە  هاواڵتیاندا  لەنێو  جوداكاریی  )میل(ەوە،  ڕوانگەی  لە 

نادادپەروەریی. ناوبراو بۆ ڕوون كردنەوەی جیاوازی نێوان  خەسڵەتەكانی 

)دادپەروەری( و فەزیلەتەكانی وەك )بەخشندەیی، یاخود چاكەكاری(، ئەوە 

دەخاتەڕوو كە دادپەروەریی تەنها بەمانای ئەوە نییە ئەو كارەی هەقە ئەنجامی 

بدەین و ئەوەی ناهەقە خۆمانی لێ بەدوور بگرین، بەڵكو دادپەروەیی بەو 

مانایەیە هەر كەسە بتوانێ لەهەمبەر ئێمەدا وەك مافێكی ئەخالقی داوای 

مافەكانی خۆی بكات، لەكاتێكدا هیچ كەسێ ناتوانێ لەهەمبەر ئێمەدا داوای 

هەقی خۆی لە بواری )بەخشندەیی و یاخود چاكەكاری(دا بكات.

)میل( وێڕای ئەو شیكردنەوانە، لەو بڕوایەدایە چەمكی )دادپەروەری 

نازناوی زنجیرەیەك ڕێسای ئەخالقیانەیە، بە بەراورد لەگەڵ ڕێسا رەفتارییە 

و  خوڵقاوە  مرۆڤایەتیدا  خۆشبەختی  لەپێناو  تریشدا،  پراكتیكییەكانی 

بەشێوەیەكی نامەرجدار ئەركی مرۆڤن. 

)میل( دەستەواژەی )داخوازی هەق و مافی هەر كەسێك لە هەمبەر 

كەسەكانی تردا( بە ئەركێك دادەنێت، سروشتی وێنای چەمكی دادپەروەریش 

لەم دەستەواژەیەدا دەدۆزێتەوە.

*ئاسایش

دیكە  بوارەكانی  هەموو  لە  مرۆڤێكەوە  هەر  ڕوانگەی  لە  )ئاسایش( 

چارەنوسسازترە. مرۆڤ دەتوانێت چاوپۆشی لە زۆرینەی پێداویستییەكانی تری لە 

جیهاندا بكات، یاخود بە شتی تر ئاڵوگۆڕ و جێگۆڕكێیان پێ بكات، بەاڵم هەرگیز 

ناتوانێت چاو لە )ئاسایش و ئارامی( بپۆشێت، چونكە تەنها لە رێگەی )ئاسایش(

ەوە مرۆڤ دەتوانێت خۆی لە بەدبەختی بپارێزێت. 

لەم دیدگایەوە ئەو ڕێكارە ئەخالقیيانەی ڕێگە لە زیان گەیاندنی مرۆڤەكان 

بە یەكتر دەگرێت، بە بەراورد لەگەڵ ئەو ڕێكارە رەفتاریيانەی تەنها بۆ بوارێكی 
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ژیان دانراون، بایەخێكی زیاتریان بۆ خۆشگوزەرانی مرۆیی هەیە، چونكە پەیڕەوی 

لەم  پەیڕەویی  ئەگەر  ئاشتەوایی.  فەراهەمكردنی  دەبێتەمایەی  ڕێكارانە  لەو 

دەستورانە بەپێی ڕێسایەك دانەڕێژرێت و هەموو الدانێكی لێ وەالنەنرێت، ئەوا 

هەر مرۆڤێك دوژمنەكەی خۆی لە بوونیەتی مرۆڤەكانی تردا دەبینێتەوە. 

ئەركەكانی پەیوەست بە پیادەكردنی دادپەروەریش، لە پرەنسیپی هەمان 

ئەو دەستورە ئەخالقیانەوە هەڵقواڵون. 

)جۆن ستیوارت میل( پاشان مەسەلەی )دادپەروەریی دادوەری( دەخاتەڕوو، 

ڕایدەگەیەنێت كە ئەم پرەنسیپەی )پێویستە هەر كەسێ چی شایستەیەتی پێویستە 

پیادە  خ��راپ(  بە  دەره��ەق  خراپەش  و  چاك  بۆ  )چاكە  واتا  ببەخشرێ(  پێی 

بكرێت، ئەمەش نەك تەنها جەخت لەسەر چەمكی دادپەروەری دەكاتەوە، بەڵكو 

هاوكات هەستێكی هاوبەشی تایبەتییە لەپێناو نرخاندنی مرۆڤدا، )دادپەروەریی( 

لە قازانجێكی خاوێنیش بااڵترە. 

*دادپەروەیی لە دابەشكردندا

بە بڕوای ميل )دادپەروەریی بریتییە لە دابەشكردن بە مۆدیلی ئەرستۆ(، 

یەكسان  شێوەیەكی  بە  كەسانەی  ئەو  لە هەمبەر هەموو  پێویستە  مانایەی  بەو 

لەگەڵدا  مامەڵەیان  یەكسانیش  شێوەیەكی  بە  كردووە،  كۆمەڵگە  بە  خزمەتیان 

بكرێت، ئەمەش بااڵترین پرەنسیپی گشتی دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی و دابەشكردنە. 

لە  هاواڵتیان  سەرجەم  هەوڵدانی  و  كۆمەاڵیەتییەكان  ناوەندە  هەموو 

بەرزترین پێوەردا، دەشێت لەسەر ئەم پرەنسیپە دابڕێژرێت.

چونكە  قوڵە،  ڕەگوڕیشەیەكی  خاوەنی  ئەخالقییە،  مەزنە  ئەركە  ئەم 

دەستەواژەیەكی الوەكی نییە، بەڵكو لە بااڵترین پرەنسیپی ئەخالقییەوە هەڵقواڵوە 

و بەشێك لە چەمك و پرەنسیپی قازانج، یاخود بەختەوەریی مەزن لەخۆدەگرێت. 



ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل

10
0

كەواتە دادپەروەریی ناوێكە لەپێناو مەسەلە دیاریكراوەكانی ئەخالقدا، 

ئەگەر بەشێوەیەكی گشتیانە لەبەرچاوی بگرین، ئەوا لە پلەبەندی تایبەت 

بە قازانجی كۆمەاڵیەتیدا، پلەیەكی بەرزی هەیە. لەبەر ئەم فاكتەرەش، لە 

ئاستێكی بااڵدا پێویستی بە بەڵێنی جێبەجێكردنە. دادپەروەریی ناونیشانێكی 

سەرجەم  لە  كە  كۆمەاڵیەتیدا  قازانجی  بوارەی  ئەو  لەپێناو  گونجاویشە، 

بوارەكانی تر بایەخی پترە. 

*دوا وتە

)میل( لە كرۆكی تیۆرەكانی خۆیدا چەمكی )دادپەروەری( بەكارهێناوە 

و لەو بڕوایەدایە: بانگەشەی هەقی هەر كەسێك لە هەمبەر كەسانی تردا، 

لەسەر  دەگەیەنن كە  ئەوە  مانای  ئەخالقی  یاسایی و  پرەنسیپی  هەروەها 

بنەمای ئەم پرەنسیپانە، هەر كەسە و مافی شیاوی خۆی وەردەگرێت. 

بەو مانایەی )جۆن ستیوارت میل( چەمكی دادپەروەری وەها پێناسە 

دەكات، كە بریتییە لە )رەفتاری یەكسان لەگەڵ هەموواندا( و )دابەشكردنی 

كەسەكانە  نێوان  جیاوازی  بەگوێرەی  مادییەكان  سەرچاوە  دادپەروەرانەی 

لەگەڵ یەكتردا(. 

)میل( پێیوایە خەسڵەتی )ئەركی دادپەروەریی( لەوەوە سەرچاوەی 

گرتووە كە سود دەبەخشێت و بەختەوەرییەكی مەزن بۆ هەمووان دێنێتەدی. 

سودەی  ئەو  بەپێی  هاواڵتییەك  هەر  )م��ی��ل(ەوە،  ڕوانگەی  لە 

لەو  پاشان  دەدات،  گشتی  كۆمەاڵیەتی  سودی  بە  پەرە  دەیگەیەنێت، 

ڕێگەیەوە دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی بەرەو زیاتر دەچێت، لە هەمانكاتدا لە 

دۆخێكی دیاریكراوی مێژوویی و نایەكسانی كۆمەاڵیەتیشدا، ئەم خەسڵەتە 

دەتوانێ قازانج بە كۆمەڵگە بگەیەنێت. 

رووبەرووی  هاواڵتیاندا  گشت  لەگەڵ  مامەڵە  هەلومەرجەدا،  لەو 

كۆمەڵێت سنوردارێتی دەبێتەوە، بەاڵم ناتەبایی نێوان ئاراستە جۆراوجۆرەكان 



10
1 ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل

خەسڵەتی  ئەم  سەرەنجام  لەئارادان،  هەمیشە  چینایەتییەكان  ناكۆكییە  و 

سودگەیاندنە بەسەر هەموویاندا زاڵ دەبێت. 

ئابوری  سیستەمی  چوارچێوەی  لە  ناكۆكییەكان  )میل(،  بڕوای  بە 

سەرمایەداریشدا، لەڕێگەی ریفۆرمەوە شیاوی چارەسەرن.

ڕیفۆرمێكی  الیەنگری  خۆیدا  بەرهەمەكانی  لە  )میل(  بەمشێوەیە 

بەرنامە بۆ داڕێژراوی لە سیستەمی ئابوری سەرمایەدارییدا دەكرد، ناوبراو 

فێركاریی  و  پەروەردەیی  ژیانی  لە  كرێكاران  كە  بوو،  ئەوەش  خوازیاری 

كۆمەڵگەدا بەشدار بن.

)میل( مەسەلەی نایەكسانی پێكهاتەی لەو سیستەمەی لەسەر بنەمای 

هەموو  كە  قبوڵە  لەالی  شوێنە  ئەو  تا  بنیاتنراوە،  سەرمایەداریی  ئابوریی 

ئەندامانی كۆمەڵگە بتوانن سود لەو موڵكایەتی تایبەتییە وەربگرن. 

ناوبراو لە ئاقاری داكۆكییەكانی خۆیدا لە ئازادی تاكەكەس، لەپێناو 

لیبڕاڵیستانەی  كۆدەنگی  لە  پشتیوانیشی  مرۆڤانەدا،  ئەو  كەسێتی  گەشەی 

كرێكاران، لەپێناو دامەزراندنی سەندیكا و ڕێكخراو و یەكێتییەكاندا دەكرد. 

بێگومان ئازادی تاكەكەس لەالی )میل(، بەر لە هەرشتێك بریتییە 

هاتنەئارای  لە  )میل(  ترسی  رادەربڕین(.  )ئازادی  و  ویژدان(  )ئازادی  لە 

تۆتالیتاریزم لە مەیدانی گشتیدا، لەبەر خاترانەی ئەم ئازادییانەیە. 

)میل( لەو بڕوایەدایە هەر تاكەكەسێك دەشێت بەدوای خێرو چاكەی 

خۆیەوە بێت، بەو مەرجەی ئەم ڕەوتە زیان بە بەرژەوەندی كەسانی تر 

نەگەیەنێت.

كە  دادەنێت،  شیاو  بە  تایبەت  موڵكایەتی  ئاستە  ئەو  تا  )میل( 

كاری  لە هێزی  ئەو هاوواڵتیانەی جگە  بوونی  بۆ  مایەی هەڕەشە  نەبێتە 

خۆیان، چیتر شك نابەن. بەختەوەری هەر مرۆڤێك پێویستە بە ئەندازەی 

خۆشبەختی هەر مرۆڤێكی تر لەبەرچاو بگرین، سەبارەت بەمەش كە هەر 
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كەسە و بەشێوەیەكی یەكسان خوازیاری خۆشبەختیە، بەو مانایەیەى كە هەر 

كەسە پێویستە خاوەنی ڕێوشوێنی گەیشتن بەو بەختەوەرییە بێت، بەدەر لە 

كۆمەڵێك پاساوی ئەو سنور و هێاڵنە نەبێت، كە هەلومەرجی تایبەتی ژیانی 

مرۆیی و بەرژەوەندی گشتی بەسەرماندا دەسەپێنن. 

سەرچاوە: 

مجلە معرفت نو، شمارە 1، سال 1390، ص )53-46(.
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