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سەرەتا:
«پێكهێنانی ئەوپەڕی رەزامەندیی زۆرترین خەڵك ،بنەمای ئەخالق و
یاسادانانە».
«حەقیقەتی پیرۆز» سودگەرایی
جۆن ستیوارت میل ،لەئێستادا زیاتر بە نوێنەری دیاری سودگەرایی
ناسراوە ،بەاڵم ناوبراو ئافرێنەری ئەم فەلسەفەیە نەبوو ،یان تەنانەت
نەبووە هۆكاری بڕشت و كاریگەرییەكەشی ،بەڵكو ئەوە (جێرمی بێنتام)ە كە
لەم رووەوە جێ دەستی دیارە.
جۆن ستیوارت میل ،لەدوا سااڵنی تەمەنیدا ،پێناسەیەكی جوانی
بێنتامی كردو لە بارەیەوە نوسی« :بێنتام چ ئەزموونێكی ناوەكی و دەرەكیی
نەبوو و ئاسایی ژیاو قەت خۆشی و ترشییەكی وای نەچێشت ،تەنانەت
نەیزانی نەخۆشیش چییە .لە منداڵییەوە تا تەمەنی ( )85ساڵی ،تەندروستیەكی
گەنجانەی هەبوو وەك گوێزی ساغ وابوو .نەیزانی خەم و خەفەت چییە،
لە مەینەت و كوێرەوەری بەدور بوو .تا چاوی لێكنا هەر دەتوت كوڕە
جەحێڵە».
ماڵباتی بێنتام پارەیەكی باشیان بەمیرات بۆ بەجێهێشتبوو كە لە
ژیاندابوو ،پاڵی لێدایەوە و لەو پارەیەی خ��وارد .لەو هەلە زێڕینەی كە
لەم رووەوە بۆی هەڵكەوتبوو ،كەڵكی باشی وەرگرت و سەرپاكی ژیانی بۆ
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بیركردنەوە و هزرین تەرخانكرد .هەڵبەت هەر خۆی بە فەلسەفە و بابەتگەلی
تیۆریكەوە خەريك نەكرد .ئەو ئامانجە پێشەنگەی سودگەرایی كە بۆ خۆی
ئافڕاندی ،سەرلەبەری مێشكی بەخۆیەوە سەرقاڵ كرد .بێنتام لە هەموو
بوارەكاندا ،لە سیاسەتڕا بگرە تاكو زیندانەكان ،لە فەلسەفەرا بگرە تاكو
دەنكە نۆكێكی كەسكی بەستو ،بەدوای پێشكەوتندا دەگەڕا .پرۆژە پراكتیكییە
بەناوبانگەكەی (پان ئۆپتیكون) پرۆژەی شۆڕشێكی نوێ بوو بۆ زیندانەكان.
پرۆژەی زیندان وەك بازنەیەك وابوو كە ژوورە تاكەكەسییەكان لە ناویدا بوون
و ئەو تاوەرەی كە دەبوو پاسەوانەكان تێیدا پاسەوانی بكەن لە ناوەڕاستی
بازنەكەدا هەڵكەوتبوو .تاوەرێك كە تەواو دەیڕوانی بەسەر دەوروبەرەكەیدا،
(پان ئۆپتیك) ئەو هەلەی بۆ زیندانییەكان رەخساندبوو ،كەوا هەر لەجێی
خۆیانەوە ،چاودێریی هەموو ژوورە تاكەكەسییەكان بكەن .لەهەمانكاتیشدا
شێوازی تەالرسازییەكەشی ،هەرتاقە تایبەتمەندیی نوێی گرتوخانەكە نەبوو،
بەڵكو بێنتام رێگایەكی دۆزیبووەوە تاكو زیندانەكەی وەك كارگەیەكی بەرهەمدار
هەڵسوڕێنێ و بەم شێوەیە كردی بە رێكخراوێكی خۆبژیو ،هەروەها ئەو كارە
قورسانەش كە بەندییەكان ئەنجامیان دەدان« ،وایان لە تاوانكارەكان كرد ،كە
هەم دەسپاكتر بن هەم هێژاتر» .زێدەباری ئەمەش ،پرۆسەیەكی ئەوتۆ مرۆڤانی
تریش بوو ،چونكە رەوشی بەندییەكان لە رووی خۆراك و تەندروستییەوە
رۆژبەرۆژ باشتر دەبوو ،هەربۆیە بۆ پەیداكردنی داهاتی زیاتر ،زۆرتر كاريیان
دەكرد .بێنتام وا شەیدای پڕۆژەكەی ببوو ،كە لەپێناوی هاندانی دەوڵەت
بۆ وەرگرتنی ئەم ئەزموونە و كارپێكردنی ،قەرزێكی زۆری كردە بار بەسەر
خۆیەوە و هەر لەم سۆنگەیەوەش مایەپوچ بوو كەوتە زیندانەوە .شارەزایەتیی
لە یاساكانی مایەپوچی (كە ئەوكات سزای ( )48كاتژمێر كۆتكردن ،هەروەها
گوێبڕینشی بەدواوە بوو) ناوبراويیان بەخورتی راچڵەكاند.
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ئیدی پرۆژەگەلی پراكتیكیی بێنتام ،وەك شێوازی سەرەتایی لە
تەلەفۆن (ڕایەڵەیەكی بۆڕی ئاسا بوو بۆ قسەكردن) هەتاكو پرۆژەیەك بۆ
نۆكەندێك لە بەشی بەرتەسكی پاناما لە ئۆقیانوسی ئارام ،هەروەها پرۆژە
بەناوبانگەكەی بۆ فریزكردنی سەوزەوات تاكو وا بكات ،كە نۆكی سەوز بە
تازەیی لە ئێوارەی كریسمەسدا بخورێ .پرۆژەكانی دیكەشی بریتی بوون
لە :چاكسازی لە یاساكاندا ،رزگاركردنی كۆلۆنییەكان ،داڕشتنی دەستورێك
بۆ بەریتانیا ،كردنەوەی زانكۆی لەندەن ،هەروەها دواجاریش كارێكی گرنگی
تری كرد ،ئەویش پێداچوونەوەیەكی قوڵبوو بە یاسای مایەپوچبووندا.
بێنتام لە ژیانیدا هەر خەریكی باسوخواس و گەنگەشە بوو لەگەڵ
كاربەدەستانی بااڵی دەوڵەتدا ،بەاڵم نەك بۆخۆی راستەوخۆ ،چونكە كەسێكی
شەرمن بوو وای پێ باش بوو ،كەوا لە پەناوە و بەتەنیا و بێ قڕە ،خۆی بە
بیركردنەوە و پرۆژەكانیەوە سەرقاڵ بكات ،بۆیە تەنیا قوتابی و هاوڕێیانی
نزیكی سەردانیان دەكرد« .جیمز میل» ،باوكی (جۆن ستیوارت میل)یش هەر
وا بوو .ئەم گروپە كە ناویان «توندڕەوگەلی فەلسەفی» بوو ،بۆچوونەكانی
بێنتامیان لەناو خەڵكدا باڵودەكردەوە .الیەنگرییان لە بۆچوونەكانی بێنتام،
بەتایبەت كاری زۆری كردە سەر پەرلەمان .لە پەرلەمانیشدا «دەیڤید
ریكاردۆ» گەورەترین ئابوریناسی نەریتیی ئەوكات ،الیەنگریی لێدەكرد.
نامە شێلگیرانە یەك لە دوای یەكەكانی بێنتام بۆ كاربەدەستانی دەوڵەت
(هەندێكجار بێ ئەوەی پێیان خۆش بێت) چاكسازی قوڵیان لێكەوتەوە.
بێنتام وێڕای نامەگۆڕینەوە لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتیی «بانكی بەریتانیا»
سەبارەت بە جۆرە پارەیەكی كاغەزیی نوێ كە تەزویر نەكرێ و تازەش بیری
لێكردبووەوە ،بە رێكەوت پرسیاری لە بڕی راستی پارەی وەگەڕخراو كرد.
بەڕێوەبەری بانكەكە زانیی كە نازانێ بڕەكە چەندەیە .چ كەسێكی دیكەش
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لە بانكدا نەیدەزانی .بانكی ناوبراو وای لێكدایەوە ،كە ئەگەر بە درووستی
بانگەشەی ئەوە بكات ،كە كۆنترۆڵی بەسەر نەختینە (وشكەپارە)وە هەیە،
پێویستە بزانێت كە لە بنەڕەتدا چەندەی ماوە.
بەم پێیە دەكرێت جێرمی بێنتام شانازی بەخۆیەوە بكات كە
ژمارەكردنی پارەی كاغەزی لە بەریتانیا داهێناوە ،هەروەها بۆ یەكەم جار
سیاسەتی روونی دراوی داناوە.
بەوحاڵەش بێنتام قەت لەگەڵ مرۆڤێكی خەیااڵویی ناسراودا بەراورد
نەدەكرا .سەرجەم پرۆژە و پالنە جۆرەجۆرەكانی لەسەر پرەنسیپێكی سەرەكی
دامەزرا بوون كە ئەویش «سودگەرایی» بوو .بێنتام دەیوت« :سروشت
مرۆڤی خستوەتە ژێر ڕكیفی دوو سەروەری مەزنەوە ،كە ئەوانیش ،ئازار و
چێژن .تەنیا ئەم دووشتەن كە نیشاندەدەن ،كە دەبێ چ بكەین هەروەها
چ دەكەین».
وەها بیرێكی رۆشنبیرانە و مرۆڤدۆستانە كە لەو سەردەمەشدا بە
شۆڕشگێڕانە لە قەڵەمدەدرا .گەرچی ئەمانە ،ئەمڕۆكە بە المانەوە سادە
و ساكارن ،بەاڵم بە پلەی یەكەم ،بەرهەمی هەوڵی بێنتام ،جیمز میل
و كوڕەكەی واتا جۆن ستیوارت میل و هاوكارە سودگەراكانی ئەوانن.
ئەوەی ئەمڕۆكە الی ئێمە ئاسایی دەنوێنێ ،بە درێژایی مێژوو لە زۆربەی
كۆمەڵگەكاندا بە هیچ شێوەیەك ئاسایی نەبووە و ئەمڕۆكەش لە كۆمەڵگە
نە زۆر بچوكەكانیشدا هێشتا بەدیناكرێ .ئاماژە الوەكییەكانی ئارمانجە
«سودگەرایی» یەكەی بێنتام ،یەكڕاست باوەڕ بە لیبراڵیزمی دیموكراتیكی
لێكەوتەوە و باڵی بەسەر كۆمەڵگەی ئازادی رۆژئاوادا كێشا.
سودگەراییی بێنتام لەسەر ئەو چەمكێك بنیاتنرابوو ،كە خۆی
پێیدەوت» :هەقیقەتی پیرۆز» .بەگوێرەی ئەم چەمكە» پێكهێنانی ئەوپەڕی
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رەزامەندیی زۆرترین خەڵك ،بنەمای ئەخالق و یاسادانانە ».ئامانجی ئەوەبوو
كە فەلسەفەكەی و وێڕای ئەویش زانستە كۆمەاڵیەتییەكان ،وەك زانستگەلی
سروشتی بكاتە بابەتێكی نەگۆڕ ،ئەو سودگەرایی و ئەسڵی چێژەكەی بە
بنەمای نوێی ئەخالق لەقەڵەمدەدا و چاوەڕوانی ئەوەی هەبوو ،كە ڕۆژیك
«نیۆتۆن ئاسا» واتە وەك چۆن بناغەی بۆ زانستگەلی سروشتی دانا هەر
بەو جۆرەش بناغەیەك بۆ زانستگەلی كۆمەاڵیەتی و فەلسەفە دابنرێت.
بۆچوونی سەرەكیی ناوبراو لەسەر «بنەمای سود» دانرا بوو ،كە وەك
بنەمایەكی ئەخالقی چاوی لێدەكرد .ئەوەی چێژی لێبكەوێتەوە باشە و
ئەوەی ببێتە هۆی خەم و ئازار ،خراپە ،بەاڵم بۆ ئەوەی وەها بنەمایەك،
رەنگێكی ئەخالقی وەربگرێت ،دەبێ لە ڕوانگەی كۆمەاڵیەتییەوە سەیر
بكرێت .ئەوەی راستە زۆرترین چێژی لێدەكەوێتەوە و ئەوەش ناڕاستە خەم
و ئازاری زیاتری بەدوادا دێت .كاتێك بڕیاری قورس بدەین دەبێ ،دوا چێژ
و دوا ئازارمان لەبەر چاو بن.
لێرەدا پرسی سەرەكیی سودگەرایی لە بەردەمماندا قوت دەبێتەوە.
ئەویش ئەوەیە كە چۆن دەكرێت رێ��ژەی چێژ لە ئاستی تاك و لە
ئاستی گشتیدا دیاریبكرێت؟ بێنتام بە وردی چووە ناو ئەم بابەتەوە و بۆ
دیاریكردنی رێژەی چیژ «حیسابی چێژ»ی داهێنا .لە لێكدانەوەی خۆیدا
حەوت الیەنی چێژی لە بەرچاو گرتبوو ،كە بریتی بوون لە بەردەوامی
و ژمارەی ئەو كەسانەی كە لێی بەهرەمەند دەبوون .هەروەها چواردە
جۆری جیاوازی لە چێژە سادەكان ریز كردبوو كە دەسەاڵت ،دەوڵەمەندی،
لێزانی ،خۆشناوی دەگرتەوە و دواچێژیش نیازپیسی بوو ،كە بایەخی
لەوانی تر كەمتر نەبوو .هەروەها دوازدە ناخۆشی و رەنجی سادەی دیاری
كردبوو كە لە بێ هیواییڕا بگرە تاكو حەزی (چەمكێك كە گوایا زۆربەمانی
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وەك مازۆخیست دەزانی) دەگرتەوە .بەاڵم خاڵی سەرەكی لێرەدایە كە چێژ
چ لە ئاستی تاكدا چ لە ئاستی كۆمەاڵیەتیدا بەوردی ناپێورێت .تەنانەت
ئێستاكەش لەرووی بایۆلۆژییەوە ،هەروایە .پێوەرێكی جێگیر بۆ پێوانی
چێژ بەدی ناكرێت« .جۆكییەكی هندی» ڕەنگە بە خواردنێكی تیژ و پڕ لە
بەهارات و یان نوێنێكی پڕ لە بزمار خۆشی بچێژێ .بەاڵم دانیماركییەك
ئەمە قبوڵ ناكات.
بێنتام لە نزیكەوە هاوكاریی «جیمز میل»ی دەكرد و زۆر هۆگری
كوڕەكەی ،واتە «جۆن ستیوارت میل» بوو .هەر لە سەرەتاوە هەردووكیان،
«جۆن ستیوارت»یان وەك میراتگری سروشتی بێنتام و باشترین بەربژێر
بۆ ئەوەی مەشغەڵی بۆچونەكانی بێنتام بداتە دەستی نەوەی داهاتوەوە،
دەزانیت.
بێنتام لە رۆژی شەشی جونی سالى ( ،)1832واتە دوو رۆژ پاش
پەسندكرانی «پرۆژەی یاسای ریفۆرم» كە هەوڵێكی زۆری بۆ سەرخستنیدا،
كۆچی دواییكرد .ئەم پرۆژەیە سیمای سیاسی بەریتانیای گۆڕی و مافی
دەنگدانی گواستەوە بۆ چەقی ئەو شارە نوێیانەی كە لە سۆنگەی شۆڕشی
پیشەسازییەوە دروست ببوون .دیارە ئەمە هێشتا دور بوو لە دیموكراسی
بە مانا ئەمڕۆییەكەی .بەشێكی زۆری چینی ناوەندیی خوارەوە و سەرجەم
چینی كرێكار هێشتا مافی دەنگدانینان نەبوو .سەرەڕای ئەوەش پرۆژەكە،
دەستپێكی بزاڤێكی نوێ بوو بەرەو دیموكراسییەكی گشتگیر لە بەریتانیا كە
لە ماوەی سەدەیەكدا جێگير بوو.
م��ەرگ��ی بێنتام ه���ەروەك ژی��ان��ی ،نائاسایی ب��وو .بەگوێرەی
وەسییەتنامەی «زانستیی مۆدیڕن»ی ناوبراو ،دەبوو لە رێورەسمی ناشتنیدا،
بە بەرچاوی هاوڕێیە ئازیەتبارەكانیدا تەرمەكەی توێكاری بكەن .دەبوو
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جلوبەرگی پیاسەكردنەكەی بكرێتە جەستە ئاخنراوەكەی و هەروەها كاڵوە
قامیشییەكەشی لەسەر بكەن و لەسندوقە شوشەیەكدا پیشانی خەڵكی
بدەن ،چونكە پێیوا بوو ئەم «روخسارەی خۆی» لە هەرچەشنە پەیكەرێك
سەرنجراكێشتر دەبێت .لەسەر داواكەی ناوبراو ئەم دیمەنە ترسێنەرە ئەمڕۆ
لە جێگەیەكی شوشەییدا لە «یونیورسیتی كۆلیژی»ی لەندەن دا (كە هەوڵی
زۆری بۆ دامەزراندنیدا) دانراوە .خوێندكاران بەپێی تێگەیشتنیان لە «بنەمای
چێژ»ی بێنتام ،هەر چەند سال جارێك هەوڵدەدەن سەرە مۆمیایی كراوەكەی
ئەو «رزگار» ( )1بكەن.
ژیان و بەرهەمەكانی میل
جۆن ستیوارت میل رۆژی (20ی مانگی ئایاری  )1806لە لەندەن لە
دایكبووە .هەر لە سەرەتای منداڵییەوە باوكی چاودێریی خوێندنەكەی دەكرد.
جیمز میل سور بوو لەسەر ئەوەی كوڕەكەی بكاتە بلیمەت .جۆن ستیوارت
میل لە تەمەنی سێ ساڵیدا دەستیكرد بە فێربوونی بیركاری(ماتماتیك)و زمانی
یۆنانیی كۆن .لە تەمەنی هەشت سااڵندا خەریكی فێربوونی التین ،جەبر و
هەندەسە بوو و لە تەمەنی ( )12ساڵیدا خۆی بۆ لۆژیك و فەلسەفە ئامادە
دەكرد ،بەاڵم هەموو شتێك بەپێی بەرنامە نەچووە پێش .میل لە حەوت
ساڵیدا «تێئتتوس»ی ئەفالتونی بە زمانی سەرەكیی ،واتە یۆنانی خوێندەوە.
ئەگەر چی لە وشەكان تێدەگەیشت و بە دوایدا رستەكانی دەخوێندنەوە،
بەاڵم بۆی دەركەوت كە بە هەر هۆیەك بێت ،ناتوانێت لە كاكڵی بابەتەكە
بگات .بەپێی ئەوەی كەوا ئەم دیالۆگە بەرزەی ئەفالتون ،لە راستیدا باسێكی
تێروتەسەلە سەبارەت بە هەندێك خاڵی ورد ،لەمەڕ میتۆدی پێناسەكردنی
«لۆژیك» بۆ خۆی ،بۆیە نابێ لە چەقین و كۆڵەواریی منداڵێكی وەك جۆن
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سەرمان سوڕ بمێنێ ،بەاڵم بۆ جیمز میل وانەبوو دیسان كتێبەكەی بە جۆن
خوێندەوە.
پڕۆگرامی پەروەردەی جۆن ،بگوێدانە هیچ ویست و حەزێكی تری
ئەو ،رۆژانە لە كاتژمێر شەشی بەیانییەوە دەستیپێدەكردو هەتا الی ئێوارەی
دەخایاند .بۆی نەبوو لەگەڵ مندااڵنی دیكەدا یاری بكات و نەدەبوو پشوش
بدات ،تاكو فێرە تەمبەڵی نەبێ و هەروا یەكبین لە خوێندن بەردەوام بێت،
هەروەها نەدەبوو بەالی شیعر و خەیااڵ بڕوات .باوكی ،پێیوابوو كە دەبێ
سۆزی تایبەت بكرێتە قوربانی دەربڕینی راشكاوانەی دان بە خۆداگرانەی
سەلماندن ،یان رەتكردنەوەی گشتی .لە میتۆدەكەشیدا پشتی بەم پەندەی
»واڵتەر لیندور» دەبەست كە دەڵێت« :ئاشناكان كەم ،دۆستان كەمتر،
نایەكدڵ ».جیمز میل گەورەترین داكۆكیكاری ئاشكرای بنەمای چێژی بێنتام بوو،
هەروەها مامۆستای «ریكاردۆ» بیرمەندی گەورەی ئابوری بوو ـ كە لە ماڵە
چۆڵەكەیدا ببووە بوونەوەریكی سامناكی ڤیكتۆریایی .پەرۆش و مشوری ناوبراو
بۆ پەروەردەكردنی كوڕەكەی لەرادە بەدەر بوو .جۆن ستیوارت میل دەڵێ،
لەتەمەنی سێزدە ساڵێدا «خولێكی تەواوی لە ئابوری سیاسیدا» بینیبوو .ئەمە
چ درۆی تێدا نەبوو :لەمەودوا ئیدی لە دەمەتەقێی نێوان باوكی و ریكاردۆدا
بەشداری دەكرد ،نوێترین بۆچوونە ئابورییەكانی دەقۆستەوە و تەنانەت جاروبار
تێبینیی زۆر هوشیارانەی خۆشی دەردەبڕی.
میل لە تەمەنی پازدە ساڵیدا واتە ساڵی (« )1821نامیلكەی «ئەخالقیات
و یاسادانان» ی بێنتام خوێندەوە .بۆ خۆی دەڵێ :كاتێك ئەم بەرهەمە سێ
بەرگییەم تەواو كرد» ببووم بە كەسێكی دیكە» .هۆگری بۆ بێنتام و بیروباوەڕە
سودگەرایانەكەی بێ سنور بوو« .لێرەوە بەدوا شتێكم هەبوو كە بەهەق دەبێ
پێ بوترێ ئامانجی ژیان ،ئەویش بوونە ریفۆرمیستێكی جیهان بوو».
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بێنتام قەت مشوری باڵوكردنەوەی بەرهەمەكانی نەدەخوارد .داوای
لە هاوڕێیان و كەسانی نزیكی دەكرد ،كە كتێبە تەواو بووەكانی لەو نامیلكە
ناتەواوانەی كەوا رۆژانە دەینوسین و بریتیبوون لە تێڕامانە گشتییەكانی لەمەڕ
بابەتگەلی جۆرە جۆری رۆژان��ە ،لێك هەاڵوێرن و كۆیان بكەنەوە .جۆن
ستیوارت میل لە تەمەنی هەژدە ساڵیدا ئەركی گەورەی كۆكردنەوە و داڕشتنی
هەزاران الپەڕە لە دەستنوسە ناخۆشەكانی بێنتامی لەئەستۆ گرت .كە بەسەر
یەكەوە زیاتر لە یەك ملیۆن وشە دەبوون .ئەمە لە ئەنجامدا وەك بەرهەمیك
«لەمەڕ شایەتەكان» لە چەند بەرگدا باڵوكرایەوە.
دواتر میل لە ژیاننامەكەیدا بۆ خۆی نوسیویەتی ئەو ڕاستییەی وەبیر
هێنایەوە كەوا »من هیچ كات گەنج نەبووم ».دەتوانی فەزای ماڵەكەی بێنیتە
پێش چاوی خۆی ،كە تێدا پیاوێك دەسەاڵتی هەیە ،كە كوڕەكەی ئاوای
باسدەكات« :هەرچەشنە سۆز و خۆشەویستییەكی لە هەر بەرگێكدا بوایێ
زۆر بە سوك و چروكی دەزان��ی .ئەم بابەتانە الی ئەو جۆرێك بوون لە
شێتی ».ئاخۆ دایكی میلی گەنج لەگەڵ ئەم دۆخە چیدەكرد؟ ئەو لە ترسان
یان لەبەر بێ دەسەاڵتی ،هیچی نەدەكرد .ئەمانەی بەچاوی خۆی دیتبوو:
دایكی شێتخانەیەكی بەڕێوە دەبرد .جۆن ستیوارت میل زۆر بە مەبەست ،لە
سەرجەم ئەو ( )325الپەڕەی ژیاننامەی خۆیدا بۆ یەك جاریش ئاماژەی بە
دایكی نەكردوە.
ش��ۆردن��ەوەی مێشكی جۆن ستیوارت میل بە یارمەتیی باوكی
ئەوەندە سەركەوتوانە بوو كە لە تەمەنی بیست ساڵیدا ،تەنانەت ژیانی
دەروونیی ئەو بەتەواوی لە ژێر هەژمونی ئەقڵدا بوو ،تەنانەت ئیزنی بە
خۆی نەدەدا ،كەوا سەرپێچی لە بڕیارەكانی مێشكی راهێنراو و شۆردراوەی
خۆشی بكاتت .تەنانەت واش دەردەكەوت كە لە بەهرەی دەگمەنی خۆشی
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ئاگادار نییە و ئەم بەهرەیەشی «نەك هەر لە سەرو ئاستی باوی خۆیەوە
نەدەدیت ،بەڵكو بە كەمتری» لە قەڵەمدەدا .ئەوەی من دەمتوانی ئەنجامی
بدەم ،بێگومان هەر كچ و كوڕێكی دیكە بە توانایەكی مامناوەندییەوە
دەیانتوانی ئەنجامی بدەن» ،كەچی بڕیارێكی ئاوا كەسێك دەیدا كە قەت
لەگەڵ هاوتەمەنەكانی خۆی هەڵسوكەوتی نەكردبوو ،یان ئازادانە قەت
گفتوگۆی نەكردبوو .بەو حاڵەش هوشیاربوونەوەیەكی بەردەوام ،وردە
وردە لە گەنجێكدا كە قەت گەنجیەتی نەكردبوو ،سەریهەڵدا .لە ڕۆژێكی
تەمومژاوی پاییزی ()1826ی لەندەندا ،وەك هەمیشە سەرقاڵی ئەركەكەی
بوو ،لەپڕ هەڵوەستەیەكی كرد و لە خۆی دەپرسی« :وام دانا هەموو
ئاواتەكانت هاتنەدی  ...ئاخۆ ئەمە شاد و خۆشحاڵت دەكات؟» بە قسەی
خۆی «هوشیارییەكی خۆڕسك بە بەرزيی وەاڵمیدایەوە ،نا! دڵم داخورپا
كۆڵەكەكانی ژیانم بە تەواوی روخان» .ئەو پیاوە گەنجەی كە بڕوایەكی
پتەوی بە فەلسەفەی رەزامەندی هەبوو ،كەچی بۆ خۆی دەستەبەر نەدەكرا.
جۆن ستیوارت میل هەر لە كۆنەوە پەریشانییەكی دەرونیی لەگەڵدا
بوو .وا دیاربوو دەیشاردەوە ،تەنانەت لە دایك و باوكیشی شاردبووەوە،
وا دیار بوو قەت پێیان نەزانی بوو .بەو حاڵەش لە سۆنگەی ئەو كێشە
دەرونییەوە ،گۆڕانكارییەكی مەزن بەڕێوە بوو .میل دەستی بە خوێندنەوەی
شیعرە رۆمانتیكيەكانی «وۆردزۆرس» و بەرهەمەكانی كۆمەڵێك رووناكبیری
رۆمانتیكی وەك «سان سیمۆن» كە داوای ریفۆرمی كۆمەاڵیەتیی لە فەرەنسادا
دەكرد ،كرد .دواتر رۆژێك لە كاتی خوێندنەوەی بیرەوەرییەكان دا بە
هەڵكەوت شاعیری هەست ناسكی فەرەنسی «ژان فرانسوا مارمۆنتل»ی
دۆزییەوە .كاتێك گەیشتە ئەوێ ئەو بەشەی كە شاعیرەكە باسی مەرگی
دایكی دەكرد ،دەستی بە گریان كرد .باسی ئەوە دەكات كە ئەو «وێنە
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بەهێزە»ی شیعرەكە كاری تێكردبوو ،هەرچەند باسی ئەوە ناكات ،كە
دیمەنەكە چی ب��ووە .ئەو ویستە سەركوتكراوە كە وەها رووداوێ��ك
لە ژیانیدا رووی داوە ،ئەوە كەتبووە پێش سەردەمی «فرۆید»ەوە و
لێكدانەوەی زەحمەت بوو .میل بەو ئەنجامە گەیشت كە چاك بووەتەوە:
«ئازارێكی ئەوتۆ كە دەیوت ،هەموو هەستێكم مردووە ،نەمابوو» .جۆن
ستیوارت میل ئەوجا كەوتە ئافراندنی مرۆڤ لە فەلسەفەكەی خۆیدا.
میل ئەگەرچی باوەڕی بە سودگەرایی هەبوو ،بەاڵم لە ڕوانگەیەكی
رەخنەگرانەوە ئاوڕی لە بناغەدانەرانی دای��ەوە .سەبارەت بە بێنتام وتی:
»هوشیاریی ئەم رۆحە ئاواڵدوانەی بژاردەكاتنی سەردەمی ئێمە (واتە كەسانێكی
رۆمانتیكی وەك وۆردزۆرس) ،قەت لەودا پێكنەهات ».بەو پێیە بەو ئەنجامە
گەیشت ،كە بێنتام سەر بە «ناكارامەترین و ساردوسڕترین نەوەیە كە بەریتانیا
پەروەردەی كردووە ».لەم بۆچوونەدا تەنیا ئەو نیمچە دژایەتییە هوشیارانەی
ئەوی بەرامبەر بە باوكی دەرنەخست ،بەڵكو لە هەمانكاتیشدا پێیوابوو كە
بێنتام «خێرخوازێكی گەورەی مرۆڤایەتی» بوو .میل جگە لە هێنانە ئارای
توخمی مرۆیی ،هەروەها دەیویست بەگشتی پەرە بە چەمكی سودگەرایی
بدات .بۆ ئەم مەبەستەش ئەوەی كە وەك چەمكی لیبراڵی بەرین و بەسود
دەستیپێكردبوو ،دەبوو لە رووی لۆژیكییەوە بیكاتە فەلسەفەیەكی دارێژراو و
بەڵگەمەند.
میل سەرەڕای ئەوەی دەیوت ،چاك بووەتەوە ،كەچی وردە وردە
لەو بارە پەرێشانە دەرونییە دەرباز بوو .ئێستا ئیتر بە بەشداریكردن لە
كۆنسێرتە كالسیكەكاندا ،باوكی تووڕە دەكرد ،لە هەمانكاتدا لە گەرمەی چێژ
وەرگرتن لەو چەشنە كۆنسێرتانە ،زەینە لۆژیكییەكەی دەبزوت و خەمی ئەوەی
لێ دەنیشت كە مۆسیقاكە درەنگ ،یان زوو هەر كۆتایی دێ .تەنیا ژمارەیەكی
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دیاریكراوی نۆتی هەیە ،بێگومان هەموویان دەكاتردەكرێن( .سەرەڕای ئەو
نەزانكارییە ساكارەی میل ،بەخۆشییەوە لە سۆنگەی تەندروستیی ئەقڵییەوە،
هێزە لۆژیكییە ریزپەڕەكەی گەڕایەوە).
میل گەنجێكی وشك و ڕەزاگران ،شەكەت و یەكجار زوو ڕسكا بوو ،لە
سۆنگەی ئەو ئەشكەنجە دەرونییەیەوە ،بوو بە خاوەن بەهرەیەكی كەم وێنە.
لە ئەنجامی هەڵسوكەوتی یەكجار وشك ،هەروەها ئەو هێزی ئافڕاندنەی
كە باوكی تێیدا پێكیهێنابوو ،بوو بە پیاوێكی زۆر تێگەیشتوو و توانیی لەگەڵ
ڕوانگەگەلی تریش جوان مامەڵە بكات ،هەر بۆیە ئامانجە زۆر بەرزەكەی
پوختەتر ببوو .هەستێكی زۆر گەشبینانەی لەمەڕ واتای مرۆڤانیی رەزامەندی
پەیدا كردبوو ،بۆیە بە سوك چاوی لە تاقمگەرایی بەرچاوتەنگانە و بیرتەسكی
دەكرد.
پاش ئەم وەرچەرخانە قوڵە دەرونییە ،لە تەمەنی بیست و چوار ساڵیدا
عاشقی ژنێك بوو ،كە بەالیەوە زۆر سەرنجراكێش و زیرەك بوو .ئەویش
«هەرییت تیلۆر»ی بیست و دووساڵ بوو ،شاعیرێكی پڕ هەست و سۆزی
كەوی بوو ،زوو وەاڵمی جۆنی دایەوە ،بەاڵم مخابن شودار بوو ـ شوەكەی
بازرگانێكی بە كەیف و سەركەوتو بوو كە دەركەوت لە تێگەیشتن و زانايیدا
لە میل كەمتر نییە .جۆن تیلۆر هەرییتی خۆش دەویست ،بەاڵم هاوسەرە
بەهێزەكەی زوو بەو قەناعەتەی گەیاند كە جۆن ستیوارت میلی خۆشدەوێت.
هەستی وەفاداری «هەرییت» بە هاوسەرەكەی كە زۆر قوڵ خۆشی دەویست
وای لێكرد تاكو مێردەكەی لەوە دڵنیا بكاتەوە كە ئەگەرچی پێداگرە لەسەر
ئەوەی دڵبەرەكەی ببینێت ،بەاڵم لە نێوانیاندا پێوەندییەكی «ناشیاو» نایێتە
گۆڕێ .ساڵی دواتر شاژنە «ڤیكتۆریا» بوو بە شاژنی بەریتانیا و ئەم پێوەندییە
ئەویندارانە (ڤیكتۆریاییە) بيست ساڵی دیكەشی خایاند.
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میل ب��ەردەوام لەگەڵ هەرییت تیلۆر یەكتریان دەبینی و تەنانەت
هەندێ جار كە جۆن تیلۆر بەبۆنەی كاری بازرگانییەوە لە سەفەردا بوو،
پشوی كۆتایی هەفتەشیان پێكەوە دەبردە سەر .كاتێكیش دەرفەت نەڕەخسابا،
جۆن تیلۆر دوای نانی شێوان بە ئەنقەست دەچووە یانەكەی خۆی و دواتر
سەروكەلەی جۆنی عاشقی ژنەكەی بۆ شەوێكی ئەفالتونی وێڕای شیعر و
باسی فەلسەفی ،پەیدا دەبوو .پاش چەند ساڵ جۆن تیلۆر وای لێهاتبوو
زوو هەڵدەچوو ،جۆن ستیوارت میلیش بەردەوام برۆی دەفڕی (لەناكاو توند
دەجواڵ)و چەند ئازارێكی رۆحیش هزریان تێكدا ،بەاڵم بەدەر لەمانەش ،بە
ڕەواڵەت وا دیاربوو هەموویان ئارام و بێ كێشەن .ئەمان كە پشتیان بەوپەڕی
هێزی رەسەنایەتی خۆیان دەبەست ،هەرسێكیان قاڵببوون ،بۆیە هەرسێكیان
سەركەوتن .تیلۆر لە بازرگانیكردن بە كەرەستە كیمیاییەكان پارەیەكی زۆری
كۆدەكردەوە ،میل بوو بە فەیلەسوفێكی دیارو هەریتیش كاریگەرییەكی
زۆری هەبوو لە درووستبوونی بۆچوونەكانیدا( .میل دواتر رایگەیاند كە لە
نوسینی زۆربەی بەرهەمە سەرەكییەكانیدا ،هەرییت هاوكارییكردوە) .ئەو دەم
رۆژ رۆژی دەنگۆو ڤیكتۆریایيەكان بوو .میل لەگەڵ سەرجەم ئەو دۆست و
هاوڕیێانەی ،كە تەنانەت پڕكێشی ئەوەیان كردبا لەالی باسی دڵبەرەكەی بكەن،
دەنگی دەبڕی .تیلۆر سەرقاڵی میوانیگەلی مەی خواردنەوەی شەوانەی خۆی
بوو .هەرییتیش تواناییەكی سەیری لە خۆ بووراندنەوەدا پەیدا كردبوو.
میل هەروا شێلگیر بوو لەسەر ئەركەكەی خۆی .لە تەمەنی هەژدە
ساڵیدا چووە ناو كاری بەڕێوەبەرییەوە و پۆستێكی بەڕێوە دەبرد لە كۆمپانیای
هیندی خۆرهەاڵت كە باوكی یەكێك لە بەرپرسە بااڵكانی بوو( .جیمز میل
ئیزنی ئەوەی نەدەدا كە كوڕەكەی میراتە فیكرییەكانی لە زانكۆدا خراپ
بكات ).چەند ساڵ دواتر جۆن ستیوارت میلیش ئەركی هەڵەبڕیی «وێست
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مێنستر ریڤیو»ی بەناوبانگی گرتە ئەستۆ كە نوسەرانێك وەك :كالریج و جۆرج
ئەلیوت تێیدا كاریيان دەكرد( .یەكێك لە دەستكەوتە ئەدەبی و فەلسەفییەكانی
ئەم گۆڤارە ،ناساندنی كانت بە خوێنەرانی ئینگلیزی زمان و لێكدانەوەی
بەرهەمەكانی شۆپنهاوەری نەناسراو بوو كە ئەمەش وایكرد ،هەرچەند بە
درەنگەوە ،بەاڵم پاش ئەم كارە ،ناوبانگی شۆپنهاوەر لە ئەڵمانیا باڵو بێتەوە).
ئێستاكە ئیدی بێنتام هەر پەیكەرە ترسێنەرە مۆمیاییكراوەكەی لە
سندوقێكی شوشەيیدا لێمابؤەوە .ساڵی ( )1836جیمز میلیش كەوتە ناو جێگاو
بەو بۆنەوە ،جۆن ستیوارت میل ،تووشی نەخۆشییەكی دەوورنیی دیكە هات.
هەربۆیە لە دوا رۆژانی ژیانی باوكیدا نەیتوانی لە الی بێت .دوای كۆچی دوای
جیمز میل كوڕەكەی چاك بووەوە ،بەاڵم ئێستا فڕینی برۆی دیارتر بوو.
جۆن ستیوارت میل لە ساڵی ()1843دا «سیستمی لۆژیك»ی باڵوكردەوە
و ناوبانگی پێ دەركرد .ئەم بەرهەمە لەسەر نەریتی ئەزمونگەراییی ئینگلیزیی
«الك ،بركلی و هیوم»دا دەڕوات ،بەاڵم ئاوڕ لە فەلسەفەی مێتافیزیكیی دواتری
ئەڵمانیا ناداتەوە كە بووە هۆی درووستبوونی كانت و هیگل .میل باوەڕی
بە میتافیزیك نەبوو ،بەاڵم مێتافیزیكی ئەڵمانی یەكێك لەو بابەتە دگمەنانە
بوو كە بە قوڵی كاریان تێكرد .هەروەك لەم بارەیەوە دەڵێت» هۆگری بە
فەلسەفەی هیگل «عەقڵ تێكدەدات» .ئەزمونگەرایی میل بووە هۆی ئەوەی
بەستێنێكی فەلسەفیی پێویست بۆ چەمكی سودگەرایی پێكبێت .میل وەك
ئەزمونگەراكان پێی وابوو كە هەرچەشنە شارەزاییەكانی ئێمە لە ئەنجامدا
بەرهەمی ئەزموونە .ئەم بنەمایە رەنگە پێویستی بە بەڵگە هێنانەوە بێت،
بەاڵم تەنانەت خودی بەڵگەهێنانەوەش بەرهەمی ئەزموونە .ئێمە لەرووی
مێژوویی ،دەروونناسی و فەلسەفییەوە ،هۆو هۆكارەكان لە دەرەنجامی گەڕانی
زۆرەوە دەدۆزینەوە ،واتە گشتگیریان دەكەین ،كە ئەمەش بۆ خۆی دەرەنجامی
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گەڕانە .دەبینین كە رووداوی ئەلف(هەتاو) لە رواڵەتدا رووداوی ب(توانەوەی
سەهۆڵ)ی لێدەكەوێتەوە .هەزاران جار ئەم حاڵەتە دەبینین .بەم پێیە بەو
ئەنجامە دەگەین كە «ئەلف» هۆی «ب»یە (هەتاو سەهۆڵ دەتوێنێتەوە ).لە
ڕوانگەی میلەوە ،هەرچەشنە رامانێكی زانستی بەم پرۆسەیەدا تێپەڕ دەبێت»
یاساكانی لە رێگای ئەزموونی مەیدانییەوە دادەنا.
میل دەیزانی كە ئەنجامگیریی »ئیلقائی ،پێوانەیی» هەڵەهەڵگرە .بەبێ
لەبەرچاوگرتنی ئەوە كە چەند جار بینەری رووداوی هاوچەشن بووبین ،بەاڵم
ئەمە وا ناكات لەوە دڵنیا بین كە جارێكی دیكە شتێكی جیاواز روو نادات.
«هەموو قوو(قاز)ەكان سپین» هەمیشە وا دادەنرا ئەمە راستە .تا ئەو كاتەی
كە ئوسترالیا دۆزرایەوە و ئەوروپییەكان لە كۆتایی سەدەی هەژدەم و سەرەتای
سەدەی نۆزدەيەمدا بەرەو ئەوێ كۆچیانكرد ،دەركەوت كە قازی ملدرێژی
رەشیش هەیە .لە مەعریفەی «ئیلقائی ،پێوانەیی»دا هەمیشە ئەگەری روودانی
هەڵە هەیە .سەرەڕای ئەمەش میل پێداگر بوو كە وەها مەعریفەیەك دەكرێت
لە چەند رووەوە جێگای متمانە بێت .ئەمەش لە رێگای چۆنیەتی بەدەستهێنانی
ئەو مەعریفەیەوە ،هەروەها ئەو بەڵگەی كە پێشكەشی دەكات ،دەكرێت بە
میتۆدی ئەزموونی بسەلمێنرێت .ئەگەر مەعریفەیەك لە پێكهێنانی مەعریفەی
پتردا نەخشی هەبێت ،دەردەكەوێت كە بنەماكەی بەهێزترە .پارادایمە
گشتییەكانی ئەزموون دەتوانن «یاساكان»ی سروشت ئاشكرا بكەن ،ئەوانیش
بەش بەحاڵی خۆیان دەتوانن لە ئاشكراكردنی یاساكانی دیكەی سروشتدا بە
كەڵك بن .ئەوە كە زۆربەی ترشەكان لە بەرامبەر تفت (قلیا)كان خوێ
بەرهەمدێنن ،ئەو گریمانەیە الی كیمیازانان پێكدێنێ ،كە رەنگە هەموو
ترشەكان لەخۆیاندا توانای ئەوەیان هەبێ لە دژكردەوە لە بەرامبەر تفتەكاندا،
خوێ بەرهەمبێنن .دەكرا ئەمە دواتر تاقیبكرێتەوە و زۆر دژكردەی تایبەت لەم
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رێگاوە ئاشكرا بكرێت.
ئەم جۆرە هەڵسەنگاندنە كاربڕە ،تەنانەت لە بوارە نازانستییەكانیشدا
رەنگە روو ب��دات .یەكەم :ئەنجامگیریی ئێمە لە كۆمەڵە رووداوێكی
ب��ەردەوام��ی تایبەتدا ئەزموونێكی س��ادەی تاكە كەسییە .بۆ وێنە بۆمان
دەردەكەوێت كە خواردنەوەی زۆری بیرە مرۆڤ سەرخۆش دەكات .دواتر
ئەمە دیسان دووپاتدەبێتەوە و بەیارمەتی ئەزموونەكانی ترمان پارادایمێكی تەبا
درووستدەكات .خواردنەوەی بڕێكی زۆری شەرابی سێو یان شەرابی ترێ یان
ویسكیش خەیاڵمان دەكات .ئەمە بەرەو دەرەنجامی دیكەمان دەبات :كەواتە
خواردنەوەی زۆری هەرچەشنە كحولێك خەیاڵمان دەكات.
لەمانەش گرنگتر ئەوەیە كەوا كۆمەڵێك دەرەنجامی تریش لەمەڕ
سەرجەم ئەزمونگەلی خۆمان دەكەین .بە گوێرەی ئەزموونە بەردەوامەكانی
خۆمان دەگەینە ئەو ئەنجامە كەوا هەر دیاردەیەك پەیڕەوی هاوئاهەنگییەكی
گشتییە .هەڵسوكەوتەكان لەگەڵ ئەوانەی پێشودا هاوئاهەنگن .بۆمان
دەردەكەوێت كەوا سروشتیش بۆ خۆى لەگەڵ زنجیرە یاسایەكى گشتیی دیاردا
هەماهەنگە .لە ئەنجامی ئەم هەموو ئەزموونە بەردەوام و بەرینەدا تێدەگەین
كە هەر هۆكارێك هۆیەكی هەیە .ئەم ئەنجامەش لەرووی مێژووییەوە لە
قۆناغێكی دیاریكراوی ژیانی ئێمەدا پەیدا دەبێت ،دەبێتە بەشێك لە سیستمی
ئەقڵیمان و كار دەكاتە سەر خوێندنەوە فەلسەفییەكانمان .دەبێتە بەشێك لە
شێوەی ژیان و بوون و بیركردنەوەمان.
كاتێك گەیشتینە ئەم ئەنجامەی هۆیەتی (علیت) ،دەتوانین هەنگاوی
دیكە هەڵبگرین و لەگەڵ «ئەنجامگیریی دەفعی دەردراو» لەرووی زانستییەوە
شتی زیاتر بدۆزینەوە .ئێمە رووداوێ��ك ئەزموون دەكەین و رەنگە چەند
هۆكاری بۆ بدۆزینەوە .یەكێك دەمرێ :ئێمە هەموو ئەو هۆكارانەی كە رێیان
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تێدەچێ ،تاقیدەكەینەوە .ئاژەڵێك تۆی دەبڕێتەوە ،بەدوای كۆمەڵە هۆكارێكدا
دەگەڕێین و هەندێك هۆكاریش لەبەرچاو ناگرین .هۆكارە جیاوازەكان یەكە
یەكە دەخەینە الوە تا دەگەینە وەاڵمی راست .ئەمە لە خۆیدا كاردانەوەی
دەبێت و باوەڕی ئێمە بەرامبەر بە یاساكانی هۆیەتی بەهێزتر دەكات ،بەاڵم
هەر وەك دەتوانین دەبینین ،تەنانەت ئەم «ئەنجامگیرییە دەفعی«يەش بە
تەواوەتی لەسەر بنەمای «ئەنجامگیریی ئیلقائی ،پێوانەیی»ی پێشوو دانراوە.
بە ب��اوەڕی میل ،ئەنجامگیریی »ئیلقائی ،پێوانەیی» الوەك��ی
سەرچاوەی سەرجەم مەعریفەی زانستیی ئێمەیە .ئێمە دواجار پشت بەم
میتۆدە دەبەستین .كە لە دوو توخمی بنەڕەتی ـ ئەزمون و یادەوەری ـ سود
وەردەگرێ .بەڵگەهێنانەوەی میل زۆر بەهێزە ،بەاڵم خاڵی الوازیشی هەیە.
سەرەڕای ئەنجامگیریگەلی الوەكی ـ وەك تەبایی و هۆیەتی ،بەاڵم ئەمە
بەڵگەهێنانەوەی جۆن لەسەر ئەزمونگەرایی سەرەكیی هیوم ،وەاڵمدەری
داهاتوو نییە .هەموو مەعریفەی ئێمە كە بەرهەمی ئەنجامگیرییە تەنیا
لەسەر هاوئاهەنگیی رووتی رابردوو و ئێستایە .لەسەر ئەو گریمانەیەش
دانراوە ،كە داهاتوو لەگەڵ ئێستاو رابردوودا هاوئاهەنگ دەبێت .بە ڕای
میل ئەو گریمانەیە كە داهاتوو هەروەك رابردوو دەبێت ،پێوەندیی بە
مەعریفەی «ئیلقائی ،پێوانەیی» الوەكی ئێمەوە پەیدا دەكات ،بەاڵم ئەمە
خاوەن دەورێكی لۆژیكیە .ئەستەمە كەوا «استقرا»یەك ئەوە بسەلمێنێت
كە داهاتوو وەك رابردوو ،یان ئێستا دەبێت .ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو
هۆكارەى كە سەرجەم پرۆسەی «استقرا» لەسەر ئەم گریمانەیە وەستاوە!
هەڵەی دووەم دەگەڕێتەوە بۆ خودی زانایان .میتۆدی ئەوان لە
دۆزینەوەی یاسا نوێیەكاندا ،لەراستیدا پێوەندییەكی الوازی بە ئەنجامگیریی
«ئیلقائی ،پێوانەیی»ەوە هەیە ،یان بەگشتی هیچ پێوەندییەكی نییە.
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زانا راستییە ئاڵۆزەكان تاقیدەكاتەوە و گریمانەیەك بۆ شیكردنەوەیان
پێشكەشدەكات .دواتر بۆ ئەوەی دڵنیا بێت كە لەگەڵ راستییەكانی تردا
دەگونجێن یان نا ،تاقییان دەكاتەوە .ئەگەر بگونجێن ئەوا گریمانەكەی وەك
لۆژیك ،یاسای زانستی ،یان تەنانەت وەك یاسای سروشت دەچەسپێت،
بەاڵم میل بەم شێوەیە چاو لێناكات .بە ڕای ئەو هەر گریمانەیەك هەمیشە
دەكرێ گومانی لێبكرێت .رەنگە گریمانەی دیكە هەبن كە لەگەڵ سەرجەم
راستییەكاندا بگونجێن .میتۆدی گریمانەیی بۆ ئەوە كە دەبێ كام گریمانە
قبوڵ بكرێت ،هیچ رێنونییەكی تێدا نییە( .سەرەڕای رەخنەی میل ،سەرجەم
ئەنجامگیریگەلی دووەمی تێكەڵكەر كە بەرهەمی ئەنجامگیریی «ئیلقائی،
پێوانەیی»ن ئەم كەموكوڕیەیان پێوە دیارە).
میتۆدی پراكتیكیی میل ،پرسیارێكی رووخێنەری دیكە دەخاتە
بەردەم ناوبراو :چۆن دەزانن ئەو دیاردانەی كەوا ئەزموونیان دەكەین ،جیا
لە ئەزموونی ئێمە ،بە شێوەیەكی سەربەخۆ بەدیدەكرێن؟ یان با بڵێین ،چۆن
دەكرێت بزانین كە شتێك وەك جیهانی راستەقینە و راوەستاو هەیە؟ میل
بەردەوام خۆی لەو گریمانەیە دەدزییەوە كە وای دابنێت لەودیو هوشیاریی
ئێمەوە جیهانێكی ئەبەدی هەیە .لە باتی ئەوە پێشنیازی دەكرد «مادە»
وەك «ئیمكانی بەردەوامی هەست» لە قەڵەم بدەین .ئەو دڵنیا بوو كە
«ئەم بۆچوونە لەمەڕ ماددە تێكڕای ئەو پێناسانە دەگرێتەوە ،كە لە جیهانی
ئاساییدا بۆی دەكرێت» .رەنگە چیدیكە خەڵكی ئەم جیهانە گشتییە ئەوەندە
بەمە قایل نەبن .میل قسەكەی ئاوا تەواو كرد كە مێنتەڵێتیش بریتییە لە
»ئیمكانی بەردەوامی هەستكردن» .مێشكی ئێمە بریتیە لە زنجیرەیەك لە
هەست و هۆش كە وەك « هەودای هوشیاری» دەكرێت خۆی بناسێ .بە
هەڵكردنی سەرەداوی ئەم هەودایە ،یادەوەری بۆ زەین درووست دەبێت.
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ئەم شرۆڤەیە وەاڵم��ی ئ��ەوە ن��ادات��ەوە ،كە ل��ەرووی رۆح��ی و
جەستەیییەوە روودەدات .بەو حاڵەش دەستەواژەی «هەودای هوشیاری»
بەوشێوەیە كە میل ئاماژەی پێكردوە ،زۆر رەنگی پێشگۆیی پێوەدیاربوو .نیو
سەدەی خایاند تاكو «ویلیام جیمز» ،دەرونناسی ئەمریكی روونكردنەوەیەكی
باشتری سەبارەت بە مێشك و «رەوتی تراو(بزۆز)ی هوشیاری» پێشكەشكرد.
میل رەنگە یەكەم هەنگاوی ب��ەرەو الی ئەم هەڵێنجانە داهێنەرانە و
رۆشنگەرانەیە نابێ.
بە باوەڕی میل ئێمە یاساكانی لۆژیك لە رێگای ئەنجامگیریی «ئیلقائی،
پێوانەیی»ەوە دەدۆزینەوە .یاساگەلێك وەك یاسای شوناس ـ شتێك لە
یەككاتدا ناتوانێت خۆی و شتێكی دیكە بێت بەشێوەی ئەنجامگیریگەلی
الوەكی ،بەرهەمی ئەزموونی ژیانی رۆژانەیە .بەهەمان شێوە یاساكانی
بیركاری ،بەرهەمی لۆژیكی ئەنجامگیری دیاردەكاتنە .ژمارەی یەك ئەو
گشتیكردنەیە كە بەرهەمی بینینی تاكە تەنەكانە .بەم شێوەیە ژمارەی دوو،
ئەو گشتیكردنەیە كە بەرهەمی بینی جووت تەنەكانە .ئەم دوو گشتاندنە
جیاوازە هەر لە بنەڕەتدا پێوەندییان پێكەوە نییە ،یان بەرهەمی زنجیرەیەك
چەمكی ساكاری بنەڕەتیی بیركارین .كەواتە ()1+1=2ئەمە دەرەنجامێكی
رووتی ئەزموونە و لە هیچ بارێكەوە ل��ەرووی لۆژیكی و بیركارییەوە
«زەرووری» نییە .لیرەدا تەنیا ناسینەكە بەرهەم هاتووە ،وەك «سەرجەم
قووەكان سپین» .بەپێی بۆچوونی میل ئەگەری ئەوە هەیە لە داهاتودا
دەركەوێ كە ()1+1یەكسان نەبێ بە( .)2بەاڵم لە سۆنگەی ئەزموونی زۆری
تاكو ئیستا مانەوە ،ئەو راستییە سەلمێنراوە كە ( ،)1+1=2بۆیە لە دروستیی
ئەم بابەتە تەواو دڵنیاین.
لە راستیدا لێرە میل بە پێچەوانەی بۆچوونی باوكی ،كە لە بیركاریدا
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نۆمینالیست بوو ،بەڵگەی دەهێنایەوە .جیمز میل پێیوابوو كە ()1+1تەنیا
پێناسەیەكی ( )2یە و سەرپاكی بیركاری لەسەر ئەم جۆرە پێناسانە دانراە.
جۆن ستیورات میل كەوتە بەر لێشاوی رەخنە و توڕەیی ژمارەیەكی زۆر لە
بیركاریزانانی سەدەی نۆزدە .بە تایبەت كەسێكی وەك «ویلیام هیوئێل» كە
مامۆستایەكی دیاری كامبريدج بوو و ڕوانگەیەكی «شهوودی»ی دەركەوتەیی
بوو .بە باوەڕی «شهوود گەراكان» ،ئێمە قەت ناتوانین بیر لەوە بكەینەوە
كە چۆن ( )1+1ناكاتە( .)2ئەمە هەر لەبنەڕەتدا گومانی لەسەر نییە .بەم
پێیە ( )1+1دەكاتە( .)2دەبێ وابێ و رێگایەكی دیكە نییە .سەرجەم بیركاری
لەسەر بنەمای دڵنیایی تەواوی ئەمجۆرە شهوودە بنەڕەتییانە دانراوە.
میل بۆ دەربڕینی دژایەتیی خۆی لەم بارەیەوە ،رایگەیاند كە ئێمە
ئێستاكە شارەزای زۆر چەمكین كە پێشتر هەر بە خەیاڵیشماندا نەدەهاتن.
لە سەرپاكی سەدەگەلی ناوەڕاستدا بە خەیاڵی كەسدا نەدەهات كە زەوی خڕ
بێت و بەدەوری خۆردا بسورێتەوە ،هەتاكو نیوتن هێزی راكێشەری زەویی
نەدۆزییەوە ،بەبیری كەسدا نەدەهات كە زەوی لە مەودایەكی یەكجار
دورەوە كار بكاتتە سەر خوالنەوەی مانگ.
بەاڵم ڕوانگەی ئەزمونگەرانەی میل بۆ بیركاری ،چەند رەخنەیەكی
لەسەرە .رەخنەی سەرەكی لە گرێدانی ژمارەكان بە ئەزمونگەریی ئیمەوە،
دەگەڕیتەوە بۆ ناوەڕۆكی بیركاری .لە سنوری ئەزموونی ئێمەدا ژمارەی
شتەكان دیارە .لە الیەكی دیكەشەوە دەزانین كە لە بیركاریدا ژمارەكان
بێبنن .رەخنە و كێشەیەكی لەم چەشنە لە هەندەسەی نوێوە سەریهەڵدا،
كە هەر لەو سەروبەندەدا لە الیەن «لۆبا چڤسكی» بیركاریزانی روسەوە
دۆزرابووەوە .ئەمەش لە ڕوانگەی ئەزموونگەرایانەوە زەبرێكی كوشندە بوو
لەمەڕ بیركاری .لۆبا چڤسكی ئەوەی سەلماندبوو ،كە هەندسەی ئۆقلیدسی
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لەسەر رووپەڕێكدا دەكێشرایەوە و «تەخت» بوو ،تاكە فۆڕمی هەندەسە نییە.
هەندەسەگەلی تەواو جیاوازی دیكە هەن ،كە لە رووبەرگەلی كەوانەییدا
دەكێشرێنەوە .ئەمانە زۆر كەمتر پێوەندییان بە جیهانی سروشتیەوە هەیە.
فەزای بیركاری و فەزای سروشتی هیچیان لە یەكیان ناچێت .ئیدی لێرەدا
جیاوازیی تەواوی ئەزموون و بیركاری دەردەكەوێت.
میل لە ساڵی ()1844دا دەستیكرد ،بە خوێندنەوەی زانستی ئابوری
كە ئەو كات پیيدەوترا ئابوریی سیاسی .ئەم بەشە تازە كرابووەوە« .ئادام
سمیث» ( )70ساڵ پێشتر بناغەی ئەم بەشەی بە كتێبی «سامانی میللەتان»
دانابوو.
میل لە كتێبی «بنەماكانی ئابوریی سیاسی»دا پتر لەژێر كاریگەریی
ئەو بنەما ئابورییانەدایە ،كە بناغەكەی سەرەتا بە دەستی سمیت دانرا و
دواتر ریكاردۆ پەرەی پێدا .ئەم نەریتە بە »ئابوریی كالسیك» ناسراوە،
بەاڵم میل چەندین داهێنانی دیكەی لە بوارەدا كرد و ئەم نەریتە كالسیكەی
بۆ هەمیشە گۆڕی .قوڵترینەكەیان لە هەمووان ساكارترە :میل بەو ئەنجامە
گەیشت كە بنەما سەرەكییەكانی ئابوری پەیوەندییان بە بەرهەمهێنانەوە
هەیە ،نەك دابەشكردن .بەرهەمداریی كار ،خاك ،ئامێرەكان ـ كەموزۆر
دەكرێ سەركەوتوانە ئەمانە ،بەپێی یاساگەلی بابەتیی تایبەت رێكبخرێن.
ئەو یاساگەلە دەكەونەوە ژێر كاریگەریی فاكتەرگەلی وەك وەك سروشت
(تێروپڕی و قاتوقڕی ،بەرهەمداریی كار ،ئامێرەكان) .بەهەمان شێوەیە
سامان بەپێی یاسا و هۆكارگەلی بابەتی پێكەوە دەنرێ و ئەو هەلەش
دەڕەخسێنێت تاكو لەرووی چەندایەتیشەوە زیاد بكرێت ،بەاڵم كاتێك
سامانەكە پێكەوە نرا نازانرێ چۆن پەرە بە دابەشكردنی بدرێت.
پێشتر ،سمیت ،ریكاردۆ و الیەنگرەكانیان لەكاتی دەركەوتنی
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دەرەنجامی ئەو یاسا ئابورییانەی كە دایان دەهێنان ،هەروا سوك لە
بەرپرسیارەتی خۆیان دزیبؤوە .بازاڕی ئازاد خاوەن یاساگەلی «سروشتی»ی
خۆی بوو و هیچیشی پێ نەدەكرا .كاتێك بازاڕ پڕ دەبوو لە شمەك،
نرخەكان دادەبەزین و هەقدەستەكان بەگوێرەی ئاستی داوا بوو .كاتێك
زەویی چاندن كەم دەب��ووەوە ،كرێى زەویش بەرز دەب��ووەوە .پرسەكە
لەمە نەدەترازا ،رەنج و كوێرەوەریشی ب��ەدواوە بوو .بۆچوونی میل
لەمەڕ السەنگیی بەرهەمهێنان و دابەشكردن ،لەوەندەی پەیوەندیی بە
دابەشكردنەوە هەبووە ،ئەم یاسا سروشتیانەی هەڵپێچا .كاتێك كە سامانێك
بەرهەمهاتووە ،كاتێك كە شمەك بۆ خستنە بازاڕ ئامادەیە« ،مرۆڤ چ
وەك تاك و چ وەك كۆ چۆنی پێخۆش بێت ،لەگەڵی دەجووڵێتەوە .چۆن
حەز بكات دەیداتە ئەو كەسانەی پێیان خۆشە» .دابەشكردن ،یاسایەكی
«سروشتی»ی نییە« .رێسا و یاسا باوەكان بەگوێرەی بیروباوەڕ و هەستی
بەشی بڕیاردەری كۆمەڵگە دیاریدەكرێن و بەپێی كات و شوێنی واڵتانی
جۆراوجۆر گۆڕانكاریی زۆریان بەسەردا دێت ،ئەگەر مرۆڤ بیەوێت دیسان
دەكرێت ئاستی جیاوازییەكەیان زیاتر بكات» .ئەخالق لە بواری دابەشكردندا
وەك فاكتەرێك سەیر دەكرێت .میل ئاماژەی بەوە كردوە ،كەوا دەكرێت
ئەخالق لە ئابوریی سەرمایەداریدا سەنگ و بەهای پێبدرێت.
ئەمە ڕوانگەیەكی ن��وێ ب��وو .ئ��ەم ڕوانگەیە لەگەڵ ڕوانگەی
سوسیالیستەكانی س��ەدەی ن��ۆزدە و ماركس كە هاوچەرخی میل بوون
(كە لە هەمان ساڵدا «مانیفێستی كۆمۆنیزم»ەكەی باڵوكردەوە كە میل
بنەماكانی ئابوریی سیاسییەكەی تێدا باڵوكردەوە) ،زۆر جیاواز بوو .ماركس
و سوسیالیستەكان دەیانویست بە گۆڕینی سەرجەم سیستمی ئابوریی بازاری
ئازاد بۆ سیستمێكی سوسیالیستی كۆنترۆڵكراو ،ئەخالق لە ئابوریدا بێننە
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گۆڕێ ،بەاڵم میل ئەخالقی لە بنەڕەتدا دژی سەرمایەداری دەزانی .ناوبراو
بە جیاكردنەوەی بەرهەمهێنان و دابەشكردن ،دواتر ئەو پێشنیارەی هێنایە
گۆڕێ كەوا لەو شوێنانەی پرسی دابەشكردنی سامان لە گۆڕێدایە ،با پشت
بە پرەنسیپی سودگەرایی ببەسترێت.
دابەشكردنی سامان لەو كاتەدا زۆر دژی سودگەرایی بوو .وا
لێكدەدرایەوە كە گوایا هەر بۆ ئەوە داڕێژراوە تاكو زۆرترین كولەمەرگی
توشی زۆرینەی خەڵك بكات .میل شۆڕشگێڕ نەبوو بە تەماش نەبوو
سیستمەكە بڕووخێنێت ،بەڵكو ئەو دەیویست لەرێی بۆچوونەكانییەوە
ریفۆرمێكی وا لە سیستمەكەدا پێك بێنێت كەوا ژیانی تێكڕای ئەوانەی
تێیدا بوون خۆشتر بكات .بێگومان رێبازی سودگەرایی یەكەمین فەلسەفەی
ئەخالقی بوو كە دەكرا لە پێكهاتەی ئاڵۆزی بازرگانیی نوێدا پشتی پێ
ببەسترێت و كەسیش هەست بەوە نەكات كە ساویلكانە ،ناپوختەو بێ
كەڵكە .ئەمەش بەشەو و رۆژێك باری ئابوریی ناگۆڕیت ،بەاڵم وردە وردە
كاریگەری و نەخشی لە ماوەی ( )150ساڵی رابردوودا تاكو ئەمڕۆ بەردەوام
زیادیكردوە .سودگەرایی ،ئەگەرچی دەقاودەق دانیپێدا نەنراوە ،كەچی
تاكو ئێستا لە سەرجەم ئاڵووێری بازاڕی كاردا ،لە دانوستان لەگەڵ یەكێتییە
پیشەییەكان ،لە ئاستگەلی بەڕێوەبەری و كارگێڕیدا دانی موچەدا النیكەم
رێنیشاندەری سەرەكییە .رەنگە كاریگەرییەكی راستەوخۆی بەسەر سەرجەم
ئەو كارلێكە كۆمەاڵیەتییانەوە نەبێ ،بەاڵم بێگومان چاكسازییان تێدا دەكات
و دەركەوتی هەموویانە .ئەمە پێوەرێكە كە زۆربەمان لە كاتی داوەریمان
لەسەر دابەشكردنی سامان بەكاریدێنین .ئەوە خۆشە كە دەڵێن قازانجی
زۆروزەوەندی خاوەن كۆمپانیا گەورەكان «بازاڕ دەیسەپێنی» ،ئەمەش تەنیا
وەك پرسێكی تایبەتی بەرهەمهێنان ،لەو دیوی پرسگەلی ئەخالقییەوە
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دادەنێن .رەخنەگرتن لە وەها ئەنجامێك دەگەڕێتەوە بۆ ئەو جیاوازییە
سەرەتاییە كە میل كردوویەتی و پێداگرە لەسەر ئەوەى كە پرسەكە ،پرسی
دابەشكردنە .ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت كە ئەم جۆرە بژاردنەوانە بەدەرن لە
بنەما ئابورییەكان و دەكەونە سنوری داوەریكردنی ئەخالقییەوە .كاراترین
چەمك لێرەدا ،بە باوەڕی زۆربەی خاوەنرایان چەمكی بەسودمەند زانینی
چاكەی گشتییە.
میل لە كاتی نوسینی «بنەماكانی ئابوریی سیاسی»دا زۆرجار النیكەم
جارێك لە هەفتەدا لەگەڵ هەرییت تیلۆر شێوی دەخوارد .هێشتا زۆری
خۆش دەویست و دواتر رایگەیاند كە لەو قۆناغەدا هێندە كە تیلۆر كاری
تێكردوە كە وەك هاوكاری وا بوو زۆربەی بۆچوونە نوێیەكانی لەوەوە
وەرگرتوە و تەنانەت بەشێكی زۆری لە كتێبەكەی ئەو نوسیویە .میل پێی
وابوو كە هەرییت زەینێكی «تەواو هونەرمەندانە»ی هەیە .لە راستیدا
«ژیری»یەكەی وای لێكردبوو كەوا شایانی ئەوە بێت «لەناو دەسەاڵتدارانی
مرۆڤدا ،وەك بەرزترین كەس» ببێتە سەرتۆپ ،بەاڵم كەسانی دی ،كە بە
چاوێكی عاشقانەوە سەیریان نەدەكرد ،بە چاوێكی تر سەیریان دەكرد:
ژنێكی ئاسایی و كەموزۆر لەخۆبایی .بەهەرحاڵ گومان لەوەدا نییە كە لە
ماوەی ئەو سااڵنەدا هەرییت ئیلهامدەر و پشتیوانێكی گەورەی میل بوو.
نەخشەكەی بە وردی هێشتا ناڕوونە ،بەاڵم گومانی تێدا نییە كە لە كاری
یەكێك لە گەورەترین و ناسراوترین بیرمەندانی ئەو سەردەمەدا ،نەخشی
هەبوو و نەخشەكەشی گرنگ بوو .لەم سۆنگەیەوە ئێستاكە هەرییت
تیلۆریان خستوەتە ریزی پێشڕەوانی بزووتنەوەی فێمێنیستییەوە .میلیش
دواتر ئەركی خۆی بۆ رزگاركردنی ژناندا بەجێهێنا و هەروەك لە بەشەكانی
تردا دەیبینین لەم پێناوەدا زۆربەی بۆچوونەكانی تیلۆر بوونە رێنیشاندەری.
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لە ساڵی ()1849دا مێردەكەی هەرییت كۆچی دواییی كرد .دوای
تێپەڕینی دوو ساڵ كە ماوەیەكی گونجاو بوو ،سەرەنجام جۆن ستیوارت میل
لەگەڵ هەرییت تیلۆردا زەماوەندی كرد .ئێستاكە ئیدی بەدور لە هەرچەشنە
دەنگۆیەك دەیانتوانی پێكەوە لە خانوویەكدا بژین .لە هەمانكاتدا جیا
لەمەش پەیوەندییەكەشیان هەروەك پێشوو بەردەوام بوو .ئەگەرچی دڵنیاش
نین ،بەاڵم هەموو بەڵگەكان وا نیشاندەدەن كە ئەم زەماوەندە ،قەت
پێكی نەگەیاندن .لە راستیدا ئەو ڕوانگە پاكەی كە بەرامبەر بە یەكتری
بوویان ،دەبوا گۆڕانێكی بەرچاوی بەسەردا هاتبا و لەم فۆرمەدا نەمابا،
چونكە پەیوەندییەكەیان وای لێهاتبوو هیچ كامیان نەیاندەتوانی بچوكترین
پەیوەندیی جەستەیی پێكەوە بكەن .میل بە بەردەوامی دەفڕی و هەرییتیش
ئەوەندە خۆی لە نەخۆشی دابوو كە ئەمە تاڕادەیەك پەكی خست.
پاش شۆڕشی هندستان ،لە ساڵی ()1858دا ،كۆمپانیای هندی
خۆرهەاڵت هەڵوەشایەوە و دەوڵەت بەڕێوەبردنی ئەو واڵتەی گرتە ئەستۆ.
میل وەك بەڕێوەبەرێكی پایەبەرزی كۆمپانیاكە بە موچەیەكی باشەوە
خانەنشین كرا .لەگەڵ هەرییت چوون بۆ باشوری فەرەنسا ،بەڵكو هەرییت
ئاوو هەوای ئەوێی پێبكەوێ و چاكبێتەوە .ئێستا ئیدی دەركەوتبوو ،كە
نەخۆشییەكانی هەرییت تەنیا دەروونی نین ،بەڵكو تووشی دەردەباریكەش
بوو (كە رەنگە لە خودی میلەوە توش بووبێت كە بەردەوام بە كۆخە كۆخ
شین و مۆر هەڵدەگەڕا) .كاتێك گەیشتنە ئەوینیۆن ،هەرییت توشی تایەكی
زۆر توند بوو .میل هەر پێی دەكرا بەترس ولەرزەوە سەیری ژاكان و
گەچاڵنی خێرا و مەرگی هەرییتی خۆشەویستی بكات.
میل بۆ سوككردنی ئەو باری خەمەی سەرشانی ،خۆی بە كارەكەیەوە
سەرقاڵكرد .گرنگترین كتێبێك كە لەم قۆناغەدا نوسیی ،كورتەباسێك بوو
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لەمەڕ «سودگەرایی» .كتێبەكە لە ساڵی ()1861دا باڵو بووەوە و بریتی بوو
لە نڤیشك و كاكڵی بۆچوونە فەلسەفییەكانی ،واتە سودگەرایی بنەمایی،
كەوا لە سەرجەم بەرهەمەكانیدا رەنگیدابووەوە.
بۆچوونی قارەمانپەروەرانەی پێشووی میل ،سەبارەت بە بێنتام و
فەلسەفەی سودگەرایی كە ئەو داهێنەری بوو ،لە سۆنگەی ئەو وەرچەرخانە
دەرونییەی كە دواتر تێیدا روویدا ،بە شێوەیەكی بەرچاو لەكزییدا .میل
ناچار بووبوو كەوا زۆربەی بۆچوونەكانی بێنتام ،بە تایبەت پێداگریی توندی
لەسەر سروشتی ئەقاڵنی مرۆڤـ ،،هەروەها ڕوانگەكەی لەمەڕ پێوانەهەڵگریی
كرداری مرۆڤ (پێوانی چێژ ) رەتبكاتەوە .ئەم بۆچوونە شیكارانەیە لە
لێكدانەوەی ژیانی مرۆڤدا ،تەواو بێكەڵك بوو .ئەزموونی نوێ ئەوەی
فێری میل كردبوو ،كە «شرۆڤە بە ئاڕاستەی سڕینەوەی هەست و سۆزدا
مل دەنێت» .بێنتام الیەنی هەست و سۆزی كۆمەڵگەی لەبیر كردبوو.
سودگەراییەكەی ناوبراو تایبەت بوو بە خۆشگوزەرانییەكی ئەقاڵنی.
بریتی بوو لە جۆرە خێرخوازییەكی بەدور لە هەست .لەراستیدا سەرجەم
بۆچوونەكەی بێنتام بۆ كۆمەڵگە ،لە سۆنگەی پێداگرییە نیمچە زانستییە
رۆشنگەرییەكەیەوە و بەتایبەت لەبەر پێداگرییەكەی لەسەر عەقڵ ،لە
كەڵكی بڕابوو .ئاڵوگۆڕە مێژوویییەكان ،هەروەها ئەو جۆش و خرۆشەی كە
ئافڕێنەری ئەو كۆمەڵگایە بوون ،لەبەرچاوی نەگرتبوون .لە الیەكی دیكەشەوە
سودگەرایی میل كەوتبووە ژێر كاریگەریی ژمارەیەك نوسەری رۆمانتیك
(وەك ڤێردزۆرت و كالریج) ،هەروەها یۆنانی كۆنەوە .بێنتام بەتەما بوو كە
ڕوانگە كۆمەاڵیەتییەكەی بە پشتبەستن بە دلۆڤانی و تێگەیشتنێكی قووڵ لە
كرداری مرۆڤ هەموار بكات .كۆمەڵگەش هەروەك ئەو مرۆڤانەی كە تێدا
دەژیان ،كەوتبووە ژێر تەوژمی رۆحی و سۆزدارییەوە.
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سودگەرایی لە بنەڕەتدا لەسەر بنەمایەكی ئەخالقی بنیاتنراوە،
ئەوەی كە چێژى باشە .بەهێزترین بەڵگە و ئارگیومێنتی فەلسەفیی دژی
ئەخالق ،سەدەیەك پێشتر لەالیەن «هیوم»ەوە خرابووە بەردەست« .لە
هەر سیستمێكی ئەخالقیدا دانەرەكەی بۆ ماوەیەك پشت بە میتۆدی باوی
عەقڵ دەبەستێ و بوونی خودایەك دەسەلمێنێت ،یان خۆی بە پرسگەلی
مرۆییەوە سەرقاڵ دەكات ،دواتر لە پڕدا هەستدەكەی كە ئیدی جگە لە
جووتەگوزارە (شرۆڤە)ی بوون و نەبوون ،گوزارەیەك نابینی كە »دەبێ
یان نابێ»ی لێ نەكەوێتەوە .گۆڕانكارییەكە بەخشكەیە ،بەاڵم دوا ئەنجامی
لێدەكەوێتەوە ».هیوم وێڕای رەخنەگرتن و لەقاودانی ئەم دوابەڵگاندنە
بۆی دەردەكەوێ» جیاوازیی نێوان كەسيی و ناكەسيی نە تەنیا گرێدراوی
پەیوەندییەكی ژیرانەیە و نە تەنیا لە رێگای عەقڵەوە دەردەكەوێت» ئەخالق
تەنیا بابەتێكی ئیحساسی و باوەڕدارانەیە ،بەدەرە لە بیركردنەوەی فەلسەفی.
هەر فەلسەفەیەك كە لەسەر بنەمای ئەخالقیات ،وەك سودگەرایی ،بێ،
دەبێ جوابێك بۆ ئەو بەڵگەیەی هیوم بدۆزێتەوە.
هەر لە سەرەتاوە دیارە كە سودگەراییی میل لەرووی بەڵگەوە ،قوڵ
و ژیرانەیە« .تەنیا بەڵگەیەك كە بۆ بەرهەستبوونی شتێك پێویستە ،ئەوەیە
كە خەڵك بۆ خۆیان ئەو شتە ببینن .تاكە بەڵگە بۆ بیستنی دەنگێك ،ئەوەیە
كە خەڵك دەنگەكە ببیستن .سەرچاوەكانی تری ئەزموونی ئێمەش هەروان.
بۆیە پێموایە ،تەنیا بەڵگەی كەڵكمەندیی شتێك ،ئەوەیە كەوا خواستی
خەڵكی لەسەر بێت» ،پاشان بە لێزانییەكی تەواو زەاڵڵ و شەفافەوە،
دێتەسەر ئەوە كە »خواستن و بەردڵكەوتنی شتێك ،رق و لێبوونی بە
ئازاردەرزانینی ،كۆمەڵێك دیاردەی لێك جوێنەكراوەن ،یاخۆ دەكرێت بڵێین
بەشەكانی دیاردەیەكن ...داواكردنی شتێك لەرووی سروشتی و تیۆرییەوە
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ئەستەمە ،ئەگەر بەدڵ پێمان خۆش نەبێت».
میل ئاگاداری بەڵگەكەی هیومە و دەیەوێت لێی دەرباز بێت .ئەو لە
بەڵگاندنەكەیدا جێ بۆ هیچ «دەبێ»یەك ناكاتەوە كە پێشان تەنیا «هەیە»ی
تێدا بووە .لە باتی ئەوە راستییەكی رۆحی دەخاتە بەرچاو .لێرەدا جێی
خۆیەتی كە كاكڵەی پرەنسیپگەلی سودگەرایانەی بێنتام كە هێشتا میل
پابەند بوو پێیان ،وەك خۆیان بنوسینەوە« :سروشت مرۆڤی خستوەتە ژێر
دەسەاڵتی دوو سەروەری دەرد و چێژەوە .تەنیا ئەمانەن كە پێمان دەڵێن،
دەبێ چ بكەین ،هەروەها ئەوەش دیاریدەكەن كە لە داهاتودا چ دەكەین...
پێوەری راست و ناڕاست گرێدراوی بااڵدەستیی هەر یەك لەمانەیە .ئەمان
بەسەر تێكڕای بیر و كردارماندا زاڵن .هەر بزاوێك كە بۆ داماڵینی كۆت
و بەندی دەست و پێمان دەیدەین ،یەكسەر دەگەڕێتەوە بۆ سەلماندن و
پشتڕاستكردنەوەی ...بنەمای سودگەرایی .میل ئەمە دەسەلمێنێ و دەڵێت:
«من سوود ،لە هەر پرسێكی ئەخالفیدا ،بە یەكالكەرەوە دەزانم».
هەر لە سەرەتاوە رووی دەمی هیوم لە بەڵگاندنی سودگەرایە.
بنەمای سود بێگومان خەتابارە »:ئەوەی دەمانەوێ ئەنجامی بدەین چێژە،
چێژە كە دەبێ ئەنجامی بدەین ».هەنگاوی دواتریش خەتابارە :دابینكردنی
ئەوپەڕی رەزامەندی لە «دابینكردنی زۆرترین چێژ بۆ زۆرینەی خەڵك»ە.
بەم پێیە دەبێ بەدوای «دابینكردنی ئەوپەڕی چێژ بۆ زۆرینەی خەڵك»ەوە
بین .بەو حاڵەش میل و بێنتام هەردووكیان لەو باوەڕەدابوون كە لەرێی
راستییەكی دەرونناسییەوە ،وەاڵمی بەڵگاندنە فەلسەفییە رووتەكەی هیومیان
داوەتەوە .بەپێی ئەم هەیە دەجووڵێنەوە و بەم شێوەیە دەبێ بجووڵینەوە.
راستییە دەرونییەكە نەك هەر بوو بە ئەركێكی ئەخالقی ،بەڵكو ئەم
دووە(هەیە و دەبێ) مەحاڵ بوو دابەشبكرێن.
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بەڵگاندنی سودگەرایانە لە ڕوانگەی ئێمەوە لە سەدەی بیستویەكدا
بەڵگەنەویستە .راستییەكەی ئەوەیە كە ئێمە لە سەردەمی سودگەراییدا
دەژین .بەڵگاندنەكەی بێنتام و پەرەپێدانی لەالیەن میلەوە ،تا دەهات
الیەنگری زۆرتری بۆ پەیدا دەبوو ،تاكو ئەوپەڕی چێژی بۆ زۆرینەی خەڵك
دابینكرد .لە سەدەی بیستەمدا هەوڵدەدرا حاشا لەوە بكرێت ،كەوا ئەم
پرەنسیپە كارەساتی لێكەوتووەتەوە .تەنانەت لەو چەند حاڵەتە دەگمەنەشدا
كەوا لەم پێناوەدا هەوڵیاندا ،خەتابارەكان ناچار بوون وابنوێنن كە هەر
بەپێی ئەو پرەنسیپە جوواڵونەتەوە .كۆمۆنیزم لە تیۆریدا الیەنگری ئەمە
بوو ،هەروەك چۆن لە الفیتەگەلی مەزنی گەورەتر لە قەبارەی سروشتیی
خۆی پرۆپاگەندەی بۆ دەكرا ،ئەم پێیوابوو ،هەلی دابینكردنی ئەوپەڕی
رەزامەندیی هەمووان لە داهاتودا دەڕەخسێت .فاشیزم لە تیۆریدا پشتی
بە فۆرمێكی سنورداری رەگەزپەرەستانەی سودگەرایی بەست :رەزامەندیی
نەژادی بەرزتری جیهانگیر بوو .ئەمانە هەردووكیان (كۆمۆنیزم و فاشیزم)
كۆپی و الساییكردنەوەی بنەمای لیبراڵی میل بوون.
سودگەراییی لیبراڵ ،بەو شێوەیە كەوا میل دایڕشت ،لە هەر
كۆمەڵگەیەكدا لەگەڵ كرانەوەی فەزا و زیاتربوونی ئازادی برەوی زۆرتری
پەیدا دەكرد ،بە چەشنێك كە بنەمای سوود ئێستاكە بووەتە بنەمایەكی
دەستوری لە سەرجەم مۆدێلی دیموكراسیگەلی ئازادی رۆژئ��اوادا .هیچ
كاربەدەستێك تەنانەت بیر لە دژایەتیكردنیشی ناكاتەوە .تەنانەت تەئكیدیش
لەسەر چەسپاندنی پتری ئەم پرەنسیپە ،لەژێر ناوی چاكەی گشتیدا دەكرێتەوە
و مەبەست لێشی چێژ و رەزامەندیی ئایندەیە.
بەاڵم هەر بەراست ئەم چێژە چییە؟ چی دەبێتە هۆی رەزامەندیی
34

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل

ئێمە؟ میل لە سەرەتاوە دەیزانی كە كێشەكە هەر ئەمەیە .میل زانی كە
«سودمەندی» یان چێژ بەگوێرەی پرەنسیپەكەی بێنتام زۆر بەرتەسك و
داخراوە .بێنتام ئاوا سوودی پێناسە كردبوو» :سود بریتیە لەو كوالێتییەی
كە لە هەر شتێكدایە و سودێك ،ئیمتیازێك ،چێژێك ،چاكەیەك ،یان
سەروەرییەك یان ...لێ شین دەبێ و دەبێتە كۆسپ لەبەردەم چارەڕەشی،
رەنج ،خراپە ،یان ناڕەزامەندییەكدا» .ئەمە رەنگە زۆر گشتی بنوێنێ،
بەاڵم كاتێكە ئەم حیسابی چێژەی ناوبراو ،پراكتیزە دەكرا ،زۆر سەیر
سادە و سەرەتایی دەنواند .حیساب دەك��را چەندایەتیی پێی لێك
بدرێتەوە ،بەاڵم بۆ پێوانی الیەنی چۆنایەتی كۆڵەوار بوو ،بەكردەكیش وا
دەرچوو .سوودەكەی بێنتام تاكو رادەیەكی زۆر تەنیا لە نزمترین ئاستی
چێژگەرایانەدایە.
لە الیەكی دیكەوە ،پێناسەكەی میل چەمكی چۆنایەتی و پێشكەوتن
لەبەرچاو دەگرێت » :دەبێ بەپێی بەرینترین پێناسە ،سود ببێتە بنەمای خێر
و بەرژەوەندیی بەردەوامی مرۆڤ وەك بوونەوەرێكی پێشكەوتوو» .خاڵێك
كە لە هەناوی ئەم بۆچوونە لەمەڕ رەزامەندیدا ،خۆی حەشار داوە بریتییە لە
تێرمی باشتركردنی كاروبار .میل لێرەدا هاودەنگە لەگەڵ نوێترین ئەندێشەی
سەردەمی خۆیدا .رێك دوو ساڵ پێش باڵوكردنەوەی سوودگەرایی ،داروین
كتێبی «بنەمای جۆرەكان»ی باڵو كردبووەوە .بۆچوونەكانی میل لە مەڕ
پێشكەوتن لەگەڵ پرسی تەكاموڵدا ناكۆك نەبوو ،بەاڵم زۆر بەتوندی لە
ڕوانگەی «هەیە دەبێ»ی هیومدا تێكدەگیرا( .پێشكەوتن بۆ كۆمەڵگە
قازانجی هەیە ،ئێمە دەبێ بۆ پێشكەوتن تێ بكۆشین) ،ئەمەش لە پراتیكدا
بێ عەیب دیار بوو .وا دەرناكەوێ كە كێشەیەكی هەبێ ،چەمكی پێشكەوتنی
مرۆڤ ،وەك چێژ ،بە تەواوەتی قبوڵدەكرا .ئەمەش لە چەرخی سودگەرای
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ئێمەدا وەك دەستور سەیر دەكرێ( .تەنانەت حزبە كۆنسێرڤاتیڤەكانیش
پێیان باشە بە بیانووی الیەنگری لە پێشكەوتن چاپۆشی لەپێناسەكەی خۆیان
بكەن).
میل دووپاتی دەكاتەوە كە بایەخی هەموو چێژەكان وەك یەك نییە.
رەزامەندیی راستەقینە بەرهەمی چێژی بەرزتری «كامڵبوونی رۆحی»یە.
كاتێك بەكردەكی سەركەوتوتر دەبین كە ناڕاستەوخۆ مەبەستمان گەیشتنە
بە رەزامەندی بێ .ناوبراو لەسەر كاریگەریی هەقیقەت و جوانی پێ
دادەگرێت .ئەمانە پێویستیان بە پەروەردەكردن و هەستەوەرییە .زانایی و
هەروەها ئەزموون دەبنە هۆی تێگەیشتنی قوڵتر لە رەزامەندی .بەم پێیە
سودگەرایی میل دەكەوێتە سەرووی تاوتوێكردنی چێژخوازی كە لە نزمترین
ئاستدایە ،بەاڵم ئەمە زۆر زیاتر لە تایبەتمەندیی بژاردە ساالریی دەگرێتەوە.
تەنانەت بێنتامی حیسابكەر بوو ،دانی بەوەدا نابوو كە هەندێك جار مرۆڤ
دەتوانێت بە كارێكی زۆر سادە وەك گوێدان بە سەمفۆنیایەكی قووڵ،
چێژێكی زۆر وەربگرێت« .با واز لە دەمارگرژی بێنین ،یاریی هەقلی مەقۆ
بە قەدەر زانست و هونەری شیعر و مۆسیقا بەبایەخە» .لێرەدا وادیارە
حیسابی چێژەكەی ناوبراو لەرووی دەرونناسییەوە گونجاو بوو.
بەو حاڵەش میل ئاگاداری ئەم بابەتە بوو ،تەنانەت كەڵكی لێوەرگرت
و ریشەیەكی لیبراڵی لە سودگەرایی زیاد كرد .بایەخی چێژ لەوەدایە كە
ژیانی خەڵك خۆشتر دەكات ،لە هەمانكاتدا بایەخدان بە خەڵك دەبێ،
لە پێناو بەرژەوەندیی گشتیدا بێت .نابێ بە زۆرەملێ بێت .رەزامەندی
كاتێك لە كۆمەڵگەدا زیاتر برەو پەیدا دەكات كە هەركەسێك ئازاد بێت
لەوەی بەدوای رەزامەندیی خۆیدا بگەڕێت .تاكە مەرجی پێویستیش بۆ
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ئەمە ،ئەوەیە كەوا ئەم بۆچوونە تایبەتانە لەمەڕ رەزامەندی ،سنوری
یەكتر یان هی چاكەی گشتی نەبەزێنن .باسكردنی ئەم چەشنە سەرپشك
كردنە لە لیبراڵیزمدا بەسەر ئەو بەڵگەهێنانەوە زۆر دووپاتكراوەیەی دژی
«دابینكردنی ئەوپەڕی رەزامەندی بۆ زۆرینەی خەڵك» سەردەكەوێت .ئەم
بەڵگەهێنانەوەیە ،بەروونی و دواجار ،سودگەرایی بە ئاراستەیەكدا دەبرد
كە دژی لەسێدارەدان لە پێشچاوی خەڵك دەگرت .لەهەر بارێكەوە لێى
بڕوانین ،چێژی سادیستی زۆرینە ،بێگومان لەسەرو چارەڕەشی تاكەوە
دانرابوو .لەم خوێندنەوە دەستوەرنەدەرانەیەی میلدا بۆ سودگەرایی ،ئیدی
تاك نەدەبووە قوربانی چێژی سادیستییانەی زۆرینە.
شرۆڤەی لیبراڵی میل بۆ رەزامەندی هەركەس بە گوێرەی سەلیقەی
خۆی ،چەند شێوازێكی دیكەی لە حیسابكردنی رەزامەندی و پێوانی گشتییدا
دروستكرد .ئێستا كاتی ئەوەیە رەزامەندی شرۆڤە بكرێت و بوار بدرێت
بە هەموو چەشنە لێكدانەوە و بۆچوونێك لەسەری .لە الیەكی دیكەوە
دەكرێت بڵێین لە كەشێكی وادا ئیدی پێوانی ئاستی رەزامەندیی تاك نە
دەستدەدات و نە پێویستیشە .چۆن دەكرێت ئەوپەڕی رەزامەندیی زۆرینەی
خەڵك مەزندە بكەین؟ بێگومان دەبێ پشت بە پێوەرێكی ئەزمونیی باو
ببەستین ،ئەویش رێككەوتنی گشتییە.
ئەمە لەگەڵ لۆژیكی میل دێتەوە و ئەزمونگەرایی ،لیبراڵیزم و
سودگەراییەكەی تەبا دەكات .كاتێك هەركەسێك ئازادە كەوا بەپێی حەز
و سەلیقەی خۆی بەدوای رەزامەندیدا بگەڕێت ،ئیدی دۆزینەوە و گەیشتن
بە رەزامەندی دەبێتە بابەتێكی ئەزموونی و تەجرەبەيی .هەرچەشنە پێوان
و هەڵسەنگاندنێكی رەزامەندی گشتیش لەمە بەدەر نابێت .هیچ وێناو
چەمكێكی پێش وەخت یان بااڵ ،لە گۆڕێدا نابێ و پێوانەی تەجرەبیی
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رەزامەندیی گشتیش لێكچوونێكی بەرچاوی لەگەڵ ئەنجامگیریی »ئیلقائی،
پێوانەیی»دا دەبێت .ئەمەش بۆ خۆی هەڵەهەڵگرە ،بەاڵم دووپاتبوونەوە،
كاربڕی و راستبوونەكەی بەهێز دەكات .بە قسەی میل «تەنیا بەڵگەیەك كە
دەكرێت بۆ شایانی ویستن بوونی شتێك بخرێتە بەرچاو ،ئەوەیە كە خەڵك
بە كردەكی ئەو شتەیان بوێت ».ئەمە رەنگە وا دەركەوێت كە لە بازنەیەكدا
دەخولێتەوە ،دورە ،بەاڵم جارێكی دیكەش وادێتەوە بەرچاو كە الیەنی
دەرونناسییەكەی ،بەسەر بۆچوونی «هەیە دەبێ»ی هیومدا بازدەدات.
هەروەك میل لە درێژەی قسەكانیدا تەئكید دەكاتەوە كە «ئەگەر ئەو
ئامانجەی رێبازی سودگەرایی بۆ خۆی دیاریدەكات ،لە تیۆری و پراكتیكدا
كرابایەتە ئامانج و قبوڵ نەكرابایە ،هیچ شتێك نەیدەتوانی كەسێك رازی
بكات كە وایە».
بەاڵم ئایا ئەمە تێكڕای وێنەكەیە؟ بێگومان هەندێك جار دەكرێت
بەدوای شتێكی لە چێژ بەدەربین .دەكرێت پابەندی مرۆڤدۆستی و ئەركناسی
بین .میل دان بەوەدا دەنێت كە دەكرێت بە پێچەوانەی ویستە كاتییەكان
بجووڵیينەوە« ،بەاڵم ئەنجامدانی كاری درووست»یش چێژو رەزامەندیی لێ
دەكەوێتەوە وەك بەخۆنازین ،چێژ وەرگرتن لە سەنگ و قیمەتی خۆت
لەناو كۆمەڵگەدا و هتد ...بەم شێوەیە پەروەردەكردنی فەزیلەت دەكرێت
رەزامەندیی تاك و كۆمەڵگەی بەدواوە بێت .بەم شێوەیە شارەزاییەكی
قوڵتر لەمەڕ رەزامەندی پەیدا دەكەین كە زیاتر لە «كەماڵی رۆحی» نزیكمان
دەكاتەوە.
پێداگریی میل لەسەر گەڕانی تاك بەدوای رەزامەندیی خۆیدا وا
دەكات كە تاك خۆی بەشێوەیەكی سودمەند و گشت بینانە پەروەردە بكات.
بەمجۆرە دەتوانێ كامڵ ببێ و پەی بە تێكڕای تواناكانی خۆی بەرێت.
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ئەمەش هەر بۆ خۆی تۆزێك گەشبینانەیە .بێگومان خوێندنەوەكەی میل
بواری بۆ ئەم خۆشبینیە خۆش كردووە ،بەاڵم ئەوەی كە ئاخۆ وا دەبێ یان
نا ،بابەتێكی دیكەیە .دەرونناسی ئێمە ئەگەر هەلی بۆ بڕەخسێت ،هەمیشە
بەرەو خۆشی و رووناكیمان نابات .هێندەی تەمەنی نەوەیەكی دیكە كاتی
دەویست تاكو فرۆید ئەو دەورە سەرەكییە شرۆڤە بكات كە دەرونپەژاری،
نەست ،پاڵنەرە خۆ وێرانكەرەكان لە ژیانی تایبەتی ئێمەدا دەیگێڕن .لە
الیەكی دیكەوە ،لیبراڵیزمی میل رێی لە دەسوەردانی باوك ساالرانە لە ژیانی
كەسانی تردا دەگرت بەو بیانوەی كە گوایا زۆربەی خەڵك مەسڵەحەتی
خۆیان نازانن .لە سەردەمی میلدا ،تەنانەت رۆشنگەرانەترین هەوڵەكان بۆ
چاككردنی باری كۆمەاڵیەتی زۆرتر هەر لە ئەم بنەما باوك ساالرانەیەوە
سەرچاوەیان دەگرت كە كەسانی ئاقڵ و ژیر باشتر دەزانن .بێگومان بێنتام
و باوكی میلیش هەروا بیریان دەكردەوە .رەنگە جۆرە باوەڕێكیان بە ئازادی
و دەسەاڵت هەبوو بێت ،بەاڵم دواتر دەردەكەوت كە باوەڕێكی یەكجار
ئایدیال و تیۆریكە و بابەتیانە نییە .جارێكی دیكە ئەزمونی راستەوخۆ،
دەسكەوتی بۆ میل هەبوو .هەر تاكێك مافی خۆیەتی لە ئازادییەكەی كەڵك
وەربگرێت و بۆ خۆشی شرۆڤەی ئەو ئازادییە بكات.
بەم پێیە جێ سەیر نییە كە لەم سەردەمەدا میل كاریگەرترین كتێبی
لەمەڕ فەلسەفەی سیاسی ،واتا « لەبارەی ئازادییەوە» باڵوكردەوە .میل
لە پێشەكییەكەیدا دەڵێت كە لەسەر پرسی فەلسەفیی ئیرادەی ئازاد یان
جەبر و ئیختیار ناڕوا ،بەڵكو بایەخی داوە بە «ناوەڕۆك و چوارچێوەی
ئەو دەسەاڵتەی كە كۆمەڵگە دەتوانێت بە شێوەیەكی یاسایی بەسەر
تاكدا پراكتیزەی بكات» .لە درێژەدا دەڵێت« :ملمالنێ لە نێوان ئازادی
و ئۆتۆریتەدا زەقترین تایبەتمەندیی چەند بەشێكی مێژووە ،كە هەر لە
39

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل

كۆنەوە دەیناسین» ،هەروەها دەیسەلمێنێت كە ئەمە هێشتا سەرەكیترین
تایبەتمەنديی دنیای ئەمڕۆیە ـ هەرچەند زیاتر لە ئەوروپا وا بووە تاكو لە
بەریتانیا كە «لە سۆنگەی بارودۆخی تایبەتی مێژووی سیاسیی ئێمەوە...
كێشەیەكی زۆر لەسەر دەستوەردانی راستەوخۆی دەسەاڵتی یاسادانان یان
جێبەجێكردن لە كایەی تایبەتدا بەدی دەكرێت» .ئەمەش «لەبەر رێزگرتن
لە سەربەخۆییی تاك نییە ،بەڵكو زیاتر لەبەر ئەو نەریتەیە كە ئێستاش هەر
ماوە و وەك بابەتێكی جیا لە خەڵك ،سەیری حكوومەت دەكات ».لەم
سۆنگەیەوە «زۆربەی خەڵك هێشتا لەسەر ئەوە رانەهاتوون كە دەسەاڵتی
حكومەت بە دەسەاڵتی خۆیان ،یان بۆچوونەكانی بە بۆچوونی خۆیان
بزانن».
میل پێیوایە كە تەنیا «پرەنسیپێكی زۆر سادە» هەیە كە دەبێ
«بەسەر پەیوەندیی نێوان كۆمەڵگە و تاكدا ،لەڕووی كۆنترۆڵ و ناچارییەوە،
زاڵ بێ ».و ئەوەش ئەوەیە كە «تەنیا ئامانجێك كە مرۆڤ بۆی هەیە ،چ
تاك یان بە گروپ ،رێی لە ئازادژیانی تاكێك بگرێت ،پاراستنی خودە».
ئەوەی كە «دەڵێین مرۆڤگەل دەبێ بۆ دابینكردنی ئاسایشی ژینگەكەمان
واتە زەوی كۆوەبن» ،تاكە قسەیەكی رەوایە ،هەرچەندە ئەوەشی زیاد
كردوە كە كۆمەڵگە دەبێ «پێداویستیگەلی خۆشبژی» بۆ هاواڵتیانی دابین
بكات .میل بەدوای دەوڵەتێكی سودگەرای ئایدیالەوە بوو .ئەمەش زۆر لە
سەرووی یۆتۆپیاوەیە ،هەروەها لێكچوونێكی رێژەییی زۆر زیاتری لەگەڵ
كۆمەڵگەی ئەمڕۆ لە زۆربەی بەشگەلی جیهانی ئازادا هەیە (هەرچەند بە
تەواوی پێشبینیی ئەوەشی تێدا نەكراوە ،كە وەها كۆمەڵگەیەك چ گرفتێك
دەنێتەوە).
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دەوڵەتە سودگەراكەی میل بوارێكی كۆمەاڵیەتی و ئابوری وا پێكدێنێ
كە تێيدا هەر تاكێك بتوانێت بەپێی خواست و بۆچوونی خۆی بژیت .بەم
شێوە تاك دەتوانێت وەك مرۆڤێك سەرجەم تواناكانی خۆی بخاتەگەڕ.
لێرەشدا پێ لەسەر خۆپێگەیاندنی پێشكەوتنخوازانە ،پەروەردەكردنی
بەهاكان ،هەروەها بەدواداچوونی ئامانجگەلێك دادەگیرێ كەوا لە تاك
دەكەن بتوانێت كەسایەتی خۆی بڕسكێنێ( .وەك دەیبینین میل باوەڕی بە
هەاڵواردنی رەگەزی نەبو ،كۆمەڵگەی سودگەرا بۆ دابینكردنی رەزامەندیی
هەموو هاواڵتیانی تێدەكۆشێت).
بەم شێوەیە ئازادی لەسەر ئایدیاگەلی سودگەرا بنیات نراوە .هاواڵتی
و دەوڵەت بەپێی «گرێبەستی كۆمەاڵیەتی» كۆ نابنەوە تاكو لەو سۆنگەیەوە
چاو لە هەندێك لە مافگەلی تاكەكەسیی خۆیان بپۆشن بۆ ئەوەی بگەنە مافە
كۆمەاڵیەتییەكانیان .بەپێی گرێبەستی كۆمەاڵیەتی پێویستە واز لە هەندێك
لە ئازادییەكان بهێنرێت ،لە كاتێكدا كە ئایدیالی سودگەرا پێویستی بە
پەروەردەكردنی تایبەت و تاكەسی ئەو مافانەیە .ئازادی و سودگەرایی هەر
لە سەرەتاوە لێك گرێدراون .ڕوانگەی بێنتام لەمەڕ ئازادی تەنیا لەرووی
تیۆریكەوە نەبوو .باوەڕی بە ئازادیی تاك وای لێكردبوو ،كەوا پێشنیار بكات
یاسای قەدەغەكردنی هاوڕەگەزبازی هەڵبوەشێنرێتەوە .سەختە بتوانرێت
ئەم خواستەی نێوان دوو كەس پەیوەندی بدرێتەوە بە تەندروستی خۆیان
یان كەسێكی دیكەوە .بۆچوونێكی پێشكەوتووانەی وەها لە سەردەمێكدا
كە « نێربازەكان» لە سێدارە دەدران ،نەدەكرا بە ئاشكرا بانگەشەی بۆ
بكرێت .ڕای بێنتام لەمەڕ هاوڕەگەزبازی ،بەتایبەت بۆ كەسێكی بەرزەمژی
وەك ئەو لە بیرمەندێكی گەورەدا ،كە قەت ئەزموونی سێكسی نەبوو.
ئەو بۆخچەیەك بوو هەر نەكرایەوە ،ئەمەش زۆر شت لەمەڕ كاریگەریی
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ئازادكەری سودگەراییەكەی ناوبراو دەردەخ��ات .هەروەك میل بۆ خۆی
بە زمانێكی پاك و گشتی كە رەنگە ئیدی لە ڕەبەنێكی هەتایی وەك
ناوبراو هەر چاوەڕوان دەكرا .وتی «:هەروەك چۆن پێویستە لە سەردەمی
نەڕسكانی مرۆڤایەتیدا بیروباوەڕی جۆراوجۆر هەبن ،پێویستە شێوەگەلی
جۆراوجۆری ژیانیش تاقی بكرێنەوە»( .لەراستیدا لە كۆمەڵگەی سوودگەرای
ئێستادا ئەوە خودی داوێنپاكی و خۆپاراستنە كە وەك «ئەزمونی ژیانێكی»
نامۆ لە قەڵەمدەدرێت) ،بەاڵم دواقسە لەمەڕ ئەم چەشنە پارادۆكسانە دەبێ
قسەی میل بێت « .ئازادیی تەواوی رەتكردنەوە و ئینكاری بیروباوەڕ،
راست ئەو رەوشەیە كە مافی ئەوەمان پێدەدات تاكو بزانین بیروباوەڕەكەمان
لەپراتیكدا چەندە سەركەوتووە ،بە هیچ شێوەیەكی تر بوونەوەرێكی خاوەن
تواناگەلی مرۆڤانی ،ناتوانێت لە بەرهەقبوونی خۆی بەشێوەی عەقاڵنی
خاترجەم بێت».
وا چاكە ئ��ەوەش وەبیر بێنینەوە كە هەر ئەو نادادپەروەرییە
كۆمەاڵیەتیانە بوونە سەرچاوەی ئیلهام بۆ میل تاكو ئەم رستانە بنوسێت،
هاوكات بوونە ئیلهام بۆ ماركسیش تاكو «كاپیتاڵ» بنوسێت .زۆر كەس
یاخیبوونە شۆڕشگێڕانەكەی ماركسیان ب��ەالوە لە بۆچوونە ب��ەرز و
شكۆمەندەكانی میل بۆ وەاڵمدانەوە بەو هەژارییە تاقەت پڕووكێن و
كەالوەنشینیەی بەریتانیای سەردەمی ڤیكتۆریا پێ باشتر بوو ،بەاڵم بەو
حاڵەش سەیر لەوەدایە كە ئێستاشی لەگەڵدا بێت ،ئەوە هەر بۆچوونەكانی
میلن كە لە گوێماندا دەزرینگێنەوە .بۆچوونەكانی كە ئەوكات بەرواڵەت بێ
بڕشت بوون ،كۆمەڵگەی رۆژئاوایان گەیاندە باری ئێستای و ئەو واڵتانەی كە
تازە لە مۆتەكەی ماركسیزم رزگار بوون ،وردە وردە دەخەنە ژێر كاریگەریی
خۆیانەوە.
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بەاڵم ئایا بەراست قسەكانی میل ئەوەندە ناكاریگەر بوون؟ لەرووی
تیۆرییەوە النیكەم ئامۆژگارییەكانی میل راست هەر هێندەی رێنوێنییەكانی
ماركس دەیانتوانی كار بكەنە سەر رەوشی خراپ و شێواوی كۆمەاڵیەتی
سەردەمەكەی .میل داكۆكیی لە ئازادیی دابینكردنی خواستەكانی تاك
دەكرد :مەبەستەكە ئەوە بوو كە بەهرە و وزەی تاكو تەواو ئازاد بكرێن
و ئەو هەلە بۆ هەمووان بڕەخسێت تاكو پەی بە بەهرەكانیان بەرن.
ئازادی بواری بۆ داهێنان و گەشەی داهێنەرانەی بەهرەكان دەكردەوە،
بۆیە لە ئەنجامدا دەمانتوانی لەرووی ئەخالقی ،رۆحی و فیكرییەوە گەشە
بكەین .ئەو كاتە كۆمەڵگەیەكی باشتر دروست دەبوو كە تێيدا دەكرا بە
سەر الیەنە ناشیرین و خراپانەدا كە ماركسیان وا توڕەكردبوو ،بەبێ تێكدان
و ئاژاوەی توندی شۆڕشگێڕانە ،سەركەوین .جارێكی دیكە وادیارە بوو كە
پێشنیارەكانی میل بۆ چارەسەری ئەو كێشە كۆمەاڵیەتی و ئابورییانەی كەوا
بەریتانیای سەردەمی ڤیكتۆریا بەدەستیانەوە دەینااڵند ،ئەوەندە بەكەڵك و
كاریگەر نەبووبێتن ،لە هەمانكاتدا رەنگە ئەوە بیسەلمێنن كەوا كۆمەڵگەی
رۆژئاوا لە ماوەی ( )150ساڵی دوای میلدا بە وردی چەندە پێشكەوتووە.
كاریگەریی ئازادكەرانەی ئەم جۆرە بۆچوونانە لە سەرەتادا زۆر لە سەرەخۆ
بوو ،بەاڵم لە ماوەی نێو سەدەی دواتردا بەشێوەیەكی بەرچاو خێرا بوون
و سەركەوتنیان وەدەست هێناوە« .دۆڵەكانی سیلیكۆن» كە ئەمرۆ كە لە
هەموو جیهانی رۆژئاوادا دەبینرێت ،نموونەی پڕ بە پێستی وەدیهاتنی ئەو
تاكەیە كە میل مەبەستی بوو ،ئەمەش چونكە پەیوەندیی بە توانای تایبەتی
و كارو تێكۆشانەوە هەیە ،بێگومان بەسەر كۆسپەكانی كاتەكییەكاندا زاڵ
دەبن.
دەمێنێتەوە سەر شێلگیربوون لەسەر سودگەرایی لیبراڵی میل .چاكەی
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گشتی :دابینكردنی ئەوپەڕی رەزامەندیی زۆرینەی خەڵك چۆن حیساب
دەكەین؟ جارێ وەاڵمەكە ئەزمونییە .تێگەیشتن و ئەزمونی باو رێنیشاندەر
دەبێ ،بەاڵم تەنانەت ئەمەش بێكێشە نییە .ئەوەی كە هەر تاكێك ئازادانە
بە دوای دابینكردنی رەزامەندیی خۆیدا بگەڕێت ،هەر بۆ خۆی رەزامەندیی
جۆراوجۆری لێ دەكەوێتەوە ،كە میلیش بۆخۆی تەواو لەمە ئاگادار بوو،
بەاڵم ئەمە ئەوە دەگەیەنێت كە لەرووی لۆژیكییەوە ناكرێت رەزامەندی
لە ئاستی كۆمەڵگەدا بپێورێت .هەرچەشنە رێنوێنی و ئامۆژگارییەك لەمەڕ
رەزامەندیی گشتی ،چۆن دەكرێت بڵێت دەزانێ رەزامەندیی گشتی كامەیە
لە كاتێكدا هەركەس بەشێوەی تایبەتی خۆی رەزامەندی پێناسە دەكات؟
ئایا پێناسە فەردییەكانی ئێمە بۆ رەزامەندی ،بەكردەكی پەیوەندییان بە
پێناسەی رەزامەندییەوە لە ئاستی كۆمەڵگەدا هەیە؟ بەپێی بەڵگەهێنانەوەی
فەلسەفی لێرەدا وەاڵمەكە رەنگە نێگەتیڤ بێت .بەڵگەیەكی لۆژیكیی وامان
بەدەستەوە نییە تاكو بیسەلمێنین كە بۆچوونگەلی فەردی لەمەڕ رەزامەندی
هاوبەشن ،بەاڵم سودگەراكان دێنە جواب و دەڵێن كە ئەمە بە قەدەر
بەڵگەهێنانەوە فەلسەفییەكانی هیوم دوورە لە بابەتەكەوە .ئێمە وەك
مرۆڤ خاوەن تایبەتمەندیگەلی هاوبەشی مرۆڤانین و ئەمەش ئەوەندە
گشتگیرە كە دەتوانێ بوار بۆ پێكهێنانی رێككەوتنێكی فراوان خۆش بكات.
ئەمە لەو بەڵگەهێنانەوانەیە كە دەڵێت« :دەزانی كە مانای هەیە».
بەكردەيش لیبراڵیزمی دیموكراتیكی مۆدێرن كە تا سەر ئێسقان بۆ خۆی
سودگەرایە ـ لەراستیدا هەر ئەمە دەكات .ئابوریناسان فاكتەرێكی گشتیی
«هەستی خۆش» دەپێون كە زیاتر لەسەر بنەمای نرخ و بڕی تێچووی
بەكارهێنەرە ،بەاڵم دواجار ئەوە هەر ئابورییە كە خەریكە بەپێی پێوەرەكانی
خ��ۆی ،بۆ مەبەستەكانی و بۆ خێر و قازانجی خۆی دەیپێوێ (لێكی
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دەداتەوە) .نیشانەیەك لە رەزامەندیی گشتی لە كۆمەڵگەدا دەردەخات،
بەاڵم بەختەوەریی پراتیكی ناپێوێت .ئەمەش بابەتێكی ترە ،بێگومان یەكسان
نییە بەو پارەیەی كە ئێمە خەرجی دەكەین :پەیوەندییەكی زەرووری لە
نێوان ئەم دووانەدا نییە .بەو حاڵەش وادیارە كە بۆ ئێستا باشترین كارە كە
دەبێ بكرێت .لەو سۆنگەیەوە كە هەنووكە كۆمەڵگەی ئێمە لەژێر دەسەاڵتی
هۆكارە ئابورییەكاندایە ،نابێت سەرمان لەوە سوڕبمێنێ كە بوترێت ئەم
هۆكارانە دەرخەری ئەوەن كە ئێمە چۆنین و بارودۆخەكە چۆنە .لەراستیدا
بۆ شتێكی زۆر وەك پێوانەی چێژی بێنتام و سندرومی كەمترین ئاستی
دەگەڕێینەوە.
پێشوازی لە بەرهەمە چاپكراوەكانی میل ،وایكرد كە تا دەهات
ناوبراو زیاتر دەبووە جێ سەرنجی خەڵك .بوو بە كەسایەتییەكی جێگای
رێز و توانیی بۆ پێشڤەبردنی هەندێك پرسی رۆژ كەڵكی باش لە ناوبانگ و
بڕشتی خۆی وەربگرێت .كاتێك لە ساڵی ()1861دا شەڕی ناوخۆی ئەمریكا
سەریهەڵدا ،بە الیەنگری لە باكور هەاڵیەكی نایەوە .ئەو پێیوابوو كێشەی
سەرەكی كۆیالیەتی بوو ،كە لە چەمكی سودگەراییدا ئاماژەی پێ نەكرابوو.
(میل بە گەنجی بەتوندی داكۆكیی لە پرۆژەی «ویلیام ویلبرفۆرس» كردبوو
كە پرۆژەیەكی دژی كۆیالیەتی بوو و ( )30ساڵ پێشتر لە الیەن پارلەمانەوە
پەسەند كرا بوو).
لە ساڵی ()1865دا میلیان هان دا كە خۆی بۆ ئەندامەتی ئەنجومەنی
نوێنەران كاندید بكات ،بەاڵم ئەو بە الیەنگرانی خۆی لە پارتی لیبراڵی
وت كە ئەو ،كارەكە تەنیا بەشێوەی تا ڕادەی��ەك ناباوی خۆی دەكات.
لە ماوەی هەڵبژاردنەكەدا هیچ پرۆپاگەندەیەكی نەكرد و رێگاشی نەدا
كەسێك بۆ پرۆپاگەندەكردن بۆی پارە خەرج بكات .لە سەرەتاوە تەنانەت
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لە وتاردان و پەیوەندیكردن بە دەنگدەرانەوە خۆی بەدور گرت .بەپێی
بنەما لیبراڵە سوودگەراكانی ،دەیویست رێگا بدات كە دەنگدەران بۆ خۆیان
لەم بارەیەوە بڕیار بدەن .لە ئەنجامدا لەم دوورگرتنە كەم وێنە سیاسیانەیە
پاشگەزیان كردەوە و تەنیا وتارێكی پێشكەشكرد .دوای وتارەكەی وەاڵمی
ئەو پرسیارانەی دایەوە كە گوێگرەكان لێیانكرد .هەندێك لە پرسیارەكان بە
مەبەستەوە كران ـ بەو حاڵەش ناوبراو بە راستگۆییەكی دڵڕفێن وەاڵمیدایەوە.
پرسیارێكیان لێكرد كە ئایا تۆ وتووتە كە چینی كرێكاری بەریتانیا ،هەرچەند
شەرم لە درۆكردن دەكات لەگەڵ توێژی كرێكاری ژمارەیەك لە واڵتانی
دیكە جیاوازە ،هێشتاش «بەگشتی درۆ دەكات؟» میل بێ ئەمالو ئەوال
وەاڵمیدایەوە« ،بەڵێ من وتوومە» ،كرێكارانی ئامادە بوو چەپڵەیان بۆ لێدا
و میل هەڵبژێررا.
میل لەو خولەدا كە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران بوو لەسەر چەند
بابەتێك بە تایبەتی مافی دەنگدانی ژنان و گەندەڵیی دەوڵەت قسەی كرد.
لە بواری ئابوریدا كۆمەڵە بۆچوونێكی پسپۆڕانەی خستەڕوو لە پەسەندكردنی
پرۆژەی چاكسازیی ساڵی ()1867دا پشتی بە سەنگ و بڕشتی خۆی بەست.
ئەمە دووەمین پرۆژەی سەرەكیی چاكسازی بوو كە لەالیەن پارلەمانەوە
پەسەند دەكرا .مافی دەنگدانی زۆر كردو رێژەی دەنگدەرانی كردە دوو
هێندە).
میل سەرەڕای ئەم هەوڵە شایستانەيەی ،ساڵی دواتر لە بەرامبەر
«ویلیام هێنری سمیت»ی رۆژنامەفرۆشی سەركەوتوودا دۆڕا .میلی ()62
ساڵە لە فەرەنسا لە نزیك ئاوینیون خۆی گۆشەنشین كرد ،بەمشێوەیە
دەیتوانی لە نزیك گڵكۆی هەرییت تیلۆری خۆشەویستیدا بژی« .هلێن»ی
كچی هەرییت لەوێ خزمەتی میلی دەكرد و لەوە بەدوا بەردەوام لەالی
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بوو( .دیارە دیسان بەدوور لە هەرچەشنە «كارێكی ناشیاو» ،بەاڵم رێزی
میل بەرامبەر بە هاوسەرە كۆچكردوەكەی زۆر زیاتر لە هەستی باوی
ڤیكتۆریاییانە بوو .میل بۆ پەرەپێدانی ئەو ئامانجەی كە خۆی و ژنەكەی هەر
دووكیان پێشڕەوی بوون ،كتێبی «كۆیلەتی ژنان»ی نوسی .ئەم بەرهەمە
كە یەكێك لەو یەكەمین كتێبانەیە كە لەم بارەیەوە نوسراون ،زۆرێك لەو
بابەتانەی كە میل لە كتێبی لەبارەی ئازادییەوەدا هێناونییە گۆڕێ ،لەم
كتێبەشدا تاكو دوا ئەنجامە لۆژیكییەكەیان لەسەریان دەڕوات .ئەم بەرهەمە
جگە لەوەی بەشێكە لە فەلسەفەی ناوبراو ،زیرەكییەكی دەرونناسانەشی
تێدا بەدیدەكرێت« .مادام باوەڕێك بەقوڵی لە هەستدا بنجی داكوتابێت،
لەرێی هێزی زیاتری بەڵگە هێنانەوە بەدژی ،نەك هەر بنكۆڵ نابێت ،بەڵكو
زیاتریش دەچەسپێت ،چونكە ئەگەر ئەو باوەڕە بە بەڵگەوە وەرگیرابا،
بە رەتكردنەوەی ئەو بەڵگەیەش رەنگ بوو هێزی خۆی لەدەست دابا،
بەاڵم كاتێك لەسەر هەست دامەزراوە ،لەكاتی رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ
هەر بەڵگە و گرۆڤێكدا ،خاوەنی باوەڕە كە زیاتر هەست بەوە دەكات
كە هەستەكەی وا ریشەی داكوتاوە كە بەڵگەهێنانەوە كاری تێناكات».
وەها باوەڕێك دەكەوێتە دەرەوەی كات و شوێنی بەڵگەهێنانەوەی تایبەتی
میلەوە.
بۆچوونی فایدەگەرا لەمەڕ یەكسانی روون و ئاشكرایە و ئەزموون
ب��اوەڕی ،هەروەها لیبراڵیزمی میل پشتگیریی دەك��ەن ،ب��ەاڵم هەموو
بۆچوونەكانی لەسەر بنەمای ئەزموونی خۆی زۆر بە كەڵكی ژنی ئەم
سەردەمە نایەن .میل بەپێی پەیوەندییە كەم وێنەكەی لەگەڵ هەرییتدا،
هەستی دەكرد كە دەبێ دان بەوەدا بنێت كە ژنان دژی «الیەنی ئاژەاڵنە»ی
جوتبوونن لەگەڵ پیاودا .پیاوان نەدەبوا هەوڵیان بۆ ئەوە دابا كە ئەم
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رەفتارە ناحەزەی خۆیان بەسەر «رەگەزی الواز»دا بسەپێنن.
میل لە دواسااڵنی تەمەنیدا ،خەریكی نوسینەوەی ژیاننامەی خۆی
بوو كە تێیدا بێ پێچ و پەنا باسی خۆی و بەتایبەت هەستی بەرامبەر
بە باوكی دەكات .ئەم بەرهەمە یەكێك لە باشترین گێڕانەوەكانە لەمەڕ
چۆنیەتیی گەورەبوونی وەك «بلیمەتێكی بەتۆپزی» و كاریگەرییەكانی لەسەر
چێژ و زەوق .میل كە باسی باوكە بە «سروشت توڕە»ەكەی دەكات،
دەیكاتە ئاژەڵێكی سامناكی راستەقینەی ڤیكتۆریایی .لە یەكەم دەستنوسی
ئەم بەرهەمەدا ،میل ئەوە دەگێڕيتەوە كە چۆن باوك و دایكی «لەژێر بن
میچێكدا ،ژیانیان ئەوەندە لێك دوور بوو ،كە هەر دەتوت یەكیان لە باكوری
گۆی زەوییە و ئەویشیان لە باشورە» .لەمەڕ ئەوەی كە دایكی هەرییت،
هاوناوی دڵبەرەكەی بوو زۆر شت وتراوە و ئەم بابەتە دەرونناسەكانی
گەیاندووەتە چەند ئامانجێكی كەم و زۆر بێ بنەما .حاشا لەوە ناكرێ
كە میل تەنانەت بە منداڵی ئەوەی دەزانی و دەیوت كە «خوێندنەكەم
نەك لە دڵەوە نەبوو ،بەڵكو لە ترسانیش بوو» ،بەاڵم هەرئەوەی كە
ناوبراو سەركەوتوانە خوێندنەكەی بڕی و بوو بە پیاوێكی ئەوەندە لیبراڵ و
مرۆڤدۆست .بەبێ توشبوون بە گرێیەكی دەرونیی ئەوتۆ ،هەر بۆ خۆی لە
پەرجوو دەچێت .تەنانەت هەندێك كەسیش كە توشی كێشە سێكسيیەكانی
میل نەبوون ،رەنگە لەم بارەوە لەگەڵی هاوڕا بن كە «هەتاكو ئەم غەریزە
ئاژەاڵنەیەی شەهوەت ،لەخۆڕا بایەخێكی ئاوا زۆری لە ژیانی مرۆڤدا
پێبدرێت ،نابێ چاوەڕێ گۆڕانێكی گەورە بین لە ژیانیدا» .مەخابن ،تارمایی
فرۆید لە ئاسۆوە دیار بوو و ژیانی مرۆڤ ،خەمساردانە ،بەرەوپێشەوە
دەچوو.
میل لە ساڵی ()1873دا لە تەمەنی ()66ساڵیدا لە ئاوینیون كۆچی دوایی
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كرد .ئازادەبوون و جوامێریەكەی ،لە بورژوازیی سەردەمی ڤیكتۆریادا كەس
چارەی نەدەویست ،هەروەها بۆچوونە تاكگەرایانەكانی لەگەڵ بیركردنەوە
شۆڕشگێڕانەكانی چەپدا یەكیان نەدەگرتەوە .بەو حاڵەش لە سەراسەری
بەریتانیا و لە دەرەوەشی ،واتا لەو شوێنانەی كە هێشتا میهرەبانی و بەزەیی
بەسەر فێڵ و تەڵەكەدا بااڵدەست بوو ،لەو شوێنانەی كە باوەڕ بە ئازادی
لەسەرو سەرەرۆیی و قازانجی تایبەتەوە بوو ،شینیان بۆ گێڕا.
بنەتا
میل لەالیەن نەوەكانی دوای خۆیەوە غ��ەدری زۆری لێكراوە.
فەیلەسوفان بەو بیانووەی كە سوودگەراییەی هی خۆی نییە ،بایەخێكی
ئەوتۆیان پێنەداوە و پێیانوایە كە هی بێنتامە و ئەم تەنیا پەرەی
پێداوە .ئەمەش بێ ئینسافییەكی تەواوە .ئەو پەرە و گەشە لیبراڵەی
كە ناوبراو بەسودگەراییدا ،هەروەها ئەو داكۆكییە زۆرەی كە لێیكرد،
بۆچوونە فەلسەفییەكانی بێنتامی كردە پرۆسەیەكی یەكپارچەی گەشانەوە
لە هەردوو رووی فەلسەفە و ژیانی خەڵكدا .هەر بەم جۆرە ،بیروباوەڕە
لیبراڵ و سیاسییەكانی میلیش غەدریيان لێكراوە ،زیاتریش لەبەرئەوە
كە زۆر سەركەوتوو ب��وون .ئ��ەوەی میل س��ەرەڕای دژایەتیی ئاشكرای
گشتی ،داكۆكی لێدەكرد ،ئێستاكە الی ئێمە شتێكی زۆر ئاساییە .ئێمە
لە رۆژگارێكی سودگەرای لیبراڵیدا دەژی��ن .یاساكانی كۆنگرە ،بڕیارە
هەمەجۆرە سۆزدارانەكان ،تەنانەت ئەخالقی تایبەتی ئێمەش ،هەموویان لە
گرێوی بۆچوونگەلی سودگەرایانەدان .ئێمە چ بزانین و چ نەزانین ،بەپێی
دروشمێكی سوودگەرا لە ناخماندا ،بەشێكی زۆری كاروباری تایبەتی خۆمان
بەرێوە دەبەین و بۆچوونەكانمان دادەڕێژین» .دابینكردنی ئەوپەڕی قازانج
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بۆ زۆرینەی خەڵك» ،رۆڵێكی وەها دەبینێت كە لە دیموكراسییە ئازادەكانی
رۆژئاوادا بووەتە پرەنیسپێكی سەرەكیی بێ ئەمالو ئەوال.
لە هەمانكاتدا راست ئەوە لیبراڵیزمی میلە كە ئێستاكەش هەروا
ناكۆكیی لەسەرە .دیارە لە سەردەمێكی لیبراڵدا ،لیبراڵبوون زۆر باشە،
بەاڵم بۆ چارەسەری الیەنە نێگەتیڤەكانی كۆمەڵگە دەبێ چی بكرێت؟ میل
هەر لەبەرئەمە بوو كە هەموو ناخۆشییەكی قبوڵ دەكرد .تەنانەت لەمەڕ
مەستی ،زیاتر پابەندی بنەماگەلی لیبراڵ بوو تاكو بۆچوونی قەیم ئاسایانەی
خۆی ،كۆمەڵگە مافی ئەوەی نییە «پێوەرگەلی باوی كرداری ژیرانە» بەسەر
تاكەكانیدا بسەپێنێ .ناوبراو پێيوابوو كۆمەڵگە هەر لە منداڵیڕا تاكو دەسپێكی
مێرمنداڵی «دەسەاڵتێكی رەها»ی بەسەر تاكەوە هەیە .ئەگەر نەیتوانی لەو
ماوەیەدا كرداری ژیرانە پەرە پێبدات ،ئەوا خەتای كۆمەڵگە بۆ خۆیەتی
لەوەدا كە ئەندامانی ژیرانە ناجووڵێنەوە.
لەم سەردەمەدا لە دوو رووەوە لەگەڵ ئەم جۆرە لیبراڵیزمدا
تەبا نییە .یەكەم :كۆمەڵگەی ئێمە ئەمڕۆ زیاتر لە مەستی گیرۆدەی ماددە
هۆشبەرەكانە .ئالوودە بوون بە ماددە هۆشبەرەكان كارێكی نەزانانە و
ماڵوێرانكەرە .لە الیەكی دیكەشەوە ،میل رەنگە پێی وابووبێت كە رەنگە
مافی خۆشی بووبێ كە مەستیش بۆ خۆی لە كەالوەكانی سەردەمی ڤیكتۆریادا
هەژاری و ماڵوێرانی زۆری لێكەوتەوە .دووەم خاڵیش ئەوەیە كە :كۆمەڵگەی
هاوچەرخ بە بێگومان «دەسەاڵتێكی رەها» بەسەر گەنجانەوە نییە( .ئەمەش
زۆرتر بەرهەمی ڕوانگەی لیبراڵە لەمەڕ پەروەردە ،راهێنان و هتد)....
بەو حاڵەش تەنانەت ئەگەر بشمانەوێت هەندێك الیەنی لیبراڵیزمی میل
پشتگوێبخەین ،ناوبراو هێشتا نەخشێكی سەرەكیی لە ئاراستەكردنی شێوەی
بیركردنەوەماندا هەیە .هەرچەند هەوڵیش بدەین تاكو كاریگەریی ئەم
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جۆرە لیبراڵیزمە بسڕینەوە ،بێگومان هەر بەپێی بنەماكانی سوودگەرایی
دەنرخێندرێ .رەنگە ئێمە هەمیشە بۆچوونەكانی میلمان بەدڵ نەبن ،بەاڵم
ناوبراو هێشتا هەر قسەی یەكەم دەكات.
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لە بەرهەمەكانی میل
بنەمای

 «پێكهێنانی ئەوپەڕی رەزامەندیی زۆرینەی خەڵك،ئەخالق و یاسادانانە».
جێرمی بێنتام
سروشت مرۆڤایەتیی خستوەتە ژێر دەسەاڵتی دوو سەروەری مەزنیوەك دەرد و چێژەوە .تەنیا ئەوانن كە پێماندەڵێن چ دەكەین و ئەوەشمان
بۆ دیاریدەكەن كە دەبێ چ بكەین .لە الیەكەوە پێوەری چاكە و خراپە و
لە الیەكی دیكەشەوە زنجیرەی هۆو بەرهۆكانیش هەر لەدەست خۆیاندایە.
لەوەی دەكەین ،لەوەی دەیڵێین ،لەوەی بیری لێدەكەینەوە ،بەسەرماندا
زاڵن .چەندی دەكەین تاكو لە كۆتی ئەم دوو چەمكە رزگار بین ،هەر ئەرێ
دەكەين و تەئییدیان دەكەین .رەنگە كەسێك بەقسە نیشانبدات كە خۆی
لە هەژمونیان دەرباز كردووە ،بەاڵم لەراستیدا هەروا كۆیلەیان دەبێت...
ئەو سیستمانەش كە هەوڵدەدەن بیخەنە ژێر پرسیارەوە ،هەر قسەی البەال
دەكەن و هیچیتر ،هەر سۆزدارانە بیر دەكەنەوە و بەالی عەقڵدا ناچن و
هەر چێو لە تاریكی دەكوتن.
جێرمی بێنتام
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هەوڵدان بۆ شتێك و چێژ لێبیننی ،بێزاری لێی و دڵقرچێنیی،كۆمەڵە دیاردەیەكی تێكچرژاون ،یان خۆ با بڵێین دوو پارچەی دیاردەیەكن...
هەوڵدان بۆ شتێك ،تەنیا كاتێك دەلوێ كە بیر لێكردنەوەی چێژبەخش
بيت ،ئەگینا چ سروشتی بێ و چ نەبێ كارێكی ئەستەمە.
جۆن ستیوارت میل ،سوودگەرایی
رەخنەگران رەنگە گومان لەوە بكەن ،كە ئەگەر مرۆڤ لەوەگەیشتووە تاكو رەزامەندی بكاتە ئامانجی ژیانی ،بە بەشێكی باشی ڕازی
بێت ،بەاڵم بەشێكی زۆری خەڵك بە كەمتر لەوەش ڕازی بوون .وادیارە
پێكهێنەرە سەرەكییەكانی ژیانێكی خۆش دوو شت بن كە هەركامیان بەتەنیا
زۆرجار بۆ ئەمە بەسە :ئاسودەیی و جۆش و خرۆش.
جۆن ستیوارت میل ،سوودگەرایی
وا باشە مرۆڤێكی بە پەرۆش ب ێ تاكو بەرازێكی بێخەم .وا باشەوەكو سوقرات ناڕازی بیت نەوەكو گەمژەیەكی بێ خەم .ئەگەر گەمژە یان
بەراز باوەڕیيان بە شتێكی ترە ،لەبەرئەوەیە كەوا هەر لە خەمی خۆیاندان.
جۆن ستیوارت میل ،سوودگەرایی
ئەم وتارە قسە لەسەر بابەتێكی زۆر سادە دەكات ،كە دەسەاڵتێكیرەهای بەسەر پەیوەندیی نێوان كۆمەڵگە و تاك ،لەرێی هێز  ،زۆر و
چاودێرییەوە هەیە ،چ لەرێگای هێزی جەستەییەوە بەشێوەی سزای یاسایی
بێ ،یان لەرێگای گوشاری ئەخالقیی رای گشتییەوە .پرەنسیپەكە لێرەدا
ئەوەیە كە تاكە ئامانجی دەستەبەركراو بۆ مرۆڤ ،بە تاك یان بە گروپ،
بۆ دەستوەردان لە ئازادیی كرداری هەر كەسێك ،پارێزگاری لە خودە.
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تاكە مەرجێك كە دەكرێت لەرێی یاساوە بەسەر تاكی ناو كۆمەڵگەیەكی
شارستانیدا ،بەپێچەوانەی ویستی خۆی بسەپێنرێت ،ئەوەیە كەوا نەهێڵرێ
زیان بە دەوروبەرەكەی بگەیەنێت .دەستەبەركردنی چاكە و قازانجەكەی،
تەنیا لەرووی جەستەیی و ئەخالقییەوە ،بەس نییە .ناكرێت لە رێگای یاساوە
بەوە ناچار بكرێت ،كە كارێك بكات یان نەیكات .هەر لەبەرئەوە كەوا
بەقازانجیەتی وا بكات ،چونكە بەم جۆرە دڵخۆشتر دەبێت ،یان چونكە لە
ڕوانگەی خەڵكی تر بەژیرانە و راستی دەزانن.
جۆن ستیوارت میل ،لەبارەی ئازادییەوە
تاك بەسەر خۆی ،بەسەر لەشی خۆی و بەسەر دەروونی خۆیدازاڵە.
جۆن ستیوارت میل ،لەبارەی ئازادییەوە
ئەگەر هەمووان جگە لە یەك كەس ،یەك باوەڕيیان هەبوایەو تەنیا ئەو یەك كەسەش جیاواز بیری كردبایەوە ،ئەوان بۆیان نەبوو كە
بێدەنگی بكەن ،هەر بەهەمان شێوەش ئەگەر ئەو كەسەش دەسەاڵتی بوایە،
بۆی نەبوو ئەوانی تر بێدەنگ بكات.
جۆن ستیوارت میل ،لەبارەی ئازادییەوە
كاتێك بیرتەسكەكان خەریكی توێژینەوە و لێكۆڵینەوە دەبن،ئەنجامەكەشی هەر بیرتەسكانە دەبێت.
جۆن ستیوارت میل ،ئۆگۆست كونت و پۆزەتیڤیسم
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پێكەوەژیانی
دەبێ هیچیان
تر ،هەرجۆرە
بە كاتی سەیر

فەزیلەتی راستەقینەی مرۆڤەكان ،لە توانایئەوانەوە ،وەك تاكگەلی یەكسان سەرچاوە دەگرێت ،واتا
بۆ خۆیان نەوێت ،بەڵكو شتێك ئازادانە بدەن بە كەسێكی
دەسەاڵتدارەتییەكیش وەك پێویستییەكی ریزپەڕو ،بەگشتی
بكەن.
جۆن ستیوارت میل ،كۆیالیەتی ژنان
تەنها بەدوای چێژی خۆتەوە بە ،چونكە چێژ لە شتێكتر نابینی.
جۆن ستیوارت میل ،ژیاننامەی خۆنوس

سەرچاوەكان:
اشنایی با جان استوارت میل
پۆڵ ستراتێرن
بۆ فارسی:كازم فیروزمند
لەفارسییەوە :مادح ئەحمەدی
پێداچوونەوە :فەرهاد ئەكبەری
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چەمكی ئازادی لە تێڕوانینێكی
جون ستيوارت ميلەوە
شاكار یوسف حسن
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پێشەكی:
جۆن ستیوارت میل لەكتێبی (لەبارەی ئ��ازادی��ەوە)()on liberty
لەسەرەتاداباس لەوە دەكات كەملمالنێی تاك ودەسەاڵت یەكێكە لەزۆرترین
سیماكان كەبەشێوەیەكی ئاشكرا لەقۆناغەكانی مێژوودا هەرلەكۆنەوە پێیان
ئاشنابوین بەتایبەتی لە مێژووی یۆنان و ڕۆما و ئینگلتەرا .ئەمە لەكاتێكدا ئەم
ملمالنێیە لە چاخە دێرینەكاندا لەنێوان هاواڵتیاندا سەریهەڵداوە ،یان هەند ێ
لەچینەكان لەگەڵ حكومەتدا.ئەوكات مەبەست لەوشەی ئ��ازادی()liberty
پاراستنی تاك بو لەپەرەسەندنی ستەمی فەرمان ڕەوا سیاسیەكان.
لەم كۆمەڵگایانەدا هەوڵیانداوە بەدووشێواز دەسەاڵتی فەرمان
ڕەواكان سنوردار بكەن:
1ـ بەدەستهێنانی دانپێدانان بەهەندێك مافدا ئەوەی پێیدەوترێت
مافەسیاسیەكان یان ئازادیە سیاسیەكان .ئەوانەی گەرفەرمان ڕەوا پێشێلی
بكردنایە ،ئەوا بەمە دەچووە دەرەوەی ئەركەكانی ،لەبەرئەوە دەكرا
بەرەنگاری بكردایە بەبەرەنگاریەكی تایبەت یان یاخی بونێكی گشتی
بەسەریدا.
2ـ بە شێوەیەكی گشتی ئامرازێك دەرنەكەوت ،تەنیا لە چاخەكانی
ئەم دواییانەدا نەبێت كە مەبەست لە دامەزراندنی رێوشوینێكی دەستوریە.
كەتیایدا ڕەزامەندنی خەڵك یان دەستەیەك كە نوێنەرایەتیان دەكەن،
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مەرجێكی پێویستە بۆ بڕیاردان لەسەركارە گرنگەكان كە دەسەاڵتی فەرمانڕەوا
پێیان هەڵدەستێت ،بەاڵم لە زۆربەی دەوڵەتە ئەروپیيەكاندا بە ڕێگەی یەكەم
كۆت وبەندكراون .جۆن ستیوارت میل دەڵێت (ئەو ئازادییەی باسی دەكەم
ناچێتە چوارچێوەی میتافیزیك یان ئیرادەوە ،بەڵكو باسی ئازادی مەدەنی
یان كۆمەاڵیەتی بەرامبەر بە دەسەاڵتی كۆمەاڵیەتی و سیاسی دەكەم).
جۆن ستیوارت میل كاتێك بیری بەرگریكردن لە ئازادی ڕادەگەیەنێت،
لە كۆمەڵگە دیموكراسیەكاندا ،وا لە ئازادی دەڕوانێت كە تاكەكەس یەكەم
مەرجی بەدەستهێنانی خۆشگوزەرانیە ،ئەمەش ناتوانرێت بەدەست بهێنرێت
بەب ێ ئازادیەك كە تێڕوانینی بۆ خۆشگوزەرانی لەمەوە بگەڕێت بەدوای
خۆشگوزەرانیيەكانی تردا ،چونكە میل لە كاتی گەڕانی بەدوای ئازادیدا ئەو
كۆمەڵگایانە جێدەهێڵیت كە دواكەوتوون و گرنگیان پێنادات ،بۆیە ئازادی
تاك ئەوەندە بەالی ئەمەوە گرنگە كە درووستكردنی كۆمەڵگە الی میل
پارێزگاری كردن و بەرگریكردنە لە خودی تاك .جۆن ستیوارت میل سێ
جۆر لە ئازادی دەناسێنێت كە بەالیەوە زۆر گرنگن ئەوانیش:
1ـ ئ��ازادی وی��ژدان :بە شێوەیەكی گشتی ئ��ازادی بیركردنەوە و
بیڕوباوەڕو ئازادی لە خستنەڕووی هەست و بیرو بۆچونەكان لەسەر تەواوی
بابەتەكانی (زانستی و ئەخالقی و دینی و كرداریيەكان و سیاسیيەكان).
2ـ ئازادی كاركردن و چاالكی :تاك پیادەی دەكات لە هەڵسوكەوتە
گشتیيەكاندا.
3ـ ئازادی كۆبوونەوە :ئەمە لەو ئازادیانەیە تاكەكەسەكان ئازادن لە
پێكهێنانی یەكیەتیيەكان وكۆمەڵەكان پارتەكان و كە مەبەستی زیانگەیاندن
نەبێت بە كەسی تر.
ئەو كۆمەڵگەیانەی ئەمجۆرە ئازادیيانەی تێدا نییە ڕێز لەكۆی ئەم
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ئازادیانە ناگرێت و ناكرێت ببێتە كۆمەڵگەی ئازاد شێوەی حكومەتەكەی هەر
چۆنێك بێت .هەروەكو چۆن كۆمەڵگە ئازاد نابێت بە ئازادیەكی تەواوەتی،
گەر بەب ێ هیچ خۆپارێزیەك ئەم ئازادیانەی تێدا نەبێت .تاكە ئازادیەكیش كە
شایەنی ئەم ناوەیە بریتیە لە ئازادی هەوڵدان بەدوای بەرژەوەندی تایبەتی،
بۆ ئەوەی خۆیان بە ژیانێكی ئازاد بژین زیاتر لەوەی دەستی دەكەوێت،
لە زۆر لێكردنیان لەسەر ژیانێك كە لە تێڕوانینی كەسانی دیكەدا بە باشتر
دەزانرێت.
پرەنسیپی ئازادی تاك پەیوەندی بە مانڤێستی ئازادیەوە نییە و
پەیوەندی بەو بیڕوڕایانەوە نيیە ،كە دەكرێت لە سنووری ئەم مانفێستەدا
بخرێتە بەرباس ،بۆ نموونە ڕێگرتن لە ساختەكاری دەبێت تاچ ڕادەیەك
دەسەاڵتی دەوڵەت بوونی هەبێت ،یان تا چ ڕادەیەك ئەركی خاوەنكارە ڕێگە
لەوكارانە بگرێت ،كە مەترسی پیشەییان هەیە.پەیوەندی ئەم جۆرەپرسیارانە
لەگەڵ ئازادی تاكدا تائەوڕادەیەیە كەبەردەوام لەبارودۆخەكانی دیكەدا
دەیان بینین ،بەاڵم مرۆڤەكان لەبری ئەوەی بەزۆربێت ڕێگەیان پێبدرێت،
خۆیان ئەركەكانیان ڕاپەڕێنن ،چونكە مرۆڤ یەكێكە لەدروستكراوەكانی
زەوی كەپێویستی بەژیانێكی ستایش كراوە ژیانێكی باش بۆمرۆڤ ڕەوایە
لەبەر دووبنەما:
* گەشەكردنی تەواو بۆ مرۆڤ لەڕووی ئەخاڵق وبیرو جوانیەوە.
* ڕەوابوونی مرۆڤ لەژیانیدا لەئاستی تاك وسەربەخۆی چارەنوسی.
تاكەپرەنسیپێك كە میل ڕێگەی دەدا ئازادی مرۆڤی پێ سنوردار بكرێت
ئەوپرەنسیپەیە دەڵێت (تەنیا لەو كاتەی كەئازادی تاكێك دەبێتەمایەی هەڕەشە
بۆسەر ئازادیەكانی ئەوانی دیكە) ,تەنیالەم كاتەدا دەوڵەت مافی ئەوەی هەیە
كەئازادیەكان سنورداربكات.ئەویشی ناوناوە پرەنسیپی ڕێگەگرتن كەالی ئەوڕێگرتنی
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باوكان وڕێگرتنی ئەخاڵقیانە جیاوازە لە ڕێگەگرتن لەئازادی بەربنەمای پرەنسیپی
(زیان گەیاندن)()harm principleكەدەوڵەت تەنیا لەو كاتەدا دەتوانێت ڕێگری
بكات.
بۆیەحكومەت یان كۆمەڵگە بۆی نییە دەست وەربداتە ئازادیە تاكیەكانەوە،
یان ڕێگەلەهەڵسوكەوتەكانیان بگرێت ،مادام ئەم ڕێگەگرتنە بۆدورخستنەوەی
لەكەسانی ترنەبێت ئەمەش مانای وایە تاكەئامانجی دەس��ەاڵت بەشێوەیەكی
ڕەوالەدژی تاك بەكار بهێنرێت نەیەڵێت زیان بەكەسانی تربگەیەنێت.
میل یەكێكە لەوانەی بەتوندی داكۆكی لەئازادی مرۆڤ دەكات ،لەوەی مافی
تەواوی هەبێت بۆچونەكانی دەربڕێت وئازادبێت ،لەوەی هەڵی دەبژێرێت لەگەڵ
ئارەزوەكانیدا بگونجێت وەئازادبن چۆن رەفتاردەكەن بەوشێوەیەی دەیانەوێت،
كەنەبێتەهۆی زیان گەیاندن بەكەسانی تر.لەمەوە كێشەی ئازادی الی جۆن ستیوارت
میل ئازادی تاكەكەسە لەڕوبەڕوبوونەوە لە دەستێوەردانی دەسەاڵتی كۆمەاڵیەتی و
سیاسی لە كارووباری تایبەتی و ئەم ئازادیە تاكەكەسیە دەبێتە هۆی گەشەسەندنی
تاك لەرووی ئەقڵی و پاشكۆیەتی كە بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ دەبێتە هۆی
بەدیهێنانی چاكەی گشتی.
سەرچاوە:
john Stuart mill ,on liberty ,chI ,introductor ،1859
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بنەمای ئابوری سیاسی
جۆن ستیوارت میل
«سەروەت و سامانەكان نەمر نین»
ابراهیم العریس
ئا :لوقمان رەئوف
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ئەگەرچی میل یەكێكە لەفەیلەسوفەكانی نیوەی دووەمی سەدەی
نۆزەهەم ،بەاڵم ئەمە ناكاتە ئەوەی كەلەبوارە جیاوازەكاندا رۆڵ و جێپەنجەی
دیار نەبێت ،بەتایبەتی لەبواری تیۆری سودگەرایی ،ئەگەرچی پێشتر باسی
لێكرابوو ،بەاڵم ئەوە میل بوو توانی ئەم بنەمایە بۆ ئەم تیۆرە دابڕێژێت.
بەگشتی میل بەفەیلەسوفێكی گەورە ودیاری ئینگلیزی لەزانستی
لۆژیك و پەیڕەوەكانی (مناهج) لێكۆلێنەوەی زانستی دادەنرێت ،لەگەاڵ
ئەوەشدا بەخاوەنی تیۆری سودگەرایی دادەنرێت ،لەگەاڵ ئەمانەشدا
ئەم روانینانە ناتەواون بۆ میل ،چونكە بەشداریكردنەكانی میل تەنها لە
فەلسەفەدا نەبووە ،بەو ئەندازەی لەرێرەوی پێشبڕكێی ئابوری سیاسیدا
هەیبووە ،لەبەرامبەریشدا ئەگەر ئامارێك بۆ كتێبە فەلسەفیەكانی بكەین،
دەگەینە ئەوەی كەئەم بۆچوونە دروستە.
لەراستیدا لەبواری ئابوریشدا ئەو كارانەی كەكردوە ،لەسەر بنەمای
فەلسەفە بوون ،هەروەك ماركس و ماكس فیبەر ،بەوەی لەگەاڵ ئابوریدا
تێكەڵكرد ،بەاڵم بنەمای بەشداریكردنیان ئابوری بەرزتر دەكاتەوە وەك
فەلسەفە ،بەواتایەكی تر دەتوانین بڵێین وایان لەفەلسەفەكرد كەببێتە
پەیڕەوێك بۆ تێگەیشتن لەئابوری و قوڵبوونەوە تێدا.
لەكتێبی (بنەمای ئابوری سیاسی) كەلەساڵی ( )1848باڵوكراوەتەوە،
واتە لەناو ئەو باهۆزەی بزوتنەوە شۆڕشگیڕەیەكان كەئەوروپای گرتەوە،
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بەوەی ئایدلۆژیا بۆ یەكەمجار لەمێژوی شۆڕشەكاندا الیدا و جێگەی بۆ
زاراوەی ئابوری كردەوەو بەمەش رۆڵێكی گرنگی لەهاندانی جەماوەردا
لەشۆڕشە رادیكاڵیەكاندا گیرا.
لەم كتێبەدا ستیوارت میل لوژیكی فەلسەفی بەكارهێناوە بۆئەوەی
وێنەی توێشو و ڕێڕەوی مێژوویی تیۆرە ئابوریەكانی بكێشێت ،ئەوەی
جێگەی بایەخە لەم كتێبەدا ئەوەیەكە میل توانیویەتی ئەو بیروبۆچون
وتیۆریایانە كۆبكاتەوە كەدەتوانرا پێشتر كۆبكرێنەوە ،بەمەش لەیەك
سەرچاوەدا دەیبینین ،بەپشت بەستن بە(سمیث ،ریكاردۆ) كەئاوئاهەنگە
لەگەڵ پشتگیرییەكان ،تاوەكو ماڵتۆس (كەبەردەوام نەفرەت لێكرابوو
لەالیەن پێشكەوتنخوازەكانەوە ،بەهۆی ئەوە ،تێگەیشتنە سەركوتكەرانەوە
لەزیادبوونی دانیشتوان لەتیۆرەكانیدا) كەوایە میل پشتی بەو سێ نوسەرە
لەیەك كاتدا بەستوە ،لەكۆتایشدا بێگومان خاوەن تایبەتمەندی پێشكەوتنی
و سۆسیالیستیە.
لەو چوارچێوەیەشدایە كە لێكۆڵەران وایدەبینن ئەگەر (سمیث،
ریكاردۆ ،ماڵتۆس) كانگای زانستی لێكۆڵینەوەكانی ستیوارت میلیان
دروستكردبێت ،ئەوا كاریگەری ئەو سیانەی تر(سان سیمیۆن ،برۆدۆن،
فورییە)یشی لەسەرە.
لێرەوە كتێبی (بنەماكانی ئابوری سیاسی) وەك پێكهاتەیەكی
داهێنەرانەیە بۆ كورتكردنەوەی هەموو بیری ئابوری ،كە لەسەربنەمای
چەمكی پێشكەوتن وەستاوە ،لەگەڵ ئەمەشدا الی میل ئەم پێشكەوتنە
سنوردارەو ئەم سنورداریەشی ناوناوە (شوێنی بەستو) ،چونكە میل پێیوایە
پێشكەوتن چەندێك پێشكەوتن و خێرایی ،یان هێواشی هەبێت ،پێویستە
رۆژێك هەر بووەستێت ،بۆ ئەوەی شوێنەكە لەبەردەم ئەم شوێنە ،یان
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مەملەكەتە جێگیرە بەستوە سنوردارەدا چۆڵ بكات ،ژمارەی دانیشتوان
(لێرەدا كاریگەری ماڵتۆسی لەسەرە) بۆئەوەی ئەو باوەڕە الی دانیشتوان
درووستبكات ،مادام پێداویستی و بەرهەمەكان سنووردارن.
كەوایە بنچینەی بیری ئابوری سیاسی میل لەسەر دوو رێڕەو
كەهەریەكەیان بریتیە لەسیانەیی (سمیپ ،ریكاردۆ ،ماڵتۆس) ،هەروەها
لەگەاڵسیانەیی (سان سیمون ،ب��رۆدۆن ،فورییە) لە یەكەمیاندا چەمكی
بەرهەمهێنان و ئاڵوێر ،یاسای سودمەندی كەسی و ملمالنێی ئازاد،
ئاستی نزمی بەكرێدان ،مەسەلەی عەقاری ،بەاڵم لەدوانەیی دووەمدا
سودی رەنگڕێژی تیۆریەكەی پێكردە بەشێوەیەكی بنچینەیی دژی چەمكی
خاوەنداریەتی تایبەتی بوو ،چونكە ئەمە هۆكاری ناوەندە بۆ بەرهەمی
ناشەرعی و هیچ پاساوێكی نییە ،بەمەش گەیشتینە رەفزكردنەوەی بیری
میراتگەری ،لە بنچینەشدا بۆ ئاستێكی بیری كەهەموو شتێك لەسەر بنەمای
یەكسانی سەرەتایی و بنچینەیی پێش مێژوی مرۆڤایەتی دەبەستێتەوە.
نوسەر پێیوایە زەوی بۆ نمونە بەرهەمی هیچ كارێك نییە ،بەڵكو
دیاری سروشتە ،بۆ هیچ كەسێك نییە بێتە خاوەنی ،مەگەر بەزۆر و
دەسەاڵن نەبێت ،ئەگەر لێرەدا ستیوارت میل بچێتە سیاقی ئەم ناوچەیەوە،
دەمانگەیەنێتە فراوانبوون لە لێكۆڵینەوەی ئێستاتێكی رەق-دینامێكی،
جواڵوی ئابوری ،هەر ئەم لێكۆلینەوەیەش بەرەو تیۆری (دەوڵەتی بەستو)
برد ،ئەم تیۆرەش بەپێی لێكۆڵەران بەشێكی زۆر رەسەن و سەرەكی لەكۆی
گشتی كارەكانی پێكدەهێنێت.
لێرەدا ستیوارت میل بەتەواوی لە دژی ریكاردۆ دەوەستێتەوە،
لێكۆڵەرێكە لە جیهان كەروانینێكی ئاكاری و كۆمەاڵیەتی گشتی  ،یان
كۆیی هەیە ،واتە دژی جیهانی ریكاردۆیە كە بە تەنها یاری بەرژەوەندی
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ئابوری دەیجوڵێنێت ،ئەگەر كار لەسەر مەسەلەی مەعریفەی مەبەستەكان
(معرفە الغایات) ،جۆن ستیوارت میل بكرێت ،كە كۆمەڵگەكان بەرەو
پیری دەچن و پێشدەكەون ،بۆ هەر سنورێكیش بۆی هەیە پێشكەوتنی
ئابوری لە رابەریەتێكردنیدا بگاتە كۆمەڵگە ،ئەمەش دەبێتە هۆی
دەرخستنی باروگوزەرانی كۆمەڵگەكان ،كاتێك پێشكەوتنێكی بێڕەهمانە
دەگاتە كۆتایی ،ئیدی لەدوای ئەمە پێش ناكەوێت ،وەاڵمدانەوەی بەپێی
روانینیتی لەسەر(دەوڵەتی بەستو) كە لە كۆتایی شیكاریكردنەكەدا بە(قۆناغی
كۆتایی) و (كورتە ،یان پوختەی سروشت)ی دەزانێت ،لە كاتێكدا (دەوڵەتی
تازەپێشگەیشتوو كەهەنگاوی بۆ پێشەوە ناوە) ،لەگەڵ ئەوەی ستیوارت
میل لێرەدا پێمان دەڵێت ((بەروبوومەكان لە كۆتاییدا دیاریكراون) ئەمەش
واتە كەڵەكەبوون و زیادكردنی سنوردان بەهۆی سروشتی كارەكەوە ،یان
سنورداری خودی گۆی زەوی ،لەگەڵ ئەوەی لێكۆڵەران وای نابینن ،ئەم
واقیعەی كە ستیوارت میل بەو ئاسانیە وەسفی دەكات ،لەوانەیە واقیعێكی
رەشبین بێت ،بەڵكو بەپێچەوانەوە ئەو واقیعیەیە كەدیاریدەكات مامەڵەی
لەگەڵدا بكەین ،بە دەستێك لە(دەوڵەت پێشدەكەوێت ،بەپێی ئاكامی كارە
كەنابێت بمێنێتەوە بۆ هەتاهەتایی ،بەاڵم مرۆیی بوون بەهۆی كاری ئەم
واقیعەوە لە توانایدا نییە لە بەدبەختی رابكات) .لەرووی تیۆریاییەوە
لە چاوەڕوانی لەئاكامی ئەم واقیعە حەتمیەدایە مەگەر بە رێكخستنی
خۆی نەبێت ،ئەم رێكخستنەش ئەوەیە كەالی ستیوارت میل روودەدات،
بەدوور لە وێنە خراپەی كەدەتوانین ئێمە بیبینین ،لەرێگەی ئەو وەسفەی
كە بۆ واقیعی كارەكانی دەكات ،چارەسەری گونجاو لێرەدا هەڵدەستێت
بە(رێكخستنی دەوڵەتی بەستوو) ،رێكخستن لەیەك كاتدا شمولی رێكخستنی
دانیشتوان و رێكخستنی بەرهەم دەكات.
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سەبارەت بە دانیشتوان بانگەشە بۆ ئەوە دەكات ،كە بەرەو بارێك
دەچێت كە تێیدا ژمارەی ئەندامانی نەوەكانی دواتر پێویستن  ،واتە نەزۆرن،
نە كەمن ،بۆ جێگرتنەوەی شوێنی ئەندامانی نەوەكانی پێشوو كە لەسەری
رۆيشتوون..ئەم رێكخستنەی دانیشتوانیش ئەوە لەخۆدەگرێت ،كە رونەدانی
زیادەی مەترسیدار لە ژمارەی دبەكاربەران كەچاوەڕێ لە كۆمەڵگە دەكرێت،
تەغزیەی بكات ،بەاڵم سەبارەت بەرێكخستنی بەرهەم ستیوارت میل لە
چەمكە سۆسیالیستیەكانەوە دەستپێدەكات ،ئەگەرچی تا ئاستێكش كەمێك
ئاڵۆزیش بن ،داوا دەكات كە پێویستە كارمەندان لە(دەوڵەتی بەستوو)
دا هەستن ،بە دابەشكردنی بەرهەم بەشێوەیەكی دادپەروەرانە لەنێوان
چینە كۆمەاڵیەتیەكاندا ،ئاشكرایە جۆن ستیوارت میل لەبیركردنەوەدا
توباوی نەبووە ،بەڵكو واقیعی بووە ،یەكێكە لە لێكۆڵەرەكانی ئابوری و
لەم بوارەشدا لەسەردەمێكدا ،سوودی زۆری لەكۆمپانیای هندی رۆژهەاڵتی
وەرگرتووە ،جگە لەمەش فەیلەسوفێكە كاتێك تەمەنی ( )12سااڵن بووە
ئەرستۆو هۆبزی خوێندوە  ،ئەمەش پێگەیەكی فكری باشی بۆ بنیادنانەوە،
دواتر لەسەر ئەم بنەمایە كاری لەسەر بواری ئابوری لەڕوانگەی هەریەكە لە
بينتام و ریكاردۆ كردووە.

سەرچاوە:
-رۆژنامەی (الحیاە) 2012/12/30
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بەكارهێنانی بنەماكانی ئازادی
جۆن ستیوارت میل
لە فارسییەوە :مەجید مارابی
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بەرلەوەی كە بتوانین ئەو بنەمایانەی كە لەناو ئەم الپەڕانەدا
چەسپێنراوە بە شێوەیەكی ق��ورس و پتەو لە بەشە جۆراوجۆرەكانی
حكومەتدا بەكاربهێنین ،دەبێت سەرەتا وەك��و بنەمای الوەك��ی باسى
قبوڵبكرێت .ئەو بابەتەی كە لە لەم وردەكاریانەدا دێتە ئاراوە ،زیاتر بە
مەبەستی رۆشنكردنەوەی بنەماكانە وەك لێكۆڵینەوە و بەدواداچوون بۆ
دەرەنجامەكانی ،بە واتایەكی تر بابەتەكانی ئەم بەشە جێبەجێكردنی تێكڕای
ئەو بنەمایە نیشان نادات ،بەڵكو نموونەگەلێك لە ئاكارەكانی كۆمەڵگە بە
مەبەستی روونكردنەوەی ئەو دوو بنەما گرنگە كە فەلسەفەی گشتی ئەم
كتێبە پێكدەهێنێت ،بخاتە بەردەم لێكدانەوە و داوەریكردنی خوێنەرانەوە.
هیوادارم كە بابەتەكانی ئەم بەشە بتوانێت یارمەتی بكات بە نیازی
داوەریكردنی خوێنەر و هەركات توشی هەڵەبوو و نەیزانی كام یەك لەم
دوو بنەمایە بە پەیوەندی دۆخی تایبەتی مەسەلەكانەوە هەیە ،لە تەنگژەی
گومان و دوودڵی رزگاری بكات ،ئەو دوو بنەمایەش بریتین لە:
بنەمای یەكەم :هیچ تاكێكی مرۆیی ناتوانێت بەهۆی ئەو كردارانەی
ئەنجامی دەدات (كاتێك كە ئەو كردارانە زیان بە بەرژەوەندیەكانی كەسی
تر ناگەیەنێت ،جگە لە خۆی نەبێت) لەالیەن كۆمەڵگەوە لێپرسینەوەی
لێدەكرێت.
ئامۆژگاریكردنی و ناچاركردنی بە ئەنجامنەدانی ئەو كردارانە و
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ئاگاداركردنەوەی لە دەرەنجامەكانی ئەو كارەی كە ئەنجامی دەدات ،كۆتایی
هێنان بە هەڵسوكەوتكردن لەگەڵی (ئەگەر كەسەكان بەرژوەندی خۆیان
لە بڕینی پەیوەندیەكاندا دیتەوە) ،تەنها كەرەستەگەلێكن ،كە كۆمەڵگە
دەتوانێت بۆ دەربڕینی نەفرەت ،یان ناڕەزایی بەرامبەر بە كردارەكانی ئەو
بەكاری بهێنێت.
بنەمای دووەم :هەر تاكێكی مرۆیی بە هۆی ئەنجامدانی كردارێك
كە زیانی بە بەرژەوەندی كەسانی تر گەیاندووە ،پێویستە لێپرسینەوەی
لێبكرێت ،ئەگەر كۆمەڵگە هەستی بەوەكرد ،كە دەتوانێت كردارەكانی ئەو
لە رێگەی سزادانی كۆمەاڵیەتی ،یان یاساییەوە چاك بكات ،لەو حاڵەتەدا
رێگەپێدراوە هەر یەكەمە لەم دوو كەرەستەی كە بە پێویستی دەزانێت،
سەبارەت بەو كەسە بەكاری بهێنێت
لە پلەی یەكەمدا بە هیچ شێوەیەك نابێت جۆرێك تەسەور بكرێت،
لەبەرئەوەی تەنها زیان گەیاندن بە كەسانی تر ،یان ئەگەری روودانی ئەو
زیانە ،دەتوانێت پاساوی دەستوەردانی كۆمەڵگە بكات ،وەها دەستوەردانێك
هەمیشە رێگە پێدراوە .حاڵەتگەلێكی زۆر هەیە ،كە تێيدا تاكی مرۆیی
هاوكات لەگەڵ بەدواداچوون بۆ مەبەستی رێگە پێدراو و یاسایی خۆی
ناچار دەبێت كەسانی تر تووشی رەنج و ئازار بكات ،یان ئەوەی كە
ئەوان لە خوێندنەوەی بەرژەوەندیەك ،كە ئەگەری بەدەستهێنانی زۆر بووە
بێبەش بكات .ئەم جۆرە مامەڵەكردنە لە نێوان بەرژەوەندی تاكەكاندا،
زیاتر لە رێكخراوە بنەڕەتیەكانی كۆمەڵگەوە سەرچاوەی گرتووە ،كە لە
بنج و بناوانەوە خراپبووە ،بەاڵم تا كاتێك ئەو رێكخراوانە وەكو خۆیان
بمێننەوە حاشاهەڵنەگرە و هەندێك لەو زیانانە لە ژێر ناوی هەر رێكخراو
و پێكهاتەیەكی بنەڕەتیدا حاشاهەڵنەگر دەبێت ،هەر كەسێك لە پیشەیەكی
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قەرەباڵغ یان لە پێشبڕكێیەكی سەخت و دژوار ،یان لە بنەڕەتدا لە هەر
جۆرە پێشبڕكێیەكدا ،بەسەر ركابەرەكانیدا سەركەوێت ،سەركەوتنەكەی خۆی
بە نرخی ئازاردان و بێبەشكردنی كەسانێكی تر كە لەوپێشبڕكێیەدا دۆڕاون
بەدەستهێناوە .بە بێ وەسفكردن ،خەڵك لە گۆشە و كەناری جیهانی خاوەن
شارستانیەتدا بە خواست و رەزامەندی خۆیان ئەو بنەمایەیان قبوڵكردوە،
كە لە حاڵەتەگەلێكی لەم چەشنەدا ،دوای ئامانجەكانی خۆیان بكەون بەبێ
ترس و دوودڵی لە دەرەنجامەكانی (كە شكست و دۆڕان و زیانی كەسانی
دیكەیە) نەترسن.
بە واتایەكی تر ،كۆمەڵگە هیچ ج��ۆرە مافێك(چ یاسایی و چ
ئەخالقی) بۆ ئەو كەسانەی كە لە گۆڕەپانی ملمالنێی لێوەشاوەیەكاندا
دۆڕاون ،بەرەسمی ناناسێت هیچ كات ئەوە بە ئەركی خۆی نازانێت ،كە
شكستخواردوەكان لەم جۆرە ئازارە كە سەرچاوەگرتوە لە پەڕپوتبوونی هیوا
و ئاواتەكانی ئەوانە بپارێزێت و تەنها كاتێك مافی هەڵوێست وەرگرتن بۆ
خۆی بە رەوا دەزانێت ،كە كەرەستەكانی سەركەوتنی تاكەكان بە پێچەوانەی
بەرژەندی گشتی واتا لە رێگای ساختەكاری و سەرپێچی ،خیانەت ،یان زۆر
بەكار هێنرابێت.
یان بۆ نمونە (ئاڵوگۆڕكردنی كااڵ) جۆرێكە لە ئاكاری كۆمەاڵیەتی
و كەسێك كە ئەركی فرۆشتنی شمەكێكی بە خەڵك گرتوەتە ئەستۆ ،كارێك
دەكات كە كاریگەریدەكات سەر بەرژەوەندیەكانی خەڵك و كۆمەڵەگە و بەم
جۆرە شێوازی رەفتاری (لە بواری بنەماییەوە) دەچێتە چوارچێوەیەكەوە،
كە كۆمەڵگە مافی دەستوەردانی تێدا دەبێت .بەم هۆیە زانایانی كۆمەڵگە
سەردەمانێك لەو بڕوایەدا ب��وون ،كە ئەركی سەرشانی حكومەتەكانە
لەهەر حاڵەتێكدا كە بە گرنگ لێكیاندایەوە نرخەكان بچەسپێنن و شێوازی
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بەرهەمهێنان و دروستكردنی شمەكەكان بخەنە چوارچێوەی یاساو رێسایەكی
تایبەتەوە ،بەاڵم لە ئێستادا( ،هەڵبەت دوای خەبات و ملمالنێیەكی زۆر)
وەها بە باش زانراوە ئەگەر ئێمە دروستكەر و فرۆشیاری شمەكەكان لە
مامەڵەكانیاندا ئازاد بكەین ،ئەو ئازادیەش تەنها بەوە سنوردار بكەین كە
كڕیاریش ئازاد بێت ،ئەگەر كەرەستەی پێویستی لە شوێنێك بە دڵ نەبوو
لە شوێنێكی تر بە دەستیبهێنێت ،بەو جۆرە هەم هەرزانی شمەكەكان و
هەم باشبوونی كوالیتیان بەشێوەیەكی كاریگەرتر گەرەنتی دەكەین ،ئەوەش
ئەو تیۆرەیە ،كە بە شێوەی نەریتی (دان و سەندنی) ئازادی پێدەوترێت،
پشت ئەستورە بە بنەمایەك ئەگەرچی لەگەڵ بنەمای ئ��ازادی كە لەم
كتێبەدا باسی دەكرێت جیاوازە ،بەاڵم وەكو ئەو بنەمایە پتەو و جێگیرە.
سنورداركردنی (ئاڵوگۆڕكردنی كااڵ) ،یان سنورداركردنی بەرهەمهێنان بە
مەبەستی بەرتەسكردنەوەی مامەڵە ،لە راستیدا دژی ئ��ازادی و دان و
سەندنە و هەر جۆرە لەمپەرێك (بە مانای سنورداركردن) زیانی كۆمەاڵیەتی
لێدەكەوێتەوە ،بەاڵم ئەو كۆسپ و لەمپەرانەی كە ئێمە باسیان لێوە دەكەین،
تەنها پەیوەندی بەو بەشە لە رەفتاری بازرگانان و خاوەنكاران ،كەكۆمەڵگە
رێگەپێدراوە لە سنورداركردنیاندا و ئەگەر ئێمە كردارەكانی كۆمەڵگە بە هەڵە
لێكدەدەینەوە ،تەنها لەو رووەوەیە كە ئەم جۆرە سنورانە دەرەنجامێكی
دڵخوازی بەدواوە نابێت ،بەاڵم چونكە بنەمای (ئازادی تاكەكەسی) پەیوەندی
بە تیۆری(دانو سەندنی ئ��ازادەوە) نییە ،زۆربەی ئەو مەسەالنەی كە لە
دیاركردنی سنوورەكانی ئەو تیۆریەوە سەرچاوەیان گرتوە ،ناچنە بازنەی
ئازادی تاكەوە .بۆ نموونە سەبارەت بەو بابەتەی كە بۆ رێگرتن لە فرۆشتنی
كەلوپەلی ساختە لەبری كەلوپەلی ئەسڵی ،تا چ رادەیەك چاودێری حكومی
پێویستە ،یان بۆ نموونە رێوشوێنە تەندروستیيەكان بۆ پاراستنی ئەو
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كرێكارانەی كە لە پیشە مەترسیدارەكاندا دادەمەزرێن ،تا چ ئاستێك دەبێ
بەسەر فەرمانبەراندا بسەپێنرێت ،ئەمەش ئەو پرسانەن ،كە سنوری (ئازادی
تاكیش) دەگرێتەوە تا ئەو رادەیەی كە ئێمە دەزانین ئازادكردنی خەڵك
باشترە لەوەی كە بە بەردەوامی لە ژێر چاودێریدا بن ،بەاڵم چاودێریكردنی
كردەوەكانی ئەو جۆرە بازرگان و كاسبكارانە (بۆ دابینكردنی ئەو ئامانجانەی
كە ئاماژەیان پێدرا) بە گوێرەی یاسا و مافەكان پێویستیە و لە بواری
بنەماییشەوە ناكرێت نكۆڵیان لێبكرێت ،لەالیەكی دیكەوە ،ئەو كەسانەی كە
پەیوەندیدارن بە دەستوەردان لە دان و سەندن لە بنەڕەتدا پەیوەندیدار
دەبێت بە فەلسەفەی ئازاديیەوە .بۆ نموونە یاسای قەدەغەكردنی مادە
كحولیەكان ،قەدەغەكردنی هێنانە ناوەوەی تریاك ،سنورداركردنی مادە
ژەهراويیەكان ،بەكورتی سەرجەم ئەو حاڵەتانەی كە مەبەستی حكومەت
لە دەستوەردانیان دژوار كرد ،یان مەحاڵكردنی خوێندنەوەی (شمەكی
تایبەتییە) ،هەموو ئەمانە لە روانگەی بنەماییەوە دژە ،نەك بەو هۆیەی كە
دژی ئازادی بەرهەمهێنەر یان فرۆشیارە ،بەڵكو لەو رووەوە كە دەستدرێژییە
بۆ سەر ئازادی كڕیار .
سنوری ئەركەكانی دەسەاڵت
بەاڵم فرۆشتنی دەرمانە ژەهراویيەكان بەهۆی دۆخێكی تایبەتەوە كە
هەیەتی ،دەبێتە هۆی تاوتوێكردنی مەسەلەیەكی نوێ ،كە ئەویش بریتیە
لە دیاریكردنی سنوری دەسەاڵت و ئەركەكانی پۆلیس .بە واتایەكی تر ،بۆ
ئەوەی كە پێشوەخت رێگری بكرێت لە روودانی تاوان ،یان كارەساتێك،
تا چ شوێنێك دەتوانرێت دەست بخرێتە ناو سنورەكانی ئازادی تاكەوە،
بەبێ ئەوەی لەم نێوەندەدا مافی ئازادی تاك ،یان یاسای كۆمەڵ پێشێل
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بكرێت ،بێگومان یەكێك لە ئەركە سەرەكیيەكانی حكومەت ئەوەیە ،بەر
لەوەی تاوان رووبدات رێگری لێبكات و ئەگەریش تاوانێك روویدابێت
ئەنجامدەرانی بدۆزێتەوە و بەسزایان بگەیەنێت ،بەاڵم بەهەرحاڵ بەشێك لە
ئەركەكانی حكومەت ،كە ئامانجی رێگرتنە لە روودانی تاوان ،رووبەڕووی
مەترسیەكی تایبەت دەبێتەوە بەو مانایەی كە لەوانەیە لە كاتی چوونە ناو
سنورەكانی ئازادی تاكو تووشی خراپ بەكارهێنان ببێت ،چونكە كەمتر
ناوەندێك لە قەڵەمڕەوی ئەو جۆرە ئازادیەدا ،كە نەتوانرێت بە شێوازێكی
دادپەروەرانە شیاوی پێشێلكردن نیشان بدرێت و خەڵك بهێنێتە سەر ئەو
بڕوایەی ،كە جێبەجێكردنی مافەكانی ئازادی تاك لەم بوارەدا ئاسانكاری بۆ
تاوانباران فەراهەم دەكات.
ئەگەر بەرپرسێكی حكومی یان تەنانەت بەرپرسێكی تایبەتی بە چاوی
خۆی ببینێت ،كە بە ئاشكرا كەسێك خۆی بۆ ئەنجامدانی تاوانێك ئامادە
دەكات ،ئەو ئیتر ناچار نییە دەست لەسەر دەست دانێت تاكو تاوانەكە
روودەدات ،بەڵكو مافی ئەوەی هەیە هەوڵی رێگرتن لە روودانی تاوانەكە
بدات .ئەگەر ماددە ژەهراويیەكان هەرگیز بە مەبەستێك جگە لە ئەنجامدانی
كردەی كوشتن بەكارناهێنرێت ،قەدەغەكردنی كڕین و فرۆشتنی كارێكی
درووستدەبوو ،بەاڵم راستیەكەی ئەوەیە كە ئەم جۆرە مادانە ،نەك هەر
لەوانەیە بۆ زنجیرە مەبەستێكی بێگەرد ،بەڵكو لە بنەڕەتدا بۆ ئامانجگەلێكی
سودمەند پێویست بێت و ئێمەش بە گوێرەی ئەزموون دەزانین ،كە مەحاڵە
كۆت و بەند و رێساگەلێك كە تەنها بریتیە لە حاڵەتێكی تایبەتی و جیاواز
جێگیر بكرێت و دڵنیا بێت لەوەی كە ئەو رێسایانە لە حاڵەتی دیكەدا بەكار
نابرێن ،هەروەها ئەركێكی دیكەی بەرپرسانی حكومی ئەوەیە پارێزگاری
لە خەڵك بكەن لە بەرامبەر پێشهاتە خراپەكاندا .ئەگەر پاسەوانێك ،یان
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كەسێكی تر ئاگادار بوو كە رێبوارێك خەریكە لە پردێكەوە دەپەڕێتەوە،
كە بۆ پەڕینەوە نابێت و دەرفەتی پێویستی بۆ ئاگاداركردنی لەو رووداوە
نییە ،هەر كام لەو دوو كەسە ،دەتوانن رێبوارەكە بە زۆر لەو رێڕەوە
بكشێننەوە و دڵنیابن لەوەی كە هیچ جۆرە دەستدرێژیەكیان نەكردوەتە
سەر ئازاديیەكانی ئەو ،چونكە مانای راستەقینەی ئازادی كردار ئەوەیە ،كە
مرۆڤ بتوانێت ئەوەی كە دڵی دەیخوازێت ئەنجامیبدات و بەدڵنیایەوە ئەو
هەرگیز دڵی ناخوازێت بكەوێتە ناو رووبارەكەوە ،بەاڵم كاتێك دڵنیا نیت لە
روودانی زیانەكە ،بەڵكو تەنها مەترسی روودانی لە ئارادایە ،هیچ كەسێك
جگە لە خودی ئەو كەسە ناتوانێت سەبارەت بە تەواوبوونی ئەو هۆكارەی
كە ئەوی ناچار بە قبوڵی مەترسی كردوە داوەری بكات ،لەم رووەوە لەم
حاڵەتەی دواییدا (جگە لەوەی كە گریمانەی ئەوە بكەین كەسەكە منداڵێكە،
یان گەورە ساڵێكە كە تووشی كێشەی دەروونی بووە ،یان ئەوەی كە لە
خەیاڵێكی شەیداییدا نوقمبووە ،كە رێگرە لە بەردەم بەكارهێنانی تەواوەتی
توانای فیكری ئەودا) ،بە بڕوای من پێویستە تەنها ئاگاداری بكەیتەوە كە
ئەگەری وەها مەترسیەك لە ئارادایە و زیاتر لەمە نابێت بێزاری بكەیت.
ئەگەر دیسان سەرباری ئاگاداركردنەوەكە ،ویستی خۆی لەو مەترسیە بدات،
ئەوكات نابێت رێگری لە ئازادی كردەوەی بكرێت.
ئێستا ئەگەر هەر لەم روانگەیەوە بڕوانینە فرۆشتنی ماددە
ژەهراویەكاندا لەوانەیە بتوانین پێوانەیەك دیاری بكەین ،كە ئەم گرفتە
چارەسەر بكات ،واتا نیشانیبدات كە كامە رێسا بۆ قەدەغەكردنی ئەو جۆرە
دەرمانە دانراوە لەگەڵ بنەماكانی ئازادی نایەتەوە و كامەیان دێتەوە .بۆ
نمونە لەوانەیە فرۆشیار ناچاربكرێت نوسراوێكی چەند وشەیی بۆ ئاگاداربوون
لە مەترسیيەكانی بە دەرمانەكەوە بلكێنێت ،بە بێئەوەی بەو كارەی مافی
74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل

ئازادی كردەی فرۆشیاری پێشێل كردبێت ،چونكە مەحاڵە كڕیارێك هەبێت
كە حەز نەكات بەر لە كڕینی ئەو كااڵیە ئاگاداری تایبەتمەندی ژەهراوی
بوونی نەبێت ،بەاڵم داواكردنی مۆڵەتی پزیشك لە كڕیار (هەر كاتێك كە
ئەو ویستی مادەی ژەهراوی بكڕێت) بەدەستهێنانی مادەكە بە مەبەستی
بەكارهێنانی رەوا هەندێكجار مەحاڵە و جارجارەش پڕ خەرجە .بە
بۆچوونی من تەنها رێگە بۆ دروستكردنی گرفت لە بەردەم پالنی ئەو
كەسانەی ،كە دەیانەوێت لەم رێگەیەوە تاوانێك ئەنجام بدەن ،بێ ئەوەی
لەم بارەیەوە دەستدرێژییەك كرابێت سەر مافی ئازادی بازرگانی ،بریتییە
لە دابینكردنی ئەو شتەی كە لە دەستەواژەیەكی دەقیق و رازاوەی بنتهامدا
(بەڵگە بەر لە بڕیار)ی پێدەوترێت .سەبارەت بە گرێبەستەكان هەمووان
لەگەڵ ئەو مەرجانە ئاشنان .شێوەی باو ئەوەیە و مافیش بەو جۆرەیە،
كە یاسا (وەكو مەرجی جێبەجێكردنی گرێبەستێك كە ئیمزا دەكرێت)
داوا لە الیەنەكانی گرێبەستەكە بكات ،كە هەندێك تەشریفاتی سەرەتایی
جێبەجێ بكەن .ئەو تەشریفاتەش بەو جۆرەی كە دەزانین بریتییە لە
ئیمزاكردنی گرێبەستەكە ،ئامادەبوونی شایەتەكان ،چەند شتێكی دیكەی لەو
چەشنە كە مەبەست لە ئەنجامدانی هەمووی ئەوانە بۆ ئەوەیە كە ئەگەر
دواتر كێشەیەك هاتە ئاراوە ،بەڵگەیەك بەدەستەوە بێت كە یەكەم بوونی
گرێبەستەكە بسەلمێنێت و دووەمیش نیشانیبدات لە گرێبەستەكەدا دۆخێك
بوونی نییە ،كە بەڵگەنامەكە لەبواری یاساییەوە بێكەڵك بكات .هەموو
ئەو تەشریفاتە تەنها بەو مەبەستە ئەنجام دەدرێت ،كە بەستی گرێبەستنی
خەیاڵی دژوار بكاتەوە و النیكەم لە بەستنی پەیماننامەگەلێك رێگری بكات،
كە لە بارودۆخێكدا ئیمزا دەكرێن ،كە ئەگەر پێشتر كوالیتیەكەیان روون
بوایە ،راستیەتی بەڵگەنامەكەی لەناو دەبرد .پارێزكردنێكی لەم چەشنە
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لەوانەیە لە كاتی فرۆشتنی مادەیەكدا ،كە پێدەچێت بەمەبەستی ئەنجامدانی
تاوانێك دەكڕدرێت بە زۆر جێبەجێبكرێت .بۆ نموونە لەوانەیە كە فرۆشیار
ناچاربكرێت بەرواری فرۆشتنەكە ،ناونیشانی كڕیار ،هەمووی ئەم یاداشتانە
و لە كڕیارەكەش بپرسێت كە ماددە ژەهراویەكەی بۆ چ مەبەستێك دەوێت
وەاڵمەكەشی یاداشت بكات .كاتێك كە كڕینی ئەو جۆرە دەرمانانە بەبێ
رەچەتەی پزیشك ئەنجامدەدرێت ،لەوانە داوای ئامادەبوونی كەسی
سێهەمیش بكرێت ،بۆ ئەوەی كڕیار بە باشی تێگەیەنرێت كە ئەگەر دواتر
بەڵگەیەك دەستكەوێت ،كە دەریخات دەرمانەكەی بۆ ئەنجامدانی تاوانێك
كڕیوە ،نەتوانێت نكۆڵی لە كڕینی بكات .ئەمجۆرە رێسا دڵنیاكەرانە بە
گشتی دەبێت جۆرێك بێت ،كە نەبێتە كۆسپ لە بەردەم بە دەستهێنانی
مادەی پێویستدا و لە هەمانكاتدا كۆسپێكی گەورەش بێت لەبەردەم ئەو
كەسانەی ،كە بەنیازن بۆ مەبەستی خراپ بەكاریبهێنن.
مافەكانی كۆمەڵگە لە سزادانی تاكدا
ئەو مافەی كە كۆمەڵگە بۆ خۆی ب��ەڕەوا دەزانێت ،واتا مافی
گرتنەبەری رێوشوێنی پێویستی دڵنیایی بۆ سڕینەوە و شكستپێهێنانی تاوانێك،
كە لەوانەیە لە دژی كۆمەڵگە رووبدات  -بە دیاری و ئاشكرا كۆسپەكانی
ئەو بنەما بەناوبانگە نیشاندەدات ،كە بانگەشەی ئەوە دەكات كۆمەڵگە
ناتوانێت و نابێت لە شێوازە سەرپێچی كارانەكاندا كە تەنها تایبەتە بە خودی
مرۆڤ بە مەبەستی رێگرتن ،یان سزادانی ئەو دەستوەربدات .بۆ نموونە،
كرداری سەرخۆشبوون لە حاڵەتی ئاساییدا ناچێتە خانەی ئەو تاوانانەوە كە
سزای یاسایی دەیانگرێتەوە ،بەاڵم خودی من لەگەڵ ئەم كردارە هاوڕام
(واتا بە تەواوەتی بە رێگەپێدراوی دەزانم) كە ئەگەر تاكێك جارێك بە
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تۆمەتی دەستدرێژی كردنە سەر كەسانی تر (لە كاتی سەرخۆشیدا) مەحكوم
كرابێت دەبێت ئەو رووبەڕووی جۆرێك لە سنورداربوونی جیاواز (یاسایی)
بكرێتەوە ،كە تەنها تایبەت بە خۆی بێت ،بەو مانایەی كە دووپاتبوونەوەی
هەمان كردار (واتا دووبارە سەرخۆشبوونەوەی) رووبەڕووی سزای یاسایی
بكرێتەوە ،ئەگەر لە دوایین حاڵەتدا جارێكی تر كردارێكی سەرپێچكارانەی
ئەنجامدا ،ئەوا پێویستە سزایەكی قورستر لە جارەكەی پێشووی بەسەردا
بسەپێنرێت.
كرداری سەرخۆشبوون ،كاتێك كە كاریگەریەكانی كحولی بەكارهاتوو
الیەنی بەكارهێنەر ئاڵۆز دەكات و دەبێتە هۆی بەزاندنی سنووری ئازادی
كەسانی تر ،ئەو كردارە تاوانێكە بەرامبەر بە كەسانی تر ئەنجامی داوە.
بێكاری و بەرەاڵیی ،جگە لەو كەسانەی كە لە سامانی گشتی مەعاش
وەردەگرن یاخود بێكاربوون و بەرەاڵیی ئەوان دەبێتە هۆی پێشێلكردنی
بەڵێنەكانی بەرامبەر بە كەسانی تر ،لە پلەی یەكەمدا دەچێتە چوارچێوەی
كرداری دوانەیی واتا یاسای سزادانى كەسی بێكار ،یان بەرەاڵ ناگرێتەوە،
بەاڵم ئەگەر ئەو كەسە بەهۆی بێكاری ئەنقەست ،یان هۆكارێكی تر
كە توانای رێگرتنی هەبووبێت و كەمتەرخەمی كردبێت لە ئەنجامدانی
ئەركی یاسایی خۆیدا بەرامبەر بە كەسانی تردا ،بۆ نموونە خەرجی ژن و
منداڵەكەی خۆی نەدات ئەو كات دەتوانرێت لە رێگەی فشارەوە ناچار بە
بەڵێنیەكانی بكرێت و دڵنیا بیت لەوەی كە هیچ جۆرە ناحەقیەك بەرامبەری
نەكراوە ،هەروەها كردارێكی زۆر هەیە كە لەبەرئەوەی كە تەنها زیانی
بۆ ئەنجامدەرەكەی هەیە بە پێی یاسا نابێت سزا بدرێت ،بەاڵم ئەگەر
هەر ئەو كردارە لە بەرچاوی جەماوەر ئەنجام بدرێت بە رەفتارێكی نەشیاو
لەقەڵەم دەدرێت ،بەوپێیەش بە هۆی ئەوەی دەچێتە ناو لیستی تاوانی دژی
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كۆمەڵەوە ،لەوانەیە ئەنجامدانی قەدەغە بكرێت و سزای بۆ دابنرێت .ئەو
كردارانەی كە لە دژی رەفتاری پەسەندكراوی گشتییە دەتوانین ناوببەین.
سەبارەت بەمجۆرە تاوانانە شیكردنەوەی زیاتر پێویست نییە ،چونكە تەنها
بە شێوەی ناڕاستەوخۆ پەیوەندی بە بابەتی باسەكەی ئێمەوە هەیە.
هەروەها مەسەلەیەكی تر هەیە ،كە پێویستی بە وەاڵمێكی گونجاوە
لەگەڵ بنەمای جێگیركراو لەم كتێبەدا ،لە حاڵەتێكدا كە ناوەڕۆكی (رەفتاری
تایبەتی) جۆرێكە كە سەرزەنشت وەرگرە ،بەاڵم رێزگرتن لە ئازادی تاك
كۆسپە ،بۆ ئەوەی كۆمەڵگە رێگری لەو رەفتارە بكات ،یان ئەوەی كە
ئەنجامدەرەكەی سزا بدات ،ئایا ئەو كردارەی كە رێگەی ئەنجامدانی بەو
كەسە تایبەتە دراوە مافێكی هاوشێوە بۆ كەسانی تر دەستەبەر دەكات،
كە هاندەری هەمان كرداربێت ،یان ئەوەی كە سەبارەت بە ئاسانكاری
ئەنجامدانی لەگەڵ یەكتری راوێژو هاوكاری بكەن؟
وەاڵمدانەوە بەم پرسیارە بەدەر نییە لە كەموكوڕی ،ئەگەر سەبارەت
بە دۆخی كەسێك كە كەسێكی تر لە رێگە دەردەكات و ناچاری دەكات بە
ئەنجامدانی كردارێكی تایبەت بە وردی تاوتوێ بكەین و دەیبینین كە ئەم
كردارە لە ریزی ئەو كردارانەدا نییە ،كە تەنها پەیوەندیدار بە خودی ئەو
كەسەوە بێت.
ئامۆژگاریكردنی كەسێك سەبارەت بە جێبەجێكردنی هەندێك كار
یان بەالڕێدابردن و هەڵخەڵەتاندنی بۆ ئەنجامدانی هەمان كردار ،خۆی
جۆرێكە لە ك��رداری كۆمەاڵیەتی بەم پێیە ،لەوانەیە وەكو هەموو ئەو
كارانەی كە كاردەكاتە سەر بەرژەوەندیەكانی كەسانی تر بنەمای چاودێری
كۆمەڵ بیگرێتەوە ،بەاڵم بە هەندێك تێڕامانەوە مرۆڤ تێدەگات كە ئەم
بۆچوونە دروست نییە ،چونكە ئەم حاڵەتەی كە باسی لە سەر دەكەین
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ئەگەرچی لە چوارچێوەی پێناسەی (ئازادی تاكدا) ناگونجێت ،بەاڵم ئەو
هۆكارانەی كە بوونەتە بنەمای ئەم ئازادییە ،هەمان حاڵەتیش لەخۆ ناگرێت.
بە واتایەكی تر ،ئەگەر بڕیارە دەست و قاچی خەڵك بۆ ئەنجامدانی ئەو
كارانەی كە تەنها پەیوەندی بە خۆیانەوە هەیە كراوە بێت ،واتا ئازاد بن
ئەو كارانە بەو جۆرەی كە دڵخوازی خۆیانە ئەنجامی بدەن (بەو مەرجەی
مەترسیيەكانی بگرنە ئەستۆ) لەو حاڵەتدا دەبێت ئازادی ئەوەشیان هەبێت
لەگەڵ یەكتری گفتوگۆ بكەن ،سەبارەت بەوەی كە كامە كردار بۆ ئەنجامدان
گونجاوە .دەبێت ئازاد بن بیڕوایان لەگەڵ یەكتر ئاڵوگۆڕ پێبكەن ،پێشنیار بە
یەكتری بكەن و پێشنیار وەربگرن .كاتێك مرۆڤ لە ئەنجامدانی كردارێكدا
ئازادە دەبێت ،پێویستە ئازاد بێت لە پاساوكردنیشیدا.
ئەم مەسەلەیە تەنها كاتێك الیەنی ناڕۆشن و تەم و مژاوی بە خۆیەوە
دەگرێت ،كە ئەو كەسەی خەڵكانی تری بە ئەنجامدانی كردارێك هانداوە
جۆرێك سودی لەو كارە بردبێت .بە واتایەكی تر پرسەكە كاتێك گوماناوی
دەبێت ،كە ئەو كەسە بە بەدەستهێنانی بژێوی ،یان بانگەشەی كردارێك
كە بۆ بەرژەوەندیيەكانی كۆمەڵگە زیانبەخش بێت .ئەگەر پرسەكە بچێتە
وەها دۆخێكەوە ،ئەو كات بەراستی هۆكارێكی نوێ و ئاڵۆزكەر هاتووەتە
ئاراوە ،كە بریتیە لەبوونی چینێك كە لە كۆمەڵگەدا بەرژەوەنديیەكانی بە
پێچەوانەی بەرژەوەندیيەكانی خەڵك لێكدەدرێتەوە و شێوازی ژیانی ئەوان
بە پێچەوانەی خۆش بژێوی گشتیە.
لە بەرامبەر وەها دۆخێكدا ئایا حكومەت مافی دەستوەردانی هەیە
یان نا؟ بۆ نموونە لەم خاڵەدا باسێك نییە سەبارەت بەوەی كە كۆمەڵگە
لە نێوان پەیوەندی ئازادی سێكسی نێوان پیاوان و ژنان ،هەروەها كرداری
قوماربازی تەحەمول بكات و چاوپۆشی لێبكات ،بەاڵم بیرجیاوازی لێرەوە
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دەستپێدەكات ،كە ئایا لەنێوان تاكەكانی كۆمەڵدا كەسانێك مافی ئەوەیان
هەیە وەكو (دەاڵڵی سۆزداری) ببنە ناوبژیوانی نێوان پیاوان و ژنان ،یان
ئەوەی كە قومارخانەیەك دروست بكەن؟ ئەم پرسە یەكێك لەو حاڵەتە
تایبەتیانەیە كە رێك لەسەر هێڵی نێوان دوو بنەمای سەرەكی ئەم بەشە
جێیگرتوە و دۆخێكی هەیە ،كە ناتوانرێت خیرا بوترێت سەر بە كام لەم
دوو ناوچە بنەماییانەیە ،چونكە هەر دوو الیەن ئەو هۆكارانەی كە بە
رواڵەت بەهێزە لە بەرژەوەندی خۆیاندا ئاراستەی دەكەن ،لە پەسەندكردنی
قسەی ئەو كەسانەدا كە بڕوایان وایە دەبێت بوونی ئەم جۆرە پیشەیە لە
كۆمەڵگەدا تەحەمول بكرێت ،دەتوانین بەڵگە بهێنینەوە كە كرداری تاكێكی
مرۆیی كە شتێك وەكو پیشەی خۆی هەڵبژێرێت و بژێوی و سودی خۆی
لەو بوارەدا دابین بكات بە شێوەی لۆژیكی سزای یاسایی نایگرێتەوە ،چونكە
بنەمای كردارەكە لە حاڵەتی تاكەكەسیدا بە رێگەپێدراو لەقەڵەمدراوە ،وەها
كردارێك دەبێت بە گشتی رێگە پێدراو بێت ،یان ئەوەی كە بە تەواوەتی
قەدەغەبكرێت ،ئەگەر بنەمایەك كە تا ئێستا بەرگریلێكراوە درووستبێت
كۆمەڵگە ،وەكو كۆمەڵگە بە هیچ شێوەیەك مافی بڕیاردانی سەبارەت
بەوەی كە فاڵنە كردار هەڵەیە(كاتێك ئەو ك��ردارە تەنها پەیوەندی بە
تاكێكی مرۆییەوە هەیە) نییە ،بە واتایەكی تر كۆمەڵگە مافێكی جگە
لەوە نییە كە تاكەكە لە رێگای ئامۆژگاری و روونكردنەوەوە لەو كردارەی
پەشیمان بكاتەوە ،بەاڵم ئەگەر بڕیارە خەڵك ئازادبن لەوەی كە كەسێك یان
كەسانێك بە (نەكردنی) كارێك ناچار بكەن ،كەسانی دیكەش دەبێت بەم
شێوەیە ئازادبن ،هەمان كەس یان كەسان بۆ ئەنجامدانی ئەو كارە هانبدەن.
لە دژایەتی ئەم بۆچوونەدا دەتوانین بەڵگەی ئەوە بهێنینەوە ،ئەگەرچی
كۆمەڵگە یان حكومەت هیچ كامیان رێگەپێدراو نین كردارەكانی تاكێكی
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مرۆیی كە زیان بە بەرژەوەندیيەكانی كەسانی تر ناگەیەنێت ،بە چاك یان
خراپ ،رێگەپێدراو یان قەدەغە ،رابگەیەنن ،بەاڵم هەر دوو الیەنی كۆمەڵگە
و حكومەت رێگەپێدراون بەم جۆرە بیربكەنەوە (لە حاڵەتێكدا كردارەكەیان
بە خراپ لێكدرایەوە) كە خراپبوون یان نەبوونی النیكەم مەسەلەیەكە
كە جێی لێپرسینەوەی هەیە .بەم گریمانەیەش ئیتر ناكرێت رەخنە لە
كرداری كەسانێك بگیرێت ،كە هەوڵدەدەن رێگری لە هەژموونی دەاڵاڵن
و ئاژاوەگێڕان بكەن ،چونكە ئەم جۆرە پیشەوەرانە لەراستیدا بێالیەن نین
و سودێكی راستەوخۆیان لە پێشخستنی ئەو الیەنەی پرسەكەدا هەیە،
كە بە بڕوای حكومەت گوماناوی و مەترسیدارە و هەر جۆرە هاندانێك
لەو بارەیەوە لە بەرژەوەندی تاكدایە .الیەنگرانی بایكۆتكردنی ئەم جۆرە
پیشانە ،لەوانەیە بەڵگەی ئەوە بهێننەوە و بڵێن ئەگەر ئێمە كارەكان وەها
رێكبخەین ،كە تاكەكانی كۆمەڵگە بتوانن ئەوەی دڵیان دەیخوازێت بە هەر
جۆرێك كە بە بیری خۆیان دەگات (ژیرانە یان نەزانانە) هەڵبژێرن و لەم
كارەدا تا ئەو شوێنەی كە مومكینە لە هاوكاری ئەو كەسانەی كە خواست
و حەزی خەڵك بۆ دابینكردنی بەرژەوەندیە تایبەتیەكانی خۆیان دەبزوێنن
ئازاد و بێمنەت بن ،كرداری ئێمە نە زیان بە كۆمەڵگە دەگەیەنێت و
نە بەرژەوەندیەكانی كۆمەڵگە بەالڕێدا دەبات .بەم پێیەش ئەوانەی كە
خوازیاری بایكۆتن ،لەوانەیە بڵێن ئەگەرچی ئەو یاسایانەی كە پەیوەندیدارن
بە رێگرتن لە یارییە قەدەغەكراوەكان بە هیچ شێوەیەك شیاوی بەرگریكردن
نییە ،گەرچی هەموو تاكەكان ئازاد بن ،كە لە ماڵەكەی خۆیان یان ماڵی
خەڵكانی تر ،یاخود لە یانەو كانگای تایبەتی كە خەرجی ئیدارەكردنەكەی
خۆیان دەیدەن (دەرگاكەی تەنها بەرووی ئەندامەكانی و میوانەكاندا كراوەیە)
قوماربازی بكەن – نابێت دانانی قومارخانە گشتیيەكان ئازاد بێت .راستە ئەم
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سزایانە هەرگیز بە شێوەی راستەقینە كاریگەر نابن و سەرباری هەر جۆرە
دەسەاڵتێكی رەها ،كە بە پۆلیس دەردرێت دیسان قومارخانە گشتیيەكان
لە ژێرناو و بیانووی جۆراجۆردا دادەنرێنەوە ،بەاڵم النیكەم دەكرێت ئەوان
ناچار بكرێن ،كرداری ناڕەوای خۆیان تا رادەیەك بە نهێنی ئەنجامبدەن بە
جۆرێك كە هیچ كەسێك ،جگە لەو ژمارە كەسە دیارە ،كە بەدوای ئەو
جۆرە شوێنەدا دەگەڕێن ،لە بوونیان ئاگادار نەبن و كۆمەڵگە زیاتر لەمە
نابێت ئەرك یان مەبەستێك بۆ خۆی دیاری بكات.
لە هەركامە لەم دوو بەڵگەهێنانەوەیەدا ،توانایەكی زۆر هەیە ،من
لە راستیدا جەربەزەی دەربڕینی لێبڕاوانەم نییە ،كە ئایا بەڵگەهێنانەوەی
كۆتایی بۆ پاساوكردنی ئەو نادادپەروەریە ئەخالقیەی كە لە شێوازی ئێستای
كۆمەڵگە سەرچاوەی گرتووە بەسە یان نا؟ لەو شێوازەی كە بە هۆیەوە
ئەو كەسەی كە «بووەتە واسیتەی كردار» بە تاوانبار لەقەڵەم دەدرێت ،لە
كاتێكدا ئەنجامدەرانی سەرەكی كردەكە ئازادن (پێویستە ئازادیش بن) كە
درێژە بە كارەكەی خۆیان بدەن .ئایا ئەوە دادپەروەرانەیە ،كە ئێمە دەاڵڵێكی
موحیبەت ،كە بووەتە هۆی پێكهێنانی پەیوەندی نێوان دوو كەسی بیانی
پیاوێك و ژنێك زیندانی یان غەرامەی نەقدی بكەین ،لە كاتێكدا لە بواری
بنەماییەوە قبوڵمان كردووە كە خودی كردەكە »دەست تێوەرنەدراوە» .یان
بۆ نموونە ئەگەر بەڕێوەبەرانی قومارخانە سزا بدەین ،لەكاتێكدا قبوڵمان
كردووە كە نابێت رێگری لە خودی قوماربازەكان بكەین .لە رەوتی ئاسایی
كڕین و فرۆشتندا (بە گوێرەی زنجیرە بەڵگەیەكی هاوشێوە) ،ئاستی
دەستوەردانی حكومەت ،تەنانەت پێویستە كەمتر لەمەش بێت ،چونكە
هەر جۆرە كااڵیەك كە كڕین و فرۆشتنی پێوە دەكرێت لەوانەیە زیاتر لە
ئاستی پێویست بەكاربهێنرێت ،بەاڵم بە بەكارهێنانی ئەم ئەگەرە ،ناتوانرێت
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هیچ جۆرە بەرگریەكی گریمانەیی لە «یاسای مین» بكرێت ،چونكە چینێك
لە سەوداگەران و بازرگانان كە كاریيان بەرهەمهێنان و فرۆشتنی ماددە
كحولیيەكانە ،گەرچی حەزیان لە خراپ بەكارهێنانی پیشەكەی خۆیانە ،بەاڵم
لە هەمانكاتدا بوونیان بۆ بەكارهێنانی رێگەپێدراوی كااڵیەك كە دەیفرۆشن
پێویستی هەیە .بەرژەوەندیيەك كە ئەمجۆرە سەوداگەرانە لە هاندانی
بەدمەستیدا هەیانە ،زیانێكی راستەقینەیە و كرداری حكومەت بۆ دانانی
رێسا یان سەپاندنی كۆسپ پاساو دەكات ،هەروەها مافی گەرەنتیگەلێك
بە حكومەت دەدات ،كە تەنها بەو هۆكارەی كە لەسەرەوە باسی لێوەكرا
رێگەپێدراوە ،ئەگینا لە بارودۆخی ئاساییدا جۆرێك دەستدرێژی ناڕەوایە بۆ
سەر ئازادی كارو كاسپی.
سنورەكانی ئازادی تاك
مەسەلەیەكی تر كە دیسان پێویستی بە وەاڵمدانەوە هەیە ئەوەیە،
كە دەوڵەت لە هەمانكاتدا كە هەندێك لە ئاكارەكانی خەڵك (بە وەسفی
ئەوەی كە كرداری دژ بە باشترین بەرژەوەندی كۆمەڵگە لێكبدرێتەوە) وەك
رێزدانانێك بۆ مافی ئازادی تاكەكەسی ئازاد بكرێت ،ئایا ئەركیەتی بەشێوەی
ناڕاستەوخۆ رێگری بكات لە هاندانی ئەو كردارە؟ بۆ نموونە رێگاكان و
كەرەستەكانی سەرخۆشبوون پڕخەرج بكات؟ یان ئەوەی كە گرفتەكانی
بەرهەمهێنانی خواردنەوە كحولیەكان بەكەمكردنەوەی ژمارەی مەیخانەكان
زیاتر بكات؟ سەبارەت بەم مەسەلەیەو مەسەلەكانی تر بەناچاری دەبێت
جیاوازی زۆر دابنێین .دۆخی باج لەسەر ئەم جۆرە خوارنەوە كحولیيانە،
تەنها بەو مەبەستەی كە بەدەستهێنانیان سەختتر دەكات ،هەنگاوێكە كە بە
شێوەی رێژەیی لەگەڵ سزادانی رەهای ئەوان جیاوازی هەیە و تەنها كاتێك
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رێگەپێدراو دەبێت كە خودی كردارەكە ،واتا سزادانی فرۆشتنی كااڵكە ،رێگە
پێدراوبێت .هەرجۆرە بەرزكردنەوەیەكی نرخی كااڵكە سزادانە بەرامبەر
ئەو كەسانەی كە توانای كڕینیان ناگاتە نرخی نوێ و ئەوەش سزادانی
ئەو كەسانەیە كە توانای كڕینیان هەیە ،بەاڵم بە پێچەوانەی خواستی ئەو
كەسانەی كە دژی بەكارهێنانی ئەو جۆرە خواردنەوانەن ،رەفتار دەكات.
هەڵبژاردنی كەرەستەكانی باش بژێوی و ئەو شێوازانەی كە خەڵك بۆ
خەرجكردنی داهاتەكانیان دەیگرنەبەر ،دوای ئەوەی كە بەڵێنی یاسایی و
ئەخالقی خۆیان بەرامبەر بە حكومەت و تاكەكان بە ئەنجام گەیاند – مافێكە
كە تەنها پەیوەندی بە خۆیانەوە هەیە ،بۆیە دەبێت پشت بە داوەری
تاكەكەسیان ببەستێت.
ئەم جۆرە تێبینیانە لەوانەیە لە بۆچوونی یەكەمدا ،بە دانانی باجی
زۆر قورس لەسەر ماددە هۆشبەر و كحولیيەكان (كە لە روانگەی زۆربەی
حكومەتەكانەوە بۆ دابینكردنی داهاتەكانی حكومەت پێویستە) بخاتە
داوەوە ،بەاڵم نابێت فەرامۆش بكرێت كە دۆخی باجەكان بۆ دابینكردنی
بودجەی واڵت پێویست و حاشاهەڵنەگرەو لە زۆربەی واڵتانی جیهاندا،
پێویستە بەشی هەرەزۆری ئەو داهاتە بەشێوەی ناڕاستەوخۆ لە تاكەكان
وەربگیرێت .لەم رووەوە ئەركی دەوڵەت ئەوەیە كاتی دانانی باجەكان ئەو
خاڵەی لەبەرچاو بێت ،كە چینە بەكارهێنەرەكان باشتر دەتوانن چاوپۆشی
لە چ جۆرە كااڵیەك بكەن و تەنها ئەو بەشە لە كااڵكە بەكارهێنانی بۆ
بەرژەوەندیيەكانی كۆمەڵگە زیانبارە ،بخاتە چوارچێوەی پێدانی باجەوە.
دانانی ئەو جۆرە باجە بە رادەیەك كە ئاستی بەرزی داهات بۆ بەكارهێنانی
واڵت دابینبكات (بە گریمانەی ئەوەی كە حكومەت پێویستی بە تێكڕای
داهاتەكانی بەرهەم هاتوو لەم رێڕەوە بێت) نەك هەر شیاوی وەرگرتن ،
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بەڵكو شیاوی پیرۆزكردن بێت.
بەاڵم سنوورداركردنی ئەم جۆرە كااڵیە بە كەسانێكی دیاریكراوەوە،
مەسەلەیەكی ترە كە پێویستی بە وەاڵمێكی تر هەیە ،چونكە دانانی پرسەكە،
بەو پێیەی كە ئەم جۆرە سنورداركردنە بە چ مەبەستێك دەكرێت جیاوازە.
بۆ نموونە پۆلیس دەبێت مافی ئەوەی هەبێت تێكڕای شوێنە گشتيیەكان
بخاتە ژێر چاودێریيەوە ،بۆ نموونە ئەو شوێنانەی كە شوێنی فرۆشتنی
خواردنەوە وروژێنەرە كحولیيەكانە زیاتر بخاتە ژێر چاودێری و پشكنینەوە،
چونكە ئەو تاوانانەی كە لە دژی ئاسایشی كۆمەڵگە ئەنجامدەدرێن بە زۆری
لەم شوێنە پڕ لە گەندەڵیەوە سەرچاوەدەگرێت .لەم روانگەیەوە لەوانەیە
گونجاوتر ئەوە بێت كە دەوڵەت مافی فرۆشتنی ئەو مادەیە (النیكەم كاتێك
كە كڕیار بەنیازە ماددەكە هەر لەو شوێنە بەكاربهێنێت) بەو پیشەوەرانەوە
سنووردار بكات ،كە پێشینەیەكی پاكیان لە بازرگانی و كارو كاسبیدا هەبووە.
هەروەها رێساكانی تایبەت بە كردنەوە و داخستنی ئەو شوێنانە
جۆرێك رێكبخات كە جگە لە پۆلیس تاكەكانی كۆمەڵیش بتوانن
چاودێریان بكەن .پێویستە حكومەتیش مافی ئەوەی هەبێت لە حاڵەتێكدا
كە مشتەريیەكانی ئەو شوێنانە ئازادیيەكانی خەڵكیان پێشێلكرد ،مۆڵەتی
كاركردنیان لێوەربگرێتەوە و دەرگای ئەو شوێنانە دابخات ،كە بووەتە
شوێنی تاوانباران و پێشێلكارانی یاسا.
بەاڵم ئیتر پێموانییە زیاتر لەمە سنوورێك دابنرێت كە لەسەر
بنەمایەكی رێگەپێدراو بێت ،بۆ نموونە سنورداركردنی ژمارەی مەیخانە و
دوكانەكانی مەی فرۆشی بەو مەبەستەی كە بەدەستهێنانی سەختتر بێتەوە
بەو شێوەیەش دەرفەتی سەرخۆشبوون كەمكاتەوە نەك هەر دەبێتە هۆی
رەنجاندنی تەواوی ئەو كەسانەی كە ئەو جۆرە خواردنەوەیە بەكاردەهێنن،
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بەڵكو بە بنەڕەتدا دانانی ئەو جۆرە رێسایانە شیاوی ئەو دەسەاڵتانەیە ،كە
بە ئاشكرا بە چاوێكی مندااڵنە و دڕندانەوە دەڕوانێتە چینی كرێكاران و
لەو بڕوایدان كە پێویستە رێگری لە ئازادی كرداریيان بكرێت بۆ ئەوەی
كە تەمبێ ببن و بتوانن لە داهاتوودا سودمەند بن لە مافی ئازادی ،بەاڵم
ئەو بنەمایە لە واڵتانی ئ��ازاددا بۆ ئیدارەدانی كارووباری چینی كرێكار
قبوڵنەكراوە .ئەو كەسەی كە بایەخ بە ئازادی دەدات ،هەرگیز رەزامەند
نابێت كە تاكەكانی ئەو چینە بەم جۆرە ئیدارە بكرێن ،مەگەر ئەوەی كە
سەرجەم هەوڵەكان بۆ پەروەردەكردنیان شكستی هێنابێت و بەو ئەنجامە
گەیشتبن ،كە وەكو منداڵ مامەڵەیان لەگەڵدا بكەن .دەربڕینی راشكاوانە
و بێ پێچ و پەنای ئەم بۆچوونە دوای خۆی بێهوودە بوونی ئەمجۆرە
سنوورانە دەردەخات .تەنها بەو هۆیەی كە رێكخراوە بنەڕەتیيەكانی ئێمە
پڕن لە شتی ناڕەوا و رێگە پێنەدراو ،دەتوانین لە قۆناغی كرداردا ئەو شتانە
قبوڵ بكەین ،كە پەیوەندی بە سیستمە دیكتاتۆر و باوك مەزنیيەكانەوە
هەیە ،چونكە ئازادی گشتی رێكخراوە بنەڕەتیيەكانی ئێمە بە گشتی كۆسپە
لەبەردەم ئەوەی كە حكومەتەكان بتوانن كۆنترۆڵێك بەو ئاستەی كە بۆ
جێبەجێكردنی پەروەردەی ئەخالقی پێویستە بەكاربهێنن.
گەرەنتی كردنی ئازادی كەسانی دیكە
پێشتر ئاماژەمان پێدا ،كە ئازادی تاك لە تەواوی ئەو شتانەدا كە
پەیوەندی بە خۆیەوە هەیە ،گەرەنتی ئەو مافەیە كە تێكڕای تاكەكانی
تریش بەو رادەیە ئازادن ،كە بە رێكەوتن تەواوی ئەو شتانەی كە پەیوەندی
بە خۆیانەوە هەیە بە شێوەی دڵخوازی خۆیان رێكبخەن .ئەم مەسەلەیە،
كێشەیەكی نابێت تا ئەو كاتەی كە گۆڕانكاری لە ئیرادەی ئەو كەسانەدا
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پێكنەهێنێت كە لە پرسەكەدا تێوەگالبێت ،بەاڵم لەو رووەوە كە لەوانەیە
ئەو ئیرادەیە بگۆڕدرێت بە زۆری ئەو پێویستە دێتە ئاراوە كە الیەنەكان
تەنانەت لەو شتانەشدا كە تەنها پەیوەندی بە خۆیانەوە هەیە ،بەڵێنیك لە
بەرامبەر یەكتردا لە ئەستۆ بگرن و كاتێك ئەم بەڵێنانە لە ئەستۆگیران،
جێبەجێكردنیان وەكو رێسایەكی گشتی پێویستە .بەم حاڵەشەوە لە یاساكانی
واڵتانی جۆراوجۆردا زنجیرەیەك حاڵەتی تایبەتی بۆ ئەم رێسا گشتییە
لەبەرچاو گیراوە .لەم حاڵەتانەدا خەڵك نەك هەر بەرپرسیار نین لەو
بەڵێنانەدا كە مافی كەسانی دیكە پێشێل دەكات ،بەڵكو هەندێكجار هەر ئەم
بابەتە كە بەڵێنیك زیانبەخش دەبێت بە نیسبەت ئەوانەوە بەڵگەی پێویستە
بۆ ئازادكردنی ئەو بەڵێندەرانەی كە لە بەندی ئەو بەڵێنیەی كە دوایانە
رزگاريیان بووە .بۆ نموونە لە بەریتانیا و زۆربەی واڵتە پێشكەوتووەكانی
تر ،هەرجۆرە مامەڵە یان رێكەوتنێك كە رێگە بە فرۆشتنی مرۆڤ بدات،
یان ئەوەی كە رێگە بدات كەسانی تر وەكو كۆیلە بیكڕن ،هەڵوەشاوەیە
و بۆ پەسەندكردنی هەڵوەشاوەبوونی ئەو جۆرە مامەاڵنە تەنانەت هیچ
پێویستیەك بە دەستوەردانی یاساو تەنانەت رای گشتیش نییە .بنەما و
فەلسەفەی ئەم سنورە واتا سنوورداركردنی دەسەاڵتی مرۆڤێك كە ئامادەیە
ئیختیاری چارەنوسی خۆی بە دڵخوازی خۆی لە دەستبدات ،بە روونی و
بەرچاوی لەم حاڵەتەدا توندڕەویەك بەرچاو ناكەوێت ،هۆی ئەوەی كە ئێمە
نابێت لە كرداری ئیرادەی كەسانی تردا (كاتێك كە ئەو كردارە راستەوخۆ
پەیوەندی بە خۆیانەوە هەیە) دەستوەر بدەین لەسەر بنەمای ئەو رێزەیە
كە بۆ مافی ئازادی دایدەنێین .هەر ئەم بابەتە كە تاكی مرۆیی ئازادانە و
لە رووی وێست و ئارەزوەوە شتێك هەڵدەبژێرێت ،خۆی بەڵگەیە لەسەر
ئەو بابەتە ،كە ئەو شتەی كە هەڵبژێردراوە ،لە روانگەی خۆیەوە جێی
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پەسەند و شیاوی تەحەمول كردنە و بەم پێیەش ئەگەر رێگە بدەین كە ئەو
هەر كەرەستەیەكە خۆی بە باشی دەزانێت هەڵبژێرێت و بۆ بەرژەوەندیەكی
بەركاربهێنێت ،كە لە روانگەی ئەوەوە بایەخی هەیە ،لە راستیدا هاوكاریمان
كردووە لە خۆشبەختكردن و گەیاندنی بە ئارەزووەكانیدا.
بەاڵم ئەو مرۆڤەی كە ئامادەیە خۆی وەكو كۆیلە بە كەسێكی تر
بفرۆشێت ،لە راستیدا دەست لە مافی ئازادی خۆی هەڵدەگرێت و لە
بەرامبەر ئەم كردارەدا چاوپۆشی لەمافی ئازادبوونی خۆیدەكات .بەم پێیە
وەها كەسێك ،هەر بەو كردارەی كە سەبارەت بە خۆی ئەنجامی دەدات،
ئەو بنەمایە پێشێل دەكات كە پاساوكەری مافی ئازادی ئەوە تا دوایين ساتی
ئازادبوونی .ئەو ئیتر (ئازاد) نییە ،بەڵكو لەو ساتەوە كە خۆی فرۆشتووە
و بووە بە موڵكی كڕیار (دۆخێكی تایبەتی)هەیە و ئەم دۆخەش رێگە بەوە
نادات كە ئەو مافەی هەبێت ،كە پێشتر بەر لە كۆیلەبوونی هەیبووە ،بە
واتایەكی تر بنەمای ئازادی ناتوانێت مرۆڤ تا ئەو رادەیە ئازاد بكات ،كە
دەست لە ئازادبوونی خۆی هەڵگرێت .واتای ئازادی ئەوە نییە ،كە مرۆڤ
بتوانێت ئازادانە خۆی بفرۆشێت و ببێتە كۆیلەو ئەڵقە لە گوێی كەسێكی
تر .ئەم هۆكارانە كە بەهێزبوونی خۆی بە بەرجەستەبوونێكی تایبەت لەم
دۆخە تایبەتەدا نیشاندەدات روونە ،كە زەمینەی رەوا نەبوونی بەرباڵوتریان
هەیە ،بەاڵم بەهەرحاڵ پێداویستیيەكانی ژیان لە هەموو شوێنێك كۆسپی
بەردەمیاندا درووستكردووە .مانای ئەم پێویستیانە لەراستیدا ئەوە نییە ،كە
ئێمە بە شێوەی رەها دەست لە ئازادبوونی خۆمان هەڵبگرین ،بەڵكو ئەوەیە
كە ئەو كۆسپانەی كە لە سەرەوە ئاماژەییان پێكرا و كۆمەڵێك كۆسپی
دیكەش قبوڵ بكەین.
ئەو بنەمایەی كە ئ��ازادی تاكەكان لە ت��ەواوی ئەو شتانەی كە
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پەیوەندی بە خۆیانەوە هەیە ،پاساو دەكات پێشێلكەری ئەو مەرجەیە
كە كەسانێك پێكەوە پەیمانیان بەستووە كاتێك ئەو پەیوەندە بە كەسی
سێهەم ناگەڕێتەوە – بتوانن ئەم پەیوەندیە لە بەندی بەڵێنی رزگار بكەن.
تەنانەت لە حاڵەتەكانی دیكەشدا رەنگە نەتوانرێت هیچ جۆرە بڕیار یان
بەڵێنیك (جگە لەو جۆرە بەڵێنانەی كە بەهای دراوییان هەیە) گریمانەی
ئەوە بكەین كە مرۆڤ بتوانێت بەدڵنیایی تەواوەوە بڵێت الیەنەكانی ئەو
گرێبەستە بە هیچ شێوەیەك ،لە هیچ بارودۆخێكدا ،نابێت مافی ئەوەیان
هەبێت گرێبەستێك كە ئیمزایان كردووە هەڵبوەشێننەوە .بارون و ویلهێلم
فن هۆمبولد لەو نامیلكە قووڵ و بااڵیەدا كە من كورتەیەك لە بابەتەكەیم لە
دێڕەكانی پێشوودا هێناوەتەوە ،باوەڕی ناخی خۆی بەم جۆرە دەردەبڕێت،
بەڵێنییەك كە گەرەنتی پەیوەندی تایبەتی یان خزمەتی تایبەتیە هەرگیز
نابێت ،جگە لە ماوەیەكی دیاریكراو ،پێویستی یاسایی هەبێت .گرنگترین
نموونەی ئەمجۆرە بەڵێنیانە ،واتا ژن و مێردایەتی ،لەو رووەوە كە الیەنێكی
تایبەتی هەیە و ئامانجەكانی ،لە حاڵەتێكدا كە هەستی الیەنەكان پێكەوە
هاوتەریب و هەماهەنگ نەبێت ،بە كردەوە پووچەڵ و بەفیڕۆ چوودەبێت،
بەم پێیەش رەفزكردنەوەی (بە بڕوای بارۆن فۆن هۆمبولد) نابێت پێویستی
بە تەشریفاتێك جگە لەمە هەبێت كە هەركام لەالیەنەكان بە رەسمی
ئیرادەی خۆیان ،سەبارەت بەوەی كە دەیانەوێت ئەو پەیوەندیە ببڕن بە
رەسمی رابگەیەنن .ئەم بابەتە گرنگتر و ئاڵۆزترە لەوەی كە بتوانین لێرەدا
وەكو رستەی ناڕەزایی قسەی لەسەر بكەین .من تا ئەو شوێنەی كە بۆ
بەرجەستەكردنی مەبەستەكە پێویستە ئاماژەیەكی كورت بە دۆخی تایبەتی
ئەم بابەتە دەكەم .ئەگەر الیەنی كورتكراو و گشتی نامیلكەكەی بارون
فن هۆمبولد ئەوی ناچار نەكردایە ،كە كاتی ئاماژەدان بەم بابەتە تایبەتە
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بیری رەخنەگرانەی خۆی تەنها بە دەربڕینی وردی دەرەنجامێك كە بنەمای
بەڵگەهێنانەوەكەی بەوانەوە كۆتایی پێهاتوە رازی بكات ،بە بێ ئەوەی كە
دەستپێكەكانی پەیوەندیدار بەو دەرەنجامە بخاتە بەرباسەوە ،بێگومان خۆی
لەوە تێدەگەیشت ،كە ناتوانێت چارەنوسی مەسەلەكە لەسەر ئەو زەمینانەی
كە بە ئاسانی لە كتێبەكەیدا شیكردوەتەوە دیاریبكات.
كاتێك كە یەكێك لە ئەندامانی كۆمەڵگە بە بەڵێنیكی راشكاو ،یان
شێوازی هەڵسوكەوتی خۆی متمانەی بەرامبەرەكەی بەدەستهێناوە و دڵنیای
كردوەتەوە كە بەرامبەر بەو بە شێوەیەكی تایبەتی هەڵسوكەوت دەكات،
كاتێك كە بە هاندان و كرداری هیوابەخشی خۆی بووەتە هۆی ئەوەی
كە كۆشكێكی بەشكۆ لە چاوەڕوانی و وێناكردنی رەنگاورەنگ لە عالەمی
خەیاڵدا وێنا بكات و بەشێكی گرنگ لە نەخشەی ژیانی خۆی لەسەر
بنەمای ئەو وێنایانە بونیاد بنێت ،لە وەها دۆخێكدا زنجیرەیەك بەڵێنی
ئەخالقی نوێ لەالیەن ئەو كەسە بەڵێندەرەوە بە نیسبەت الیەنی بەرامبەر
پێكدەهێنرێت ،كە لەوانەیە بەسەریدا تێپەڕێت ،بەاڵم ئیتر ناكرێت لەبەرچاو
نەگیرێت ،هەروەها ئەگەر پەیوەندی نێوان الیەنەكان دەرەنجامێكی لە
بەرژەوەندی كەسانی تردا لێبكەوێتەوە ،یان كەسانی الیەنی سێهەمی
خستووەتە دۆخێكی سەرسووڕهێنەرەوە ،یان (بەوجۆرەی كە سەبارەت بە
پەیوەندی ژن و مێردایەتی زۆرجار دێتە پێش) ،الیەنی سێهەمی هێناوەتە
ب��وون ،بۆ الیەنەكانی گرێبەستەكە ،بە نیسبەت ئەو كەسانەی الیەنی
سێهەم ،بەڵێنیك دێتە ئاراوە ،كە جێبەجێكردنیان ،یان بە هەر شێوەیەك،
چۆنیەتی رۆڵی ئەوان ،تارادەیەكی زۆر لەژێر كاریگەری چارەنوسی داهاتو
و شێوازی بڕیاری الیەنەكانی (بەو مانایەی كە پێوەندیەكە بپچڕێنن ،یان
ئەوەی كە درێژەی بدەن) دادەبێت .هەڵبەت ناكرێت وەها لەم بابەتە
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تێبگەین كە پانتایی ئەمجۆرە بەرپرسیارێتیانە تا ئاستێك بەردەوام بێت،
كە الیەنەكان ناچار بە ئیمزاكردنی گرێبەست ،لەهەر دۆخێكدا و بە هەر
نرخێك ،تەنانەت بە نرخی لێسەندنەوەی مافەكانی ئەو الیەنەی كە ناڕازییە.
بەهەرحاڵ ئەمجۆرە بەرپرسیارێتیانە لە مەسەلەكەدا رێگەپێدراون و لە
توخمە سەرەكیيەكانی بە ئەژماردێت .تەنانەت ئەگەر بەوجۆرەی كە بارون
فۆن هۆمبولد بڕوای هەیە ئەم جۆرە تێبینیانە نابێت جیاوازیەكیان لە (ئازادی
یاسایی) الیەنەكان بۆ رزگاربوون لە بەندی بەڵێنی یەكتری پێكبهێنێت /منیش
بەش بەحاڵی خۆم لەو بڕوایەدام كە ئەمجۆرە تێبینیانە نابێت (جیاوازی
زۆر) پێك بهێنێت ،بەاڵم هەر ئەو تێبینيیانە جیاوازیەكی ئەوتۆ لە (ئازادی
مۆراڵی) الیەنەكاندا پێكناهێنێت ،بەم پێیەش ئەو كەسەی كە دەیەوێت وەها
هەنگاوێك هەڵبگرێت ،كە تا ئەم رادەیە لە بەرژەوەندی گرنگی خەڵكانی
تردا كاریگەری هەیە ،ناچارە بەر لە جێبەجێكردنی بڕیارەكە ،دەروبەر و
الیەنەكان و دەرەنجامەكانی ئەو بڕیارە لەبەرچاو بگرێت دواتر هەنگاو
هەڵبگرێت .ئەگەر وەها كەسێك بایەخێكی تایبەتی بۆ ئەو بەرژەوەنديیانە
دانانێت لەو رووەوە وەكو پرەنسیپ بەرپرسیارە لە هەڵەیەكدا كە ئەنجامی
داوە (بۆنموونە هاوسەرگیری كردووە و منداڵێكیان بووە).
مەبەستم لە ئاماژەكردن بەم وردەكاريیانە و راستی الوەكیەكان ئەمەیە
كە فەلسەفەی گشتی ئازادی باشتر لە بۆچوونی خوێنەردا بەرجەستە بكرێت
ئەگینا پێویست ناكات ئەم شتە سەرەتاییانە بەمجۆرە دووپات بكرێنەوە.
بەدبەختی گەورەی كۆمەڵگەی ئێمە لەمەدایە كاتێك خەڵك سەبارەت بە
پەیوەندی هاوسەرێتی یان سەبارەت بە دۆخێك كە جیاكردنەوەی ئەو
پەیوەندیە پاساو دەكات قسە دەكەن ،شێوازی ئاخاوتنەكەیان بە جۆرێك
نالۆژیك و الوەكیانەیە كە دەڵێی جگە لە بەرژەوەندی مندااڵن ،بیر لە هیچ
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بەرژەوەنديیەكی تر ناكەنەوە و ئازار و چارەڕەشی كەسە بەسااڵچووەكان
كەمترین گرنگی نییە بە الیانەوە.
دیاریكردنی بنەما گشتیيەكانی ئازادی
پێشتریش ئاماژەم بەم بابەتە داوە ،كە بەهۆی نەبوونی بنەمایەك
كە جێی پەسەندی هەموان بێت ،ئازادی بە شێوەی باو لە شوێنێك هەرزان
دەبێت كە قەدەغە كرابێت وەك چۆن لە شوێنێك قەدەغە دەكرێت ،دەبێت
هەرزان ببێت .هاوشێوەی ئەم دۆخە لە ئەوروپای ئەمڕۆدا كەم نییە.
هەر كەسێك دەبێت ئازاد بێت لە تەواوی ئەو شتانەی كە پەیوەندی بە
خۆیەوە هەیە ،بە جۆرێك كە دڵخوازی بوو مامەڵە بكات ،بەاڵم كاتێك ئەو
بە ناوێكی ترەوە كاربكات نابێت ئەو ئازادییە بەو بیانوەوە كە كارەكانی
تریشی كە وەكو ماڵی خۆیەتی پێبدات .هاوكات لەگەڵ ئەوەی كە دەوڵەت
رێز بۆ ئازادی تا دادنێت لە مەسەلەگەلێكدا كە پەیوەندی بەخۆیانەوە
هەیە ،ناچارە بە چاوێكی كراوە و زەینێكی روونەوە كردەوەكانی ئەو
تاكە لە بازنەی دەسەاڵتێكدا كە بە مۆڵەتی دەوڵەت بەسەر كەسانیتردا
جێبەجێیدەكات ،بخاتە ژێر كاریگەریەوە ،بەاڵم لە پەیوەندی بنەماڵەییدا،
واتا لە پەیوەندیەكدا كە بەهۆی هەژمونی راستەوخۆیان لە خۆشبەختی
مرۆڤدا لە هەر پەیوەندیەكی تر گرنگترە بەڵێنی زۆرەمليی تاكەكان بە
گشتی لەبەرچاو ناگیرێت و نموونەكەشی ئەو دەسەاڵتە تاكڕەوەیە ،كە
مێردەكان سەبارەت بە هاوسەرەكانیان جێبەجێی دەكەن ،دەرەنجامەكەشی
لێرەدا پێویستی بە باسی تێروتەسەل نییە .بۆ لەناوبردنی تەواوەتی ئەم
زیانە ،هیچ كەرەستەیەك كاراتر لەمە نییە كە هەمان ماف كە بە پیاوەكان
دەدرێت بە ژنەكانیش بدرێت بە هەمانشێوە كە سەبارەت بە كەسانی تر
باوە لە پشتیوانی یاسا بەهرەمەندیيان بكەین .هۆكارێكی تر كە دەبێتە
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كۆسپ لە بەردەم باسی مەسەلەكە ،لەم كتێبەدا ئەو شێوازەیە كە پارێزەرانی
ئەم سەرتر بوونە نادادپەروەرانەیە كاتێك كە لە دۆخی ئێستا بەرگری
دەكەن دەیگرنە پێش ،چونكە ئەمانە هیچ جۆرە رێزێك بۆ بنەماكانی
ئازادی دانانێن ،بەڵكو بە ئاشكرا وەكو پارێزەرانی دەسەاڵت كە دەیانەوێت
پێگەی زاڵبوونی خەڵك بپارێزن ،هەنگاویيان ناوەتە مەیدانی ملمالنێوە.
بەم هۆكارە ،ئێمە دۆخی ژنان لە بازنەی باسەكە وەالدەنێین .مەبەستی
ئێمە لێرەدا باسكردنە لەسەر مندااڵنێك كە جێبەجێكردنی هەڵەی بنەماكانی
ئازادی سەبارەت بەوان ،جۆرێك تەگەرەی حەقیقی لە رێگای ئەنجامدانی
ئەركەكانی دەوڵەت پێكدەهێنێت.
لە دۆخی ئێستادا ،رادەی زاڵبوونی باوكەكان لە ئاستێكدایە ،كە
مرۆڤ پێیوایە منداڵەكانی باوكێك لە راستیدا( نەك لە رووی خواست)
بەشێك لەبوونی خۆی بەئەژمار دێت ،چونكە بۆچوونی گشتی لە ئێستادا
بە بچوكترین دەستوەردانی یاسا لە بازنەی دەسەاڵتێكدا ،كە باوك لە سەر
منداڵ هەیەتی نەیارە و ئەم نەیاربوونە تەنانەت زیاتر لە ئاستێكە كە
كۆمەڵگە لەبەرامبەر هەر جۆرە دەستوەردانێك لە ئازادی كرداری باوكدا
دەردەبڕێت .هەر ئەم بابەتە بە ئاشكرا دەریدەخات زۆرینەی خەڵك تا
چ رادەیەك رێز بۆ دەسەاڵت دادەنێن و تا چ رادەیەك ئازادی بە كەم
بایەخ لە قەڵەم دەدەن ،بۆ نمونە پرسی پەروەردە و راهێنان لەبەرچاو
بگرن .ئایا لەم خاڵەدا گومانێك هەیە ،كە حكومەت پێویستە پەروەردەی
ناچاری بۆ كەم تەمەنەكانی كۆمەڵگە تا تەمەنێكی دیاریكراو پەیڕەو بكات؟
بەم حاڵەشەوە كێ نیگەرانی جێبەجێكردنی پۆزەتیڤانەی ئەم بنەمایە نییە؟
هەڵبەت بە رواڵەت هیچ كەس نكۆڵی لەم بنەمایە ناكات ،كە یەكێك لە
پیرۆزترین ئەركەكانی دایك و باوك (یان بەو جۆرەی كە یاسا و رێسا لە
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ئێستادا دایناوە پیرۆزترین ئەركی باوك) ئەمەیە كە دوای ئەوەی مرۆڤێكی
لە نەبوونەوە هێنایە بوون بەهرەمەندی بكات لە پەروەردە و بەكارهێنانێك
كە پێویستە بۆ ئامادەكردنی وەكو ئەندامێكی كۆمەڵگە و كەرەستەیەك بخاتە
بەردەمی ،كە هەر مرۆڤێك بۆ سەركەوتن لە ئەركەكانیدا (بەرامبەر بە خۆی
و خەڵكانی تريش) پێویستی پێیان هەبێت .سەرباری ئەوەی كە ئەم هەمووە
پەسەندی دەكەن ،كە ئەنجامدانی ئەم كارانە لە ئەركە سەرەكیەكانی باوكە،
بەاڵم كەمتر كەسێك گوێ لەم قسەیە دەگرێت ،كە دەبێت هەنگاوێك
ئەوالتر هەڵبگرێت و باوك ناچار بكەیت بە ئەنجامدانی ئەو ئەركە .لە بری
ئەوەی كە داوا لە باوك بكەن ،كە بە مەبەستی دابینكردنی كەرەستەكانی
پەروەردەی منداڵەكەی كۆشش و فیداكاری پێویست ئەنجام بدات ،تەنانەت
ئەم هەڵبژاردەیەشیان خستوەتە بەردەمی ،كە ئەگەر حكومەت پەروەردەی
خۆڕایی بۆ هەمان منداڵ دابینكرد ،ئەو (باوك)ە ئازاد بێت كە قبوڵی بكات،
یان نەیكات.
بەداخەوە زۆرینەی خەڵك هێشتا لەمە تێنەگەیشتوون كە هێنانی
مرۆڤێكی بێتاوان لە نەبوونەوە بۆ جیهانی بوون ،بەبێ هەبوونی ئەو
هیوایەی كە درووستكەری ئەو دەتوانێت ،نەك هەر خۆراكێك كە بۆ
گەشەی جەستەی پێویستە ،بەڵكو پەروەردە و راهێنانی پێویست بۆ گەشەی
زەینی دابین بكات .ئەوە جۆرێك تاوانی ئەخالقیە ،نەك هەر بەرامبەر بەو
بوونەوەرە بێتاوانە ،بەڵكو بەرامبەر بە كۆمەڵگەش ،بۆیە كاتێك كە باوك
بەڵێنەكانی خۆی بە گوێرەی خواست و ئارەزوو جێبەجێنەكرد ،ئەوە ئەركی
حكومەتە تا ئەو جێگەیەی كە پێیدەكرێت باوك ناچار بكات بە ئەركەكانی
بەجێبگەیەنێت .ئەگەر شێوازی پەروەردەی زۆرەملی لەم واڵتەدا قبوڵدەكرا،
تێكڕای ئەو كێشانەی كە لەم بوارەدا هەیە – لە سەر ئەو بنەمایەی كە
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دەوڵەت چ شتگەلێك دەبێت بڵێتەوە ،یان چۆن بیانڵێتەوە – بەجارێك لەناو
دەچوو.
بوونی ئەم گرفتانە لە ئێستادا بووەتە هۆی ئەوەی كە كات و
چاالكی بەنرخی خەڵك ،كە دەبێت تەرخانی بارهێنان و پەروەردەكردنی
مندااڵن بكرێت بە بێهودیی لە ملمالنێ لە سەر ئەم مەسەلەیە كە چ
جۆرە پەروەردەیەك بۆ ئەوان باشە بەفیڕۆ دەچێت .ئەگەر حكومەت بڕیار
بدات ،كە هەر منداڵێكی بەریتانی مافی ئەوەی هەیە لە پەروەردەی باش
بەهرەمەند بێت ،هەر بەم بڕیارەش دەتوانێت خۆی لەو زەحمەتەی كە بۆ
دابینكردنی ئەو پەروەردەیەی كە پێویستە رزگار بكات ،چونكە دەوڵەت
لەوانەیە هەڵبژاردنی شوێنێك كە پێویستە منداڵ تێیدا بخوێنێت ،هەروەها
شێوازی خوێندنەكە بە دایك و باوك بسپێرێت و ئەركی خۆی بەوە سنوردار
بكات ،كە خەرجی خوێندنی مندااڵنێك كە دایك و باوكیان دەستكورتن،
هەروەها خەرجی مندااڵنێك كە هەتیو و بێسەرپەرشتن بدات .هیچ كام
لەو هۆكارە لۆژیكیيانە كە لە دژی پەروەردەی حكومی بەكاردەهێنرێت
پ��ەروەردەی زۆرەملی لەخۆ ناگرێت ،بەڵكو لە بنەڕەتدا پەیوەندی بەو
مەسەلەیەوە هەیە ،كە خودی حكومەت نابێت ئەركی بەڕێوەبەرایەتی
قبووڵ بكات و ئەركی پەروەدەكردنی مندااڵنی خەڵك لە ئەستۆ بگرێت،
ئەمەش بۆچوونێكە بە تەواوەتی لەگەڵ بۆچوونەكانی تردا جیاوازە .من
بۆ خۆم لەگەڵ بۆچوونی ئەو كەسانەدام كە پێیانوایە پەروەدەی مندااڵنی
خەڵك (النیكەم بەشی هەرە زۆری ئەو پەروەردەیە) كە دەبێت لە دەست
حكومەتدا بێت نەیار نیم .تەواوی ئەو شتانەی كە سەبارەت بە گرنگی
سەربەخۆیی تاكەكەسی ،سەربەخۆیی خەسڵەت و سروشتی مرۆیی ،جیاوازی
باوەڕ ،جیاوازی شێوازەكانی رەفتار و هتد ،وتراوە پەسەندكردنی ئەو
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بۆچوونەیە ،كە پەروەردەی خەڵكیش پێویستە جیاواز بێت.
پەروەردەی حكومی تەنها وەسیلەیەكە بۆ یەكسانكردنی خەڵك و
بەو مەبەستە دانراوە كە تاكەكانی كۆمەڵگە وەكو یەكتر لێبكات ،چونكە
ئەو قاڵبەی كە خەڵكی تێدەخرێت هەر ئەو قاڵبەیە كە لە بۆچوونی هێزی
دەسەاڵتداردا جوانتر دەنوێنێت ،ئێستا ئەو هێزە دەیەوێت پاشا بێت یان
رۆحانیيەكان یان ئیشراف ،یان زۆرینەی نەوەی هاوچەرخ ،بەو رادەیەی
كە پ��ەروەردەی حكومی لە ئەنجامدانی ئامانجەكانی خۆیدا سەركەوتوو
دەبێت بە هەمان رادەش لە رادەی زاڵبوونی هێزی دەسەاڵتدار بەسەر بیری
خەڵكدا زیاتر دەبێت و كاتێك فیكر كەوتە ژێر هەژمونیەوە سنووری ئەو
هەژمونیە ،بەپێی حەزی سروشتی مرۆڤ ،بە جەستەشدا باڵودەبێتەوە.لەم
چوارچێوەیەشدا ،پەروەردەی حكومی( ،مەبەستم ئەو پەروەردەیە كە لەژێر
چاودێری راستەوخۆی دەسەاڵتدایە) بە گریمانەی ئەوەی كە بوونی پێویستە،
تەنها وەكو شێوزاێك ،لەنێوان شێوازە ركابەر و جۆراوجۆرەكاندا ،دەتوانێت
قبووڵ ببێت ،ئەویش بەو مەبەستەی كە ببێتە سەرمەشقێكی بزوێنەر بۆ
ئەوانی دیكەش و رێگەنەدات ئاستی شێوازەكانی تر لە رادەیەكی دیاریكراو
تێپەڕ بێت .تەنها كاتێك كە كۆمەڵگە بە گشتی ئەوەندە دواكەوتووە كە
نایەوێت یان ناتوانێت بەبێ دەستوەردانی راستەوخۆی دەسەاڵت رێكخراوی
پەروەردەی گونجاو بۆخۆی بونیات بنێت ،ئەو كات ناچارە وەكو(بژاردەی
كەم زیان لەنێوان دوو بژاردەی زەرەرمەندا) ئیدارەی كاروباری قوتابخانە
و خوێندنگاكان راستەوخۆ بگرێتە ئەستۆ ،هەروەها دەتوانێت ئەمكارە
سەبارەت بە كۆمپانیای پشكەكان كاتێك كە سەنتەرو سەرمایە تایبەتیيەكان
بۆ گرتنە ئەستۆی كارە گەورەكانی پیشەسازی و ئابوری لە واڵتدا ئامادە
نین و ئیدارەی كاروبارەكانی ئەوان قبووڵ دەكات ،بەاڵم بە گشتی ،لەهەر
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واڵتێكدا كە كەسانی شیاو و كۆمەڵ پەسەند بە گوێرەی پێویست هەبێت و
بتوانێت پەروەردەی ئەو واڵتە لە ژێر چاودێری حكومەتدا ئیدارە بكات ،هەر
ئەم كەسانە دەتوانن (بەدڵنیایەوە ئامادە دەبن) كە پەروەردەی درووست
و سودمەند و دڵخوازانە بە مندااڵنی خەڵك بدەن بە دڵنیابوون لەوەی كە
لە سێبەری رێساكانی پەروەردەی زۆرە ملێدا هەمیشە دەتوانن پاداشتی
خۆیان لە خەزێنەی كۆمەڵ وەربگرن ،لە هەمان كاتدا پشت ئەستور بن
بە دەسەاڵتی حكومەت كە خەرجی مندااڵنی كەم داهاتوو بێ سەرپەرستی
گرتوەتە ئەستۆ.
پەروەدە و كەرەستەكانی جێبەجێكردنی یاسای زۆرملی
كەرەستەی جێبەجێكردنی زۆرەمليی یاسا لەراستیدا دەكرا ،هەمان
تاقیكردنەوەی گشتی بێت كە سەرجەم مندااڵنی خەڵك لەخۆ بگرێت و
لە تەمەنێكی پێشوەختدا دەست پێبكات .لەم بوارەدا دەكرێت تەمەنێك
دیاری بكرێت ،كە هەر منداڵێكی فێرخواز ،كوڕ یان كچ ،بە گەیشتنی بەو
تەمەنە تاقی بكرێتەوە ،بۆ ئەوەی دەركەوێت كە خوێندن دەزانێت یان نا،
ئەگەر بسەلمێنرێت كە نایزانێت ئەوكات لەوانەیە باوكی غەرامە بكرێت،
مەگەر ئەوەی كە پاساوی پێویست بۆ نەخوێندنی منداڵەكەی بێنێتەوە.
تەنانەت ئەگەر پێویست بكات سزای كاری زۆرە ملی بەسەردا بسەپێنرێت،
بۆ ئەوەی لە رێگەی پارەكەیەوە منداڵەكەی رەوانەی قوتابخانە بكرێت.
ئەم تاقیكردنەوەیە ساڵێك جارێ پێویستە دووبارە بكرێتەوە ،بە شێنەیی
مەوادەكانی زیاد بكرێت ،بۆ ئەوەی كە هەموو مندااڵن بتوانن النی كەمێك
لەو زانیاریە گشتیيانە كە فێربوونی زۆرەملێیە بە دەستبهێنن و لەوەش
گرنگتر ئەوەیە ،كە بتوانن هەر ئەو زانیاریيانە بۆ هەمیشە لەزەین و
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بیرەوەریاندا بمێنێتەوە .جگە النی كەم تاقیكردنەوەی ئیختیاری دەبێت
لە سەرجەم حاڵەتەكاندا ئەنجامبدرێت و بەو كەسانەی كە دەگەنە ئاستی
قبوڵبوون ئەو مافەیان پێبدرێت ،كە بڕوانامەیەك بۆ خۆیان داوا بكەن.
بۆ ئ��ەوەی كە حكومەت نەتوانێت لە سۆنگەی ئەم رێسایەوە
هەژمونی نایاسایی بەسەر باوەڕەكانی خەڵكدا بسەپێنێت ،ئەو زانیاريیانەی
كە بۆ تێپەڕاندنی تاقیكردنەوەكان ،تەنانەت لە پلە بەرزەكانیشدا ،پێویستە
سنووردار بكرێت بە راستيیەكان و زانستەوە( .مادەگەلێكی وەكو مێژوو و
شێوەكانی بەركاهێنانی لەراستیدا بۆ زانیاریيەكانی مرۆڤ پێویستن) ،بەاڵم
لە وتنەوەی مادەكانی پەیوەندیدار بە ئاین ،سیاسەت ،بابەتەكانی تری لەو
چەشنە ،مامۆستا نابێت كاری بەراستی یان ناڕاستی بابەتەكەوە هەبێت،
بەڵكو دەبێت تەنها ئاماژە بە رووداوەكان بكات ،كە وەها بۆچوونگەلێك لە
جیهاندا هەیەو بە وەها هۆكارێك لەالیەن ژمارەیەك لە نوسەران ،مەكتەبە
فیكریيەكان ،یان گرووپە مەزهەبیيەكانەوە پەسەند كراوە .بە جێبەجێكردنی
ئەم شێوازە دۆخی بیرە جیاوازەكان لە زەینی ئەو نەوەیەی،كە لە كاتی
گەشەكردندایە خراپتر لەوە نابێت كە ئێستا هەیە ،بە واتایەكی تر ئەو
ژمارەیەی كە ئێستا هەن لە داهاتوشدا بە شێوەی كەسانێك دەردێن،
كە بڕوایان بە ئایين هەیە ،یان بێبڕوان بەرامبەری ،ئەركی دەوڵەت لەم
نێوەندەدا تەنها ئەوەیە ،كە ئاگادار بێت ئەم كەسانە بەدەر لەوەی كە ئاینی
بن یان نائاینی بە خوێندەواری گەورە ببن .لە یاسای پەروەردەی زۆرەملیدا
نابێت ،هیچ گرفتێك بخرێتە بەردەمیان ،كە ببێتە كۆسپ لە بەردەم
بەدیهاتنی ئاواتەكانی دایكان و باوكاندا .بە واتایەكی تر پێویستە ئیمكانێك
فەراهەم بكرێت بۆ مندااڵن ( ئەگەر حەزی دایك و باوكیان لە پشت بوو)
بەدەر لەو وانانەی كە فێری دەبن ،وانەی مەزهەبیش فێر ببن .تەواوی
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باوەڕەكانی حكومەت لەو بارەیەوە ،كە بڕوای خۆی بسەپێنێت بە زیان
دەشكێتەوە ،بەاڵم لەالیەكی دیكەوە حكومەت دەتوانێت لەسەر تواناكان
بڕیار بدات ،كە ئایا فاڵن خوێندكار زانیاری پێویستی بۆ درووستكردنی بڕوا
بەدەستهێناوە یان نا .بۆ نموونە خوێندكارێكی فەلسەفە ئەگەر بتوانێت لە
ئەستۆی ئەو تاقیكاریيانە بەربێت ،كە پەیوەندی بە بۆچوونەكانی كانت و
جۆن لۆكەوە هەیە ،بەدەر لەوەی كە خۆی پەیڕەوەی كام لەو مەكتەبە
فیكریيانەیە ،یان ئەوەی كە الیەنگری هیچ كامیان نەبێت ،دۆخی ئەو باشترە
لەو كەسانەی كە لەگەڵ هیچ كام لەو مەكتەبە فیكریانە ئاشنا نین .هیچ
جۆرە دژایەتیەكی لۆژیكیش لەگەڵ ئەم بۆچوونە نییە ،كە تاقیكردنەوەی
سەبارەت بە بڕوانامەی ئاینی مەسیحیەت لەسەر خوێندكارێك بكرێت كە
بێ دینە ،بەو مەرجەی كە داوای لێنەكەن كە بڕوای بەو ئاینە هەبێت.
بەهەرحاڵ ئەو تاقیكردنەوانەی كە لە بەشە بااڵكانی زانستی مرۆيیدا ئەنجام
دەدرێت ،بە بڕوای من پێویست ئازادانە و دڵخواز بێت ،ئەگینا گەر رێگەی
یاسایی بە حكومەت بدەین ،كە هەر كەسێكیان پەسەند نەكرد بە تۆمەتی
یان بیانوی ئەوەی كە شیاویەتی نییە لە پیشەی دڵخوازی بێبەش بكات ،لەو
حاڵەتەدا بە دەستی خۆمان چەكێكی مەترسیدارمان داوەتە دەست حكومەت
لەو رووەوە ،لەگەڵ فن هۆم بۆلد هاوبۆچوونم كە بڕوانامەی رەسمی یان
بەڵگەنامەكانی شیاوبوونی تەكنیكی بە تەواوی ئەو كەسانە دەدات كە خۆیان
بە لیژنەكانی تاقیكردنەوە دەناسێنن و لە ئەستۆی تاقیكردنەوەكان بەردێن،
بەاڵم لە هەمانكاتدا رێسایەك جێگیر بكرێت كە بە گوێرەی هەبوونی ئەو
جۆرە بڕوانامەیە هیچ جۆرە سوودێكی بۆ خاوەنەكانی نەبێت ،جگە لەو
گرنگی و بایەخەی كە رای گشتی پێیدەدات.
تەنها لە بورای پەروەردەدا نییە كە گریمانەی هەڵە سەبارەت بە
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ئازادی دەبێتە كۆسپ لەبەردەم سەپاندنی بەڵێنی ئەخالقی و یاسایی بەسەر
دایكان و باوكاندا .لەو شوێنەی كە بەڵگەی زۆر بەهێز بۆ بەكردەوە
دەرهێنانی بەڵێنی یەكەم (بۆ هەمیشە) بۆ ئەنجامدانی رۆڵی دووەم (بە
زۆری) هەیە ،دەبێت دایك و باوك ناچار بە ئەنجامدانی ئەرك بكرێن.
هەر ئەو دۆزەی كە ژن و پیاوێك دەبنە هۆی هێنانە دنیای بوونەوەرێكی
بێتاوان ،یەكێك لە گەورەترین ئەركی مرۆڤایەتیە .گرتنە ئەستۆی ئەو
بەرپرسیارێتیە مەترسیدارە ،واتا مرۆڤێك لە نەبوونەوە بێنێتە بوون ،كە
لەوانەیە ژیانی بەهەژاری و چەرمەسەری تێپەڕێنێت ،تاوانێكە لە دژی ئەو
مرۆڤە ،مەگەر ئەوەی كە كۆرپەڵەیەك كە بەم دۆخەوە بە بێ ئیرادەی
خۆی هێنرابێتە دنیاوە ،النیكەم ئەو درفەتەی پێبدرێت كە لە خۆشيیەكانی
ژیانێكی ئارام سودمەند بن .لە هەر واڵتێكدا كە رێژەی دانیشتوانەكەی لە
ئاستی پێویست تێپەڕیبێت خستنەوەی وەچەیە (مەگەر لە ئاستێكی زۆر
سنورداردا) تاوانێكە لە دژی هەمووی ئەو كەسانەی كە بژێوی خۆیان بە
كاركردن بە دەستدەهێنن ،چونكە كۆرپەلەكانی ئەمڕۆ كرێكارانی داهاتووی
واڵتن ،ئەوانەش بەهۆی زۆری رێژەیانەوە مووچەی كرێكاران بە ئاستێكی
زۆر دادەبەزێنن.
بە گوێرەی یاسایەك كە لە زۆربەی واڵتانی ئەوروپیدا باوە بەستنی
گرێبەستی هاوسەرێتی بەرلەوەی كە الیەنەكان بتوانن شوێنی ژیانیان دابین
بكەن قەدەغە كردووە ،ئەگەر باش تێفكرین ئەوە دەستوەردان لە مافی
ئازادی تاكدا نییە ،لە سنوری دەسەاڵتەكانی حكومەت تێناپەڕێت .ئێستا
گفتوگۆكردن سەبارەت بەوەی كە ئایا ئەم شێوازە ،شێوازێكی باشە یان نا
(شێوازێك كە زیاتر پەیوەندی بە دۆخ و هەستە خۆجێیەكانەوە) بەجێی
خۆی ،بەاڵم ناتوانرێت لەگەڵ بنەمای سەرەكی بابەتەكە دژایەتی بكات بەو
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هۆیەی كە مافی ئازادی خەڵك پێشێل دەكات .بنەمای ئەمجۆرە یاسایە
بریتیە لە مافی دەستوەردانی حكومەت بۆ بایكۆتكردنی كردارێكی خراپ
كە كاریگەریە زیانبەخشەكانی ئەو مندااڵنە دەگرێتەوە ،كە بەبێ ئیرادە
و خواستی خۆیان هاتوونەتە دنیاوە و وەها كارێك ،لەو رووەوە كە
نابەرپرسیارێتی هۆكاران لە چارەنوسی ئەو مندااڵنەدا نیشاندەدات ،بە راستی
دەبێت بە لۆمە و سەرزەنشتكردنی كۆمەڵگە ،ئەگەرچی لەوانەیە زیادكردنی
سزادانی یاسایی بەو الدانە ئەخالقیيانە لەوانەیە باش نەبێت .بەم حاڵەشەوە
بیرۆكەی باوی سەردەم ،كە بە زۆری لە بەرامبەر دەستدرێژی راستەقینە
بۆسەر ئازادی تاك بێدەنگە ،هەر هەنگاوێك كە ئامانجە سەرەكیەكەی
رێگرتن لە حەزە تاكەكەسیيەكانە ،بە تایبەت لەكاتێكدا كە هەموان بزانن
دەرەنجامی زیادەڕەوی لەو جۆرە حەزانەدا ،هێنانە دنیای چەندین ژیانی
پڕچەرمەسەری و مەینەتبارییە بێ دواكەوتن رەتدەكاتەوە ،لەهەمانكاتدا
دەبێت ئاگاداری ئ��ەوە بێت كە زیانێك كە رووب���ەڕووی ئەو ت��ازە لە
دایكبووانە دەبێتەوە بەدەرە لەو زیانە گەورانەی ئەو كەسانە دەگرێتەوە كە
رووبەڕووی زیانەكانی داهاتوی ئەوان دەبنەوە .كاتێك ئێمە ئەو رێزگرتنە
سەرسوڕهێنەرە كە مرۆڤ بۆ ئازادی دادەنێت بەم بێڕێزییە كە بە كردەوە
بە نیسبەت ئەو ئازادییە نیشانی دەدات هەڵدەسەنگێنین ،بە دڵنیايیەوە
تووشی دڵەڕاوكى دەبین ،كە رەنگە بەراستی ئەو مافە بە هەر مرۆڤێك
بدرێت ،كە خەڵكانی تر تووشی زیان بكات و بەهرەمەند بوون لە چێژەكانی
ژیان تەنها كاتێك رێگەپێدراوە كە مرۆڤ بتوانێت ،لە بەرامبەر ئەو چێژەی
كە دەیبات ،بوونەوەرێكی تر رووبەڕووی رەنج و ئازار بكاتەوە!.
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دژایەتیكردنی دەستوەردانی حكومەت لەئازادیدا
لەم زەمینەیەدا زنجیرە پرسیارێك هەیە گەرچی زیاتر پەیوەندی
بە بابەتەكانی ئەم نامیلكەیەوە هەیە ،بەاڵم بە وردی لە چوارچێوەی
بەشەكانیدا ناگونجێت و من بە تایبەتی باسكردن لەو بارەیەوە هێشتووەتەوە
بۆ بەشی كۆتایی كتێبەكە .ئەم پرسیارانە پەیوەندیيان بەو حاڵەتانەوە
هەیە ،كە لە دژی دەستوەردانی حكومەت ئاراستە دەكرێت لەسەر بنەمای
بەرگری لە بنەماكانی ئازادی نییە .بە واتایەكی تر ،مەسەلەی جێی باس
پەیوەندی بە رێگرتن لە ئازادی كرداری تاكەوە نییە ،بەڵكو سەبارەت بە
هاوكاریكردنی هەر ئەو كەسانەیە .لەم زەمینەیەدا ئەوانەی كە پشتیوانی لە
بنەمای دەستوەردان دەكەن بە زۆری دەپرسن :لەبەرئەوەی كە حكومەت
واز لە تاكەكان بهێنێت ،بۆئەوەی بە شێوەی تاك یان كۆمەڵ كاربكەن ،یان
بە واتایەكی تر باشتر نییە كارو بەرژەوەندیيەكانی ئەوان راستەوخۆ ،یان لە
رێگەی شاندە بەڕێوەبەرەكانەوە بۆیان ئەنجام بدرێت؟
ئەو دژایەتیانەی كە لەگەڵ دەستوەردانی حكومەت دەكرێت ،كاتێك
كە شێوەی ئەو دەستوەردانە بە جۆرێك نییە ،كە سنورەكانی ئازادی تاك
ببەزێنێت ،بەسەر سێ جۆردا دابەشدەبێت.
دژایەتی جۆری یەكەم لەسەر ئەو ئەندێشەیە دامەزراوە ،كە زۆر
كار هەیە تاكەكان باشتر لە حكومەت ئەنجامی دەدەن .ئەگەر بابەتەكە
بە شێوەیەكی گشتیتر دەربڕین ،مەبەستی رەخنەگران ئەوەیە ،كە لەم
دنیایەدا بۆ جێبەجێكردنی هەرجۆرە كارێك و گرتنەبەری هەرجۆرە بڕیارێك
سەبارەت بەوەی كە ئەو كارە چۆن و بە دەست چ كەسانێك دەبێت
ئەنجامبدرێت ،هیچ كەس گونجاوتر لەو كەسانە نییە ،كە بە تایبەتی
لەو كارەدا سودمەندن .پەیڕەوانی ئەم بنەمایە ،دەستوەردانی دەسەاڵتی
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یاسادانان و دادوەری حكومەت لە رەوتی ئاسایی ئابوری و پیشەسازی واڵتدا
كە سەردەمانێك لە رادەبەدەر باوو دڵخواز بووە ،دەخەنە هەڵەوە ،بەاڵم
سەبارەت بەم بەشە لە مەسەلەكە بە گوێرەی پێویست لەالیەن ئابوریناسان
و زانایانی سیاسیەوە تاوتوێكراوە ،چونكە ئەو باسانە پەیوەندیەكی ئەوتۆیان
بە بنەماكانی ئەم كتێبەوە نییە ،دووپاتكردنەوەیان لێرەدا بەفیڕۆدانی كاتە.
بنەمای دژایەتی دووەم تا رادەیەك نزیكترە لە بابەتی نامیلكەكەی
ئێمەوە .حاڵەتێكی زۆر هەیە كە رەنگە خەڵكی ئاسایی نەتوانن (بە شێوەی
مامناوەندی) كارێكی تایبەتی بەو جۆرەی كە بە حكومەت دەكرێت ئەنجام
ب��دەن .بە گشتی ب��ەرژەوەن��دی كۆمەڵ لەمەدایە كە هەمان كار وەكو
كەرەستەیەك بۆ پەروەردەی فیكری تاكەكان ،بە دەستی خودی تاكەكان(
نەك لەالیەن حكومەتەوە) ئەنجام بدرێت ،بۆ ئەوەی هێزی بیركردنەوەی
نیشتیمانی لە كاتی كاركردندا پەروەردە بكرێت .ئامانجی كۆتایی ئەم شێوازە
پتەوكردنەوەی هێزەكانی جیاكەرەوەی تاكەكانە و تێدەكۆشێت ئەندامانی
كۆمەڵ بە بەكارهێنانی هەستی داوەریكردنیان هاندەدات و ئەو كەسانەی
كە لەم رێگەیەوە دەچنە قۆناغی بەرپرسیارێتیەوە ،لەگەڵ ئەو بابەتانەی كە
ئەنجامدانیان خراوەتە ئەستۆیان ئاشنا دەكات.
یەكێك لەو هۆكارە گرنگەی كەسانێك كە الیەنگری شێوازی دادگایی
كردن لەالیەن دەستەی دادوەریەوە (لە بابەتە ناسیاسیەكاندا) هەر ئەوەیە
كە بڕوایان وایە هێنانی كەسانی ئاسایی بۆ ئەنجامدانی كارە دادوەريیەكانی
واڵت ،فیكر و ویژدانی ئەوان بۆ تێگەیشتنی مەسەلە كۆمەاڵیەتيیەكان و
دادوەریكردنی درووست ،سەبارەت بەو مەسەالنە ئامادە دەكات .هەر
بەمجۆرە سپاردنی كاروباری شارەوانیەكان و رێكخراوە ئازادە خۆجێیەكان بە
دەست كەسانێك كە خەڵكی ئەو ناوچەیەن ،هەروەها سپاردنی كاروباری
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كۆمپانیا پیشەسازیەكان و ئەنجومەنە خێرخوازیەكان بە دەستی لیژنەی
بەڕێوەبەرایەتی ئامادەسازەوە ،هەموو ئەم مەسەالنە ئەگەرچی پەیوەندیيەكی
ئەوتۆیان لەگەڵ بنەماكانی ئازادی نییە و تەنها لە دورەوە مەیلیان بۆی
هەیە ،بەاڵم بە هەرحاڵ چەندین مەسەلە هەیە ،كە پەیوەنديیان بە نیشانەی
ئازادی رێكخراوە میلیيەكانەوەیە ،لەم رووەوە دەرفەتێكی دیكە پێویستە،
بۆ ئەوەی لەسەر ئەم مەسەالنە وەكو لقێك لە پەروەردەی نیشتمانی باس
و گفتوگۆی لەسەر بكرێت.
ه��ەم��ووی ئ��ەم ك��اران��ە لەراستیدا مەكتەبگەلێكی تایبەتین بۆ
پەروەردەكردنی دانیشتوانی ئازاد و پەروەردەكردنی پراتیكی سیاسی بۆ
ئەوان .سپاردنی ئەم جۆرە بەرپرسیارییەتیانە بە خەڵك ،دەبێتە هۆی
ئەوەی تاكەكانی هۆزێك ،یان نەتەوەیەك لە بازنەی تەسكی قازانجخوازی
تایبەتی و خانەوادەیی رزگارببن و لە ژێر كاریگەری هۆكارگەلێك كە الیەنی
پاراستنی بەرژەوەندی گشتی (یان نیوە گشتی) هەیە كاربكەن و دابینكردنی
بەرژەوەندی هاوبەشی نیشتمانی ،بكاتە گریمانەی ژیانی خۆی .لە رەوتی
ئەم دۆخ��ەدا ،پاڵنەرگەلێك دەكەونە كار كە لەبری ئەوەی ببێتە هۆی
جیاكاری و لێكدابڕانی تاكەكانی نەتەوە لە یەكتری ،ئەوان لە یەكتر نزیك
دەكاتەوە .لەنەبوونی ئەمجۆرە رێسا و سەربەخۆیەدا ،نە دەستوری ئازاد
جێبەجێ دەكرێت نە پارێزگاریلێكردنی مومكینە.
شایەتی ئەم بانگەشەیە (كە زۆرجار روودەدات) ئەو ناجێگیریەی
ئازادی سیاسییە لە واڵتانێكدا ،كە دەستورەكەیان لەسەر بنەمای دابینكردنی
ئازادییە خۆجییەكان بونیاتنەنراوە.
سپاردنی جڵەوی كاروباری خۆجێی بە دەستی دانیشتوانی خۆی،
سپاردنی كاروباری كۆمپانیا گەورە ئابوریەكان بەو سەرمایەدارانەی كە
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دڵخوازانە سەرمایەی كۆمپانیاكە دەدەن ،هەموو ئەم كارانە ،بەو هۆكارەی
كە لە سەرەوە باسكران ،شیاوی پاساوكردنە و تەواوی ئەو ماف و ئیمتیازانەی
كە لەم بەشەدا ئاماژەیان پێدراوە ،وەكو بەهێزكردنی گیانی سەربەخۆیی
و یارمەتیدانی گەشەی تاكەكەسی ،پەروەردەكردنی هەستی كەسایەتی لە
ئەندامانی كۆمەڵگەدا ،دابینكردنی شێوازی جۆراوجۆر بۆ بەركارهێنانی هێزە
چاالكەكانی خەڵك بە باشترین شێوە دابیندەكرێت .ئەو كارانەی كە حكومەت
راستەوخۆ دەیگرێتە ئەستۆ هەمیشەو لە هەموو شوێنێك حەزی یەكسان
بوونی تێدایە ،بەاڵم بە پێچەوانە ،كاتێك تاك و ئەنجومەنەكان بۆ ئەم
كارانە دادەنرێن ،تاقیكردنەوە جۆراوجۆرەكانی ئەوان لەگەڵ بەرهەمەكانی
دەرەنجامی بێكۆتایی دێتەوە .تەنها كردارێك كە حكومەت سودمەندانە
دەتوانێت ئەنجامی بدات ئەوەیە كە دەزگای جێبەجێكردنی خۆی بە شێوەی
سەرچاوەیەكی دابەشكاری ناوەندی دەربهێنێت و ئەو ئەزموونانەی ،كە لە
تاقیكردنەوە جۆراوجۆرەكان (لە رێگای تاك و كۆمپانیاكانەوە) بەرهەمدێت،
پەخش و باڵودەكرێتەوە .بە كورتی كاری سەرەكی حكومەت لە بری ئەوەی
هەڵگری هیچ جۆرە ئەزموونێك جگە لە ئەزموونی تایبەتی خۆی نابێت،
ئەوەیە كە هەر ئەزمونگەرێك توانای بەكارهێنانی ئەزموونی كەسانی
دیكەی هەیە.
سێیەمین و بەهێزترین هۆكار بۆ رێگرتن لە دەستوەردانی حكومەت
لەو كارانەدا كە لەالیەن تاكەكانەوە ئەنجامدەدرێت ،رێگرتنە لەو زیانە
گەورەیە كە بەردەوامی لە پێدانی ئیختیاری بەرفراوان و بێكەڵك بە
كرێكاران و هێزە حكومیەكانەوە سەرچاوە دەگرێت.
ه��ەر ئ��ەو دەس��ەاڵت��ە نوێیەی ،كە بە دەسەاڵتەكانی حكومەت
زیادكراوە سێبەری هەژمونیيەكانی حكومەت بەسەر ترس و هیواكانی
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خەڵكەوە باڵودەكاتەوە و ئەو كەسانەی كە چاالكتر و دەسەاڵتخوازترن
ناچار دەك��ات ،كە پیشەو شێوازەكانیان بگۆڕن و ب��ەدوای دۆزینەوەی
پیشەیەك لە حكومەت  ،یان لە دەزگایەكی حزبیدا كە ئامانجی پێكهێنانی
حكومەتی داهاتووە ،ئەگەر رێگاكانی گواستنەوە ،رێگای ئاسن ،بانكەكان و
ئەنجومەنەكانی خێرخوازی ،هەموویان لقەكانی حكومەت دەبوون ،ئەگەر
رێكخراوی شارەوانیيەكان و لیژنەكانی بەڕێوەبەردنی خۆجێی بە تەواوی
ئەو دەسەاڵتەی كە پێیاندراوە ،بەشێوەی ئیدارەی سەر بە حكومەتیان
لێدەهات ،ئەگەر كارمەندانی سەرجەم ئەم ئیدارە و كۆمپانیایانە لەالیەن
حكومەتەوە كاریان پێدەكرا و موچەی خۆیان لە حكومەت وەردەگرت ،بۆ
هەرجۆرە بەرزكردنەوەیەكی ئاستی ژیانیان چاویيان دەبڕییە حكومەت ،لەو
حاڵەتدا نە ئەو ئازادی راگەیاندنە لەو واڵتەدا هەیە و نە یاساكانی ئازاد و
پارلەمانە نیشتمانيیەكان ،هیچیان نەیاندەتوانی بەریتانیا یان هەر واڵتێكی
دیكە ،جگە لەوەی كە بەناو ئازاد بێت ،بە مانای راستەقینە ئازاد نییە و
هۆكارەكەشی روونە ،بە هەر رادەیەك دەزگای حكومەت كاراتر و كاریگەرتر
بوایە ،بنچینەكەی بە شێوەیەكی كرداری دادەنرا ،بە هەر رادەیەك هەوڵی
لێزانانەی بۆ كۆكردنەوەی ئەندامانی شایستە و لێهاتوودا بێت ،بە هەمان
رادە ئاستی ئەو زیانانەی كە لەو رەهەندەوە ،واتا گەشەپێدانی دەسەاڵتەكانی
حكومەت بە سەرخەڵكدا زیاتر دەبوو .لەم دوایانەدا لە بەریتانیا پێشنیاری
ئەوە كراوە بۆ دامەزراندنی تێكڕای كارمەندانی واڵت لە دامودەزگاكانی
حكومەتدا پێشبڕكێی وەرگرتن رێكبخرێت و پۆستە بەتاڵەكان لە رێگای
هۆشیارترین و خوێندەوارترین تاكەكان كە لە بەردەستدان پڕ بكرێتەوە.
لە پەسەندكردن و جێبەجێكردنی ئەم پێشنیارە بابەتگەلێكی زۆر وتراوە
و نوسراوە و یەكێك لە هۆكارەكانی نەیاران كە زیاتر سورن لە سەری
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ئەوەیە كە بوون بە كارمەندی هەمیشەیی حكومەت مافی دارایی و بایەخی
كۆمەاڵیەتی نییە ،بەو رادەیەی كە توانای راكێشانی باشترین و لێهاتوترین
كەسانی لە واڵتدا هەبێت ،چونكە ئەمانە (توخمە بەهرەمەندەكان) بە
هۆی ئەو بەهرەمەندی و تواناییەی كە هەیانە هەمیشە دەتوانن لە بەشی
تایبەتی ،یان لە كۆمپانیا بازرگانی و سەنتەرە داراییەكان ،پۆستی باشتر
و لەبارتر بۆ خۆیان بدۆزنەوە .ئەگەر الیانگرانی پرۆژەكەی سەرەوە ئەم
بەڵگەهێنانەوەیان وەكو وەاڵمێك لەبەرامبەر توندترین رەخنەیەك لە
بەرامبەر پێشنیارەكەیاندا هێناویانەتە ئاراوە بەكاردەهێنا ،جێگەی هیچ جۆرە
سەرسوڕمانێك نەدەبوو ،بەاڵم ئەوەی كە دەستەی نەیاران دەیهێننە ئاراوە
خۆی بە گوێرەی پێویست سەرسوڕهێنەرە .خاڵێك كە ئەمانە وەكو هۆكاری
دژبوونەكەی خۆیان دەیهێننەوە ،لە راستیدا دەریچەی رزگاركردنی هەر
ئەم سیستمە پێشنیاركردنەیە .ئەگەر لەراستیدا سیستمێك بوونی هەبێت
(دەیتوانی) سەرجەم تواناو لێوەشاوەییە بەرجەستەكانی واڵت بەرەو ناوەندی
وەرگرتن و دامەزراندنی حكومی ببات ،ئەوكات هەر پێشنیارێك كە لە
بەرژەوەندی جێگیركردنی ئەو سیستمەدا بكرایا ،ئەگەری ئازاردانی فیكری
ئینسانی هەبوو.
بیرۆكراسیەت و ئازادی
ئەگەر تێكڕای كارەكانی كۆمەڵگە كە هەڵگری هەماهەنگی لەسەر
بەرنامە ،یان بەكارهێنانی بۆچوونە بەرفراوان و گشتگرەكانە ،دەسپێردرایە
حكومەت و سەرجەم ئیدارە حكومیەكان لە سەرەوە بۆ خوارەوە لەالیەن
شیاوترین تاكەكانی واڵت��ەوە پڕ دەكرانەوە ،ئەو كات تێكڕای كاروبارە
فەرهەنگیيەكانی كۆمەڵ كە بەمجۆرە هاوكاری كرابوو ،هەروەها مێشكە
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كراوەكانی كۆمەڵ (جگە لەو بەشەی كە لەگەڵ ئەندێشە تیۆری و گریمانە
ناكرداریەكان پەیوەندی هەبێت) لە دەزگایەكی بەرفراوانی بیرۆكراسیدا ( بە
ئەندامانی بێئەژمار) چڕ دەبووەوە و خەڵكانی تر لە هەركارێكدا كە بۆیان
دەهاتە پێش ناچاربوون چاويیان ببڕنە ئەو كەسانەی تر ،جەماوەری خەڵك
بۆ وەرگرتنی فەرمان و بڕیار ،توخمە شیاوەكانیش كە بەدوای ناوەوەن بۆ
سەركەوتن بە پەیژەی پێشكەوتندان ،لەبەرامبەر وەها دۆخێكدا ،چوونە ناو
بازنەی كارمەندانی حكومەت و دواتر چوونە سەرەوە لە پەیژەی پێشكەوتن،
دەبووە تاقە ئامانجی پیاوانی دەسەاڵتخوازو كۆمەڵگەی دەرەوە ،واتا ئەو
كەسانەی كە لەدەرەوەی دەزگاكانی حكومەت مابوونەوە ،بە هۆی نەبوونی
ئەزمون ،شیاوبوونێكی تایبەتی بۆ كۆنترۆڵی كارەكان یان هەڵسەنگاندنی
شێوازی كاری بیرۆكراسی پەیدا نەدەكرد ،تەنانەت ئەگەر لەدەرەنجامی
رووداوێك كەسەرچاوەگرتوە لە دۆخی تاكڕەوی ،یان سروشتی رێكخراوە و
نەتەوەیی و سیاسیەكانە ،جارجارە فەرمانڕەوایانێك كە هەوڵی ئەنجامدانی
چاكسازیيان بدایە ،دەگەیشتنە ترۆپكی دەسەاڵت و دیسان هەڵگرتنی هیچ
جۆرە هەنگاوێكی چاكسازی بە پێچەوانەی بەرژەوەندیەكانی بیرۆكراسی
مومكین نەدەبوو .بەڵگەی روونی ئەم قسەیەی من ،ئەو دۆخە شێواوەی
ئیمپراتۆریەتی روسیایە ،كە ئەو كەسانەی دەرفەتی پێویستیان بۆ لێكدانەوە
و بینیی هەبووە گواستویانەتەوە .خودی ئیمپراتۆریەتی تزاری روسیا لە
بەرامبەر دەزگای بیرۆكراسی روسیادا بە تەواوەتی الواز بووە .هەڵبەت ئەو
دەیتوانی هەر كام لە ئەندامانی ئەو بیرۆكراسیە بۆ سیبریا دوربخاتەوە،
بەاڵم كارەكانی واڵت بەبێ ئەوان ،یان بە پێچەوانەی ئیرادەی ئەوان،
ناتوانێت پێش بكەوێت .ئەمانە دەتوانن بە جێبەجێنەكردنی هەر كامە لە
پەسەندكراوەكانی تزار بێكەڵك و ناكاریگەری بكەن .لەو واڵتانەدا كە ئاستی
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شارستانیەتیان بەرزە و خەڵكەكەیان گیانی سەركێشیان تێدایە ،تاكەكانی
كۆمەڵ كە فێربوون ئەنجامدانی تێكڕای كارەكانی خۆیان لە حكومەت
چاوەڕوان دەكەن ،یان ئەوەی كە النی كەم خۆیان دەست بۆ هیچ كارێك
نابەن ،جگە لەوەی كە پێشتر بۆ ئەنجامدانی ئەو كارە مۆڵەت لە حكومەت
وەرگرن ،ئەم جۆرە كەسانە حكومەت بە بەرپرسی تەواوی ئەو زیانانە
دەزانن ،كە لێیان دەكەوێت كاتێك كە سەبریان بەسەرچوو لە دژی حكومەت
رادەپەڕن دۆخێك پێكدەهێنن ،كە شۆڕشی پێدەوترێت .دوای ئەوەی كە
تەپوتۆزی شۆڕش دامركایەوە ،كەسێكی تر( بە فەرمانی یاسایی میلەت یان
بێ گوێدانە فەرمانەكەی خەڵك) لەسەر كورسی دەسەاڵت دادەنیشێت بڕیار
و یاساو رێسای نوێی خۆی بۆ بیرۆكراسی دەردەكات و بارودۆخەكە تا
رادەیەك دەگەڕێتەوە هەمان دۆخی پێشوو ،لەكاتێكدا دەزگای بیرۆكراسی
وەكو خۆی ماوەتەوە و نەگۆڕدراوە ،چونكە دەزگایەكی تر بوونی نییە كە
شوێنەكەی بگرێتەوە.
بەاڵم سیمای دۆخەكە لەنێوان ئەو خەڵكانەدا كە فێربوون كارەكانی
خۆیان بە دەستی خۆیان ئەنجام بدەن بە تەواوەتی جیاوازە .فەرەنسا لەو
رووەوە كە زۆربەی خەڵك خزمەتی ژێر ئااڵیان ئەنجامداوە و لە ئۆپەراسیۆنی
سەربازیدا بەشداریان كردوە ،هەروەها بەو هۆیەی كە ژمارەیەكی زۆری
ئەو كەسانە ئەفسەرانی یەدەگی سوپای فەرەنسان ،هەر كات شۆڕشێكی
نیشتمانی دەستیپێكرد ،هەمیشە چەند كەسێك بۆ رێبەرایەتیكردنی ئەو
شۆڕشە پەیدا دەبێت و نەقشە رێگایەكی جێیی پەسەند دەستنیشان دەكەن.
هاوشێوەی ئەم لێهاتوییەی كە فەرەنسیەكان لە بواری سەربازیدا هەیانە
ئەمریكیيەكان لە هەر جۆرە بازرگانیەكدا ،كە الیەنی تایبەتی هەبێت
ئەزمونیان هەیە .سێبەری حكومەت لەسەر ئەمریكیەكان هەڵگریت ،بۆ
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ئەوەی بە چاوی خۆیان ببینن ،كە هەر تاكێكی ئەمریكی چۆن دەتوانێت
نەخشەی حكومەت داڕێژێت و كارە حكومييەكان ،یان هەر كاروپیشەیەكی
نیشتمانی بە هۆشیارو رێكوپێكی و بە پرنسیپ ئەنجامدەدات .ئەمە هەر
ئەو لێوەشاوەییەیە ،كە هەر گەلێكی ئازاد پێویستە هەیبێت ئەگەر نەیبێت
بێگومان ئازاد نابێت.
ئەو گەالنەی كە خاوەنی ئەم جۆرە لێوەشاوەییەن ،هەرگیز خۆیان
تەسلیمی ئیرادەی پیاوێك ،یان دەستەیەك ،ناكەن و دەسەاڵتی ئەو جۆرە
كەسانە تەنها بەو هۆیەی كە بەزۆر یان شۆرش بەدەستیان هێنابێت قبووڵ
ناكەن.
هیچ دەزگایەكی بیرۆكراتی ناتوانێت وەه��ا گەلێك ناچار بە
ئەنجامدانی كارێك بكات كە لەناخەوە لەگەڵی نین ،بەاڵم لەو واڵتانەی كە
تێكڕای مەسەلەكانیان لە رێگەی دەزگا حكومیيەكانەوە چارەسەر دەبێت هیچ
كار و پالنێك ،كە ئەم دەزگایانە لەگەڵی نەبن ئەنجام نادرێت .دەستوری
ئەمجۆرە واڵتانە بەیانێكە كە ئەزموون و شایستەیی كردەیی گەلێك دەكات
هێزێكی رێكوپێك بۆ فەرمانڕەوایی كردن بە سەر تاكەكانی تری كۆمەڵەوە،
بە هەر رادەیەك ئەم رێكخراوە كامڵتر بێت و بە هەر رادەیەك سەركەوتنی
لە راكێشانی ئەو كەسانەی كە باشترین لێوەشاوەییان لە كۆمەڵگەدا هەیە
(هەروەها بۆ پەروەردەكردنی ئەوان ،بەمەبەستی پێشكەوتن ئامانجەكانی
خۆیان) زیاتر بێت ،زنجیری كۆیلەتی و بەندەیی ،كە خراوەتە مل ئازادی
خەڵك ،بە تایبەت هەر ئەو ئەندامانەی بیرۆكراتی ،كامڵتر و قایمتر دەبێت،
هۆكارەكەشی روونە ،چونكە بەو رادەیەی كە گەل لە چنگ دەسەاڵداراندا
الوازە ،خۆدی ئەمانەش دیلی دەسەاڵتی دەزگایەكن كە لە سەرەوەیدا
وەستاون.
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دەسەاڵتدارانی چین بە هەمان رادە ئاڵقە لەگوێ و زادەی دەزگای
دیكتاتۆرین ،كە هەژارترین جوتیارانی ئەو واڵتە هەن .ئیماندارێكی یەسوعی
بە جۆرێك لە پەیرەویكردنی رەها كە وێناكردنی كارێكی سەختە رێنماییە
ئاینیيەكان كە ئیمانی بە ئامۆژگاریيەكانی هەیە ئەنجامدەدات ،گەرچی
هەمان گرووپ بە رواڵەت بە مەبەستی دابینكردنی دەسەاڵت و گرنگیدان
بە ئەندامانی كۆمەڵەیەك كە ئەو بە تەواوەتی وابەستەیە پێكهاتووە.
هەروەها نابێت ئەوە فەرامۆش بكرێت ،كە راكێشانی تێكڕای
لێوەشاوە بااڵكانی واڵت لە جەستەی شاندی دەسەاڵتداردا ،درەنگ یان
زوو لەناوچوونی چاالكیە فیكریيەكانی ئەو جەستەیەی لێدەكەوێتەوە،
چونكە كارمەندانی ئیدارە حكومیيەكان بەو دۆخەی كە پێكەوە گرێدراون
لكێنراوە و جێبەجێكاری سیستمێكن ،كە وەكو تێكڕای سیستمەكانی تر
وەكو پێویستیەك لە ژێر كاریگەری یاسا و رێسا سەقامگیرەكاندا كاردەكەن،
هەمیشە رووب��ەڕووی ئەم وەسوەسەیەن كە لە دەری��ای بڕیار و رێسا
ئیداریەكاندا ،كە دەرەنجامێكی جگە لە كات كوشتن نییە نوقم ببن ،یان
ئەوەی كە ئەگەر ئەو دەزگا بزوێنەرە ناوەندییە بەجێبێڵن بێ پەروا بەرەو
ئەندێشەیەكی خاو و بێ ئەزموون دەچن ،كە بە مێشك و بیری هەندێك
لە ئەندامە بەرجەستەكانی ئەو دەزگایەدا هاتووە.
تەنها وەسیلەیەك كە دەتوانێت ئەمجۆرە مەیالنە كە بە رواڵەت
خاڵی دژ بە یەكن (بەاڵم مانای پێكەوە پەیوەستبوونی هەیە) بخاتە ژێر
چاودێریەوە ،تەنها بزوێنەرێك كە دەتوانێت رادەی لیوەشاوەیی و توانای
چینی دەسەاڵتدار لەئاستێكی بەرزدا بهێڵێتەوە ،ئەوەیە كە كردارەكانی ئەوان
بە بەردەوامی لە ژێر هەڵسەنگاندن و چاودێری لێوەشاوەیەكی تردا بێت،
كە یەكسانە لەگەڵ لێوەشاوەیی شاندی دەسەاڵتداردا(بەاڵم سەر بە شاندی
111

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل

دەسەاڵتدار نییە) .بەم پێیە هیچ رێگە چارەیەكمان نییە جگە لەوەی كە
كەرەستەكانی پێكهێنانی ئەم لێوەشاوەییە دابین بكەین .لە هەمانكاتدا ناچارین
كەدەرفەت و ئەزمونەكان كە بۆ دادوەریكردنی دروست سەبارەت بە كارە
گەورە كردەییەكاندا ،پێویستە بۆ پوچەڵكەرانی هەژمونی حكومەت ئامادە
بكەین .ئەگەر بە راستی بەنیازین لە نێوان بەڕێوەبەرانی كاروباردا هەمیشە
شاندێكی لێزان و كارامان هەبێت ،شاندێك كە بتوانێت نەخشە داڕێژێت
بتوانێت لە سودوەرگرتن لەو پێشكەوتنانەی كە لەدەرەوە روودەدات خۆی
نەدزێتەوە ،ئەگەر نامانەوێت بیرۆكراسیەكەمان سواو نەبێت و بە شێوەی
گروپێك لەرەخنەگرانی ئیداری دەربێن ،لەو كاتەدا رێگایەك نییە جگە
لەوەی كە نەهێڵین شاندی دەسەاڵتدار بەو پلەیە لە پانتایی ئیداری بگات،
كە تێكڕای پیشە ئازادەكانی ژیان قۆڕغ بكات و سەرجەم ئەو پیشانەی كە
بونیاتنەرن لە خۆیدا كۆبكاتەوە.
دیاریكردنی خاڵێك كە ئەم زیانانە ل��ەوەوە دەستپێدەكات ئەو
زیانانەی كە لە رادەبەدەر بۆ ئازادی و پێشكەوتنی مرۆڤ مەترسیدارە،
یەكێكە لە دژوارترین و ئاڵۆزترین مەسەلەكانی هونەری حكومەت و تا
رادەیەكی زۆر مەسەلەكە وردەكاری و الوەكییە كە تێیدا تێبینیەكان و هۆكارە
جۆراوجۆرەكان دەبێت لەبەرچاو بگیرێت .ئەگەر بمانەوێت مەسەلەكە
بە وردی شیبكەینەوە ،دەبێت بووترێت كە كێشەی سەرەكی ئێمە لەم
زەمینەیەدا ،روونكردنەوەی ئاستێكە كە لەو دیویەوە ئەم زیانانە وردە وردە
دەستپێدەكات بەسەر ئەو سودانەدا زاڵدەبن ،كە لە بەكارهێنانی دەسەاڵتی
بەكۆمەڵەوە لەژێر چاودێری بەرپرساندا سەرچاوەی گرتووە .ئەگەرچی
وتمان لەم حاڵەتەدا و هۆكارە جۆراوجۆرەكان كاریگەرن و بەم هۆیەش
دیاریكردنی یاسا و قاعیدەی گشتی ئیمكانی نییە ،بەاڵم باوەڕی شەخسی من
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ئەوەیە كە بنەمای كرداری لەم حاڵەتەدا بنەمایەك كە گەرەنتی ئاسایش بێت
و پێوانەیەك بە دەستی ئێمەوە بدات ،كە بە تێكڕای ئەو ئامادەكاریيانەوە،
كە مەبەستی زاڵبوونە بەسەر ئەم گرفتانەدا بتوانێت هەڵسەنگێنێت لە چەند
وشەیەكی كورتدا كورتكراوەتەوە.
باڵوكردنەوەی دەسەاڵت تا دوایين ئاست ئیمكانی نێوان تاك و
رێكخراوەی خۆجێی بەو مەرجەی ،كە لە ئەنجامی ئەو كارەدا چەرخی كار
لە خێرایی نەوەستێت ،لە هەمان كاتدا چڕكردنەوەی زانیاری جۆراوجۆر لە
دازگایەكی ناوەندی و باڵوكردنەوەی لەو دەزگایەوە بۆ دەوروپشت.
بە پەیڕەویكردن لەو بنەمایە و رێوڕەسمێك كە لە ویالیەتی
«نیوئەنگالند»ی ئەمریكا گیراوەتەبەر ،لە كاروباری تایبەت بە شارەوانیيەكاندا
دەبێت ،تەواوی ئەو كارانەی كە سپاردنیان بە كەسانێك كە راستەوخۆ لە
ئەواندا سودمەندن گونجاو نییە لە نێوان ئەو بەرپرساندا بە شێوەی جیاواز
لەرێگەی رێكخراوە خۆجێیەكانەوە هەڵبژێردراون باڵوبكرێتەوە ،بەاڵم بەدەر
لەمە ،لە هەر بەشێك لە مەسەلە خۆجێیەكان و سەنتەری چاودێری ناوەندی
(وەكو لقێك لە حكومەتی گشتی واڵت) ،پێویستە و بەڕێوەبەری ئەم ناوەندە
ئەركی سەرشانیەتی كە تێكڕای ئەو زانیاری و ئەزمونە جۆراوجۆرەكان ،كە لە
ناوەندە خۆجێیەكاندا بەدەستیهێناوە ،هەروەها كردار و شێوازە هاوشێوەكان
كە لە واڵتانی بێگانەدا ئەنجامدراوە و لە كۆتايیشدا ئەو خااڵنەی كە لە
بنەما گشتیيەكانی سیاسەتدا كە بە سودمەند لێكدراوەتەوە ،هەمووی ئەم
شتانە لە سەنتەری چاودێری ناوەندیدا چڕبكاتەوە .ئەم سەنتەرەش دەبێت
مافی ئەوەی هەبێت لەتێكڕای ئەو شتانەی كە لە ناوەندە جۆراوجۆرەكانەوە
شكڵیان گرتوە ،زانیاری كۆبكەنەوە و دواتر وەكو ئەركێكی تایبەتی ئەو
زانیاریيانەی كە لە ناوەندی تایبەتیەوە بەدەستیهێناوە ،بە ناوەندەكانی
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تریشی بدات .رێنمایی و پێشنیارەكانی ئەم سەنتەرە كە لە دۆخێكی بڵند
و قەڵەمڕەو چاودێریەكی بەرباڵو كە دەردەكەوێت بە دڵنیایيەوە لەداوی
دوژمنایەتيە بچوكەكان و مشتومڕی تەسكی خۆجێی خۆی رزگار دەكات و
بەم هۆیەش بە زەبرو زەنگ بایەخ و گرنگیەكی زۆر بەدەستدەهێنێت.
من لەو بڕوایەدام كە توانای ك��رداری وەها سەنتەرێك (وەكو
رێكخراوێكی هەمیشەیی)تەنها دەبێت بە جێبەجێكردنی ئەم ئامانجە
بەرتەسك بكرێتەوە كە خاوەن پیشە و كارمەندانی خۆجێی ناچار بكات ،بە
جێبەجێكردنی یاسایەك كە بۆ بەرژەوەندی و رێنمایی كردنیان دانراوە .جگە
لەمە دەربارەی تەواوی ئەو شتانەی كە كە رێساگشتیەكان لەخۆ ناگرێت
دەسەاڵتی دادوەریكردن دەبێت بە خودی ئەم كارمەندانە بسپێردرێت
بەو مەرجەی كە هەموویان بەرپرسی تاكەكانی ئەو ناوەندە بن كە تێیدا
ئەركەكانیان ئەنجام دەدەن .ئەگەر رێسایەك پێشێلكرا ئەوا ئەو كەسانە
پێویستە لەبەردەم یاسادا وەاڵم بدەنەوە ،لە هەمانكاتدا تێكڕای رێسا
پەسەندكراوەكان كە لەالیەن ئەم ژمارەیەوە جێبەجێدەكرێت دەبێت لەسەر
بنەمای یاسایەك ،كە لە پەسەندكردنی پەرلەمانیەوە تێپەڕیوە داڕێژرێت،
ئەركی رێكخراوی ناوەندیش شتێك نەبێت جگە لە چاودیڕی جێبەجێكردنی.
هەروەها لە حاڵەتێكدا رێساكان بە دروستی جێبەجێنەكرا بە
سەرنجدان بە چۆنیەتی پرسەكە یان بە دۆخێكی تایبەتی درێخی كردن كە
روویداوە كارمەندانی ئەو ئیدارەیە دەبێت بەرپرسیاربن كە بۆ جێبەجێكردنی
راسپاردەكان لەالیەن دادگا و ئەنجومەنە خۆجییەكان سكااڵ تۆمار بكەن و
داوایان لێبكەن ،ئەو كارمەندانەی كە لە جێبەجێكردنی بەندەكانی یاسادا
كەمتەرخەمیان كردووە لەكار دووربخرێنەوە.
بۆ نمونە» رێكخراوی جێبەجێكردنی پشتیوانی لە هەژاران» ئەگەر بە
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وردی لێی وردبینەوە بریتیە لەوەها سەنتەرێكی ناوەندی كە بە مەبەستی
چاودێریكردنی باجدەران» باجی یارمەتیدان بە هەژاران» لە سەرتاسەری
واڵتدا پێكهاتووە .هەر جۆرە دەسەاڵتێكی زیادی كە ئەم رێكخراوە لە ئێستادا
بەكاریدەهێنێت بە شێوەیەكی جیاواز دروست و پێویستە ،چونكە بۆ رێگرتن
لە خراپ ئیدارەكردنی كارەكان كە وەكو نەریتێكی بۆماوەیی لێهاتوە ،نەك
هەر بەرژەوەندی ناوەندە خۆجێیەكان ،بەڵكو بەرژەوەندیيەكانی كۆمەڵگە
بە گشتی دەخاتە مەترسیەوە ،رێگایەكی تر بوونی نییە .هیچ ناوەندێكی
خۆجێیی رێگە پێدراوی ئەم مافە ئەخالقیە نییە كە خۆی لە دەرەنجامی
خراپ رێكخستنی ئیداریدا بە شێوەی هەژارستان دەربهێنێت ،چونكە
درێژەدان بە وەها دۆخێك دەكێشرێتە ناوچە و ناوەندەكانی دەوروبەریش
و دۆخی جەستەیی و ئەخالقی تێكڕای كۆمەڵگەی كرێكاری رووبەڕووی
گرفت دەكاتەوە .ئەو دەسەاڵتانەی كە لەو رێگایەوە ئەو رێكخراوە مافی
بەكارهێنانی زۆری لە مەسەلە ئیداریيەكاندا پێدراوە و مافی یاسادادانی
الوەكیش بە شاندی بەڕیوەبەر دراوە ،هەمووی ئەم ماف و ئیمتیازاتە لە
بەرژەوەندیەكی پلە یەكدا پاساو هەڵگرە ،بەاڵم بەهرەمەندبوون لەوان
بۆ چاودێریكردنی ئەو بەرژەوەنديیانەی كە تەنها الیەنی خۆجێیان هەیە
زەرەرمەند و بەدەر لە بابەتەكەیە.
ب��ەاڵم بوونی سەنتەرێكی ن��اوەن��دی بۆ وەرگرتنی زان��ی��اری و
باڵوكردنەوەی بڕیار و فەرەمانە پێویستەكان بە تێكڕای ناوەندە خۆجێیەكان،
بەوجۆرەی كە بەتایبەتی لەم بوارەدا سودمەندە لە سەرجەم بەشەكانی
ئیدارە حكومیەكانیشدا سودمەندە .كاتێك كە هەنگاو چاالكیيەكانی
حكومەت جۆرێكە كە نەك هەر گەشەی فیكری و ئەخالقی تاك دەخاتە
مەترسیەوە ،بەڵكو دەبێتە هۆی وروژان��دن و هاندانی ئەونا ،لە وەها
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دۆخێكدا هەرچەندە دەسەاڵتەكانی حكومەت فراوانتر بكرێت هێشتا كەمە،
بەاڵم مەترسی راستەقینە كاتێك دەستپێدەكات ،كەحكومەت لە بری پێدانی
دەسەاڵتی بەرفراوان بە تاكەكان و ئەنجومەنەكان ،بیر لەوە دەكاتەوە كە
دەسەاڵتەكانی خۆی لەجێی دەسەاڵتەكانی خەڵك و چاالكیيەكانیان دابنێت.
بە واتایەكی تر ،مەترسی راستەقینە كاتێك دەستپێدەكات كە حكومەت
لە بری وشیاركردنەوەی خەڵك نیشاندانی رێگای دروست بە ئەوان ،یان
رەخنەگرتن لە كردەكانیان هەركات وەها رەخنەلێگرتنێك پێویست بكات،
دانیشتوانی واڵت ناچار كە بەدەست و پێیەك كە بە زنجیری رێساكان
بەستراوەتەوە كاربكەن ،یان ئەوەی كە لە پەنایەكدا راوەستن تەماشاچی
مەیدان بن بۆ ئەوەی حكومەت ئەركەكانیان بۆ راپەڕێنێت!
بایەخی راستەقینەی هەر دەوڵەتێك بە درێژایی كات بریتیە لە
بایەخی كەسانێك كە دەزگای حكومەت پێكدەهێنن و هەر حكومەتێك
كە بەرژەوەندیيەكانی تاكەكانی خۆی كە بریتیە لە پ��ەروەردەی هزری
ئەوان دوابخات و رێگری لە گەشەكردنیان بكات ،یان ئەوەی كە نەهێڵێت
دانیشتوانی واڵت لەو ئاستە بەرزە نزیك ببنەوە ،یان بە واتایەكی تر،
دەوڵەتێك كە ئاستی كەسایەتی تاكەكان بە ئەنقەست بۆ ئەم مەبەستە كەم
دەكاتەوە ،بۆ ئەوەی كەرەستەیەكی گوێڕایەڵتریان لێ بەرهەم بهێنێت ،وەها
حكومەتێك سەرەنجام لەو راستیە تاڵە تێدەگات ،كە بە پیاوانی بچوك و بێ
ئیرادە لە راستیدا هیچ كارێكی گەورە ئەنجامنادرێت و ئەو دەزگا گوێڕایەڵە
كۆمەاڵیەتیە كە حكومەت هەموو شتێكی لە رێگای درووستكردنیدا فیدا
كردووە ،بەهۆی نەبوونی هێزی بزوێنەر لە مێشكی مەكینەكانی دەزگاكەدا،
هێزێك كە حكومەت بە ئەنقەست بە مەبەستی رزگاربوون لە دەنگە
دەنگی سروشتی مەكینەكان لەناو بردووە ،سەرەنجام بەبێ ئەوەی سودێكی
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