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ــە  ــان لێی ــەوەى حەزم ــن ئ ــک دەتوانی کاتێ

بیڵێیــن ئــەوا مانــاى وایــە ئــەم واڵتە ئــازادە، 

بەکاردەهێنیــن  گوزارشــتە  ئــەم  ئێمــە 

و گوێــامن لێــى دەبێــت، زۆرجــار بــۆى 

ناوەســتین یــان بیــر لــە واتاکــەى ناکەینەوە، 

پێموایــە لەخۆیــدا بەڵگەنەویســتێکى ڕوونــە 

ئــەم  خۆیــەىت،  تەفســیرکەرى  خــۆى  و 

دەســتەواژەیە کێشــە بــۆ تێگەیشــتنامن و 

تێگەیشــتنى هاوڕێکامنــان دروســت نــاکات، 

ــە  ــەو هەوای ــو ئ ــازادى وەک ــەى ئ ــەو واتای ب

وایــە کــە هەڵدەمژیــن، ئێمــە ناپرســین ئــەم 

بــە قســەلێکردن و  هەوایــە چییــە، کات 

ــڕۆ  ــەوە بەفی مشــتومڕکردن و بیرلێکردنەوەی

قەرەباڵغــى  لــە  هــەر  مەگــەر  نادەیــن، 

ــن و  ــە بکەی ــدا ئەم ــۆىل خوێندن ــە پ ــان ل ی

ئەوکاتیــش هەســت دەکەیــن بــە زەحمــەت 

ــن.   ــە دەدەی هەناس

»ئــازادى«  بەردەســتامن  کتێبــەى  ئــەم 

لەســەر ئــەوە کار دەکات پیشــاىن بــدات 

ــە ڕوون و  ــان ب ــە خۆم ــتەى ک ــەو ش ــە ئ ک

ئاشــکراى دادەنێیــن )هەمیشــەیش هــەر 

ــۆى  ــە ب ــە ک ــەو جــۆرە نی ــاوە( ب ــان دان وام

نارساوەکــەى  ڕۆشــنییە  و  ڕوون  دەچیــن، 

دووبارەکەیــەوە  بەکارهێنانــە  لــە  تەنیــا 

خــراپ  دەبینیــن  هــەروەک  هاتــووە، 

بەکارهێنــاىن ئــەم دەســتەواژەیە مێــژووى 

ــە  ــە ب ــە ک ــژى نابەردەوامــى هەی دوورودرێ

دەگمــەن بــاىس دەکەیــن، ئــەم مێــژووە 

شــتێکى زۆر ناڕوونــە، ناڕوونــر لــەوەى کــە 

ــى  ــت قبوڵ ــدا بێ ــامن تێ ــەت و ئامادەیی تاق

ــتانێکى  ــازادى ش ــۆ ئ ــورىت، ب ــە ک ــن. ب بکەی

ــت.  ــاو دەیبینێ ــە چ ــەن ک ــر ه ــەوە زیات ل

ئــەو  بــۆ  بگەڕێینــەوە  ســاتێک  بــۆ  بــا 

دەســتامن  پێــى  کــە  دەســتەواژەیەى 

ــە  ــەخ و ب ــە بای ــەر ب ــە ئەگ ــردن، کەوات پێک

ــەم دەســتەواژەیە  ــۆ ئ ــوێ ب ــەوە گ پێداگریی

پێدەڵێــت؟  چیــامن  بگریــن 

حاڵــەىت  لــە  پێامندەڵێــت  یەکەمجــار 

لەژێــر  تــۆ  و  مــن  ڕەنگــە  ئازادیــدا، 

کــە  بکەیــن  کار  جیــاوازدا  بارودۆخــى 

ئێمــە  مەترســیدارە،  یــان  مەحاڵــە  یــان 

دەتوانیــن بــە بــێ تــرس لــە ســزا و زینــدان 

ئــەوە  چەوســاندنەوە،  و  ئەشــکەنجە  و 

یــان  لێیــەىت  ئارەزوومــان  کــە  بکەیــن 

ــدا،  ــەڵ ئەوەیش ــن. لەگ ــت بیکەی دەمانەوێ

ــتە  ــە گوزارش ــن ک ــەوە بدەی ــەرنجى ئ ــا س ب

ــە کــە چــۆن  ــارەى ئەوەوەی بێدەنگەکــە لەب

»واڵىت  دەبێــت.  کاریگــەر  کردەکەمــان 

ک   نــاکات  ئــەوە  دەســتەبەرى  ئــازاد« 

ئــەوەى دەیکەیــن دەگەیەنرێتــە ئامانــج، 

یــان ئــەوەى دەیڵێیــن قبــوڵ دەکرێــت. 

لــە ڕاســتیدا، ئــەوەى کــە دەســتەواژەکە 

ئەوەیــە  دەدات  ڕێگــەى  شــاراوەیى  بــە 

لــە  حیکمــەت  یــان  حەقیقــەت  کــە 

گوزارشــتەکامنان بەمەرجــى دروســتکردنیان 

ــت  ــوڵ بێ ــە ماق ــەرج نیی ــش م ــە، کردەی نیی

پێبدرێــت.  ڕێــى  ئینجــا 

هــەر ئــەم دەســتەواژەیە پێــامن دەڵێــت 

ــازاد واتــاى ئەوەیــە  ــان لــە واڵتێکــى ئ ژی

بەرپرســیارێتى  لەســەر  شــتانێک  مــرۆڤ 

ئــازادە  مــرۆڤ  بــکات.  خــۆى  تایبــەىت 

خــۆى  ئامانجــەکاىن  بەدووکەوتنــى  لــە 

وەدیهاتنیشــیان(،  بەختــى  )بەدواچــووىن 

بــەاڵم مــرۆڤ ئــازادە لــەوەى هەڵەیــش 

بــکات، جــارى وایــش هەیــە یەکــەم لەگــەڵ 

ــازاد  ــن. ئ ــیفەت دێ ــەک س ــە ی ــدا ب دووەم

لــەوە  دەتوانیــت  ئەوەیــە  واتــاى  بیــت 

ڕێگریــت  کــەس  هیــچ  کــە  دڵنیابیــت 

ــەو  ــداىن ئ ــان ئەنجام ــردن ی ــە ک ــاکات ل لێن

ــت.  ــت بیکەی ــە دەتەوێ ــەى ک کار و کردەی

بــەاڵم تــۆ هیــچ لــەوە دڵنیــا نیــت کــە 

ئــەوەى ئارەزووتــە بیکەیــت یــان ئەنجامــى 

بدەیــت، ئــەو ســوودەت بــۆ دێنێــت کــە بــە 

تــەواوەىت لــەم کارەى چــاوەڕوان دەکەیــت. 

دەســتەواژەکە ئــەوە دێنێــت بــە زەینامنــدا 

کــە تاکــە شــتێکى گرنــگ لــەوەى بــە ئــازاد 

دابرێیــت و وات لێــدەکات وەهــا مبێنیتەوە، 

بریتییــە لــە بــووىن »کۆمەڵگــەى ئــازاد«؛ 

واتــە کۆمەڵگــەى تاکەکەســە ئــازادەکان، 

کــە لێــت حــەرام ناکــەن بــان ڕێــت لێناگــرن 

ئارەزووەکانــت  گوێــرەى  بــە  لــەوەى 

ڕەفتــار بکــەى و لەســەر ئــەم کارەیــش 

ڕوبــەڕوى ئەشــکەنجەت ناکەنــەوە. لەگــەڵ 

نــاڕوون  لێــرەدا  پەیامەکــە  ئەوەیشــدا 

راســتیش  بــە  هــەر  سەرلێشــێوێنەرە،  و 

نەبــووىن حەرامکــردن یــان قەدەغەکــردن 

ــى  ــە، مەرجێک ــزاى تەمێکەران ــووىن س و نەب

ــرەى  ــە گوێ ــرۆڤ ب ــەوەى م ــۆ ئ پێویســتە ب

ئەمــە  بــەاڵم  بــکات  کار  ئــارەزووەکاىن 

بــەس نییــە. ڕەنگــە تــۆ ئــازاد بیــت لــەوەى 

واڵتەکــەت  لــە  دەتەویــت  چــۆن  هــەر 

پــارەت  بــەاڵم  بهێڵیــت،  جیــى  بڕۆیــت، 

ســەفەرەکەت،  بلیتــى  کڕینــى  بــۆ  نییــە 
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ڕەنگــە تــۆ ئــازاد بیــت لــە گــەڕان بــە 

دواى بەهرەکانــدا لــە بــوارى بــژاردەکاىن 

خۆتــدا، بــەاڵم دەبینیــت کاتیــک دەتەوێــت 

نەماوەتــەوە؛  بخوێنیــت هیــچ شــوێنێک 

وەزیفەیەکــدا  لــە  کار  بتەوێــت  ڕەنگــە 

ــەاڵم  ــە، ب ــۆت گرنگ ــۆت ب ــە خ ــت ک بکەی

ــت  ــە لــە بەردەســتدا نابینی ــەم وەزیفەی ئ

ــت  ــەوە بڵێی ــە ئ ــت، ڕەنگ ــۆت ناگونجێ و ب

ــۆت  ــت، کەچــى ب ــەى بیڵێی ــە حــەز دەک ک

نییــە وا  دەردەکەوێــت هیــچ ڕێگەیــەک 

ــت.  لەخــۆت بکــەی قســەکەت بیســراو بێ

بــەم جــۆرە، ئــازادى نەبــووىن دیســپلین 

شــتێکى  بەڵکــو  نییــە،  کۆتوبەنــدەکان  و 

زیاتــرە؛ ئینجــا بــۆ ئــەوەى شــتێک بکەیــت 

و ئەنجــام بدەیــت پێویســتت بــە کەرەســتە 

ــەم  ــى ئ ــامن بەڵێن ــت، گوزارشتەکەیش دەبێ

– بــەاڵم  پێنــادەن،  کەرەســتانەت  جــۆرە 

گوایــە  دەوترێــت  هەڵــە-  بەشــێوەیەکى 

ئەمەیــان گرنــگ نییــە. 

لــە دەســتەواژەکەماندا زیاتــر لــە پەیامێــک 

هەیــە کــە مــرۆڤ دەتوانێــت بــە هەوڵێکــى 

ــش  ــەوە، ئەوەی ــرەوە بیخوێنیت ــک زیات تۆزێ

بــە  چ  دەســتەواژەکەمان  لەبەرئــەوەى 

ــاراوە، جەخــت لەســەر  ــە ش ئاشــکرا و چ ب

ــاکات،  ــى لێن ــان نکوڵ ــەوە ی ــک ناکات پەیامێ

گریامنەیــە،  ســادەیى  بــە  هــەر  بــەاڵم 

مشــتومڕ  بــی  بــە  دەتوانێــت  مــرۆڤ 

ــەوەى  ــەاڵم ئ ــکات. ب ــت ب ــە دروس گریامن

ــن،  ــەى دەکەی ــە گوزارشــتەکەماندا گریامن ل

ئــەو دەرفەتــە دیاریکراوەیــە کــە بۆمــاىن 

ئــەوەى  دەرفــەىت  واتــە  دەڕەخســێنێت، 

کــە  بڵێــت  ئــەوە  دەتوانێــت  مــرۆڤ 

ئارەزوویــەىت و ئــەوە بــکات کــە بــە ڕاســتى 

ــەو  ــە، ئ ــى دیک ــە دەربڕینێک ــت. ب دەیەوێ

ــر  ــا، نێ ــى وەه ــە مرۆڤێک ــە دەبێت تاکەکەس

بێــت یــان مــێ –وەک بڵێــى هــەر بــە 

ــزرەکاىن  ــەردارى کارەکاىن و ه ــت- س رسوش

ڕاســتەقینەیانە،  ســەرچاوەى  و  خۆیــەىت 

مــرۆڤ خــۆى هەڵیدەبژێرێــت چــۆن بێــت، 

ــەکاىن خــۆى  ــا تایبەتیی ڕەنگــە مــرۆڤ ئایدی

پێکبهێنیــت و دایــان بڕێژێــت، هەرچییەکــى 

دەوێــت بــە گوێــرەى مەبەســت و ئامانجــى 

ــکات.  ــۆى بیان ــەىت خ تایب

یــان  )نێــر  تاکەکــەس  بــۆ  ئــەم وێنەیــە 

بــۆ کــردە و  پاڵنەرەکانییــەوە  لــە  مــێ(، 

کردەوەیەکــى مەبەســتدارانە و خــوازراوەوە 

الى  کردەیــش  وەردەگرێــت،  ئاراســتە 

داهێنــەر دەشــێت گریامنــەى ئــەوە بــکات 

ــە هەســتى هاوبــەىش  کــە بەهەمیشــەیى ل

جــۆرى ئــەو کۆمەڵگەیــەى وا تێیــدا دەژیــن، 

شــێوازى  ئەمــە  کردەیــى  بــە  جێگیــرە. 

ــک  ــەڕ خەڵ ــە لەم ــەوەى هەموومان بیرکردن

ــان، ئێمەیــش پرســیارى ئــەوە  و ڕەفتارەکانی

بــوو؟  چــی  لەمــە  مەبەســتى  دەکەیــن 

ــدا  ــاو چی ــە پێن ــەرە؟ ل ــێ بک ــتایش ک هێش

ــە  ــۆرە وا گریامن ــەم ج ــەو کارە دەکات؟ ب ئ

کاریگــەرى  کــردارەکان،  کــە  دەکرێــت 

هــۆکارەکاىن مەبەســت و ئامانجــى بکــەرە، 

ــە  ــردار دەکات ک ــاى ک ــە مان ــش وا ل ئەمەی

ــى  ــە بەردەوامێت ــتى ب ــا پێویس ــرۆڤ تەنی م

ئــەم جــۆرە مەبەســت و ئامانجانــە هەبێت، 

مــرۆڤ،  پاڵنــەرەکاىن  پێامنوایــە  چونکــە 

وا  هەروەهــا  کردەکانییــەىت؛  هــۆکارەکاىن 

ــەر کــردار  ــن، بەرپرســیارێتى بەرامب دادەنێی

وەک گشــتێکى دابەشــنەکراو، دەکەوێتــە 

ئــەوەى کــە ئەنجامــى دەدات  ئەســتۆى 

ئــەوە  کــردىن  بــە  ناچــار  )تاکەکەســیش 

ئــەو  واتــە  کردوویــەىت-  کــە  نەکــراوە 

ئــازادە(. 

وا بۆمــان دەردەکەوێــت هەســتى هاوبــەش 

پشــتیواىن بیروباوەڕەکامنانــە )واتــە بەهــۆى 

بۆچــووىن هــەر تاکەکەســێکى دیکــەوە(، 

و  ڕوون  خــۆى  دامــەزراوە،  بــاش  زۆر 

ــان  ــە بۆم ــوو ئەمان ــەر هەم ــکرایە؛ لەب ئاش

لــە  و  پرســیارەوە  ژێــر  بیخەینــە  نییــە 

بکۆڵینــەوە.  دروســتییەکەى  و  ڕاســت 

ــە  ــەم جــۆرە بیروباوەڕوان ئێمــە ناپرســین ئ

ســەرەتا  یــان  هاتــوون،  کوێــوە  لــە 

ناپرســین  دەرکەوتــوون،  کوێــوە  لــە 

ئەنتاگۆنیســتییەکاىن  ئەزموونــە  جــۆرى 

ڕەوایەتییــە عەقڵییەکــەى چییــە. ڕەنگــە 

پەیوەســتیى  ئــاگادارى  تــەواوەىت  بــە 

و  ســیفەت  و  بیروباوەڕەکامنــان  نێــوان 

کۆمەڵگــە  تایبەتییــەکاىن  زۆر  ئــەدگارە 

ســەرمایەدارییە مۆدێرنــە خۆرئاواییەکەمــان 

ئــەو  نازانیــن  ئەوەیشــدا  لەگــەڵ  بیــن، 

ــوێ  ــەى ن ــە بەڵگ ــە هەمیش ــەى ک ئەزموون

ــە بەردەســت،  ــۆ بیروباوەڕەکامنــان دەخات ب

لــە چوارچێــوەى کارى یاســاییەوە پەیــدا 

تایبەتییــە  کۆمەڵگــە  ئــەم  کــە  دەبێــت 

خــۆى بــۆ ژیــاىن مرۆیــى دانــاوە، ئــەم 

بــە  کــە  ئەوەیــە  دیاریکــراوە  یاســا 

بوونــەوەرى مرۆیــى دەڵێــت تاکەکــەس، 
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و  ئیلتیزامــات  و  مافــەکان  بابــەىت  وەک 

بەرپرســیارێتییەکان کــە تەنیــا تاکەکــەس 

بەرپرســیارێتى  بــە  خــۆى دەبەســتێتەوە 

بەرپــرىس  خــۆى  تەنیــا  کارەکانییــەوە، 

کارەکانییــەىت؛ یاســایش کــردە وەهــا پێناســە 

دەکات کــە جۆرێکــە لــە هەڵســوکەوت 

یــان  بکــەر  مەبەســتى  کــە  ڕەفتــار  و 

دەگرێــت،  خــۆ  لــە  ئەنجامدەرەکــەى 

و  کردەکــەى  ســەرەکیى  هــۆکارى  وەک 

هــەر بەویــش تەفســیر دەکرێــت، هــەر 

تەفســیر  ئــەوە  دیاریکــراوە  یاســا  ئــەم 

ــەى  ــەو ئامانج ــرەى ئ ــە گوێ ــە ب دەکات ک

ــام دراوە.  ــاوە، ئەنج ــى دان ــۆ خۆی ــەر ب بک

بەرهەمــى ئــەو ئەزموونــەى کــە پشــتیواىن 

لــە بیروباوەڕەکامنــان دەکات و جێگیــرى 

تیــۆرى  ئاســایى  بەشــێوەیەکى  دەکات، 

ــۆرى  ــز تی ــە )زۆربەمــان هەرگی یاســایى نیی

ئــەو  بەڵکــو  نەبیســتووە(،  یاســاییامن 

مومارەســە هەیــە کــە تاکەکــەس پەیــڕەوى 

لــی دەکات –وەک ئــەوەى تاکــەکان بــە 

نــاوى تایبــەىت خۆیانــەوە گرێبەســتەکان 

ــەر  ــە س ــزام دەخەن ــەن و ئیلتی واژوو دەک

کردارەکانیــان  بەرپرســیارێتى  خۆیــان، 

ــە  ــە ل ــن ئەم ــە وایدەبینی ــرن، ئێم هەڵدەگ

کاتێــک  هەمــوو  و  شــوێنێک  هەمــوو 

دەرفــەىت  لەبەرئــەوە  ڕوودەدات، 

ئەوەمــان نییــە ســەرنج لــە خاســیەت یــان 

تایبەمتەنــدى مومارەســە بدەیــن، ئێمــە پــر 

ــتى ڕووىن  ــن، ›‹رسوش ــتێک دەیبینی وەک ش

جێگــرى  گشــتێتى  چییــەىت  شــتەکان‹‹، 

مرۆییــەکان.  بوونــەوەرە 

کۆمەڵنــاىس لــە بەشــێکى زۆرى مێــژووى 

کۆمەاڵیەتییــە  بیروبــاوەڕە  لــە  خۆیــدا 

هاوبەشــەکامنان جیهانیــر نەبــووە، کــە ئــەو 

مــرۆڤ  وا  کۆمەاڵیەتییانــەى  حەقیقەتــە 

ــەر  ــرى دەکات، ه ــت بەهێزت دەیانخوڵقێنێ

مۆدێــرىن  کۆمەڵگــەى  ئەزمــووىن  لەنێــو 

ــاىس  ــە کۆمەڵن ــوو ک ــەوە ب سەرمایەدارییش

و  ســەریهەڵدا  ســەرەکى  بەشــێوەیەکى 

ــەر  ــتە س ــەى خس ــەم ئەزموون ــەکاىن ئ کێش

ــا  ــوون و هەروەه ــدى ئەزم ــداکان. ئی ئەجن

هــەر  کــە  گــۆڕێ  هاتنــە  گوتارییــش 

هاوبەشــەکانیان  بیروبــاوەڕە  لەپێشــەوە، 

ــو  ــدە بەڵک ــەر ئەوەن ــەک ه ــوو، ن هەڵگرتب

ئــەو  ئەمەیــش  دەکــردن،  رشۆڤەیشــیان 

ــى  ــووىن ماقووڵ ــە پێشــر ئەزم ــوو ک ــتە ب ش

تایبەتییەکانیــان  خاســیەتە  دەربــارەى 

کارەیشــیان  ئــەم  کردبــوو،  دروســت 

کــرد.  بەهێــز  و  پتــەو  بەشــێوازێکى 

هەوڵــدەدەن  کۆمەڵناســەکان  لەبەرئەمــە 

فۆڕمێکــى  بکەنــەوە  لــەوە  بیــر 

سیســتەماتیکى ڕێکخــراو بــە کۆمەڵگەکەیان 

بــدەن، کــە تێێــدا کۆمەڵناســەکان پەیــڕەوى 

وەک  بکــەن،  هاوبــەش  هەســتى  لــە 

کڵێشــە یــان بەڵگەنەویســتێک لــەو بــارەوە 

بەشــێوەیەکى  تاکــەکان  کــە  وەریبگــرن 

تایبــەىت  کــردەى  ســەرچاوەى  رسوشــتى، 

ــج و  ــرەى ئامان ــە گوێ ــردەکان ب ــن. ک خۆیان

ــت  ــان دروس ــەىت بکەرەکانی ــتى تایب مەبەس

دەبــن، پاڵنــەرەکاىن بکەرەکــە تەفســیرى 

ســەرلەبەرى ڕەوىت کــردە ئەنجامدراوەکــە 

دەخاتــە ڕوو. وا دەرکەوێــت ویســتى ئــازاد 

هەمــوو تاکەکەســێک و هــەر تاکەکەســێک 

›‹وەک حەقیقــەىت کپ«ـــى جــۆر و وەک 

بەرەنجامــى رسوشــت، نــەک ڕیزبەندیــى 

دەناســێنێت.  کۆمەاڵیــەىت،  ورردى 

ــەدا،  ــان گریامنەی ــردن ی ــۆرە وێناک ــەم ج ل

ئامانجــى  تایبــەىت  بــە  پێویســتە 

ــازادى«  ــەرەو »نا-ئ ــر ب ــەکان زیات کۆمەڵناس

ئەگــەر  ئــازادى،  بــەرەو  نــەک  بــڕوات 

ــا- ــەوا ن ــت، ئ ــازادى خــەاڵىت رسوشــت بێ ئ

ئــازادى دروســتکراوێکى دەســتکرد، یــان 

کۆمەاڵیەتیــى  ڕیزبەندیــى  بەرهەمــى 

دیاریکــراوە، هــەر لەبەرئەمــە لــە ڕووى 

ــگ.  ــتێکى گرن ــە ش ــیۆلۆژییەوە دەبێت سۆس

لــەو میراتــە گەورەیــەدا کــە دامەزرێنــەراىن 

وا  بەجیهێشــتووین،  بۆیــان  کۆمەڵنــاىس 

دەردەکەویــت ئــازادى هەندیــک نــاوازە 

تیــۆرى  پەیکــەرى ســەرەکیى  لــە  بێــت. 

بنچینــە  کــە  دەبینیــن  کۆمەاڵیەتیــدا 

کۆمەالیــەىت  پێشــمەرجى  گرنگــەکاىن 

ئــازادى، کــەم و دوور لەیــەک و پەراوێزیــن. 

لەالیەکــەى دیکــەوە، بڕێکــى زۆر بایەخدان 

و تێبینــى قــووڵ هەیــە لەبــارەى »دیســپلین 

یــان کۆتوبەنــدە کۆمەاڵیەتییەکان«ـــەوە، 

و  کارتێکــەرەکان  و  فشــارەکان  لەبــارەى 

بــەم  ناچارکردنــەوە،  و  زۆرکارى  و  هێــز 

جۆرەمــرۆڤ فاکتــەرى دیکــەى دروســت 

ڕێگریکــرن  بــە  پەیوەســتبوو  کــە  کــرد 

رسوشــتى  خــەاڵىت  –کــە  ئازادیــی  لــە 

بــۆ  بــوو-  مرۆیــى  بوونەوەرێکــى  هــەر 

خــۆى.  دەرخســتنى 

نابێــت پێــامن ســەیر بێــت کــە بایەخێکــى 
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ــرى  ــت و لەب ــازادى نەدرێ ــە ئ ــەنراڵ ب س

ــە ســەر ســنوورەکاىن  ــز بخەین ــەوە تەرکی ئ

ویســتى  گریامنەکــردىن  کۆتوبەنــدەکاىن؛ 

دەکاتــە  کۆمەاڵیــەىت  سیســتەمى  ئــازاد 

کۆمەڵناســەکان  سەرســوڕهێن.  شــتێکى 

خۆیــان لــەم گریامنەیــە ڕامــاون، بــەاڵم 

نەیانتوانیــووە تەفســیرى بــۆ بدۆزنــەوە، 

داوە  ئەوەیــان  ســەرنجى  لەبەرامبــەردا 

چــۆن ئــەو ڕەفتــارە مرۆییــە پەیــڕەوى 

لــە هەندێــک منوونــە و مۆدێــل دەکات و 

ــک،  ــى ڕێکوپێ ــە ڕەفتارێک ــش دەبێت بەوەی

ــراوان  ــاڵ ئەمەیشــەوە بەشــێوەکى ف ــە پ ب

ــە  ــەزم ل ــتک ن ــووىن ش ــەر ب ــت لەس جەخ

دەکەنــەوە،  گشــتێک  وەک  کۆمەڵگــەدا 

کــردەکان  لــە  هەندێــک  چــۆن  ئینجــا 

لــە ڕووداوەکاىن دیکــە  زیاتــر  دەشــێت 

ئەگــەرى ڕوودانیــان هەبێــت؛ دەنــا ئەگــەر 

کۆمەڵگــەدا  لەنێــو  تاکەکەســێک  هــەر 

ــێک دواى  ــەر تاکەکەس ــت و ه ــە بێ تاکان

ــت و  ــەکاىن خــۆى بکەوێ ئامانجــە تایبەتیی

ویســتى ئازادانــەى خۆى مومارەســە بکات، 

لــە کوێــوە  ئــەم خۆڕێکخســتنە  ئیــدى 

مرۆیــى  کــردەى  ڕاســتییەکەى  دێــت؟ 

کردەیەکــى  دەکرێــت  گریامنــە  وا  کــە 

خۆویســتانەیە بــە ڕووىن دەردەکەوێــت، 

کردەیەکــى هەڕەمەکیــى نــاڕوون نییــە، 

لەبەرچــاو  زانســتییەکە  الیەنــە  ئەگــەر 

ــەکانەوە  ــە کۆمەڵناس ــى ب ــە پاڵ ــن ک بگری

ســنوورەکاىن  کەشــفکردىن  بــۆ  نــاوە 

کۆمەڵناســەکان  هەمــوو  ئــەوا  ئــازادى، 

لەگــەڵ بیرمەنــدەکاىن دیکــەى ســەردەمى 
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ئــەوە  خواســتیان  تەنیــا  ڕۆشــنگەریدا 

بەڵکــو  دەربخــەن،  جیهــان  نەبــووە 

ــریش  ــوێنێکى باش ــە ش ــت بیکەن دەیانویس

ڕوانگەیــەوە،  لــەم  خەڵکــى،  ژیــاىن  بــۆ 

ــى  ــەس خەاڵتێک ــەى تاکەک ــتى ئازادان ویس

کــە  کەســێک  هــەر  الى  بــوو،  تێکــەڵ 

تایبەتییــەکاىن  بەرژەوەندییــە  تەنیــا دواى 

خزمــەىت  دەبینیــت  بکەوێــت،  خــۆى 

ــەژارە؛  ــەکان زۆر ه ــە هاوبەش بەرژەوەندیی

هیــچ  کــە  ئــازادەکان  تاکەکەســە  الى 

چارەیەکیــان نییــە جگــە لــە پشــتیوانیکردىن 

سیســتەمێکى گونجــاو لــە کۆمەڵگــەدا وەک 

کشــتێک، ئــەو سیســتەمەیش دەبێــت ببێتــە 

بابــەىت بایەخدانێکــى ورد و توێژینەوەیەکى 

ئــەوەى  دیکــە  جارێکــى  جددىیــش، 

توێژینــەوەى  پێیــەىت  پێوییســتى  مــرۆڤ 

ئــەو ڕێگایەیــە کــە تێیــدا هەندێــک لــە 

ئامانجــە تاکەکەســییەکان )کــە لــە ڕووى 

دەشــیت  زیانبەخشــن(،  کۆمەالیەتییــەوە 

بکرێتــەوە،  ڕاســت  بکرێــت،  دیســپلین 

بکوژرێــت، بــە تــەواوەىت بچەپێرێــت. بــەم 

ســنوورەکاىن  بــە  زۆر  بایەخــداىن  جــۆرە، 

پاســاوە  و  مەعریفــى  پاســاوى  ئــازادى، 

پێوانەیــى هەیــە. 

ســەرەتا  هۆکارانــە،  لەبەرئــەم  هــەر 

زانســتى  وەک  کۆمەڵنــاىس  پەرەســەندىن 

پەرەیســەند،   unfreedom »نائــازادى 

هــەرە  ســەرەکى  بایەخیــى  لەبەرئەمــە 

گونجــاوى  پرۆژەیەکــى  هــەر  نزیکــى 

ــەوەى  ــەى توێژین ــاىس، وەک بەرنام کۆمەڵن

کەشــفکردىن  بــۆ  ســەربەخۆ،  زانســتیى 

ــەکاىن  ــى تاک ــە بۆچ ــوو ک ــە ب ــەو هۆکاران ئ

مــرۆڤ ئــازادن کەچــى هێشــتا بەڕێگایەکــى 

ــر کار دەکــەن،  ــازۆر جێگی ڕێکخــراوى کەمت

ــەم  ــە هەمــان ئ ــوو ل هەروەهــا توێژینەوەب

پێوانەییــەوە؛  لەڕوانگەیەکــى  پرســیارە 

دەبێــت  کــە  چیــن  پێشــمەرجانە  ئــەو 

هەبــن یــان پێکــەوە کۆببنــەوە تاوەکــو لــە 

ئاراســتەیەکى دیاریکــراوەوە هــاىن کــردارى 

بــدەن؟ ئــازادەکان  تاکەکەســە 

لێــرەدا دەبینیــن چەمکــەکاىن وەکــو چیــن، 

دەســەاڵت،  کۆنــرۆڵ،  هەژمــوون،  هێــز، 

ئایدیایۆلۆژیــا،  بەکۆمەاڵیەتیکــردن، 

هەموویــان  بــە  پــەروەردە،  کولتــوور، 

ــاىن  ــۆ جیه ــیۆلۆژییان ب ــەیەکى سۆس نەخش

ئــەم  ئــەوەى  ڕێکخســتووە،  مرۆیــى 

هاوشــێوەیەکاىن  چەمکــە  و  چەمکانــە 

دیکەیــان بەشــێوەیەکى هاوبــەش هەیانــە، 

ئایدیــاى فشــارى دەرەکییــە کــە ســنووریک 

بــۆ ویســتى تاکەکــەس یــان بۆ دەســتوەردان 

لــە کــردەى ڕاســتەقینەوە دەکێشــێت )وەک 

ــردەى  ــە ک ــاواز ل ــان جی ــتێکى دەرەوە ی ش

ــەش  ــیفەىت هاوب ــراو(. س ــراو و خواس ویس

ــۆرە  ــەم ج ــە ئ ــە ک ــدا ئەوەی ــە دیاردەکان ل

ــان لێدەکرێــت  چەمکانــە چــاوەڕواىن ئەوەی

بگــۆڕن،  تاکــەکان  کــردەکاىن  ئاراســتەى 

ــەو  ــە ئ ــە ڕەنگ ــڕەوەى ک ــەو ڕێ ــەراورد ب ب

دەرەکیــدا  فشــارى  حاڵــەىت  لــە  کردانــە 

بیگرنــە بــەر. کەڵەکەکــردن یــان زیادکــردىن 

چەمکــەکان جێــگاى پرســیار بــوو، واتــە 

تەفســیرێکى ڕێژەیــى، یــان ڕێککارییــەک 

یــان هاوســەنگییەک لــە ڕەفتــارى تاکەکانــدا 

بــە بانگەشــەى کــردە، بــە گوێــرەى پاڵنــەر و 

بەرژەوەندییــە تایبەتییەکانیــان. بــا ئــەوە بە 

بیربهێنینــەوە کــە ئــەم جەختکردنەوەیــەى 

تەفســیر  و  توێژینــەوە  بابــەىت  کۆتایــى 

وەک  سۆســیۆلۆژى  گوتــارى  نەبــووە، 

گریامنەیــەک هاتــە نــاوەوە کــە لــە خۆیــدا 

بەڵگەنەویســتە.  و  ڕوون 

دەتوانیــن ئــەو چەمکانــەى کــە پەیوەســن 

بکەیــن  دەرەکییەکانــەوە،  فشــارە  بــە 

بــە دوو گروپــى ســەرەکییەوە: کۆمەڵــى 

زنجیــرەى  بــە  چەمکــەکان  یەکەمــی 

»دیســپلین یــان کۆتوبەنــدە دەرەکییــەکان« 

دادەنێیــن، ئەمەیــش زۆر لــە بەرەنــگارى و 

ــۆى  ســەختیى رسوشــتیى بەرجەســتەى تابل

بەردیــن دەچێــت کاتێــک دەخرێتــە بەردەم 

دیســپلینە  لەوێــدا  هەڵکۆڵــەر؛  خەیاڵــى 

واقیعــى  فاکتــەرەکاىن  دەرەکییــەکان 

دەرەکییــە کــە مەبەســت یــان ئامانجــەکاىت 

یــان  ڕێتێچــووەکان  ئامانجــە  بــۆ  تــاک 

نا-واقیعییــەکان  ئامانجــە  و  ماقووڵــەکان 

ــدا  ــتانەى تێی ــەو هەڵوێس ــن دەکات. ئ پۆلێ

لەمیانــەى  دەکات  ئــارەزوو  تاکەکــەس، 

کردەکانییــەوە وەدییــان بهێنێــت، ڕەنگــە 

ئیمکانیــش  ڕەنگــە  و  بێــت  مەحــاڵ 

بێــت، لەگــەڵ ئەوەیشــدا تاکەکــەس بــە 

ــت،  ــەکاىن دەکەوێ ــەوە دواى ئامانج ئازادیی

بــەر تاوێــرە ڕەقەکــە،  بــەاڵم هــەر کــە 

یــان بــەر دیــوارى دەســەاڵت و چیــن و 

ئامــراز و دەزگاکاىن ســەرکوتکردىن ســەرووى 

دەســەاڵتەکەى خــۆى دەکەوێــت، ئیــدى 

دادەڕمێــن.  پێویســتەکاىن  باشــە  هەوڵــە 
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ــى دووەمــى چەمکــەکان پەیوەســتە  کۆمەڵ

بــەرەو  کــە  ئاراســتەکەرەوە  هێــزە  بــەو 

ئــەوە دەچێــت ببێتــە هێزێکــى ســوبێکتیڤ 

بــە هــۆى  تاکــەکان،  ناوەکیــى الى  یــان 

کەویکردنــەوە  و  چانــدن  و  ڕاهێنــان 

یــان بــە دانــاىن ئایدیاڵێکــى زۆر ورد لــە 

دەوروبەرمانــەوە،  خەڵــکاىن  ڕێگــەى 

هەمــوو پاڵنــەر و چــاوەڕواىن و ئومێــد و 

یــان  فــۆڕم  لــە  تاکەکەســیش  خولیــاکاىن 

لــە  دەردەکەوێــت،  تایبەتــدا  شــێوازێکى 

سەرەتایشــەوە ئاراســتەیەکەیان بــە تــەواوى 

هەڕەمەکــى نییــە. بەڵکــو ناهەڕەمەکیبووىن 

چەمکــەکاىن  نێــو  باوەڕپێکــراوى 

و  »نەریتــەکان«  »کولتــوور«،  وەکــو 

ــە  ــەو چەمکان ــوو ئ ــە. هەم »ئایدیۆلۆژیا«ی

هییرارشــییەت لــە پەیکــەرى کۆمەاڵیــەىت 

و بیروبــاوەڕ و پاڵنەرەکانــدا دەنوێننــەوە. 

هەمــوو ویســتەکان ئــازادن، بــەاڵم هەنــدێ 

هەندێــک  ئازادتــرن.  لەوانیــر  ویســت 

ــڕن،  خەڵکــى کــە وەزیفــەى مامۆســتا دەگێ

بــە ئــاگا و بــێ ئــاگا، الى ئەوانیــر هابیتوســە 

پێشــوەختە مەعریفــى و بەهــا ئاکارییــەکان 

ــژاردە ئێســتاتیکییەکان  ــەکان و ب و تەفزیاڵت

ڕەگــەزى  هەروەهــا  دەکەنــەوە،  ڕاســت 

و  مەبەســت  نێــو  دەهێننــە  هاوبــەش 

ئامانــج  و ئــاکارى تاکەکانــەوە. 

ڕاســت  مرۆییــەکان  کــردارە  بەمجــۆرە 

ســەروو  هێــزە  بەهــۆى  و  دەکرێنــەوە 

دەرەوە  لــە  کــە  تاکەکەســییەکانییەوە، 

پێوەیــان دەلکێرێــن )وەک دیســپلینەکان 

بەشــێوەیەکى  یــان  کۆتوبەنــدەکان(،  و 

گشــتى لــە نــاوەوە پێوەیــان دەلکێرێــن 

ویــژدان(،   و  ژیــان  بــۆ  پرۆژیــەک  )وەک 

هێزانــە  جــۆرە  ئــەم  ڕێکدەخرێــن؛ 

ڕەفتــارە  تێبینیــى  کامــڵ  بەشــێوەیەکى 

مرۆییــە ناهەرەمەکییــەکان دەخەنــە نێــو 

بــۆ  تەفســیرى  یــان  هۆکاربەندییــەوە 

دەکــەن، بەمجــۆرە ئێمــە پێویســتیان بــە 

ــە  ــەوەى ئەرک ــان ڕێککردن ــەوە ی پێداچوون

وێناکــردن  واتــە  نییــە،  ســەرەکییەکامنان 

یــان ڕوانگەمــان بــۆ بوونــەوەرە مرۆییــەکان 

وەک تاکەکــەىس پڕچــەک بــە ویســتى ئازاد، 

کــە کارەکامنــان و کردارەکامنــان لــە ڕێگــەى 

و  ئامانــج  یــان  تایبەتییەکانیــان  پاڵنــەرە 

بەرژەوەندییەکانیانــەوە ڕادەگەیەنــن یــان 

دەکــەن.  دیاریــى 

بــا ئــەوە بــە بیربهینینــەوە کــە کۆمەڵنــاىس 

وەک تێرامــان لــە جۆرێکــى دیاریکــراوى 

کۆمەڵگــە ســەریهەڵدان، ئــەو کۆمەڵگەیــەى 

ســەردەمى  لــە  ڕۆژئــاوا  لــە  کــە 

مۆدێنیزمــدا خــۆى ڕۆنــاوە و پەیوەســتە 

گومانــەى  ئــەو  ســەرمایەدارییەوە.  بــە 

کــە دەســتوور  یــان یاســاى بوونــەوەرە 

مرۆییــەکان، وەک تاکەکــەىس ئازاد پێویســتە 

ــو  ــراوى نێ ــیفەىت دیاریک ــە س ــەریان ب لەس

بکــەن  ئــەم جــۆرە کۆمەڵگەیــە شــتێک 

)هەڵبــەت بێجگــە لــەوەى کــە ســیفەتی 

کــە  هەیــە(  مرۆییــىش  جــۆرى  گشــتیى 

یــان دەســتى  بکریتــەوە  نەشــێت ڕەەت 

بــۆ ڕاکێرشێــت؛ خــۆ ئەگــەر گومانەکــە 

ــازاد وەک  ــەوا تاکەکــەىس ئ ــت، ئ ڕاســت بێ

دەردەکەوێــت  مێژوویــى  خوڵقێراوێکــى 

کۆمەڵگەیــە  لــەو  زۆر  لەمەیشــدا  و 

هەیــە.  بــۆى  ئینتیــامى  کــە  دەچێــت 

ــە  ــەو تاکەکەس ــوان ئ ــتەگییەکاىن نێ پەیوەس

ــەى تاکەکەســەکە  ــەو کۆمەڵگەی ــازادە و ئ ئ

تێیــدا ئەندامــە، لــەوە بەهێزتــر و زەروریــرە 

کۆمەڵگــەى  بۆیچــووە؛  کۆمەڵنــاىس  کــە 

گونجــاو بــە بەرهەمهێنــاىن گەلێــک لــەو 

تاکەکــەس  کــە  دیاریناکریــت  ســنوورانە 

ئاراســتەى  و  کولتــوورى  سیســتەمى  و 

تاکەکــەس  قاڵنــەرەکاىن  ئایدیۆلۆژیــى 

پەیڕەوییــان لێدەکــەن. کۆمەڵگەیەکــى لــەم 

دەبێــت  کونجــاو  کۆمەڵگەیەکــى  جــۆرە 

ــەکان  ــۆ بــووىن هەمــوو بوونــەوەرە مرۆیی ب

تەنیــا  نــەک  ئــازاد؛  تاکەکــەىس  وەک 

ــازادەکان،  ــە ئ ــردىن تاکەکەس ــێوازى کارک ش

بەڵکــو هەمــوو شــوناىس پیــاوان و ژنــان 

وەک تاکەکەســاىن ئــازاد کــە بــە ئاشــکرا 

ــەوە  ــۆى کۆمەڵگ ــە بەه ــن، چونک دەنارسێ

پێکهێــراون. 

کــە  گوتارێکــەوە  لەنێــو  ئەســتەمە 

دیاریکــراو  تــەواو  ئەزموونێکــى  بــە 

کۆتوبەندکــرا بێــت، بــووىن تاکەکەســێتى 

ئــازادی دیاریکــراوى مێژوویــى و شــوێنى 

و  مــن  ئەســتەمە  زۆریــش  دەربخرێــت، 

ــن  ــۆدا بی ــاىش ئەوت ــە هەڵوێســتێکى ب ــۆ ل ت

بوونــەوەرى  ئــەوە  بدەیــن؛  حوکــم  کــە 

ناتوانێــت  کــە  نییــە  تاکەکــەىس  مرۆیــى 

بــە ئــازادى هەڵبژێرێــت، ئــەو ســەرقاڵە 

شوناســە  ڕۆنــاىن  یــان  دروســتکردن  بــە 

و  خۆشــگوزەراىن  و  خــۆى  تایبەتییەکــەى 

تێرکــردىن ئارەزووەکانییــەوە کــە ناتوانیــن 
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بــە دروســتى وێنــاى ســنوورەکانیان بکەیــن، 

ئــەو مرۆڤــەى کــە ئــاواز و دەنگدانەوەیەک 

تایبەتیامنــدا  ژیــاىن  ئەزمــووىن  لــە 

نەفرەتییــە.  ئاژەڵێکــى  دەبینێتــەوە، 

و  ئەنرۆپۆلــۆژى  توێژینــەوە  بــەاڵم 

ئەوەیــان  بەڵگــەى  مێژووییــەکان 

وا  تاکەکەســەى  ئــەم  کــە  دۆزیوەتــەوە 

هیــچ  ئــازادە،  رسوشــتییەوە  ڕووى  لــە 

و  دەگمــەن  جۆرێکــى  لــە  جگــە  نییــە 

زنجیــرە  هەمــوو  لۆکاڵــى،  دیاردەیەکــى 

پێویســتبوون  تایبەتییــەکان  زۆر  ڕەوشــە 

تاوەکــو بێتــە بــوون، بــە بەرەنگاربوونــەوەى 

زینــدوو  دەتوانێــت  ڕەوشــانەیش  ئــەم 

ئــازاد  تاکــەەىس  مبێنێتــەوە. ڕێیتێناچیــت 

ــتیى  ــى گش ــان دۆخێک ــاىن ی ــى جیه دۆخێک

جۆرىــى مرۆیــى بێــت، تاکەکــەىس ئــازاد 

مێژووییــە.  و  کۆمەاڵیــەىت  ئەفرێراوێکــى 

دەشــیت ئــەم ڕســتەیەى کۆتایــى بــە بابــەىت 

ســەرەکى کتێبــى »ئــازادى« دابنێیــن. ئامانج 

ــەوە،  ــەم کتێب ــتى ئ ــە پش ــت ل ــان مەبەس ی

قســەیەکى  ڕووى  بــە  وەاڵمدانەوەیــە 

وایدەبینێــت  کــە  بەناوبانگــدا،  ســەیرى 

ئازادیــى تاکەکــەس )شــتێکە ئێمــە بــاوەڕى 

پێدەکەیــن یــان بەشــیوەیەکى رسوشــتى 

ــە  ــیفەتێک ک ــن، وەک س ــەى دەکەی گریامن

ــت،  ــە بێ ــان گەم ــت ی ــودە بێ ــێت بێه دەش

بــەاڵم هەمیشــە هەبــووە( وەک شــتێکى 

سەرســوڕهێنەرى دیــار کــە دەبێــت لەپێنــاو 

ئــەوەى تێگەیشــراو بێــت دەبێــت تەفســیر 

و رشۆڤــە بکرێــت. پەیامــى ئــەم کتێبەیــش 

ــى تاکەکــەس ناشــێت و  ــە کــە ئازادی ئەوەی

ــت،  ــراو بێ ــى باوەڕپێک نابێــت گریامنەیەک

دیاریکــراوى  جۆرێکــى  لەگــەڵ  ڕەنگــە 

ــش  ــە لەنێوی ــت و )ڕەنگ ــەدا هەبێ کۆمەڵگ

ــت(.  بچێ

ئێمــە ئــازادى وەک پەیوەندیــى کۆمەاڵیــەىت 

یــان  خاســیەت  وەک  نــەک  دەبینیــن 

خــۆى،  تاکەکــەس  تایبــەىت  ســیفەتێکى 

ئــەوە ســیفەتێکە پەیوەندییەکــى پتــەوى 

بــە جیاوازییەکــى زەقــى نێــوان تاکەکانــەوە 

واتــاى  کــە  جیاوازییــەى  ئــەو  هەیــە، 

هەنــدێ  بــە  ســەبابەرت  لێکدژیــش 

مــەرج یــان بارودۆخــى تــرى ڕابــردوو و 

ئێســتا دروســت دەکات. ئیمــە پێامنوایــە 

ئاماژەیــە  ئــازادەکان  تاکەکەســە  بــووىن 

لەنێــو  باردۆخــەکان  جیــاوازى  لەســەر 

لەوەیــش  دیاریکــراودا،  کۆمەڵگەیەکــى 

ــەو  ــەقامیرى ئ ــردن و س ــە جێگیرک ــر ل زیات

جیاوازییــەدا ڕۆڵ دەگێڕێــت و بەرهەمــى 

دەهێنێتــەوە. 

کــە  ئازادییــەى  ئــەو  وایدەبینیــن 

بەشــێوەیەکى تــەواوەىت وەک بارودۆخێکــى 

گشــتیى یــان جیهانیــى مرۆیــى باڵوبۆتــەوە، 

بــە ڕێژەیــى لــە مێژوویــى جــۆرى مرۆییــدا 
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شــتێکى نوێیــە، شــتێکى نوێیــە کــە بــە 

توونــدى پەیوەســتە بــە هاتنــى مۆدێرنــە و 

ــەو  ــازادى ل ــە ئ ــەرمایەدارییەوە. پێامنوای س

ــەم  ــەى ئ ــەم بانگەش ــت ئ ــاتەدا دەتوانێ س

ــەىت  ــى تایب ــە مانایەک ــکات ک ــە ب جیهانێتیی

وەربگرێــت و ئــەم مانایەیش پەیوەندییەکى 

ژیــان  هەلومەرجــەکاىن  بــە  نەپســاوەى 

ــە  ــت ل ــەوە هەبێ ــەکاىن ژیان ــان بارودۆخ ی

کۆمەڵگــەى ســەرمایەداریدا، کــە بــە تایبــەىت 

ــت  ــەوەدا دەبینێ ــەى ل ــە مۆدێرنەک ناوەڕۆک

مــرۆڤ توانــاى ئــەوەى هەبێــت ســەروەرى 

ئەوەیــش  بێــت،  خــۆى  چارەنــووىس 

ــەوە  ــێوازى لەدایکبوونیی ــە ش ــتە ب پەیوەس

الى ئەوانــەى کــە پێشــر ســەرقاڵ بــوون بــە 

ــەوە،  ــتەمى کۆمەاڵیەتیی ــتکردىن سیس دروس

چاخــە  تایبــەىت  زۆر  ســیفەتێکى  کــە 

مۆدێرنەکانــە. 

ئێمــە پێامنوایە ئــازادى لــە کۆمەڵگەکەماندا 

ــى  ــۆ تەواوکاری ــە ب ــمەرجێکى زەروریی پێش

بــۆ  و،  پێکەوەگونجــاو  کۆمەاڵیەتییەکــى 

ڕێکخــراو،  بەرهەمهێنانــەوەى  دووبــارە 

ئــەوە مەرجێکــە بــە بەردەوامــى بەشــێوازى 

کار  سیســتەمى  و  پێرفێکــت  کۆمەڵگــەى 

بەرهــەم دەهێرێتــەوە، ئــەم ســەنراڵیزمەى 

ــەوە  ــە پێک ــە ک ــەىس لینکێک ــى تاکەک ئازادی

ژیــاىن تاکەکــەس و جیهــان و کۆمەڵگە لێکر 

ــش  ــتەمى کۆمەاڵیەتیی ــتێتەوە، سیس دەبەس

ــوارى  ــە ب ــازادى، دوور ل ــرىن ئ ــۆڕاىن مۆدێ گ

ــوارى  ــە ب ــز، دەگەیەنێت ــان و هێ بەرهەمهێن

ئێمــەدا  کۆمەڵگــەى  لــە  بەکاربــردن؛ 

ــەم  ــى یەک ــەىس وەک ئازادی ــى تاکەک ئازادی

یەکەمیشــدا  پلــەى  لــە  تەماشــاکراوە، 

ئازادیــى بەکاربــەر، ئەوەیــش پەیوەســتە 

بــە بــووىن بــازاڕى چاالکــەوە، جــار لــەدواى 

جاریــش جەخــت لەســەر مەرجــى ئــەم 

ــەوە.  ــازاڕى چــاالک دەکات ــەى ب جــۆرە بوون

لــە کۆتاییــدا دەرەنجامــەکاىن ئــەم فۆڕمــەى 

دیکــەى  ڕەهەنــدەکاىن  بــۆ  ئــازادی 

دەکــەن،  کەشــف  کۆمەاڵیــەىت  واقیعــى 

ــیامى  ــەوە س ــوو ئەوانەیش ــەروو هەم لەس

سیاســەىت هاوچــەرخ یــان ڕۆڵــى دەوڵــەت؛ 

کــە  دەردەکەوێــت  بۆمــان  هەروەهــا 

ــەقامگیرى  ــى س ــەىت ئازادی ــەڵ ئیمکانی لەگ

تاکەکەســیدا بــە فۆڕمــە بەرخۆرییەکــەى، 

خــۆى  دەڕوات  ئاقــارەدا  بــەو  دەوڵــەت 

دوور  خــۆى  نەریتییــەکاىن  ئەرکــە  لــە 

بخاتــەوە کــە دووبــارە بــە کااڵکردنــەوە 

و  ســەرمایە  )recommodification(ى 

ــرۆڵ  ــاىن یاســایى کۆن ــەڵ ڕۆن ــوو، لەگ کار ب

هەتابــێ  –یەکەمیــان  هەژموونــدا  و 

دووبــارە  بــە  پەیوەندییەکــەى  کەمــر 

کەمــر  سیســتەمەوە  بەرهەمهێنانــەوەى 

ــا- ــى ن ــە فۆڕم ــیان ل ــەوە، دووەمیش دەبێت

سیاســیدا لــە ڕێگــەى بــازاڕى بەکاربردنــەوە 

هەڵدەوەشــێتەوە. دووەمیــن ئیمکانیــەىت 

نێــوان  هۆکارەکــى  پەیوەندیــى  ئاشــکرا 

پوکانــەوە یــان هەڵوەشــانەوەى وەزیفــەکاىن 

زیاتــرى  سەربەســتبووىن  دەوڵەتــە، 

ــان دیســپلینى  ــردن ی ــە بەڕێوەب ــە ل دەوڵەت

دیموکــراىس و کۆمەاڵیــەىت، هەوڵدەدەیــن 

لــە دەرکەوتنــى ڕیزبەندیــى کۆمەاڵیــەىت 

تێبگەیــن  دروســت  سیســتەمێکى  وەک 

لەبــرى ئــەوەى وەک نەخــۆىش یــان بــێ 

نەزمــى یــان لەالیەکــى تــرەوە بــە فۆڕمێکــى 

تــەواو نەخــۆىش کۆمەڵگــەى ســەمایەداریى 

مۆدێــرىن بەرایــى، لێــى بڕوانیــن. بــە کــورىت 

ئێمــە لێکۆڵینــەوە لــە لۆژیکــە ناوەکییەکەى 

فۆڕمــى سۆشیالیســتى کۆمەڵگــەى مۆدێــرن 

لــە  لێکۆڵینــەوە  هەروەهــا  دەکەیــن، 

دەرەنجامــەکاىن نەبــووىن ئازادیى بەرخۆریى 

بــۆ دۆخــى تاکەکەکــەس دەکەیــن. 
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