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پێشەكی

بەشێكبووە  ب��ەردەوام  هەمیشەیی،  ئاشتی 
لەخەون و خەیاڵی مرۆڤ لەهەموو سەردەم 
فەلسەفەكارێكی  دەبینین  بۆیە  كاتەكاندا،  و 
كتێبێكی  دێت  كانت،  ئیمانوێل  وەكو  گەورەی 
خەونی  ت��ەرخ��ان��دەك��ات.  ب��ۆ  خ��ۆی  تایبەتی 
بەدیهێنانی جیهانێك، كە لەسەر بنەمای ئاشتی 
دام��ەزراب��ێ��ت،  هاریكاری  و  لێكتێگەیشتن  و 
جیهانێك لەسەر بنەمای پەیمانێكی كۆمەاڵیەتی 
نێو  پەیمانی  لەشێوەی  ئابوری  و  سیاسی  و 
فەلسەفەكارێكی  ب��وو  خەونە  ئ��ەم  دەوڵ��ەت��ی، 
وەكو كانتی هاندا، تاوەكو ئەم هەوڵەی خۆی 
تازەیە  جیهانە  ئەم  هاتنی  مزگێنی  بخاتەگەڕ، 
ڕابگەیەنێت و پێشبینی پێویستی سەرهەڵدانی 

بكات.
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لەپێش  قۆناغ  بەچەندین  فەلسەفەكاران 
كانت  س��ی��اس��ەت��م��ەداران��ەوەن،  و  ك��ۆم��ەڵ��گ��ە 
نوسیوە،  كتێبەی  ئ��ەم  )1795(دا  لەساڵی 
دەی��ان  فەلسەفییانە،  هەوڵێكی  ن���اوە  ن���اوی 
نەتەوە  ڕێكخراوی  لەدامەزراندنی  بەر  ساڵ 
یەكگرتوەكان، داوای دامەزراندنی ڕێكخراوێكی 
نێو  ئاسایشی  ئەنجومەنی  ش��ێ��وەی��ەی  ل��ەم 
كێشەو  بتوانێت  ت��اوەك��و  دەك���ات،  دەوڵ��ەت��ی 
یەكالییبكاتەوە،  دەوڵەتییەكان  نێو  ملمالنێ 
ڕۆڵی هەبێت لەدامەزراندنی ئاشتی هەمیشەیی 
بۆ  كاربكات  ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��دا،  ئاستی  ل��ەس��ەر 
نێودەوڵەتی  یاسای  بنەماكانی  چەسپاندنی 
یاسادا،  دادپ��ەروەری و س��ەروەری  لەبواری 
ب��ەڕەچ��اوك��ردن��ی ب��ن��ەم��اك��ان��ی م��اف��ی گ��ەالن 

لەچارەی خۆنوسیندا. 
ئەم كتێبەی ئیمانوێل كانت، كە ئێمە لێرەدا 
وەرگێڕە  كە  دان��اوە،  بەمشێوەیە  ناوەكەیمان 
ع��ەرەب��ەك��ان��ی��ش پ��ەس��ن��دی��ان��ك��ردوە ل��ەك��ات��ی 
كە  دەڵێین  ئەوەش  كتێبەدا،  ناوی  وەرگێڕانی 
ئەڵمانی،  بەزمانی  كتێبەكە  ئەسڵی  ناونیشانی 
دەگەیەنێت،  مانایە  ئ��ەم  ه��ەم��ان  ئ��ەگ��ەرچ��ی 
ئاینییانەی  دەستەواژەیەكی  و  زمانێك  بەاڵم 
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گ��وزارش��ت��ە  زی��ات��ر  دی����ارە،  پ��ێ��وە  مەسیحی 
لەكاتی  هەمیشەیی،  ڕەحەتی  لەحەسانەوەو 

مردنی مرۆڤەكاندا بەكاردێت.
كتێبێكی  ك��ان��ت،  كتێبەی  ئ��ەم  لەكاتێكدا 
فەلسەفییە لەبارەی ئاشتی و بنەماكانی ماف، 
ڕێبەرێكی  سیاسییە،  كتێبێكی  لەهەمانكاتیشدا 
گرنگە بۆ سیاسەتمەداران، بەتایبەتیش لەچەند 
بەشێكدا بەوردی قسە لەبارەی سیاسەتمەداری 
ئەخالقی، ئەخالقی سیاسی دەكات، ئاماژە بۆ 
دوو  ئەم  لەنێوان  كە  دەكات،  دژكارییانە  ئەم 

چەمكەدا هەن.  
بكەمە  كتێبە  ئ��ەم  ح��ەزم��دەك��رد  ل��ەم��ێ��ژە 
كوردی، چونكە بەخۆم چەندینجار ئەم كتێبەم 
لێوەرگرتبوو،  چێژم  زۆری���ش  خوێندبۆوە، 
چێژ  دەتوانێت  كوردیش  خوێنەری  پێشموایە 
بێبەشبێت  ناكرێت  وەرب��گ��رێ��ت،  كتێبە  ل��ەم 
لەیەكێك لەكتێبە ناودارەكانی ئیمانوێل كانت. 

لەكۆتایی ئەم پێشەكییە كورتەدا، پێویستە 
ئ��ام��اژە ب��ۆ ئ��ەوە ب��ك��ەم، ك��ە ل��ەم وەرگ��ێ��ڕان��ە 
ك��وردی��ی��ەدا، پشتم ب���ەدوو دان��ە وەرگ��ێ��ڕان��ی 
ب��ت��وان��م كتێبەكە  ت��اوەك��و  ب��ەس��ت��وە  ع��ەرەب��ی 
یەكێكیانم  ك��وردی،  بكەمە  شێوە  بەباشترین 
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وەرگێڕانەكە  س��ەرەك��ی  س��ەرچ��اوەی  وەك��و 
ئەویتریشیان  ئاماژەمپێكردوە،  وەرگ��رت��وەو 
گ��ەڕان��ەوە  و  الوەك��ی  سەرچاوەیەكی  وەك��و 
كە  ب��ەراوردك��ردن��ی  پێویستداو  لەكاتی  ب��ۆی 
ال��دائ��م،  للسالم  )م��ش��روع  لەكتێبی  بریتییە 
للفیلسوف كانت، ترجمه الی العربیە وقدم له: 
االنجلوالمصریە، مكتبە  امین،  عثمان   الدكتور 

القاهرە، 1952(. 

ڕێبین ڕەسوڵ ئیسماعیل
كۆلن، 3/3/2015
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دەسپێك

پێویست ناكات پرسیار لەبارەی مەبەستی 
كە  بكەین،  هۆڵەندییە  هۆتێلە  خ���اوەن  ئ��ەم 
هۆتێلەكەی  دەرگای  لەسەر  گۆڕێكی  نەخشی 
خۆیدا كێشابوو: ئەرێ بەم كارە گاڵتەئامێزەی 
ویستویەتی لۆمەی زۆرینەی خەڵك بكات، یا 
ئەوانەی  ب��ووە،  واڵت��ان  سەرۆكی  مەبەستی 
تینوی شەڕی بەردەوامن، یا تەنیا مەبەستی ئەو 
بەئاشتییەكی  خەون  كە  بووە  فەلسەفەكارانە 

خۆشەوە دەبینن. 
مەرجە  ئەم  لێرەدا  دەمانەوێت  ئێمە  بەاڵم 
دابنێین: مادام ئەوانەی بەشێوەیەكی پراكتیكی 
و  گرنگە  پێ  خۆیان  دەك��ەن،  ك��اری سیاسی 
بەچاوی خۆبەزلزانینەوە تەماشای ئەو كەسانە 
ك��اری  تیۆرییانە  بەشێوەیەكی  ك��ە  دەك���ەن، 
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گوایە  دەكەن  تەماشایان  وا  دەك��ەن،  سیاسی 
خەڵكانی دانان و هیچ مەترسییەكیان نییە بۆ 
سەر ئەو دەوڵەتەی، كە پێویستە پرنسیپەكانی 

خۆی لەسەر بنەمای ئەزمون دابنێت.
ئەوانە  گوایە  دەكەن  تەماشایان  وا  مادام 
تواناوە  بەكەمێك  ناپڕۆفیشناڵن،  یاریزانی 
ئ��ەوە  ب��ب��ن،  ب��ەس��ەری��ان��دا زاڵ  دەت���وان���رێ���ت 
ش���ارەزا،  سیاسەتمەداری  ل��ەس��ەر  پێویستە 
ئەگەر  بێت،  لۆژیكی  خ��ۆی��دا  خ��ودی  ل��ەگ��ەڵ 
ڕاوب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی دژك���ار ك��ەوت��ن��ەوە لەگەڵ 
ئینكاری  فەلسەفەكاردا،  ڕاوب��ۆچ��وون��ەك��ان��ی 
بۆ  نەكات  تەماشای  بەمەترسیش  و  لێنەكات 
پێشوەختەیە  مەرجێكی  ئەوە  دەوڵ��ەت،  سەر 
و ن��وس��ەر ه����ەوڵ����دەدات ل��ەم��ی��ان��ەی��دا خ��ۆی 
یا  خ��راپ،  ڕاڤەكردنێكی  و  شڕۆڤە  لەهەموو 

تۆمەتباركردنێك بەدووربگرێت.
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بەشی یەكەم

بنەما سەرەتاییەكان
بۆ بەدیهێنانی ئاشتی

هەمیشەیی لەنێوان واڵتاندا
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ماددەی یەكەم:

بەرێككەوتن  ئاشتی  ڕێككەوتنێكی  "هیچ 
یا  وابوو،  نیازیان  الیەنەكان  ئەگەر  دانانرێت، 
جەنگێكی  تاوەكو  مۆریانكرد  مەبەستە  ب��ەو 

تازە هەڵبگیرسێننەوە".
لەئاگربەست  زیاتر  ڕێككەوتنە  جۆرە  ئەم 
ئاشتییەك  نەوەكو  ڕاگرتن،  شەڕ  یا  دەچێت، 
دەستدرێژییەكدا.  هەر  لەبەردەم  ڕێگر  ببێتە 
هەمیشەییە،  گوایە  وا  ئاشتییەكی  ناساندنی 
زێدەگوتن و گومانكارانەیە، چونكە ڕێككەوتنی 
ئاشتی دەبێت هەموو هۆكارەكانی هەڵگیرسانی 
جەنگ لەداهاتودا لەناوببات، ئەگەر ئەم هۆكارانە 
بن،  نادیاریش  الی��ەن  ه��ەردوو  بۆ  كاتەدا  لەم 
تەنانەت  بن،  وردی��ش  زۆر  ئەگەر  بەجۆرێك 
بەجۆرێك بێت لەكاتی گەڕان و هەڵكۆڵین بەنێو 
بەڵگەنامە كۆنەكانیشدا، نەتوانن جارێكیتر هیچ 

هۆكارێك بدۆزنەوە.
ئەوە  تەنیا  نیازیش هەر  و  ئەگەر مەبەست 
دەرفەتێكی  بتوانن  لەئایندەدا  الیەنەكان  ب��وو 
كۆن  كێشەیەكی  ئ��ەوەی  بۆ  بدۆزنەوە،  باشتر 
بەبێ  بكەن،  بۆ  بانگەشەی  و  زیندوبكەنەوە 
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ئەوەی هیچ الیەنێك مەبەستی بێت بیخاتەڕوو 
ئ��ەوەن��دە  بایی  الی��ەن  ه���ەردوو  ��لەبەرئەوەی 
هیالك و بێهێز بوون چیتر توانای شەڕكردنیان 
و  لەفڕت  نزیكە  زیاتر  ڕێگایەكە  ئەوە  نەماوە�� 
فێڵی یەسوعییەكان، پێویستە كەرامەتی پاشاكان 
ئ��ەوەن��دە ب���ەرز و ب��ااڵب��ێ��ت وەك���و ك��ەرام��ەت��ی 
ویستێكی  ئ��ەگ��ەر  ب��ەج��ۆرێ��ك  وەزی��رەك��ان��ی��ان، 
ئاواش بەدیدەكرا، ئەمان ڕێگا بەم كارە نەدەن.

بەشێك  ڕاوبۆچوونی  ب��ەدوای  ئەگەر  خۆ 
ل��ەڕۆش��ن��گ��ەران��ی ه���زری س��ی��اس��ی��دا ب��ڕۆی��ن، 
بەپڕۆسەی  بەستەیەوە  دەوڵەتمان  شەرەفی 
بەبێ  دەوڵەتە،  ئەم  ب��ەردەوام��ی  بەهێزكردنی 
ئەوە  بەهێزبوونە،  ئەم  شێوازەكانی  گوێدانە 
وەكو  خەڵك  لەالی  وا  بڕیارێكی  بەدڵنیاییەوە 
زیرەكییەكی سكۆالیی بێئەنجام تەماشادەكرێت.

ماددەی دووەم:
ئینجا  س��ەرب��ەخ��ۆ،  دەوڵ��ەت��ێ��ك��ی  ه��ی��چ   "
موڵكی  ببێتە  ناكرێت  بچوك،  یا  گەورەبێت 
بێت،  میراتەوە  لەڕێگای  جا  ت��ر،  دەوڵەتێكی 
و  كڕین  و  بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  لەمیانەی  یا 

پێشكەشكردنەوە بێت وەكو دیاری".
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كە  زەوییەی  پارچە  ئەم  �� وەكو  دەوڵ��ەت 
جێنشینبوونی  شوێنی  ك��ردوی��ان��ەت��ە  خ��ەڵ��ك 
بكرێت.  پێوە  مامەڵەی  نییە  شتێك  خ��ۆی��ان، 
كەس  مرۆڤانە،  لەكۆمەڵێكی  بریتییە  دەوڵ��ەت 
ب���ۆی ن��ی��ی��ە دەس���ەاڵت���ی خ���ۆی ب��ەس��ەری��ان��دا 
وەربدات.  لەكاروباریان  دەست  یا  بسەپێنێت، 
دەوڵەت وەكو قەدی درەخت وایە، ڕەگوڕیشەی 
تایبەتی خۆی هەیە، تێكەڵكردن و ئاوێتەكردنی 
ڕوەكێك  ئ��ەوەی  وەك��و  ت��ر،  واڵتێكی  لەگەڵ 
تردا موتوربە بكرێت، مانای  لەڕوەكێكی  بێت 
ل��ەب��وون��ی  م��ەع��ن��ەوی  كەسێكی  وەك���و  وای���ە 
كەسایەتییە  ئەم  گۆڕینی  دادەماڵرێت.  خۆی 
تر،  شتێكی  هەر  وەكو  بۆ شتێك  مەعنەوییە، 
ناكۆك و دژكارە لەگەڵ بیرۆكەی گرێبەستی 
هیچ  وێنای  ناتوانین  ئ��ەم،  بەبێ  كە  ئەسڵی، 

مافێك بكەین بەسەر گەلدا.)١(
ك���ەس ن��ی��ی��ە ن��ەزان��ێ��ت ئ���ەوروپ���ا چ��ەن��دە 
دووچ������اری م��ەت��رس��ی ب���ۆت���ەوە، ت��ەن��ان��ەت 
وەهمی  ئ��ەم  بەهۆی  ئێمەشدا،  لەسەردەمی 
خەڵكێك  ل���ەالی  ك��ە  دەس��ت��ب��ەرس��ەرداگ��رت��ن��ە 
لەالی  شێوەیەك  بەهیچ  هەرگیز  باڵوبۆتەوە، 
بۆیە  نییە،  ب��او  واڵت��ان��دا  نێو  ت��ری  خەڵكانی 
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بڕوایان  پێداون  ئ��ەوەی  ڕێگای  وەهمە  ئ��ەم 
واب��ێ��ت، واڵت����ان دەش��ێ��ت ل��ەن��ێ��وان خ��ۆی��ان��دا 
هاوسەرگیریبكەن و تێكەاڵوببن، ئەوەش فڕت 
تاوەكو  دایانهێناوە  واڵت��ان  تازەیە  فێڵێكی  و 
��لەمیانەی هاوسەرگیری و تیكەاڵوی خێزانی 
�� بتوانن  نێوان بنەماڵەكان بەبێ ماندووبوون 
كۆنتڕۆڵی واڵتانی تر بكەن، سەروەری ئەوان 
بەدەستبێنن، سنوری خۆیان فراوانتر بكەن.   

هەر لەم ڕوانگەیەوە بوو كە هەندێك واڵت 
چوون سوپاكەی خۆیان بەكرێ دایە واڵتێكی 
هاوبەشیان  دوژمنێكی  ش��ەڕی  ت��اوەك��و  ت��ر، 
وایە  مانای  بكات،  وا  ئەوەی كاری  بكات.  بۆ 
بەو  بەكاردێنێت  شتومەك  وەك��و  كەسەكان 

شێوەیەی كە خۆی گەرەكیەتی. 

ماددەی سێیەم:
"پ��ێ��وی��س��ت��ە ب��ەت��ێ��پ��ەڕی��ن��ی ك����ات، س��وپ��ای 

هەمیشەیی بەتەواوی هەڵبوەشێنرێتەوە".
لەئامادەباشیدایە  بەردەوام  سوپایەی  ئەم 
دەبێتە  هەمیشە  ش���ەڕك���ردن،  و  ج��ەن��گ  ب��ۆ 
واڵتانی  بەسەر  جەنگ  سەپاندنی  هەڕەشەی 
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هانی  ش��ێ��وەی��ە  ل��ەم  ك��ارێ��ك��ی  چونكە  ت���ردا، 
واڵتانی تریش دەدات بۆ ئەوەی هێزی زیاتر 
كۆبكەنەوە، ئەوەش هانی پێشبڕكێی بەردەوام 
زیاتری  هێزی  بەدەستهێنانی  لەپێناو  دەدات 

بێسنور.
هۆی  دەبێتە  ملمالنێیە،  و  پیشبڕكێ  ئ��ەم 
زیاتر بوونی خەرجی دارایی لە پڕچەككردنی 
سوپادا، بەشێوەیەك خەرجییەكانی بەدیهێنانی 
ئاشتی، زیاتر دەبێت لەجەنگێكی كورت و كەم 

ماوەی خێرا.
ئ��ەم ه��ەم��وو هێز و سوپا  ك��ۆك��ردن��ەوەی 
زۆرە، دەبێتە هۆی ئەوەی الیەنێك دەستبكات 
گرانی  باری  تاوەكو  شەڕخوازانە،  بەكارێكی 
خ���ەرج���ی و دارای������ی س���وپ���ا، ل��ەس��ەرخ��ۆی 
كەمبكاتەوە. جگە لەوەش، بەكرێگرتنی خەڵك 
بكوژن،  خەڵك  ئ��ەوەی  بۆ  ناچاركردنیان  و 
وەكو  ئێمە  وای��ە  مانای  بكوژرێن،  خۆیان  یا 
مرۆڤانە  ئەو  لەگەڵ  مامەڵە  ت��ەواو  ئامێرێكی 
 �� تر  كەسانی  دەست  كەوتونەتە  كە  دەكەینو 
مەبەست لێرەدا دەوڵەتە. ئەوەش لەگەڵ مافی 
لەناوەوەماندا  كە  یەكناگرێتەوە،  مرۆڤایەتیدا 

هەیە.)٢(
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پرسی  دەزان���ی���ن  ئێمە  ل��ەك��ات��ێ��ك��دا  ئ���ەوە 
م��اوە  ك��ە  جەستەیی  و  س��ەرب��ازی  ڕاهێنانی 
ئەنجامیدەدەن،  خۆبەخش  هاواڵتیانی  م��اوە، 
لەپێناو تەندروستی لەشی خۆیان و پاراستنی 
واڵت��ەك��ەی��ان ل��ەدەس��ت ه��ەر ه��ەڕەش��ەی��ەك��ی 

بێگانەدا، كارێكی تەواو جیاوازە. 
ك��ات��ێ��ك دەب��ی��ن��ن  ڕەن��گ��ە ه��ەن��دێ��ك واڵت 
و  عەمبار  زۆر  پارەیەكی  لەواڵتەكان  یەكێك 
كۆدەكاتەوە، ئەمە وەكو هەڕەشەی سەپاندنی 
جەنگ تەماشابكەن، بۆیە ڕەنگە ئەم واڵتانەش 
پێشوەختە  هێرشی  بكەن،  دەستپێشخەری 

ئەنجامبدەن بۆ پاراستنی خۆیان.
هێزی  هێزەدا:  سێ  ئەم  لەنێوان  ئێمە  ئەگەر  لەڕاستیدا، 
سوپا، هێزی هاوپەیمانێتی، هێزی پارە، بەوردی تەماشابكەین، 
دەبینین هێزی پارە یەكێكە لەئامڕازە هەرە بەهێزەكانی جەنگ، 

ئەگەرچی زەحمەتە بتوانرێت بەوردی بخەمڵێنرێت.

ماددەی چوارەم:
" دەوڵەت مافی ئەوەی نییە پارە لەدەرەوە 
دەرەكییەكانی  جەنگە  ئ��ەوەی  بۆ  قەرزبكات 

خۆی پێ بەڕێوەببات".
بێگومان ئەگەر دەوڵەت لەپێناو بەرژەوەندی 
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ئابوری نیشتیمانیدا داوای هاوكاری و قەرز و 
یارمەتی، لەناوەوە یا لەدەرەوە بكات، ئەوەش 
بونیادنانی  دروس��ت��ك��ردن،  ڕێگا  بەمەبەستی 
كۆمەڵگەی تازە، عەمباركردنی بەروبوم وەكو 
لەسااڵنی  وشكەساڵی  بۆ  ئامادەكردنێك  خۆ 
ئ��ەوە كارێكی ڕاس��ت و دروس��ت  داه��ات��ودا، 

ئەنجامدەدات و هیچ گومانێك هەڵناگرێت. 
هۆی  ببێتە  ڕەنگە  هەیە  كێشەیەك  ب��ەاڵم 
ئ��ەوەی  كێشەی  واڵت��ان��دا،  لەنێوان  ملمالنێ 
ئەم  وەردەگ��رێ��ت،  ق��ەرز  واڵتێك  هەر  كاتێك 
قەرزە سودی دەچێتە سەر، سودەكەش ڕۆژ 
بەڕۆژ زیاتر دەبێت و لەئاستێكی دیاریكراودا 
لەكاتی  نەیتوانی  واڵتەكە  ئەگەر  ناوەستێت، 
���� ئەگەرچی  ب��ی��دات��ەوە  دی��اری��ك��راوی خ��ۆی��دا 
گرێنتی زۆر هەیە واڵتان پێشكەشیدەكەن بۆ 
ئەوەی بتوانن لەكاتی دیاریكراوی خۆیدا ئەم 
بەیەكەوە  قەرزبەخشەكانیش  بدەنەوە،  قەرزە 
جۆرە  ئەم  ناكەنەوە��  پارەكە  هەموو  داوای 
ت��ازەی  داهێنانێكی  ل��ەق��ەرزك��ردن،  سیستمە 
توانایەكی  بازرگانییە،  شەیدای  زۆر  گەلێكە 
مەترسیدار بەپارە دەبەخشێت، لەالیەن هەندێك 
بۆ  تەماشادەكرێت  پاساوێك  وەك��و  واڵت��ەوە 

دەستوەردان لەكاروباری واڵتانی تردا.
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بەڕاستی ئەم جۆرە كارە، بریتییە لەهێزێكی 
هەڵگیرسێنەری  و  مەترسیدار  زۆر  دارای���ی 
جەنگە و سامانێكە لەكۆی گشتیدا، زۆر لەوە 
هەیانە.  بەیەكەوە  واڵتێك  چەند  كە  زی��ات��رە 
ئ��ەم ق���ەرزە ب��ەئ��اس��ان��ی ن��ادرێ��ت��ەوە، مەگەر 
ئاسانە  بێگومان   �� نەبێت  باج  بەزیادكردنی 
پڕۆسەی  ئ��ەوەی  بەمەرجی  زیادبكرێت،  باج 
بازرگانی و پیشەسازی و قازانج بەدەستهێنان 

ئاسانتر بكرێت. 
هەڵگیرسانی  ئاسانكارییەی  ئەم  بەكورتی، 
پاشایان  ك��ە  ئ����ارەزوەی،  ئ��ەو  ل��ەپ��اڵ  جەنگ 
پێدەچێت  ئ��ارەزوێ��ك��ە  هەیانە،  ك��ارە  ئ��ەم  بۆ 
هاوشانی مۆركی سروشتی خۆڕسكی مرۆڤانە 
گەورەیە  بەربەستێكی  لەهەمانكاتیشدا  بێت، 
لەبەردەم بەدیهاتنی ئاشتی هەمیشەییدا. بۆیە 
بەماددەیەك  بەربەستە  ئەم  دەك��ات  پێویست 
بەشێك  ببێتە  م��اددەك��ە  بەجۆرێك  الب��درێ��ت 
لەبنەماكانی ئاشتی، بەتایبەتیش ئێمە دەزانین 
ئیفالسكردنی واڵتێك دەبێتە هۆی پەرێشانكردن 
و ئیفالسپێكردنی چەندین واڵتی تری بێتاوان 
تازە  ناتوانن  و  داوە  واڵتە  بەم  قەرزیان  ��كە 
چیتر پارەكانیان وەربگرنەوە�� ئەوەش دەبێتە 
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هۆی ئەوەی ئەم واڵتانە زەرەرێكی زۆر بكەن، 
دووچاری كارەساتی ئابوری و بازرگانی بێن، 
بەبێ ئەوەی هیچ گوناه و تاوانێكیان هەبێت. 
واڵتانی  باسمانكرد،  ئ���ەوەی  ب��ەه��ۆی  ب��ۆی��ە، 
ئەم  ل���ەدژی  هاوپەیمانێتی  هەیە  ب��ۆی��ان  ت��ر 
ڕەفتاردەكات،  بەم شێوەیە  كە  بكەن،  واڵتەدا 

بەرەنگاری چاوچنۆكییەكانی ببنەوە. 

ماددەی پێنجەم:
هێزەوە  لەمیانەی  نییە  ب��ۆی  واڵتێك  "هیچ 
دەستوەربداتە نێو كاروبار و دەستور و سیستمی 

واڵتێكی تر، یا شێوازی حوكمڕانی تێیدا".
دەستوەردانە  ئ��ەم  بۆ  پاساوێك  چ  باشە 
ه��ەی��ە؟ ئ��ای��ا ئ��ەم��ە ئ��اب��ڕوچ��وون��ی واڵت��ێ��ك��ە 
لەبەرامبەر هاواڵتیانی واڵتێكی تردا؟ پێویستە 
نمونەیەك واڵتەكەی  ببێتە  ئەم خراپەكارییانە 
بكات سودی  دەس��ت��وەردان  دەیەوێت  كە  تر، 
لێوەربگرێت، چونكە پیشانیدەدات هەر گەلێك 
بژی، چ جۆرە شەڕانگێزییەك  ئاژاوەدا  لەنێو 

بۆ خۆی دێنێت.
نمونە  ئ��ەم  بگوترێت  دەش��ێ��ت  بەگشتی، 
پێشكەشیدەكات  ئ���ازاد  كەسێكی  خ��راپ��ەی 
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قبوڵكراو  ئابڕوچوونێكی  وەكو  تر  بەكەسانی 
زیان  هیچ   ،Scandalum acceptum  ��
خۆی  ئ��ەم  م��ادام  ناگەیەنێت،  تر  بەكەسانی 

بەئازادی قبوڵیكردوە.
دەوڵەتەوە  لەبارەی  شت  هەمان  ناكرێت 
بگوترێت، كە لەبارەی كەسەكانەوە دەگوترێت، 
ملمالنێیە  ئ���ەم  ل��ەئ��اك��ام��ی  دەوڵ����ەت  چ��ون��ك��ە 
الیەك  ه��ەر  دەب��ێ��ت،  دووپ��ارچ��ە  ناوخۆییەدا 
بەشێكی بۆ خۆی دەبات، هەوڵدەدات كۆنتڕۆڵی 
هەمووی بكات. لەم حاڵەتەشدا، دەستوەردان 
نابێتە  الیەنانە،  لەم  الیەنێك  یارمەتیدانی  بۆ 
دەس���ت���وەردان ل��ەدەس��ت��وری واڵت��ەك��ەی تر، 
بەهۆی ڕەوشی واقیعی ئێستایەوە كە بریتییە 

لەئاژاوەگەری.
ناكۆكییە  ك��ێ��ش��ەو  ئ���ەم  م����ادام  ب����ەاڵم 
ن��اوخ��ۆی��ی��ان��ە چ���ارەس���ەر ن���ەك���راون، ئ��ەوە 
و  لەئیش  بێگانە  واڵت��ان��ی  دەس��ت��وەردان��ی 
مافی  بەپێشێلكردنی  ت��ر،  گەلێكی  ك���اری 
گەلێكی سەربەخۆ دادەنرێت، كە لەخەباتدایە 
ل����ەدژی گ��ەن��دەڵ��ی ن��اوخ��ۆی��ی، ب��گ��رە ئ��ەم 
ئەوەی  هۆی  دەبێتە  دەستوەردانانە  جۆرە 
واڵت��ەك��ان��ی��ش ب���ەه���ۆی ئ���ەم ك���ارەی���ان���ەوە 
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لەكۆتاییشدا  بێن،  ئابڕوچوون  دووچ��اری 
دەبێتە هۆی هەڕەشە بۆ سەر سەربەخۆیی 

هەموو واڵتانی ناوچەكە.

ماددەی شەشەم:
ل��ەك��ات��ی جەنگ  نییە  ب��ۆی  "ه��ی��چ واڵت��ێ��ك 
پەنا  ب��دات  بەخۆی  ڕێگا  تر،  واڵتێكی  لەگەڵ 
بباتە بەر هەندێك كاری دوژمنكارانەی وەكو: 
پێشێلكردنی  ژەهرخواردكردن،  تیرۆركردن، 
هاندانی  خ��ۆب��ەدەس��ت��ەوەدان،  م��ەرج��ەك��ان��ی 
ئەو  پەیڕەوكردنی  خیانەتكردن.  بۆ  كەسانێك 
كارانە دەبێتە هۆی ئەوەی لەكاتی گەڕانەوەی 
متمانە  تر  جارێكی  نەتوانن  واڵت��ان  ئاشتیدا، 

بەیەكتری بكەنەوە".
جەنگی  پیالنێكی  ب��ێ��زراون،  ك��اران��ە،  ئ��ەم 
ئ��اب��ڕوب��ەرو ش��ەرم��ەزارك��ەرن، ب��ۆی��ە دەبێت 
متمانە  هەندێك  جەنگیشدا،  لەكاتی  تەنانەت 
بمێنێتەوە،  دوژمنكارەكاندا  الیەنە  لەنێوان 
بەدیبێت،  ئاشتییەك  هیچ  ئەستەمە  ئەگینا 
و  نەمان  و  مان  بۆ شەڕی  دەگۆڕێت  جەنگ 

لەناوبردنی یەكجارەكی.
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لەگەڵ ئەوەی جەنگ خۆی شێوازێكی زۆر 
بێزراوە الیەنەكان بەناچاری پەنای بۆ دەبەن، 
خۆیان  مافەكانی  هێزەوە  لەمیانەی  تاوەكو 
بەدەستبێنن، الیەنی بەرامبەر ناچار بكەن دان 
بەم مافانەوە بنێت. لەم حاڵەتەشدا، الیەنەكان 
هێشتا لەنێو قۆناغی خۆڕسكی و سروشتیدان، 
لەمیانەی هێزەوە مافی خۆیان بەدەستدێنن �� 
بەهێزی  بتوانێت  نییە  دادگایەك  هیچ  چونكە 
لەم  بۆیە   �� یەكالییبكاتەوە  كێشانە  ئەم  یاسا 
بەدوژمنێكی  الیەنێك  هیچ  ناكرێت  حاڵەتەدا 

زۆردار وەسفبكرێت.
پێشتر  پێویستدەكات  وەسفە،  ج��ۆرە  ئەم 
بڕیاری دادگای لەبارەیەوە دەرچووبێت، بۆیە 
ئەوەی ئەم كێشەیە یەكالییدەكاتەوە، ئەنجامی 
دەگوترا  پێشتر  ئ��ەوەی  وەك��و   �� جەنگەكەیە 
ویست و بڕیاری خوا �� دەیسەلمێنێت كە كێ 

لەسەر حەقە و كێ زۆردارە.
بكەین  جەنگێك  سەپاندنی  وێنای  ناشێت 
گوایە ئەوە جەنگی فێركردنی ئەدەبە لەالیەن 
نێوان  پەیوەندی  تر.  واڵتێكی  بۆ  واڵتێكەوە 
بنەمای  ل��ەس��ەر  نییە  پەیوەندییەك  واڵت���ان، 
ئەم  دام��ەزراب��ێ��ت،  ملكەچ  كۆیلەی  گ���ەورەو 
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بەرپابوونی  ه��ۆی  دەبێتە  وێناكردنە  ج��ۆرە 
ه���ەردووال  لەكۆتاییدا  ك��ە  ك��اول��ك��ار،  جەنگی 
هیالكدەكات، هەموو مافێكیش لەناودەبات، ڕێگا 
لەسەرهەڵدانی ئاشتیش دەگرێت، مەگەر لەنێو 

گۆڕستانێكی گەورەدا نەبێت بۆ مرۆڤەكان.
جەنگانە  جۆە  ئەم  دەك��ات  پێویست  بۆیە 
ب���ەت���ەواوی ق���ەدەغ���ە ب��ك��رێ��ن، ش���ێ���وازی تر 
بەاڵم   �� ئامانجە  بەم  گەیشتن  بۆ  بگیرێنەبەر 
ئەم شێوازنە خۆیشیان لەكۆتاییدا دەگەنە ئەم 
چونكە  سروشتییە،  كارێكی  ئ��ەوە  ئەنجامە، 
دوژمنكارانە،  و  ناحەز  پیالنی  پەیڕەوكردنی 
خ��ۆی��ان ب����ەرەو ئ���ەم ئ��ەن��ج��ام��ەم��ان دەب���ات 
ناوەستێت  ه��ەر  جەنگیش  دوای  بەجۆرێك 
سەرەخۆرەی  دەبێتە  و  نایەت  كۆتاییشی  و 
بەكارهێنانی  نمونە،  بۆ  ئاشتیش.  پڕۆسەی 
و  شەرمەزاركەرانەیە  زۆر  كارێكی  سیخوڕ، 
نیشانەی بێئابڕویی دوژمنە، ئەوەش سیفەتێكە 

هەرگیز بنەبڕ ناكرێت.
خستمانەڕوو،  یاسایانەی  ئەو  ئەگەرچی 
مەبەستمان   �� بابەتییەوە  تێڕوانینی  لەالیەنی 
ن���ی���ازی پ��اش��ای��ان��ە ����� ه����ەر ت��ەن��ی��ا ی��اس��ای 
تریش  یاسای  هەندێك  بەاڵم  قەدەغەكردنن، 
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لەو  لێبكرێت  پ��ەی��ڕەوی��ان  دەب��ێ��ت  ك��ە  ه���ەن، 
ك��ات��ەدا، ك��ە دەردەچ����ن ب��ەب��ێ ڕەچ��اوك��ردن��ی 
بارودۆخ وەكو ماددەكانی )1، 5،6( لەكاتێكدا 
 )2،3،4( وەك���و  ل��ەم��اددەك��ان��ی  ت��ر  هەندێكی 
فروانتر و نەرمترن، بەبێ ئەوەی لەبنەماكانی 
م���اف و ی��اس��ا دەرچ���ووب���ن، ب���ەو م��ان��ای��ەی 
جێبەجێكردنیان پەیوەستە بەبارودۆخ، دەشێت 
هەندێك دوابخرێن، بەمەرجێك ئەم دواخستنە 

دیاریكراوبێت و بێكۆتایی نەبێت.
ب���ۆ ن���م���ون���ە، گ����ێ����ڕان����ەوەی ئ�������ازادی و 
كە  گەلێك  ب��ۆ  س���ەروەری  و  سەربەخۆیی 
لەالیەن حكومەت و گەلێكی ترەوە داگیركراوە، 
وەكو  دوابخرێت  ه��ەر  هەتاهەتایێ  ناكرێت 
وەكو   �� هاتوە  پێنجەمدا  ل��ەم��اددەی  ئ��ەوەی 
ئۆگستۆس  ڕۆم��ان��ی  ئ��ی��م��پ��ڕات��ۆری  ئ���ەوەی 
هەرگیز  بەڵێنیدەدا،  كاتێك  نەریت،  كردبوویە 
كاتی جێبەجێكردنی بەڵێنەكەی نەدەهات. بۆیە 
داگیركراو،  بۆ  ئ��ازادی  گێڕانەوەی  ناكرێت 
بەاڵم  ڕەتبكرێتەوە،  داگ��ی��رك��ەرەوە  ل��ەالی��ەن 
دوابخرێت،  كارە  ئەم  ماوەیەك  بۆ  دەكرێت 
پەلەكردنەوە  ب��ەه��ۆی  ئ���ەوەی  بەمەبەستی 

ئەنجامەكە پێچەوانە نەكەوێتەوە.
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بەشێوەی  پەیوەندی  قەدەغەكردن  لێرەدا 
پێویستدەكات  ك��ە  ه��ەی��ە،  بەدەستهێنانەوە 
شەرعییەتێكی  و  بەهایەك  هیچ  لەئایندەدا 
نەمێنێت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لەكاتی خۆی �� 
واتا ئەو كاتەی كە واڵتەكە داگیركراو دەستی 
ل��ەالی هەموو  ئ��ەم ك��ارە   �� ب��ەس��ەردا گیراوە 
واڵتان ڕەوابووە بەپێی ئەو ڕایە گشتییەی كە 
لەكاتێكدا  لەئارادابووە.  هەبووەو  كاتەدا  لەم 
هیچ   �� داگیركردنەكەیە  مەبەست   �� كارە  ئەم 
شێوە مافێكی پێویستی تێدا نەبووە.)٣(                 
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بەشی دووەم

ماددەكانی بەدیهێنانی ئاشتی 
هەمیشەیی لەنێوان واڵتاندا
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حاڵەتی هەبوونی ئاشتی لەنێوان خەڵكانێكدا 
كە بەیەكەوە دەژین، حاڵەتێكی خۆڕسك نییە، 
بریتییە  سروشتی  خۆڕسكی  حاڵەتی  چونكە 
ل��ەح��اڵ��ەت��ی ج��ەن��گ. ئ���ەم ج��ەن��گ��ە، ئ��ەگ��ەرچ��ی 
ن��ەب��ووە،  ڕاگ��ەی��ەن��راوی��ش  ب����ەردەوام جەنگی 
لەژێر  ب��ەردەوام خەڵك  ك��ەم،  بەالیەنی  ب��ەاڵم 

هەڕەشەی هێرشی دوژمنكارانەدا بوون.
ئاشتی  حاڵەتی  دەك��ات  پێویست  ك��ەوات��ە، 
بێتەدی، چونكە هەر ئەوەندە بەس نییە چیتر 
ئەوەندە  شەڕنەكەن،  الیەنەكان  و  شەڕنەبێت 
بەس نییە بۆ گرێنتیكردنی ئاشتی، ئەگەر دراوسێ 
لەدراوسێیەكەی خۆی  گرێنتییە  ئەم  نەتوانێت 
بەدەستبێت  ناتوانرێت  ئ��ەوەش   �� وەربگرێت 
ئەم  ئ��ەگ��ەر  نەبێت.  ی��اس��ادا  لەمیانەی  تەنیا 
گرێنتییە نەبێت، ئاساییە هەموو دراوسێیەك وا 
مامەڵە لەگەڵ دراوسێكەی بكات وەكو ئەوەی 

دوژمنكاریان لەنێواندا هەیە.)٤(

ماددەی یەكەم
بۆ بەدیهێنانی ئاشتی هەمیشەیی "پێویستە 
دەس���ت���وری ش���ار ل��ەن��ێ��و ه��ەم��وو واڵت��ێ��ك��دا، 

دەستورێكی كۆماری بێت"
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بیرۆكەی  ه��ەڵ��ق��واڵوی  ك��ە  دەس��ت��ور  تاكە 
پ��ەی��م��ان��ی ئ��ەس��ڵ��ی ب��ێ��ت، پ��ێ��وی��س��ت��ە ه��ەم��وو 
پڕۆژەیەكی یاسایی یاسا دانانی گەالن پشتی 
پێببەستێت، دەستوری كۆمارییە.)٥( دەستوری 
كۆماری لەسەر كۆمەڵێك بنەما دامەزراوە كە 

بریتین لە:
كۆمەڵگە،  ئەندامانی  ئ��ازادی  بنەمای   )1

بەو سیفەتەی مرۆڤن.
كۆمەڵگە،  ئەندامانی  ئ��ازادی  بنەمای   )2
بەو سیفەتەی ڕەعییەتن و ملكەچی یەك تاكە 

یاسای هاوبەش دەكەن.
كۆمەڵگە  ئەندامانی  ئ��ازادی  بنەمای   )3
بەو سیفەتەی  بەیاسا،  بەرامبەر  لەیەكسانیان 

هاواڵتین.
دەس���ت���وری ل���ەم ش��ێ��وەی��ە، دەس��ت��ورێ��ك��ی 
ك��ۆم��اری��ی��ە. ب��ۆی��ە خ��ۆی ل��ەخ��ۆی��دا ل��ەب��واری 
ئ��ەم دەس��ت��ورە وەك��و بنچینەو  م��اف��ەك��ان��ەوە 
یاسا مەدەنییەكان  سەرچاوەی هەموو جۆرە 
تەماشادەكرێت. لەم حاڵەتەشدا، پرسەكە دەبێتە 
دەستورە  ئەم  ئایا  كە  ئ��ەوەی  زانینی  پرسی 
بمانگەیەنێت  دەتوانێت  كە  دەس��ت��ورە،  تاكە 

بەئاشتی هەمیشەیی؟
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ل��ەڕاس��ت��ی��دا، دەس��ت��وری ك��ۆم��اری ئ��ەوەی 
بین بگەینە  پێدەدات هیواخواز  باشە ڕێگامان 
ئاشتی هەمیشەیی، جگە لەوەی سەرچاوەكەی 
گوزارشتێك  وەك��و  ئاشكرایە  و  ڕوون  زۆر 
پێویستدەكات  كاتێك  بۆیە  ماف.  لەبیرۆكەی 
ڕاپرسی بەهاواڵتیان بكرێت �� لەنێو سیستمی 
كۆماریدا ناكرێت پێچەوانەی ئەمە ئەنجامبدرێت 
ئایا  كە  ئەوەبدەن،  لەبارەی  بڕیار  تاوەكو   ��

جەنگ پێویستە؟ یا پێویست نییە؟
ك��ارێ��ك��ی س��روش��ت��ی��ی��ە ه���اواڵت���ی���ان زۆر 
نێو  بچنە  ئ��ەوەی  پێش  بیربكەنەوە،  ب��ەوردی 
سەركێشییەكی ئاوا مەترسیدار و بەرچاویان 
ڕوونە كە هەنگاوێكی لەم شێوەیە چ كاولكاری 
لەمیانەی  دێنێت  بەسەر  ماڵوێرانییەكیان  و 
�� چونكە بڕیاری ئەنجامدانی شەڕ وا  شەڕدا 
ئەنجامبدەن.  ش��ەڕە  ئ��ەم  خۆیان  دەخ��وازێ��ت 
پ��ارەی  ش��ەڕدەك��ەن،  خۆیان  هاواڵتیان  وات��ا 
شەڕەكەش دەدەن و دابینیدەكەن، بۆیە دەبێت 
بەرگەی پاشماوە و ئەنجامی ئەو كاولكارییەش 
ل��ەگ��ەڵ خ��ۆی��دا دەیهێنێت.  ك��ە ج��ەن��گ  ب��گ��رن 
لەوەش ناخۆشتر، دەبێت بەرگەی ئەو هەموو 
دەبێتە  و  سەریان  دێتە  كە  بگرن،  ق��ەرزەش 
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هۆی ئەوەی دواتر، تام و چێژی ئاشتی زۆر 
خۆش نەبێت، بەتایبەتیش دانەوەی ئەم هەموو 
قەرزە بێتامە، ڕەنگە ببێتە هۆی سەرهەڵدان و 

هەڵگیرساندنی جەنگێكی نوێ بۆیان.
سیستمەدا  ئەم  لەنێو  ئەمە،  بەپێچەوانەی 
ك��ە م��رۆڤ تێیدا ب��ەه��اواڵت��ی دان��ان��رێ��ت، وات��ا 
لەنێو سیستمی نا كۆماریدا، بڕیاردان لەبارەی 
جەنگ كارێكی زۆر ئاسانە، چونكە سەرۆكی 
واڵت خۆی هاواڵتی نییە، بەڵكو خاوەنی ئەم 
واڵتەیە، جەنگیش بەهیچ شێوەیەك كار ناكاتە 
ئاهەنگە  و  پاروەنان  و  خۆشی  و  چێژ  سەر 
خۆشەكانی نێو كۆشك و تەالرو دەربارەكەی 
.... تاد. بۆیە دەبینین زۆر بەئاسانی  خۆی و 
جەنگ  هەڵگیرسانی  لەبارەی  بڕیار  دەتوانێت 
ئەنجامدانی  لەبارەی  بڕیار  بدات، وەكو چۆن 
ئاهەنگێكی خۆش دەدات لەبەر هۆیەكی بێتام، 
زۆر بێمنەتانەش داوا لەدیپلۆماسییەكانی خۆی 
ئەوانیش  دات��اش��ن،  پاساو  كۆمەڵێك  دەك��ات 

هەمیشە ئامادەن بۆ ئەم كارە.
****

ئاڵۆزی  و  لەتێكەاڵوی  خۆمان  تاوەكو    
بەرباڵوی �� كە زۆرجاران ڕوودەدات �� نێوان 
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دیموكراتی  دەستوری  و  كۆماری  دەستوری 
تێبینییانەی  ئەم  پێویستدەكات  بگرین،  دوور 

خوارەوە بخەینەڕوو:
سیاسی  سیستمی  فۆڕمەكانی  دەك��رێ��ت 
لەیەكتری  ڕێ��گ��ای��ەك��ەوە  ل��ەچ��ەن��د  دەوڵ����ەت، 
جیابكرێتەوەو پۆلێنبكرێت، یا لەسەر بنچینەی 
بەدەستەوەیە،  دەس��ەاڵت��ی��ان  كەسانەی  ئ��ەم 
حوكمكردنی  ش��ێ��وازی  بنچینەی  ل��ەس��ەر  ی��ا 
هەر  سەرۆكە  ئەم  ئینجا  دەوڵ��ەت،  سەرۆكی 

كەسێك بێت.
فۆڕمی  دەگ��وت��رێ��ت  پێی  ی��ەك��ەم  ف��ۆڕم��ی 
س�����ەروەری، دەب��ێ��ت��ە س��ێ ج���ۆر: ی��ا ئ��ەوەت��ا 
دەس�����ەاڵت�����ەك�����ان ه�����ەم�����ووی ب���ەدەس���ت���ی 
�� سیستمی ئۆتۆكراتی، واتا  تاكەكەسێكەوەیە 
دەسەاڵتی پاشا. یا ئەوەتا بەدەستی كۆمەڵێك 
حوكمدەكەن  بەیەكەوە  كە  گروپێكەوەیە  و 
دەسەاڵتی  وات��ا  ئەرستۆكراتی،  سیستمی   ��
چین و توێژی نەبیلەكان. یا ئەوەتا بەدەستی 
هەموو خەڵكەوەیە �� سیستمی دیموكراتی، واتا 

دەسەاڵتی گەل.
فۆڕمی دووەمی حوكمكردن كە ناو دەبرێت 
بەسیستمی حوكمداری، ئەم فۆڕمەش لەمیانەی 
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دەستوری  نوسینەوەی  و  داڕشتن  شێوازی 
ویستی  مەبەستمان  دەردەك��ەوێ��ت،  دەوڵەتدا 
جەماوەر  ئ��ەوەی  ه��ۆی  دەبێتە  كە  گشتییە، 
بەشێوەیەكی  كە  بەگەلێك،  بیكات  و  بگۆڕێت 

ڕەها پراكتیكی دەسەاڵتەكانی خۆی دەكات.
یا  حوكمڕانی،  شێوازی  و  فۆڕم  لێرەشدا، 
سەركوتكەرانەیە.  یا  دەبێت،  كۆماری  ئەوەتا 
سیستمە  ل��ەم  بریتییە  ك��ۆم��اری،  سیستمی 
لەیەكتری  دەس���ەاڵت���ەك���ان  ك��ە  س��ی��اس��ی��ی��ەی 
 �� جێبەجێكردن  دەس��ەاڵت��ی  ج��ی��ادەك��ات��ەوە، 
حكومەت �� لەدەسەاڵتی یاسادانان �� پەرلەمان 
�� جیادەكاتەوە، تاوەكو ئەم دەسەاڵتانە بتوانن 
كارەكانی  بەهێز  و  سەربەخۆ  بەشێوەیەكی 
خۆیان ئەنجامبدەن. سیستمی سەركوتكەر و 
لەالیەن  خۆڕسكی  بەشێوەیەكی  خۆسەپێن، 
س��ەرۆك��ی دەوڵ��ەت��ەوە ب��ەڕێ��وەدەچ��ێ��ت، هەر 
خۆی یاساكان دادەنێت و دەریاندەكات، بۆیە 
گشتی  ویستی  سیستمەدا  ئەم  سایەی  لەژێر 
گوزارشتە لەویستی كەسی دەسەاڵتدار خۆی، 

نەوەكو خەڵك. 
سیستمە  و  ف����ۆڕم  س���ێ  ئ���ەم  ل��ەن��ێ��وان 
دیموكراتی  سیستمی  دەوڵ��ەت��دا،  سیاسییەی 
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گوزارشتە  وش��ەك��ە،  ڕاستەقینەی  بەم��ان��ای 
سیستمی  چونكە  سەركوتكەرانە،  لەسیستمی 
دی��م��وك��رات��ی دەس��ەاڵت��ێ��ك��ی ج��ێ��ب��ەج��ێ��ك��اری وا 
دژی  بەزۆرینە  هەموو  تێیدا  كە  بەرهەمدێنێت 
كەسێك دەوەستنەوە كە كەمینەیە و ڕازی نییە، 
هەر لەبەرئەوەی ڕای جیاوازی هەیە لەگەڵیاندا، 
ئەم  لەبەر  بۆیە  بەكەمیینەیەك.  دژ  زۆرینەیەك 
گشتی،  ویستی  گوزارشتی  هەرگیز  ه��ۆك��ارە، 
بەمانای پڕ لەوشەی ویستی گشتی بەكارنایەت 
و گوزارشتی لێناكات، بۆیە لێرەدا ویستی گشتی 
ناكۆك و ناتەبایە لەگەڵ خۆی، لەگەڵ ئازادیشدا.   
حوكم،  سیستمێكی  و  شێوە  و  ف��ۆڕم  هیچ 
ن��وێ��ن��ەرای��ەت��ی  سیستمی  ئ��ەگ��ەر  دروس��ت��ن��ی��ی��ە 
تاكەكەسێك خۆی مافی  ناكرێت  نەبێت، چونكە 
یاسایەشی  ئ��ەم  جێبەجێكردنی  و  ی��اس��ادان��ان 
هەبێت. ئەگەر وابێت، ئەوە یاسا و حوكم دەبنە 
دەروازەیەك بۆ بەدیهێنانی خواست و ئارەزوە 
كەسایەتییەكانی خۆی، وەكو ئەوەی بەپێوەری 
هەمەكی  پرسی  ناكرێت  وای��ە،  ه��ەر  لۆژیكیش 
لەهەمانكاتیش  گەورەییدا،  لەئاستی  نمایندەكراو 
بوونی هەبێت لەنێو ئاستی بچوك بەو سیفەتەی 

كە ملكەچە بۆ ئاستە گەورەكە.
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و  هەردوو شێوەو سیستم  ئەوەی  لەگەڵ 
ترسی  ب��ەردەوام  تر  سیاسییەكەی  دەستورە 
سیستم  جۆرە  ئەم  الدروستدەكەن  ئەوەمان 
بەاڵم  بەرهەمبێنن،  لەحوكمڕانی  شێوازە  و 
لەگەڵ  خۆیان  لەتوانایاندایە  ك��ەم  بەالیەنی 
بەو  هەر  بگونجێنن.  نوێنەرایەتیدا  سیستمی 
م��ان��ای��ەش ب���وو ك��ات��ێ��ك ف��ری��دری��ش��ی دووەم 
ئ��ەم خ��ۆی خزمەتكاری  گ��وای��ە  ڕای��دەگ��ەی��ان��د 

گەورەی دەوڵەتە.)٦(
دیموكراتی  سیستمی  ئەمەدا،  لەبەرامبەر 
وا دەكات ئەم سیستمە نەیەتە دی و ئەستەم 
بێت، چونكە لەنێو سیستمی دیموكراتیدا، هەر 
و  س��ەروەر  ببێتە  بەخۆی  دەیەوێت  كەسێك 
گەورە و ڕابەر. لێرەدا دەتوانین ئاماژە بۆ ئەوە 
دەسەاڵتیان  كەسانەی  ئەم  هەرچەندە  بكەین 
بن،  كەمتر  ژم��ارەوە  ل��ەڕووی  بەدەستەوەیە، 
و  بكەن  نوێنەرایەتی  دەتوانن  زیاتر  ئەوەندە 

بازنەی نوێنەرایەتییان فراوانتر دەبێت.
دەوڵەت  دەستوری  زیاتر  حاڵەتەشدا،  لەم 
لەگەڵ توانای دامەزراندنی سیستمی كۆماری 
بەم  زیاتر  ئەوەش دەرفەتی  دەبێت،  یەكانگیر 
زیاترە  ه��ەرچ��ی  بتوانێت  دەدات  دەس��ت��ورە 
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بەرەو سیستمی كۆماری هەنگاو بنێت كەمتر 
بن لەمیانەی كۆمەڵێك چاكسازی بەردەوام و 
ئامانجی  دەگاتە  لەكۆتاییدا  كە  یەكدا  لەدوای 
خۆی. لەبەر ئەم هۆكارەیە، دامەزراندنی ئەم 
لەنێو  زەحمەتترە  یاساییە  دەس��ت��ورە  ج��ۆرە 
بەراورد بەسیستمی  ئەرستۆكراتی،  سیستمی 
پاشایەتی، لەنێو سیستمی دیموكراتیشدا هەر 
لەڕێگای شۆڕش و  بێتەدی، مەگەر  ئەستەمە 

توندوتیژییەوە بێت. 
لەگەڵ ئەوەشدا، لەالی گەالن شێوەو فۆڕمی 
سیستمی حوكم)٧( لەشێوەو فۆڕمی سیستمی 
دەوڵەت گرنگترە لەڕووی بایەخ و گرنگییەوە 
بەجۆرێك كە پێوانەناكرێت، ئەگەرچی جۆرێك 
ف��ۆڕم��ی دەوڵ��ەت  لەنێوان ش��ێ��وەو  ل��ەس��ازان 
بۆ  پێویستە.  زۆر  سیاسیدا  سیستمی  لەگەڵ 
ئەوەی سازان هەبێت لەنێوان شێوەی حوكم و 
بیرۆكەی ماف، ئەوە پێویستە سیستمی حوكم 
نوێنەرایەتی بێت، چونكە هەر تەنیا سیستمێكی 
و  مسۆگەر  كۆماری  سیستمی  دەتوانێت  وا 
سیستمی  نەبوونی  ئەگەرچی  بكات،  مومكین 
جا   �� تر  سیستمێكی  ج��ۆرە  هەموو  كۆماری 
حوكمێكی  دەكاتە   �� هەبێت  دەستورێكی  هەر 
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یەكێك  هیچ  سەركوتكەرانە.  و  هەڕەمەكی 
سیستمەیان  ج��ۆرە  ئ��ەم  كۆنەكان  لەكۆمارە 
ن���ەب���ووە، ه���ەم���وو ئ���ەو ك��ۆم��اران��ەش��ی كە 
هەبوون، ناچاربوون پەنا ببەنە بەر سیستمی 
لەسەرەوە  تاكەكەسێك  كە  سەركوتكەرانە 

بەڕێوەیدەبات. 

ماددەی دووەم بۆ
بەدیهێنانی ئاشتی هەمیشەیی

بنەمای  ل��ەس��ەر  گ���ەالن  م��اف��ی  "پێویستە 
دام���ەزران���دن���ی ی��ەك��ێ��ت��ی واڵت���ان���ی ئ�����ازاد و 

سەربەست بێت"
دەوڵ��ەت��ن،  ك��ە  سیفەتەی  ب��ەو  گ��ەالن��ی��ش، 
سروشتیدا  ب��اری  لەنێو  وان،  م��رۆڤ  وەك��و 
 �� نییە  بوونی  دەرەك��ی  یاسایەكی  هیچ  كە   ��
تەنانەت دراوسێیەتیش لەكۆتاییدا ئازاربەخش 
لەوانە  یەكێك  هەر  حاڵەتەشدا،  لەم  دەبێت. 
لەسەریەتی  بگرە  ی��ا  دەدات،  ب��ەخ��ۆی  م��اف 
لەگەڵ  هەماهەنگیبكات  و  لێكتێگەیشتن  داوای 
ئەویتریان، ئەوەش بەپێی ڕێككەوتنێك لەسەر 
بەجۆرێك  بێت  مەدەنی  دەستورێكی  بنەمای 

بتوانێت مافی هەموو تاكێك بپارێزێت.
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ببێتە  دەشێت  ج��ۆرە،  ل��ەم  ڕێككەوتنێكی 
ب��ەاڵم  گ���ەالن،  ن��ێ��وان  یەكێتی  ب��ۆ  سیستمێك 
ئەگینا  ف��ی��دڕاڵ��ی،  واڵتێكی  ببێتە  نییە  م��ەرج 
هەموو  م��ادام  دێینەوە.  دژك��اری  دووچ���اری 
پەیوەندییەكی  هەیە  ب��ەوە  پێویستی  واڵتێك 
باش و گونجاوی هەبێت لەنێوان یاسادانەران 
ئ��ەوە   ���� گ��ەل  و  حكومەت   ���� هاواڵتیانیدا  و 
كاتێك كۆمەڵێك گەلی جۆراوجۆر دەچنە ژێر 
ئەگەر  ئەوە  یاسادانان،  دەسەاڵتی  یەك  باڵی 
ڕووب����دات، وەك��و ئ��ەوە وای��ە ه��ەم��ووان ببنە 
ی��ەك گ��ەل و لەنێو ی��ەك دەوڵ��ەت��ی گ��ەورەدا 
ئەو  لەگەڵ  ناكۆكە  كارە  ئەم  بێگومان  بژین. 
گریمانەیەی كە ئێمە پشتمان پێی بەستاوە، واتا 
هەبوونی كۆمەڵێك گەل و واڵت و حكومەتی 
و  واڵت  و  حكومەت  ئەم  بەجۆرێك  جیاواز، 
بەرامبەر  هەبێت  تایبەتی خۆیان  مافی  گەالنە 
بەیەكتری بەو مانایەی هەر یەكێك لەم گەل و 
حكومەت و واڵتانە، بۆ خۆیان واڵتێكی تایبەت 
و جیاواز پێكدێنن، بەبێ ئەوەی ناچاربن بچنە 

نێو واڵتێكی تر و ببنە بەشێك لەم واڵتە. 
ڕقێكی  و  بەبێز  ن��اچ��ارە  م���رۆڤ  ل��ی��رەدا 
ب��ك��ات، كە  ئ��ەم دڕن��دان��ە  ت��ەم��اش��ای  زۆرەوە 
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پەیوەستی جۆرێك لەئازادین هەرگیز كۆنتڕۆڵ 
ناكرێت و لەدەرەوەی یاساكاندایە، ئەم دڕندانە 
و  جەنگ  و  لەشەڕ  ب��ەرەوام  خۆشترە  پێیان 
كوشتاردابن، نەوەكو بچنە ژێر باری كۆت و 
پەیوەندیكی شەرعی و یاسایی، كە هەر خۆیان 
ئ��ازادی  ئ��ەوان��ە،  دابنێن.  خۆیانی  بۆ  بتوانن 
بۆیە  عاقاڵنە،  لەئازادی  پێخۆشترە  شێتانەیان 
مادام ئێمە پێمان وایە ئەمە حاڵەتێكی هەمەجی 
بار  لەگەڵ  ناكۆكیشە  و دڕەندانەیە، دژكار و 
لەئاستنزمی  جۆرێكە  مەدەنییەت،  حاڵەتی  و 
لەمرۆڤ  كە  ئاژەاڵنە  بۆ ڕەفتاری  دابەزین  و 
بێت،  بەوە  بڕوامان  نابێت  باشە  ناوەشێتەوە، 
�� كە  كە ئەرك و فرمانی واڵتە مەدەنییەكانە 
هەریەكەیان بۆ خۆیان خاوەنی واڵتی خۆیانن 
�� بێن خێرا هەوڵبدەن ڕێگا لەم سوكایەتی و 

دڕندایەتییە بگرن؟
لەبری ئەم كارە، دەبینین هەر یەكێك لەم 
بەمەزنێتی و سەروەری  دەست  دێت  واڵتانە 
و گەورەیی خۆیەوە دەگرێت. بەو مانایەی كە 
واڵتانە  ئەم  مەزنێتی  گەورەیی،  س��ەروەری، 
لەگەلەكەی خۆیانەوە سەرچاوەدەگرێت، بۆیە 
ببن،  تر  دەسەاڵتێكی  هیچ  ملكەچی  ئامادەنین 
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خۆیانەوە  گەلەكەی  ویستی  ل���ەدەرەوەی  كە 
سەرهەڵبدات، یا هەڵبقوڵێت، واتا ئەمانە ناچنە 

ژێر باری هیچ یاسایەكی دەرەكی.
واڵتان شانازی  دەبینین سەرۆكی  ڕۆژانە 
هەر  لەپێناو  دەت��وان��ن  گ��وای��ە  دەك���ەن  ب���ەوە 
هەزارەها  دەت��وان��ن  بیانەوێت،  كە  پرسێكدا، 
ه����ەزار پ��ی��او ب��ك��ەن��ە ق��ورب��ان��ی ل��ەج��ەن��گ و 
خۆی  ئەم  ئ��ەوەی  بۆ  تەنیا  بەس  كوشتاردا، 
وەكو سەرۆك دووربێت لەهەموو مەترسییەك. 
ت��اك��ە ج��ی��اوازی ن��ێ��وان م��رۆڤ��ە دڕەن��دەك��ان��ی 
ئەمەیە  ئەوروپا،  دڕندەكانی  مرۆڤە  ئەمریكاو 
كە ئەمریكییەكان ئامادەبوون ڕۆژانە گۆشتی 
ئەوانەی  لەكاتێكدا  بخۆن،  نەیارەكانیان  هۆزە 
دەخەنە  دۆڕاو  گەالنی  چۆن  زانیان  ئەوروپا 
دەیانكەنە  بەكاریاندێنن،  خۆیان،  ڕكێفی  ژێر 
ت��اوەك��و  خ��ۆی��ان،  لەڕەعییەتەكانی  بەشێك 
سودی  زیاتربكەن،  ڕەعییەتەكانیان  ژم��ارەی 
لەكاتی  بەكاریانبێنن  لێوەربگرن،  زۆرتریان 
هەڵمەت و هێرش و جەنگ و كوشتارەكانیاندا.
لەپوچی سروشت  بەوردی  مرۆڤ  كاتێك 
و م��ۆرك��ی م����رۆڤ ڕادەم��ێ��ن��ێ��ت ل��ەم��ی��ان��ەی 
پەیوەندییانەی  ئەو  گەالندا،  نێوان  پەیوەندی 
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كارێكی  ه��ەم��وو  و  نییە  بەربەستێكی  هیچ 
ئەم  لەكاتێكدا  ك��راوە،  ڕەوا  تێدا  ناشیرینیشی 
مەدەنیدا  دەوڵەتێكی  باوەشی  لەنێو  پوچییە 
كۆنتڕۆڵكراوە  پاشاوە  دەسەاڵتەكانی  بەهۆی 
و بەربەستی بۆ دانراوە، ئەوە مرۆڤ توشی 
هێشتا وشە،  چ��ۆن  كە  دێ��ت،  س��ەرس��وڕم��ان 
چەمك و زاراوەی ماف، جێگای خۆی نەگرتوە 

لەنێو زمانی سیاسییانەی جەنگدا.
مرۆڤ سەری سوڕدەمێنێت، كە بۆچی تا 
نەكردوە  ئەوەی  ئازایەتی  واڵتێك  هیچ  ئێستا 
و  زاراوە  ئ��ەم  پەنا  و  پێچ  ب��ێ  و  بەئاشكرا 
چەمكە �� ماف �� لەباوەشبگرێت و بانگەشەی 
بۆ بكات و داوای پاراستنی بكات. لەڕاستیدا، 
خۆیان  زیرەكی  گوایە  هەن  كەسانێك  هێشتا 
پیشاندەدەن و ئاماژە بۆ هۆگۆ گرۆسیۆس و 
بۆفندرۆف و ڤاتیل و زۆر كەسی تر دەكەن �� ئای 
لەپڕوپوچی ئەم كەسانە �� وەكو پاساوێك بۆ 
ڕاگەیاندنی جەنگ بەكاریاندێنن، لەكاتێكدا ئەم 
نوسین و بەڵگە یاساییانەی ئەم فەلسەفەكارانە 
بڵێین  یا  فەلسەفییانە،  شێوازێكی  و  بەزمان 
هێزێكی  هیچ  دای��ان��ڕش��ت��ون،  دیپلۆماسییانە 
یاساییان نییە، چونكە دەوڵەت وەكو خۆی كە 
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هەیە، پەیوەست نییە بەهیچ شتێكی هاوبەش و 
دەرەكی لەدەرەوەی ویستی خۆیدا.

ه���ەرگ���ی���ز ڕووی�����ن�����ەداوە واڵت���ێ���ك بێت 
خۆی  مەبەستەكانی  و  ئامانج  دەستبەرداری 
ك��ە خەڵكانی  پ��اس��اوان��ەی،  ئ��ەو  ب��ەه��ۆی  بێت 
ئەوەشدا،  لەگەڵ  بەڕێز خستویانەتەڕوو.  ئاوا 
بەالیەنی كەم ئەم واڵتانە ئەگەر بەقسەی سەر 
زارەكیش بێت، ڕێز لەبیرۆكەی ماف دەگرن، 
ئەخالقی  ئامادەییەكی  وای��ە  مانای  ئ��ەوەش 
هەیە ڕۆژ بەڕۆژ گەشەدەكات و بەهێزدەبێت 
كۆنتڕۆڵكردنی  خولیای  ب��ەرەو  مرۆڤ  لەالی 
 �� لەناوەیدایە  كە  شەڕانگێزییەی،  بەشە  ئەو 
ئەوەش شتێكە مرۆڤ ناتوانێت ڕەتیبكاتەوە �� 
ئەگەرچی ئەم ئامادەییە تا ئێستاش و هێشتا 
پێنەگەیشتوە، لەگەڵ ئەوەشدا هەموو مرۆڤێك 
ئامادەییەكی  كەسانیتر  ل���ەالی  ه��ی��واخ��وازە 
و  ببینێت  ج��ۆرە  ل��ەم  ئەخالقی  ه��اوش��ێ��وەی 

بەدیبكات. 
ئەخالقییە  ئامادەییە  ئەم جۆرە  ئەگەر  خۆ 
بوونی نەبێت، ئەوە هیچ واڵتێك لەوانەی شەڕ 
باسی  ئامادەنەدەبوون  هەرگیز  دەسەپێنن، 
گاڵتەجاڕی  بۆ  مەگەر  بكەن،  )م��اف(  وش��ەی 
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ئازیز  ش���ازادەی  كە  مانایەی  ب��ەو  یا  نەبێت، 
كە  تایبەتمەندییەی  لەو  بریتییە  "ماف  دەڵێت: 
تاوەكو  دەدات،  بەهێزی  بەالیەنی  سروشت 
ڕكێفی  ژێر  بخاتە  الوازەك��ان  الیەنە  بتوانێت 

دەسەاڵت و ویستی خۆی".
بەرگریكردن  بۆ  ناتوانن  هەرگیز  واڵت��ان 
دادگ��ا  ل��ەب��ەردەم  داوا  خ��ۆی��ان،  لەمافەكانی 
دەرەك��ی��ی��ەك��ان��دا ب��ەرزب��ك��ەن��ەوە، ب��ەڵ��ك��و بۆ 
وەرگرتنەوە و بەرگریركردن لەو مافانە، پەنا 
بۆ جەنگ و شەڕ و كوشتار دەبەن، ئەگەرچی 
جەنگ و شەڕیش پرسی ماف یەكالییناكاتەوە، 
س�����ەرەڕای ئ����ەوەی س��ەك��ەوت��وش ب��ێ��ت ل��ەم 
ئاشتی  ڕێككەوتننامەی  ڕاس��ت��ە  ج��ەن��گ��ەدا. 
كە  دابنێت  جەنگە  ئەم  بۆ  كۆتایی  دەتوانێت 
لەئارادایە، ئەوەش بەڕاستی كۆتاییەكە ناكرێت 
وا وەسفیبكەین بڵێین دادپەروەرانەیە، چونكە 
لەم حاڵەتەدا هەر الیەنێك دادوەری بۆ خۆی 
پاساوێكی  ب���ەدوای  ب���ەردەوام  بۆیە  دەك���ات، 
نوێدا دەگەڕێت بۆ هەڵگیرساندنەوەی جەنگ. 

لەسەر  ئ��ەوەش��دا، وەزع��ی واڵت��ان  لەگەڵ 
ئەو  لەوەزعی  جیاوازە  گ��ەالن،  مافی  ئاستی 
حاڵەتی  و  ب��ار  چ��وارچ��ێ��وەی  لەنێو  تاكانەی 
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یاسا  هەبوونی  بەبێ  واتا  دەژین،  سروشتیدا 
 �� بێنەدەرەوە  ڕەوشە  لەم  واڵتان  پێویستە   ��
و  دەوڵەتن  لەبەرئەوەی  واڵتانە  ئەم  چونكە 
بوونەتە خاوەنی دەستور و یاسای ناوخۆیان، 
ئازادبوون  یاساییەشەوە  ئەم ڕەوشە  بەهۆی 
لەو فشارانەی كە دەخرێتە سەریان بۆ ئەوەی 
و  فراوانتر  ت��ری  یاسایەكی  ژێ��رب��اری  بچنە 
گشتگیرتر، بەپێی تێڕوانینی ئەوان بۆ چەمكی 

ماف.
جگە لەوەش، عەقڵ كە سەرچاوەی بااڵی 
و  بااڵ  مینبەری  لەسەر  یاسادانانێكە،  هەموو 
بەرزی خۆیدا، ڕایدەگەیەنێت كە هەرگیز دان 
بەوە دانانێت، كە جەنگ ڕێگای بەدەستهێنانی 
م���اف ب��ێ��ت، ه���ەر ب���ەت���ەواوی ئ��ی��دان��ەی ئ��ەم 
ماف.  بەدەستهێنانی  بۆ  دەك��ات  ش��ێ��وازەش 
لەبەرامبەر ئەوەشدا، باری ئاشتیخوازی وەكو 
دەسەپێنێت.  بەپەلە  ڕاستەوخۆی  ئەركێكی 
تازەیە  ڕەوشە  ئەم  ناكرێت  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
بكەین،  ب��ەردەوام��ب��وون��ی  گرێنتی  و  بێتەدی 
بەبێ هەبوونی ڕێككەوتنێكی هاوبەش لەنێوان 

گەالندا.
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هاوپەیمانێتییەكی  پێویستدەكات  ب��ۆی��ە، 
ناوبنرێت  دەشێت  و  دابمەزرێت  تایبەت  زۆر 
هاوپەیمانێتییەش  ئەو  ئاشتی(،  )هاوپەیمانی 
تەواو جیاوازە لەڕێككەوتنی ئاشتی، بەوەی كە 
هەتایی  هەتا  مەبەستییەتی هەموو جەنگەكان 
ئاشتی  ڕێككەوتنی  لەكاتێكدا  پێبێنێت،  كۆتایی 

تەنیا بۆ كۆتایی هێنانە بەیەك جەنگ. 
ئاشتی(  )هاوپەیمانی  هەوڵی  واڵت��ەی  ئەو 
هێزی  كارەدا  ئەم  لەمیانەی  نایەوێت  دەدات، 
زیاتری دەستبكەوێت، بەڵكو تەنیا بۆ ئەوەیەتی 
خۆی  سەربەستی  و  ئازادی  گرێنتی  بتوانێت 
ب��ك��ات، ئ���ەوە ب��ێ��گ��وم��ان پ��اراس��ت��ن��ی ئ���ازادی 
و س��ەرب��ەس��ت��ی ئ���ەو واڵت���ان���ەی ت��ری��ش كە 
واڵتە  ئەم  ئەوەی  بەبێ  لەگەڵیدا،  هاوپەیمانن 
 �� تر  یاسای واڵتانی  بۆ  ملكەچبێت  ناچاربێت 

وەكو مرۆڤەكان لەحاڵەتی سروشتیدا.
توانای بەدیهێنانی �� مەبەست لێرەدا واقیعی 
بابەتییە �� بیرۆكەی ئەم یەكێتییە، كە پێویست 
دەكات هێدی هێدی فراوانتر بكرێت بەجۆرێك 
كارێكە  ب��گ��رێ��ت��ەوە،  واڵت���ان  ه��ەم��وو  بكرێت 
بێت  ی��اوەر  بەخت  ئەگەر  بێتەدی.  دەك��رێ��ت 
ئەم كارە سەربگرێت، یەكێك لەواڵتە بەهێز و 
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ڕۆشنگەرەكان بێنە ناوی و ببنە ئەندام تێیدا �� 
سروشت و مۆركی سیستمی كۆماریش وایە 
ئاشتی  بەرەو  بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ  خۆی 
هەنگاو دەنێت و خولیای ئاشتیخوازانەی هەیە 
جەمسەرێكی  ك��ارەدا،  ئەم  لەمیانەی  ئ��ەوە   ��
كە  دروستدەبێت،  یەكێتییە  ئ��ەم  بۆ  گ��ەورە 
بۆ  تریش  واڵتانی  ئ��ەوەی  بۆ  هاندەر  دەبێتە 
لەگەڵ  بەگونجان  خۆیان  ئ��ازادی  پاراستنی 
بیرۆكەی مافی گەالن، ئەوانیش داوا بكەن ببنە 
بازنەی  دەكرێت  ئینجا  یەكێتییەدا،  لەم  ئەندام 
جوگرافی ئەم هاوپەیمانێتییە فراوانتر بكرێت، 
بەشێوەیەك هەموو ئەو واڵتانە بگرێتەوە كە 

هاوشێوەن. 
گوتیان:"  لەگەالن  گەلێك  ئەندامانی  ئەگەر 
هەرگیز نابێت شەڕ لەنێوان ئێمەدا هەڵبگیرسێت 
ئێمە دەمانەوێت خۆمان  و ڕووب��دات، چونكە 
دەمانەوێت  وات��ا  ڕێكبخەین،  دەوڵ��ەت��دا  لەنێو 
دەسەاڵتی بااڵی یاسادانان و جێبەجێكردن و 
دادوەریمان هەبێت، كار بۆ ئەوە بكەین هەموو 
شەڕو ناكۆكییەكانمان بەشێوەیەكی ئاشتییانە 

چارەسەربكەین"، ئەوە كارێكی زۆرباشە.
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لەكاتێكدا ئەگەر خەڵكەكە گوتیان:" هەرگیز 
نابێت شەڕ و كوشتار لەنێوان ئێمە و واڵتانی 
تر ڕووبدات، ئەگەریش هەرگیز دان بەبوونی 
كە  نەنێین  یاسادانانەوە  ب��ااڵی  دەسەاڵتێكی 
مافی ئێمە لەنێو ئەم واڵتانەدا، مافی ئەوانیش 
لەالی ئێمە مسۆگەربكات"، ئەوە لەم حاڵەتەدا 
ن��ات��وان��ی��ن ب��زان��ی��ن ل��ەس��ەر چ ب��ن��ەم��ای��ەك من 
دەمەوێت گرێنتی مافی خۆم بكەم، مەگەر ئەم 
گرێنتییە لەناوەڕۆكدا مەبەست لەو ئەلتەرناتیڤە 
بێت كە هەیە لەبارەی پەیمانی كۆمەڵی مەدەنی، 
كە بریتییە لەیەكێتی ئارەزومەندانەی ئازادانە، 
بەمافی  بیبەستێتەوە  عەقڵ  پێویستدەكات  كە 
گەالن، تاوەكو ئەم وشەیە بەتەواوی بێ مانا 

نەبێت.
مانایە  بەو  ئەگەر  گ��ەالن،  مافی  بیرۆكەی 
مافی  لەبیرۆكەی  بریتییە  كە  تەماشابكرێت، 
بیرۆكەیەكی  دەبێتە  بێگومان  ئ��ەوە  جەنگ، 
زۆر ناماقوڵ �� بەمانای ڕاستەقینەی ئەم وشە 
هزرییە  هەڵوێستە  ئەم  چونكە   �� زاراوەی��ە  و 
كار  ب��ەم  م��اف،  سیفەتی  بەخشینی  پاساوی 
هێز  بنەمای  لەسەر  كە  دەدات،  ڕەفتارانە  و 
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دامەزراون، واتا بەپێی بنەمای تایبەت، نەوەكو 
لەسەر بنچینەی یاسای بابەتی گشتی و ڕەوا، 
ئ��ازادی  لەبەردەم  بەربەست  دەبێتە  ئ��ەوەش 
ت��اك��ەك��ەس��ی و س���ن���ورداری دەك����ات. مەگەر 
مەبەست لێی دانپێدانانی تەواو بێت بەوەی كە 
هەموو مرۆڤێك لەم حاڵەتانەدا، مافی ئەوەیان 
هەیە یەكتری لەناو ببەن، بەوەش لەنێو قواڵیی 
هەمیشەییە،  ئاشتییە  ئەم  دەگەنە  گۆڕەكانیان 
لەگەڵ خۆیاندا هەموو توندوتیژییەك دەخەنە 

ژێر گۆڕ.
ل��ەڕوان��گ��ەی ع��ەق��ڵ��ی��ی��ەوە، ئ���ەو واڵت��ان��ەی 
هیچ  لەنێواندایە،  هاوبەشیان  پەیوەندی  كە 
دەربازبوون  بۆ  نییە  لەبەردەمدا  ڕێگایەكیان 
ل��ەح��اڵ��ەت��ی ن��اش��ەرع��ی��ی��ەت ك��ە س��ەرچ��اوەی 
وەكو  نەبێت  ئەوە  تەنیا  جەنگە،  هەڵگیرسانی 
دڕندە  ئازادییە  ئەو  دەستبەرداری  تاكەكان 
بۆ  ملكەچیبكەن  تاوەكو  بن،  ئاژاوەگێڕییە  و 
پێكهێنان  ئینجا  ی��اس��ا،  سەپاندنی  پێویستی 
و دام���ەزران���دن���ی )دەوڵ���ەت���ی ن��ەت��ەوەك��ان(
ئ��ازادی��دا  لەمیانەی  خ��ێ��را  بەشێوەیەكی  ك��ە 
گەشەدەكات. دامەزراندنی دەوڵەتی نەتەوەكان، 
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لەكۆتاییدا  تاوەكو  دەبێت  ف��راوان  بەخێرایی 
هەموو گەالنی سەر زەوی دەگرێتەوە. 

بەم  ح��ەز  هەرگیز  واڵت��ان  ئ��ەوەی  لەگەڵ 
شێواز و ڕێگایە ناكەن، بەهۆی ئەو بۆچوون 
لەبارەی  و تێگەیشتنەی، كە واڵتەكان خۆیان 
مادام  بۆیە،  دروستیانكردوە.  گەالنەوە  مافی 
ئەم شتانە ڕەتدەكەنەوە كە  پێشتر  هەر زوو 
لەبەرئەوەی  دروس��ت��ن،  و  ڕاس��ت  لەواقیعدا 
هێشتا بۆچوونێكی پۆزەتیڤ و باش لەبارەی 
و  ئ��ارا  نەهاتۆتە  جیهانی(  )ك��ۆم��اری  پرسی 
نامێنێتەوە  بۆ  هیچمان  ئەوە  دروستنەبووە، 
نەدۆڕێنین  شتێك  هەموو  بمانەوێت  ئەگەر   ��
و  ئەلتەرناتیڤ  ڕێگای  نەبێت  ئ��ەوە  تەنیا   ��
نێگەتیڤ بگرینەبەر، كە بریتییە لەدامەزراندنی 
یەكێتییەكی هەمیشەیی بەردەوام لەفراوانبووندا 
بێت، بتوانێت بمانپارێزێت لەجەنگ و كوشتار، 
ئەم ئامادەییەی مرۆڤ كۆنتڕۆڵ و ماڵی بكات، 
یەكتری،  هێرشكردنە سەر  و  دوژمنداری  بۆ 
لەگەڵ  م��اف��دا.  بیرۆكەی  ل��ەگ��ەڵ  دژك���ارە  ك��ە 
تەقینەوەو  مەترسی  دەزان��ی��ن  ئێمە  ئ���ەوەی 
بۆ  خولیایە  و  مەیل  ئ��ەم  س��ەره��ەڵ��دان��ەوەی 

توندوتیژی، هەمیشە ئامادەیە.)٨(
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ماددەی سێیەم لەبارەی
بەدیهێنانی ئاشتی هەمیشەیی

" لەمیانەی یاسای جیهانیدا، پێویستە مافی 
هاواڵتی و میوانی بێگانە پارێزراو بێت "

پێشوتر،  ماددەكانی  هەموو  وەكو  لێرەش 
پێكردن  خێر  و  چاكەكردن  پرسی  پرسەكە 
بێت،  مانایەش  بەو  مافە.  پرسی  بەڵكو  نییە، 
خەڵكی  میوانداریكردنی  گ��وزارش��ت��ی  ئ��ەوە 
لەالیەن خەڵكی  لەگەڵی  بێگانە و ڕەفتاركردن 
ئ��ەوەی  وەك��و  تێدەكات،  ئ��ەم واڵت��ەی ڕووی 

دوژمنە، كارێكی ناڕەوایە.
نەكرێت  كەسانە  ل��ەم  پێشوازی  دەشێت 
ئەگەر  واڵت،  نێو  بێنە  پێنەدرێت  ڕێگایان  و 
ژیانی  ئەوەی  نابێتە هۆی  ڕەتكردنەوەیە  ئەم 
ڕەفتاری  نابێت  ب��ەاڵم  مەترسییەوە،  بخاتە 
مادام  بنوێنرێت،  لەبەرامبەردا  دوژمندارانەی 
لەو  پەیڕەوكرد  ئاشتیخوازانەی  ئەو ڕەفتاری 

شوێنەدا كە تێیدا ماوەتەوە و ژیاوە.
میوانداریكردن(  )م��اف��ی  مەبەستمان  ل��ێ��رەدا 
پێویستی  ئ��ەوە   �� دەك��ات  بۆ  بانگەشەی  كە  نییە 
دەكرێت  لەمیانەیدا  هەیە  تایبەتی  بەڕێككەوتنێكی 
بۆ ماوەیەك ببێتە خاوەن شوێن و ماڵ �� بەڵكو 
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و  س��ەردان��ی��ك��ردن  م��اف��ی  مەبەستمان  زی��ات��ر 
كەسێك  بەهەموو  ڕێگا  كە  كاتییە،  مانەوەی 
كۆمەڵگەیەك  ب��ۆ  خ��ۆی��ان  ئینتیمای  دەدات 
پ��ی��ش��ان��ب��دەن و دەرب����خ����ەن، ب��ەپ��ێ��ی م��اف��ی 
زەوی  ڕووبەری  هاوبەشی  موڵكدارێتیكردنی 
ئەوە  خ��ڕە،  خۆیشی  زەوی  م��ادام  بەگشتی، 
خ��ۆ م��رۆڤ��ەك��ان ن��ات��وان��ن ه��ەت��اه��ەت��ای��ی هەر 
ناچارن  بەڵكو  بمێننەوە،  بەپەرتوباڵوی  ئاوا 
لەكۆتاییدا بەرگەی دراوسێیەتی و خزمایەتی 
یەكتری بگرن، چونكە لەبنەڕەتدا هیچ كەسێك 
مافی موڵكدارێتیكردنی پارچە زەوییەكی زیاتر 

و گەورەتری پێنەدراوە لەكەسێكی تر.
ڕاستە ئەم بەشانەی گۆی زەوی، كە هێشتا 
خەڵكی تێدا ناژی، لەگەڵ دەریا و سارا و بیابانەكان 
دەبنە هۆی پەرتوباڵوكردنەی مرۆڤەكان بەسەر 
و  كەشتی  ب��ەاڵم  ج��ی��اوازدا،  ناوچەی  و  شوێن 
دەدەن،  بەمرۆڤ  ڕێگا  بیابان(  )كەشتی  حوشتر 
س�����ەرەڕای ئ���ەم ن��اوچ��ە ف��راوان��ی��ی��ەش، ب��ەاڵم 
دروستكردن  بەمەبەستی  نزیكببنەوە  لەیەكتری 
مافانەی  لەو  نیوانیان،  پەیوەندی  پەرەپێدانی  و 
كە هەموو كەسێك لەڕەگەزی مرۆڤایەتی لەسەر 

زەوی بۆی هەیە خاوەندارێتیان بكات.
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بەهۆی ئەوەوە، زۆرداری و دڵڕەقی هەندێك 
دەری��اك��ان،  ل��ێ��واری  س��ەر  لەدانیشتوانەكانی 
دەری��ا،  لێواری  سەر  بەربەرەكانی  نمونە  بۆ 
كەشتییانەدا  ئەم  دەستبەسەر  بێن  دەكات  وا 
تێدەپەڕن،  ئەواندا  بەلێواری  نزیك  كە  بگرن، 
یا دەریاوانەكان دەگرن، لەگەڵ ئەو كەسانەی 
لەخنكان ڕزگاریان دەكەن، ئینجا دواتر وەكو 

كۆیلە مامەڵەیان لەگەڵدا دەكەن.
)هۆزە  بیابان  دانیشتوانی  ئەوەی  یا وەكو 
پێیان  كاتێك  ئ��ەن��ج��ام��ی��دەدەن،  ع��ەرەب��ەك��ان( 
وای���ە ه��ەر كەسێك ل��ەس��ن��وری ئ��ەم ه��ۆزان��ە 
نزیكبكەوێتەوە، نێچیرێكی باشە بۆ هێرشكردنە 
سەری، گرتن و كوشتنی، ئەوەش ڕەفتارێكە 
لەگەڵ  سروشتییە.  مافی  پێچەوانەی  ت��ەواو 
ئەوەشدا، مافی میوانداریكردن و سەردانیكردن 
لەواڵتانی نامۆ و بێگانەدا، هەر لەوە تێپەڕناكات 
تاقیبكاتەوە،  ئەزمونێك  دەتوانێت  مرۆڤ  كە 
پەیوەندی لەگەڵ دانیشتوانە ڕەسەنەكانی ئەم 

واڵتانە دروستبكات كە ڕوویان تێدەكات.
دەستەكان،  دوورە  ناوچە  شێوەیە،  ب��ەم 
دەت����وان����ن پ���ەی���وەن���دی ل���ەگ���ەڵ ی��ەك��ت��ری و 
دەبێتە  ئ��ەوەش  دروستبكەن،  لەناوخۆیاندا 
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هۆی دروستبوونی ڕەوشێك و پەیوەندییەكی 
ڕێگا  هێدی  هێدی  بەجۆرێك  ڕەوا،  و  فەرمی 
ئەم  لەمیانەی  دەدات،  مرۆڤایەتی  بەڕەگەزی 
یەكێتی  ب��ەرەو  پەیوەندییەدا،  هاوسێیەتییەو 

جیهانی هەنگاو بنێت.
دڵڕەقانە  ڕەف��ت��ارە  ئ��ەم  ئ��ەگ��ەر  ئێستاش، 
بخەینەڕوو كە واڵتانی مەدەنی پیشانیدەدەن، 
كیشوەری  نێو  بازرگانی  واڵتانی  بەتایبەتیش 
كە  دەكەین،  ئ��ەوە  تێبینی  خۆمان،  ئەوروپی 
واڵتانەوە  ئەم  لەالیەن  و ستەمەی  زوڵم  ئەم 
بۆ  سەردانیكردنیان  لەكاتی  پەیڕەودەكرێت 
لەالی  ئەم سەردانانە   �� نامۆ  واڵت و گەالنی 
و  هێرشكردنەسەر  ب��ەوش��ەی  گ��ەالن��ەدا  ئ��ەم 
و  دەبینین شێوە   �� وەسفدەكرێت  داگیركردن 

قەبارەی زۆر مەترسیداریان هەیە.
ئ���ەم���ری���ك���ا و ئ�����ەو واڵت�����ان�����ەی ت����ر ك��ە 
ڕەشپێستەكانی تێدا نیشتەجێن، لەگەڵ هەندێك 
كە  كەسانەی  ئەم  لەالیەن  تر...تاد،  دورگ��ەی 
تەماشا كراون،  دانراون و  وا  دۆزراونەتەوە، 
گوایە هی كەس نییە و بێ خاوەنە، بۆیە بەهیچ 
دانیشتوانە  بۆ  بەهایەكیان  هیچ  شێوەیەك 

ڕەسەنەكان دانەناوە.
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ل��ەواڵت��ی ه��ی��ن��دی خ��ۆره��ەاڵت��ی��ش )واڵت���ی 
هیندستان(، بەپاساوی دامەزراندنی نوسینگەی 
سوپایەكی  پ��ارە،  حەواڵەكردنی  و  ئاڵوگۆڕ 
گەورەی بێگانەیان ناردە ئەم واڵتە، كە دواتر 
ڕەسەنەكان  دانیشتوانە  سەركوتكردنی  بۆ 
فراوانیان  و  دوور  جەنگێكی  بەكارهێنراو، 
كە  واڵتانەی  ئەم  هەموو  لەنێوان  بەرپاكرد 
چووبوونە ناوییەوە، بووە هۆی باڵوبوونەوەی 
برسێتی و بزوتنەوەی ناڕەزایی و خیانەتكاری، 
ئەم  هاوشانی  شەڕانگێزییەی  ئ��ەو  ه��ەم��وو 

جۆرە كارانەن.
واڵت���ان���ی چ��ی��ن و ژاپ���ۆن���ی���ش، ك���ە زوو 
بەشێوەیەكی  زان��ی،  میوانانەیان  ئەم  نیازی 
ڕێگای  چین  چونكە  ڕەفتاریانكرد،  حەكیمانە 
دەروازەیەكیان  و  رێگایەك  بەئەوروپییەكاندا 
نەیهێشت  ب��ەاڵم  واڵت���ە،  ئ��ەم  نێو  ب��ۆ  هەبێت 
ڕێگای  تەنیا  ژاپۆنیش  ژورەوە.  بچنە  پێیدا 
ب��ەی��ەك گەلی ئ��ەوروپ��ی��دا ك��ە دەروازەی��ەك��ی 
پاش  ب��ەاڵم  هۆڵەندییەكانن،  ئەویش  هەبێت، 
ئەوەی جۆرێك لەگۆشەگیری خستە سەریان 
ڕێگای  دەچێت،  دیل  لەگۆشەگیری  زیاتر  كە 
پێنەدان تێكەاڵوی دانیشتوانە ڕەسەنەكان ببن.
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لەوەش خراپتر �� یا ڕەنگە وا باشتر بێت بڵێین 
لەوەش باشتر ئەگەر لەڕوانگەی ئەخالقییەوە 
هەرگیز  ئەوان   �� بكەین  پرسە  ئەم  تەماشای 
بەم ڕادەیە توندوتیژ نین. ئەم كۆمپانیایانەش 
ك��ە ل��ەس��ەر ل��ێ��واری ئ��ی��ف��الس��ب��وون��دا ب���وون، 
كۆیالیەتی  ق��ەاڵی  كە  شەكریش  دورگەكانی 
بەرهەمێكی  هیچ  ب��وو،  س��زا  ناشیرینترین  و 
ئەم  لەوەی  نەبوو، جگە  ڕاستەقینەی  و  باش 
دورگانە خۆیان بەشێوەی ناڕاستەوخۆش هیچ 
سودێكیان لەم كارانە نەدەبینی، تەنیا سودی 
ناشەریفانەی هەبوو بۆیان، چونكە دانیشتوانی 
ئەم ناوچانەیان دەبرد و دەیانكردنە سوتەمەنی 
جەنگییەكانی  كەشتییە  پشتی  لەسەر  جەنگ، 
خۆیاندا لەئەوروپا شەڕیان پێدەكردن، لەپێناو 
ئەم واڵتانەی كە دروشمی وا بەرزدەكەنەوە 
گوایە خاوەنی ئاینێكی پاك و ڕاستن، خۆشیان 

مرۆڤی خێرخواز و باشن.
مادام پەیوەندی نێوان گەالنی سەر زەوی 
پتەو بووە، لەسەر ئاستی جیهانیدا باڵوبۆتەوە، 
بەجۆرێك پێشێلكردنی مافێك لەهەر جێگایەك 
بێت، كاریگەری نێگەتیڤ دەكاتە سەر هەموو 
جیهانی  مافی  بیرۆكەی  چیتر  ئەوە  شوێنێك، 
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زێدەڕۆییكردن  چیتر  نییە،  وەهمی  چەمكێكی 
نییە لەبارەی ماف، بەڵكو ئێستا كە هێشتا ئەم 
پەیماننامەیە نەنوسراوەتەوە، زۆر پێویستترە 
تاوەكو مافی مەدەنی و مافی گەالن بپارێزێت، 
گشتی  مافی  ڕووی  ب��ەرەو  م��رۆڤ  بەگشتی 
بێت  ئاڕاستەیەدا  بەم  ئ��ەوەش  ئاڕاستەبكات، 
هەمیشەیی،  ئاشتی  ڕووەو  پێشەوەبچێت  كە 
بەدیبهێنن،  خۆیان  بۆ  دەتوانن  مرۆڤەكان  كە 
لەنزیكبوونەوە  ب��ەردەوام��ب��ن  ب��ەم��ەرج��ێ��ك، 

لەیەكتری.
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بەشی سێیەم

لەبارەی گرێنتیكردنی
ئاشتی هەمیشەییدا
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پێنادات  پێویستمان  گرێنتی  كەسێك  هیچ 
تەنیا سروشت نەبێت، ئەو داهێنەرە مەزنەی، 
كە لەمیانەی بزاڤی میكانیكی خۆیدا، ئامانجێكی 
بریتییە  ك��ە  ب��ەدی��دێ��ن��ێ��ت،  ب��ێ��گ��ەرد  و  پ���اك 
گونجاندن  و  هەماهەنگی  ل��ەدروس��ت��ك��ردن��ی 
ویستی  خۆیشیان  ئەگەر  مرۆڤەكان،  لەنێوان 

ئەمەیان نەبێت.
ل��ەب��ەر ئ���ەم ه��ۆی��ەش��ە ك��ە ئ���ەم ك��اران��ەی 
چ��ارەن��وس،  ن��اودەن��رێ��ن  دەیانكات  سروشت 
حەتمین  كردەیەكی  ئەنجامی  كارێكن  چونكە 
زۆر  هێشتا  كە  دەردەچێت،  لەهۆكارێكەوە  و 
ڕوون و دیار نییە. لەگەڵ ئەوەشدا ناودەنرێت 
مەبەستگەراییەی  ئەو  بەهۆی  خوا،)٩(  ویستی 
جیهانەوە  سەیرورەتی  سیاقی  لەمیانەی  كە 
قوڵ  لەحیكمەتێكی  گوزارشتە  دەردەك��ەوێ��ت، 
و هەڵقواڵوی هۆكارێكی بااڵیە، كە چاودێری 
مرۆڤایەتی  ڕەگەزی  بابەتی  كۆتایی  ئامانجی 
دەكات، پێشتر رێڕەوی پڕۆسەكەی داڕشتوە. 
ڕاستە ئێمە لەمیانەی جوانی و ئێستاتیكای 
سروشتەوە، ئەم چاودێرییە خواییە ناناسین، 
و  جوانی  لەمیانەی  نییە  لەتواناشماندا  بگرە 
ئێستاتیكای سروشتەوە، ئیدراكی ئەم ویستە 
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خواییە بكەین. لەگەڵ ئەوەشدا �� وەكو هەموو 
جارێك كە شێوە و فۆڕمی شتەكان بەگشتی 
 �� مەبەستدارەكانی  ئامانجە  بۆ  دەگێڕینەوە 
مافی ئەوەمان هەیە، بگرە پێویستە لەسەرمان 
لەمیانەی هزرو بیركردنەوەوە، هەستیپێبكەین 
و ب��ی��دۆزی��ن��ەوە، ت���اوەك���و ب��ی��رۆك��ەی��ەك��م��ان 
بەراورد  دروستی  و  ڕاستی  لەبارەی  هەبێت 

بەهونەری مرۆڤانە.
پ��ەی��وەن��دی سروشتی،  ب��ی��رۆك��ەی  ئ��ەگ��ەر 
ه��ەم��اه��ەن��گ��ی، ت��ەب��ای��ی، ئ��ام��ان��ج��ەك��ەی كە 
 �� دەیسەپێنێت  بەسەرماندا  عەقڵ  ڕاستەوخۆ 
لەڕوانگەی   �� ئەخالقییە  ئامانجی  مەبەستمان 
ئەوە  ب��ااڵی��ە،  بیرۆكەیەكی  تێڕامانكارییەوە 
نمونە  بۆ   �� ك��ردەی��ی��ەوە  تیۆری  ل��ەڕوان��گ��ەی 
ئاشتی  پێویستی  ب��ەب��ی��رۆك��ەی  س���ەب���ارەت 
بەكاربێت،  شێوەیە  ب��ەم  ئەگەر  هەمیشەیی، 
لەپێشینەیی سروشت بۆ گەیشتن  بریتییە  كە 
خۆیەتی  بنچینەی  خ��اوەن��ی   ���� ئامانجە  ب��ەم 
لەالیەنی سیفەتی  متمانەپێكردن  لەسەرئاستی 

واقیعییانەیەوە. 
كاتێك  سروشت،  زاراوەی  بەكارهێنانی 
وەكو  پێیەوە،  پەیوەستبێت  بەتەنیا  بابەتەكە 
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ئەوەی لێرەدا هەیە لەبواری تیۆری �� نەوەكو 
تەبایە  و  گونجاو  زۆرت��ر  دا،   �� ئاینی  ب��واری 
بەپێی  �� كە لەسەریەتی  لەگەڵ عەقڵی مرۆڤ 
ئەم پەیوەندییەی نێوان هۆكار و ئەنجام هەر 
لەنێو چوارچێوەی سنوری ئەزمونی مومكیندا 
بمێنێتەوە �� واتا پشتبەستن بەوشەی سروشت 
ئاسانتر و خاكییانەترە، لەپشتبەستن بەوشەی 
وات��ەم��اش��اك��ردن��ی  ئینجا  خ��وای��ی(.  )وی��س��ت��ی 
خۆمان وەكو ئەوەی دەتوانین ناوەڕۆكەكەی 
ئەوەمانكرد  بانگەشەی  ئەگەر  چونكە  بزانین، 
نهێنی و داخراوی  پڕ  ئێمە دەتوانین دەرگای 
و  بكەینەوە  خ��وای��ی  ویستی  مەبەستەكانی 
بیزانین، وەكو ئیكار)١٠( كە دوو باڵی بۆ خۆی  

دروستكردو، ویستی لەسایەیانەوە بفڕێت. 
گرێنتییەكانی  دەستنیشانكردنی  پێش 
لەسەرەتادا  پێویستدەكات  ئاشتی هەمیشەیی، 
بەشێوەیەكی وردتر، باسی ئەم مەرجانە بكرێت 
كە سروشت بۆ كەسەكانی داناوە، كە لەسەر 
شانۆ فراوانەكەیدا دەجوڵێنەوە. ئێستاش ئێمە 
چۆن  سروشت  كە  دەخەینەڕوو،  ئەوە  دێین 
ئاشتی بۆ دانیشتوانەكەی دابیندەكات، بریتین 

لەم شتە كاتییانە:
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س��روش��ت م��رۆڤ��ی وا داب��ەش��ك��ردوە،   )1
سەر  شوێنێكی  لەهەموو  بتوانن  بەجۆرێك 

زەویدا بژین.
ب��ەس��ەر هەموو  ب��ەه��ۆی ج��ەن��گ��ەوە،   )2
لەم  تەنانەت  باڵویكردونەتەوە،  ناوچەكاندا 
ناوچانەش كە ئامادەیی میوانداریكردنیان تێدا 

نییە، تاوەكو ئاوەدانیبكەنەوە.
ب��ەه��ۆی ه��ەم��ان ئ���ەم ش��ێ��وازان��ەوە،   )3
ناچاریكردون تاڕادەیەك پەیوەندی یاسایی و 

ڕەوا لەگەڵ یەكتریدا ببەستن. 
ئەوەیە  سەرسوڕمانیشە،  جێگای  ئ��ەوەی 
دەیبینین،  ساردەكاندا  بیابانە  لەنێو  ئێمە  كە 
كە دەك��ەون��ە س��ەر ل��ێ��واری دەری���ای بەستو، 
دەڕوێ���ن  دەری��ای��ی  ڕوەك���ی  هەندێك  هێشتا 
هەڵكۆڵینی  ل��ەم��ی��ان��ەی  ب��ەف��رەك��ان��دا،  ل��ەژێ��ر 
ئاژەاڵندا دەردەكەون. هەروەها ئەوەی جێگای 
سەرسوڕمانیشە، بیابانە لم و خوێیاوییەكانیش 
بەكەڵكن،  و  باش  ڕۆیشتنی حوشتر  بۆ  تەنیا 
وەكو ئەوەی ئەم ئاژەڵە بەمەبەستی ئەم كارە 
بەم  بتوانێت  م��رۆڤ  تاوەكو  دروستكرابێت، 
شێوەیە ئاسانتر ئەو ناوچە سەختانە ببڕێت، 

پەكینەكەوێت.
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ئامانجی بەدیهێنانی ئاشتی، زۆر بەڕوونی 
لەنێو  دەردەكەوێت  خواوە  ویستی  لەمیانەی 
بەستەڵەكدا،  دەریای  لێواری  سەر  سروشتی 
كۆمەڵێك  خ��وری��دار،  ل��ەئ��اژەڵ��ی  جگە  چونكە 
ئ��اژەڵ��ی دەری��ای��ی��ش ه��ەن، وەك��و نەهەنگ و 
سەگی دەریا و گامێشی دەریایی، كە بەهۆی 
خۆراك  دەبنە  پێستیانەوە  و  بەزو  و  گۆشت 
ناوچە  ئ��ەم  دانیشتوانی  ب��ۆ  س��وت��ەم��ەن��ی  و 

بەستەڵەك و ساردانە.
ئەم  مەبەستم  ه��ەی��ە،  س��ەی��رت��ر  ل���ەوەش 
گرتویەتییەبەر،  س��روش��ت  ك��ە  وری��ای��ی��ەی��ە 
تاوەكو  تێیبگەین،  ئێمە  ئەستەمە  بەشێوەیەك 
دابینبكات،  ناوچانە  ئەم  پێداویستی  بتوانێت 
لەمیانەی  ئ��ەوەش  ن��اڕوێ��ت،  تێدا  ڕوەك��ی  كە 
شكاوی  درەختی  و  دار  ڕوبارەكاندا  الف��اوی 
دانیشتوانە  تاوەكو  دێنێت  خۆیدا  لەگەڵ  زۆر 
ڕەس��ەن��ەك��ان ب��ت��وان��ن س���ودی ل��ێ��وەرب��گ��رن، 
بۆ  كەپر  و  چەك  و  بەلەم  دروستكردنی  بۆ 
ژیانی خۆیان، بەتایبەتیش كاتێك دەزانین ئەم 
خەڵكانە بەردەوام سەرقاڵی ڕاوكردنی ئاژەڵن 
بۆ بژێوی ژیانی خۆیان، بۆیە كاتی ئەوەیان 
هەمیشە  ب��ێ��ن،  ب��ەش��ەڕ  ل��ەن��اوخ��ۆی��ان��دا  نییە 
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ب��ەئ��اش��ت��ی ل��ەگ��ەڵ ی��ەك��ت��ردا دەژی����ن. ل��ەگ��ەڵ 
ئەوەشدا، بێگومان ئەوەی پاڵی پێوەناون بچن 
لەم ناوچانەدا بژین، هەر بریتی بووە لەجەنگ.       
ئامڕازێكی  وەكو  مرۆڤ  كە  ئاژەڵ  یەكەم 
شارەزای  ئەوەی  پاش  بەكاریهێناوە،  جەنگی 
كاتانە  ئەو  بوو،  كۆنتڕۆڵكردنی  و  ماڵیكردن 
ئاوەدانكردنەوەی  سەرقاڵی  م��رۆڤ  كە  بوو 

سەر زەوی بووە، ئەم ئاژەڵەش ئەسپ بوو.
ماڵیكراو  دوات���ر  لەقۆناغێكی  فیل،  ب��ەاڵم 
ڕەوشیان  واڵت��ان  ئ��ەوەی  پ��اش  بەكارهێنرا، 
باشتر بوو و زیاتر لەسەر خاكدا جێگیر بوون، 
وەكو چۆن هونەری كشتوكاڵی هەندێك جۆرە 
لەكوێوە  نازانین  ئیمڕۆ  ئێمە  كە  و جۆ،  گەنم 
ه��ات��ون، ل��ەگ��ەڵ ه��ون��ەری م��وت��ورب��ەك��ردن��ی 
درەخت و بەربومی كشتوكاڵی، بەهێزكردن و 
لەئەوروپا  پێشتر  پێدەچێت   �� گەورە كردنیان 
بێت،  هەبوو  بوونیان  میوە  جۆرە  دوو  تەنیا 
ئەم  لەالیەن   �� ئەوانیش سیو ئەجاص بووبن 
واڵتانەوە سەریهەڵداوە كە موڵكدارێتی خاكێكی 
جێگیریان كردوە، جێنشین و پارێزراو بوون.

وردتریش بڵێم، ئەم كاتانە بووە كە هۆزە 
ڕاوی  ئینجا   ���� ڕاوچییەكان   ) ش��وان��ك��ارەو) 
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كێوی و ئاژەاڵن بووبێت، یا ڕاوی دەریایی �� 
خۆیان لەگەڵ ژیانی تازەی قۆناغی كشتوكاڵی 
گ��ون��ج��ان��دب��ێ��ت. ك��ات��ێ��ك��ی��ش خ���وێ و ئ��اس��ن 
دۆزرانەوە، ڕەنگە ئەم دوو ماددەیە یەكەم كااڵ 
و بەرهەم بوو بن، كە ناوچەی زۆر جیاواز و 
بەمەبەستی  پێكرابێت  گەالنی زۆر جیاوازیان 
هەر  ئەوەش  پەیداكردن.  داهات  و  بازرگانی 
پەیوەندی  ن��اچ��ارك��رد  گ��ەالن��ی  ل��ەس��ەرەت��اوە 
لەوەش  بگرە  دروستبكەن،  خۆیاندا  لەنێوان 
بازرگانییەوە  ئاڵۆگۆڕە  ئ��ەم  بەهۆی  زیاتر، 

چوونەتە ناو پەیوەندی كۆمەاڵیەتیش. 
س��روش��ت ه��ەوڵ��ی��داوە و ك��اری��ك��ردوە بۆ 
لەهەموو  بتوانێت  بكات  لەمرۆڤ  وا  ئ��ەوەی 
زەوی  گ��ۆی  ل��ەس��ەر  ن��اوچ��ەی��ەك��دا  و  شوێن 
هەمان  لەڕێگای  ویستویەتی  بژیێنن،  خۆیان 
شێوازی سەپێنراوی خۆیەوە، ناچاریان بكات 
گ��وزەران  ناوچەیەكیش  و  شوێن  لەهەموو 
بوو  خۆیشیان  ئ��ارەزوی  دژی  ئەگەر  بكەن، 
گریمانی  ناچاركردنە  ئەم  ئەوەی  بەبێ  بێت. 
بیرۆكەی ئەرك بێنێتە ئارا، كە دەكرێت لەژێر 
بەسەریاندا  خ��ۆی  ئەخالقیدا  ی��اس��ای  ن��اوی 
بسەپێنێت، بەاڵم لەپێناو گەیشتن بەم ئامانجە، 
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سروشت جەنگی وەكو شێوازێك بەكارهێناوە.  
بەم شێوەیە، ئێمە ئێستاش كۆمەڵێك گەل 
شایەدن  زمانەكانیان  دەبینین،  میللەتان  و 
ڕەگ��وڕی��ش��ەی��ان:  و  بنەچە  و  ئ��ەس��ڵ  ل��ەس��ەر 
هۆزەكانی سامۆیید كە لەسەر لێواری دەریای 
قسەدەكەن  بەزمانێك  نیشەجێن،  بەستەڵەكدا 
لەشاخی  كە  تر  گەلێكی  لەزمانی  نزیكە  زۆر 
لەشوێنی  میل  هەزار  دوو  ل��ەدووری  ئەلتایی 

سامۆیید دەژین.
مەنگۆلین،  س��وارەی  هەن  تریش  گەلێكی 
خۆیان  بەشێكی  جەنگە،  و  بەشەڕ  حەزیان 
دەركردوە و ڕاویان ناون تاوەكو گەیشتونەتە 
ن��اوچ��ە ب��ەس��ت��ەڵ��ەك��ەك��ان، ئ��ەگ��ەر ج��ەن��گ و 
بۆ  هەرگیز  گەلە  ئ��ەم  نەبووایە،  ڕاوەدون���ان 
خۆشی)١١( شوێنی خۆیان جێنەدەهێشت تاوەكو 

ڕووبكەنە ئەم ناوچە سەختە بەستەڵەكە.
هەروەها سەبارەت بەو فینلەندییانەش كە لەباكوری 
ئەوروپا نیشتەجێن، بەالپۆنیۆن ناودەبرێن، ئەوانە پێشتر 
بەهۆی هێرش و فشاری هەردوو گەلی گوتی و سارماتی 
زمانەوانی  نزیكی  ب��ەاڵم  داب���ڕاون،  لەمەجەڕییەكان)١٢( 
بەستۆتەوە،  ب��ەی��ەك��ەوە  مەجەڕییانەی  ئ��ەم  هەمیشە 

سەرەڕای ئەو دوورییە جوگرافییە زۆرەی نێوانیان.
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ئ����ەرێ ب���اش���ە، ئ����ەدی ئ����ەوە چ��ی��ی��ە پ��اڵ��ی 
باكوری  بەرەو  ناوە  ئەسكیمۆوە  بەهۆزەكانی 
ئەمریكا كۆچبكەن. دیارە ئەسكیمۆ لەنێو هەموو 
گەالنی ئەمریكادا، ڕەگەزێكی مرۆیی تایبەت و 
نەوەی  ڕەگ��ەزە  ئەم  ڕەنگە  جیاوازن،  زۆریش 
بوو  جەنگاوەرەكان  ئەوروپییە  لەگەلە  یەكێك 
بێت. یا چ شتێك پاڵی بەگەلی بیشیرەوە ناوە، 
ئەوەندە بەرەو باشور بڕۆن تا گەیشتنە دورگەی 
ئاگر،)١٣( ئەگەر جەنگ و شەڕو كوشتار نەبوو 
شێوازێك  وەك��و  سروشت  هەمیشە  كە  بێت، 
بۆ باڵوكردنەوەی مرۆڤ بەسەر گۆی زەویدا 

بەكاریهێناوە؟ 
جەنگ خۆی، پێویستی بەهۆكارێكی تایبەت 
پێدەچێت  بەڵكو  سەرهەڵبدات،  ئەوەی  بۆ  نییە 
ڕەگوڕیشەی لەنێو سروشتی مرۆڤایەتیدا داكوتا 
گوایە  بكرێت  تەماشاش  وا  ڕەنگە  بگرە  بێت، 
مەزنێتی،  لەپێناو  م��رۆڤ  نەبیالنەیە،  كارێكی 
گەورەیی هانای بۆ دەبات، بەبێ ڕەچاوكردنی 

ئەم بەرژەوەندییانەی كە دواتر بەدەستدێن.
بۆیە دەبینین ئازایەتی سەربازی ، ئینجا لەنێو 
هۆزە دڕەندەكانی ئەمریكادا بێت، یا لەئەوروپا 
لەخۆیدا  خ��ۆی  سوارچاكەكاندا،  لەسەردەمی 
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نەوەكو  پێوەیە،  لەپیرۆزی و مەزنێتی  جۆرێك 
�� كە ئەوە كارێكی  هەر بەتەنیا لەكاتی جەنگدا 
ئاساییە �� بگرە لەكاتی ئاشتیشدا، دەبێتە پاڵنەرێك 
بۆ هەڵگیرسانی جەنگ. زۆرجاریش تەنیا لەپێناو 
نمایشكردن و پیشاندانی ئەم سیفەتەی كە جەنگ 
خۆی لەخۆیدا مەزنێتی خۆی هەیە، بەڕادەیەك 
ستایشیانكردوە  وا  لەفەلسەفەكاران  هەندێك 
بێگەردی  زۆر  تایبەتمەندییەكی  ئ��ەوەی  وەكو 
مرۆڤایەتی بێت، جەنگ هەڵدەگیرسێت و هێرش 

دەكرێتە سەر گەالنی تر.
یۆنانییەیان  ئەم  فەلسەفەكارانە، قسەی  ئەم 
چونكە  خراپە،  جەنگ  دەڵێت:"  كە  بیرچۆتەوە، 
زۆر  دروستدەكات،  مرۆڤی شەڕانگیز  ئەوەندە 
لەناویان  لەم مرۆڤە شەڕانگێزانەی كە  زیاترن 
ئەم  لەبارەی  وازدێنین  بەوەندە  لێرەدا  دەبات". 
ڕێوڕەسمانەی، كە سروشت دەیانگرێتە بەر بۆ 
گەیشتن بەئامانجە تایبەتییەكانی خۆی لەبارەی 
ڕەگەزی مرۆڤایەتی، بەو سیفەتەی كە جۆرێكە 

لەئاژەڵ.
پەیوەست  پ��رس��ی��اری  ل��ەب��ارەی  ئێستاش 
بۆمان  ئاشتیدا،  ب��ەدوای  گ��ەڕان  بەجەوهەری 
ب��ەم  س��روش��ت  ك��ە  ل����ەوەی،  ڕابمێنین  ه��ەی��ە 
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ئ��اڕاس��ت��ەی��ەدا چ��ی دەك����ات، ت��اوەك��و م��رۆڤ 
خۆی  عەقڵی  ك��ە  ب��ب��ات،  ئامانجە  ئ��ەم  ب���ەرەو 
ئینجا  دەسەپێنێت،  بەسەریدا  ئەركێك  وەك��و 
بەهێزكردنی خولیا ئەخالقییەكەشی. باشە چۆن 
گرێنتی ئەوە دەكات، كە پێویستە مرۆڤ بیكات، 
خۆی  ئ��ازادی،  یاساكانی  بەپێی  نایكات.  بەاڵم 
بكات،  كارانە  ئەم  نییە  ناچار  وایە  پێی  مرۆڤ 
بەبێ ئەوەی لە ئەنجامی ئەم ئازادیەی، مرۆڤ 
پابەندبێت،  ناچاربكرێت  سروشتەوە  لەالیەن 
لەگەڵ  تەباییەك  و  هاوسەنگی  بەپێی  ئ��ەوەش 

هەر سێ مافە گشتییەكەدا:
مافی مەدەنی.  )1
مافی گەالن.  )2

مافی جیهانی.  )3
كاتێك لەبارەی سروشتەوە دەڵێم: دەیەوێت ئەم 
یا ئەو كارەی تر، مەبەستم ئەوە  كارە ڕووب��دات، 
نییە وەكو ئەركێك بەسەرماندا بیسەپێنێت �� چونكە 
لەسەرووی  ئ��ازادەو،  خۆی  كردەیی  عەقڵی  تەنیا 
ئەركمان  دەتوانێت  كردنێكەوەیەو،  ناچار  هەموو 
بەسەردا بسەپێنێت �� بەڵكو مەبەستم ئەوەیە خۆی 
ناچاربكات  ئێمە  دەیەوێت  كە  دەك��ات  شتانە  ئەم 
بیكەین، ئینجا پێمان خۆشبێت، یا پێمان ناخۆشبیت. 
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یەكەم:
ئ���ەگ���ەر ه���ەر گ��ەل��ێ��ك ل���ەگ���ەالن، ب��ەه��ۆی 
ملكەچی  نەیتوانی  ناوخۆییەوە،  دابەشبوونی 
ی��اس��اك��ان ب��ێ��ت، ئ����ەوە ل��ەم��ی��ان��ەی ج��ەن��گ و 
ناچارە  كە  دەبینێتەوە  خۆی  دەرەكیدا،  شەڕی 
ملكەچیبكات، چونكە هەموو ئەم ڕێوشوێنانەی 
كەمێك  پێش  دەی��ان��گ��رێ��ت��ەب��ەر،  س��روش��ت  ك��ە 
دەكات  گەلێك  لەهەر  وا  ك��ردن،  بۆ  ئاماژەمان 
بكات،  خ��ۆی  تەنیشتی  تەماشای  بێت  ن��اچ��ار 
فشاری  دراوسێیەتی  هەیە  گەلێك  كە  ببینێت 
دەوڵەتێكدا  لەنێو  خۆی  تاوەكو  سەر،  دەخاتە 
بجەنگێت،  بتوانێت  هەبێت  هێزێكی  ڕێكبخات، 

بەرگەی چاوچنۆكی دراوسێیەكەی بگرێت.
سیستمە  تاكە  ك��ۆم��اری  سیستمی  ل��ێ��رەدا، 
گونجاو  م��رۆڤ��دا  مافەكانی  لەگەڵ  ب��ەت��ەواوی 
سیستمە  زەح��م��ەت��ت��ری��ن  ڕاس��ت��ە  ت��ەب��ای��ە،  و 
ل���ەدام���ەزران���دن و پ��ێ��ك��ه��ات��ن��دا، وەك����و چ��ۆن 
هەموو  و  سەختە  كارێكی  ه��ەر  پاراستنیشی 
زۆر  دەبینین  لەبەرئەوە  دەبەزێنێت.  ئاستێك 
ك��ەس ب��ان��گ��ەش��ەی ئ���ەوە دەك���ەن گ��وای��ە هەر 
كۆمارێكدا  چوارچێوەی  لەنێو  بیەوێت  گەلێك 
پێشتر  ل��ەس��ەری  پێویستە  ڕێكبخات،  خ��ۆی 
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تاوەكو  بكات  پ����ەروەردە  خ��ۆی  ئەندامەكانی 
مرۆڤ  چونكە  مەالئیكەتەكان،  ئاستی  دەگەنە 
بەهۆی خۆپەرستییەوە لەوە بێتواناترن بتوانن 

سیستمێكی ئاوا بەرز بونیادبنێن.
ك���ەچ���ی س����روش����ت، دێ�����ت ئ�����ەم م��ەی��ل��ە 
بەرژەوەندخوازییە بۆ ئەوە بەكاردێنێت تاوەكو 
ن��ەدارە  كە  پێبكات،  گشتی  ویستی  پشتگیری 
لەئاستی پراكتیكدا، ئەگەرچی عەقڵیشی كردبێتە 
زۆریش  ڕێ��زی  خاوەنی  خ��ۆی،  ك��اری  بنەمای 
ئەوەی  بۆ  بەسە  ئەوەندە  هەر  لەواقیعدا،  بێت. 
 �� بێت  ڕێكخراو  تەواوی  و  بەباشی  دەوڵەتێك 
هەر  دەوڵ��ەت  ڕێكخستنی  بێگومان  ئەگەرچی 
ئەم ویست،  هێزی   �� لەتوانای مرۆڤ خۆیدایە 
مەیل، ئارەزوانەی كە ئێمە قسەیان لەبارەیەوە 
دەكەین، ئاڕاستەی یەكتریان بكەین، بەجۆرێك 
پەكبخات،  تر  یەكێكی  دەتوانێت  یەكێكیان  هەر 
ی��ا ب��ی��ان��س��ڕێ��ت��ەوە. ب��ەم ش��ێ��وەی��ە ل��ەڕوان��گ��ەی 
دەردەك��ەوێ��ت  وا  ئەنجامەكە  عەقاڵنییەتەوە، 
وەكو ئەوەی ئەم دوو مەیل و ئارەزوە، ناكۆك 

و دژكارە، هەر بوونیان نەبێت.
مرۆڤ لەنێو دەرونی خۆیدا، ناچارە ئەگەر 
لەالیەنی ئەخالقیشەوە زۆر باش نەبوو، بەاڵم 
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باش  هاواڵتییەكی  دەب��ێ��ت  ك��ە  هەستبكات  وا 
دەوڵ��ەت  پرسی  دەك��رێ��ت  شێوەیە  ب��ەم  بێت، 
هەموویان  گەلەكەش  ئەگەر  چارەسەربكرێت، 

ئیبلیسیش بن.
بەرچاو  بێتە  نامۆش  قسەیە  ئەم  هەرچەند 
���� ب��ەم��ەرج��ێ��ك ئ��ەن��دام��ان��ی ئ��ەم گ��ەل��ە ت��وان��ای 
ڕێگایەك  لێرەدا  بۆیە   �� هەبێت  بیركردنەوەیان 
ب��ۆ چ��ارەس��ەك��ردن��ی ئ��ەم پرسە دەخ��ەم��ەڕوو: 
"دۆزینەوەی شێوە ڕێكخستنێكی وا كە بتوانێت 
جەماوەرێكی زۆر لەو خەڵكە عاقاڵنە، بەیەكەوە 
كۆبكاتەوە كە دەیانەوێت یاسای گشتی دابنێن 
ئەگەرچی  خۆیاندا،  مانەوەی  پاراستنی  لەپێناو 
دەكات  بەوە  حەز  بەنهێنی  لەمانە  یەكێك  هەر 
پێیانەوە  بكات،  یاسایانە  ئەم  سەرپێچی  خۆی 
و  داڕێ���ژراو  دەستورێكی  ئینجا  پابەندنەبێت. 
ئامادەكراویان پێبدرێت بەجۆرێك ئارەزوەكانی 
ناكۆكیشن،  ئەمانە، سەرەڕای ئەوەی دژكار و 
ڕێگر  و  بەربەست  ببنە  لێبكات  وای��ان  ب��ەاڵم 
بەرامبەر بەیەكتری، بەڕادەیەك ڕەفتاری ئەمانە 
وەكو  دەردەك��ەوێ��ت  وا  گشتیدا،  پانتایی  لەناو 
ئەوەی ئەم مەیل و ئارەزوانە هەر بوونیشیان 

نەبووبێت".
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چارەسەرەكەی  دەبێت  جۆرە  لەم  پرسێكی 
مومكین بێت، چونكە ئەم پرسە تایبەتە، پرسی 
ئەوە نییە، كە چۆن لەالیەنی ئەخالقییەوە خەڵك 
باشتر بكرێن، بەڵكو پرسی ئەوەیە چۆن دەكرێت 
ئاڕاستەكردنی  لەپێناو  بەكاربهێنرێت  سروشت 
ئەم خولیا، ئارەزوە دژكار و ناكۆكە شەڕانگێز، 
هەیە،  خەڵكدا  هەموو  لەنێو  دوژمنكارانەیەی 
بەشێوەیەك وایان لێبكرێت ناچاربكرێن ملكەچی 

بكەن بۆ كۆمەڵێك یاسای بەزۆر سەپێنراودا.
ئ��ا ل���ەم ح��اڵ��ەت��ەدا، ئ���ەم م��رۆڤ��ان��ە ئاشتی 
یاساكان  بەجۆرێك  لەناوخۆیاندا  بەرهەمدێنن، 
دەبنە ڕێگا پیشاندەری ئەم ئاشتییە بەدەستهاتوە. 
ئێستاشدا  واڵتانی  لەنێو  دەكرێت  ئ��ەوە  بگرە 
پەیڕەو بكرێت و بەدیبێت، هەرچەندە لەڕووی 
ڕێكخستنەوە كەموكوڕی و كێشەشیان هەبێت.

واڵت��ان��ەدا،  ئ��ەم  لەناو  خەڵك  دەبینین  ئێمە 
نزیكە  زۆر  كە  ڕەفتاردەكەن،  وا  بەشێوەیەكی 
لەڕوخساری ئەم ڕەفتارانەی خودی بیرۆكەی 
بنەما  هەرگیز  ئەگەرچی  دەیسەپێنێت،  م��اف 
ڕەفتارانەش  ئەم جۆرە  ئەخالقییەكان هۆكاری 
نین. ئێمە نابێت لەنێو دەوڵەتدا پشت بەئەخالق 
ببەستین، بۆ بەدەستهێنانی سیستمێكی باش و 



75بەرەو ئاشتی هەمیشەیی

گونجاو، بەڵكو وا باشترە كار بۆ ئەوە بكرێت 
خەڵك ببێتە خاوەنی كولتورێكی ئەخالقی باش 

كە لەبەرژەوەندی ئەم سیستمەدا بێت. 
دەشێت  ك��رد،  بۆ  ئاماژەمان  ئ��ەوەی  وەك��و 
س��روش��ت  پێشینەیی  ب���ەر  ب��ب��ات��ە  پ��ەن��ا  ع��ەق��ڵ 
و ب��ەرج��ەس��ت��ەب��وون��ی، ل��ەم��ی��ان��ەی دوال��ی��زم��ی 
ئەوەی  وەك��و  بێنێت  بەكاری  ناكۆكدا  و  كۆك 
ناوەڕۆكیشەوە،  ل��ەڕووی  دی��ارە.  لەڕوخساردا 
دەكرێت هەندێكیان بەرامبەر بەهەندێكی تریان 
بۆ  ڕێگایەك  و  شێواز  وەك��و  ئاڕاستەبكرێن، 
هەنگاوی  س��روش��ت  ئامانجەی  ب��ەو  گەیشتن 
لەڕەخساندنی  بریتییە  ئ��ەوی��ش  دەن��ێ��ت،  ب��ۆ 
دەرفەتی پراكتیككردنی بنەماكانی ماف، لەپێناو 
دەرەك���ی،  و  ن��اوخ��ۆی��ی  ئاشتی  بەهێزكردنی 
دەوڵەت  لەسەر  كە  ڕادەیەی  بەو  گرێنتیكردنی 

خۆی پێویستە بیكات.
بڵێین،  ئەگەر  بێت  ڕاس��ت  دەك��رێ��ت  ل��ێ��رەدا 
ناكرێت  هەرگیز  ك��ە  ب��ەش��ێ��وەی��ەك  س��روش��ت 
لەكۆتاییدا  دەی��ەوێ��ت  ب��ب��ی��ن��ەوە،  ب��ەرەن��گ��اری 
س��ەرك��ەوت��ن ه���ەر ت��ەن��ی��ا ب��ۆ م���اف ب��ێ��ت. ئ��ەو 
پراكتیكی  و  پێشێلیدەكەن  مرۆڤ  كە  شتانەی 
ناكەن، دەبینین سروشت خۆی دێت لەكۆتاییدا 
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ئ��ەن��ج��ام��ی��ان��دەدات، ئ��ەگ��ەرچ��ی ب��ەه��ۆی ئ��ەم 
مەترسیداریش  ئەنجامی  كۆمەڵێك  كارەیەوە، 
ب��ەره��ەم��دێ��ت: "ئ���ەگ���ەر دارح����ەی����زەران زۆر 
بچەمێنیتەوە، دەشكێت، ئەوەی دەیەوێت هەموو 
دەستناكەوێت".  هیچی  بەدەستبێنێت،  شتێك 

)بوتیرویك(.

دووەم:
بیرۆكەی مافی گشتی، گریمانی جیاكاری و 
دابڕان دەكات، لەنێوان كۆمەڵێك واڵتی دراوسێی 
یەكتری، كە هەر یەكەیان بۆ خۆی، سەربەخۆیە 
ڕەوشە  ئەم  م��ادام  ب��ەاڵم،  ئەوانیتردا.  لەئاست 
خۆی لەخۆیدا، بریتییە لەحاڵەت و باری جەنگ 
�� مەگەر سیستمی فیدڕاڵی بتوانێت  و كوشتار 
ڕەوش��ە  ئ��ەم  تەقینەوەی  و  ه��ەژان  كۆنتڕۆڵی 
دوژمنكارانەیە بكات �� ئەوە سیستمی جیاكاری 
عەقڵەوە،  لەڕوانگەی  واڵت��ان  نێوان  دابرانی  و 
بەیەكەوە  واڵتانە  ئەم  هەموو  ل��ەوەی  باشترە 
یەك  كۆنتڕۆڵكردنی  و  دەس��ەاڵت  ژێر  بكەونە 
تاكە دەوڵەت، بەشێوەیەك هەمووان داگیربكات 

و كۆماری پاشایەتی جیهانی ڕابگەیەنێت.
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بەڕاستیش كاتێك حكومەت بەهێز، فراوانتر 
و گ��ەورەت��ر دەب��ێ��ت، ئ���ەوە ی��اس��اك��ان هێز و 
سیستمێكی  ل��ەدەس��ت��دەدەن.  خ��ۆی��ان  ت��وان��ای 
س��ەرك��وت��ك��ەری ت��ون��دوت��ی��ژی��ش، ب�����ەردەوام 
لەمیانەی  ئاڵۆزتربكات  ڕەوش��ەك��ە  دەتوانێت 
خنكاندنی تۆی خێر و ئاشتییەوە. لەگەڵ ئەوەی 
نەكات  بەوە  نییە، حەز  پاشایەك  هیچ واڵت و 
ئاشتی بەردەوام بۆ خۆی دابینبكات، لەمیانەی 
بۆی  ئەگەر  جیهانەوە،  هەموو  كۆنتڕۆڵكردنی 
ڕای  سروشت  بەاڵم  بكرێت.  سەروپێی  بچێتە 
پێچەوانەی هەیە، دوو شێواز و ڕێگا بەكاردێنێت 
بۆ ڕێگرتن لەتوانەوەی گەالن لەنێو یەكتریدا و 

هێشتنەوەیان بەجیاوازییەوە:
فرەیی زمانەكان دەپارێزێت.  )1

فرەیی ئاینەكان دەپارێزێت.)١٤(  )2
ڕاس��ت��ە ئ��ەم ج���ۆرە ك���ارە خ���ۆی، هەڵگری 
پاساوێكیشە  ناكۆكییە،  و  دووب��ەرەك��ی  ت��ۆی 
بەهۆی  ب��ەاڵم  ش��ەڕ،  و  ناكۆكی  و  ملمالنێ  بۆ 
پێشكەوتنی شارستانییەت، هەرچەندە مرۆڤەكان 
لەسەر بنەمای پرنسیب، زیاتر لەیەكتری نزیك 
بكەونەوە، ئەم جۆرە فرەییە دەبێتە هۆی زیاتر 
لێكتێگەیشتن لەباوەشی ئاشتییەكدا كە ئەنجامی 
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الوازی و بێهێزی الیەنی بەهێز نییە، ئەنجامی 
بێهێزی هیچ الیەنێك نییە، وەكو ئەم ئاشتییەی 
دێنێت،  بەرهەمی  سەركوتكەر  سیستمی  كە 
كەمێك پێش ئێستا قسەمان لەسەری كرد، ئەو 
بەرهەم  ئ��ازادی  گۆڕستانی  لەسەر  ئاشتییەی 
دێت. بەڵكو بەپێچەوانەوە، ئەم ئاشتییەی لەدایك 
دەبێت، بەرهەمی هاوسەنگی هێزە، هەر ئەوەش 
گرێنتی درێژەكێشانی ئەم ئاشتییەیە، هاوسەنگی 

هێز لەمیانەی ملمالنێیەكی زیندودا)١٥(

سێیەم:
خۆی  بەحیكمەتی  س��روش��ت  چ��ۆن  وەك���و 
دادەبڕینێت  دەك��ات��ەوەو  جیا  لەیەكتری  گ��ەالن 
كە هەموو واڵتێك دەیەوێت لەژێر كۆنتڕۆڵ و 
بااڵدەستی ئەم دابن، ئینجا بەمەكرو فڕت و فێڵ 
بێت، یا بەزەبری هێزو سەپاندن. بەپێی بنەمای 
مافی گەالن، ئەوە سروشت دێت بەرژەوەندی 
نەتەوە  و  گەل  لەنێوان  بەكاردێنێت  هاوبەش 
یەكێتی  ی���ەك  ل��ەن��ێ��و  ت��اوەك��و  ج���ی���اوازەك���ان، 

دیاریكراودا بەیەكەوە كۆیان بكاتەوە.
ناتوانێت  بەتەنیا  جیهانی  مافی  بیرۆكەی 
خۆی  بوونی  جەنگ  و  بەتوندوتیژی  بەرامبەر 
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ب��پ��ارێ��زێ��ت، ب��ۆی��ە ئ���ەم ب��ەرژەوەن��دی��ی��ە خ��ۆی 
لەڕوحی بازرگانیكردندا دەبینێتەوە كە هەرگیز 
بگونجێت.  و  بسازێت  جەنگدا  لەگەڵ  ناكرێت 
دەكات  كۆنتڕۆڵ  گەلێك  هەموو  ڕوحێكە  ئەوە 
درەن��گ.  یا  زوو  ئینجا  دەك��ات،  ئاڕاستەیان  و 
ڕوحییەتی بەرژەوەندخوازی وا دەكات واڵتان 
ئەم  ئ��ەوەی  بەبێ   �� ناچارن  كە  ببینن  خۆیان 
ناچارییە بچێتە خانەی پاڵنەر و هۆكاری ئەخالقی 
�� بۆ ئەوەی بەشداری لەم كارە نەبیلەدا بكەن، 
هەمیش  دێنێت،  خۆیدا  لەگەڵ  ئاشتی  هەم  كە 
بەرهەمی ئاشتییە، بەتایبەتیش كە توانای دارایی 
واڵتان  پێویستدەكات  هێزە  كاراترین  پ��ارە،  و 

بەدەستیبێنن.
كە  دەبیننەوە،  خۆیان  واڵتانیش  هەروەها 
ناچارن هەر كات بینیان خەریكە ئاگری جەنگ 
ن��اوب��ژی��وان��ی��ی��ەوە،  لەمیانەی  هەڵدەگیرسێت، 
گەشەبكات،  نەهێڵن  كۆنتڕۆڵیبكەن،  هەوڵبدەن 
جۆرێك  خۆیاندا  لەنێوان  واڵتان  ئەوەی  وەكو 
لەهاوپەیمانێتییان بۆ ئەم كارانە دامەزراندبێت.

ل��ۆژی��ك��ی ش��ت��ەك��ان وای���ە ك��ە دام��ەزران��دن��ی 
هەڵگیرساندنی  لەپێناو  گ��ەورە،  هاوپەیمانێتی 
جەنگ زۆر كەم بەرهەمدێت و ڕوودەدات، زۆر 
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لەهەندێك  مەگەر  سەركەوتودەبێت،  كەمیش 
شێوەیە  ب��ەم  نەبێت.  دەگ��م��ەن��دا  زۆر  حاڵەتی 
سروشت، بەهۆی كردەی پێشینەیی، خۆڕسكی 
مەیل، ئارەزوەكانی مرۆڤ، دێت گرێنتی ئاشتی 
گرێنتییە  ئ��ەم  ئەگەرچی  دەك���ات،  هەمیشەیی 
تیۆریزەی  بتوانین  تاوەكو  نییە  بەس  بەتەنیا 
بەاڵم،  دابنێین.  بەمومكین  دابینكردنی  و  هاتن 
هەیە  ئەوەندەش  بایی  كردەییەوە،  لەڕوانگەی 
لەسەرمان  ئێستاش  بۆیە  پێببەسترێت.  پشتی 
پێویستە چاومان ببڕینە ئەم ئامانجە �� ئەگەرچی 

ئامانجێكی وەهمیش نییە. 
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بەشی چوارەم

بڕگەیەكی نهێنی پێشنیازكراو 
بەمەبەستی ئاشتی هەمیشەیی
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دان�����ان�����ی ب���ڕگ���ەی���ەك���ی ن��ه��ێ��ن��ی ل��ەن��ێ��و 
گشتی،  ب��ەم��اف��ی  ت��ای��ب��ەت  دانوستاندنەكانی 
لەالیەنی بابەتییەوە، بەهۆی ناوەڕۆكەكەیەوە، 
لەالیەنی  بەاڵم  دادەنرێت.  دژكار  و  بەناكۆك 
بێت،  قبوڵكراو  كارێكی  دەكرێت  خودییەوە، 
ب��ەت��ای��ب��ەت��ی��ش ئ���ەو ك��ەس��ەی ب��ڕگ��ەی��ەك��ی وا 
داوادەكات و دەیسەپێنێت، ڕەنگە لەوە بترسێت 
كە ناو و كەرامەتی، جێگای گومان بێت، ئەگەر 
ئەو  داوای  ئ��ەم،  كە  ڕایبگەیەنێت  بەئاشكرا 

بڕگەیەی كردوە.
دەی��خ��ەی��ن��ەڕوو،  ئێستا  ڕس��ت��ەی��ەی  ئ���ەو 
دەش��ێ��ت ت��اك��ە داڕش��ت��ن��ی گ��ون��ج��او ب��ێ��ت بۆ 
بڕگەیەكی لەم شێوەیە: "پێویستە لەسەر ئەم 
واڵتانەی خۆیان بۆ جەنگ ئامادەدەكەن، ئەم 
مەرجانە ڕەچاوبكەن كە فەلسەفەكاران وەكو 
لەنێوان  هەمیشەیی  ئاشتی  ب��ۆ  بنچینەیەك 

مرۆڤدا دایانناوە".
پ��ێ��دەچ��ێ��ت م���ای���ەی ش����ەرم����ەزاری بێت 
ب��ۆ دەس���ەاڵت���ی ی��اس��ادان��ان��ی ن��ێ��و دەوڵ����ەت، 
پێویستە  ب��ێ��گ��وم��ان  ك��ە  دەس���ەاڵت���ەی  ئ���ەو 
زۆرت����ری����ن ح��ی��ك��م��ەت��ی ت��ێ��دا ب��ێ��ت، ئ��ەگ��ەر 
توێژێك  ڕێنمایی  بەجێبەجێكردنی  پێویستی 
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لەدانیشتوانەكەی خۆی بێت �� فەلسەفەكاران �� 
لەبارەی ئەو بنەمایانەی دەشێت بیانگرێتەبەر 
لەئاست واڵتانی تردا، ئەگەرچی ئەم كارە زۆر 

حەكیمانەشە.
بەنهێنی،  دەوڵ�����ەت  پ��ێ��وی��س��ت��ە  ك���ەوات���ە، 
ئاشكرایان  و  بشارێتەوە  مەبەستەكانی خۆی 
نەكات، ئینجا داوای هاوكاری لەفەلسەفەكاران 
ب��ك��ات، ت��اوەك��و ڕاوب��ۆچ��وون��ی خ��ۆی��ان��ی بۆ 
ئاشكرا بكەن. واتا بواریان پێبدات، ئازادانە و 
بەئاشكرا، گوزارشت لەبیر و بۆچوونی خۆیان 
پێویستە  كە  بنەمایانەی  ئەم  لەبارەی  بكەن، 
بگیرێنەبەر بۆ چارەسەركردنی بابەتی جەنگ 
فەلسەفەكارانیش، خۆ  بێگومان  كە  ئاشتی،  و 
ئەگەر  ڕۆڵ���ەدا،  ئ��ەم  لەگێڕانی  ناكەن  درێغی 

ڕێگایان پێبدرێت. 
بەهیچ  پێویستیان  واڵت��ان  ب��ارەی��ەوە  ل��ەم 
ئەم جۆرە  چونكە  نییە،  تایبەت  ڕێككەوتنێكی 
ڕێككەوتنانە خۆیان لەناوەڕۆكدا، بەشێكن لەم 
ئەركەی عەقڵی گشتی دەیسەپێنێت، كە لەالیەنی 
لەالیەكی  یاسادانەرە.  عەقڵێكی  ئەخالقییەوە 
بانگەشەی  كەسێك  هیچ  هەرگیز  تریشەوە 
ل��ەس��ەر دەوڵ��ەت  ن��اك��ات، ك��ە پێویستە  ئ��ەوە 



ئیمانوێل كانت 84

پێشینەیی  بەدیبێنێت،  پرسە  ئەم  ئ��ەوەی  بۆ 
كە  پێگەیەك  بیانخاتە  فەلسەفەكاران،  بداتە 
لەسەروی بڕیار و بۆچوونەكانی شارەزایانی 
دەسەاڵتی  نوێنەری  ئەوانەی   �� بێت  یاسایی 
گوێ  دەوڵ��ەت  بەسە  ئەوەندە  هەر   �� گشتین 

لەفەلسەفەكاران بگرێت.
شارەزایان و یاسادانەران دروشمێكیان بۆ 
لەهاوسەنگی و  بریتییە  خۆیان هەڵگرتوە، كە 
ت��ەرازوی ماف و كێردی دادپ��ەروەری، كێرد 
تەرازو  و  هاوسەنگی  پاراستنی  بۆ  ب��ەزۆری 
هەڕەشەیەكی  بەهەر  بەرامبەر  بەكارنایەت 
دەرەكی، بەڵكو بۆ ئەوەیە ئەم كێردە بخاتە نێو 
یەكێك لەشانەكانی خۆی، ئەگەر ڕەتیكردەوە 

بگەڕێتەوە و پاشگەزبێتەوە. 
ئەوە گەورەترین مەترسییە كە دووچاری 
ش������ارەزا و ی����اس����ادان����ەران دێ�����ت، ئ��ەگ��ەر 
ئاستی  لەسەر  تەنانەت   �� نەبێت  فەلسەفەكار 
یاسای ئەخالقیشدا �� چونكە كاری ئەم، تەنیا 
یاسا كارپێكراوەكان،  لەجێبەجێكردنی  بریتییە 
ئەم  ئایا  كە  بكۆڵێتەوە  ل��ەوە  بچێت  نەوەكو 
یاسایانە پێویستیان بەچاكسازی و گۆڕانكاری 
هەیە یان نا؟ ئەم بۆخۆی جێبەجێكردنی یاسا 
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كارپێكراوەكان دەكاتە گرنگترین و لەپێشترین 
كاری خۆی، ئەگەرچی ئاواش نییە.

ب��ۆ ئ��ەوە دەك���ات؟ چونكە ئ��ەم دەس��ەاڵت 
سەبارەت  ئ��ەوە  بێگومان  وەردەگ��رێ��ت،  لێرە 
ڕاستە:  ه��ەر  تریش  كۆلێژەكەی  ب��ەه��ەردوو 
كەچی  پزیشكی.  كۆلێژی  و  اله��وت  كۆلێژی 
ئەم  هەموو  ل��ەخ��وارەوەی  فەلسەفە  كۆلێژی 
خ��راوەت��ە  دان����راوە،  مەعنەوییانە  دەس��ەاڵت��ە 
م��ان��ای��ەی كە  ب��ەو  ه���ەرە خ�����وارەوە،  ئاستی 
دەگوترێت گوایە فەلسەفە خزمەتكاری الهوتە، 
ئەگەرچی  ت��ر.  كۆلێژەكەی  دوو  ه��ەروەك��و 
كەسیش نازانێت ئایا ئەم خزمەتكارە لەبەردەم 
و لەپێش خانمە ناسك و نازدارەكەیدا دەڕوات 
و بڵێسەی ئاگری بەدەستەوەیە تاوەكو ڕێگای 
و  دەڕوات  ل���ەدواوەی  یا  ڕۆشنبكاتەوە؟  بۆ 
ئەوەی  بۆ  هەڵدەگرێت  فشوفۆڵەكەی  كراسە 

بەسەر زەویدا نەخشێت؟
دەكات  ئەوە  پێشبینی  مرۆڤ  زۆركەمجار 
بەالیەنەكەی  یا  فەلسەفەكار،  ببنە  پاشاكان 
بگرە  پ��اش��ا،  ببنە  فەلسەفەكاران  ت��ری��ش��ەوە 
پێویست ناكات كەسیش ئەم هیوایە بخوازێت، 
بۆچوونی  و  ڕا  دەس���ەاڵت  بێگومان  چونكە 
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ئازادانەی عەقڵ گەندەڵدەكات. بەاڵم پاشا بەوە 
ئەم  مەبەستم  گ��ەل،   �� پاشا  یا  نەبێت،  ڕازی 
گەالنەیە كە خۆیان بەپێی یاساكانی یەكسانی 
توێژی  ڕازی��ن��ەب��ن  دەك���ەن،  خ��ۆی��ان  حوكمی 
فەلسەفەكاران بتوێنەوە و بزربكرێن، یا ناچار 

بەبێدەنگی بكرێن.
پێبدرێت  ب��واری��ان  دەبێت  بەپێچەوانەوە، 
ب���ەئ���ازادی و ڕاش��ك��اوان��ە ب��ی��رو ب��ۆچ��وون��ی 
بیخەنەڕوو،  و  باڵوبكەنەوە  خۆیان  تایبەتی 
بەرچاوڕوونی،  هەبوونی  بۆ  كارێكە  ئەوەش 
لەبارەی سەرجەم پرسە گشتییەكان، ناكرێت 
فەرامۆشبكرێت. ئەم توێژە، بەسروشتی خۆین 
پێكبێنێت،  گ��روپ  و  كۆمەڵە  و  یانە  ناتوانێت 
و  تێكدەرانە  كارێكی  هەموو  لەسەروی  بۆیە 
ناحەزانەیە، هیچ مەترسییەك دروستناكەن بۆ 

سەر دەسەاڵت.



87بەرەو ئاشتی هەمیشەیی

بەشی پێنجەم
لەبارەی ناكۆكی نێوان ئەخالق 

و سیاسەت لەئاست ئاشتی 
هەمیشەییدا
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زانستێكی  خ��ۆی  ئ��ەخ��الق  دی����ارە،  وەك 
بەوەی  ئەم وشەیە،  بابەتی  بەمانای  كردەییە 
كە بریتییە لەكۆمەڵێك یاسای ڕەهای سەپێنراو 
بەسەرماندا بەوەی كە دەبێت چیبكەین. كەواتە 
ناماقواڵنەیە  كارێكی  بڵێین  ئەگەر  ئاساییە 
بیرۆكەیە  ئ��ەم  ب��ی��ەوێ��ت  ه��ەوڵ��ب��دات  م���رۆڤ 
گ��ەورەوە  دەس��ەاڵت��ی  بەكۆمەڵێك  ئ��ەرك،  بۆ 
نمایشبكات، تاوەكو دواتر بتوانێت بانگەشەی 
كارانە  ئەم  ناتوانێت  كە  بڵێت  و  بكات  ئ��ەوە 

بكات كە پێویستن و ئەركن لەسەرشانی.
خۆ ئەگەر مەسەلەكە وابێت، ئەوە دەبووایە 
ئەخالقییەكاندا  یاسا  لەنێو  ئ��ەرك  بیرۆكەی 
ناكرێت  بۆیە  بنرێت.  ب���ەالوە  و  بسڕێتەوە 
لەنێوان سیاسەت،  ملمالنێ هەبێت  ناكۆكی و 
بنەمای  لەسەر  پراكتیككردنێكە  ئەوەی  وەكو 
ئەوەی  ئەخالق، وەكو  لەگەڵ  ماف،  پراكتیكی 
سیاسی،  ت��ی��ۆری  ل��ەن��اوەڕۆك��ی  بریتییە  ك��ە 
و  ت��ی��ۆر  ل��ەن��ێ��وان  ناكۆكییەك  هیچ  ك��ەوات��ە 
كە  نەبێت  كاتە  ئ��ەو  مەگەر  نییە.  پراكتیكدا 
لەسەر  كورتبكەینەوە  ئەخالق،  چەمكی  ئێمە 
بانگەشەی  ك��ە  گشتی  ب��ڕوای��ەك��ی  و  عەقیدە 
بكات  تیۆرێك  بانگەشەی  واتا  وریاییدەكات، 
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هەوڵدەدات  كە  ببەستێت  بنەمایانە  بەو  پشت 
تاكەكەسیانە  ڕێ��گ��ای  و  ش��ێ��واز  ب��اش��ت��ری��ن 
بەرژەوەندی  دابینكردنی  لەپێناو  بگرینەبەر، 
خۆمان وەكو كەس، ئەم كارەش دەبێتە هۆی 
ئەوەی بەگشتی پرسی ئەخالق بەالوە بنرێت 

و بوونی نەبێت.
بن"،  دان��ا  مار  "وەك��و  دەبێژێت:  سیاسەت 
ئ��ەخ��الق��ی��ش ئ���ەم ڕس��ت��ەی��ە ت����ەواودەك����ات و 
بن".  نیان  و  نەرم  كۆتریش  "وەك��و  دەبێژێت: 
یەك  لەنێو  نەتوانن  ڕوانینە،  دوو  ئەم  ئەگەر 
بیرۆكەدا پێكەوە بژین و هەڵبكەن، لەبەرئەوەیە 
هەیە  ڕاستەقینە  ناكۆكییەكی  و  ملمالنێ  كە 

لەنێوان سیاسەت و ئەخالقدا.
خۆ ئەگەر پێداویستی وا بكات هەردووك 
بیرۆكەی  ك��ات��ە  ئ��ەو  ك��ۆب��ب��ن��ەوە،  ب��ەی��ەك��ەوە 
بۆ  نییە  بوارێك  چیتر  مەحاڵدەبێت،  پێچەوانە 
دەكرێت  چ��ۆن  ئ��ەوەی  پرسی  خستنەڕووی 
سنورێك بۆ ئەم بەریەككەوتنە دابنرێت وەكو 
خ��وارەوە  وتەیەی  ئەم  ئەگەرچی  كێشەیەك. 
سیاسەتە"،  باشترین  "ڕاستگۆیی  دەڵێت:  كە 
لەكاتی  ب��ەردەوام  كە  دەگرێت  لەخۆ  تیۆرێك 

پراكتیكدا ناكۆك و دژكار دەكەوێتەوە.
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ڕستە و گوتەزاكەی تریش كە گوتەزایەكی 
ت��ی��ۆری��ی��ە دەڵ���ێ���ت: "ڕاس���ت���گ���ۆی���ی ب��اش��ت��رە 
هەموو  ل��ەس��ەرووی  سیاسەتێك"،  لەهەموو 
مەرجی  پێوانەناكرێت،  و  ناڕەزایەتییەكدایە 
ڕەهای سیاسەتی باشە بەگشتی وەكو خۆی. 
 �� جوپیتەر  لەبەرامبەر  ئەخالق  خ��واوەن��دی 
ناكات،  پاشەكشە  هەرگیز   �� هێز  خواوەندی 
چارەنوسە،  ملكەچی  خۆی  جوپیتەر  چونكە 
تەواوی  مەعریفەی  ئەوەندە  بایی  عەقڵ  واتا 
بۆ  هەبێت  ت���ەواوی  پێشنینی  بتوانێت  نییە 
ك��ار  نیگەتیڤەكانی  و  پ��ۆزەت��ی��ڤ  ئ��ەن��ج��ام��ە 
و ك��ردەوەك��ان��ی م���رۆڤ، ی��ا ب��ت��وان��ن ك��ار و 

كردەوەكان ئەنجامنەدەن.
بەكاریگەری  پەیوەستن  ئەنجامانە  ئ��ەم 
بەرایی سروشتی، ئەگەرچی مرۆڤ هیواخوازن 
ئەنجامەكان گونجاو و تەبا بێت لەگەڵ هیوا و 
هەرگیز  عەقڵ  ئەوەشدا،  لەگەڵ  ئاواتەكانیان. 
پێویستمان  ڕێنمایی  لەوەی  نییە  كەمتەرخەم 
ئەو  لەبەدەستهێنانی  سەركەوتن  بۆ  پێبدات 
ئێمە  مەگەر  دەدەی���ن،  بۆ  هەوڵیان  شتانەی 
گرتنەبەری  ل��ەس��ەر  مكوڕبین  زۆر  خ��ۆم��ان 
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هیچ  بێگومان  ك��ات��ەش  ئ��ەو  ئ���ەرك،  ڕێ��گ��ای 
ب��ەرەو  ڕێنماییمانبكات  ل��ەوەی  درێغیناكات 

ئامانجی كۆتاییمان.
پ��ی��اوێ��ك ك��ە پ��راك��ت��ی��ك��ی ب��ێ��ت، پ��ێ��ی وای��ە 
خەمبارانە  لەتیۆر،  بریتییە  تەنیا  هەر  ئەخالق 
ڕەت��ك��ردن��ەوەی خ��ۆی دەخ��ات��ە پ��اڵ ه��ی��وا و 
ڕازیبوونی  لەگەڵ  ئێمە،  گەشبینانەی  ئاواتی 
بەو چەمكەی، كە چی دەكرێت و دەكرێت چی 
مرۆڤ  سروشتی  ئ��ەم،  بەبۆچوونی  بكرێت. 
پێویست،  ئاستی  ناگاتە  هەمیشە  وای��ە  خۆی 
بریتییە  كە  كۆتایی  بەئامانجی  گەیشتن  بۆ 
بەم  گەیشتن  بێگومان  هەمیشەیی.  لەئاشتی 
ب��ەوەش  بەتەنیا  ه��ەر  دی��اری��ك��راوە،  ئامانجە 
هیواخوازبن  مرۆڤەكان  هەموو  كە  نایەتەدی 
خۆیەوە  لەالیەنی  كەسێك  هەر  بیانەوێت  و 
بەشێوەیەك ژیان بباتە سەر كە پشت ئەستور 
سیستمێكی  لەنێو  ئ��ازادی  بەبنەماكانی  بێت 
شەرعیدا، واتا هەر بەتەنیا یەكێتی بەكۆمەڵ و 
ویستی گشتی یەكگرتو بەس نییە بۆ گەیشتن 

بەم حاڵەتە. 
سەختە،  كێشە  ئ��ەم  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی 
مەدەنی  كۆمەڵگەیەكی  تاوەكو  پێویستیشە 
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ب��ون��ی��ادب��ن��رێ��ت و ب��ت��وان��ێ��ت ه��ەم��وو م��رۆڤ 
ل����ەدەوری خ���ۆی ك��ۆب��ك��ات��ەوە، م���ادام ئ��ەم 
لەالی  جیاوازە  تاكەكەسییە  ویستە  هەموو 
هەمووان هەیە، ئەوە پێویستیشە هۆكارێكی 
بخات  یەكیان  بتوانێت  هەبێت،  بەهێزیش 
ویستی  تاكە  ی��ەك  لەنێو  بیانتوێنێتەوە  و 
ویستێك  هیچ  كارێكە  ئ��ەوەش  هاوبەشدا، 

ناتوانێت ئەنجامی بدات.
ئەوەبین  هیواخوازی  ناتوانین  ئێمە  چیتر 
كردەیی  بەشێوەیەكی  بیرۆكەیە  ئەم  بتوانین 
بەدیبێنین، دەوڵەتی یاسایی بەبێ بەكارهێنانی 
بنەمایە  ئ��ەم  ل��ەس��ەر  ك��ە خ��ۆی  ڕێ��گ��ای هێز 
دامەزراوە، دواتریش بۆتە مافی گشتی، لەسەر 
ئەم مافە دامەزراوە، بتوانێت دەستپێشخەری 
هەر  پێویستە  ك��ەوات��ە،  ب����وارەدا.  ل��ەم  بكات 
دەكرێت  بكەین  ئ��ەوە  پێشبینی  لەسەرەتاوە 
ئەزمونێكی واقیعی ببینین، كە زۆر بەفراوانی 
ناكرێت  چونكە  تیۆرییە،  بیرۆكە  لەم  الی��داوە 
ئەخالقی  هەستی  بكەین  بەوە  متمانە  و  بڕوا 
هەیە  بوونی  ئەوەندە  بایی  یاسادانەر  لەالی 
دڕندەیە،  جەماوەرە  ئەم  وایلێبكات.  تاوەكو 
ڕێكدەخرێت،  گەلدا  یەك  لەنێو  ئ��ەوەی  پاش 
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گشتی  ویستی  پێبسپێرێت  ئ���ەوەی  ئ��ەرك��ی 
لەسەر بنەمای دەستورێكی یاسایی دابڕێژێت. 
دەگرێتەدەست،  دەسەاڵت  ئەوەی  كەواتە، 
ڕازینابێت بەوەی گەل یاساكانی خۆی بەسەردا 
بسەپێنێت، بەڵكو ئەم دەیەوێت یاساكانی خۆی 
بەسەر گەلدا بسەپێنێت. ئەم واڵتەی كە هەموو 
یاسایەكی بێگانەی لەسەر شانی خۆی الداوە 
و شانی خۆی هەڵتەكاندوە، هەرگیز ڕازینابێت 
لەبواری  تر  واڵتێكی  دادگای  بۆ  ملكەچیبكات 
ڕێگایانەی،  و  شێواز  ئەم  دەستنیشانكردنی 
بەرگریكردن  ب��ۆ  بیانگرێتەبەر  دەش��ێ��ت  ك��ە 

لەمافەكانی خۆی بەرامبەر بە ئەمان.
بەشێك  ئەوەبكەین  گریمانی  ئەگەر  خۆ 
بەهێزترە  و  بااڵدەست  هەستدەكات  لەجیهان 
دەرفەتە  ئەم  هەرگیز  ئ��ەوە  تر،  لەبەشەكەی 
ئ��اس��ان��ە ل���ەدەس���ت خ����ۆی ن�����ادات ت��اوەك��و 
فراوانتربكات،  خۆی  جوگرافیای  و  دەسەاڵت 
ژێر  نەیخاتە  یا  داگیرنەكات،  الوازەك��ە  بەشە 
بەشە  ئەم  ئەگەر  خۆی،  دەسەاڵتی  و  ڕكێف 
ئەم  بۆ  كێشەیەكیشی  هیچ  بێهێزە  و  الواز 
دروستنەكردبێت، ئەم هەر داگیریدەكات مادام 

هێزی هەیە و بەتواناترە. 
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بەمشێوەیە دەبینین هەموو پالنە تیۆرییەكانی 
مافی  مەدەنی،  مافی  بنەمای  لەسەر  كە  ئێمە، 
گ���ەالن ل���ەب���ڕی���اردان ل���ەب���ارەی چ��ارەن��وس��ی 
خەون  زیندە  وەك��و  جیهانی،  مافی  خ��ۆی��ان، 
وان، نایەنەدی. لەكاتێكدا مومارەسەی كردەیی 
لەتاقیكردنەوە  هەڵقواڵو  بنەمای  لەسەر  كە 
جۆرە  ئەم  وەرگیرابێت،  مرۆڤانە  ئەزمونی  و 
شارەزاییەی كە ناشێت بەالوەبنرێت، ڕەچاوی 
بزوتنەوەی واقیعی نێو جیهان نەكرێت، بەڵكو 
دەبێت بەشێك لەبنەماكان لێرەوە وەربگیرێن 
و سەرچاوەبگرن، پەند و وانە لەڕووداوەكانی 
ئەم  تەنیا  ب��اش،  ئەزمونێكی  بكرێنە  جیهان، 
ڕێگایە دەتوانێت هیواخواز بێت بەوەی بتوانێت 
بەدەستبێنێت،  بەهێز  و  پتەو  بنچینەیەكی 
خۆی  سیاسی  وری��ای��ی  و  ب��ی��رۆك��ە  ت��اوەك��و 

لەسەر بونیادبنێت. 
بێگومان ئەگەر ئازادی و یاسای ئەخالقی 
هەڵبهێنجێت،  ئازادییە  لەم  تاوەكو  نەبووایە، 
دەشێت  یا  ڕوودەدات،  ئەوەی  هەموو  ئەگەر 
كۆمەاڵیەتیدا،  چوارچێوەی  لەنێو  ڕووب���دات 
لەوە زیاتر نەبێت كە تەنیا ئەنجامێكی بەرایی 
سروشتییە، ئەو كاتە سیاسەتیش  وەكو ئەوەی 
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كە بریتییە لەهونەری بەكارهێنانی ئەم بەراییە 
تەنیا  دەبێتە  مرۆییانە،  بەمەبەستی سیاسەتی 
وێنەیەك لەبارەی حیكمەتی كردەیی، چەمكی 
و  وشك  بیرۆكەیەكی  وەكو  هەمیشە  مافیش 

بریشك دەردەكەوێت.
بەپێچەوانەوە، ئەگەر پەیڕەوی هەماهەنگی 
و گونجاندنمان كرد لەنێوان حیكمەتی هەڵقواڵو 
ل���ەش���ارەزای���ی و س��ی��اس��ەت، وەك���و ئ���ەوەی 
شارەزایی بكەینە مەرجی كۆت و بەندكردنی 
سیاسەت، ئەو كاتە لەسەرمان پێویستە بڕوامان 
بەوە هەبێت كە دەكرێت ئەم دووە بەیەكەوە 
بسازێن و بگونجێن. لەم حاڵەتەشدا، دەتوانم 
ئەخالقی  سیاسەتمەدارێكی  هەبوونی  وێنای 
بڕوای  كە  دەوڵەتە  پیاوێكی  مەبەستم  بكەم، 
ڕەفتارێكی  بنەماكانی  دەكرێت  هەبێت  ب��ەوە 
گونجاو و سازاو لەگەڵ ئەخالق، هەر هەمان 
بنەمای زیرەكی و وریایی و توانای سیاسیش 
ئەوە  وێنای  ناتوانم  ئ��ەوەش��دا،  لەگەڵ  بێت. 
هەبێت،  سیاسی  ئەخالقی  پیاوێكی  كە  بكەم، 
بتوانێت بۆ خۆی یاسای ئەخالقی وا دابهێنێت 

لەگەڵ پیاوێكی دەوڵەتمەداردا بگونجێت. 
پرنسیبەوە  لەم  ئەخالقی،  سیاسەتمەداری 
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دەستپێدەكات، كە دەڵێت ئەگەر لەنێو دەستوری 
هەر واڵتێكدا، یا پەیوەندی نێوان واڵتان ئاڵۆز 
یا  هەبوو،  وا  كەلێنی  و  درز  ب��وو،  نالەبار  و 
و  ب��ش��اردرێ��ن��ەوە  ناكرێت  ك��ە  سەریانهەڵدا 
پینەبكرێن، ئەوە سەرۆكی واڵتەكان بەتایبەتی، 
ب��ەرژەوەن��دی  بە  قوربانی  ئەگەر  لەسەریانە 
ت��ای��ب��ەت��ی خ��ۆش��ی��ان ب�����دەن، پ��ێ��وی��س��ت��ە بێن 
بگەڕێن  ڕێگاچارانەدا  و  شێواز  ئەو  ب��ەدوای 
و  درز  ئ��ەم  ك��ات،  بەزووترین  بتوانرێت  كە 
سروشتی  لەمافی  چارەسەربكەن،  كەلێنانە 
عەقڵ  ك��ە  نمونەیەك  وەك��و  نزیكبكەونەوە، 
ئ��ەوەی  ب��ۆ  ب��ەرچ��اوم��ان  ب����ەردەوام دەیخاتە 

سودی لێوەربگرین.
م��ادام وریایی و زیرەكی سیاسی،  ب��ەاڵم، 
بێت  كە گریمان دەكرێت هاوشان و گونجاو 
پڕۆسەی  ل��ەگ��ەڵ  ناكۆكە  ئ��ەخ��الق��دا،  ل��ەگ��ەڵ 
هەڵوەشاندنەوە و تێكدانی ئەم پەیوەندییانەی 
ڕەگ��وڕی��ش��ەی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك 
یەكێتییەكی  یا  دەوڵەتێك،  لەنێو  ڕێكدەخەن 
جیهانیدا، دەبێت ڕێگای لێبگیرێت، ئەگەر پێشتر 
تاوەكو  بوو  ئامادەنەكرا  باشتر  دەستورێكی 
بگرێتەوە،  ئێستا  سیستمی  جێگای  بتوانێت 
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مرۆڤ  ناماقوڵە  زۆر  كارێكی  بەڕاستی  ئەوە 
بێت داوابكات، بیەوێت بەشێوەیەكی لەناكاو و 
ڕاستەوخۆی خێرا، ئەم كێشە و كەموكوڕییانە 

چارەسەربكرێت.
بەالیەنی كەم، ناكرێت داوا لەدەسەاڵتداران 
بكەین لەزەینی خۆیاندا بەردەوام بیر لەم جۆرە 
بەمەبەستی  ئ��ەوەش  بكەنەوە،  چاكسازییانە 
باشترین  یا  خۆیان،  لەئامانجی  نزیكبوونەوە 

دەستور بەپێی بنەماكانی یاسای ماف. 
دەوڵ���ەت، س���ەرەڕای ئ���ەوەی دەس��ت��ورە 
ك���ارپ���ێ���ك���راوەك���ەی، ه��ێ��ش��ت��ا ه���ەر ل��ەس��ەر 
سەركوتكەر  تاكەكەسی  دەسەاڵتی  بنەمای 
دام�������ەزراوە، ب���ەاڵم دەت��وان��ێ��ت پ��ەی��ڕەوی 
ل��ەس��ی��س��ت��م��ی ح��وك��م��ی ك���ۆم���اری ب��ك��ات، 
تێیدا  كە  بێت  ڕۆژە  ئ��ەم  ئ��ەوەی  بەهیوای 
بیرۆكەی  لەباوەشگرتنی  بۆ  ئامادەبن  گەل 
ب��ۆی،  ملكەچكردن  پ��ەی��ڕەوك��ردن��ی،  ی��اس��ا، 
خ��اوەن��ی هێزی  یاسایە  ئ��ەم  ئ��ەوەی  وەك��و 
هێزەوە  لەمیانەی  بێت،  م��اددی  چ��ەك��داری 
بسەپێنرێت، تاوەكو بتوانێت بەخۆی یاسای 
مەبەستم  لێرەدا   �� دابنێت  خۆی  بۆ  تایبەت 
ئەم یاسایانەیە كە هەڵقواڵوی چەمكی مافن.
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شۆڕشێك  بكەین  ئ��ەوە  گریمانی  ئ��ەگ��ەر 
ت��وان��ی  ه���ات،  خ���راپ  كەسێكی  ه��ەڵ��گ��ی��رس��ا، 
و  توندوتیژ  شێوازی  بەكارهێنانی  لەمیانەی 
ناڕەوادا، سیستمی حوكم لەناو ببات كە ڕەنگە 
باشتریش بووبێت لەوەی ئەم شۆڕشە لەگەڵ 
خۆیدا هیناویەتی، ئەوە هێشتا هەر باش نییە 
جارێكی تر گەل بگەڕێتەوە بۆ سەر سیستمە 
بوونی  كە  پێش شۆڕش  پێشوتری  كۆنەكەی 
هەبوو. لێرەدا، ئەگەرچی ئەم كەسانەی دەوڵەت 
تاوەكو  هەیە  مافێكیان  هەموو  بەڕێوەدەبەن، 
سزای ئەم كەسانە بدەن، كە بەشدارییانكردوە 
ئەم  بەشداری  ئینجا  دۆڕاوەدا،  شۆڕشە  لەم 
وەرگرتبێت،  توندوتیژانەی  شێوازی  كەسانە 
و  خیانەتكارییەوە  باڵی  ژێر  چووبنە  تەنیا  یا 

بەخۆفرۆش دابنرێن. 
دەرەكییەكانی  بەپەیوەندییە  س��ەب��ارەت 
لەهیچ  داوا  نییە  بۆی  كەس  ئ��ەوە  واڵتانیش، 
لەدەستورەكەی  واز  ت��اوەك��و  بكات  واڵتێك 
خۆی بێنێت، ئەگەر ئەم دەستورەی سیستمێكی 
تاكڕەوی و سەركوتكەرانەش بێت، ئەگەرچی 
سیستمە  كاراترین  سەركوتكەرانە  سیستمی 
ئەم  م��ادام  دەرەكییەكاندا،  دوژمنە  لەئاستی 
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بێت  لەسەر  ئەوەی  مەترسی  ڕەنگە  دەوڵەتە 
ڕاستەوخۆ لەالیەن واڵتانی ترەوە قووتبدرێت 
و داگیربكرێت. بۆیە، پێویستدەكات بواربدرێت 
هەیە،  چاكسازی  ب��ۆ  پ��ڕۆژەی��ە  ئ��ەم  ت��اوەك��و 
ل��ەب��ارت��ردا  دەرف��ەت��ێ��ك��ی  و  باشتر  لەكاتێكی 

جێبەجێبكرێت.)١٦(
زۆرجار دەردەكەوێت كە مرۆڤە ئەخالقییە 
سەركوتكەرەكان �� ئەوانەی لەبواری كردەییدا 
بەرامبەر  هەڵە  ڕێگا  بەجۆرەها   �� هەڵەدەكەن 
ب��ەوری��ای��ی سیاسی دەك���ەن ���� وەك��و ئ��ەوەی 
هەندێك  گرتنەبەری  ئامۆژگاری  بەپەلە  زۆر 
دەتوانێت  ئەزمون  ب��ەاڵم   �� بكەن  ڕێوشوێن 
هێدی هێدی بیانگێڕێتەوە بۆ گرتنەبەری ڕێگای 
باشتر و گونجاوتر، دوای ئەوەی توندوتیژی 
بەكارهێنا.  ب��ەس��روش��ت  ب��ەرام��ب��ەر  زۆری���ان 
بنەما  دێ��ن  ئەخالقییەكان  سیاسییە  كەچی 
دەڕازێننەوەو  بەمافن،  دژ  كە  سیاسییەكانی 
جوانتر پیشانیدەدەن، بەپاساوی ئەوەی گوایە 
سروشتی مرۆڤایەتی خۆی بێتوانایە لەئاست 
خۆی  عەقڵ  كە  خێر،  بیرۆكەی  بەدیهێنانی 
هەرچەندەی  دێن  شێوەیە  بەم  دەیسەپێنێت. 
كارانەی  لەم  بەردەوامدەبن  بێت،  لەتوانایاندا 
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هیچ  ئ��ەوەی  بەبێ  مافەكانە،  پێشێلكردنی  كە 
ئەنجامدانی چاكسازی  بۆ  هەبێت  توانایەكیان 

ڕاستەقینە. 
ئەو  ب��ەت��وان��ای��ان��ە،  سیاسییە  ج���ۆرە  ئ��ەم 
مەعریفە كردەییە بەكار ناهێنن كە خۆیانی پێ 
ب��ادەدەن و شانازی پێوە دەك��ەن، بەڵكو دێن 
پەیڕەودەكەن  ئازاربەخش  ك��اری  كۆمەڵێك 
تەنیا  دەس��ەاڵت��داران��دا،  بۆ  لەپیاهەڵدانیان  و 
ڕەچاوی بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان دەكەن، 
بچێتەسەر،  و  بكرێت  بۆیان  ئەگەر  ئامادەن 
گەل،  هەموو  بەرژەوەندییانەدا  ئەم  لەپێناو 

جیهانیش بكەنە قوربانی.
ئەوانە، ئەو كاتەی بەرزدەبنەوە بۆ ئاستی 
یاسایی و  تەواو  پیاوانی  سیاسی، دێن وەكو 
پڕۆفیشنال ڕەفتار دەكەن، نەك وەكو پیاوانی 
نییە  لەسەریان  ئەوانە  لەڕاستیدا،  یاسادانەر. 
یاسادانەرێك  وەكو  بكەنەوە،  لەیاساكان  بیر 
ئەوەیە ڕێوشوێنی  بەڵكو كاریان  بیربكەنەوە، 
جێبەجێكردنی یاساكان بگرنەبەر، بۆیە دەبینی 
پێ  ئێستایان  كارپێكراوی  دەستوری  ئەوانە 
دەستوری  بەباشترین  پەسندترە،  و  باشتر 

مومكینی دادەنێن.
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ئەم  بااڵكان،  دەسەاڵتە  و  هات  ئەگەر  خۆ 
دەستورەیان گۆڕی و هەمواریانكردەوە، ئەوە 
ئەم هەمواركردنە لەالی ئەمانە، وەكو باشترین 
كەواتە  دەك��رێ��ت.  وەس��ف  ك��ار  نمونەترین  و 
یاساییدا،  ئاستی  لەسەر  كەسانە،  جۆرە  ئەم 
هەڵوێستیان زیاتر دەچێتە ژێر باری میكانیكی 
ل��ەوەه��م��دان، پێیان وای��ە ئەو  پ��ەت��ی. خ��ۆی��ان 
توانایەی هەیانە، وایان لێدەكات بتوانن هەموو 
كارێك ئەنجامبدەن، بۆیە دەبینین شانازی بەوە 
دەكەن گوایە دەتوانن بەپێی بنەما و چەمكەكانی 
ماف، بڕیار لەسەر بنەماكانی سیستمی سیاسی 
گشتی بدەن �� بەشێوەیەكی پێشینە و بەرایی، 

نەوەكو بەشێوەیەكی ئەزمونگەرایی.
ئەوەیانكردوە  بانگەشەی  كە  لەبەرئەوەش 
گوایە شارەزاییان هەیە لەمرۆڤ، ئەوەش كارێكە 
ب���ەردەوام  چونكە  هەیانبێت،  ه��ەر  دەبێت  خۆ 
ئ��ەوەی  بەبێ  خەڵكدا،  لەگەڵ  لەكارلێكردندان 
مرۆڤ بناسن، بزانن چۆن دەكرێت پێشڤەببرێت، 
دەخوازێت  وا  شێوەیە،  لەم  مەعریفەی  چونكە 
تێگەیشتن  ئاستی  ب��ەرەو  بااڵبێت  خاوەنەكەی 

لەكولتوری ئەنترۆپۆلۆژیدا )مرۆناسی(.
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مەدەنی،  مافی  پرسی  بێن  ئەمانە  ئەگەر 
عەقڵ  ئ��ەوەی  وەك��و  بخەنەڕوو،  گ��ەالن  مافی 
بەم  چ��ەك��دارك��ردوە  خۆشیان  دەی��خ��وازێ��ت، 
هەرگیز  ئ��ەوە  شوێنانە،  و  س��ەر  بێ  چەمكە 
تەنیا  بهاوێژن،  پێویست  هەنگاوی  ناتوانن 
لەمیانەی زەینی الساییكەرەوە نەبێت، هەمان 
ش��ێ��وازە ب��اوەك��ەی خ��ۆی��ان دەگ��رن��ەوەب��ەر. 
ش��ێ��وازێ��ك دەگ��رن��ەب��ەر ك��ە ل��ەس��ەر چەمكی 
پێشینەیی و بەرایی عەقڵی وەستاوە، شێوازێكی 
سەپاندنی  ب��ەزۆر  پشت  كە  پەتی،  میكانیكی 
بواردا  لەهەندێك  دەبەستێت،  سەركوتكەرانە 
دەخوازێت  بەگشتی،  عەقڵییەكان  چەمكە  كە 
لەنێو  تەنیا  یاسایی،  ملێی  زۆرە  و  سەپاندن 

بنەمای ئازادانەدا دەتوانێت ڕەوابەخش بێت.
ئ��ەم ك��ەس��ان��ەی ب��ان��گ��ەش��ەی ئ��ەوەدەك��ەن 
گ��وای��ە ش����ارەزان، پێیان وای��ە دەت��وان��ن ئەم 
بیرۆكەیەدا  ئەم  بەالوەنانی  لەمیانەی  پرسە، 
چارەسەربكەن، یا پێیان وایە دەتوانن لەڕێگای 
پێداچوونەوە، بەراوردكردنی جۆرەها سیستمی 
هەبووە،  بوونیان  كاتە  ئ��ەو  تا  كە  سیاسی، 
بگەنە ئەنجامێك. لەكاتێكدا دیارە، كە زۆرینەی 
هەرە زۆری ئەم دەستور و سیستمانە، خۆیان 
ئەگەرچی   �� دێن  ئەوانە  پێشێلكردوە.  مافیان 
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 �� نییە  پێی  بڕوایان  پراكتیكیش  بەشێوەیەكی 
پشت بەم بنەمایانە دەبەستن كە دەكرێت ئێمە 
لێرەدا ئەم سەفسەتەیەی ئەوان، بەم شێوەیە 

كورتبكەینەوە و بیانخەینەڕوو:
یەكەم:

ه���ەر ك��ات��ێ��ك دەرف��ەت��ێ��ك��ی گ��ون��ج��او هاتە 
پێشەوە، بەزۆرە ملێ و سەپاندن دەستبەسەر 
بگرە.  دراوسێدا  گەالنی  گەل،  دەوڵ��ەت،  مافی 
دوای سەپاندنی ئەمری واقیع، ئاسانترە بتوانیت 
باشتریش  بەشێوەیەكی  بخەیەڕوو،  پاساو 
دایبڕێژیت، شاردنەوەی كاری توندوتیژیش �� 
بەتایبەتی لەڕۆژانی سەرەتاییدا كە دەسەاڵتی 
ب���ااڵی نێو دەوڵ����ەت ك��ۆن��ت��ڕۆڵ��ی دەس��ەاڵت��ی 
یاسادانانیش  دەس��ەاڵت��ی  ك���ردوە،  یاسادانی 
بتوانێت  ئەوەی  بەبێ  فرمانەكانیەتی  ملكەچی 
ئاسانترە   ���� بكات  ل��ەب��ارەی��ەوە  وت��ووێ��ژی��ان 
لەوەی داگیركەر بێت پاساو بۆ ئەو كارانەی 
قسەلۆكەكان  و  قسە  بەرسڤی  و  بێنێتەوە 
بداتەوە. بگرە پیشاندانی ئەم جۆرە ئازایەتییە، 
ئەو بۆچوونە لەالی خەڵك، لەناوخۆی واڵتدا 
كارێكی  ڕووی��داوە  ئەوەی  كە  دروستدەكات، 
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فاكتەری  لەدواییشدا،  ئینجا  شەرعییە.  ڕەواو 
سەركەوتن دێت لەم هەڵمەتە وەكو باشترین 
سەركەوتن  چونكە  دەردەك��ەوێ��ت،  پ��ارێ��زەر 

كەموكوڕییەكان دادەپۆشێت.
دووەم:

هەموو  ت��ۆ  ك��ە  بكە  ڕەف��ت��ار  وا  ب�����ەردەوام 
ڕوودەدەن،  ك��ە  ڕەت��دەك��ەی��ت��ەوە،  ك��اران��ە  ئ��ەو 
و  بۆداناون  پیالنت  خۆت  كارانەی  ئەم  هەموو 
جێبەجێیان دەكەیت، وەكو ئەوەی بۆ نمونە، پاڵ 
بەگەلەكەتەوە بنێیت بەرەو بێئومێدی، بیهێوابوون، 
هەڵگەڕانەوە بڕۆن. بەردەوام ئەوە ڕەتبكەوە كە 
تۆ بەرپرسیاری لەم ڕەوشەی هاتۆتەئارا، بەڵكو 
بەپێچەوانەوە بانگەشەی ئەوەبكە كە هاواڵتیان و 
خەڵك، خۆیان بەرپرسیارن لەم ڕەوش و دۆخە 
ئاژاوەیان دروستكردوە،  ئەوەی  بەهۆی  خراپە، 

هەوڵی هەڵگەڕانەوە دەدەن لەدەسەاڵت.
سەر  هێرشبكەیتە  ویستت  لەكاتێكدا  ئەگەر 
تۆمەتەكە  داگیریبكەیت،  و  دراوس���ێ  گەلێكی 
ب��خ��ەس��ەر س��روش��ت��ی ڕەف���ت���اری م��رۆڤ��ای��ەت��ی، 
بەوەی كە خودی مرۆڤ سروشتی وایە ئەگەر 
لەبەكارهێنانی  ن��ەك��ات  دەستپێشخەری  زوو 
نەدات  پیشان  خۆی  هێزی  زوو  ئەگەر  هێزدا، 
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پاروێكی  دەبێتە  بێگومان  ئەوە  نەیسەپێنێت،  و 
چەور بۆ هێزی دوژمنەكانی و هەر كات بیانەوێت 
هێرشیدەكەنە سەر و خەڵكەكەشی كۆیلە دەكەن، 

واڵتەكەش داگیردەكەن.
سێیەم:

ئەگەر  وایە  مانای  پەرتبكە و سودمەندبە: 
بینیت لەنێو ڕیزی گەلەكەی خۆتدا، كەسانێك 
هەن خاوەنی توانا و پێگە و كەسایەتی تایبەتی 
ڕابەری خۆیان  و  بەگەورە  تۆشیان  خۆیانن، 
هەڵبژاردوە، ئەوە هەر زوو مەهێڵە بەیەكەوە 
بگونجێن، كێشەیان بۆ دروستبكە لەگەڵ خەڵك 

و گەلەكەی خۆت.
لەگەڵ  خ��ۆت  زۆر  ت��ۆ  پێویستە  ل��ێ��رەدا 
ئ��ەوە  بانگەشەی  نزیكبكەیتەوە،  میللەت  و 
ئ��ازادی هەیە،  ئەوپەڕی  بە  بڕوات  بكەیت كە 
بەویستی خۆت  ئەوجا دەبینی هەموو شتێك 
بەڕێوەدەچێت، لەژێر كۆنتڕۆڵی ڕەهای تۆدایە. 
تر  شێوازێكی  بێگانەشدا،  واڵتانی  لەبەرامبەر 
و  مسۆگەرن  نیمچە  ئەنجامەكانی  كە  هەیە 
ملكەچی  بەیەكە  یەكە  ئ��ەوەی  ه��ۆی  دەبێتە 
خۆیان بۆ تۆ پیشانبدەن، ئەویش دروستكردنی 
ئەوەی  بانگەشەكردنی  لەنێوانیاندا،  كێشەیە 
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پاڵپشتی  و  پەنا  و  الیەنگر  ب���ەردەوام  تۆ  كە 
بێهێزەكانی. 

ڕاستە لەڕۆژێكی وەكو ئەمڕۆدا، كەس نییە 
بەم مەكر و فڕت و فێڵە سیاسییانە بخەڵەتێت، 
بووە،  ئاشكرا  جیهاندا  ئاستی  لەسەر  چونكە 
ش��ەرم��ەزارب��ی��ت  ن��اك��ات  پێویست  هیچ  ب��ۆی��ە 
گوایە  بكەیت  ئ��ەوە  بانگەشەی  لەئاستیدا، 
ئاشكرا،  ستەمی  و  لەزوڵم  پڕە  لەبەرئەوەی 

بۆیە پەیڕەویان لێناكەیت.
ش��ەرم  هەرگیز  زلهێز،  و  گ���ەورە  واڵت��ی 
خۆی  ج��ەم��اوەری  ڕاوب��ۆچ��وون��ی  و  لەبڕیار 
دەكات  شتانە  لەم  شەرم  تەنیا  بەڵكو  ناكات، 
كە بەرامبەر بەیەكتری پیشانیدەدەن و دەیڵێن. 
لەئاست  لێرەدا  كاریگەر  فاكتەری  تاكە  مادام 
نییە كە  ئەوە  ناشیرینانە،  بنەما سوك و  ئەم 
بترسێت ئاشكرا ببێت، بەڵكو شكستە لەتوانای 
بەكارهێنان و ئیدارەدانی ئەم بنەما ناشیرینانە 
وەكو  هەموو  واڵتان  الیەنەوە،  لەم  چونكە   ��
 �� ئەخالقییەوە  بنەمای  ل��ەب��ارەی  وان  ی��ەك 
پێوەبكات،  شانازی  دەمێنێتەوە  بۆی  ئ��ەوەی 
ب��ێ��گ��وم��ان ه���ەر ئ��ەوەی��ە ك��ە دەش��ێ��ت پشتی 
زیاتركردن،  مەبەستم  ببەستێت،  پێ  خ��ۆی 
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ئەو  بەهەموو  توانای خۆیەتی  بەهێزتركردنی 
ئینجا  لەبەردەمیدایە،  كە  ڕێگایانەی  و  شێواز 

هەر چییەك و هەر چۆنیش بێت.)١٧(
*****

لەنێو  ئەخالقی،  نا  سیاسەتی  كە  ئ��ەوەی 
لەژێر  دەیگرێتەبەر،  فاكتەرانەدا  ئەم  هەموو 
پاساوی گواستنەوەی گەالن لەباری جەنگەوە 
بۆ باری سروشتی، بۆ باری ئاشتی، ئێمەش 
دەستمان  ڕەف��ت��اران��ە  ئ��ەم  ئەنجامێكی  وەك��و 
ناتوانن  م��رۆڤ  ل���ەوەی  بریتییە  دەك��ەوێ��ت، 
خۆیان لەبیرۆكەی ماف بدزنەوە، ئینجا لەسەر 
لەسەر  ی��ا  بێت،  تایبەتدا  پ��ەی��وەن��دی  ئاستی 

ئاستی پەیوەندییە گشتییەكان.
ئەنجامێك پێمان دەڵێت، مرۆڤەكان ئازایەتی 
بۆ  ملكەچی  شێوەیەكی  هەموو  ناكەن  ئ��ەوە 
ئەوەش  ڕەتبكەنەوە،  گشتی  مافی  بیرۆكەی 
لەنێو بواری مافی گەالندا دەردەكەوێت. بگرە 
وا  بەهەموو شێوەیەك  بەپێچەوانەوە، مرۆڤ 
شایانی  كە  دەكەن،  ماف  بیرۆكەی  تەماشای 
ئ���ەوپ���ەڕی ڕێ����زە، ئ��ەگ��ەرچ��ی ئ���ەو م��رۆڤ��ان��ە 
فێڵێك  و  فڕت  جۆرە  هەموو  لەهەمانكاتیشدا 
دادەهێنن، جۆرەها ڕووپۆش دەپۆشن تاوەكو 
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و  الب��دەن  لەماف  خۆیان  پراكتیكدا  لەبواری 
بدزنەوە.

توندوتیژییەك  پەیڕەوی  لەبەرامبەریشدا، 
و  فێڵ  و  ف��ڕت  لەگەڵ  هاوشانە  كە  دەك���ەن، 
ساختەچییەتی، بەشێوەیەكی پراكتیكی دەیكەن 
بەسەرچاوەی هەموو مافێك. بۆ ئەوەی ئاستێك 
و ڕادەیەك بۆ ئەم جۆرە سەفسەتەیە دابنرێت 
و �� ئەگەر بۆ ئەو زوڵم و ستەمەش نەبێت كە 
خۆی لەپەنایەوە حەشارداوە �� نوێنەری واڵتە 
كە  دابنێن  بەوە  دان  ناچاربكرێن  گەورەكان 
ئەوان بەرگری لەماف ناكەن، بەڵكو بەرگری 
خۆیان  هەنگاوەكانی  ك��ە  ه��ێ��زەدەك��ەن،  ل��ەو 
ڕێكدەخەن  ئەم  هەڵسوكەوتی  ڕێتمی  لەسەر 
شانشینیان  مافی  هێزە  ئ��ەم  ئ���ەوەی  وەك��و 

پێبدات.
باشترە ئەگەر ئەمانە، ئەم وەهمە بڕەوێننەوە 
هەڵدەخەڵەتێنن،  پێ  خەڵكیشی  و  خۆیان  كە 
دەستبكەن بەئاشكراكردنی ئەو بنەما بااڵیەی 
لێبەرهەمدێت،  هەمیشەیی  ئاشتی  پالنی  كە 
ئەو  ه��ەم��وو  ك��ە  ئ���ەوەی  بەڵگەی  پیشاندانی 
لەبەردەم  بەربەست  بوونەتە  شەڕانگێزییەی 
ئەخالقی  مرۆڤی  كە  دێ��ت  ل���ەوەوە  ئاشتیدا، 
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ل��ەو شوێنەوە  دێ��ت  م��اف،  ل��ەب��ارەی  سیاسی 
دەس��ت��پ��ێ��دەك��ات ك��ە ت��ێ��ی��دا س��ی��اس��ەت��م��ەداری 

ئەخالقی كۆتایی دێت.

لێدەكات  وا  بنەماكان  دێت  ئەویش  م��ادام 
وات��ا   ���� ب��ن  مەبەستەكان  و  ئامانج  ملكەچی 
لەبری ئەوەی گا بخاتە پێش گاسن، دێت گاسن 
دەخاتە پێش گا �� ئەوەش وای لێدەكات پالنی 
هەڵیبوەشێنێتەوە  و  تێكبدات  خۆی  تایبەتی 
لەنێوان  س��ازان  و  لەهەماهەنگی  بریتییە  كە 

سیاسەت و ئەخالقدا.
لەپێناو ئەوەی وا بكرێت فەلسەفەی كردەیی 
زیاتر لەگەڵ خودی خۆیدا بگونجێت، وا چاكە 
چ��ارەس��ەر  پرسە  ئ��ەم  شتێك،  ه��ەم��وو  پێش 
بكرێت و بزانرێت كە ئایا بۆ چارەسەركردنی 
دەك���ات  پێویست  ك���ردەی���ی،  ع��ەق��ڵ��ی  پ��رس��ی 
لەبنەمای مادییەوە دەستپێبكات كە بنەمایەكە 
مەبەست  واتا  زەینییە،  وزە  ئەم  لەبنەماكانی 
�� وەكو ئەوەی كە بابەتی ویستی ئازادە �� یا 
دەستپێبكات،  هەرگیز،  بەبنەمای  ڕاستەوخۆ 
واتا مەبەستم ئەوەیە كە پەیوەستە بەئازادی 
بەم  كە  دەرەكییەكان  پەیوەندییە  ل��ەب��واری 
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ڕەفتار  وا  دەكرێت:  لێ  گوزارشتی  شێوەیە 
بكە وەكو ئەوەی بتوانیت هیواخواز بیت ئەم 
ببێتە  ڕەفتاردەكەیت،  لەمیانەیدا  بنەمایانەی 
ئینجا   �� ڕەفتاری خەڵك  بۆ  یاسایەكی گشتی 
ئەو ئامانجە هەرچییەك بێت كە بۆی دەچیت 

و كاری بۆ دەكەیت.
دواییەوە  بنەمایەی  لەو  دەبێت  بێگومان 
یەكێكە  بنەما،  وەك��و  چونكە  دەستپێبكەین، 
ل��ەب��ن��ەم��اك��ان��ی م���اف و ب��ەدی��ه��ێ��ن��ان��ی ڕەه���ا 
لەخۆدەگرێت. لەكاتێكدا بنەمای یەكەم، سیفەتی 
ناگرێت، مەگەر پەیوەست بێت  ئیلزامی لەخۆ 
بەهەندێك مەرجی واقیعییەوە. واتا لەو كاتەدا 
دی��اری��ك��راو  ئامانجێكی  ب���ەدوای  م���رۆڤ  ك��ە 
دەكەوێت، چاوی تێدەبڕێت و هەوڵدەدات پێی 
بگات، ئەگەر ئەو ئامانجە، بۆ نمونە بریتیبێت 
لەخۆیدا  خۆی  ئ��ەوە  هەمیشەییش،  لەئاشتی 

ئەركە.
بنەما  لەم  دەخوازێت  وا  پرسەكە  كەواتە 
خاوەنی  م��رۆڤ��ی  ك��ە  هەڵقواڵبێت  ڕەه��ای��ەوە 
 �� پێدەبەستێت  پشتی  سیاسیی  ئ��ەخ��الق��ی 
مافی  كێشەی  تەنانەت  گشتی،  مافی  كێشەی 
گەالن و مافی جیهانیش �� بەتەواوی كێشەیەكی 
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دووەم��دا،  ئ��ەوەی  لەنێو  لەكاتێكدا  تەكنیكین. 
ئەخالقی  سیاسەتمەداری  بنەمایەی  ئەو  واتا 
بۆیە  ئەخالقییە،  كێشەیەكی  پەیڕەویدەكات، 
دەخوازێت بەرپرسەكان لەئاستیدا شێوازێكی 
ب����ەرەو ئاشتی  ب��گ��رن��ەب��ەر  ت����ەواو ج���ی���اواز 
هەمیشەیی، هەرگیز ئارەزوەكە بەتەنیا لەسەر 
ئەوە نەبێت وەكو ئەوەی دەستكەوتێكی ماددی 
بەدەستبێت، بەڵكو بەو سیفەتەی دەبێت وەكو 

ئەنجامێكی ڕێزگرتن لەئەرك بێتەدی.
وات��ا  ی��ەك��ەم،  كێشەی  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی 
پێویستی  وریایی سیاسی،  و  زیرەكی  پرسی 
بەمەعریفەیەكی زۆر و فراوان هەیە لەبارەی 
پیشینەیی  پرسی  بتوانرێت  تاوەكو  سروشت، 
و ب��ەرای��ی س��روش��ت��ی ب��ەس��ەر ه��ەوڵ��ەك��ان��ی 
بەدیهێنانی ئامانجی دیاریكراو پراكتیك بكرێت. 
بریتییە  ك��ە  ئەنجامەی  ئ��ەو  ئ���ەوەی،  ل��ەگ��ەڵ 
لەئاشتی، بەردەوام دڵنیاكار نییە، هەر چەندە 
پشت بەهەر یەكێك لەم سێ بەشەی مافیش 

ببەستێت.
ئ��ای��ا دەك��رێ��ت گ��ەل ب��ۆ درێ��ژت��ری��ن م��اوە 
ل��ەح��اڵ��ەت��ی م��ل��ك��ەچ��ی و گ���ەش���ان���ەوەدا بێت 
ل��ەم��ی��ان��ەی ه��ێ��ز و  ئ���ەوە  ب��ەی��ەك��ەوە؟ ئینجا 
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جیاكاری  لەمیانەی  یا  بێت،  توندوتیژییەوە 
كۆمەاڵیەتی كە زۆرجار كەرامەتی مرۆڤەكان 
بااڵدەستی  ب��ەه��ۆی  ئ���ەوەش  دەوروژێ��ن��ێ��ت، 
كۆمەڵێك  یا  بەتەنیا،  واڵت  گ��ەورەی  و  پاشا 
كە  نەبیل  توێژێكی  یا  بەیەكەوە،  دەسەاڵتدار 
یا  پ��ەی��ڕەودەك��ەن،  فرمانی سیاسی  و  ئ��ەرك 

لەمیانەی حوكمی زۆرینەی گەلدا؟ 
ئەوە پرسێكی تەواو دڵنیاكار نییە، تەنانەت 
مێژوو نمونەی تەواو جیاوازمان پیشاندەدات 
تەنیا حكومەتی   �� لەئاست جۆرەها حكومەت 
سیاسەتمەداری  تەنیا  ك��ە  نەبێت  ك��ۆم��اری 
ئ��ەخ��الق��ی دەت��وان��ێ��ت وێ��ن��ای ب��ك��ات ���� وەك��و 
ئەم  لەنێو  كە  گەالن  مافی  بۆ  بانگەشەكردن 
پالنی  بەپێی  ك��ە  هەڵهێنجراون  ی��اس��ای��ان��ەدا 
وەزاری دانراون، ئەوەش خۆی جێگای گومانە.
بریتییە  تەنیا  ه��ەر  مافە  ئ��ەم  لەواقیعدا، 
ل��ەوش��ەی��ەك��ی ب��ەت��اڵ ل��ەم��ان��ا، س��ەردەم��ان��ێ��ك 
ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت ك��ە پ��وخ��ت��ەی ب��ڕی��ارەك��ان��ی 
مافەكان  ش��اراوەی  پێشێلكردنی  تۆی  لەسەر 
دام��ەزراوە. بەاڵم چارەسەری پرسی دووەم، 
بەپێچەوانەی  سیاسی،  حیكمەتی  پرسی  واتا 
بڵێین  دەتوانین  بێت،  ڕاس��ت  ئەگەر  ئەمەوە، 
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سادەیە  چونكە  دەسەپێنێت،  خ��ۆی  بەخۆی 
و  فێڵ  و  ف��ڕت  هیچ  كەسێك،  هەموو  ل��ەالی 

ساختەچێتییەك لەخۆ ناگرێت.

پرسی  چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  ل����ەوەش،  جگە 
دەمانگەیەنێتە  ڕاستەوخۆ  سیاسی،  حیكمەتی 
ئ��ام��ان��ج، ب��ەم��ەرج��ێ��ك ئ���ەو ئ��ام��ۆژگ��اری��ی��ان��ە 
لەیادنەكەین كە هەڵقواڵوی زیرەكی و وریایین، 
توندوتیژی  و  پەلەبكەین  نابێت  كە  ب��ەوەی 
بەدیهێنانی  بۆ  ه��ەوڵ��دان  لەكاتی  بەكاربێنین 
لێی  بەهێمنی  پێویستە  بۆیە  ئامانجەدا،  ئەم 
نزیك ببینەوە و سود لەدەرفەت و بارودۆخی 

گونجاو وەربگرین. 
داوای  "س���ەرەت���ا  ت���ر:  ب��ەگ��وزارش��ت��ێ��ك��ی 
م��ەم��ل��ەك��ەت��ی ع��ەق��ڵ��ی پ���ەت���ی ك����ردەی����ی و 
ئامانجی  ئینجا  ب��ك��ەن،  دادپ��ەروەری��ی��ەك��ەی 
دیاریكراوتان �� سودەكانی ئاشتی هەمیشەیی 
�� هەر لەخۆیەوە بەدیدێت". لەبەرئەوە ئەخالق 
ئاستی  لەسەر   �� هەیە  باشانەی  الیەنە  ئ��ەو 
بنەماكانی مافی گشتی، كەواتە لەسەر ئاستی 
سیاسەتی پێشینە و بەراییش �� بەو ڕادەیەی 
پەیوەندی نێوان ڕەفتار و ئامانجی دیاریكراو 
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كەمدەكاتەوە، واتا سودی ماددی یا مەعنەوی 
لێی  دەك��رێ��ت  زی��ات��ر  ئ��ەوەن��دە  پێشبینیكراو، 
ئەوەوە  لەئەنجامی  واقیعە  ئەم  نزیكببێتەوە. 
پێشینەیی  پێدراوێكی  گشتی  ویستی  كە  دێت 
و بەراییانەیە �� لەسەر ئاستی یەك گەل بێت، 
نێوان  جیاوازی  پەیوەندی  ئاستی  لەسەر  یا 
گ���ەالن خ��ۆی��ان ���� ه��ەر ئ��ەوەی��ە ك��ە ب���ەوردی 
خەڵكدا  لەنێو  شتێك  چ  دەك��ات  دەستنیشانی 

بەماف ناودەبرێت. 
ئەم یەكێتی و یەكانگیرییەی نێوان هەموو 
ویستەكان، بەمەرجێك گونجاوبێت لەگەڵ خۆی 
و لەگەڵ مومارەسەدا، دەتوانێت لەهەمانكاتدا 
ببێتە  سروشتی،  بەرایی  و  پێشینەیی  بەپێی 
باش  جێكەوتی  نمونە،  بۆ  كە  هۆكارەی  ئەو 
جێدەهێڵێت، گرێنتی بەدیهێنانی بیرۆكەی ماف 
دەكات. بۆ نمونە، بنەمایەك هەیە لەبنەماكانی 
سیاسەتی ئەخالقی كە پێی وایە دەبێت هەموو 
وەك��و  یاساییەكانی  چەمكە  بەپێی  گەلێك 
ئازادی و یەكسانی، لەنێو یەك دەوڵەتدا خۆی 
لەسەر  بنەمایە  ئەم  ببێتەوە.  كۆ  و  ڕێكبخات 
وریایی و زیرەكی دانەمەزراوە، بەڵكو لەسەر 

بنەمای ئەرك دامەزراوە. 
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بیریان  زۆر  سیاسییەكان  ئەخالقمەندە 
كردۆتەوە،  سروشتی  بەرایی  و  لەپێشینەیی 
ك��ە ل���ەالی ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك خ��ەڵ��ك ك��ات��ێ��ك لەنێو 
دەبێت،  بەرجەستە  دەگ��رن  ی��ەك  كۆمەڵگەدا 
بنەمایانە  ئەم  دەتوانێت  كە  پێشینەییەی  ئەو 
بۆیە  بەتاڵبكاتەوە،  پالنەكەش  و  الوازب��ك��ات 
قسەكانیان  ئ���ەوەی  ب��ۆ  ه��ەوڵ��دەدەن  بێهودە 
بەتاڵنەبێتەوە، نمونەی سەلمێنراوی وەرگیراو 
لەدەستوری خراپ وەربگرن كە لەسەردەمانی 
�� بۆ نمونە ئەو سیستمە  كۆن و تازەدا هەن 
نوێنەرایەتی  بنەمای  لەسەر  دیموكراتییانەی 
دانەمەزراون �� بەوەش ناتوانن سەرنجی كەس 
شومە  تیۆرە  ئەم  كە  بەتایبەتیش  ڕابكێشن، 
بەرهەمدێنێت،  شەڕانگێزییە  ئەم  خۆی  هەر 
مرۆڤ  لێوەدەكەن،  باسی  خۆیان  ئ��ەوان  كە 
تر  زیندوەكانی  ئامێرە  تەڵەی  نێو  فڕێدەداتە 
تەنیا  نییە،  پێویست  هیچی  ئەمان،  بەڕای  كە 
وشیاری نەبێت �� بەپێی ڕاو بۆچوونی خۆیان 
�� بەوەی كە نا ئازادن، بۆ ئەوەی هەستبكەن 

شومترین بوونەوەرن لەنێو جیهاندا.      
دادپ���ەروەری  "با  دەڵێت:  كە  پەندەی  ئەو 
هۆی  ببێتە  ئ��ەگ��ەر  بێت،  ب��ااڵدەس��ت  و  بێت 
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لەناوچوونی هەموو مرۆڤە هیچ و پوچەكانی 
دونیاش"، بنەمایەكی ئازایانەی بنەماكانی مافە، 
هەموو تولە ڕێگا البەالكان دادەخات، كە فڕت 
ڕێڕەوەكەیانی  سیاسی  توندوتیژی  و  فێڵ  و 
م��رۆڤ  ل��ەس��ەر  پێویستە  ب���ەاڵم  ك��ێ��ش��اوە. 
تێنەگات، پێی وابێت مافی  لەم قسەیە  بەهەڵە 
لەبەكارهێنانی  بێت  توندوتیژ  هەیە  ئ��ەوەی 
لەگەڵ  ناكۆكە  ئەوەش   �� تایبەتی خۆی  مافی 

بنەماكانی چاكەخوازی.
دەخ��وازێ��ت  وا  خ��ۆی،  بنەمایە  ئ��ەم  بگرە 
كەسێك  هیچ  م��اف��ی  ه��ەرگ��ی��ز  ل��ەب��ەه��ێ��زەك��ان 
ڕەت��ن��ەك��ەن��ەوە ب��ەپ��اس��اوی ئ���ەوەی ك��ە ڕقیان 
لێیەتی، یا بیانەوێت ئەم مافە بەكەم بگرن بەناوی 
هەموو  پێش  ئ��ەوەش  پێداهاتنەوە،  ب��ەزەی��ی 
ناوخۆیی  دەستورێكی  دەخ��وازێ��ت  شتێك، 
مافی  بنەمای  لەسەر  كە  لەنێو واڵتدا،  هەبێت 
تایبەتی پەتی دامەزرابێت. ئینجا، پێویستدەكات 
لەنێوان ئەم واڵتانەدا كە  بێتە دی  یەكێتییەك 
لەیەكتریش  تەنانەت  یا  یەكترین،  دراوسێی 
دورن �� واتا وەكو ئەوەی دەوڵەتێكی جیهانی 
لەپێناو چارەسەركردنی ئەو كێشانەی   �� بێت 

لەنێوانیاندا هەیە بەشێوەیەكی ڕەوا. 
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ئەم پێشنیازەی كە ئێستا ئێمە دەیخەینەڕوو، 
دام��ەزران��دن��ی  نابێت  بڵێت  پێمان  دەی��ەوێ��ت 
بنەمای  لەسەر  سیاسی،  شێوازی  و  میتۆد 
لەپشت  واڵت  خۆشگوزەرانی  و  خۆشبەختی 
بۆیە  بێت،  بنەمایانەوە  ئ��ەم  پراكتیككردنی 
كە  دابمەزرێت،  ئامانجە  ئەو  بەپێی  ناكرێت 
مرۆڤ دەیەوێت بەدەستیبێنێت بەپێی ویستی 
خ���ۆی وەك���و ئ����ەوەی ئ��ەم��ە وی��س��ت��ی هێزی 
بااڵیە �� بەشێوە كردەییەكەی �� بۆ سیاسەت. 
گوزارشتە  كە  تەماشابكرێت  وا  دەبێت  بەڵكو 
لەبیرۆكەی ئەركی مافپەروەرانەی پەتی �� ئەو 
بەرایی  و  پێشینەیی  بنەمای  لەسەر  ئەركەی 
ئەنجامە  ئینجا   �� وەستاوە  عەقڵ  هەڵقواڵوی 
هەر  میتۆدە  ئ��ەم  گرتنەبەری  ماددییەكانی 

چییەك بێت، دەبێت قبوڵكراو بێت. 
بەدڵنیاییەوە، جیهان هیچی لێ كەمنابێتەوە 
ب��ە ل��ەن��اوچ��وون��ی م��رۆڤ��ە ش��ەڕان��گ��ێ��زەك��ان. 
هاوشانی  سیفەتێكە  ئەخالقی  شەڕانگێزی 
خۆیدا،  مەبەستەكانی  لەمیانەی  سروشتە، 
 �� ل��ەن��اودەب��ات  خ��ۆی  و  ملمالنێدەكات  دێ��ت 
ئەو  نێوان  پەیوەندی  ل��ەب��واری  بەتایبەتیش 
 �� تێدایە  هاوشێوەیان  ئامادەیی  كەسانەی 
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بۆ  دەك��ات  خۆش  ڕێگا  دێت  شێوەیەش  بەم 
بنەمای خێرخوازی ئەخالقی، ئەگەر ئەم كارە 

لەسەرەخۆ و هێمنیش بێت.
*****

ج��ۆرە  هیچ  بابەتییەوە  لەالیەنی  ك��ەوات��ە، 
و  ئەخالق  لەنێوان  نییە  ناكۆكییەك  و  دژكاری 
سیاسەتدا. لەبەرامبەردا، واتا لەالیەنی خودییەوە، 
ئەم  مرۆڤەوە،  خۆپەرستانەی  خولیای  بەهۆی 
خولیایەی ناكرێت ناوبنرێت مومارەسە، چونكە 
دان��ەم��ەزراوەو،  عەقڵی  میتۆدی  بنەماو  لەسەر 
هەیە  هەبووەو  دژك��اری  و  ناكۆكی  ب��ەردەوام 
لەنێوان ئەخالق و سیاسەتدا، ئەم دژكارییەش 

لەبەرژەوەندی چاكەخوازیدایە.
چاكەخوازیدا  لەنێو  كە  ڕاستەقینە  ئازایەتی 
هەیە، بەپێی ئەم پەندە باوەی كە دەڵێت: خۆت 
ئازایانە  بەڵكو  مەكە،  شەڕانگێزی  تەسلیمی 
ئێمە  ئێستا  ئ��ەوەی  وەك��و  ببەوە،  بەرەنگاری 
تەنیا  ه��ەر  نییە  ئ��ەوە  دەك��ەی��ن،  لەسەر  قسەی 
كە  ببینەوە  ش��ەڕخ��وازی��ی��ە  ئ��ەم  ب��ەرەن��گ��اری 
بدەین،  بۆ  قوربانی  سەپێنراوە،  بەسەرماندا 
ڕادەی��ەی  بەو  بدەینەوە،  بەرپەرچی  بەتوندی 
دەب��ێ��ت خ��اڵ��ی ش���ەڕخ���وازان���ەی ن��ێ��و دەرون���ی 
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هەڵیانكەنین.  لەڕیشەوە  بدۆزینەوەو  خۆمان 
بنەما  ئ��ەو  ه��ەڵ��ق��واڵوی  شەڕانگێزییەی  ئ��ەو 
خراپەیە، كە درۆ مەترسیدارەكانی و سەفسەتە 
بڕوامان  دەنێت  پێوە  پاڵمان  خەڵەتێنەرەكەی، 
دەبێتە  مرۆڤە  سروشتی  الوازی  ئ��ەوە  وابێت 

پاساوی هەموو پێشێلكارییەكان.
سیاسی  ئەخالقمەندی  مرۆڤی  لەواقیعدا، 
و  گەلێك  یا  گەل،  و  حكومەت  بڵێت  دەتوانێت 
پەنا  خۆیان  بۆ  یەكەیان  ه��ەر  كاتێك  گەلێك، 
دەبەنە بەر هێز و ساختەچێتی لەكاتی ملمالنێدا، 
بەگشتی  ئەگەرچی  ن���ادەن.  یەكتری  ئ���ازاری 
لەبیرۆكەی  ڕێزگرتن  لەڕەتكردنەوەی  هەڵەن 
ماف، كە تەنیا ئەم دەتوانێت بنەماكانی ئاشتی 
هەر  م��ادام  چونكە  دابمەزرێنێت،  هەمیشەیی 
دەكەن،  لەیەكتری  فێل  الیەنە  دوو  لەم  یەكێك 
نیازی خراپیان هەیە بەرامبەر بەیەكتری، ئەوە 
ڕەنگە دادپەروەرانە بێت كە هەردووال بەیەكەوە 

دووچاری زەرەر و زیان بێن.
ب��ەردەوام  كارەساتە  ئەم  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
لەسنورێكی دیاریكراودا دەوەستێت، بەجۆرێك 
ڕێگا بەمانەوەی بەشێك لەڕەگەزی مرۆڤایەتی 
ئەم  ئ��ەوەی  بۆ  بێت  بەس  بەشێوەیەك  دەدات 
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جۆرە ملمالنێیە تا ماوەیەكی زۆر دوور و درێژ، 
بەوەش  درێژەبكێشێت،  و  بێت  ب��ەردەوام  هەر 

دەبێتە پەندێك بۆ ئەوانەی كە دواتر دێن.
ئالێرەدا ویستی خوایی دێت تاوەكو كاروانی 
بەڕێوەچوونی جیهان ڕێكبخات، چونكە هەرگیز 
بنەمای ئەخالقی لەنێو دەرون و ویژدانی مرۆڤ 
لەالیەنی  بگوترێت  دەشێت  بۆیە  ناكوژێتەوە. 
گەشەكردوە  كولتورە  ئەم  بەهۆی  كردەییەوە، 
دەكات  لەمرۆڤ  وا  دەبێت،  دەوڵەمەندتر  عەقڵ 
بنەمای  بەپێی  بتوانێت  هەبێت  ئ��ەوەی  توانای 
ئ��ەخ��الق��ی، ب��ی��رو ب��ۆچ��وون��ە م��اف��خ��وازەك��ان 
بەدیبێنێت. ئەم كارە دەبێتە هۆی ئەوەی كاتێك 
مافانە دەكات، دووچاری الدان و  ئەم  پێشێلی 

هەڵگەڕانەوەی زیاتری بكات. 
ل���ەگ���ەڵ ئ����ەوەش����دا، پ��ێ��دەچ��ێ��ت پ��ڕۆس��ەی 
جۆرە  ب��ەم  دەرف��ەت��ی  بەگشتی،  ئافرێدەكردن 
لەسەر  ت��اوەك��و  دابێت  گەندەاڵنە  ب��وون��ەوەرە 
تیۆرێكی  هیچ  هەبێت.  بوونیان  زەوی��دا  گ��ۆی 
و  لێناكات  پاڵپشتیمان  خواییانە  دادپ���ەروەری 
نابێتە پاساو بۆمان، ئەگەر خۆمان دایە دەست 
گ��وای��ە ڕەگ���ەزی مرۆڤایەتی  ب��ۆچ��وون��ەی  ئ��ەم 
باشتر.  قۆناغێكی  ناگاتە  نابێت،  چاك  هەرگیز 
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ئەم تێڕوانینەی كە دەبێت بڕیاری ئێمە لێیەوە 
بااڵیە،  ه��ەرە  پرسە  ئ��ەم  ل��ەب��ارەی  هەڵقوڵێت 
ئەستەمە  تێڕامانكارییەوە،  لەالیەنی  بەجۆرێك 
بۆ حیكمەت،  ببەستین  بەچەمكی خۆمان  پشت 
عەقڵی  نێو  ش��اراوەی  ب��ااڵی  لەتوانای  تاوەكو 

خۆمان تێبگەین و پێی ئاشنا بین. 
لێرەوە پێویستە لەسەر گەل لەنێو دەوڵەتدا، 
لەسەر واڵتان پێویستە لەپەیوەندییاندا لەنێوان 
ی��ەك��ت��ری، ب��ەج��ۆرێ��ك ڕەف��ت��ارب��ك��ەن ڕەچ���اوی 
جۆرە  هەر  گوێدانە  بەبێ  بكەن،  بنەمایانە  ئەم 
بێنە  دەشێت  كە  بەرەنگارییەك  و  ن��اڕەزای��ی 
سیاسەتی  پەیڕەوكردنی  ئەنجامی  لە  پێشەوە 

كردەیی، لەئاست ئەم میتۆد و ڕێڕەوەدا.
ناتوانێت  ڕاستەقینە  سیاسەتی  بەكورتی، 
ملكەچ  ئ��ەوەی  پێش  بهاوێژێت،  هەنگاو  ی��ەك 
نەكات و كڕنۆش نەبات بۆ ئەخالق، ئەگەرچی 
بەاڵم  زەحمەتە،  هونەرێكی  خۆیشی  سیاسەت 
هونەرێكی  هیچ  ئەخالقدا  لەگەڵ  یەكانگیری 
پەیمانە  ئ��ەم  ئەخالق  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  نییە،  تێدا 
سیاسەت  بۆ  ئەستەمە  كە  یەكالییدەكاتەوە، 
ن��اك��ۆك و دژك��ار  ب��ك��ات، كاتێك  چ��ارەس��ەری 
دەبێت لەگەڵ ئەخالقدا. پێویستە لەسەر مرۆڤ 
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وەكو شتێكی پیرۆز تەماشای ماف بكات، ئینجا 
ڕادە و ئاستی ئەو قوربانییانە هەرچەندێك بێت، 
دەس��ەاڵت  ت��اوەك��و  پێشكەشبكرێت  دەبێت  كە 

بهێنرێتە ئەم باوەڕە. 
لێرەدا، ناكرێت دوو پرس وەكو یەك تەماشا 
بكرێن و یەكسان بكرێن بەیەكتری، نابێت وێنای 
مافێك  بۆ  بكەین  ناوەندی  ئاستێكی  هەبوونی 
كە ملكەچی مەرجی واقیعی و كردەییە �� خاڵی 
بەڵكو  ب��ەرژەوەن��دی،  و  ماف  لەنێوان  ناوەندە 
ملكەچی  سیاسەتێك  هەموو  لەسەر  پێویستە 
مافەكان بێت، چونكە ئەوە تاكە ڕێگا و شێوازە 
بگاتە  دەتوانێت  كە  ئ��ەوەی  هیوای  پێدانی  بۆ 
ئاستێكی بااڵتر لەبەرزی و بێگەردی، كە تێیدا 
بەدەستبێنێت،  نەمری  گوڵی  دەسكە  دەتوانێت 
ئەگەرچی ئەوەش زۆر لەسەرەخۆ و بەهێمنی 

دێتەدی.
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بەشی شەشەم

لەبارەی سازانی سیاسەت و 
ئەخالق بەپێی چەمكی بااڵی 

مافی گشتی
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ماددەیەك  لەهەموو  گشتی  مافی  كاتێك 
تاقیكراوەكانی  پەیوەندییە  بەپێی   �� دادەماڵم 
تەنانەت  یا  واڵت��ەك��ان��دا،  لەنێو  م��رۆڤ  نێوان 
ئ��ەوەی  وەك��و   �� واڵتانیش  نێوان  پەیوەندی 
مامۆستایانی یاسا ڕاهاتون ئاوا تەماشای بكەن، 
فۆڕمێكی بااڵی هەیە كە هەموو بانگەشەیەكی 
یاسایی لەخۆی دەگرێت و بەدیدێنێت، چونكە 
 �� ئەم  بەبێ  نییە  بوونی  دادپەروەرییەك  هیچ 
مادام ناكرێت وێنای دادپەروەری بكرێت تەنیا 
بەسیفەتێكی گشتی نەبێت. كەواتە، هیچ مافێك 
مافێك  هەموو  چونكە  نییە،  بوونی  ئەم  بەبێ 
قسەیان  دادپ��ەروەری��ی��ەوە  لەرێگای  دەب��ێ��ت 

لەبارەیەوە بكرێت، لەیەكتری جیابكرێنەوە.
بانگەشەیەكی  ه��ەم��وو  ل��ەس��ەر  پێویستە 
یاسایی توانای بااڵبوونی هەبێت، مادام ئاسانە 
دەستنیشانی ئەوە بكەین ئەم خەسڵەتە لەنێو 
وات��ا  ب��ەدی��دەك��رێ��ت،  دی��اری��ك��راودا  حاڵەتێكی 
لەگەڵ  حاڵەتە  ئ��ەم  ناشێت  یا  دەش��ێ��ت،  ئایا 
بنەماكانی كەسی بكەردا یەكانگیر بێت؟ بۆیە 
پێوەرێكن  ئاشكراكان  بنەما  پەیڕەوكردنی 
دەگ��رن،  س��ەرچ��اوە  عەقڵییەوە  لەپێشینەیی 
ڕاستەوخۆ  ت��اوەك��و  بەكاربهێنرێن  ئاسانە 
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جۆرێك  بەهۆی  حاڵەتەشدا  لەم  بناسرێنەوە، 
وەستاوە،  پەتی  عەقڵی  لەسەر  كە  لەئەزمون 
دەتوانێت بگاتە حاڵەتی ساختەیی و ناڕەوایی 

ئەم بانگەشەیە.
كاتێك مرۆڤ ئاوا چاو لەهەموو ناوەڕۆكێكی 
مافی  بیرۆكەی  دەپۆشێت،  ئەزمونگەرایانە 
گ���ەالن دەت��وان��ن  م��اف��ی  ب��ی��رۆك��ەی  گشتی و 
لەخۆیان بگرن �� وەكو ئەم توخمە خراپانەی 
زۆرەملێیی  و  هەن  مرۆڤدا  سروشتی  لەنێو 
ئەم  دەتوانێت   �� پێویست  حاڵەتێكی  دەكەنە 
كە  بكات  تەماشا  وا  خ���وارەوە  گ��وت��ەزای��ەی 
بریتییە لەبااڵبوونی مافی گشتی:" هەموو ئەم 
كارانەی كە پەیوەستن بەمافی كەسانیتر، كاری 
زۆردارانەن، ئەگەر لەبنەمایەك دەرچووبن كە 

نەكرێت ڕابگەیەنرێت".
ن��اك��رێ��ت ئ���ەم ب��ن��ەم��ای��ە ه���ەر ب��ەت��ەن��ی��ا وا 
ئەخالقییەو  بنەمایەكی  گوایە  تەماشابكرێت 
تایبەتە بەعەقیدەی چاكەخوازی، بەڵكو دەبێت 
وا تەماشابكرێت گوایە بنەمایەكە لەبنەماكانی 
هەر  خەڵك.  بەمافی  تایبەتە  و  مافپەروەری 
میتۆدێك ئەگەر نەتوانم بەئاشكرا و شەفافانە 
ببێتە  ئەوەی  بەبێ  ڕایبگەیەنم،  خەڵك  لەپێش 
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مەبەستمە،  ئامانجەی  ئەو  هۆی شكستهێنانی 
سەركەوتوبێت  ت��اوەك��و  میتۆدێك  ه��ەر  وات��ا 
بمێنێتەوە،  نهێنی ڕەها  و  بەشاراوەیی  دەبێت 
ئەوەی  بەبێ  پێدابنێم  دانی  بەئاشكرا  نەتوانم 
ن���اڕەزای���ی خ��ەڵ��ك��ی ل��ەس��ەر دروس��ت��ب��ك��ەم و 
خراپە.  میتۆدێكی  بیگومان  ئ��ەوە  بوروژێنم، 
ئەگەر ئەم میتۆدە دووچاری ناڕەزایی گشتی 
بۆوە، كەواتە دەبێت بخرێتە خانەی پێشینەیی 
ئەو  سروشتی  ئەنجامێكی  ئ��ەوە  ب��ەرای��ی،  و 
بەرامبەر  میتۆدە  ئ��ەم  كە  ستەمەیە  و  زوڵ��م 

بەهەر مرۆڤێك هەڵیگرتوە. 
ئەوەی لێرەدا شایانی باسە، ئەوەیە بنەمای 
بااڵیی كە بنەمایەكی تەواو نێگەتیڤە، واتا تەنیا 
چ  بزانرێت  ب��ەك��اردێ��ت  ئ��ەوە  مەعریفەی  ب��ۆ 
شتێك دادپەروەرانە نییە بەرامبەر بەكەسانی 
و  لێكراوەیە  جەخت  بنەمایەكی  ئ��ەوەش  تر، 
جێبەجێكردنی  ل���ەوەی  جگە  ناسەلمێنرێت، 
نمونە  ئ��ەم  لەمیانەی  ئ���ەوەی  وەك��و  ئاسانە 
م��اف��ی گشتیدا  خ�����وارەوەی  وەرگ���ی���راوان���ەی 

دەردەكەوێت:
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یەكەم: لەبارەی مافی گشتییەوە
لێرەدا  ناوخۆیی.  مافی  وات��ا  گشتی  مافی 
پرسێك هەیە زۆرجار دەخرێتەڕوو، كەسانێك 
زەحمەتە،  چارەسەرییەكەی  وایە  پێیان  هەن 
چارەسەری  بەئاسانی  بااڵ  بنەمای  ئەگەرچی 
دەكات: "ئایا دەكرێت هەڵگەڕانەوە بەشێوازێكی 
و  پیادەیدەكات  گەلەی  ئەو  بۆ  دابنرێت  ڕەوا 
دەسەاڵتێكی  لەناوبردنی  بۆ  دەكات  پەیڕەوی 
سەركوتكەر كە پاشای زۆردار پیادەیدەكات؟".
گ���وم���ان ل�������ەوەدا ن��ی��ی��ە ك���ە دەس���ەاڵت���ی 
سەركوتكەری زۆردار مافی گەل پێشێلدەكات، 
ئەم  الب��ردن��ی  زۆرداری،  ڕوخ��ان��دن��ی  ب��ۆی��ە 
زۆردارییەكی  هیچ  تەخت،  لەسەر  دەسەاڵتە 
خەڵك  پەنابردنی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  نییە.  تێدا 
بۆ ئەم ڕێگا و شێوازە لەپێناو بەدەستهێنانی 
ڕەفتارێك  ئەوانیش  وای��ە  مانای  مافەكانیان، 
دوورە  زۆر  ك��ە  دەن��وێ��ن��ن  و  پ��ی��ش��ان��دەدەن 
لەدادپەروەری، بۆیان نییە ئەگەر شكستیانهێنا، 
ئەو  دەس��ت��ی  ئامانجی  ب��وون��ەوە  دوات��ری��ش 
بانگەشەی  س��زادران،  و  زۆردارە  دەسەاڵتە 

ئەوە بكەن گوایە زوڵمیان لێكراوە.
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لەمیانەی  پ��رس��ە  ئ��ەم  بمانەوێت  ئ��ەگ��ەر 
گرتنەبەری هەڵهێنجانی متمانەدار وەربگرین، 
م��اف،  ب��ەب��ن��ەم��اك��ان��ی  ب��ێ��ت  پشتئەستور  ك��ە 
و  دوور  زۆر  وتوێژێكی  دووچ���اری  ئ��ەوە 
پشتیوانی  بۆ  بەڵگە  ئ��ەوەن��دەی  دێین،  درێ��ژ 
ئەوەندەش  كۆدەكەینەوە،  و  بەدەستدێنین 
پ��ێ��دەگ��ات، چونكە  ن��اڕەزای��ەت��ی��م��ان  ب��ەڵ��گ��ەی 

بەڵگەكان دژكار و ناكۆكن.
ت��ەن��ی��ا ب��ن��ەم��ای ب����ااڵی ب��ان��گ��ەش��ەك��ار بۆ 
ئاشكرایی و شەفافی مافی گشتی، دەتوانێت ئەم 
لەكۆڵبكاتەوە  زۆرەم��ان  ماندووبوونە  هەموو 
بنەمایە،  ئەم  بەپێی  نییە.  سودیشی  هیچ  كە 
بكەن  ئ��ەوە  پرسیاری  گەل  لەسەر  پێویستە 
پێش  دەك���ەن  ئ��ەوە  ئ��ازای��ەت��ی  بەڕاستی  ئایا 
كۆمەاڵیەتی،  پەیمانی  بەستنی  و  دامەزراندن 
بێن لەهەندێك حاڵەتدا ڕێگای هەڵگەڕانەوە و 
ڕاپەڕین بگرنەبەر؟ ڕاستەوخۆ لەئەنجامی ئەم 
پرسیارەدا، بۆمان دەردەكەوێت كە ئەو گەلەی 
سیاسی  سیستمێكی  دەدات  ب��ەخ��ۆی  ڕێ��گ��ا 
هەبێت مافی ئەوەی پێبدات لەهەندێك حاڵەتدا 
خۆی  بەدەسەاڵتەكەی  بەرامبەر  توندوتیژی 
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ئەوەی  وەك��و  ڕەفتاردەكات  وا  بەكاربێنێت، 
پاشا  بۆ  مافی ویسایەتی شەرعی  بانگەشەی 

و سەرۆكەكەی خۆی بكات.
بیرۆكەی  دژی  حاڵەتەش  ئ��ەم  بێگومان 
دەس�����ەاڵت�����ی ی���اس���ای���ی���ە، چ���ون���ك���ە ل���ێ���رەدا 
نامێنێتەوە.  س���ەرۆك  وەك��و  چیتر  س���ەرۆك 
دوو  ئەم  ئەگەر  دەڵێین،  تر  بەگوزارشتێكی 
توندوتیژی،  پەنابردنەبەر  مەرجی   �� مەرجە 
 �� س��ەرۆك  و  پاشا  كۆنتڕۆڵكردنی  مەرجی 
خرانە نێو دەستوری دەوڵەت، ئەوە بێگومان 
لەكاتێكدا  دابنرێت،  دەستورێك  هیچ  ناكرێت 
كۆبوونەوە  و  لەدامەزراندن  خەڵك  مەبەستی 

لەنێو دەوڵەتێكدا، بەم شێوەیە نایەتەدی.
بەكورتی، ناڕەوایەتی هەڵگەڕانەوەی گەل، 
لەسەری  كە  بنەماكەدایە  ئاشكراییەی  ل��ەم 
ئەستەمە  ئامانجێك  دەی��ك��ات��ە  دام������ەزراوە، 
هانا  بیرۆكەی  پێویستە  ك��ەوات��ە،  بەدیبێت. 
ب��ردن��ەب��ەر ه��ەڵ��گ��ەڕان��ەوە و ڕاپ���ەڕی���ن، هەر 
لەبەرامبەریشدا،  بمێنێتەوە.  ب��ەش��اراوەی��ی 
سەرۆكی واڵت ناچارنییە بێدەنگی هەڵبژێرێت 
دەیگرێتەبەر  ڕێ��وش��وێ��ن��ان��ەی  ئ��ەو  ل��ەئ��اس��ت 
وەك����و دەس����ەاڵت����دارێ����ك، ب��گ��رە دەت��وان��ێ��ت 
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مەرگ  سزای  كە  ڕابگەیەنێت  ئەوە  بەئازادی 
دەسەپێنێت،  كەسانەدا  ئ��ەو  هەموو  بەسەر 
ڕاپەڕین  و  هەڵگەڕانەوە  بەر  دەبەنە  پەنا  كە 
ئەو  ئەگەر  هەتا  ئەنجامدەدەن،  ئ��ەم  ل��ەدژی 
كە  هەبێت،  بەوەش  تەواویان  بڕوای  كەسانە 
دەوڵەتی  بنەڕەتی  یاسای  یەكەمجار  سەرۆك 

پێشێلكردوە.

دەس��ەاڵت��ی  هەستدەكات  س���ەرۆك  م���ادام 
هەیە، ئەوە پێویست ناكات بەرەنگاری ببنەوە 
سیستمێكی  ه��ەم��وو  لەنێو  ئ���ەوە  دەب��ێ��ت   ����
ئ��ەوەی  چونكە  بێت،  قبوڵكراو  دەس��ت��وری��دا 
خاوەنی دەسەاڵتێك نەبێت ڕێگای پێنەدرابێت 
بكات،  كەسێك  لەهەموو  ب��ەرگ��ری  بتوانێت 
و  دەسەاڵت  مافی  ئەوە  كەسانیتردا،  لەئاست 
كەسێكدا.  هەموو  بەسەر  نییە  بڕیاردانیشی 
ل��ەوەی  نییە  لەسەر  ترسێكی  هیچ  س��ەرۆك 
سەرنەگرن  و  داڕمێن  تایبەتەكانی  مەبەستە 
ئەگەر ئەو میتۆدە ڕابگەیەنێت، كە بڕیاریداوە 

بیگرێتەبەر. 
بكەین  ئ��ەوە  ب��ۆ  ئ��ام��اژە  پێویستە  ل��ێ��رەدا 
دەكەین،  لەسەر  قسەی  ئێمە  بنەمایەی  ئ��ەو 
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دێنێت كە سادەترە  بەدوای خۆیدا  ئەنجامێك 
لەئەنجامەكەی پێشوتر، ئەویش ئەوەیە ئەگەر 
گەل سەركەوتوبوون لەشۆڕش و ڕاپەڕینەكەی 
و  لەكارخراو  دەس��ەاڵت��داران��ی  ئ��ەوە  خۆیان، 
لەسەركار الدراو، هیچ پاساوێكیان بەدەستەوە 
نییە بۆ ئەوەی جارێكی تر، پاشا و بنەماڵە و 
ئێستا  كە  كۆنەكە،  بەدەسەاڵتە  كەسانی سەر 
ب��وون��ەت��ەوە ه��اواڵت��ی و ه��ات��ون��ەت��ەوە ڕێ��زی 
خەڵك، دەست بەهەڵگەڕانەوە بكەن بۆ ئەوەی 
ج��ارێ��ك��ی ت��ر ب��گ��ەڕێ��ن��ەوە ب��ۆ س��ەر كورسی 
پێویستناكات  ئەوەشدا،  لەبەرامبەر  دەسەاڵت. 
تۆڵەیان لێبكرێتەوە و ئازاربدرێن بەو سیفەتەی 
لەسیاسەتەكانی  ب��وون  ب��ەرپ��رس  پێشتر  كە 

خۆیاندا.
  

دووەم: لەبارەی مافی گەالنەوە
بكەین،  گ��ەالن  مافی  باسی  ناتوانین  ئێمە 
ڕەوشێكی  كە  نەكەین،  ئەوە  گریمانی  ئەگەر 
ی��اس��ای��ی ب��وون��ی ه��ەی��ە، وات����ا ئ���ەو م��ەرج��ە 
دەرەكییەی ڕێگا بەمرۆڤ دەدات بەشێوەیەكی 
بكات.  مافەكانی  م��وم��ارەس��ەی  واقیعییانە 
مافێكی  ئ��ەوەی  وەك��و  گ��ەالن  مافی  بەڕاستی 



ئیمانوێل كانت 132

گشتییە، هەر لەبنەماوە لەنێو چەمكی بنەڕەتی 
خۆیدا، بریتییە لەڕاگەیاندنی ویستێكی گشتگیر 

كە ماف بەهەموو كەسێك دەدات.
پێویستدەكات  ی��اس��ای��ی��ە  سیستمە  ئ���ەم 
بێت،  پەیمانێك  ه��ەڵ��ق��واڵوی  دەخ���وازێ���ت  و 
كە  یاسایی،  سیستمی  وەك��و  پێویستناكات 
بێت  ئەویش  دادەم��ەزرێ��ت،  لەسەر  دەوڵەتی 
یاسای بەزۆر سەپێنراو و زۆرەملێ بسەپێنێت، 
پەیمانێك  دەتوانێت  بارێكدا  لەهەموو  ب��ەاڵم 
هەمیشەیی  یەكێتییەكی  دام��ەزران��دن��ی  بێت 
سیستمی  ه���اوش���ێ���وەی  ك���ە  ل��ەخ��ۆب��گ��رێ��ت، 

كۆنفیدڕاڵی نێوان واڵتانی جیاواز بێت. 
لێوە  باسمان  پێشتر  كە  پەیوەندییەی  ئەم 
كرد، دەبێت بخرێتە نێو چوارچێوە و بارێكی 
بەشێوەیەكی  ب��ت��وان��ێ��ت  ت��ا  م��اف��پ��ەروەران��ە، 
مەعنەوییەكان  و  م��اددی  كەسە  واقیعییانە 
یەكبخات. دیارە لەنێو بار و ڕەوشی سروشتیدا، 
هەر تەنیا یەك جۆرە ماف هەیە، ئەویش مافی 
تاكەكەسییە. ئێمە لێرەدا دیسان ڕووبەڕووی 
سیاسەت  نێوان  دژك��اری  و  ناكۆكی  پرسی 
�� ئەخالق وەكو عەقیدەی  دێینەوە  و ئەخالق 
ماف �� كە تێیدا بەئاسانی پێوەری ئاشكرایی و 
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شەفافییەتی میتۆد پراكتیك دەبێت، مەگەر بەو 
واڵتان  بتوانێت  پەیمانە  ئەم  كە  بێت  مەرجە 
پاراستنی  بەمەبەستی  ببەستێتەوە،  بەیەكەوە 
ئاشتی لەنێوان خۆیان و واڵتانی تردا، نەوەكو 
هێرشی  بەهێزتربن،  تاوەكو  یەكیانبخات  بێت 
داگیركەرانە بۆ سەر واڵتانی تر دەستپێبكەن. 
كە  دەك��ەی��ن،  حاڵەتانە  ئ��ەم  نمایشی  ل��ێ��رەدا 
زۆر  ئەخالق  و  سیاسەت  لەنێوان  دژك��اری 
ب���ەڕوون���ی ت��ێ��ی��ان��دا دەردەك����ەوێ����ت، ل��ەگ��ەڵ 

پێشنیازكردنی چارەسەی گونجاو بۆیان:

)1(
ئ��ەگ��ەر س��ەرۆك��ی واڵت��ێ��ك، ه��ات بەڵێنی 
ئەوەی  لەبەرامبەر  تردا  واڵتێكی  بەسەرۆكی 
ئەمدا  لەپێناو  ی��ا  پێشكەشبكات،  ی��ارم��ەت��ی 
دەستبەرداری یەكێك لەناوچەكانی خۆی بێت، 
پێشكەشبكات  هاوكارییەكی  ج��ۆرە  ه��ەر  یا 
دوات��ر،  دەتوانێت  و  هەیە  ب��ۆی  ئایا  ت��اد.   ...
داویەتی؟  كە  بدزێتەوە  بەڵێنانەی  لەم  خۆی 
جێبەجێبكات،  بەڵێنانەش  ئەم  ئەگەر  لەكاتێكدا 
دەكەوێتە  ه��ەر  واڵت��ەك��ەی  سەالمەتی  ئ��ەوە 
حاڵەتەدا  ل��ەم  دەتوانێت  ئایا  مەترسی؟  ب��ەر 
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پێشێلبكات؟  خ��ۆی  بەڵێنەكانی  پ��اس��اوە  ب��ەو 
و  ڕەهەند  ل��ەدوو  ئێمە  پێویستدەكات  لێرەدا 

گۆشەنیگاوە تەماشای ئەم كەسە بكەین.
یەكەم، وەكو كەسێك كە خاوەنی دەسەاڵت 
و سەروەرییە، بۆیە مادام هەڵگری ئەم سیفەت 
كەسێك  هیچ  بۆ  پاساو  نابێت  خاسیەتەیە،  و 
لەنێو  بێنێتەوە بەرامبەر بەڕەفتارەكانی خۆی 

دەوڵەتدا.
دووەم، ئەو هەر تەنیا و تەنیا فەرمانبەرێكە 
لەنێو ئەم واڵتەدا، ڕاستە فەرمانبەری یەكەم و 
بااڵدەستە، بەاڵم لەسەریەتی پاساو بۆ هەموو 
واڵتەكەیدا  لەنێو  كە  بێنێتەوە  ك��اران��ەی  ئ��ەم 

ئەنجامیان دەدات.
دەردەكەوێت  سیفەتەیدا،  دوو  ئەم  لەمیانەی 
بەپێی  دەتوانێت  واڵت،  سەرۆكی  وەكو  ئەم  كە 
یەكێك لەم سیفەتانە، خۆی لەم بەڵێنانە بدزێتەوە، 
لێداوە.  ب��ڕی��اری  خ��ۆی  ت��ری  بەسیفەتەكەی  كە 
بەاڵم، خۆ ئەگەر یەكێك لەواڵتەكان، یا سەرۆكی 
و  ڕاگەیاند  بەئاشكرا  میتۆدەی  ئ��ەم  واڵت��ەك��ە، 
كاریپێكرد، ئەوە كارێكی ئاساییە ئەگەر كەسانی 
تر بیانەوێت خۆیانی لێ البدەن، یا ئەوەتا لەگەڵ 
خەڵك و الیەنی تر یەكبگرن بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
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بانگەشەكانی، بەوەش دەردەكەوێت كە سیاسەت 
 �� دەچێت  بەهەڵەدا  و  ناپێكێت  خ��ۆی  ئامانجی 
س��ەرەڕای  ڕاش��ك��اوی��دا.  و  ڕاستگۆیی  ل��ەب��واری 
ئ��ەوەی ه��ەم��ووالی��ەك پەنا دەب��ەن��ە ب��ەر هەموو 
پشتی  و  ساختەچێتییەك  و  فێڵ  و  فڕت  ج��ۆرە 
میتۆدی  دی���ارە  ئ��ەوەش��دا  ل��ەگ��ەڵ  پێدەبەستن، 
خرایەڕوو،  ئ��ەوەی  وەك��و  فاقی  دوو  سیاسەتی 

میتۆدێكی دادپەروەرانە نییە.

)2(
ئەگەر یەكێك لەواڵتە دراوسێیەكان گەیشتە 
بەهێزی،  و  گ��ەورەی��ی  و  لەمەزنێتی  ئاستێك 
بەجۆرێك بووە هۆی چاندنی ترس و دڵەڕاوكێ 
گریمانی  دەش��ێ��ت  ئایا  ت���ردا،  واڵت��ان��ی  لەنێو 
ئەم هێزەی هەیەتی،  بەهۆی  بكرێت، كە  ئەوە 
دەروروب��ەری  واڵتانی  كۆنتڕۆڵی  گەرەكیەتی 
خۆی بكات و داگیریان بكات؟ ئایا سەرهەڵدانی 
ئەم ڕەوشە تازەیە، ماف بەواڵتانی دراوسێی 
دەدات كە الواز و بێهێزن، بچن هاوپەیمانێتی 
و  كۆبكەنەوە  هێز  ببەستن،  خۆیاندا  لەنێوان 
هێرشبكەنە سەر ئەم واڵتە، بەبێ ئەوەی ئەم 
واڵتە هیچ كارێكی دوژمنكارانەی ئەنجامدا بێت؟
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هەر واڵتێك ئاوا بەئاشكرا بانگەشەی حەزی 
داگیركاری خۆی بكات، دانیپێدابنێت كە نیازی 
هەیە واڵتانی تر داگیربكات، بەشێوەیەكی خێرا 
دەكاتەوە.  ماڵوێرانی  و  دووچ��اری شەڕ  خۆی 
بێهێز  واڵت��ان��ی  پێش  ب���ەردەوام  بەهێز،  واڵت��ی 
واڵتانی  نێوان  هاوپەیمانێتی  بۆیە  دەك��ەوێ��ت، 
بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  خۆیاندا  لەنێوان  الواز 
سیاسەتی  دەتوانێت  كە  بەهێزەی،  واڵت��ە  ئەم 
پەرتكە و زاڵ بە پەیڕەوبكات، هیچ سودێكی نییە. 
بەمشێوەیە دەردەكەوێت ئەم میتۆدە سیاسییەی 
ئەگەر  دەبەستێت،  وریایی  و  بەزیرەكی  پشت 
بێت و ئاشكرا بكرێت و ڕابگەیەنرێت، بێگومان 
ناپێكێت  خ��ۆی  ت���ەواوی  ئامانجی  و  مەبەست 
و ل��ەن��اوی دەب���ات، ك��ەوات��ە ئ���ەوەش میتۆد و 

سیاسەتێكی دادپەروەرانە نییە.

)3(
ئەگەر واڵتێكی بچوك هەبوو، بەاڵم بەهۆی 
ڕێگر  ببووە  خۆیەوە،  جوگرافی  هەڵكەوتەی 
چەند  بەیەكگەیشتنی  و  یەكگرتن  ل��ەب��ەردەم 
واڵتێكی گەورە و زلهێز، لەكاتێكدا ئەم جۆرە 
گرنگی  و  بایەخ  گ��ەورە  واڵتانی  بۆ  نزیكییە 
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ئایا  گەشەپێداندا،  و  لەپاراستن  هەیە  خ��ۆی 
بچوكە  واڵت��ە  ئ��ەو  هەیە  بۆیان  واڵت��ان��ە  ئ��ەم 
بەشێك  بیكەنە  هێز  ب��ەزەب��ری  داگ��ی��رب��ك��ەن، 

لەخۆیان؟
و  گ����ەورە  بڵێین واڵت���ان���ی  ك��ە  ئ��اس��ای��ی��ە 
هەر  ناتوانن  پرسە،  بەم  پەیوەست  بەهێزی 
ش��ێ��وازەی  و  میتۆد  ئ��ەم  گ��رت��ن��ەب��ەری  زوو 
ڕایانگەیاند،  ئەگەر  ڕابگەیەنن.  داگیركردنە 
پێش،  دێتە  ئەنجام  دوو  حاڵەتەدا  ل��ەم  ئ��ەوە 
بەر  دەكەونە  كە  بچوكەكان  واڵتە  ئەوەتا  یا 
پەنا  ئەوەتا  یا  لەدژیان،  یەكدەگرن  هەڕەشە 
بۆ  دەب��ەن  بەهێز  و  گ��ەورە  تری  واڵتانی  بۆ 
گەورە  واڵتانی  ب��ەوەش  بیانپارێزن،  ئ��ەوەی 

شەڕ دەكەن بۆ قوتدانی ئەم نێچیرە بچوكە.
سەركەوتونییە،  میتۆدەش  ئ��ەم  ك��ەوات��ە، 
چ��ون��ك��ە ب��ەه��ۆی ئ����ەوەی ئ��اش��ك��رادەك��رێ��ت 
بۆیە  دێ��ن��ێ��ت.  شكست  ڕادەگ���ەی���ەن���رێ���ت،  و 
ئ����ەم س��ی��اس��ەت��ەش  وا دەردەك�����ەوێ�����ت ك���ە 
زۆردارانەشە،  هەر  بگرە  نییە،  دادپەروەرانە 
خۆی  هەر  زوڵ��م  و  زۆرداری  ئەگەر  چونكە 
بابەت و كێشەیەكی بچوكیش بێت، بەاڵم ئەم 
زۆر  زۆردارییەكی  و  زوڵ��م  ڕەف��ت��ارە،  شێوە 

گەورە لەخۆیەوە دەگرێت. 
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سێیەم: لەبارەی مافی جیهانی
لێرەدا من باسی ناكەم و ناچمەسەری، چونكە هاوشێوە 
و لێكچووە لەگەڵ بابەتی مافی گەالن، ئاسانە ئەو میتۆدانە 
دەستنیشانبكرێن كە دەگیرێنەبەر و پەیڕەودەكرێن، ئینجا 

ئاسانیشە هەڵسەنگاندنیان بۆ بكرێت.
****

پێشوتر،  شڕۆڤەیەی  ئ��ەم  بەپێی  ك��ەوات��ە 
بۆمان دەردەكەوێت ناكۆكی و دژكاری، نێوان 
پەیڕەودەكرێن،  كە  سیاسییانەی  میتۆدە  ئەم 
پ��ێ��وەرێ��ك��ی زۆر ب��اش��ن ب���ۆ دۆزی����ن����ەوە و 
نێوان  ناكۆكی  و  جیاوازی  دەستنیشانكردنی 
سیاسەت و ئەخالق �� ئەخالق وەكو عەقیدەی 
بەچ  كە  بزانین  ئ��ەوەش  دەبێت  ب��ەاڵم  م��اف. 
و  گونجاو  سیاسییەكان  میتۆدە  مەرجێك 

تەبادەبن لەگەڵ مافی گەالندا.
ئەنجامی  بگەینە  ناتوانین  ئێمە  لەڕاستیدا، 
ڕەها بەوەی ئەم میتۆدانە هەر تەنیا لەبەرئەوەی 
ئەوە  ئاشكرادەكەن،  و  ڕادەگ��ەی��ەن��ن  خۆیان 
هەر  لەبەرئەوەی  دادپەروەرانەن،  وایە  مانای 
كەسێك لەتوانا و هێزی خۆی دڵنیابێت، چیتر 
پێویستی بەوە نییە میتۆد و بیروباوەڕی خۆی 

بشارێتەوە.
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گشتی  بەشێوەیەكی  ك��ە  م��ەرج��ەی  ئ��ەو 
و  بكەین  تەماشای  پێوەرێك  وەك��و  دەكرێت 
دایبنێین بۆ ئەوەی بزانین كە ئایا مافی گەالن 
لەوەی  بریتییە  پێش هەموو شتێك  مومكینە؟ 
و  م��اف��پ��ەروەری  و  م��اف  سیستمێكی  دەبێت 
گشتی  مافێكی  هیچ  هەبێت.  بوونی  یاسایی 
بوونی  سیستمە  ئ��ەم  ئ��ەگ��ەر  نابێت،  ب��وون��ی 
نەبێت، هەر چەمكێك بۆ هەبوونی ماف ئەگەر 
بكرێت لەدەرەوەی ئەم سیستمەدا وێنابكرێت 
�� بۆ نمونە، وەكو باری سروشتی �� ئەوە تەنیا 
مافی  نەوەكو  تایبەتدایە،  مافی  لەچوارچێوەی 

گشتی.
پێشتر  ئێمە  باسەوە،  ئەم  لەبارەی  دی��ارە 
لەنێوان  یەكێتی  كە  ڕوون��ك��ردەوە  ئ��ەوەم��ان 
واڵتان، ئەگەر هەر بەتەنیا بۆ دوورخستنەوەی 
جەنگ بێت، ئەوە هاوشانە لەگەڵ تاكە ڕەوشی 
ئامادەیی ماف كە گونجاو و تەبا بێت لەگەڵ 

ئازادی ئەم واڵتانە. 
سازانی  كە  دەردەك��ەوێ��ت  بۆمان  ل��ێ��رەدا 
مومكین  كارێكی  ئ��ەخ��الق،  لەگەڵ  سیاسەت 
فۆڕمێكی  و  ش��ێ��وە  ل��ەم��ی��ان��ەی  ت��ەن��ی��ا  ن��ی��ی��ە، 
ئەم  بەپێی   ���� نەبێت  واڵت���ان  ن��ێ��وان  یەكێتی 
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پێدراوێكی پێشینەیی و بەراییانەیە  سیفەتەش 
بنچینەی  پێویستیشە.  ماف،  بنەماكانی  بەپێی 
هەموو وریایی و زیرەكییەكی سیاسی لەسەر 
وەستاوە  ج��ۆرە  لەم  یەكێتییەكی  ئەنجامدانی 
دەگرێت.  لەخۆیەوە  مانایانەی  ئەو  بەهەموو 
توانای  و  وریایی  ئامانجەدا،  ئەم  ل��ەدەرەوەی 
س��ی��اس��ی، ه���ەر ه���ەم���ووی، دەچ��ێ��ت��ە خ��ان��ەی 

گەمژەیی و زۆردارییەكی دەمامكدار. 
ه��ەم��وو ئ���ەم خ��ۆپ��ارێ��زی��ی��ە زەی��ن��ی��ی��ان��ەی 
گشتیدا  پەیمانی  دانانی  و  ئامادەكردن  لەكاتی 
پشتیان پێدەبەسترێت، لەمیانەی خستنەڕووی 
ناڕۆشنەوە،  تەمومژاوی  و  ئاڵۆز  گوزارشتی 
دەبێتە هۆی ئەوەی هەر الیەنێك دواتر، لەكاتی 
پێویستدا، بتوانێت بەم شێوەیە ئەم پەیماننامەیە 

شڕۆڤەبكات، كە لەبەرژەوەندی خۆیدایە.
بۆ نمونە گوزارشتی وەكو: ڕەوشی ئێستا 
ك��ە ه��ەی��ە، ئ��ەم ڕەوش����ەی ك��ە دەب��ێ��ت دوات��ر 
لەسەر  كە  گریمانەیی  گوزارشتی  یا  بێتەدی. 
كۆمەڵێك وێناكردنی مەبەستداری شەڕخوازانە 
دەستگرتن  یا  ئەوانیتردا.  لەالی  دادەم��ەزرێ��ت 
بااڵدەستی  و  بەهێزی  گ��وای��ە  وا  ب��ەپ��اس��اوی 
واڵتانی تر مەترسییەكی گەورەیە لەئایندەدا و 
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هەر ڕوودەدات، پێویستدەكات پێشی لێبگیرێت 
هەڵبوەشێنرێتەوە،  هێزە  ئ��ەم  بنەماكانی  و 
س��ەرچ��اوەك��ان��ی خ��اپ��ورب��ك��رێ��ت. ی��ا ئ���ەوەی 
ناودەنرێت هەڵەی فەلسەفی، كە لەسەر بنەمای 
قوتدانی واڵتانی بچوك لەالیەن واڵتانی گەورە 
دامەزراوە، ئەوەش هەڵە و گوناهێكی گەورەیە، 
ئەم  لەمیانەی  زلهێز  و  گ��ەورە  واڵتانی  گوایە 
كارەیاندا خزمەتێك پێشكەشی جیهان دەكەن)١٧(
لەئاست  خ��ۆی  فاقی  دوو  دێ��ت  سیاسەت 
ئەخالقدا، دەكاتە پاساوێك كە پێویستی پێیەتی 
تاوەكو بەو ئاڕاستەیە، یا ئەویتردا لەئاڕاستەكانی 
خزمەتكردنی  لەپێناو  بێنێت،  بەكاریان  ئەخالق 
ئ��ام��ان��ج��ە ت��ای��ب��ەت��ی��ی��ەك��ان��ی خ����ۆی. ه��ەری��ەك 
لەمافەكانیان،  ڕێزگرتن  مرۆڤ،  لەخۆشویستنی 
 �� یەكەم  ئەركی  م��رۆڤ.  لەسەر  ئەركن  دوو 
مەرجدارە  ئەركێكی   �� مرۆڤەكان  خۆشویستنی 
و دەبێت پەیڕەوبكرێت، لەكاتێكدا ئەوەی دووەم 
شتێكی  وەكو   �� مرۆڤ  لەمافەكانی  ڕێزگرتن   ��
نامەرجدار وایە، واتا شتێكی ڕەهایە و پێویستە 
هەست  بیباتەوە،  دەیەوێت  كە  كەسێك  لەهەر 
ب��ەخ��ۆش��ی و ب��اش��ی و چ��اك��ەخ��وازی ب��ك��ات و 
دڵنیابێت لەوەی پێشێلی ئەم كارانەی نەكردوە. 
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گونجاوە  و  هەماهەنگ  بەتەواوی  سیاسەت 
 �� خەلقییەكەی  بەمانا  ئەخالق   �� ئەخالق  لەگەڵ 
بۆ ئەوەی كە دەبێت مافی خەڵك بدرێتە دەست 
 �� دەسەاڵتداران. كەچی ئەخالق بەمانای دووەم 
ئەخالق وەكو عەقیدەیەك بۆ ماف �� لەبری ئەوەی 
وابێت  دەبێت  كە  ببات،  بۆ  كڕنۆشی  سیاسەت 
هەوڵدەدات  دەبینین  ئەوە  وابێت،  پێویستیشە  و 
لێكتێنەگەیشتن  و  دروستبكات  لەگەڵدا  ناكۆكی 
لێ  واقیعییەتی  سیفەتی  بگرە  بەرهەمدێنێت، 
بۆ  دەگێڕێتەوە  ئەركەكان  هەموو  و  دادەماڵێت 

سۆز و بەزەیی پێداهاتنەوە.
خۆ ئەگەر سیاسەت ئازایەتی بكات و دەرفەت 
خۆیان  بنەماكانی  تاوەكو  فەلسەفەكاران  بداتە 
لەنێو  كە  دەردەك��ەوێ��ت  بۆی  ئ��ەوە  باڵوبكەنەوە، 
و  فێڵ  و  ف��ڕت  ب��ەچ  پشتی  خ��ۆی��دا،  میتۆدەكانی 
مەبەستەدا،  ئەم  لەپێناو  بەستوە.  ساختەچێتییەك 
دووەم  ب��ااڵی  بنەمایەكی  پێشنیازی  من  ل��ێ��رەدا 
بەم  و  مافی گشتی  كە جەختدەكاتە سەر  دەكەم 
كە  میتۆدانەی،  ئەم  "هەموو  دای��دەڕێ��ژم:  شێوەیە 
پێویستیان بەوەیە ڕابگەیەنرێن و ئاشكرابكرێن �� 
تاوەكو ئامانجەكانی خۆیان بپێكن �� پێویستە لەیەك 
كاتدا، تەبا و گونجاو بن لەگەڵ ماف و سیاسەتدا".
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ن��ەت��وان��ێ��ت بگاتە  ئ���ەم س��ی��اس��ەت��ە  ئ���ەگ���ەر 
و  ڕاگەیاندن  لەمیانەی  تەنیا  خۆی  ئامانجەكانی 
و  گونجاو  وایە  مانای  نەبێت،  ئاشكراكردنیەوە 
لەگەڵ كۆی گشتی گەل )خۆشگوزەرانی  تەبایە 
�� بەختەوەری(، ئەو گەلەی كە ئەرك و فرمانی 
سیاسەتمەدارانی ئەوەیە، خۆیان لەگەڵی بگونجێنن 
ب��ەج��ۆرێ��ك خ��ەڵ��ك ڕازی��ب��ن ل���ەڕەوش و ژیانی 
خۆیان. خۆ ئەگەر گەیشتن بەم ئامانجە دەشێت 
بێتەدی بەبێ ئاشكراكردن و ڕاگەیاندنی میتۆدی 
گومانێك  هەموو  البردنی  لەمیانەی  وات��ا  ك��ار، 
لەسەری، ئەوە لێرەشدا بێگومان دەبێت گونجاو 
و تەبا بكرێتەوە لەگەڵ مافی گشتی خەڵك، چونكە 
تەنیا مافی گشتی دەتوانێت مسۆگەری گونجان 
و تەبایی لەنێوان ئامانجی هەمووان دروستبكات.
ئەم  سەر  دەگەڕێمەوە  ت��ردا  لەبۆنەیەكی 
ڕوونیدەكەمەوە،  و  ڕاڤەیدەكەم  زیاتر  پرسە، 
پرسەكە،  دەڵ��ێ��م  ئ��ەوەن��دە  ه��ەر  ل��ێ��رەدا  بۆیە 
بریتییە لەپرسی داڕشتنێكی بااڵ و ئاستبەرز، 
ئ���ەوەش ب��ۆ ئ��ەم��ە دەگ��ەڕێ��ت��ەوە ك��ە هەموو 
مەرجەكانی   ���� ئ��ەزم��ون��گ��ەری��ی��ەك��ان  م��ەرج��ە 
داڕشتنەدا  شێوە  لەم   �� خۆشبەختی  میتۆدی 
وەك���و  و  دوورخ����راون����ەت����ەوە  و  الدراون 
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داڕشتنی  توانای  كە  وەرنەگیراوە  ماددەیەك 
ڕەوای��ی  پرسی  تەنیا  و  هەبێت  یاساییانەی 

لێرەدا ڕەچاوكراوە. 
****

ئەگەر بەدیهاتنی بااڵدەستی و سەروەری 
مافی گشتی، لەمیانەی پڕۆسەی پێشڤەچوونێكی 
بێگومان  ئەوە  بێتەدی،  زەمەنییەوە  بێكۆتایی 
لەمیانەی  پاساوەكانی  لەواقیعدا،  ئەركێكە 

هیوای ڕاستەقینەوە خۆی دەردەخات.
ئەم  ل���ەدوای  دەب��ێ��ت  هەمیشەیی  ئاشتی 
ن��اون��راوە  بەهەڵە  ئێستا  ت��ا  ك��ە  بێت  ش��ت��ەوە 
ئ��ەوان��ە  لەكاتێكدا  ئاشتی،  ڕێككەوتننامەی 
ڕێككەوتنی  تەنیا  ه��ەر  لەڕاستیدا،  هەمووی 

ئاگربەستن.
بەدیهێنانی ئەم پڕۆژەیە، بیرۆكەیەكی پوچ 
هێدی  هێدی  ئەركێكە  بەڵكو  نییە،  بەتاڵ  و 
گرنگن،  و  متمانەدار  بەهەنگاوی  و  دێتەدی 

بەردەوام هەنگاو دەنێت بۆ پێشەوە.
ئەم  كە  هەبێت  ئەوەمان  هیوای  پێویستە 
هێدی  زەم��ەن،  پێشكەوتنی  بەپێی  هەنگاوانە 

هێدی خێراتر بن.
كۆتایی
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پەراوێزەکان:

پشتاوپشت،  ب��ۆم��اوەی��ی  و  بەمیراتی  پاشایەتی   )1
ناگوازرێتەوە بۆ واڵتێكی تر، دەشێت مافی پاشایەتی و 
بگوازرێتەوە بۆ كەسێكی  لەكەسێكەوە  دەسەاڵتدارێتی 
بۆماوەیی و پشتاوپشتكردنی دەسەاڵتدا.  لەمیانەی  تر 
لەم حاڵەتەشدا، دەوڵەت دەبێتە خاوەنی پاشایەكی تازە، 
بەو سیفەتەی كەسێكە پێشتر خاوەنی واڵتێكی تریشە، 

بەاڵم ناكرێت ببێتە خاوەنی دەوڵەتەكە.   
وەاڵم��ی  ئ���اوا  ب��ول��گ��اری��ی��ەك��ان  ل���ەش���ازادە  یەكێك   )2
داوایلێكردووە  كاتێك  داوەت��ەوە  یۆنانی  ئیمپڕاتۆرێكی 
ئ�����ەوان وەك����و دوو ك���ەس ب��ەت��ەن��ی��ا ش��ەڕب��ك��ەن بۆ 
لەبری ئەوەی  نێوان خۆیان،  چارەسەركردنی كێشەی 
خوێنی خەڵك و سوپاكەیان بڕژێت، ئەویش پێی دەڵێت:" 
ئاگردا  ك��ورەی  لەنێو  هەیە،  ماشەی  ئاسنگەرەی  ئەو 
بەدەستەكانی ئاسنی سوركراوە و گەرم دەرناهێنێت". 

3( بە بەالش نییە كە ئێمە تا ئێستا هەر پرسیار لەبارەی 
ئەوە دەكەین، كە ئایا دەشێت لەنێو عەقڵی پەتی و یاسا 
یاسا  ڕەت��ك��ەرەوەو  و  ب��ڕی��اردەر  تری  سەپێنراوەكانی 
یاساكان  بەگشتی  هەبێت.  وا  شتی  ڕێگاپێدراوەكاندا، 
بنەمای پێداویستی كردەیی بابەتی ڕەچاودەكەن، بۆیە 
بۆیە  بەئەنجامدانی هەندێك كاری كەم دەدرێ��ت،  ڕێگا 
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یاسای ڕێگاپێدەر ڕەنگە مرۆڤ ناچاربكات هەندێك كار 
مرۆڤەكان  ئ��ەوەش  خۆی،  ویستی  بەبێ  بدات  ئەنجام 
بابەتی  ئەگەر  كە  ل��ەوەی  دەك��ات  ناكۆكی  دووچ���اری 
یاساكان خۆیان هەمان مانایان هەبێت لەم دوو حاڵەتەدا.
باسی  ئێستا  ئێمە  ك��ە  ڕێ��گ��اپ��ێ��دەر  ی��اس��ای  ل��ەب��ارەی 
دەك��ات،  گریمانی  ڕەتكردنەوەیەی  ئ��ەم  لێوەدەكەین، 
 �� مافە  بەدەستهێنانی  ئایندەیی  لەبارەی شێوەی  تەنیا 
لەكاتێكدا   �� بۆماوەیی  و  میرات  مافی  وەكو  نمونە  بۆ 
حاڵەتە  بەم  ڕێگاپێدان  واتا  حاڵەتە،  ئەم  ڕتكردنەوەی 
ئەوەش  دەگەیەنێت.  ئێستا  دەستبەسەرداگرتنی  مانای 
دەكرێت  ن��اڕەوای��ە،  و  ناشەرعی  حاڵەتێكی  ئەگەرچی 
وەكو حاڵەتێكی ڕەوا تەماشابكرێت لەكاتی گواستنەوە 
ل��ەح��اڵ��ەت��ی س��روش��ت��ی��ی��ەوە ب��ۆ ح��اڵ��ەت��ی م��ەدەن��ی��ی��ەت، 
لەیاساكانی  ڕێگاپێدەر  یاسایەكی  لەمیانەی  ئ��ەوەش 
مافی سروشتیدا. بەاڵم، هەر دەستبەسەرداگرتنێك كە 
بەنیازپاكیش بێت، دوای ئەنجامدان و دەركەوتنی لەنێو 
حاڵەتی  لەبارەی  ئەوە  قەدەغەیە.  سروشتیدا  حاڵەتی 
بەدەستهێنانی پاش حاڵەتی گواستنەوەش بۆ مەدەنییەت 

هەر ڕاستە.
لەنێو حاڵەتی مەدەنیشدا ئەم جۆرە دەستبەسەرداگرتنە 
هەمیشەییە بوونی نابێت، چونكە هەر كاتێك ڕووبدات 
مافی  پێشێلكردنێكی  وەك��و  پوچەڵبكرێتەوەو  دەشێت 
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ویستم  تەنیا  ه��ەر  لێرەدا  لێبدرێت.  تانەی  سروشتی 
بۆ  ڕابكێشم  سروشتی  یاسای  فەقیهەكانی  سەرنجی 
لەناكاو  خۆی  هەر  كە  ڕێگاپێدەر(  )یاسای  بیرۆكەی 
بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ بەخەیاڵی هەموو بیركردنەوەو 
عەقڵێكی ڕێكخراودا دێت، بەتایبەتیش ئەوانەی بڕوایان 
 �� پێدەبەستن  پشتی  زۆر  هەیەو  مەدەنییەكان  بەیاسا 
بەتایبەتیش لەبواری مافی مەدەنیدا. لەگەڵ ڕەچاوكردنی 
جیاوازی ئەوەی كە یاسای ڕەتكەرەوە تەنیا لەنێو یاسای 
ڕێگاپێدانیشی  و  بەرجەستەدەكات  خۆی  سروشتیدا 
خانەی  دەچێتە  بەڵكو  نییە،  پێویست  مەرجێك  وەك��و 
تەنیا  قەدەغەیە  پرسە  ئەم  دەگوترێت  بۆیە  ڕیزپەڕی. 
نەبێت. بەمشێوەیە  تاد   )... لەماددەكانی وەكو )1،2،3، 
كۆمەڵێك ڕێزپەڕ دەخرێنە نێو یاساكان، نەوەكو بەپێی 
بەڕێكەوتەو  بەڵكو  بێت،  لەپرنسیپەكانەوە  پرنسیپێك 
بەپێی ڕەوشەكەیە. خۆ ئەگەر وا نەبووایە، ئەوە دەبوو 
مەرجەكان لەمیانەی )قەدەغەكردنی یاساییەوە( دابنرێن، 

ئەو كاتەش دەبوو بەیاسایەكی ڕێگاپێدراو.
الیەنە  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  پ��ەژارەی��ە،  و  داخ  ئ���ەوەی جێگای 
پرسە  ئەم  دەستبەرداری  ڕاستەوخۆ  پەیوەندیدارەكان 
بوون كە كۆنت )ڤۆن ویندیش گریتس( خستبوویەڕوو، 
ئەم پیاوە عاقڵ و تێگەیشتوەی جەختیكردبووە دوا خاڵی 
وردی نێو ئەم كێشەیەو خستبوویەڕوو، كە تا ئێستاش 
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خستنەڕوو  توانای  چونكە  ماوەتەوە.  چارەسەر  بەبێ 
ل��ەم��ی��ان��ەی ئ��ەم ج���ۆرە داڕش��ت��ن��ەدا )ك��ە ه��اوش��ێ��وەی 
پێوەری  تاكە  ماتماتیكستەكانە(  فۆڕمی  نمایشكردنی 
و  لەگەڵ خۆی  دەتوانرێت  كە  یاسادانانە  ڕاستەقینەی 
لەناوخۆیدا گونجاو تەبا بێت، چونكە ئەگەر ئەم بنەمایە 
و  خەون  دەبێتە  دڵنیا،  و  مسۆگەر  مافی  ئەوە  نەبێت، 
وەهم. بەگوتەیەكی تر، زۆر یاسای گشتی �� جێگیر هەن، 
بەاڵم پێدەچێت یاسای سەرتاپاگیر بوونی نەبێت، ئەو 

یاسایانەی كە نمایشی بیرۆكەی یاسا دەكەن.
4( زۆر لەتوێژەران پێیان وایە مرۆڤ نابێت مامەڵەی 
دوژمن لەگەڵ مرۆڤێكی تردا بكات، مەگەر ئەو كاتە نەبێت 
كە بەڕاستی دەستدرێژی كردبێتە سەر خەڵكانیتر. هەموو 
كەسێكیش بەچاوی دوژمن تەماشای ئەو كەسە دەكات 
كە بەڕاستی زیانی پێگەیاندوین، ئەوەش كارێكی تەواو 
دادپەروەرانەیە كاتێك ئەم دوو كەسە لەچوارچێوەیەكی 
شەرعی و یاساییدا بژین. كاتێك دوو مرۆڤ دەچنە نێو 
ئەم حاڵەتە، ئەوە هەر یەكەیان لەمیانەی ئەو دەسەاڵتەی 
كە بااڵدەستە و بوونی هەیە و ملكەچن بۆی، دڵنیایی 
بەئەویتریان دەدات. بەاڵم مرۆڤێك، یا گەلێك كە لەنێو 
ئاسایشەم  ئەم  بێت،  سروشتیدا  و  خۆڕسكی  حاڵەتی 
بەرامبەریان.  ناكەم  بەدڵنیایی  هەست  لێدەستێنێتەوەو 
لەتەنیشتم  بەمشێوەیەی  ژیانی  خ��ۆی  ه��ەر  تەنانەت 
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ئازابەخشە و ئازارمدەدات ئەگەر هیچیش نەكات، چونكە 
بەر  بەردەوام دەكەومە  ئاژاوگەریدا من  لەنێو حاڵەتی 
هەڕەشەی ئەم. تاكە ڕێگاش ئەوەیە، یا ناچاری بكەم 
وەكو من بێتە ژێربار و دەسەاڵتێكی یاسایی، یا ئەوەتا 
سادەی  بنەمای  ئەوە  كەواتە  دووربخەمەوە.  لەخۆمی 
هەموو ماددەیەكی یاساییە: پێویستە لەسەر هەموو ئەو 
خەڵكانەی كە دەشێت لەكارلێكردندابن لەگەڵ یەكتری، 
هەموو  مەدەنی.  دەستورێكی  ژێرباری  بچنە  دەبێت 
خەڵك  پەیوەستبوونی  لەمیانەی  یاسایی  دەستورێكی 

پێیەوە شەرعییەتی خۆی وەردەگرێت بەسەر:
ا( یاسای مەدەنی، كە بۆ خەڵك و گەلێك دادەنرێت.

ب( یاسای گەالن، كە پەیوەندی نێوان گەالن ڕێكدەخات.
ج( یاسای جیهانی، وەكو ئەوەی خەڵك و حكومەتەكان 
لەپەیوەندی دەرەكی خۆیاندا كارلێكدەكەن، وەكو ئەوەی 

هەموویان هاواڵتی یەك شاری گەورەی مرۆڤانە بین.
ئەم جۆرە پۆلێنكارییە هەر لەخۆوە نییە، بەڵكو پێویستە 
بۆ بەدیهێنانی بیرۆكەی ئاشتی هەمیشەیی، چونكە ئەگەر 
یەكێك لەمانەی پەیوەندی ماددی هەیە لەگەڵ خەڵكانی 
لەنێو  هەر  هەبوو،  هێزی  بەر  پەنابردنە  توانای  و  تر 
حاڵەتی خۆڕسك و سروشتیدا مایەوە، حاڵەتی جەنگ 
و شەڕ هەر لەخۆیەوە بەرپا دەبێت، ئەوەش حاڵەتێكە 

هەموومان دەمانەوێت خۆمانی لێ دەرباز بكەین.   
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وا  دەرەكییە  كە  م��اف   �� یاسایی  ئ��ازادی  ناكرێت   )5
پێناسە بكەین كە بریتییە لەوەی "مرۆڤ تێیدا دەتوانێت 
هەر شتێك بكات كە گەرەكیەتی، بەمەرجێك زیان بەهیچ 
كەسێكی تر نەگەیەنێت". لێرەدا دەبێت بپرسین وشەی 
ئەنجامدانی  لەتوانای  بریتییە  چییە؟  مانای  "دەتوانێت" 
نەگەیەنێت.  كەسێك  بەهیچ  زیانێك  هیچ  كە  كارێك 
پێناسەبكەین  وا  "دەتوانێت"  وش��ەی  دەكرێت  كەواتە 
"ئازادی بریتییە لەتوانای ئەنجامدانی كارێك كە زیانی 

بۆ كەس نەبێت".
زیانی  بكات،  چییەك  هەر  مرۆڤ  واتا  تر،  بەمانایەكی 
زیانی  كە  بكات  كارێك  كاتێك  تەنیا  نەبێت،  كەس  بۆ 
هەیە، ئەو كاتە ئازاد نییە. ئەم قسەیە زۆرتر لەدروشم 
و قسەی سەر زارەكی دەچێت و زۆر گوتنە. بۆیە وا 
باشترە ئازادی یاسایی �� دەرەكی �� خۆم وا پێناسەبكەم، 
ب��ۆ هیچ  ل���ەوەی  بریتییە  م��ن  ئ���ازادی  ل��ە"  بریتییە  ك��ە 
لەم یاسایانەی  یاسایەكی دەرەكی ملكەچ نەكەم، جگە 
بدەم".  پیشان  لەسەر  ڕەزامەندیان  توانیومە  خۆم  كە 
هەروەها سەبارەت بەیەكسانی یاسایی -دەرەكی- لەنێو 
دەوڵەتدا، بریتییە لەو پەیوەندییەی كە لەنێوان هاواڵتیاندا 
دێتە ئارا، بەوەی بەپێی یاسا كەس بۆی نییە كەسێكی 

تر بچەوسێنێتەوە.
مادام بنەمای ملكەچی بۆ یاسا بەشێوەیەكی گشتی پێشتر 
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لەنێو بیرۆكەی دەستوری سیاسیدا هەبووە، ئەوە لێرەدا 
پێویست بەوە ناكات پێناسە بكرێت. ڕاستی و دروستی 
ئەم مافە خۆڕسك و سروشتییانە كە هاوشانی مرۆڤن 
و هەرگیز ناكرێت پوچبكرێنەوە، ئەو كاتە لەالی ئێمە 
بااڵكان  لەبوونەوەرە  بیر  بااڵتر دەبێت كاتێك  بەرز و 
نێوان  یاسایی  لەپەیوەندی  بیر  كاتە  ئەو  دەكەینەوە، 
خەڵك و ئەم بوونەوەرانەش دەكەینەوە لەگەڵ یەكتردا، 
یا ئەو كاتەی بەدوای ئەم جۆرە بیركردنەوەیەدا دەچین 
و بیر لەمرۆڤ دەكەینەوە وەكو هاواڵتی نێو جیهانێك كە 
لەسەروی هەست و هەستپێكردنەوە بێت، بەو سیفەتەی 
كە هاواڵتییەكی سەرو هەستپێكراوییە. لەواقیعدا، ئەوەی 
نابەستمەوە  خۆم  هەیە،  خۆمەوە  بەئازادی  پەیوەندی 
لەمیانەی  ناتوانم  خۆم  من  كە  خواییانەی،  یاسا  بەو 
عەقڵی خۆمدا بیانناسم و بیانزانم، مەگەر ئەوە نەبێت كە 
خۆم پێشتر لەسەریان ڕازی بووبم �� چونكە من خۆم 
سەرەتا لەمیانەی عەقڵی تایبەتی خۆمەوە بیرۆكەیەك 
لەبارەی ویستی خوایی دروستدەكەم تا تێیبگەم. بەاڵم 
لەبارەی بنەمای یەكسانییەوە، كاتێك گریمانی هەبوونی 
لەپاش خوا كە بەرزترین و  بااڵ دەكەم  بوونەوەرێكی 
بااڵترین بوونەوەرە لەنێو جیهاندا �� ئەیۆنێكی گەورەتر �� 
كە لەالی گنۆسییەكاندا ڕوحێكە لەالیەن عەقڵی نەمرەوە 
ئ��ەوەی  بۆ  نییە  پاساوێك  هیچ  ئ��ەوە  بەرهەمهاتوە، 



ئیمانوێل كانت 152

خۆم  ڕەوش��ی  كە  جێبەجێبكەم  فرمانە  ئەم  تەنیا  من 
تەنیا من دەبێت ملەكچی  بەسەرمدا دەیسەپێنێت، واتا 
فرمان  تەنیا  ئەویش  بەجێبگەیەنم،  فرمانەكان  و  بكەم 
من  هەردووكمانە  فرمانی  و  ئەرك  ئەوەش  دەربكات، 

و ئەیۆن.
لەم حاڵەتەدا، بنەمای یەكسانی �� وەكو بنەمای ئازادی 
ناكرێت،  پراكتیك  خوادا  لەگەڵ  پەیوەندیمان  بەسەر   ��
بیرۆكەی  ب��وون��ەوەرە  تاكە  ب��وون��ەوەرە  ئ��ەم  چونكە 
جێبەێكردنی فرمانی بەسەردا ناسەپێت. لەبارەی مافی 
یەكسانیش لەنێوان هاواڵتیاندا وەكو ڕەعییەت، وەاڵمی 
ئەم پرسیارەی كە دەڵێت: ئایا دەشێت قبوڵی ئەوە بكرێت 
پشتاوپشت  بۆماوەو  نەبیلی  ئەریستۆكراتی  چینێكی 
پێویستە  بەمشێوەیەیە:  وەاڵم��ەك��ە  هەبێت؟  بوونیان 
كاتێك ئەم پرسیارە دێتە پێشەوە، تەماشای ئەم پۆست 
پێش  دەدرێ���ت،  كەسانە  بەم  كە  بكەین  پایانە  پلەو  و 
هەموو شتێك پێویستە ئەم كەسە توانای هەبێت، واتا 
توانا دەكەوێتە پێش ئینتیمای چینایەتی. ئایا ئەم پۆستە 
لەپێگەی  پۆستەكە  یا  گ��ەورەت��رە؟  كەسەكە  لەتوانای 
هاوسەنگی  ئەگەر  خۆ  مەزنترە؟  كەسە  ئەم  چینایەتی 
نەبێت لەنێوان پێگەی چینایەتی و پۆستی پێدراو، ئەوە 
دیارە ویستی گشتی گەل هەرگیز بەمە ڕازی نابێت �� 
ویستی گەل لەسەر بنەمای یەكسانی لەهەموو مافێكدا.
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ئەو كەسەی لەبنەماڵەیەكی سەر بەچینی ئەریستۆكراتی 
نەبیل لەدایكدەبێت، خۆی ئەمە نییە كە هەیە، مەرج نییە 
وەربگرێت،  پۆستێك  تاوەكو  كەس  وەك��و  بێت  نەبیل 
توانای  لەڕێگای  دەبێت  بەرپرسیارێتییەو  ئەوە  چونكە 
كەسییەوە ئەم پۆستە بەدەستبێت. لێرەدا پێگەو پۆست 
وەكو موڵكداری تایبەت تەماشاناكرێت و پەیوەست نییە 
پێگەیەی  و  شوێن  بەو  پەیوەستە  بەڵكو  بەتاكەكەس، 
لەگەڵ  نییە  ناكۆك  شێوەیەك  بەهیچ  وەری��دەگ��رێ��ت، 
ئ��ەوەی  دوای  كەسە  ئ��ەم  چونكە  یەكسانی،  بنەمای 
پۆستەكەی  دەس��ت��ب��ەرداری  و  تەواودەبێت  ك��ارەك��ەی 
دەبێت، دەگەڕێتەوە ڕێزی خەڵك و دەبێتەوە كەسێكی 

ئاسایی.          
نازناوانەی  جۆرە  ئەم  وایە  پێیان  خەڵك  زۆرج��ار   )6
بەپاشاكان دەدرێت و دەبەخشرێت وەكو )نمایندەی خوا 
لەسەر  خواوەند  ویستی  جێبەجێكاری  زەوی،  لەسەر 
و  نزیككردنەوە  خۆ  بۆ  خەڵك  ل��ەالی  زۆرت��ر  زەوی( 
دووڕوویی خەڵك بەكارهاتوە تاوەكو خۆیان لەپاشاكان 
دەرب��اری  و  لەكۆشك  خۆیان  جێگەی  و  پێش  ببەنە 
بۆچوونە  ئەم  وایە  پێم  من  بەاڵم  بكەنەوە.  پاشاكاندا 
گەورانە  ن��ازن��اوە  ئ��ەم  ئ��ەوەی  لەبری  چونكە  الوازە، 
پاشاكان سەرمەست و بێهۆشبكەن، پێویستە ببنە هۆی 
و خاكیبوونی  ب��ەرەو سادەیی  پاشاكان  زیاتر  ئ��ەوەی 
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ویژدانی ببات، ئەوە ئەگەر پاشاكە خۆی خاوەنی دڵێكی 
زیرەك بوو، كە گریمان دەكرێت هەر واش بێت، ئەگەر 
گ��ەورەی  بەرپرسیارێتییەكی  كە  ك��ردەوە  ل��ەوە  بیری 
مرۆڤەكان  ل��ەوزەی  بەرپرسیارێتییەك  شانە،  لەسەر 
بەرگەی  بتوانێت  م��رۆڤ  ل��ەوەی  بااڵترە  و  گ��ەورەت��ر 
بگرێت. مەبەستم بەرپرسیارێتی ئیدارەدانی پیرۆزترین 
شتە كە خوا لەنێو جیهاندا دەیبینێت و بەخشیویەتی، واتا 
مافی خەڵك و شەونخونی لەپێناو پاراستنی ئەو مافانەی 
كە خوا بەمرۆڤی بەخشیوە و پیرۆزە لەالی خواو چاوی 

خوای لێ وننابێت.
بەتاڵەی  و  پوچ  و  لوس  زمانە  بەو  دووپ��ان  مالێ   )7
دوای  لەكۆتاییدا،  گوایە  دەك��رد  ب��ەوە  شانازی  خ��ۆی، 
گەیشتۆتە  ئ��ەزم��ون،  لەتاقیكردنەوەو  س��اڵ  چەندین 
ئەو باوەڕەی بڕوا بەقسەكەی بۆب بكات، كە دەڵێت:" 
لێگەڕێن با شێتەكان وتووێژبكەن و دژكاری یەكتری 
بكەن لەبارەی باشترین جۆرەكانی حوكمڕانی، باشترین 
ئەم  ئەگەر  ئیدارەدان".  لەباشترین  بریتییە  حوكمڕانی 
قسەیە بەو مانایە بێت كە باشترین حكومەت لەكار ئەو 
كارەش  ئەم  هەیە،  ئیدارەی  باشترین  كە  حكومەتەیە، 
وەكو ئەوەی سویفت ئاماژەی پێدەكات وەكو ئەوە وایە 
كەسێك بێت گوێزێك بشكێنێت ببینێت كرماوی بووەو 
لەجیاتی كاكڵەگوێز، كرمی بۆ دەربچێت. بەاڵم ئەگەر بەو 
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مانایە بێت كە باشترین حكومەت لەڕووی ئیدارییەوە، 
باشترین شێواز و جۆری حكومەتدارییە، واتا باشترین 
بەڕەهایی  ه��ەر  ئ��ەوە  سیاسییە،  دەس��ت��وری  ج��ۆری 
ل��ەڕووی  كە  حكومەتێك  نییە  م��ەرج  هەرگیز  هەڵەیە. 
حكومەتە  باشترین  وایە  مانای  بێت،  باش  ئیدارییەوە 
لەڕووی سیستمی سیاسیشەوە، هەرگیز باشیی ئیدارە 
مانای باشی حوكم نییە. باشە كێ لەتیتۆس، یا مارك 
واڵتەوە؟  ئیدارەدانی  ل��ەڕووی  باشتربوو  ئۆرۆیلیۆس 
تیتۆسی  جێگەی  هات  دۆمیسیانۆش  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
ئۆریلیۆسی  م��ارك  جێگەی  كۆمۆدۆسیش  گ��رت��ەوە، 
گرتەوە. خۆ ئەم كارە هەرگیز لەنێو حكومەتێكدا ڕوو 
نادات كە سیستمێكی باشی هەبێت، ئەگەر ئەوان توانای 
زوو  هەر  ئەوە  نەبووایە،  حكوكمدارییان  و  دەس��ەاڵت 
خەڵك ئەمەی بۆ دەردەك��ەوت و پاشاش زوو لەسەر 

كار الی دەبردن.      
بۆ  چەمكە  ئەم  كانت  لێرەدا  نەتەوەكان،  دەوڵەتی   )8
ئەوە بەكاردێنێت كە پێچەوانەی دەوڵەتی نەتەوەییە، واتا 
دەوڵەتێك بۆ یەك نەتەوە وەكو ئەوەی لەو سەردەمانەدا 
لەوەوە  كانت  تێڕوانینەی  ئەم  باڵودەبۆوە.  خەریكبوو 
س��ەرچ��اوەدەگ��رێ��ت، كە دەوڵ��ەت��ی ن��ەت��ەوەك��ان لەسەر 
بنەمای یەكسانی لەئەرك و ماف و دابینكردنی ئازادیدا 
لەبەرامبەر  ملكەچی  بنەمای  لەگەڵ  س��ەره��ەڵ��دەدات 
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لەم  دەوڵەتێكی  ئەگەر  واب��ووە  ب��ڕوای  كانت  ی��اس��ادا. 
شێوەیە بەپێی ئەم بنەمایانە بێتە دامەزراندن، هەر زوو 
بێنە ناوییەوە و  هەموو گەالن داخ��وازی ئەوە دەكەن 
بەشێوەیەكی خێرا باڵودەبێتەوەو مۆركێكی هەرێمایەتی 
لەئێستادا  ڕەنگە  وەردەگ��رێ��ت.  جیهانییانە  نیمچە  و 
بتوانین ئەم بۆچوونەی كانت بەراوردبكەین بەیەكێتی 
بەپێی  و  نەتەوەكان  لەدەوڵەتی  بریتییە  كە  ئەوروپا، 
بۆ  ئاماژەیان  كە  دام��ەزراوە  پرنسیپانەش  ئەم  هەمان 

دەكات. )وەرگێڕی كوردی(
میللەت   �� گ��ەل  ڕاستەوخۆ  دەزان��رێ��ت  بەباش  وا   )9
خۆیدا  بەسەر  ئاشتی  ڕێككەوتننامەی  مۆركردنی  بێت 
ڕۆژی  لەپاش  جەنگ،  كۆتاییهاتنی  دوای  بسەپێنێت. 
لەئاسمان  پاڕانەوە  دابنێن بۆ  سوپاسگوزاری، ڕۆژێك 
تاوانانەی كە مرۆڤایەتی  ئەم  لەبری  بەناوی دەوڵ��ەت، 
گوێنەدان  و  پێشێلكردن  لەكاتی  دەدات  ئەنجامیان 
ب��ەدەس��ت��وری ش��ەرع��ی، ك��ە پ��ەی��وەن��دی ن��ێ��وان گ��ەالن 
پاڵنەری  لەژێر  كە  مرۆڤایەتی  ڕەگ��ەزی  ڕێكدەخات. 
شێوازێكی  پەیڕەوی  دێت  بەسەربەخۆیی،  هەستكردن 
 �� دەبینێتەوە  لەجەنگدا  خ��ۆی  ك��ە  دەك���ات  دڕن��دان��ە 
ئەگەرچی جەنگ هەرگیز ئەو شتانە یەكالیی ناكاتەوە 
هەر  مافی  مەبەستم  پێدێنێت،  كۆتاییان  وایە  بڕوا  كە 
پ��اڕان��ەوە، كە  �� نوێژ و دوع��ا و  واڵتێكە لەم جەنگەدا 
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بۆ خوا بەرزدەكرێنەوە لەكاتی هەر سەركەوتنێكدا كە 
بەدەستدەهێنرێت. تەنانەت ئەو سودانەش كە ئاڕاستەی 
خوای سەربازان دەكرێت �� لەسەر شێوەی ئیسرائیلی �� 
هەرگیز ناكۆك و دژكار نییە لەگەڵ بیرۆكەی ئەخالقی 
باوكی  كە  دەكەین  خوا  وێنای  وا  لەمیانەیدا  ئێمە  كە 
ئاینییانە  س���رودە  و  نوێژ  ئ��ەم  چونكە  مرۆڤایەتییە، 
ماڵ  وێرانكردنی  و  تر  لەكوشتنی خەڵكانی  گوزارشت 
ئاواتیان دەكات، جگە لەوەی كە گوزارشتە  و هیوا و 
بەدەستهێنانی  بۆ  بەر  دەیگرنە  گەالن  شێوازانەی  لەم 
تر  بەخەڵكانی  گوێ  شێوەیەك  بەهیچ  كە  مافەكانیان 

نادەن.  
سروشتدا  بەرایی  و  پێشینەیی  لەنێو  زوو  هەر   )10
وەك��و  م���رۆڤ  ك��ە  پێشینەییەی  ئ��ەو  دەردەك���ەوێ���ت، 
بنچینەیی  و  لێی  بەشێكبووە  هەستی  بوونەوەرێكی 
بوونی بووە. ئێمە ناتوانین جۆری ئەم شێوە دیاریكراوە 
بكەین  گریمان  ك��ە  نەبێت  كاتە  ئ��ەو  م��ەگ��ەر  بزانین، 
دیاریكراو  پێشوتر  ئامانجێكی  بەپێی  داڕێ����ژراوە  وا 
ئەم  ب��ەوردی  زۆر  جیهانەوە.  ئافرێدەكەری  لەالیەن 
دەستنیشانكردنە پێشینەییەیە، كە بەگشتی ناوی دەنێین 
ویستی خوایی. ئەگەر وا تەماشای ویستی خوایی بكەین، 
كە هەر لەسەرەتای دامەزراندنی جیهانەوە بوونی هەیە، 
 �� )ئۆگستین(  ئافرێدەكار.  ویستی  دەنێین  ناوی  ئەوە 
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لێرەدا دیارە كانت مەبەستی ئەوەیە وەكو ئەوەی قەشە 
ئۆگستین بەكاریدێنێت �� وەرگێڕی كوردی.

پارێزگاری  دێ��ت  كە  سروشتدا  سەمتی  لەنێو  ب��ەاڵم 
ل���ەم س��روش��ت��ە دەك����ات و ب����ەرەو ئ��ام��ان��ج��ی تایبەت 
لێبكاتەوە،  بیریان  ناتوانێت  ئاڕاستەیدەكات، كە مرۆڤ 
یا بیانزانێت، بەڵكو هەر تەنیا لەمیانەی ئەنجامەكانەوە 
ئاڕاستەكار.  ویستی  ن��اودەن��رێ��ت  تەماشایاندەكات، 
لەبارەی ڕووداوی تایبەتیش وەكو ئامانجەكانی خواوەند، 
ئاڕاستەكار.  بەڵكو  خوایی،  ویستی  نانێین  ناوی  چیتر 
بەاڵم هەوڵدان بۆ ناساندنی بەو سیفەتەی كە وایە، ئەوە 
ئارەزوێكی شێتانەی مرۆڤە �� چونكە لەواقیعدا دەچێتە 
ناوە  ئ��ەم  ڕووداوەك����ان  ئەگەرچی  موعجیزە،  خانەی 
هەڵناگرن �� لەبەرئەوەی كارێكی بێهودە و بانگەشەیەكی 
پوچ و بەتاڵە ئێمە لەیەك ڕووداوەوە، ئینجا هەر چۆن 
بڕوا و متمانەیەكمان هەبێت، بیگرینەبەر تاوەكو بتوانین 
گوزارشت لەم بوارە بكەین، بەرەو بنەمایەكی تایبەت 
لەبنەما كاریگەرەكانی هۆكارێتی و بڵێین ئەم ڕووداوە 
میكانیزمێك  و  ئەنجامێكی سروشتی  نەوەكو  ئامانجە، 

بێت بۆ ئامانجێكی تر، كە ئێمە هەرگیز نایزانین.
هەروەها، دابەشكردنی ویستی خوایی، كە جێگای ڕێزە 
ویستی  بۆ  لەنێو جیهاندا،  هەیە  بوونیان  بەو شتانەی 
گشتی خوایی و ویستی تایبەتی خوایی، كارێكی هەڵە 
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و ناشایستەیە �� وەكو ئەوەی پێشتر، بۆ نمونە گوتمان 
ویستی خوایی بایەخ بەهەموو جۆرە ئافرێدەكراوەكان 
دەدات، بەاڵم مرۆڤەكان جێدەهێڵێت بۆ ڕێكەوت �� بۆیە 
شتێك  لەهەموو  گوزارشت  تاوەكو  گشتی،  ناونراوە 

بكات و هیچ شتێكی تاك و تایبەتیش پەراوێز نەكات. 
ڕەن��گ��ە خ��اوەن��ی ئ���ەم ب��ی��رۆك��ەی��ە م��ەب��ەس��ت��ی��ان ك��ارە 
شایستەكانی ویستی خوایی بووبێت كە بەپێی ئامانج و 
مەبەستی ئەم بەڕێوەدەچێت و جێبەجێدەبێت، مەبەستم 
دابەشبوونیەتی بۆ ویستی خوایی ئاسایی �� بۆ نمونە 
مەرگی سروشت و ژیانەوەی سااڵنەی لەگەڵ گۆڕانی 
وەرزەكانی ساڵدا. لەگەڵ ویستێكی زێدە وریا �� بۆ نمونە 
ڕووبار  ئاوی  لەڕێگای  درەخت  دارو  هێنانی  و  پاڵنان 
و دەریاكانەوە بەرەو كەناراوی سەهۆڵبەندانی بەستو، 
كە هیچ ڕوەكێكی تێدا ناڕوێت، ئەوەش لەبەرژەوەندی 
دانیشتوانی ئەم ناوچانە دایە، كە ئەگەر دیاردەی هاتنی 
ئەم دارو درەختانە نەبێت، ناتوانن بژین. لەم حاڵەتەی 
 �� فیزیاییە  لەهۆكارە  دەتوانین  ئێمە  ئەگەرچی  دواییدا، 
میكانیكییەكەی ئەم دیاردانە تێبگەین، �� بۆ نمونە، وەكو 
ئەوەی بڵێین دار و درەختەكان لەسەر لێواری ڕوبار 
و ناوچەی لەبارو گونجاو دەڕوێن، دەكەونە نێو ئاوی 
شەپۆڵەكانیش  دەبن،  دەریاكان  تێكەاڵوی  ڕوبارەكان، 
بەرەو ئەم شوێنە دورانە پاڵیان پێوەدەنێن. بەاڵم خۆ 
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ببەنەوە  لەبیر  ئەوەمان  فیزیاییانە  هۆكارە  ئەم  نابێت 
و  ویست  بۆ  سەرنجمان  هەیە  الهوتی  ئامانجێكی  كە 

حیكمەتی خوایی ڕادەكێشێت لەنێو سروشتدا.
كەچی لەبارەی بیرۆكەی قبوڵكراو لەالیەن مەزهەب و 
یارمەتی  هەبوونی  بانگەشەی  كە  هزرییەكاندا،  ڕێبازە 
بەدیهاتنی  ب��ۆ  دەك���ەن،  خ��وای��ی  وردی  چ��اودێ��ری  و 
ڕووداوەكان لەسەر ئاستی جیهانی هەستیدا، پێویستە 
لەبەرئەوەی  بین.  بیرۆكەیە  ئەم  دەستبەرداری  ئێمە 
یەكەم، بانگەشەكردن بۆ گونجان و تەبایی لەنێوان ئەم 
كارانەی كە هەرگیز گونجاو و تەبا نین، خۆی لەخۆیدا 
ب��ەوەی كە هۆكاری  داننان  واتا  ناكۆكییە.  دژك��اری و 
ڕەهای گۆڕانی هەموو شتەكانی نێو جیهان لەنێو سیاقی 
سەیرورەتی جیهاندا، كاری ویستی خۆی و چاودێری 
خۆی تەواو دەكات، كە پێشتر ڕووگەی ڕووداوەكانی 
لەسەرەتاوە  ویستە  ئەم  ئ��ەوەی  وەكو   �� دیاریكردوە 
دەگوترێت  نمونە،  ب��ۆ  كاتێك  ی��ا  بێت.  ب��وو  ن��ات��ەواو 
پزیشك توانی نەخۆشەكە چارەسەربكات پاش ئەوەی 
یاریدەدەری  ئ��ەوەی خوا  وەكو  ن��ارد،  بۆ  خوا شیفای 
پزیشك بێت. خوا خۆی ئافرێدەكاری پزیشك و هەموو 
دەرمانەكانیشە. خۆ ئەگەر بمانەوێت بەرەو بااڵتر بڕۆین 
تا دەگەینە بنەمای بەرز و بااڵ، كە ئەستەمە لەڕووی 
كۆی  دەكات  پێویست  ئەوە  بێت،  تێگەیشتراو  تیۆرییە 
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دەتوانین  یا  بگێڕینەوە.  ئ��ەم  بۆ  ڕووداوەك����ە  گشتی 
بگێڕینەوە بەو سیفەتەی  بۆ پزیشكەكە  هەر هەمووی 
سیستمی  لەمیانەی  ڕاڤەكردنە  شایانی  ڕووداوە  ئەم 
و  گرێدان  بەیەكەوە  لەمیانەی  ئەوەی  وەكو  سروشت 
بەستنەوەی ڕووداوەكانی نێو سروشتدا هەیە لەبارەی 

هۆكارە گەردونییەكان.
ل��ەب��ی��رۆك��ەی  پ��ێ��وی��س��ت��ە واز  ت��ری��ش��ەوە،  ل��ەالی��ەك��ی 
بێنین  ڕووداوەك���ان���دا  لەنێو  خ��وای��ی  دەس��ت��ێ��وەردان��ی 
بنەما  ه��ەم��وو  ب��ی��رك��ردن��ەوەی��ە  ج���ۆرە  ئ��ەم  چونكە   ،
لەمیانەیاندا  كە  ڕەت��دەك��ات��ەوە،  دەستنیشانكراوەكان 
ئێمە ب��ڕی��ار ل��ەس��ەر ڕووداوەك�������ان دەدەی�����ن. ب��ەاڵم 
تێڕوانینی كردەیی ئەخالقی �� كە بەتەواوی لەسەروی 
ه��ەس��ت��ەك��ان��ەوەی��ە ���� وەك���و ب���ڕوای ئ����ەوەی، ك��ە خوا 
ئەنجامی  كە  دەكاتەوە،  كەموكوڕییانە  ئەم  قەرەبووی 
و  نادیار  بەشێوەی  ئەگەر  مرۆڤانەیە،  دادپ����ەروەری 
ناڕوون و نا ئاشكراش بێت، بەمەرجێك نیازمان پاك 
بێت لەم كارانەی ئەنجامیان دەدەین. كەواتە، نابێت هیچ 
خێر  بەئاڕاستەی  كارانەی  لەو  فەرامۆشبكەین  شتێك 
ئەنجامیاندەدەین. بیرۆكەی هاوكاری و پاڵپشتی خوایی، 
بیرۆكەیەكە دەشێت وێنابكرێت، بەڵكو بگرە پێویستیشە، 
بەاڵم ئاساییە گەر بڵێین نابێت كەس بێت كارە باشەكان 
ڕووداوێكن  ئەوەی  وەكو   �� شڕۆڤەبكات  شێوەیە  بەم 
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بریتییە  خۆی  شڕۆڤەكردنە  جۆرە  ئەم  جیهاندا.  لەنێو 
تیۆری،  مەعریفەیەكی  هەبوونی  بۆ  لەبانگەشەكردن 
پشت  دەكەونە  كە  دەك��ات،  شتانە  ئەم  ئیدراكی  گوایە 
هەڵوێستێكی  بۆیە  پێناكرێت،  هەستیان  و  هەستەكان 

هزری ناماقوڵە.
11( یەكێكە لەكەسایەتییەكانی نێو ئەفسانە یۆنانییەكان، 
لەفڕین  بیری  گ��ری��ك��دا،  ل��ەدورگ��ەك��ان��ی  یەكێك  لەنێو 
زۆر  كاتێك  ئاسمان.  بەرزاییەكانی  ب��ەرەو  كردۆتەوە 
مۆم  م��اددەی  ئەوە چووە  بەرەو  بیری  بیریكردۆتەوە 
بەكاربێنێت بۆ ئەوەی دوو باڵ بۆ خۆی دروستبكات 
باڵ  دوو  دێت  بۆیە  بفڕێت.  لەسایەیانەوە  بتوانێت  و 
دروستدەكات، بەو دوو باڵەی كە لەمۆم دروستكراون، 
دەكەوێتەوە  نزیك  تاوەكو  بەرزدەبێتەوە،  و  دەفڕێت 
لەخۆر و گەرمی تیشكی خۆری پێدەگات، لەوێدا مۆمەكە 
دەتوێتەوە، باڵەكانی لەدەستدەدات، دەكەوێتە خوارەوە 
بۆ نێو دەریا. لەئێستادا، وەكو نمونەیەك بۆ ئەم كەسانە 
بەكاردەهێنرێت كە خەونی گەورەیان هەیە. )وەرگێڕی 

كوردی(   
لەم  یەكێكە  ڕاووشكار،  ژیانی  شێوازی  بێگومان   )12
ژیانی  ش��ێ��وازی  لەگەڵ  ناكۆكە  زۆر  كە  شێوازانەی 
لەنێو  بنەماڵەكان  و  خ��ێ��زان  چونكە  شارستانییانە، 
لەناو ژیانی  ناچار بوون  ب��ەردەوام  ئ��اوادا،  ڕەوشێكی 
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تەنیایی و دابڕان لەخەڵكانی تر بژین، لەناوچەی چۆڵ 
و پەرتوباڵوی ناو دارستان و دەشتەكان بژین، بەوەش 
زۆرتر هەستیان بەنامۆیی و غەریبی دەكرد بەرامبەر 
ماڵ  بۆ سەر  هەڕەشە  و  دوژم��ن  وەك��و  بەخەڵكانیتر، 
لەم  یەكێك  هەر  چونكە  بكەن،  تەماشایان  ژیانیان  و 
فراوان  جوگرافی  بەناوچەیەكی  پێویستیان  بنەمااڵنە، 
ژیانی  پێداویستی  بتوانن  تاوەكو  هەبووە،  تایبەت  و 
پۆشاك.  و  لەخۆراك  دابینبكەن  پێ  ڕۆژان��ەی خۆیانی 
پێدەچێت قەدغەكردن و حەڕامكردنی خواردنی خوێنیش 
كتێبی  لەنێو  ئایەت  دوو  بەپێی  نوحەوە،  لەالیەن  كە 
چاخی كۆندا سەپێنراوە، دواتریش لەچەند سەردەمێكی 
تریشدا هەر دووبارە بۆتەوە، كە بێگومان بۆ مەبەستی 
سەر  دەیانسەپاندە  مەسیحییەكانیش  ئینجا  ب��ووە،  تر 
ئەو بتپەرستانەی كە تازە دەهاتنە نێو ئاینی مەسیحی. 
پێدەچێت لەسەرەتادا ئەم حەرامكردنە بۆ پاراستنی ئەو 
زۆرجار  چونكە  بێت،  بوو  ڕاووشكار  لەژیانی  جۆرە 
لەنێو ئەم جۆرە ژیانەدا، مرۆڤەكان گۆشتیان بەخاوی 
لەبەر خراپی خواردنی گۆشتی خاو،  ئینجا  دەخ��وارد، 

خواردنی خوێنیش حەرامكراوە.    
13( بەاڵم ئایا دەشێت پرسیار لەبارەی ئەوە بكەین، كە 
ئایا سروشت ویستویەتی ئەم لێوار دەریایە سەهۆڵبەندانە 
هەر ئاوا بەبێ مرۆڤ و بەچۆڵی بمێنێتەوە؟ یا ئایا ئەم 
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ئاو  چیتر  ڕۆژێ��ك  ئەگەر  بەسەردەهات  چییان  خەڵكە 
درەخت و داری لەگەڵ خۆیدا ڕانەماڵی بووایە �� وەكو 
ئ��ەوەی ئ��ەوان چ���اوەڕوان ب��وون؟ بۆیە ئێمە دەتوانین 
گریمانی ئەوە بكەین، كە دانیشتوانی ناوچە ئاساییەكان 
لەگەڵ پێشكەوتنی شارستانییەتدا، ئەو دارو درەختانەیان 
باشتر بەكاردەهێنا كە لەسەر لێواری ڕوبار و دەریای 
ناوچەكانی خۆیاندا دەڕوان و هەبوون و ڕێگایان نەدەدا 
دەریاكان  نێو ڕوب��ار و  بكەونە  بشكێن و الرببنەوە و 
تاوەكو ئاو بیانبات و بگاتە دەستی ئەمان. وا وەاڵمی 
سەر  نیشتەجێی  گەالنی  كە  دەدەم���ەوە  پرسیارە  ئ��ەم 
لێواری دەریاكانی ئەوروپا بەهۆی كاری بازرگانییەوە 
ئامادەدەبوون درەخت و داریان پێبدەن، لەبەرامبەریشدا 
زۆرە  زۆر  ك��ە  ل��ێ��وەردەگ��رت��ن  ئاژەڵییان  ب��ەروب��وم��ی 
لەناوچەی دەریایی و سەهۆڵبەندان، بەجۆرێك سروشت 

ناچاریدەكردن ئاشتی دابمەزرێنن.   
واڵتی  واتا  مەجەڕن،  دانیشتوانی  مەجەڕییەكان،   )14
بەهەنگاریا. ناسراوە  ئێستا  كە  مەجەڕستان   �� مەجەڕ 

)وەرگێڕی كوردی(. 
15( دورگەی ئاگر یا وەكو ئەوەی بەئینگلیزی ناسراوە 
دەكەوێتە  كە  ل��ەدورگ��ەی��ەك  بریتییە   ،Ushuaia بە 
باشوری  و  ئەتڵەسی  ئۆقیانوسی  باشوری  ئەوپەڕی 

گۆی زەوی، بەخاكی ئەرجەنتین دادەنرێت.  
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سەیرە!  گ��وزارش��ت��ە  ل��ەم  ئ��ای  ئاینەكان:  ف��رەی��ی   )16
گەورە  جیاوازی  و  فرەیی  باسی  ئێمە  ئ��ەوەی  وەك��و 
بكەین. ڕەنگە جیاوازی و فرەیی هەبێت لەجۆری بیر 
جیاوازییە  ئەم  ئاینەكان.  جۆری  نەوەكو  بۆچوون،  و 
لەشێوازی باڵوكردنەوەی ئاینەكاندایە، نەوەكو ئاینەكان 
مێژوییە  لێكۆڵینەوە  ب��ەو  پەیوەندی  ئ��ەوەش  خۆیان. 
قسە  ئێمە  دەكرێت  ئەنجامدراون.  كە  هەیە  قواڵنەوە 
لەبارەی جۆرەها كتێبی ئاینی بكەین وەكو )زەندئاڤێستا، 
ئاین  تەنیا یەك  لەڕاستیدا  تاد(، بەاڵم   ... ڤیدا، قورئان، 
سەردەمەكان  هەموو  مرۆڤەكان،  هەموو  بۆ  كە  هەیە 
جیاواز  ف��رەو  بەئاینی  كە  ئ��ەوەی  بەكورتی،  دەشێت. 
ناودەبرێن، تەنیا و تەنیا بریتین لەشێواز و فۆڕم، ڕێگای 
جیاواز بەپێی شوێن و كات، بۆ گوزارشتكردن لەئاین و 

باڵوكردنەوەی لەنێو مرۆڤەكاندا.     
لێوە  لێرەدا كانت باسی  17( ئەم حاڵەتەی ئاشتی كە 
دەكات، كە لەسەر بنەمای هاوسەنگی هێز دامەزرابێت، 
بلۆكی  ل��ەن��ێ��وان  دووەم����دا  جیهانی  جەنگی  ل����ەدوای 
دام����ەزراو، نزیكەی  بلۆكی خ��ۆرئ��اوادا  خ��ۆره��ەاڵت و 
كە  كۆتاییهات  كاتە  ئەو  درێژەیكێشا،  ساڵێكیش   )50(
جەمسەری  تاك  ب��ەرەو  جیهان  نەما،  هێز  هاوسەنگی 
ڕۆیشت، بلۆكی سۆسیالیستی خۆرهەاڵتی بەڕابەرایەتی 
یەكێتی شورەوی داڕما و هەڵوەشایەوە. لێرەدا دەشێت 
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بیر لەوە بكەینەوە كە ئەم تیۆرەی كانت خستویەتییەڕوو، 
چەندە وردو نزیكە لەسەر ئەرزی واقیعدا، چەندە پێش 

زەمانی خۆیشی كەتوە. )وەرگێڕی كوردی( 
18( یەكێك لە ئەنجامەكانی یاسای عەقڵی ڕێگاپێدەر، 
ئاڕاستەی ئەوەمان دەكات كە بۆمان هەیە بڵێین دەتوانین 
بپارێزین،  گشتی  مافی  لەفۆڕمەكانی  فۆڕمێك  شێوەو 
ئەگەرچی هەندێك زوڵم و زۆرداریش لەخۆبگرێت، تا 
ئەو كاتەی هەموو شتێك ئامادەدەبێت بۆ پێشڤەچوونی 
زیاتر، دەرفەتی لەبارتر دێتە پێش. یا بەالیەنی كەم، تا ئەو 
كاتەی شێوازە ئاشتیخوازەكانی باشتر پێدەگەن، ئامادە 
دەبن. لەبەرئەوەی هەر سیستمێكی مافپەروەرانە، ئەگەر 
كەمتریش گونجاو و تەبا بێت لەگەڵ مافدا، هەر چۆنێك 
بێت بەاڵم باشترە لە لەدەستدانی دەستور بەشێوەیەكی 
ئاژاوەگەری  لەحاڵەتی  باشترە  لەناوچوونی،  و  تەواو 
ئەگەر  چاكسازییەكانە  هەوڵە  هاوشانی  بێگەمان  كە 

بەشێوەی خێرا ئەنجامبدرێت.
ئەم  لەنێو  سیاسی  حیكمەتی  لەسەر  پێویستە  بۆیە 
ڕەوشەی ئێستادا، خۆی ناچاربكات پڕۆژەی چاكسازی 
گشتیدا  مافی  نمونەی  لەگەڵ  بەجۆرێك  ئامادەبكات، 
شۆڕشەكان  و  هەڵگەڕانەوە  نابێت  ب��ەاڵم  بگونجێت، 
پەیڕەوكردن  چاكسازی،  دواخستنی  بۆ  پاساو  بكاتە 
و گ��رت��ن��ەب��ەری ڕێ��وش��وێ��ن��ی س��ەرك��وت��ك��ەران��ە. ئ��ەم 
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هەڵگەڕانەوەو شۆڕشانەی، كە بەشێوەیەكی سروشتی، 
وەكو ئەنجامێكی ڕەوشی سەختی ژیان سەریانهەڵداوە. 
بەپێچەوانەوە، دەبێت دەسەاڵت ئەم ڕەوشە بقۆزێتەوە، 
وەكو ئاگادارییەك تەماشایبكات كە لەالیەن سروشتەوە 
پێیدراوە. سروشت هانی دەسەاڵتداران دەدات لەمیانەی 
چاكسازی ڕیشەییدا، سیستمێكی شەرعی بێتەئارا، كە 
لەسەر بنەمای ئازادی دامەزرابێت، چونكە تەنیا ئازادی 

دەتوانێت بەردەوامبێت. 
بكرێتەوە،  ل��ەوە  بیر  ڕیگاپێدراوە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی   )19
سروشتی  لەنێو  هەیە  ش��ەڕخ��وازان��ە  خولیایەكی  كە 
تاكەكانی  لەسەرئاستی هەموو  ئەوەش  مرۆڤ خۆیدا، 
هەیە  بۆمان  ئیمەش  مادام  دەوڵەتدا.  لەنێو  كۆمەڵگەیە 
هەستە  لەو  بەشێك  لەڕاستی،  نزیك  زۆر  تاڕادەیەكی 
دژكار و ناكۆكانەی مرۆڤ بەرامبەر بەبیرۆكەی ماف، 
 �� مرۆڤەكان  پەروەردەكردنی  و  كولتور  بۆ  بگێڕینەوە 
بۆ پاشماوەی بەربەرییانە. بەاڵم خولیای شەڕانگێزی و 
شەڕخوازانە، بەئاشكرا و بێپێچ و پەنا لەنێو پەیوەندی 

دەرەكی نێوان واڵتاندا دەردەكەوێت.
خۆی  لەنێوە  ئەگەر  شەڕانگێزە،  خولیا  ئەم  لەواقیعدا 
زۆر  تاڕادەیەكی  دەبینین  بچین،  بەدوایدا  واڵت��دا  یەك 
بەهۆی فشاری یاسا مەدەنییەكانەوە كۆت و بەندكراو 
پشتبەستن  بۆ  هاواڵتیان  مەیلی  چونكە  شاراوەیە،  و 
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خۆیاندا،  نێوان  هاوبەشی  لەپەیوەندی  بەتوندوتیژی 
ڕووبەڕووی هێزێكی بااڵ دەبێتەوە كە خۆی لەدەسەاڵتی 
حكومەتدا دەبینێتەوە. بۆیە دەبینین گروپەكان بەهۆی 
ه��ەب��وون��ی ب��ەرب��ەس��ت ل���ەب���ەردەم ب��ەی��ەك��دا پ��ژان��ی��ان، 
كە  ئەخالقیان  ئامادەگی  یاساوە،  مەیلی  بەپێچەوانەی 
و  ڕاستەوخۆ  لەیاساكان،  ڕێزگرتن  بۆ  دەدات  هانیان 

ئاسانتردەكات.
بیرۆكەی  تەماشای  وا  مرۆڤێك  هەموو  لەڕاستیدا، 
ملكەچی  و  پیرۆزە  ئەوەی شتێكی  وەكو  دەكات  ماف 
بۆیە  پ��ەی��ڕەوی��دەك��ات،  بەئەمانەتەوە  و  دەنوێنێت  بۆ 
پێشبینیدەكات كەسانی تریش، بەهەمان شێوە ملكەچیبن 
و پەیڕەویبكەن. ئەوەی گرێنتی هەبوونی ئەم حاڵەتەش 
دەگرێتە  پەیڕەوكردنی  گرێنتی  دەسەاڵتەكە  دەك��ات، 
ئەستۆ، بەم شێوەیە هەنگاوێكی گەورە دەهاوێژرێت �� 
ئەگەرچی ئەم هەنگاوە هێشتا مۆركێكی ئەخالقی پێوە 
نییە �� بەئاڕاستەی ئەخالق كە لەسەر بنەمای ملكەچی 
ئ��ەرك خ��ۆی دام�����ەزراوە، بەبێ  ب��ۆ بیرۆكەی  ت���ەواو 
ئەوەی مرۆڤ بەهیوا بێت لە ئەنجامی ئەم كارەیدا هیچ 

پاداشتێكی دەستكەوێت.
بەاڵم، مادام هەموو مرۆڤێك سەرەڕای ڕێزگرتنی خۆی، 
هەرگیز دەستبەرداری ئەوەش نابێت بیرۆكە و هەستی 
هەموو  ت��رەوە.  كەسانی  لەبارەی  دروستبكات  خ��راپ 
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لەبارەی  وا  بۆچوونی  ئاستێكدابن،  لەهەر  مرۆڤەكان، 
بەهایەكیان  هیچ  تر  ئەوانی  كە  دروستدەكەن  یەكتری 
نییە لەواقیعدا، مرۆڤی هیچ و پوچن. بەاڵم، پرسیاری 
لەكوێوە دێت و سەرچاوە  ئایا ئەم واقیعە  ئەوەی كە 
مرۆڤ خۆی  ناتوانین سروشتی  ئێمە  مادام  دەگرێت، 
دەڵێت:  كە  بنەمایەی  ئەو  بەپێی  بكەین،  تۆمەتبار  پێ 
لێرەدا  ئێمە  ئازادە، ئەوە كارێكە  مرۆڤ بوونەوەرێكی 
بۆمان نییە قسەی لەسەر بكەین. بەاڵم، بەهۆی ئەوەی 
ڕێزگرتن لەبیرۆكەی ماف كارێكە، هەرگیز هیچ مرۆڤێك 
ناتوانێت خۆی لێبدزێتەوە، ئەوەیە بەشێوەیەكی جدییانە 
بڕیار لەبارەی ڕاستی و دروستی ئەم تیۆرە دەدات كە 
ئێمە لەمیانەیدا دەگونجێین لەگەڵ بیرۆكەی دیاریكراو، 
ئەوە هەموو مرۆڤێك پێی وایە لەالیەنی خۆیەوە، دەبێت 
خۆی لەگەڵیدا بگونجێنێت، ئینجا ڕەفتار و هەڵسوكەوتی 

مرۆڤەكانی تر بەهەر جۆر و شێوەیەك بێت.   
لەبارەی  لەبەردەستدایە  ئێمە كۆمەڵێك نمونەمان   )20
پەیڕەوكردنی ئەم بنەمایانە كە لەنێو ئەو لێكۆڵینەوەیەكی 
ب��ەڕێ��ز )گ����ارف(دا ه��ات��وە و نوسیویەتی  ڕاوێ��ژك��اری 
سیاسەتدا،  لەگەڵ  مەناقیبی  )یەكێتی  بابەتی  لەبارەی 
لەسەرەتاوە دان  بەڕێزە هەر  زانا  ئەم  ساڵی 1788(. 
لەبارەی  پێویست  وەاڵمی  ناتوانێت  كە  دادەنێت،  بەوە 
ئەم پرسە ئاڵۆزە بداتەوە. بەاڵم دیارە بانگەشەكردنی 
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لەهەمانكاتیشدا  یەكێتییە،  ئ��ەم  دروس��ت��ی  و  ڕاس��ت��ی 
دانپێدانان بەنەبوونی توانای ڕەتكردنەوە، ناڕەزاییەكانی 
كە دووچاری ئەم یەكێتییە دێتەوە بەشێوەیەكی تەواو 
بێت  تەنازول  كە  بەرچاو  دێتە  ئ��ەوە  ج��وان، وەك��و  و 
لەبەرژەوەندی ئەو كەسانەی حەز بەزێدەڕۆیی دەكەن 
لەبارەی ئەم پرسە و زۆریش پشتی پێدەبەستن، كەچی 
بەڕوونی  و  دەستنیشانبكرێت  بیرۆكەكە  باشترە  وا 

بخرێتەڕوو.
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177بەرەو ئاشتی هەمیشەیی
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136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

2016رامیار مەحمود 151          هونەری  شێوەكاری نوێ

2016حەسەن بارام 152          جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە

2017بابان ئه نوه ر 153         پاکستان، گۆڕانكارییه كان 

2017ماجد خەلیل 154          پەیوەندییەکانی ئێران و هندستان

2017محەمەد چیا 155       چین و ئێران

2017ئەرسەالن حەسەن 156       ژنان لەبەهاری عەرەبیدا
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  174         پرۆگرامە ئەتۆمیەکان

  175      پەیوەندی رووسیاو ئەمریاک

  176       میواندۆستی

جەواد حەیدەری

ئه رسه الن حه سه ن

هاوار محه مه د

2017

2017

2017

2017ئه رسه الن حه سه ن  173         پۆست کۆمۆنیزم

2017علی محمد صالح  167        النفو ذ الهالل الشیعی

2017ئه رسه الن حه سه ن  168          ده سه اڵتی نه رمی قه ته ر

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد ئاوایی  169         سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
2017

سۆران  سێوکانی  170         لەئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی فەرمودە
2017

هاوار محەمەد  171         مێژووی درۆ
2017

  163            فەلسەفەی هانا ئارێنت

  164           نەوت بەرامبەر زه وی

ئارام مەحمود

سابیر عەبدوڵاڵ  كەریم

2017

2017

2017بابان ئه نوه ر  165          پوخته ی سه رمایه ی مارکس

2017خالید کەریم محەمەد  166          چوارینەی دیموکراسی

 160          پێگەی ئێران

                لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

 161          مۆریتانیا

 162         هەرێمی كوردستان و

                 ملمالنێ ناوچەییەكان

بەختیار ئەحمەد ساڵح

شاناز هیرانی

ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017

2017

2017

 158        رکابەری ئەمریکاو ئێران

 159       کاریگەرییەکانی دابەزینی
             نرخی نەوت

کۆشان عەلی زەمانی

سابیر عەبدوڵاڵ

2017

2017

2017ئارام مەحمود 157       سیستەمی نێودەوڵەتی

2017ماجد خەلیل 172          پرسی کورد



ئیمانوێل كانت 186


