
پەیمانی کۆمەاڵیەتی الی جۆن لۆک
پەیام حازم
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بــۆ  لــۆک  الی  کۆمەاڵیەتــی  پەیانــی 

پاراســتنی ژیــان و ئازادیــی خاوەندارێتــی 

و پاراســتنی مافــی تاکــە تاکــەی مرۆڤــە. 

بێــت  بەهێــز  هێنــدە  دەوڵــەت  نابێــت 

و هێنــدە خــاوەن دەســەاڵت بێــت، کــە 

تــاک  ئازادییەکانــی  تــەواوی  کۆنرۆڵــی 

ــەم  ــکات، ئ ــێل ب ــان پێش ــکات و مافەکانی ب

بەڵکــو  نییــە،  یاســا  لــە  بــەدەر  دۆخــە 

لــەم دۆخــەدا )یاســا رسوشــتییەکان( ڕۆڵ 

دەگێــڕن، ئەمــە هەمــان تێگــەی )یاســای 

ــتیەکان،  ــتی(یە الی سکۆالس ــی رسوش مۆراڵی

ــەوە.  ــی لێکراوەت ــۆک جەخت ــە ل ــەر ل ــە ب ک

بەبــێ ئــەم یاســا رسوشــتییانەش هەمــوو 

لــۆک  مە   حاڵــە.  پەیانێکــی کومەاڵیەتــی 

دەکاتــەوە،  لەمــە  جەخــت  بەتونــدی 

بەبــێ ئــەوەی بایەخێکــی زۆر بــۆ یاســا 

رسوشــتییەکان دابنێــت، لــەو پەیانــەدا کــە 

ــدا  ــوان خەڵکی ــە شــێوەیەکی فەرمــی لەنێ ب

دەوڵــەت.  پێکهێنانــی  بــۆ  دەبەســرێت 

چونکــە یاســا رسوشــتییەکان تەنهــا ئەوەنــدە 

ــۆ  ــن ب ــت هەب ــە دەبێ ــە ک ــان هەی گرنگیی

ــە  ــا ل ــە ببەســرێت، ئەگین ــەوەی پەیانەک ئ

نامێنێــت،  ڕۆلێکیــان  هیــچ  پەیانەکــەدا 

رسوشــتییانە  یاســا  ئــەو  گرنگیــی  واتــە 

بــۆ  پەیانەکەیــە  بەســتنی  کاتــی  تــا 

چونکــە  ببەســریت،  پەیانەکــە  ئــەوەی 

بــۆ لــۆک بــە پێچەوانــەی فەیلەســوفانی 

دەوڵــەت  کۆمەاڵیەتییــەوە،  پەیانــی 

گەشەســەندنێکی رسوسشــتی نییــە و لــە 

دەوڵــەت  بەڵکــو  هەبێــت،  رسوشــتەوە 

ئــازادی  ویســتی  و  ئیــرادە  بەرهەمــی 

ــە لەســەر بنەمــای چاکــەی گشــتی،  تاکەکان

ــەدا  ــرادەی زۆرین ــە ئی ــە ب ــا داننان هەروەه

لەپێنــاو مافەکانــی تاکــە تاکــەی کۆمەڵــگادا.

ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێــت کــە کەمینــە بچیتــە 

ــی  ــان دیکتاتۆریەت ــەاڵت ی ــاری دەس ــر ب ژێ

لەپێنــاو  زۆرینــە  بەلکــو  زۆرینــەوە، 

پاراســتنی کۆمەڵــگا و تاکەکانــدا، دان بــە 

دەســەاڵتی زۆرینــەدا دەنێــن.

رسوشــتییەکان  یاســا  پێیوایــە  لــۆک 

کۆمەڵێــک مافــی رسوشــتی بــە هەمــوو 

تاکێــک دەبەخشــێت، هــەر تاکێــک لــە 

ئێمــە مافــی ئــازادی و مافــی ژیانــی هەیــە 

ــی  ــازادی و ماف ــە ئ ــان ب ــەی زی ــەو مەرج ب

بەبــێ  بــەاڵم  نەگەیەنێــت،  تــر  ئەوانــی 

توخمــی زۆرەملــێ ناتوانیــن ببینــە خاوەنــی 

ئــەو مافــە رسوشــتییە. بــۆ ئــەو کارە دەبێــت 

پێکــەوە  کۆمەاڵیەتــی  پەیانێکــی  لــە 

ببەســرێن.

ــە  ــە دێت ــک ک ــە هەمــوو مرۆڤی ــۆک پێیوای ل

دونیــاوە بــە شــێوەیەکی خۆڕســکی خاوەنــی 

مافگەلێکــە

کــە ســەرەتاییرینیان مافــی پاراســتنی ژیانــە، 

ــا و  ــەت و یاس ــچ حکوم ــەدا هی ــەم دۆخ ل

دامەزراوەیەکــی تێــدا نییــە مــرۆڤ ئازادانــە 

ــە دەســەاڵت و یاســا دەژی. دوور ل

لــەم دۆخــەدا لــۆک بــاس لــە خاوەندارێتیــی 

ــپ و  ــی کۆس ــەڵ نەبون ــتی دەکات لەگ گش

تایبەتــی.  خاوەندارێتیــی  بــۆ  بەربەســت 

جــۆن لــۆک دەڵێــت »پیادەکردنــی مــاف 

ــابی  ــەر حیس ــت لەس ــەوە نابێ ــەن تاک لەالی

ــوو  ــەر واب ــت، ئەگ ــر بێ ــی ت ــی تاکەکان ماف

مافــی رسوشــتی پێشــێل دەکرێــت و مافیش 

ڕەوایەتــی لەدەســتدەدات و دەگۆڕێــت بــۆ 

ــی«. ــێ مافی ب

بنەمــای  لــۆک  الی  بڵێیــن  دەتوانیــن 

رسوشــت  و  مــرۆڤ  نێــوان  پەیوەندیــی 

ــەر دەکات.  ــەنگێنیت و کاری لەس هەڵدەس

رسوشــتی  دۆخــی  مرۆڤێکــی  هەمــوو 

ــە  ــی و هــاوکات ب ــی موڵکــی خۆیەت خاوەن

ویســتی هیــچ کەســێکی دیکــەوە بەنــد 

نییــە، چونکــە هیــچ مرۆڤێــک موڵــک و 

مافــی زۆرتــر نییــە لــە کەســی تــر. ســەرجەم 

ئافرێنەرێکــە،  بەرهەمــی  مرۆڤایەتــی 

خزمەتــکاری خودایەکــی ســۆڤینەرە و تەنهــا 

بــە ویســتی ئــەو نێردراوەتــە ئــەم جیهانــە، 

ــێ  ــە ژیانێکــی ب ــازادە ن ــە ئ ــە مــرۆڤ ن بۆی

جڵــەوی هەیــە تــا ژیانــی خــۆی یــان کەســی 

دیکــە بشــێوێنێت.

لــە دۆخــی رسوشــتیدا یاســایەکی رسوشــتی 

ــی  ــەوەی خــودا عەقڵ ــە ل ــە بریتیی ــە ک هەی

لەســەر  هەتــا  بەخشــیوە  مــرۆڤ  بــە 

ڕێناییەکانــی بــڕوات و ئــازار بــە کــەس 

نەگەیەنێــت. بــە بۆچوونــی لــۆک لــە دۆخی 

تایبــەت‹‹  ›‹خاوەندارێتیــی  رسوشــتیدا 

ــە. هەی

خــودا زەوی و بەرهەمەکانــی بــە مــرۆڤ 

بەخشــیوە تــا بــە ئارامــی و ئاســودەیی 

ســوودی لێوەربگــرن بــێ ئــەوەی مافــی 

موڵکــداری لەســەر شــتێک بــەرز بکاتــەوە، 

بــەاڵم مــرۆڤ مافــی هەیــە بــە موڵکــی 

تایبەتــی خــۆی هەســتێت. واتــە خــاوەن 

ــە کاری  ــت بۆی ــۆی بێ ــی خ ــی تایبەت موڵک
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ــەون. ــە دەســتییەکانی ئ جەســتە و بەرهەم

رسوشــت  لــە  مــرۆڤ  شــتانەی  ئــەو 

و  لێدەبینێــت  ســوودی  و  وەریدەگرێــت 

بــەکاری دەبــات دەبێتــە موڵکــی ئــەو وەک 

ــەو  ــتا ب ــەو ئێس ــە کاری ئ ــدار، چونک خاوەن

لێرەشــەوە کەمــی  بــووە  ئاوێتــە  موڵکــە 

کــردووە. زیــادی 

بــە  خــوداوە  لەالیــەن  زەوی  بەخشــینی 

مــرۆڤ وای کــردووە کــە مــرۆڤ فێــری 

خاوەنداریــی  واتــە  ببیــت،  خاوەنــداری 

ســنوور. بــەاڵم هێنــدە ناخایەنێــت مافێکــی 

ــی  ــگای ماف ــەی جێ ــۆ خاوەنەک ــنوور ب بێس

ــش بەهــۆی  ــەوە، ئەوەی ــنوورداری ناگرێت س

داهێنانــی پــارەوە.

خاوەندارێتیــی  عەقاڵنیــی  دەســتووری 

بەقــەد  و  کەســە  هــەر  دەڵێــت  کــە 

ــارەوە  پێویســتی خــۆی هەیبێــت بەهــۆی پ

داواکاریــی  چونکــە  هەڵدەوەشــێتەوە، 

زێــدە  موڵکــی  بــۆ  هەمیشــە  مــرۆڤ 

بەرزدەبێتــەوە، لێــرەوە نرخــی ناوخۆیــی 

بەســەردادێت. گۆڕانــی  شــتەکان 

لــۆک زۆر جەخــت لــە مافــە رسوشــتییەکان 

یەکســانی  و  ئــازادی  وەک  دەکاتــەوە 

جەخــت  زیاتــر  بــەاڵم  کــردن،  ژیــان  و 

دەکاتــەوە،  تایبــەت  خاوەندارێتیــی  لــە 

پێیوایــە خاوەندارێتیــی تایبــەت لــە دۆخــی 

ــووە  ــەش ب ــی هاوب ــتیدا خاوەندارێتی رسوش

واتــە خــودا زەوی وەک خەاڵتێکــی هاوبەش 

بــە هەمــوو مرۆڤــەکان بەخشــیوە، هــەر 

مرۆڤــی مافــی ئــەوەی هەبــووە ســوود لــەو 

زەوییــە وەربگرێــت.

هاوبــەش  خاوەندارێتیــی  پێیوایــە  لــۆک 

رسوشــتیرە  و  گونجاوتــر  و  لەبارتــر 

ئەگــەر  تایبــەت،  خاوەندارێتیــی  تــا 

پێویســتە  بــوو  تایبەتیــش  خاوەندارێتیــی 

مــرۆڤ بــەو عەقڵــەی یــەزدان پێیبەخشــیوە 

و  زەوی  ئــەو  چۆنــی  چــۆن  بزانیــت 

ــێ  ــوودی ل ــۆن س ــت و چ ــە بەکاردێنێ موڵک

وەربگریــت، بــۆ مانــەوەی ژیانــی خــۆی.

ــارەی  ــت دەرب ــۆک بێ ــەی ل ــی تیۆرەک بەپێ

)مــاف( ئــەوا  تایبەتــی،  خاوەندارێتیــی 

پێــش  یــان  و  رسوشــتی  دۆخــی  یــش 

کۆمەڵــگای ســەرەتایی دەکەوێــت، ئــەوەش 

تایبەتیــی  ئەوەیــە خاوەندارێتیــی  مانــای 

مــرۆڤ لەگــەڵ خۆیــدا هێناویەتییــە نــاو 

کۆمەڵــگاوە مافێکــە مــرۆڤ یــا تــاک بــە 

خــۆی  هۆشــی  و  جەســتە  هێــزی  و  وزە 

دەســتەبەریدەکات.

لــە دۆخــی رسوشــتیی الی لــۆک مــرۆڤ 

ئــازادی و ئاسایشــی بەرقــەرارە، واتــە لــە 

دۆخــی رسوشــتیدا هەمــو شــت ئاســاییە 

تەنیــا کێشــە ئەوەیــە کــە سیســتەمێکی باش 

و ڕێکخــراو لەئارادانییــە بــۆ ڕێکخســتنی 

ئــەم  لەبــەر  مــرۆڤ،  پەیوەندییەکانــی 

گرێبەســت  بــە  پێویســتان  دۆخەشــە 

دەبێــت. کۆمەاڵیەتــی(  )پەیانــی 

کۆمەڵگــە  ئەندامانــی  پەیانــەدا  لــەم 

مەبەســتی  بــە  ڕێکدەکــەون  لەســەری 

دۆخێکــی باشــر و کامڵــر و خۆشــگوزەرانر 

ــی  ــە دۆخ ــرۆڤ ل ــتی. م ــی رسوش ــە دۆخ ل

رسوشــتیدا خاوەنــی کۆمەڵێــک مافــە؛  دوو 

ئەوەیــە  یەکیــان  گرنگــە  زۆر  کــە  مــاف 
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مــرۆڤ خاوەنــی مافــی خۆڕســکی خۆیەتــی 

چــۆن ڕەفتــار دەکات بــۆ پارێزگاریکــردن 

لــە خــۆی و مانــەوەی، ئــەوی دیکەیــان 

ــی  ــک ماف ــوو مرۆڤێ ــەوەی هەم ــە ل بریتیی

رسوشــتی  دەســەاڵتی  کــە  خۆیەتــی 

ئــەو  ســزادانی  بــۆ  بەکاربهێنێــت  خــۆی 

ــتییەکان  ــا رسوش ــە یاس ــە دژ ب ــەی ک تاوانان

ئەنجامدەدرێــت.

ــی  ــاو دۆخ ــە ن ــە دەچێت ــک ک ــرۆڤ کاتێ م

مەدەنییــەوە، دەســتبەرداری ئــەو مافانــە 

خــۆی  ڕەزامەندیــی  بــە  واتــە  دەبێــت، 

مەدەنــی  کۆمەڵــگای  خاتــری  لەبــەر 

ئــەوەی  بــۆ  دەبێــت،  دەســتبەرداری 

یارمەتیــی دەســەاڵتی جێبەجێکــردن و یاســا 

کۆمەڵگــەدا. لــە  بــدات 

دۆخــی  ڕەوشــی  لــە  دەربازبــوون  بــۆ 

رسوشــتیی مــرۆڤ )تــاک( دەبێــت ملکەچی 

بۆئــەوەی  بــن،  کۆمەاڵیەتــی  پەیانــی 

و  خۆشــگوزەرانی  و  بــکات  یەکگرتویــان 

بــەرەو  و  هەبێــت  ئارامــی  و  ئاســایش 

دەکاتــەوە. بەرزیــان  مەدەنــی  ڕەوشــی 

ئــەم گرێبەســتە پەیانێکــە لەگــەڵ هەمــوو 

کەســێکدا، ئــەم گرێبەســتە بــە پێچەوانــەی 

دەڵێــت  هۆبــز  کــە  پەیانەیــە  ئــەو 

پەیانێــک نییــە کــە هــەر کەســێک بــە 

ئــەوی تــر بڵێــت )مــن مافــی دادوەریکــردن 

ــەس  ــە ک ــە فاڵن ــۆم ب ــی خ ــەڕ ئاسایش لەم

یــان فاڵنــە کۆمەڵــە دەدەم ئەگــەر بێــت 

بکەیــت(  جــۆرە  لــەو  کارێکــی  تــۆش  و 

ــا  ــتیەتی تەنی ــۆک مەبەس ــەی ل ــەو پەیان ب

کۆمەڵگایەکــی مەدەنــی دروســت دەبێــت. 

لــە گرێبەســتی دامەزراندنــی کۆمەڵگــەی 

ــۆی  ــی خ ــک ماف ــرۆڤ هەندێ ــی م مەدەن

بەشــەی  ئــەو  بــەاڵم  لەدەســتدەدات، 

ــە  ــی دەکات ک ــۆی گەرەنت ــی خ ئازادییەکان

ماوەتــەوە لەگــەڵ حکومەتــدا.

دوو  بــە  لــۆک  الی  رسوشــتی  دۆخــی 

ــەدا  ــەم میان ــر ل ــت و ئی ــدا تێدەپەڕێ قۆناغ

ســنوردار  مافــی  جێــی  بێســنوور  مافــی 

ــە،  ــە بەرپرس ــەم گۆڕان ــارە ل ــەوە، پ دەگرێت

غەریــزەی  هەمیشــە  پــارە  ئابووریــی 

ــدار  ــاراوە، مــرۆڤ بێ ــە ئ موڵکخــوازی دێنێت

ــە زیادکردنــی موڵکــی تایبــەت  دەکاتــەوە ل

و موڵکخــوازی، لێــرەوە دۆخــی ئاســایش 

بــۆ دۆخــی جەنــگ دەگۆڕێــت؛ لێــرەوە 

ــتدەبێت وەک  ــەت دروس ــتیی حکوم پێویس

ئاسایشــی  )زامنکــەری  دەڵێــت  هۆبــز 

گشــتی نییــە، بەڵکــو بریتییــە لــە دەوڵەتــی 

خاوەندارێتــی(.   پارێــزەری 

جیاکردنــەوەی  بــۆ  داواکاریــی  لــۆک 

ــۆک  ــدا الی ل ــە دەوڵەت دەســەاڵت دەکات ل

دەســەاڵتی  لــە  خۆپاراســتنە  بــۆ  ئەمــە 

کــە  نادیموکراســی  و  دیکتاتۆریــەت 

لــۆک  دەکــرد،  بــۆ  بانگەشــەی  هۆبــز 

جگــە  دەســەاڵتێک  هــەر  پێیوابــوو 

لــە  کــە  دیموکراســی  دەســەاڵتی  لــە 

هــۆی  دەبێتــە  پەیڕەوبکرێــت  دەوڵەتــدا 

نائاسایشــی و نائارمــی و شــکاندنی پەیانــە 

. تییەکــە کۆمەاڵیە

بــۆ  دابەشــدەکات  دەســەاڵت  لــۆک 

لــۆک  جێبەجێکــردن.  و  یاســادانان 

الیەنگــری دەســەاڵتی دەســتووری بــووە 

لۆک پێیوایە یاسا 
سروشتییەکان 
کۆمەڵێک مافی 

سروشتی بە هەموو 
تاکێک دەبەخشێت، 

هەر تاکێک لە 
ئێمە مافی ئازادی 

و مافی ژیانی 
هەیە بەو مەرجەی 
زیان بە ئازادی و 
مافی ئەوانی تر 

نەگەیەنێت
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بــە پێچەوانــەی هۆبــزەوە کــە الیەنگــری 

بــووە. ڕەهــا  دەســەاڵتی 

لــۆک دەڵێــت حکومــەت پێویســتە بــۆ ئــەو 

مەبەســتە کاربــکات کــە بــۆی درووســت 

و  ئــازادی  مافــی  پاراســتنی  وەک  بــووە، 

ــردن  ــی پارێزگاریک یەکســانی و خاوەندارێتی

لــە ژیــان، هــەر کاتێــک حکومــەت بــەو 

ــت  ــۆی درووس ــە ب ــرد ک ــێوەیە کاری نەک ش

و  نــاڕەزای  مافــی  خەڵــک  ئــەوا  بــووە، 

ــەو  ــۆ ڕزگاربــوون ل ــە، ب شۆڕشــکردنیان هەی

حکومەتــە.

لێــرەدا ئــەوە ڕوون دەبێتــەوە کــە لــۆک 

گــژ  بــە  و  گەلــە  دەســەاڵتی  الیەنگــری 

ســتەم و زوڵــم و زۆرداریــدا دەچێتــەوە، 

کاتێــک لــۆک مافــی شــۆڕش دەدات بــە 

گــەل، مانــای ئــەوە نییــە کــە لــۆک بیەوێــت 

بداتــە دەســت گــەل  تــەواو  دەســەاڵتی 

ــک  ــا کاتێ ــکات. تەنی ــی ب ــەل حکومڕان و گ

ــی  ــت گــەل ماف ــدا ڕۆش حکومــەت بەالڕێ

ببــات،  الی  دەســەاڵت  لەســەر  و  هەیــە 

ــە  ــوو وات ــەوە ب ــە پێچەوان ــەر ب ــەاڵم ئەگ ب

ــرد  ــی ک ــۆی بەباش ــی خ ــەت کارەکان حکوم

پــەرەی  و  پاراســت  گەلــی  مافەکانــی  و 

پێــدا، ئــەوکات دەبێــت گــەل الیەنگــری 

دەســەاڵتی یاســادانان و جێبەجێکــردن بــن.

ــتنی  ــاڵ پاراس ــە پ ــەت ل ــی دەوڵ ئامانجەکان

پاراســتنی  لــە  بریتییــە  خاوەندارێتــی 

ــەاڵم  ــەل. ب ــاری گ ــەل و بەختی ــی گ ئاسایش

گــەل لــە دوو بــەش پێکدێــت خاوەنــدار 

ــن،  ــداران گرنگ ــۆک خاوەن ــکار، الی ل و کرێ

ــۆ  ــان ب ــدی لۆکــەوە بێتوان ــە دی ــکاران ل کرێ

نواندنــی هەڵوێســتی سیاســیی عاقاڵنــە.

دەرئەنجام
دۆخــی  لــە  ســەرەتا  مــرۆڤ  لــۆک  الی 

مرۆڤــەکان  هەمــوو  و  رسوشــتییدایە 

ــان  ــانیی هەمووی ــازادی و یەکس ــی ئ خاوەن

ــەن  ــە لەالی ــن ک ــی هاوبەش ــی موڵک خاوەن

دۆخــی  دواتــر  پێیانــدراوە.  خــوداوە 

ــەوەی  ــۆ ئ ــت ب ــتە بگۆڕێ ــتی پێویس رسوش

یاســا  بەپێــی  رێکوپێــک  سیســتەمێکی 

ژیانیــان.  ڕێکخســتنی  بــۆ  دروســتببێت 

پاشــان خاوەندارێتیــی گشــتی دەگۆڕێــت 

دێتــە  پــارە  تایبــەت،  بــۆ خاوەندارێتیــی 

ــر الی  ــزەی موڵکخــوازی زیات ــاراوە و غەری ئ

ــی و  ــی ئارام ــتدەکات و دۆخ ــرۆڤ دروس م

ئاســایش دەگۆڕێــت بــۆ دۆخــی جەنــگ، 

ــەت  ــتبوونی دەوڵ ــتی دروس ــرەوە پێویس لێ

دێتــە گــۆڕێ.

ــۆ پاراســتنی  حکومــەت دروســت دەبێــت ب

مافــی موڵکــداری و ژیانکــردن و ئازادیــی 

ئــەو  بــۆ  حکومــەت  ئەگــەر  مــرۆڤ، 

مەبەســتەی کــە دروســتبووبوو الیــدا، ئــەوا 

گــەل مافــی شــۆڕش و البرنــی هەیــە لەســەر 

دەســەاڵت، ئەگــەر حکومــەت مافەکانــی 

ــز  ــەل ڕێ ــەوا پێویســتە گ ــی پاراســت، ئ گەل

دەســەاڵتی  و  یاســادانان  دەســەاڵتی  لــە 

ــان بێــت. جێبەجێکــردن بگرێــت و هاوکاری

سەرچاوەکان

فەلســەفە  دووی  قۆناغــی  کەرەســەی   .١

ــداد  ــت(، م.هیم ــا کان ــوێ ت ــەفەی ن )فەلس
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