ئازادی

زیگمۆند باومان
وەرگێڕانی :عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگەنە

پێشــەكیی نووســەر بــۆ
کتێبــی « ئــازادی «
كــە توانیــان لــە واڵتێكــدا ئــەوەی
خواســتامن لێیەتــی بیڵێیــن ،كەواتــە لــەو
واڵتــە دا ئــازادی هەیــە ،ئێمــە زۆرجاریــش
ئــەم گوزارشــتە بەكاردەهێنیــن یــان گوێــان
لێیدەبێــت ،بــەاڵم لەســەر ماناكــەی
هەڵوێســتەناگرین یــان بیــری لێناكەینــەوە،
چونكــە وەك بەڵگەنەویســتێكی دادەنێیــن،
كــە خــۆی ڕاڤــەی خــۆی دەكات .ئیــر
گوزارشــتەكە نابێتــە گرفــت بــۆ تێگەیشــتنی
خۆمــان و هاوەاڵنیشــان ،بــەو ماناییــەی
ئــازادی هاوشــێوەی ئــەو هەوایــە یــە
هەڵیدەمژیــن و ناپرســین ئــەو هەوایــە
چییــە و چــی نییــە و كاتــی خۆمــان لــەو
مشــتومڕ و ئەرگیومێنتانــەدا لەبــارەی
چییەتــی هــەواوە بەهەدەرنادەیــن،
مەگــەر لــە شــوێنێكی هێنــدە بەرتەســكدا
بیــن هــەوا نەبێــت هەڵیمژیــن ئــەوكات
بكەوینــە قســەكردن و مشــتومڕ لەبــارەی
هــەواوە..
ئــەم بابەتــە كار لەســەر دەرخســتنی
ئەوەمــان بــۆ دەكات .ئــەوەی ئێمــە
بــەڕوون و ئاشــكرای دادەنێیــن – ئەگــەر
پێامنوابێــت بــەردەوام ڕوون و ئاشــكرایە
– زۆر لــەوە دوورتــرە ،كــە بەوجــۆرە ڕوون
و ئاشــكرابێت و ڕوونییەكــەی دەگەڕێتــەوە
بــۆ بــەردەوام بەكارهێنانــی ،وەك
دواتربۆمــان ڕووندەبێتــەوە ،كــە خــراپ

بەكارهێنانیشــی مێژوویەكــی درێژخایــەن.

درووســتامن كردبێــن ،كرداریــش نابێــت

بــەاڵم پچڕپچــڕی هەیــە و ئێمــە كــەم یــادی

ماقــووڵ و ڕەوا بێــت بۆئــەوەی ڕێگــەی

خۆمانــی دەهێنینــەوە .مێژوویەكــی زۆر

پێبدرێــت .ئــەم گوزارشــتە هــاوكات

تەموومــژاوی ،كــە ئامــادەی قبوڵكردنــی

پێــان دەڵێــت :بــوون لــە واڵتێكــی

نییــن .واتــە بەالیەنــی ئازادییــەوە شــتی زۆر

ئــازادا واتــە مــرۆڤ بــۆی هەبێــت لەســەر

زیاتــر لــەوە هــەن ،كــە ئێمــە بــە چــاوی

بەرپرســیارێتیی تایبەتــی خــۆی شــتانێك

خۆمــان دەیانبینیــن.

بــكات .وەك ئــەوەی ئــازاد بێــت لــە بــە

بــا بــۆ ســاتێك بگەڕێینــەوە بــۆ گوزارشــتی

دواداچوونــی ئامانجــە تایبەتــەكان و

دەســتپێكی بابەتەكەمــان ،كــە دەتوانیــن

(بەدیهێنانیــان) ،بەڵكــو مــرۆڤ بەهەمــان

ئــەوەی خواســتامن لێیەتــی بیڵێیــن ،كەواتــە

شــێوە ئــازادە ،كــە هەڵــەش بــكات و

لــەو واڵتــەدا ئــازادی هەیــە « دەبێــت

دەشــێت هــەردوو حاڵەتەكــە لەیــەك

ئــەم گوزارشــتە چیــان پێبڵێــت ئەگــەر بــە

مامەڵــەدا بكرێــت .ئازادبــوون واتــە

بایــەخ و پەرۆشــییەوە ســەرنجی بدەینــێ؟

دڵنیابــوون لــەوەی كــەس ڕێگریــت لێناكات

بێگومــان پێامندەڵێــت لــە بــاری بوونــی

لــەوەی بەپێــی خواســتی خــۆت كارێــك

ئازادیــدا مــن و تــۆ ڕەنگــە لــە ســاییەی

بكەیــت یــان گوفتارێــك دەربڕێــت ،بــەاڵم

دۆخــی لەیــەك جیــاوازدا كاربكەیــن ،كــە

گرفتەكــە ئەوەیــە ناتوانیــت دڵنیابیــت

ئەگــەر هەیــە ئەســتەم ،یــان مەترســیدار

لــەوەی ئــەوەی دەتەوێــت ،بیكەیــت یــان

بێــت .واتــە ئێمــە دەتوانیــن بەبــێ ترســان

بیڵێیــت ،ئــەو ســوودەت پێدەگەێنێــت

لــە ســزا ،زیندانیكــردن ،ئەشــكەنجەدا،

خــۆت پێشــبینیتكردووە پێتبــگات.

چەوســاندنەوە ،چیــان دەوێــت بەپێــی

گوزارشــتەكە بەجۆرێــك منامــان بــۆ دەكات.

خواســتەكامنان بیكەیــن .لەگــەڵ ئەوەیشــدا

تاكــە شــتی گرنــگ لــە ئازادبوونتــدا ،كــە

بــا تێبینــی بكەیــن ،كــە ئــەم گوزارشــتكردنە

وادەكات پارێــزگاری لــەو ئازادییــەت

لــە ئــازادی گوزارشــتێكی بێدەنگــە لەبــارەی

بكەیــت .بوونــی» كۆمەڵگەیەكــی ئــازادە»،

ئــەوەی چــۆن كردەكامنــان كاریگەرییــان

واتــە كۆمەڵگــەی تــاك ئــازادەكان كــە.

دەبێــت؟ چونكــە» واڵتەكــە واڵتێكــی

ڕێگریــت لێنــاكات بەپێــی خواســتەكانت

ئــازادە» ئــەوە ناگەێنێــت ئــەوەی ئێمــە

كارێــك بكەیــت و گوفتارێــك دەربڕیــت

دەیكەیــن بــە ئامانــج دەگات ،یــان ئــەوەی

بێئــەوەی تووشــی ســزا و لێپێچینــەوە و

دەیڵێیــن قبوڵكـراو دەبێــت .ڕاســتە ئــەوەی

قەدەغەكاریــت بــكات .لەگــەڵ ئەوەیشــدا

گوزارشــتە ،كــە نێوبەنێــو لەخــۆی گرتــووە

پەیامەكــە هێشــتا چەواشــەكاریی تێدایــە،

ئەوەیــە ،كــە هەقیقــەت و حیكمــەت لــە

بــەاڵم نەبوونــی قەدەغــەكاری و ڕێگریكردن

گوزارشــتەكامنان مەرجێــك نییــە خۆمــان

و نەبوونــی سـزاكانی تەمبێــكاری مەرجێكی
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پێویســن بۆئــەوەی مــرۆڤ بتوانێــت

بەبــێ چەندوچــوون چەندیــن گریامنــە

پێامنوایــە پاڵنــەرەكان هــۆكاری كردەكانــن،

بێــرس بەپێــی خواســتەكانی بجووڵێــت.

درووســتبكات .ئــەوەی ئێمەیــش لــەم

هــەروەك پێامنوایە بەرپرســیارێتی لەئاســتی

ئەگەرچــی ئەمــەش هێشــتا هــەر بــەس

گوزارشــتە دا گریامنــەی دەكەیــن.

كردەكانــدا وەك هەمەكییــەك لەســەر ئــەو

نییــە بــۆ بــە تــەواوی ئازادبــوون ،ڕەنگــە

ئــەو دەرفەتــە دیاریكراوەیــە ،كــە

كەســەیە كردەكــەدەكات ( واتــە كەســەكە

ئازادبێــت چۆنــت دەوێــت بەوجــۆرە

مــرۆڤ دەتوانێــت بــە ڕاســتی ئــەوەی

ناچــار نییــە كردەكــە بــكات ،چونكــە ئــازادە

واڵتــی خــۆت جێبهێڵیــت ،بــەاڵم پــارەی

خواســتی لێیەتــی بیــكات و بیڵێــت .بــە

لــەوەى بیــكات یــان نەیــكات).

ڕۆشــتنەكەت پێنیــە ،ڕەنگــە ئازادبیــت

مانایەكیــر ،مــرۆڤ دەتوانێــت ببێتــە

بــەالی ئێمــەوە پێدەچێــت ئایدیۆلۆژیــای

لــە ســۆراخكردنی بەهرەمەندیــی لــە

ســەردار و ســەرچاوەی كــردار و گوفتــار و

پشتبەســتامن بــە كــۆ هەســتی هاوبەشــی

بــواری ئــەوەی خــۆت هەڵتبــژاردووە و

بیركردنەوەكانــی خــۆی و كارەكە بــۆ بڕیاری

نێــوان مرۆڤــەكان (واتــە ڕاوبۆچوونــی

دەتەوێــت بــۆ بەدەســتهێنانی بخوێنیــت،

كەســەكە خــۆی دانـراوە و دەتوانێــت بەپێی

تاكــەكان) بەباشــی دامەزرێــراوە و لــە

بــەاڵم شــوێنی خوێندنەكــەت بــۆ فەراهــەم

نیــاز و ئامانجەكانــی هــزر و بیرەكانــی

خــودی خۆیشــیدا ڕوونــە .لەســەر ئــەو

ناكرێــت .ڕەنگــە حــەز و خولیــات لــە

دابڕێژێــت.

بنچینەیەیــش ناتوانیــن پرســیارێك بكەیــن

كارێــك بێــت بــەاڵم دەســت ناكەوێــت و

ئــەم وێنەیــەی تــاك بەهــۆی پاڵنەرەكانــی

لــە ســۆراخی ڕاســتی یــان درووســتیدا بێــت.

نییــە .ڕەنگــە ئــەوەی خواســتت لێیەتــی

كردەكەیــەوە .وەك كردەیەكــی نیازمەنــدی

چونكــە ئێمــە لــەوە ناپرســین ئەوجــۆرە

بتوانیــت بیڵێیــت ،بــەاڵم دەبینــی كــەس

بــە ئامانــج ڕێنامیــی وەردەگرێــت،

ئایدیۆلۆژیایانــە لەكوێــوە پەیدابــوون یــان

گوێــت لێناگرێــت ،بەوجــۆرە تەنهــا

دەكرێــت وا گریامنــە بكرێــت ،كــە كــردەش

لەكوێــوە لــە ســەرەتاوە ســەریانهەڵداوە.

بەنەبوونــی بەرزەفتــكار و كۆتوبەنــدەكان

الی كەســی داهێنــەر لــە كــۆ وێنــەی

یــان جــۆری ئەزموونــی پشــتگیری

ئــازادی بەدینایــەت .بەڵكــو بۆئــەوەی

چەســپاوی هەســتی هاوبەشــی جــۆری

ڕەوایەتییــان كامــە .هــاوكات ڕەنگــە بــە

مــرۆڤ بتوانێــت بەپێــی خواســتەكانی

كۆمەڵگەكەمانــدا جێگیــرە .ئەمــەش بــە

ئــاگا بیــن لــە پەیوەنــدی و هاوبەندیــی

كاربــكات پێویســتی بــە ئامڕازەكانــی

كردەیــی شــێوازی بیركردنــەوەی هەریــەك

نێــوان ئایدیۆلۆژیاكامنــان و ســیفەت

دەبێــت و گوزارشــتەكەمان لــە ئــازادی

لــە ئێمەیــە لــە بــارەی خەڵكــی و ڕەفتــار و

و ســیام زۆر تایبەتەكانــی كۆمەڵگــەی

ئــەو ئامڕازانــەت بــۆ دەســتەبەرناكات.

هەڵســوكەوتیانەوە ،كــە ئێمــە لــە بارەیانەوە

ســەرمایەداریی خۆرئاوایــی هاوچەرخــان،

بەڵكــو بەشــێوەیەكی هەڵــە بانگەشــەت بــۆ

دەپرســین ئاخۆ مەبەســتیان لــەو ڕەفتارەیان

لەگــەڵ ئەوەشــدا ،ڕەنگــە هێشــتا نەزانیــن

دەكات گوایــە ئــەم پرســە زۆر گرنــگ نییــە.

چیبێــت؟ دواتــر چــی دەكــەن؟ بۆچــی

ئــەو ئەزموونــەی هەمیشــە بەڵگــەی

لــەم گوزارشــتەماندا لــە ئــازادی ،زیاتــر

وادەكــەن؟ بەمجــۆرە گریامنــە دەكرێــت

نــوێ بــۆ ئایدیۆلۆژیاكامنــان دابینــدەكات.

لــە پەیامێــك هەیــە ئەگــەر مــرۆڤ

بــەوەی كــردەكان ئاســەواری كۆمەڵێــك

لــە چوارچێــوەی ئــەو كارە یاســاییانەوە

هەوڵــی زیاتــری خوێندنــەوەی بــدات.

هــۆكاری مەبەســت و ئامانجــی ئــەو

ســەرچاوە دەگرێــت ،كــە ئــەم كۆمەڵگــە

چونكــە گوزارشــتەكەمان ڕاشــكاوانە

كەســەیە كردەكــە دەكات .گــەر بشــتەوێت

تایبەتــە بــۆ ژیانــی مرۆڤایەتیــی دانــاوە،

یــان ناوبەناویــش تەئكیدكردنــەوە ،یــان

مانــا بــە كردەكــە بدەیــت ،ئەمەیــش تەنهــا

ئــەو یاســا دیاریكراوەیــە مــرۆڤ وەك

نكۆڵیكــردن نییــە لــە پەیامێــك هێنــدەی

هێنــدەی دەوێــت مــرۆڤ لــە مەبەســت

تــاك ناودەبــات ،كــە بۆتــە بابەتــی مــاف و

گریامنەیــە و مرۆڤیــش دەتوانێــت

و ئامانجەكانــی بــەردەوام بێــت .چونكــە

پابەنــدی و بەرپرســیارێتییەكان كــە هەمــوو
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تاكێــك دەكاتــە بەرپــرس لــە كردەوەكانــی،
یاســاش ،كــردە ،یــان كــردەوە بەجۆرێــك
ڕەفتــار و هەڵســوكەوت پێناســە
دەكات ،كــە نیــاز و ئامانجــی كەســەكە
لەخۆدەگرێــت و بەكۆتــا هــۆكاری كردنــی
كردەوەكــەی دادەنرێــت و هــەر بەویــش
ڕاڤەدەكرێــت .ئــەم یاســا دیاریكــراوەش،
لەســەر بنچینــەی مەبەســت و ئامانجــی
بكەرەكــە خــودی كردەكــە ڕاڤــە
دەكات .بەرهەمــی ئــەو ئەزموونــەی
ئایدیۆلۆژیاكامنــان

بەهێــزدەكات

و

دەیچەســپێنێت .وەك بارێكــی رسووشــتی
تیــۆرە یاســاییەكە نییــە ( .زۆربەمــان
تیــۆری یاســاییامن نەبیســتووە) ،بەڵكــو
هەڵســوكەوتە كردارییەكانــی مرۆڤــە ،وەك
ئــەوەی كاتێــك تاكــەكان گرێبەســتەكان
بەنــاوی تایبەتــی خۆیانــەوە ئیمزادەكــەن،
بــەوە خۆیــان بــە یاســاوە پابەنددەكــەن و
بەرپرســیارێتی كــرداری دەخەنــە ئەســتۆی
خۆیــان .ئەمــەش كارێكــە لــە هەمــوو
شــوێن و كاتێكــدا دەكرێــت .بۆیــە هیــچ

رسووشــت و مۆركــی شــتەكان» بەڕوونــی،
وەك ماهییــەت ،وەك هەمەكییەكــی
چەســپاوی بوونەكانــی مــرۆڤ دەیانبینیــن.

Zygm
unt

كردارییەكامنــان نییــە .بەڵكــو ئێمــە وەك «

Bau

یــان خەســڵەتەكانی هەڵســوكەوتە

man

دەرفەتێكــی تێبینیكردنــی تایبەمتەندێتــی،

كۆمەڵناســی لــە میانــەی تــەواوی
مێژووییــەوە هێنــدەی بیروبــاوەڕە
كۆمەاڵیەتییــە هاوبەشــەكامنان ،كــە
ڕاســتییە كۆمەاڵیەتییەكانــی دەســتكردی
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مــرۆڤ پشتڕاســتیان دەكەنــەوە جیهانێتــی

ئــازادی بەخششــێكی رسووشــت بێــت ئــەوا

بەپێــی هەندێــک منوونــە و مۆدێــل و

نەبــووە .كۆمەڵناســی ،بەشــێوەیەكی

نــا ئازادبــوون ئاكارێكــی درووســتكراو ،یــان

شــێوە ڕێكدەبــن و هــاوكات بەشــێوەیەكی

بنچینەیــی لەنێــو ئەزموونــی كۆمەڵگــەی

دەرەنجامــی ڕێكخســن و پلەبەندكارییەكــی

بەرفراوانیــش دەبێتــە جەختكردنــەوە

هاوچەرخــی ســەرمایەدارییەوە ســەرچاوەی

دیاریك ـراوی كۆمەاڵیەتییــە ،بۆیــە لــەڕووی

لــە بوونــی جۆرێــك یــان ڕادەیــەك لــە

گرتــووە و گرفتەكانــی ئــەو ئەزموونەشــی

كۆمەاڵیەتییشــەوە زۆر گرنــگ دەبێــت.

سیســتامتیككاری لــە كۆمەڵگــەدا بەگشــتی

خســتە نێــو ئەژێنداكانــەوە .بەوجــۆرە

لــە كەلەپــووری مەزنــی بەجێــاوی

و ئەگــەری ڕوودانــی هەندێــک ڕووداو

ئەزمــوون و گوتــار پێشــر هەڵگــری

كۆمەڵناســاندا ،ئــازادی تــا ڕادەیــەك

لــە ئەگــەری ڕوودانــی هەندێكیــر زیاتــر

بیروبــاوەڕە كۆمەاڵیەتیــە هاوبەشــەكان و

بــە دانســقە دادەنرێــت .لــە بونیــادی

دەبێــت .كەواتــە ئــەو سیســتامتیكبوونە

ڕاڤەكاریشــیان بــوون ،هــەر ئەویــش پێشــر

بنچینەیــی تیــۆری كۆمەاڵیەتیشــدا دەبینیــن

چــۆن دەبێــت .ئەگــەر هەمــوو تاكێكــی

بەشــێوەیەكی تونــد و تۆكمە درووســتكەری

بەهەنــد وەرگیــراوە گرنگەكانــی مەرجــی

كۆمەڵگــە كاری خۆیبــكات و هەریەكــە

ئەزموونێكــی ڕەوا بــووە بەتایبەمتەندێتــی

كۆمەاڵیەتیــی ئــازادی ،كــەم ،لەیــەك

بــە شــوێن خواســت و ئامانجەكانــی

تایبەتیــان .بــەم هۆیــەوە كۆمەڵناســان

دوور ،لــە پەراوێزدایــە .لــە بەرامبەریشــدا

خۆیــەوە بێــت و بەپێــی ویســتی ئــازادی

هەوڵــی بیركردنــەوە لــە ڕێكخســن و

بایەخدانێكــی زۆر و تێبینیــی قــووڵ

خــۆی بجووڵێــت و هەڵســوكەوت بــكات؟

سیســتامتیكردنی كۆمەڵگەكانیــان دەدەن

دەبینیــن بــە» بەرزەفتــكار ،یــان كۆتــە

بەڕاســتی كــردەی گریامنەكــراوی مــرۆڤ

و بــەرەو وەبەرگرتنــی كــۆ هەســتی

كۆمەاڵیەتییــەكان و فشــار و كارتێكــەر و

وەك كردەیەكــی خۆویســتانە ڕوونــە و

كۆمەڵگــە ئاڕاســتەدەگرن و دەیكــەن

هێــز و زۆركاری ،بەوجــۆرە مــرۆڤ فاكتەری

هەرگیــز كردەیەكــی هەڕەمەكییانــەی

بــە بەڵگەنەویســتێك بــەوەی تاكــەكان

تــری هێنایــە ئــارا ،كــە بەهۆیانــەوە تووشــی

نــاڕوون نییــە .ئەگــەر الیەنــی كردارییــش

بەشــێوەیەكی رسووشــتی ســەرچاوەی

لۆمەكــردن هــات لــە ڕێگرییــدا لــەوەی

بەهەندوەربگریــن .كــە كۆمەڵناســانی

كــردە تایبەتەكانــی خۆیانــن .كردەكانیــش

ئــازادی ،کــە بەخششــێكی رسووشــتە

گەیانــدە پەیــردن بــە ســنوورەكانی ئــازادی،

بەپێــی مەبەســت و ئامانجــی تایبەتــی

بــۆ هەمــوو مرۆڤێــك  --وەك خــۆی

ئــەوا هەمــوو كۆمەڵنــاس و بیرمەندانــی

بكەرەكانیــان پێكدێنــن .پاڵنــەری بكەرانیــش

دەربكەوێــت .ئیــر ماییــەی سەرســوڕمان

ســەدەی ڕۆشــنگەری نەیانویســتووە تەنهــا

بــۆ كردەكانیــان ڕاڤــەی تــەواوی ڕەوت

نییــە ،كــە ئــازادی لــە دەرەوە و دوور لــە

پــەی بــە جیهــان بــەرن بەڵكــو ویســتوویانە

و ئاڕاســتەی كردەكامنــان بۆدەكــەن.

ســەنتەری بایەخدامنــادا بێــت و لەبــری

جیهــان بكــەن بەباشــرین شــوێن بــۆ

پێدەچێــت ویســتی ئــازادی تاكــەكان هــەر

ئــازادی بایەخــی زیاتــر بــە كۆتوبەندەكانــی

ژیانــی مرۆڤــەكان .لــەم بینشــەوە ویســتی

تاكێــك وەك «هەقیقەتێكــی ڕوونــی» جۆری

بدەیــن .چونكــە گریامنەكردنــی ئیــرادەی

ئازادانــەی تــاك دەبێتــە نیعمەتێكــی

تاكــەكان پۆلێنبــكات وەك دەرەنجامێكــی

ئــازاد وا دەكات سیســتمی كۆمەاڵیەتــی

ئاوێتــە ،تەنهــا الی ئەوانــەی لــە ســۆراخی

رسووشــتیی نــەك وەك پلەبەنــدی و

شــتێكی سەراســیمەكار بێــت ،كۆمەڵناســان

بەرژەوەندییەكانــی خۆیانــدان خزمەتكــردن

ڕێكخســتنی وردەكارانــەی كۆمەاڵیەتــی.

خۆیــان لــەو گریامنەیــە ڕامــان ،بــەاڵم

بــە بەرژەوەندییــە هاوبەشــەكان هــەژار و

كۆمەڵناســەكان لــەم وێناكــردن ،یــان لــەم

ڕاڤەیەكیــان بــۆ نەبینیــوە و تەنهــا

الواز دەبێــت .لەكاتێكــدا تاكــە ئــازادەكان

گریامنەیــەوە زیاتــر بــەرەو» نــا ئازادبــوون»

تێبینییانكــرد كــە ئەگــەر كەســێكی ئاســایی

هیــچ ڕێگەیەكــی تریــان نییــە جگــە لــە

ئاڕاســتەیان کــرت وەك لــە «ئــازادی» .ئەگەر

بیەوێــت كارێــك بــكات .چــۆن ڕەفتــارەكان

پشــتگیریكردنی سیســتمێكی گونجــا و
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Zygmunt Bauman

بــۆ ســەرلەبەری كۆمەڵگــە ،دەبێــت ئــەو

كــە بــە پرۆگرامــی توێژینــەوەی زانســتیی

نەخشــەی سۆســیۆلۆژیی جیهانــی مرۆڤیــان

سیســتمە ببێتــە بابەتــی بایەخپێــدان

ســەربەخۆی پەیــردن دادەنــرا بــە

ڕێكخســتووە ،هەمــوو ئەوانەشــی ئــەم

و لێكۆڵینــەوەی وردەكارانــە و جــدی،

هۆكارەكانــی ئازادبوونــی تاكــەكان وەك

چەمكانــە و چەمكــە هاوشــێوەكانی

جارێكیرتیــش دەیڵێینــەوە .ئــەوەی مــرۆڤ

مافێكــی رسووشــتی ،گەرچــی بەشــێوەیەكی

تریــش بــە هاوبەشــی هەیانــە ،بریتییــە لــە

پێویســتی پێیەتــی لێكۆڵینەوەیــە لــە

سیســتامتیكرت ،یــان كەمــر چەســپاو كاریــان

بیرۆكــەی فشــاری دەرەكــی ،كــە وێنــەی

شــێوازی بەرزەفتكــردن ،هەمواركــردن،

دەكــرد .ســەرباری توێژینــەوە لــەم پرســیارە

ســنووری ویســتی تــاك دەكێشــن .یــان

یــان چەپانــدن و كوشــتنی هەندێــک لــە

لــە دیدێكــی پێوەرگەرییــەوە ،كــە دەڵێــت:

دەســت لــە كــردەی ڕاســتەقینە وەردەدەن

ئامانجــە تاكــە كەســییە زیانگەێنــەكان،

ئــەو مەرجانــە كامانــەن ،كــە دەبێــت

( وەك كردەیەكــی جیــاواز لــە كــردەی

هــەر بەوجــۆرەش بایەخدانــی زۆر

هەبــن بــۆ هاندانــی تاكــە ئــازادەكان تــا

ویســراوی جــێ مەبەســت) .ســیفەتی

بەســنوورەكانی ئــازادی پاســاوی مەعریفــی

كردەكانیــان بــە ئاڕاســتەیەكی دیاریك ـراودا

هاوبەشــی نێــوان دیاردەكانیــش ئەوەبــووە،

و پێوەریــی خۆیــان دەبێــت.

بێــت؟

كــە دەبــوو ئــەو چەمكانــە ئاڕاســتەی

بەوهۆیانــەوە ،كۆمەڵناســی ســەرەتا وەك

لێــرەدا دەبینیــن چەمكەكانــی :چیــن،

كــردەی تاكــەكان بگــۆڕن بــە بــەراورد بــە

زانســتی «نائازادبــوون» پەرەیســەند

هێــز،

كۆنرتۆڵكــردن،

ڕەوتــی كــردەكان لەبارێكــدا ئەگــەر فشــاری

و بایەخدانــی ســەرەكی بــۆ هــەر

دەســەاڵت ،پێگەیاندنــی كۆمەاڵیەتــی،

دەرەكییــان لەســەر نەبێــت .كەڵەكەبــوون

پرۆژەیەكــی باشــی كۆمەڵناســی بــوو،

پــەروەردە،

یــان زیاتربوونــی چەمكــەكان جێــی

هەژمــوون،

ئایدیۆلۆژیــا،

كولتــوور،
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پرســیاربوون و مانــای ڕاڤەكردنــی ڕێژەیــی

بــەر دیــواری ســەختی دەســەاڵت و

هێزگەلێكــی

و سیســتامتیكبوون .یــان زیادبوونــی

دامــەزراوە ســەركوتكەرەكان و كۆمەڵگــە

هەمواردەكرێنــەوە ،كــە لــە دەرەوەی

ڕەفتــاری تاكەكانــی دەگەیانــد بــە هــۆكاری

دەكەوێــت ،كــە نابەزێرنێــن .كۆمەڵــەی

تاكــەوە «وەك بەرزەفتــكار یــان كۆتوبەنــد»

جووڵــەی كردارییــەوە بەپێــی ئامانــج و

دووەمــی چەمكــەكان پەیوەنــدە بەهێــزی

پێیانــدەگات ،یــان لــە نــاوەوە «وەك

بەرژەوەندییــە تایبەتەكانیــان .بــا بهێنینــەوە

سیســتامتیكی ،كــە الی تاكــەكان بــەالی

پڕۆژەیــەك بــۆ ژیــان و ویژدانیــان» وەك

یادمــان ،كــە ئــەم دووایــن جەختكردنەوەیــە

هێزێكــی خۆكردانــە یــان ناوەكیــدا

خۆیــان بانگەشــەی بــۆ دەكــەن .ئەوجــۆرە

بابەتــی لێكۆڵینــەوە .یــان ڕاڤەكــردن

ئاراســتەدەگرێت .ئیــر بەهــۆكاری ڕاهێنــان

هێزانــە رەفتــاری نــا هەڕەمەكییانــەی

نەبــووە ،چونكــە گوتــاری سۆســیۆلۆژی وەك

و لــە ناخداچانــدن و ئامادەكردنیــەوە

مــرۆڤ بــە تــەواوی ڕاڤــە و شــیدەكەنەوە.

گریامنەیەكــی ڕوونــی بەڵگەنەویســتانە

بێــت یــان لەڕێگــەی دانانــی منوونەیەكــی

بەوجــۆرەش ئیــدی ئێمــە پێویســتامن بــە

هاتــە نێــو بابەتەكــەوە.

تــەواو وردەكارانــە لەالیــەن خەڵكییــەوە

بەدواداچــوون یــان هەمواركردنــی گریامنــە

دەتوانیــن چەمكــە پەیوەنــدەكان بــە

لــە دەوروبەرمانــدا ،تــا لــە شــێوەیەكی

بنچینەییەكامنــان نابێــت .واتــە بۆچــوون

فشــارە دەرەكیەكانــەوە بــۆ دوو جــۆری

تایبەتــدا هەمــوو پاڵنــەر و پێشــبینی و

و دیدمــان بــۆ مرۆڤــەكان .وەك تاكــی

فــراوان دابەشــبكەین .كۆمەڵــی یەكەمــی

هیــوا و ئاواتەكانــی تــاك لــە بۆتەبــدات،

خــاوەن ویســتی ئــازاد ،لــە میانــەی پاڵنــەری

چەمكــەكان زنجیرەیــەك» بەرزەفتــكار،

گەرچــی ئــەو ئاڕاســتەگیرییە لــە ســەرەتادا

تایبــەت و مەبەســت و ئامانجەكانیانــەوە

یــان كۆتوبەنــدی دەرەكیــان» بــۆ دەكــەن

بــە تــەواوی هەڕەمەكــی نابێــت .بەڵكــو

كــرداری مرۆڤــەكان دیاریــدەكات.

بــە كــردار ،كــە لــە بەرامبەرگرتنــدا بــۆ

ناهەڕەمەكێتــی لــە هەندێــک چەمكــی

بــا ئــەوە بێنینــەوە یادمــان ،كــە كۆمەڵناســی

بەرگــری تــا ڕادەیەكــی زۆر لــە تابلۆیەكــی

وەك «كولتــوور ،دابونەریــت ،ئایدیۆلۆژیــا»

وەك ڕامانێــك لــە جۆرێكــی دیاریكــراوی

قوڕیــن دەچێــت .بێتەبــەر ئەندێشــەی

دا بەڵگەنەویســتە ،هەریــەك لــەو چەمكانــە

كۆمەڵگــە دەركــەوت .ئــەو كۆمەڵگەییــەی

پەیكەرســاز و ئەندێشــەكەی لێتێكبــدات.

ڕەنگدانــەوەی هەڕەمێتییــان هەیــە لــە

لــە ســەدەی هاوچەرخــدا لــە خۆرئــاوا

بەرزەفتــكارە دەرەكییــەكان بریتیــن لــەو

بونیــادی كۆمەاڵیەتــی و بیروبــاوەڕ و

خــۆی بونیادنــا و پەیوەندیشــە بــە

فاكتــەرە دەرەكییانــەی واقیعــی دەرەكــی،

پاڵنەرەكانیشــدا .هەمــوو ویســتەكان

پەرەســەندنی ســەرمایەدارییەوە .گومانیــش

كــە مەبەســت و ئامانجــی تــاك لــە بازنــەی

ئــازادن ،بــەاڵم هەندێكیــان ئازادتــرن.

بــەوەی دەســتوور یــان یاســا دانـراوەكان بــۆ

ئامانجــی ڕەوا و ئامانجــی ناواقیعیــدا

هەندێــک لەوانــەی بــە مەعریفــەوە بێــت

مــرۆڤ وەك كۆمەڵێــك تــاك ،كــە دەبێــت

پۆلێندەكــەن .ئــەو هەڵوێستانەشــی تــاك

یــان بێمەعریفــە ئەركــی مامۆســتایی

بــە ســیفەتگەلێكی دیاریكـراوەوە لەوجــۆرە

دەیەوێــت لــە میانــەی كردەكانیــەوە

بەجێدەگەێنــن .الی ئەوانیــر ئامادەباشــییە

كۆمەڵگەیــەدا كارێكبكــەن (وێ ـڕای ئــەوەی

بەدییانبێنێــت ،ڕەنگــە بەدیهێنانیــان

مەعریفییــە پێشــوەختەكان و بەهــا

ســیفەتی هەمەكیــی مرۆڤەكانــی هەیــە)،

ئەســتەم بێــت و نەكرێــت .یــان بكرێــت،

ئاكاریــەكان و ئۆپشــنە ســتاتیكییەكانیش

ڕەتناكرێتــەوە و دەســتی لێبشــۆردرێت.

لەگــەڵ ئەوەیشــدا تــاك هێشــتا بــە ئــازادی

هەمــوار دەكەنــەوە و هــاوكات ژانــری

ئەگــەر گومانەكــە لەجێــی خۆیدابێــت،

بــە شــوێن بەدیهێنانــی ئامانجەكانیەوەیــە،

هاوبەشــیش دەخەنــە نێوكــردە و مەبەســت

ئــەوكات تاكــی ئــازاد وەك ئافەریدەیەكــی

بــەاڵم هەوڵیبــاش و داواكــراوی بــۆ

و ئامانجــی تاكەكانــەوە.

مێژوویــی دەردەكەوێــت ،كــە تاڕادەیەكــی

بەدیهێنانیــان شكســت دێنێــت كاتێــك

بەوجــۆرە كــردە مرۆییــەكان بەهــۆی

زۆر لــەو كۆمەڵگەیــە دەچێــت تیایدا دەژی.
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ســەرووخۆیانەوە

هاوبەندییەكانــی نێــوان ئــەو تاكــە ئــازادە

و لۆكاڵییــە .زنجیــرەی بارودۆخــە زۆر

و كۆمەڵگەكەیشــی زۆر لــەوە پێویســت و

تایبەتەكانیــش پێویســت بــوون بــۆ هێنانــە

بەهێزتریــش دەبێــت .كۆمەڵنــاس وێنــای

بوونــی .ئەویــش لــە بەرەنگاریــی ئــەو

دەكات ،چونكــە ســنووری كۆمەڵگــەی شــیاو

بارودۆخانــەدا دەتوانێــت بــە زیندوویــی

بــە بەرهەمــی تــاك و سیســتمی كولتــووری

مبێنێتــەوە .تاكــی ئــازاد دوورە لــە بوونــی

و ئاڕاســتەگیریی ئایدیۆلۆژیــی پاڵنەرەكانــی

بــە حاڵەتێكــی جیهانــی یــان حاڵەتێكــی

تــاك دیــاری ناكرێــت .كۆمەڵگــەی لەوجــۆرە

هەمەكیــی جــۆری مرۆڤایەتــی ،بەڵكــو

بــۆ هەمــوو تاكــە ئــازادەكان شــیاو

دەبێتــە ئافەریدەیەكــی كۆمەاڵیەتــی و

دەبێــت .ئــەوكات نــەك تەنهــا شــێوازی

مێژوویــی دەكرێــت ئــەم دووایــن ڕســتەیە

كاركردنــی تاكــە ئــازادەكان ،بەڵكــو تــەواوی

بكرێتــە بابەتــی ســەرەكیی ئــەم كتێبــە و

شوناســەكانی هــەردوو ڕەگــەز وەك تاكــی

ئامانجیــش لــە كتێبەكــە وەاڵمدانــەوەی

ئــازاد دیــار دەبــن ،چونكــە لەالیــەن

وتەیەكــی كۆنــی بەناوبانگــە ،كــە پێیوایــە

كۆمەڵگــەوە پێكهێــراون.

ئازادیــی تــاك  --شــتێكە ئێمــە بەشــێوەیەكی

ئەســتەمە بتوانیــن لەمیانــەی گوتارێكــی

رسووشــتی وەك ســیفەتێك ،كــە دەكرێــت

دیاریكـراوی كۆتكـراو بــە ئەزموونــی تــەواو

بێهــوودە یــان گەمەیــەك بێــت لــە

دیاریكـراوەوە پــەی بــە بوونــی تاكگەراییەك

گەمــەكان بــە بەڵگەنەویســتی دادەنێیــن،

بكەیــن شــوێن و مێــژوو دیارییكردبــن،

بــەاڵم هەمیشــە بوونیشــی هەیــە .شــتێكی

لــەوەش ئەســتەمرت ئەوەیــە مــن و تــۆ لــە

سەرســوڕهێنەرە و بــۆ ئــەوەی لێیتێبگەیــن،

هەڵوێســتێكی هێنــدە باشــدابین بتوانیــن

دەبێــت ڕاڤــە و شــیبكرێتەوە .پەیامــی ئــەم

بوونــی مرۆڤێكــی ئــازاد دیاریبكەیــن ،كــە

كتێبــەش ئەوەیــە ،كــە نابێــت و ناكرێــت

ناتوانێــت لــە رێبژاردەكانــی خۆیــدا ئــازاد

ئازادیــی تــاك بــە بەڵگەنەویســت دابرنێــت.

بێــت .لەكاتێكــدا بەوپــەڕی خۆشــگوزەرانی

چونكــە ئەگــەرى هەیــە لــە هەندێــک

و ئومێــدی گەیشــن بــە خواســتەكانی

كۆمەڵگــەدا هەبێــت و لــە هەندێكیشــدا

و تێركردنیــان ســەرگەرمی پێكهێنانــی

نەبێــت.

شوناســی خۆیبێــت .ئــەو مرۆڤــەی ناتوانێــت

ئێمــە هــاوكات بوونــی ئــازادی وەك

زەنگدانــەوە و دەنگدانــەوەی ئەزموونــی

پەیوەندییكــی كۆمەاڵیەتــی دەبینیــن

ژیانــی تایبەمتــان ببینێتــەوە ،ئاژەڵێكــی

نــەك وەك تایبەمتەنــدی یــان خەســڵەتێكی

دوورەپەرێــزە.

دیاریكــراوی تــاك خــۆی ،چونكــە ئــازادی

لێكۆڵینــەوە ئەنرسۆپۆلــۆژی و مێژووییــەكان

ســیفەتێكی هاوبەنــدە بــە جیاوازیــە

بەڵگەیــان هەیــە ،كــە ئــەم تاكــە ئــازادەی

ســەملێرناوەكانی نێــوان تاكەكانــەوە .ئــەو

لــە ئێمــەی مرۆڤــە ،جۆرێكــی دانســقە

جیاوازییــەی مانــای دژیەكبــوون بــۆ

ئەستەمە بتوانین
لەمیانەی گوتارێكی
دیاریكراوی كۆتكراو
بە ئەزموونی تەواو
دیاریكراوەوە پەی بە
بوونی تاكگەراییەك
بكەین شوێن و
مێژوو دیارییكردبن،
لەوەش ئەستەمتر
ئەوەیە من و تۆ لە
هەڵوێستێكی هێندە
باشدابین بتوانین
بوونی مرۆڤێكی
ئازاد دیاریبكەین
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هەندێــک مــەرج و بارودۆخــی ئێســتا و

تەواوكارییەكــی كۆمەاڵیەتــی ،كــە هــاوكات

بەرهەمهێنانــەوەی سیســتمەوە .دووەمیــش

ڕابــردووش درووســتدەكات .هــەروەك

بێــت لەگــەڵ بەرهەمهێنانەوەیەكــی

لــە مییانــەی بــازاڕی بەكاربردنــەوە لەنێــو

پێامنوایــە بوونــی تاكــی ئــازاد ئاماژەیــە

سیســتامتیكدا،

لەڕێــی

فۆرمێكــی ناسیاســیدا دەتوێتــەوە ،ئەگــەری

بــۆ جیاوازیــی بارودۆخــەكان لەنێــو

كۆمەڵگــەی تــەواوكار و سیســتمی كارەوە

دواتــر بریتــی دەبێــت لــە هاوبەنــدی

كۆمەڵگەیەكــی دیاریكــراودا .لــەوەش

دووبــارە و بــەردەوام بەرهەمدەهێرنێتــەوە.

هۆكارەكــی لەنێــوان پووكانــەوە یــان

زیاتــر ،ڕۆڵ دەبینێــت لــە چەســپاندن و

ئــەم ســەنتەریزمییەی ئــازادی تــاك،

نەمانــی كاری دەوڵــەت و زیاتربوونــی

ســەقامگیریی ئــەو جیاوازیــە و دووبــارە

هاوبەندییەكــە ژیانــی تــاك و جیهــان و

ســەربەخۆییدا لەگــەڵ كۆنرتۆڵكــردن و

بەرهەمهێنانەوەیــدا .هەروەهــا وادەبینیــن،

كۆمەڵگــە پێكــەوە كۆدەكاتەوە و سیســتمی

بەرزەفتــی دیموكراســیانە و كۆمەاڵیەتیــدا،

كــە ئــەو ئازادیــەی وەك دۆخێكــی

كۆمەاڵیەتــی دەگەێنێــت بــە گۆڕانكاریــی

هــاوكات هەوڵــی ئــەوەش دەدەیــن .وەك

مرۆیــی گشــتی یــان جیهانــی باڵوبۆتــەوە،

هاوچەرخــی ئازادییەكــی دوور لــە بــواری

سیســتمێكی درووســت لــە پلەبەندیــە

بەشــێوەیەكی ڕێژەیــی لــە مێــژووی

بەرهەمهێنــان و هێــز بــەرەو بــواری

كۆمەاڵیەتییــەكان تێبگەیــن .نــەك وەك

مرۆڤایەتیــدا شــتێكی نوێیــە ،شــتێكی نوێــی

بەكاربــردن .لــە كۆمەڵگــەی ئێمــەدا ئازادیی

نەخۆشــی و ناسیســتامتیكبوون ،یــان

بــە تۆكمەیــی پەیوەنــد بــە ســەرهەڵدانی

تــاك لەپێــش هەمــوو شــتێكەوەیە ،لــە

لەالیەكیــرەوە فۆڕمێكــی تــەواو نەخۆشــی

مۆدێرنێتــە و ســەرمایەداریەوە .هــاوكات

پێگــەی یەكەمیشــدا ئازادیــی بەكاربــردن،

كۆمەڵگــەی ســەرمایەداریی هاوچــەرخ

پێامنوایــە ،كــە ئــازادی دەتوانێــت

كــە پەیوەنــدە بەبوونــی بــازاڕی كارا و

و نــوێ .واتــە لــە ســۆراخی لۆژیكــی

جیهانێتیبوونــە

دواتریــش تەئكیــد لــە مەرجــی بوونــی ئــەو

ناوەكیــی فۆرمــی سۆســیالیزمی هاوچەرخــی

درووســتبكات ،كــە مانایەكــی تایبەتــی

بــازاڕە دەكاتــەوە.

كۆمەڵگــە و دەرەنجامەكانــی نــا ئامادەیــی

بــە تــەواوی و یەكجــاری پەیوەنــدەوە

ئێمــە دوواجــار دەرەنجامــی ئــەو فۆرمــە

ئازادیــی بەكاربردنــدا دەبیــن بەالیەنــی

بــە مــەرج و بارودۆخەكانــی ژیانــەوە

لــە ئــازادی بەالیەنــی ڕەهەندەكانیــری

تاكــەوە0

لەكۆمەڵگــەی ســەرمایەداریدا وەربگرێــت،

واقیعــی كۆمەاڵیەتیــەوە دەخەینــەوەڕوو،

ناوەڕۆكــی ســەرمایەداریی هاوچەرخیــش

لەســەرووو هەموویشــیانەوە خەســڵەتی

بریتیــە لــەوەی مــرۆڤ بتوانێــت ســەروەری

سیاســەتی هاوچــەرخ و ڕۆڵــی دەوڵەتــەوە.

چارەنووســی خــۆی بێــت – واتــە بتوانێــت

هــەروەك بــاس لەوەشــدەكەین ،كــە لەگــەڵ

چارەنووســی خــۆی دیاریبــكات – ئەمــەش

بوونــی توانــای ســەقامگیری ئازادیــی تاكــدا

پەیوەنــدى بــە فۆڕمــی هاتنەئارایــەوە

لــە فۆڕمــە بەكاربەرییەكەیــدا ،دەوڵــەت

بەالیەنــی ئەوانــەوە ،كــە پێشــر بــە

بــە دووبــارە هەمواركردنــەوەی ســەرمایە

درووســتكردنی سیســتمی كۆمەاڵیەتیــەوە

و كار ،بــەرەو خــۆ دوورخســتنەوە لــە

ســەرقاڵ بــوون ،كــە ســیفەتی هــەرە دیــاری

بایەخدانــە تەقلیدیەكانــی ،ئاڕاســتەگیری

ســەدە نوێكانــە.

دەكات ،لەگــەڵ بونیــادی یاساییشــدا بــۆ

ئێمــە وادەبینیــن ،كــە ئــازادی لــە

كۆنرتۆڵكــردن و دەســەاڵتداری ،یەكەمیــان

كۆمەڵگەكامنانــدا مەرجــی پێویســتە بــۆ

كەمرتیــن پەیوەندیــی دەبێــت بــە

لــە

ســاتەوەختێكدا
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