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لە توێژینەوە بەناوبانگەكەیدا (سروشت  )Natureمیل كە تێگەیشتنی
ئینسانی ئەو سەبارەت بە سروشت تیادا كۆبووەتەوە ،كە دەربڕی كۆمەلێك
پابەندی جەوهەریە ،بە شێوازێك كە پێی سانایە بانگەواز بۆ دەستوەردانی
مرۆڤ بۆ سروشت بكات ،ئەوەش لەپێناوی خۆشبەختی بۆ مرۆڤ و دواجار
كەمكردنەوەی ترس و زیانەكانی سروشتە لەسەر مرۆڤ .لەو نوسینەیدا
پێچەوانەی ئەو بۆچوونە دەوەستێتەوە كە پێیوایە «سروشت بۆخۆی توانای
ڕەنگرێژكەری بەهاكان دەكات و رێبەری ئەخالقی مرۆڤە» ،بە بەڵگەی
سەرچاوەبوونی سروشت بۆ كۆمەڵێك لە زیانە گەورە و مێژوویيەكان ،كە
مرۆڤ پێوەی تووش بووە ،هەرگیز نابێت مرۆڤ ملكەچی شتێك بێت ،كە
وەك دوژمنێك زۆرجار رەفتاری لەگەڵدا دەكات !.بۆیە مرۆڤ دەبێت خۆی
داڕێژەری ئیتیكی خۆی بێت بە ئەخالقیاتی ئینسانی خۆی ئەخالقی بكات.
بۆیە زۆريك لە توێژەران ئەم راو بۆچوونەی میل بە هەڵوێستێكی
پێچەوانە لەگەڵ خودی بیركردنەوە و تێگەیشتنە ئەخالقیانەكەی بۆ گەردون
و مرۆڤ وەسفدەكەن .هەرچەند لە نوسینەكانی تریدا را و بۆچوونی
ئەرێنی جوانی بەرامبەر سروشت و پەیوەندیگرتنی مرۆڤ بە سروشتەوە
خستوەتەڕوو ،كە سروشت وەك ئەفرێنەرێك و پەروەدەكارێكی مرۆڤ و
سروش بەخشی هونەرو سۆزو ئیتیك پێناسی دەكات .یەكێك لەو شتانەی
كە میلی پێناسرابوو بریتی بوو لەوەی كەهەردەم حەزی لە گەڕان و
پیاسە بوو ،تەنانەت لەكاتی وانەوتنەوە و خوێندنەوەدا جوڵەو گەڕانی نێو
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باخچە و شوێنە سروشتیە جوانەكانی تێكەڵ بە گفتوگۆو لێدوانەكانی دەكرد.
تەنانەت سروشت و تەماشای و تێكەڵی ئەو بە هۆكارێكی باش و چارەسەر
دەزانرێت ،لەكاتی نەخۆشكەوتنی و تێكچوونی باری دەروونیدا بە تایبەتی
كاتێك كە ڕووبەرووی ڕاڕایی كردبوویەوە.
كاتێك كە ستيوارت میل پەیوەستبوونێكی تەواو و رۆحی لەگەڵ
شیعرو شیعری شاعیرانی رۆمانسی وەك ولیام وردزوسWilliam-
 )Wrdswothو ساموێل تایلۆر كلۆردجSamuel Taylor Coleridge -
هەبوو ،شوێنەوارێكی قووڵ و بەردەوامیان لەسەر جێهێشتبوو ،بەشێوازێك
خۆی هەستی بەو رۆڵە ئەرێنییەی دەكرد كە ژینگە و سروشت دەیگێڕن بۆ
هێنانی خۆشی و ئاسودەیی داڵن ،بە تایبەت شیعری رۆمانسی كە دانەكانی
سروشت و جوانییەكانی بەشداری داڕشتنی دەكەن ،لێرەوە هەستیاری میل
دەردەكەوێت لە چێژوەرگرتنی بەردەوامی لە خوێندنەوەی ئەو شیعرانە،
بیركردنەوە و كاریگەربوونی بە سروشت و دانەكانی سروشت لە بیرو
ئەندێشە و تێڕامانەكانی ،دواجار رەنگدانەوەی لەسەر كارە فەلسەفیيەكانی
دەبێت.
میل توانیویەتی لە بیروڕاكانیدا مەزندەیەكی ئەقاڵنی و ورد بكات،
سەبارەت بە نێوەندگیری مرۆڤ و ژینگە ،چونكە میل الیەنگیری ئەو
ئابوریناس و زانایەنە ناكات كە بیروڕای تایبەتیيان بە خۆهەڵنەقورتان و
دەستێوەرنەدانی مرۆڤ سەبارەت بە ژینگە و سروشت هەیە و پێیانوایە
پرەنسیپی (وازی لێبێنە با باش بروات و باكاری خۆی بە خۆرسكی بكات) بۆ
ژینگە و سروشت پێویستە جێبەجێبكرێت ،چونكە داڕێژەرانی ئەو پرەنسیپە
پێیانوایە كە ئەوە دەستوەردانی مرۆڤە لە كاروباری سروشت ،كە وایكردوە
ژینگە بەرەو نائارامی بڕوات و ژینگە و سروشت بەرەو پیسبوون دەبات ،كە
تیایدا مرۆڤ واتای چاوچنۆكی بۆخۆی دادەبڕێت و ئیتر كۆششێكی جوان و
نەخشین الی سروشت بۆ هەمووان دەستەبەر نابێت .لە هەمانكاتیشدا میل
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بەتوندی دژبوون و نەیاری خۆی بۆ ئەوانەش دەخاتە ڕوو ،كە ناوەندگیری
تەنها بۆ مرۆڤ دەكەن و سەرداری و خودایی دەدەنە دەست مرۆڤەوە،
بەبێ گوێدانە بابەتەكانی سروشت و رامكردنی ژینگە و سروشت هەردەم
لە هەگبەیانە ،لەپێناو بەرژەوەندی و قازانجدا پێ بەسەر هەموو شتەكانی
جیهاندا دەنێن و بیرێك بۆ پاشەرۆژی ژینگە و سروشت لە خەیاڵدانیاندا
نییە.
بۆیە میل بۆخۆی رێبازێكی نوێی داڕشتووە سەبارەت بە ژینگە،
كە هاوسەنگی هەردوو ئاراستەكەی تێدا جەمكردووە ،كە هەڵوێستێكی
ناوەندگیرە لەنێوان جۆن لۆك كە پێیوایە سروشت تەنها كۆمەڵێك میكانیزم
و خاوەن خزمەتگوزاری و سەرچاوەی سروشتین بۆ مرۆڤ و هیچ پیرۆزی
و بەهایەكی بنچینەیی تیا نییە ،ئەوەی بەهایە تەنها الی مرۆڤە ،بۆیە
پێویستە لەسەر مرۆڤ بۆ خزمەتی خۆی هەموو دەستوەردانێك لە سروشت
ئەنجامبدات و سڵنەكاتەوە .لە هەمانكاتدا نەیارانی ئەم تێڕوانینە پێیانوایە
بەهای بنچینەیی بۆ سروشتە و مرۆڤ بۆ ئەوەی ژیانی خۆی و گیانەوەران
و دانەكانی تری ناو سروشت نەخاتە مەترسیەوە ،پێویستە دەستوەردان لە
سروشت نەكات بۆ ئەوەی سروشت ژیان بە مرۆڤ و بەردەوامی بە ژیان
بدات ،پێویستە پاشگەز بێتەوە لەو دەستوەردانەی كە دەیكات لە سروشتدا.
لە توێژینەوەكەیدا (سروشت )Nature-میل بەڕوونی الیەنگیری
بابەتیانەی بۆ سروشت دەخاتە ڕوو ،كە ئەگەر ئێمە بە تەنها ئەو
توێژینەوەمان لەبەردەست بێت ،بێگومان حوكمی نەیاری و دژی میل
بەرامبەر سروشت دەدەین ،كە بێگومان ئەمەش ئەو تێگەیشتنە هەڵەیەیە كە
ئەو بیری لێنەكردوەتەوە ،بۆیە كاتێك تەماشای نوسین و تێزە فكریيەكانی
دەكەین ،دەبینین ئەم توێژینەوەی وەك ئەو دوو توێژینەوەی تری كە
سەبارەت بە ئایين خستویەتیەڕوو تەنها جۆرێك لە پاساو هێنانەوەیەكی
عەقاڵنی دەبێت تەماشای بكەین و هۆكارێك بۆ بەرپەرچدانەوەی بیری
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ئاینی ئەو سەردەمە خستویەتیە ڕوو كە بێگومانین چاك توانیویەتی بیپێكێت،
بەرامبەر تیۆريیەكانی (یاسای سروشتی) لە گەردون ،بە شێوازێكی لۆژیكیانە
بووەستێت ،كە خاوەنی ئەم تیۆریایە (یاسای سروشتی) زیاتر هەوادارانی
ئاینی پشتگیريیان لێدەكرد و دژی هەموو بزاوتە زانستی و مەعریفيیەكان
بە بیانوی دەستوەرنەدان لە ژینگە دەوەستانەوە ،بانگەشەی ئەوەیاندەكرد،
كە گەردون عاقڵێك لەپشت هەموو جموجووڵ و بزاوتەكانیەوەیەتی و
بە یاسایەكی رێكوپێك دەڕوات بەڕێوە ،ئاینەكانیش بەشێكن لەو یاسا
سروشتیيانە .هەموو دەستوەردانێك لە سروشت بۆخۆی تەنها تێكدان و
پشێوی لێ بەرهەمدێت ،بۆیە میل ئامادەبوو بیروڕاكانی لەم ڕووەوە لۆژیكیانە
دابڕێژێت و ئەوەی پەیوەست بێت بە ئەخالقیاتی سروشت لە چوارچێوەی
(هونەرەكانی ژیان) روونیبكاتەوە ،كە تیایدا پەرەدان بە بەرژەوەندیيەكانی
مرۆڤ و ئاژەالن و ئەو شتانەی كە بۆ بەختەوەری مرۆڤ و سروشتن پێكەوە
بخاتە روو .ئەمەش بەپێچەوانەی تیۆریاكانی یاسای سروشتی ،چونكە میل
پێناسی نۆێی بۆ سروشت بەم شێوازە داڕشتەوە ،كە جیاوازی دەكات لەنێوان
دوو واتای سروشت « سروشتێك بەمانای هەموو ئەو هێزە هەبووەی لە
جیهانی دەرەكی و ناوەكی هەیە و هەموو ئەو شتانەی كە لەژێردەستی ئەو
هێزەدا روودەدەن ،بەاڵم بە ماناكەی تری سروشت بریتییە لە هەموو ئەو
رووداوانەی كە روودەدەن لە سەروی ئیرادە و توانای مرۆڤەوە ،واتە بە
جیاكاری ئەو روداوانەی كە مرۆڤ تیایاندا دەستی هەیە و بە مەبەستەوە
ئەنجام دەدرێن».
لەیادمان نەچێت كە میل لە The Subjection of Womenدا
رووبەڕووی ئەو تێگەیشتن و چەمكانەی كە پەیوەستن بەوەی ئایا كام لەوانە
(سروشتی-طبیعی) یاخود (ناسروشتی نییە -غیر طبیعی)ن بۆ پیاو و ژن؟
میل پێیوابوو كە بەكاربردنی ئەم چەمكانە تەنها فێڵ و پاساوێكی نەریتیانەی
نالۆژیكیە بۆ ئەو باوانەی كە هەن و بەرژەوەندی توێژیكیان لەال مەبەستە،
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بۆیە لەو كتیبەیدا بەتوندی هێرشدەكاتە سەر ئەو پەتریاكانەی كە دەیانەوێت
بە پاساوی (سروشتی و ناسروشتی) هەڵسوكەوت لەگەڵ ئافرەتدا دەكەن،
بۆیە لە توێژینەوەی (سروشت)Nature-دا ئەو چوارچێوە بە شێوەیەكی
لۆژیكیانە فراوانتردەكات و دەیەوێت رووبەڕووی هەموو ئەوانە بیتەوە
كە لەژێر پاساوی سروشتی و یاساكانی سروشتدا و ملكەچی بۆ یاساكانی
سروشت و پیرۆزی بۆ سروشت چاكەو خراپە و باشە و بەدی ،یاخود هەر
جۆرە شێوازێك كە پەیوەستبوونی رەفتارەكانی مرۆڤ دەبەستێتەوە بە
سروشت و السایی سروشتەوە.
بۆیە میل رووب��ەڕووی ئەو بۆچوونە دەوەستێتەوە كە بانگەشە
بۆ ئەوە دەكات ،كە سروشت پێشەنگی ئەخالقی مرۆڤ بێت ،هەروەها
دەستوەردانی مرۆڤ لە سروشت بە هەموو شێوازێك رەتبكرێتەوە ،بە
نموونە خاوەنانی ئەم تیۆریایە پێیانوایە كە ئەگەر زەوی و شوینێكی دێم و
بیابان با بەدێمی و وشكەاڵنی بمێنێتەوە باشە ،چونكە ئەوە سروشت خۆی
بەو شێوازەی كردوە؟! بەاڵم میل باوەریوایە دەستوەردانە جوانەكانی مرۆڤ
لۆژیكانە بەكاربردنی ئەم زەویە دەیمە و بەباخ و بێستان كردنی بۆ ژینگەش
و مرۆڤ سودی زیاتر دەبێت ،بۆیە ئەقڵی مرۆڤ دەتوانێت یاسایەكی
جوانیش بێت ،سروشتیش سودی لیوەربگرێت نەك زیان بگەیەنێت!.بۆیە
هەرلەم توێژینەوەی (سروشت )Nature-دا جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە
كە ئایا چ كاتێك ئەو وتەی ئەو نەیارانەی كە «سروشت پێشەنگ و
رێبەری مرۆڤە لە هەموو كردەكاندا» دەوەستێت و رەخنەئامیزانە بەلۆژیك
شیدەكاتەوە و دەڵێت «ئەگەر ئەم بۆچوونە راست بوایە ،مانایەك بۆ
كارو جووڵەكانی مرۆڤ نەدەمایەوە و كاركردنی مرۆڤ هەڵسوكەوتێكی
هەڵەشانەی رووت و قوت دەبوو! ،چونكە ئەگەر مرۆڤ بەكارەكەی پاچی
لە دانەكانی سروشت درووست نەكردایە و سنگی زەوی نەدڕیبایە و تۆوی
لەمالو لەو جەم نەكردایە ،ئیتر مانایەك بۆ پیشەی جوتیاری و هەنگاوێك
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بۆ بژێوی چۆن دەستەبەر بكردایە؟ بۆیە ئەگەر لەبەركردنی جل و بەرگ
و دروستكردنی خانوو و ئەنجامدانی بزاوتە جۆربەجۆرەكان لەپێناو بژێوی،
دژی یاسای سروشتی بن ،ئیتر عەقاڵنییەت و ئەخالقیاتی سروشتی لەكوێدا
السایی بكریتەوە؟!
بۆیە میل ئاماژە بەوە دەكات ،كاتێك مرۆڤ دەستەوەسان بووە لە
ئاست رامكردنی سروشت چ موعانات و سەرئێشە و ئازارێكی بەدەست
سروشتەوە بینیوە! مرۆڤایەتی چەند چەرمەسەری و قات و قڕی بینیوە
بەدەست سروشتەوە ،بۆیە ئەگەر مرۆڤ هەستێت بە درووستكردنی بەنداوێك
وەك رێگریەك لەبەردەم الفاو لە ترسی لەناو نەچوونی خانوو زەوی و زار،
مەگەر ئەمە چ نائەخالقیاتێكی تێدایە؟ بۆیە بە بۆچوونی میل دەبێت مرۆڤ
بە لۆژیكیيانە خەریكی رامكردنی سروشت بێت ،تا لە زیانەكانی بەدووربێت
و بە تەواوی سروشت ببێتە پەناگەیەكی ئارام بۆ ژیانی ،چونكە مرۆڤ بەبێ
ئەو دەسوەردانە بەردەوامانەی لە سروشت ناتوانێت بژی ،چونكە بەردەوام
سروشت گۆڕانكاری نابەدڵی مرۆڤ و ژیانی دەهێنێتە ئاراوە ،هەروەها
میل بەتوندی ئەو بیرە ئاینییە بێ ئەقاڵنەیە رەتدەكاتەوە ،كە كاروبارەكانی
سروشت و دیاردەكانی هەمیشە بە هێزێكی عەقالنی جوواڵون و دەجوڵێن
بۆیە هێرش دەكاتە سەر ئەو بیروڕا ئایينیانە كە الیەنگیری بیروبۆچون و
تیۆرەكانی یاساكانی سروشت دەكەن و رەخنەیان لەوە لێدەگرێت ،كە هێزی
خودا دەدەنە پاڵ دیاردەكانی سروشت و لە هەمانكاتدا ئاماژە بۆ میهرەبانی
و عەدالەتی ئیالهی دەكەن و شوێن كەوتەیی و السایی یاساكانی سروشت
وەك كردەیەكی ئیالهی لەالیەن مرۆڤەوە بە كردەیەكی پێكەنیناوی ناوزەد
دەكەن ،ئەو بومەلەرزە و بەبیابانبوونەی زەوی ،ئەو الفاوو زریان و تۆفان و
گێژەڵوكانە ،ئەو ئاگر و بوركان و دەیان دیاردەی سروشتی تر ،سەیرە دەبێت
چۆن السایی بكرینەوە؟ ئەگەر مرۆڤ دەسوەردان نەكات لە سروشتدا چۆن
دەتوانێت پەناگەیەك لەم سروشتە جەنجاڵە و پڕگێژاوەدا بۆژیانی بدۆزێتەوە.
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بۆیە كە سروشت دەبینین الموباالتی تەواو تیایدا بەرجەستەیە
بەرامبەر دانەكانی ناوی ،هەر لە مرۆڤەوە بیگرە تا هەردانێكی تری.
مەگەر ئەمە السایيكردنەوەی لەالیەن مرۆڤەوە چ جۆرە رێزێك و بەهایەكی
لێ دەستەبەر دەكرێت ،كە خزمەت بە ژیانی بكات ،لە كاتێكدا خودی
ئەخالقیاتی ئینسانی شێلراوی گرنگیپێدانی مرۆییە بە هاونشینی لەم
گەردوونە ،مەگەر دەتوانرێت سروشت بەم پێودانگەیەوە بكرێتە رێبەرێكی
ئەخالقی مرۆڤ .لە ساتەوەختێكدا سروشت رێگای كوشت و بڕی وەها
دەگرێتە بەر كە مرۆڤ زۆرجار تا ئەمڕۆ گیرخواردوی دەستی ئەوە ،بۆیە
بەكورتی بۆچوونی میل لەم بارەوە ئەوەیە كە «پێویستە لەسەر مرۆڤ
كەهاوشانی و الیەنگیری هێزە چاكویستەكان بێت ،نەك الساییكەرەوەی
سروشت .نەك هەر ئەوە ،دەبێت هۆكاری ڕاستكردنەوەی ئەو الساری
و ئاراستە خراپانەبێت ،كە سروشت رووبەڕووی مرۆڤی دەكاتەوە ،بەاڵم
ئێمە ئەمڕۆ پێچەوانەی ئەم خواست و لۆژیكەی میل لە واقیعدا دەبینین،
كە مرۆڤ هەردەم لەپێناو ئامانجی و پاوانخوازی خۆیدا زیان لەدوای زیان
و بەهەدەر بردن و كاری وێرانكاری لە سروشت و پیسكردنی ژینگە رۆژ
لەدوای رۆژ لەزیادكردندایە و بە شێوازێك ئەمڕۆ خۆی بە گەشەكردنە
بەردەوامەكانی لەپێناو مسۆگەركردنی ژیانی خۆش رێگە لە خۆشگوزەرانی
خۆی دەگرێتەوە ،ئەویش بە زیانگەیاندن بە سروشت و لەدەستدانی ئەو
پێویستیانەی كە لە سروشتدا مسۆگەری دەكات بۆ بەردەوامیدان بە ژیانی،
بۆیە ئەم كارە خۆی لەخۆیدا پێچەوانەوە وەستانەوەی بیری میلە ،چونكە
میل خۆی الیەنگری سەوزی و گەشی و هیواخوازی بەردەوامی جوانی و
راستكردنەوەی ،تەنانەت ئاراستەیەكی پێچەوانەی نێو سروشت بوو ،كە زیان
بە مرۆڤ و بە ژیان و گوزەرانی مرۆڤ دەگەیەنێت ،چونكە لە زۆربەى
گفتوگۆو وتارەكانیدا میل بەوە ناسراوە كە هاوڕێیەكی راستەقینەی سروشتە
وەك چۆن مرۆڤ دۆستێكی راستەقینە و داواكارێكی هەمیشەیی مافەكانی
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مرۆڤ بووە ،بە هەمانشێوە هەر لەبەر ئەو مرۆڤەش بێت میل هەردەم
سەوزانە بیریكردوەتەوە و جوانی و ژیانی جوانی لە ژینگەی پوخت و
خاوێندا بە مرۆڤ ڕەوا بینییوە ،بۆیە دەستوەردانە سروشتی بۆ خاتری
مرۆڤ لە پێناو جوانترو ڕازاندنەوەكردنی بۆ مرۆڤ بە خواست گرتووە.

سەرچاوە:
• وندی دونر ،ریچارد فیمرتون« :ترجمە :نجیب الحصادی ،جون
ستیوارت مل»عقول عظیمە» المركز القومی للترجمە ،القاهرە2011 ،م.،
فصل  ،8اخالقیات البیئە لدی مل ،ص.183-170
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جۆن ستیوارت میل و
داكۆكیكردن لە ئازادی
مەهدی عینایەت
لە فارسییەوە :ساماڵ عەزیز
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باكگراوندی ژیانی
میل فەیلەسوفێكی بەناوبانگی ئینگلیز بوو ،لە ساڵی ( )1806لە
لەندەن هاتووەتە دونیاوە« ،جیمز میل»ى باوكی لە نوسەران و رەخنەگرانی
ناسراوی سەردەمی خۆی بوو ،و لە ئەنستیتۆی توێژینەوەی هیند و بەریتانیا
كارێكی پر دەردەسەری هەبوو .پەروەردە و دەستەبەری بژێوی ژیانی حەوت
كەس ،كارەكەی هێندەی تر قورستر كرد ،كە دەرفەت و كاتی بەتاڵی لێ
زەوت دەكرد .وێرای ئەوەش هەردوو بەرپرسیارێتییەكەی تۆسقاڵێ دووچاری
سستی و درێغی نەدەكرد لە چاودێری و پەروەردەكردنی نەوەكانی ،بە
تایبەت كوڕە گەورەكەی «ستیوارت میل» ،جیمز میل هێندە بڕوای بە
قوتابخانە نەبوو ،چونكە باوكی نەیناردبووە قوتابخانە و خۆی پەروەردەی
كردبوو )1( .هەوڵ و كۆششی ئەو لەم چوارچێوەیەدا بە لوتكەی گەیاندو
ئەوی بە تەواوی لە هەموو روویەكەوە كامڵكرد.
لە تەمەنی سێ ساڵیدا ستیوارت میل خەريكی فێربوونی زمانی یۆنانی
بوو .لە حەوت ساڵیدا بەرهەمەكانی سۆكرات و ئەفالتۆنی دەخوێندەوە و
لە هەشت ساڵیدا روویكردە فێربوونی زمانی التینی .بەیانیان لەگەڵ باوكی
لە باخەكەیاندا پیاسەی دەكرد و ئەو بابەتانەی شەوی پێشووتر فێری ببوو،
بە میتۆدێكی سۆكراتیانە باسیدەكرد ،بەاڵم بە رواڵەت لەگەڵ باوكی هاودەم
و هاودەنگ نەبوو .لە شانزە ساڵیدا دەستیكرد بە نوسینی وتارگەلێكی
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رەخنەیی و لە هەمانكاتدا لە ژێر كاریگەری باوكی لە مەسەلەی سیاسی و
ئابوری داكۆكی لەو تیۆرانەی دەكرد .كاریگەری ئەم تیۆرانە لە سااڵنی دواتر
و كاتی هەرزەكاری و پێگەیشتنیدا كاریگەری هەبوو ،لە بنەڕەتدا دەتوانرێت
هەندێ لەم كاریگەرییانە لە بەرهەمەكانی ستیوارت میل بدۆزرێتەوە.
لە بیست ساڵیدا بەهۆی زۆری كاركردن و خوێندنەوە تووشی
هیالكبوونی مێشك هات ،بەاڵم بە تێپەربوونی كات بەهۆی خۆ سەرقاڵكردنی
بە شیعر و مۆسیقا توانی الیەنی رۆحی و فیكری خۆی بەدەستبهێنێتەوەو
بوارە فیكرییەكانی خۆی لە پێشتر زیاتر بە جدی وەربگرێت .لە راستیدا هەر
لە هەمانكاتدا بوو ،كە كەم كەم دڵیشی وەكو مێشكی پێویستی بە پەروەردە
هەبوو و مرۆڤێكی وەك ئەو تەنها ناتوانرێت خەریكی پەروەردەكردنی
وشك و برینگ و بێ رۆح بێت.
لە تەمەنی شەست ساڵیدا وەك نوێنەری خەڵك چووە پەرلەمان،
بەاڵم لەبەرئەوەی كە مرۆڤێكی بیرئازاد و ئازادیخواز بوو ،سەربەخۆییە
خۆی پاراست و لە ژێر كاریگەری هیچ دەستەیەكدا نەبوو ،بەم شێوەیە
زۆری نەخایاند وازی لە نوێنەرایەتی هێنا .هەموو هەوڵەكانی ئەو لەپێناوی
خۆشگوزەرانی كۆمەڵگەدا بوو ،بەتایبەت پێكەوەژیانی كرێكاران و ئەم
فیكرە ئازادیخوزانەیە ،ئەوی لە پێگە و پلەیەكی بااڵ دانا لەنێو فەیلەسوفە
ئینگلیزەكان و بۆچوونە سەرەكییەكەی ئەمەبوو كە «فشار و ئەو گوشارەی
كە لە تێبینی و چاودێری رایگشتی دێتە سەر بیرئازادەكان ،زۆرجار سەخترە
لە ستەمكاری حكومەت»)2(.
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ئەزمونگەرایی
سەردەمی میل بڕوابوون بە ئەزموون بوو ،هەروەها خەریك بوو
ئەم رەوتە بە لوتكەی خۆی دەگەیشت ،هێدی هێدی بیرمەندانی ئەوروپا
بەو ئەنجامە گەیشتبوون كە بنەچە و بنەڕەتی زانستی مرۆیی «ئەزمونە»،
واتە مرۆڤ تەنها بە سود وەرگرتن لەم فاكتەرە دەتوانن پەی بە زانست و
بەرهەمهاتووە مەعریفییەكان ببەن .كۆڵەكەكانی ئەم بڕوایە فرانسیس بیكۆن
لە چاخی شانزە جێگیری كردبوو و جۆن لۆك لە چاخی حەڤدە و «هیوم»
لە چاخی هەژدە دوا شێوە و ناوەڕۆكیان پێدابوو ،بەاڵم جۆن ستیوارت
میل بە توێژینەوە و بەدواداچونەكانی خۆی مسداقیەت و رەسەنایەتی ئەم
كاتیگۆریەی بە كۆتا گەیاند .یەكەمین بەرهەمی گرنگی میل كتێبێكە بە ناوی
«دەزگای لۆژیك» كە لە ساڵی ( )1843باڵویكردەوە و بە بڕوای بیرمەندەكان
ئەم كتێبە لەدوای كتێبی لۆژیكی ئەرستۆتلیس كە باوكی ئەم زانستەیە،
كتێبێكی لەم چەشنە لە بارەی لۆژیك باڵو نەبوەتەوە)3(.
میل دەی��وت نەك تەنها «هەست»ى ئامرازی دەرككردنی شتە
الوەكییەكانە ،بەڵكو زانستیش بە كەڵكی تێگەیشتن لە گشتێتی كاری عەقڵ
دێت« .ئەوەی بە دەرككردنی گشتی لە قەڵەم دەدرێت ،شتێك نییە جگە
لە كۆكردنەوە و تێكەاڵوكردنی زانیارییە الوەكییەكان ،كە ی��ادەوەری و
خەیاڵ لە زیهندا دەمێنێتەوە و هێزە خەیاڵكردنەوەكانی پێكەوە كۆو تێكەاڵو
دەكات ،ئەم كۆكردنەوە و تێكەاڵوكردنە بە گوێرەی ڕێساكانی ئەو كردەیەی
زیهن شێوە دەگرێت ،كە ئێمە بە «تێهەڵكێشانی مانا» ناودێری دەكەین.
تێهەڵكێشانی ماناش لەسەر دوو رێسا جێگیرە ،یەكەم بەراورد و پرس و
جۆیە و دووەمیان رێسای هاوشێوەسازییە)4(.
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هێز لە بەرامبەر زانست و مەعریفەدا
«میل» لە زانستە مرۆیی و كۆمەاڵیەتییەكاندا لەگەڵ ئۆگۆست كۆنت
هاوڕایە و بۆچوونەكەشی ئەمەیە كە «زانستە مرۆیی و كۆمەاڵیەتییەكان بە
بەكارهێنانی میتۆدی وردی زانستی دەتوانێت رۆژێ بگاتە ئەو پێشكەوتنانەی
كە زانستە سروشتییەكان پێیگەیشتوون»( ،)5بەاڵم لە فەلسەفەی ئەخالقی،
هاوپێگەی میل فەیلەسوفێكی ئینگلیزی هەیە بەناوى جێرمی بێنتام ،واتە وەك
ئەو بنەما خراپەی هەموو شتێك لە بەرامبەر شادی و ئازار و غەم دەزانێت،
كە لەو شتەوە دێتە دەستمان .تەنها جیاوازی میل و بێنتام لەمەدایە كە بێنتام
لە خۆشییەكان لەرووی چۆنایەتییەوە وەك یەك وەسفدەكات ،بەاڵم میل پێیوایە
كە خۆشییەكان لە رووی چۆنایەتییەوە لەگەڵ یەكدا یەكسان نین ،هەندێ جار
بااڵترن و هەندێك جاریتر خوارترن ،ئەو خۆشییانەی كە بەرهەمی هەستن و
بە شێوەی هاوبەشی ئاژەڵ دێنە هەژماردن ،خوارتر لە خۆشییەكان بەرهەمی
عەقڵ و بیركردنەوەن )6( .دەپرسێت كام كەسی هۆشمەند ئامادەیە زانستەكەی
خۆی بە نەزانێك ببەخشێت ،یان كام بیركەرەوە و خاوەن بیر ئامادەیە ئەم
كارە بكات و زانست و ئازادی و دین بە یەكەوە ببەستێـتەوە؟
میل لە دەربڕینی ئەم هەستەیدا بڕوایەكی تایبەتی هەبوو ،هەروەها
دوركەوتنەوە لە گەشبینی ،كۆمەڵگە خۆی لە داتەپین و رووخ��ان نزیك
دەكاتەوە ،ئەگەر نا بە درێژایی مێژوو ،ئەو كەسانەی كە تووشی وەسوەسە و
ئەفسون هاتوون ،هەموو بەها ئەخالقی و كۆمەاڵیەتییەكانی خۆیان دەخەنە ژێر
پێ ،لەپێناو سودخوازی خۆیان.
لە ستایشی ئازادیدا
بەو چەشنەی كە ئاماژەم پێكرد بەرجەستەترین و بەبایەخترین
بڕوای میل هەمان ئەو بۆچوونەیە كە پاڵپشتی لە ئازادی دەكات ،ئەو
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پێیوایە خۆشگوزەرانی و گەشبینی كۆمەڵگەیەك پەیوەستە بە گەشەسەندنی
كەسایەتی و پێشكەوتن و بااڵیی فیكری تاكەكانی كۆمەڵگە ،و كۆمەڵگەیەك
تەنها لە شێوەیەكی لەم چەشنە دەگاتە ئازادی .هیچ شتێكی گرنگتر لەمە نییە،
كەحكومەت بە گشتاندنی ئازادییە كەسیی و كۆمەاڵیەتییەكانی ئەو دۆخانە
فەراهەم بكات ،كە هەموو كەس بتوانێ ئامادەییە شاراوەییەكانی خۆی لە
خۆشگوزەرانی خۆیی و هاونیشتیمانانی دەربخات .میل بڕوای بە سێ جۆر
ئازادی هەیە :ئازادی هزر ،ئازادی زەوق و سەلیقە و ئازادی خڕبوونەوە یا
كۆبوونەوە)7(.
ئەو پێیوایە لەبەرئەوەی هەموو مرۆڤێك هەڵە دەكات ،كەواتە هیچ
كەس ئەو مافەی نییە كە بیرورای ئەوانی تر رەتبكاتەوە و دەرفەتی رادەربرین
لەوانی تر بسەنێتەوە .هەموو بیرورایەك لە دوو حاڵەتدا جێگیر دەبیت ،یان
لەگەڵ حەقیقەت تەبا و هاودەنگە ،یان پێچەوانەی حەقیقەتە .ئەگەر حەقیقەتی
نەیار لەسەر حەق بێت ،ئەوا بە شاردنەوە خەفەكردنی نەك تەنها كەسی
نەیارمان كۆت و بەند كردووە ،بەڵكو خیانەتیشمان لە تەواوی كۆمەڵگە و
نەوەكانی داهاتوو كردووە ،بەاڵم ئەگەر بیرورای نەیار پێچەوانەی حەقیقەت
بێت و ئەگەریش ئێمە عەقڵی گشتی بین ،دوبارە هەبوونی بیروڕای نەیار
پێویستە ،چونكە «حەقیقەت» تەنها لە رێگەی بیرورا و بۆچوونە پێكدژەكانەوە
دێتە كایەوە و تەنها لە ریگەی راگۆڕینەوە و رەخنەوەیە كە كۆمەڵگە حەق لە
ناحەق جیادەكاتەوە« .میل» كۆمەڵگە بە بەرەی جەنگ دەشوبهێنێ و پێیوایە
ئەگەر لە بەرەیەكی وەها دوژمن بوونی نەبێت ،ئەوا سەربازەكان بە هۆی
كاتە بەتاڵەكانیانەوە تووشی سستی دەبنەوە و هێزی خۆیان لە دەستدەدەن،
دەرەنجامەكە دواج��ار ئەمە دەبێت ،كە ئەگەر جەنگ رووب��دات ،ئەوا لە
هەمانكاتدا تووشی شكست دەبن و دوژمن سەردەكەوێت.
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لە هەمان باردا «میل» ستەم تەنها لە ستەمی سیاسی الی حكومەت
كورت ناكاتەوە ،بەڵكو تەسلیمبوونی تاكەكانی كۆمەڵگە بە نەریتە ناڕاستەكانیش
باسدەكات .پێیوایە نابێت ئێمە هەر فیكر و هزر و نەریتێك لە پێشینانی خۆمان
ماوەتەوە بێ ئەمال و ئەوال پەسەندی بكەین ،بەڵكو مرۆڤ دەبێت هەموو
نەریت و رێورەسمەكان و هەموو بەها كۆمەاڵیەتیی و سیاسییەكان ،لە زیهنی
خۆماندا هەڵبسەنگێنین و ئەوەی عەقڵی ئەو پەسەندی ناكات ،دوری بخاتەوە
یان پەراوێزی بكات.
ماوەتەوە بڵێین ئەو جگە لە كتێبی (دەزگ��ای لۆژیك) سێ كتێبی
گرنگی تری هەیە .یەكێكیان بە ناوی «پرەنسیپەكانی ئابوری سیاسی كە لە
كاتی باڵوبوونەوەی پێشوازییەكی زۆر بەرفراوانی لێكرا ،و ئەویتریان بە ناوی
«لەبارەی ئازادی» ،هەورەها خاوەنی كتێبی «چەند بیركردنەوەیەك لەبارەی
حكومەتی هەڵبژاردن» و كتێبی «سودگەراییە» .دواجار ئەم فەیلەسوفە مەزنە
لە ساڵی ()1873دا كۆچی دواییكرد.
پەراوێزەكان:
 -1فروغی :سیر حكمت در اوروپا-جلد دوم .ال.128
 -2همان كتاب ،ص .145
 -3دكتر محمود صناعی،ازادی فرد و قدرت دولت،ص .245
 -4سیر حكمت در اورپا ،ص .130
 -5ازادی فرد و قدرت دولت ،ص .247
 -6همان كتاب ،ص .248
 -7همان كتاب ص .253
سەرچاوە:
روزنامە شرق1385/5/3 ،
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ئازادی بیروڕا
الی جۆن ستیوارت میل
لە عەرەبییەوە :هاشم ئەمین
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جۆن ستیوارت میل لەساڵی (1806ز) لەلەندەن لەدایكبووە ،جیمس
میلی باوكی ( )1836-1773بیرمەندێكی بەناوبانگی بەریتانی بووە و خۆی
سەرپەرشتی جۆنی كردووە تا لە خوێندندا سەركەتوو بێت ،تەنانەت ئەوەندە
هەوڵی لەگەڵ داوە كە لە تەمەنی هەشت سااڵندا فێری زمانی التینی بووە
و لە تەمەنی دوانزەساڵیدا هەندێك لەكارەكانی ئەرستۆ و وانەكانی لۆژێكی
خوێندوەتەوە ،ژیانی جیمس وایكرد ،كە جۆن بە تەواوی لەسەر شێوازی
باوكی بڕوات ،كە هەمیشە ژیانێكی بەرنامەرێژكراوی هەبێت ،ئەوەش
وایكرد كە جۆن لە ژیانیدا و لە تەمەنی منداڵی و گەنجێتیدا چانسێكی
باش و ئازادییەكی زۆری هەبێت و هەست بە ئاسودەیی بكات ،ئەمانەش
وایانكردووە كە هەر لە تەمەنێكی كەمدا كۆمەڵی بابەت و نامە لە رۆژنامە
و گۆڤارەكاندا باڵوبكاتەوە ،مەسەلەی بیروباوەڕ بابەتێكی هەمەالیەن و
جیاوازە لەوانە كێشە سیاسیەكان و كۆمەاڵیەتيیەكان پەیوەندییان بەیەكەوە
هەیە و كاریگەری لەسەر بیروباوەڕ و پرەنسیپەكان دەكات.
نوسەرو بیرمەندە هاوچەرخەكان لە بەریتانیا و فەرەنسا رەخنە
و قسەیان لەم بابەتە كردووە ،جۆن لە كتێبەكەیدا (دەرب��ارەی ئازادی)
كەلەساڵی ()1859دا نوسیویەتی (ئێمە ناتوانین هیچ رەتبكەینەوە و بڕواشمان
بەكەمینە هەیە ،ئازادیش كاتێك كامڵ دەبێت كە بۆچوونەكان بخرێتەڕوو،
ئیرادەیەكیش هەبێت بۆ جێبەجێكردنی ،ئەمەش لە كۆمەڵگەدا كاتێك دەبێت
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كە ئازادییەك لە كۆمەڵگەدا بوونی نەبێت ،ناشێت بە تەواوی ماناش ئازادبن،
واتە ئازادییەكی تەواو لە دەرەوەی پرەنسیپەكانی ئازادی) ،هەروەها دەڵێ
«ئازادی تۆ تا ئەو شوێنە رێگەت پێدەدات كە ئازادی كەسانی تر تێنەپەڕێنی
و نەبیتە هۆكار لە لێدانی ئازادی بەرامبەر».
یاخود دەڵێت «تاكە بەمەست لە بەكارهێنانی هێز بەشێوەیەكی
درووست و جێبەجێكردنی لەسەر هەموو تاكێك لە كۆمەڵگەی مەدەنیدا ،دەبێت
رێگریكردن بێت لەسەر ئازارنەدانی خەڵكانی دی ،لە هەمانكاتدا بەكارهێنانی
هێز لەدژی كۆمەڵگەی خۆت ئەوا تۆ هەستایت بە وەرگرتنەوەی ئەندامێتی و
ئیرادەی ئەوتاكانە لە كۆمەڵگەدا ،نوسەر ئەم بابەتەی لە كتێبی (المسائل فی
االقتصاد السیاسی )1844دا باڵوكردوەتەوە.
ئەو ئارگیومێنتە نوێیەی كە لە گەشەكردنی كۆمەڵگەی پیشەسازیدا
دی��ارە ،شوێنەوارەكەی پەیوەندی بە مەسەلەی ئ��ازادی و چەمكی مافی
تاكەوە لە ژیانی مەدەنی و سیاسیدا هەیە ،دەركەوتنی رۆژنامە و بابەتەكانی
راگەیاندنی نوێ ،هێزێكە كە كۆمەڵگەی كۆن ناناسێت ،میل ئەم بابەتەش لە
هەردوو كتێبی (لەبارەی ئازادییەوە) و بیرەكان دەربارەی دەسەاڵتی مەدەنی
سااڵنی()1861-1859دا نوسیویەتی.
لەبارەی ئازادییەوە
نابێت دەسەاڵتداران دەسەاڵتێكی سەربەخۆیان هەبێت ،كەوا بكات ببێتە
دژ لەگەڵ بەرژەوەندییەكانی گەل ،بەڵكو باشتر وایە ئەوانەی كە كاروباری واڵت
یان ئەوانەی نمایندەی واڵتەكەیان دەكەن ،ئەوانە بن كە خەڵك خۆیان دەیانەوێت
و هەڵیدەبژێرن ،چونكە ئەمە دەبێتە پێوەرێك بۆ ئەوەی ئەم تاكە دەسەاڵت
بە شێوەیەكی خراپ بەكارنەهێنێ ،جگە لەوەش دەرفەت نەدرێت بە كەسەكان
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تاسەر لەپۆستەكانیاندا بمێننەوە ،بەڵكو دەبێت سیستم بەشێوەیەك دابڕێژرێت،
كە هەڵبژاردنەكان خۆیان بە شێوەی پلە بە پلە(تەدریجی) ئەنجامبدرێت ،ئیدی
بۆ هەڵبژاردنی سەرۆك وەزیران بێت یان سەرۆكی پارتێك بێت.
لەكاتێكدا كە خەبات و تیكۆشان بۆ ئەوەی دەسەاڵتی حكومەت لە خولی
هەڵبژاردنەوە بەدەستبهێنرێت لەالیەن رەعیەتەوە بە ڕەوتی خۆیدا دەگوزەرا،
هەندێك لە خەڵكی بیریان لەوە كردەوە ،كە ئەو بایەخەی ئەوان داویانە بە
پرسی دەسەاڵت زیاد لەپێویست بووە ،بگرە هەمان ئەم پرسە ببێتە جێی رەخنە
لەو دەسەاڵتەی كە لە زۆرینەی بارەكاندا بەرژەوەندی لەگەڵ بەرژەوەندییەكانی
گەلدا نایاتەوە.
كەواتە ئەوەی ئێستا پێویستە ئەوەیە كە دەبێت دەسەاڵتداران وەاڵمی
گەل بدەنەوە و بەرژەوەندییەكان و ئیرادەشیان تەنها ئیرادە و بەرژەوەندی و
ئیرادەی گەلەكەیان بێت ،هەروەها ئامادەبن كە گەل دەسەاڵتیان لێبسەنێتەوە
و الیانببات ،ئەو كات دەبنە شایستەی ئەوەی دەسەاڵتیان پێبدرێت كە خودی
دەسەاڵتەكە وابكات دەسەاڵتداران چۆن و لەكۆێدا بەكاربهێنن ،هەرئەو كاتەش
پێویستە هێندە ئامادیی هەبێت ،كەلەدژی هەر جۆرە بەخراپ بەكارهێنانی
دەسەاڵت رێوشوێن بگرێتەبەر.
سنوری دەسەاڵتی كۆمەڵگە لەسەر تاك
بە دڵنیاییەوە ژیان ئەگەر هەبێت لەناو كۆمەڵگەدایە و هەموو تاكێك
دەبێت پالنێكی ئاكاری هەبێت ،بەاڵم ئەم ئاكارەش یەكەم نابێت لەبنەمای
زیان گەیاندبێت بە كەسانی تر بێت ،بەڵكو دەبێت لەچوارچێوەی ماف و دەقە
یاساییەكاندا جێی بكرێتەوە یان لەچوارچێوەی چەمكە ئاكارییەكاندا بێت .دووەم
دەبێت هەموو تاكێك لەناخیدا بەپێی پرەنسیپە ویژدانیەكان مامەڵە لەگەڵ
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كۆمەڵگەیان ئەندامانی كۆمەڵگە بكات ،ئەمانەش درووست نین كە هەموو جار
كۆمەڵگە بیكات.
رەنگە كاروكردەوەی تاك زیان بە كەسانی تر بگەیەنێت ،یان بایەخی
ئەوتۆ بە دەستكەونەكانیان نەدرێت ،بێئەوەی لە دژی مافە بڕیار لێكدراوەكانیان
بێت ،لەو كاتەدا دەتوانرێت كەسی تاوانبار لەرێی رای گشتیەوە سزا بدرێت،
نەك لەرێی یاساوە ،كاتێك هەر بەشێك لە بەشەكانی رەفتارو هەڵسوكەوتی
تاك دەبێتە هۆی زیان گەیاندن بەبەرژەوەندی كەسانی تر ،ئەو كاتە كۆمەڵگە
دەبێ دەسەاڵتی بەسەر ئەو تاكەدا هەبێت و ئەم پرسیارە بخرێتە بەرباس
و تاوتوێكردنەوە ،ئایا بەرژەوەندی گشتی لەم پرسەدا سوودمەند دەبێت
یان نا؟ ئەو كاروكردەوانەی زیان بە خەڵكی دەگەیەنێت ،بێگومان دەبێت
چارەسەرێكی تەواو جیاوازیيان بۆ بكرێت ،پێشلكردن مافەكانیان ،یان زیان
پێگەیاندنیان بە مافی ئەو پاساو نادرێت ،یان بەدرۆكردن بە گومانەوە مامەڵە
لەگەڵدا كردنیان ،یاخود بێبەریكردنیان لە سوود و قازانجەكان ،تەنانەت لەڕووی
خۆپەرستیەوە لە ئازار پێگەیشتن نەپارێزرێن ،هەموو ئەمانە شایستەی ئەوەم
لەڕووی ئاكارییەوە پروتستۆ بكرێن ،بگرە سزای ئاكارییان لەسەر بدرێت و لە
حاڵەتە مەترسیدارەكاندا مافیان بۆ وەربگیرێتەوە ،تەنها ئەم كردەوانە ببنە مایەی
توڕەیی و رق لێبورنەوە ،دڵ رەقی كینەو دووبەرەكی چاوچنۆكی ئیرەیی بردن،
ئەمانە یەكێكە لە خراپترین ئارەزوەكان كە زیان بە كۆمەڵگە دەگەیەنن.
چەواشەكاری و نەبوونی دڵسۆزی ئازادی بیروڕا
میل یەكێكە لەو كەسانەی كە پێشەنگە لە بڕوابوون بە ئازادی بیروڕا،
تەنانەت ب��ڕوای بەو بۆچوونانەش هەیە كە بە نسبەت هەندێك كەسەوە
نائاكارین ،چونكە پێیوایە ئەگەر هەموو كەس خاوەنی یەك جۆر بیركردنەوە
25

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل

بوون ،ئەوا هەموویان یەك كەسن ،ئەگەر بیركردنەوەیەكی جیاوازییان نەبوو،
بەاڵم ئەگەر هەمووشیان بێدەنگ بوون هیچ جیاوازی نییە لەگەڵ ئەوەی
پێشوودان تەنانەت ئەگەر هێزیشیان هەبوو ،تاكە سنور بۆ ئەمەش میل سنوری
ئازادی بیروڕا بە گوزارشتێك بە ناوی (پەیوەست بوون بەزیانەوە) بۆ كەسانی
تر ناودەبات ،بەردەوام سنووری ئەم كارە تەنها گفتوگۆكردنە لە ماهیەتی زیان
و جیاوازییەكان كە مرۆڤەكان گوزارشتی لێدەكەن.
جۆن ستیوارت میل یەكێكە لە بانگەوازكەران تیۆری فەلسەفی كە
جەخت لەسەر دەرئەنجامە باشەكان دەكاتەوە بۆ زۆرترین خەڵك و بریتیە لە
ئاسۆیەك بۆ دیاریكردنی بەهای كار ،یان بیرێكی دیاریكراو ئاكاری بێت یان
نا ،ئەم بڕانەش دژن لەگەڵ قوتابخانەی فەلسەفی ،كە تێيدا كار بە ئاكاری
دادەنرێت ئەگەر سودێكیشی هەبێت ،ئەم قوتابخانەیەش پشتی بە ئاین بەست،
بۆ ئەوەی كارەكانی رەزامەندییان لەسەر دەرببڕێت ،واتە قبوڵ بێت ،هەروەها
بۆ روونكردنەوەی ئەم جیاوازیانە ،بۆ نموونە جۆن ستیوارت میل دەڵێت :بۆ
نموونە ،درۆ قبوڵكراوە ئەگەر سوودێكی گەورەی هەبێ بۆ خەڵكێكی زۆر
لەكۆمەڵگەیەكی دیاریكرادا ،بەپێچەوانەی قوتابخانەی بەرامبەرەكەی ،كەپێیوایە
درۆ هەڵسوكەوتێكی خراپە تەنانەت ئەگەر دەرئەنجامەكانیشی باش بێت.
سەرچاوە:
جۆن ستیوارت میل ...حریە العقیدە والفكر:الصباح :دراسات
.....www.marafea.org/paper.php?source
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جۆن ستیوارت میل،
تیۆرسینی سودگەرایی گشتیی
نەسترن علوی زادگان
لە فارسییەوە :رەزا هەورامی
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جۆن ستیوارت میل ناودارترین بیرمەند و فەیلەسوفی ئینگلیزی
زمانی سەدەی نۆزدەیەمە ،كە كاریگەرییەكی گەورەی لەسەر فەلسەفەی
ئەوروپا بەجێهێشت .میل روانینە فەلسەفيیەكانی خۆی لەبواری ماف،
ئابوری ،دەرونناسی ،لۆژیك ،بیركاری و شیكردنەوەی زماندا پەرەپێداو بە
شێوازناسیی زانستیشەوە خەریك بوو .گرنگترین تیۆریی میل لەبارەی روانینی
سوودی گشتییەوەیە ،كە لە تەواوكاری ئەم تیۆرییەیدا باوكی رۆڵی بەرچاوی
هەبوو .جێمز میل ،باوكی ستیوارت میل لەو باوەڕەدابوو ،كە كوڕەكەی بە
جۆریك پەروەردە بكات ،كە بیكاتە (( ژمێرەرێكی خێرا)) .لەم كارەشیدا تا
ئەندازەیەكی زۆر سەركەوتو بوو ،بەشێوەیەك كە كوڕەكەی لەتەمەنی سی
ساڵیدا ،لەگەڵ زمانی یۆنانی ئاشنابوو ،لە هەشت ساڵیدا دەیتوانی تێكستە
التینییەكان بخوێنێتەوە ،بە درێژایی كاتیش خەریكی زانستی مێژوو بوو لە
زانستە جیاوازەكانی وەك ماف ،لۆژیك ،ئابوری و دەرونناسیدا شارەزایی
هەبوو .كۆششەكانی باوكی لە پ��ەروەردە و راهێنانی میلدا رۆڵی گرنگی
هەبوو .ئەو لە  14ساڵیدا توانیی كتێبی (بنەما سەرتاییەكانی ئابوری سیاسی)
لەسەر بنەمای فێربوون و تێگەیشتنەكانی باوكی بخوێنێت .باوكی میل،
الیەنگری توندی سودگەرایی و دۆستی نزیكی(جێرمی بێنتام) بوو .بەم هۆیەوە
كتێبی (( تیۆری یاسادانەریی )) یەكەی بێنتامی دایە میل و بە خوێندنەوەی
ئەم بەرهەمە ،میل چوارچێوەی هزریی و تیۆری خۆی بردە پێشەوە .ئەو
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لەم بارەیەوە دەنوسێت (:هەستم كرد برامە بەرزاییەك كە لەوێوە دەتوانم
قەڵەمڕەوی فراوانی زەینم ببینمەوە و تێبگەم كە پانتایی زەینم تا ئەو شوێنەیە
كە ئەنجامە فكریەكانی ،لە ژماردن نایەت) .ئەم كتێبە روانینی فەلسەفیی
میلی دەوڵەمەند كردو وایلێكرد بتوانێت زۆرێك لە جیهانبینییە فەلسەفیەكانی
خۆی لەسەر دابمەزرێنێت و ئومێدی ئەوەشی دایە ،كە بە سوودوەرگرتن لەم
تێڕوانینە ،ژیانی خۆی باشتر بكات .بەم شێوەیە باوكی میل ،توانیبووی بیكاتە
ئەو ژمێرەرە خێرایە ،بەاڵم ئەم بلیمەتییە تا ئەندازەیەكی زۆر میلی دوچاری
سەرئێشە و نائومێدی كردبوو لە بیست ساڵیدا توندترین هێرشی دەمارگرژی
رووی تێكردبوو و دۆخێكی ناتەواوی وەرگرتبوو .دەیویست بگاتە تەواوی
ئامانجەكانی و سەرجەم چاكسازییەكانی لەبارەی كۆمەڵگە ویاساوە بە ئەنجام
بگەیەنێت ،بەاڵم بە ئەنجام نەگەیشتنی ئاواتەكانی نائومێد و هیوابڕاو ببوو.
میل دەبوو بۆ رۆژە سەختەكان و روبەڕووبوونەوەی كێشەكانیش پەروەردە
دەكرا ،بەاڵم ئامادەیی شكستهێنانی نەبوو .ئەم دۆخە درێژەی كێشا ،تا ئەوەی
كەوتە خوێندنەوەی داستانێك لەبارەی منداڵێك كە دوای مەرگی باوكی،
ببووە هۆی هیوا و دڵگەرمی خێزانەكەی .بە خوێندنەوەی ئەم بەرهەمە،
میل لە بێهیوایی رزگاری بوو ،توانی بگەڕێتەوە بۆ رۆژەكانی كۆششكردنی
زانستیانەی رابردوو ،بەو جیاوازییەی كە بەرهەمەكانی رەنگی هۆنراوە و
هونەر وفەرهەنگییان گرتەخۆ .نوسین و بەرهەمە ئاكاریی وسیاسیەكانی میل،
واتە (سودگەرایی و لەبارەی ئازادییەوە) ،گرنگترین پەیامی ئەو هەژمار دەكرێن
و ئەمانە گرنگترین دیدگای ئەون ،كە هەمیشە جێگەی سەرنج و رەخنەی
بیرمەندانن .ئامانجی میل لە كتێبی سودگەرایی ،ئەوەیە كە لە دیدگای بێنتام و
تیۆرییەكەی بەرگری بكات .ئەوو باوكی لە الیەنگرانی تیۆرەكەی بێنتام بوون.
لە دیدی میلەوە ،كاری باش ئەوەیە كە باشترین رەزامەندی بۆ زۆرترین خەڵك
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بەدەست بهێنێت ،واتە كارە باشەكان لەگەڵ پێوەری رەزامەندی وخواست
وچێژی خەڵكدا بپێورێن .میل لەبارەی رێژەی نێوان حاڵەتی زەینی و دنیای
دەرەوەدا ،تیۆرییەكی تایبەتی هەیە ئەم دیدگایەش ،یەكەمین نوسراوە لە
مەڕ دیاردەگەرایی .تیۆرییەك كە بڕوای وایە ،شتە فیزیكییەكان هەمیشە بەر
هەست دەكەونەوە.
بەرهەم و نوسراوەكانی:
 -1سیستمی لۆژیك :ئەم وتارە كە نوسراوێكە لە ئەزمونگەرایی
زیادەڕۆیی میل ،لە ساڵی ( )1843ز باڵوكرایەوە .ئەو لەم كتێبەدا بانگەشەی
ئەوە دەكات ،تەنانەت یاسا لۆژیكییەكانیش چییەتیەكی ئەزمونییان هەیە .ئەم
نوسینە ،لێكۆڵینەوە ومەسەلەی گرنگی لەبارەی( استقرا)وە ،تێدایە.
 -2لەبارەی ئازادییەوە :ئەم كتێبەش كە بە ناكۆكی كەمینە و دەسەاڵتی
دەوڵەتی دیموكراسیەوە خەریك بووە ،لەساڵی ()1859ز چاپكرا .میل لەم
بەرهەمەی خۆیدا ئەوە پێشنیار دەكات كە دەوڵەت مافی نییە تاك ناچار بە
كارێك بكات كە تەواو لە بەرژەوەندی تاكەكە خۆیدا بێت.
 -3سودگەرایی :ئەم بەرهەمە ،هەوڵی میل بۆ روونكردنەوەی
چەمكی سودگەرایی الی بێنتام دەردەخ��ات .لەم كتێبەیدا توانیویەتی ئەو
مەسەلەیە روون بكاتەوە ،كە پێویستە لە رەهەندەكانی چۆنیەتی چێژ و
ئازاریش بڕوانرێت.
 -4رەخنە :لە دیدگای سودگەراكانەوە كاری باش ،كارێكە كە زۆرترین
رەزامەندی بۆ خەڵك دەستەبەر بكات .ئامانج لەمەدا ،رەزامەندییە كە باشی
كارێك دیاریدەكات .دەتوانرێت ئەم رەزامەندییەش لە سایەی چێژدا هەست
پێبكرێت .بەم پێیە ،لە روانینی سودگەراكانەوە ئەو چێژە كە بەها و پێگەی
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باشە و خراپە دیاری دەكات .چێژێك كە هیچ پێوەرێكی دیاریكراوی لە بارەوە
نییە و لە هیچ یەك لە تیۆرە ئاكارییەكاندا وەك ئامانج هەژمار ناكرێت.
بەرەنجامی ئاكاریی تیۆری سوودگەراكان ئەوەیە ،كە دەبێت چێژ وەك ئامانج
چاوی لێبكرێت و بەها و گرنگی پێبدرێت .خواست و پەسەندكراوی خەڵك
وەك پێوەرێك بۆ كرداری باش دێتە ئەژمار ،لە كاتێكدا ناتوانرێت رەزامەندی،
خواست و مەیلی تاكەكان وەك كرداری باش چاوی لێبكرێت .بەها ئاكاریی
و كردە باشەكان ،لە خۆیاندا روونن و ناتوانرێت پێوەرێك لە دەرەوەی ئەم
بااڵییەوە بۆ جیاكردنەوەیان بەكاربگیرێت .میل زیاتر بیركردنەوە و دیدگاكەی
باوكی بەكاردەهێنا و ئەم تیۆرییانەی لە وتار و نوسینەكانیدا بەیان كردووە.
لە تەواوی نوسین و كتێبەكانیدا ،میل دیدگا وبیركردنەوەكانی كە لە باوكییەوە
وەریگرتووە ،نیشاندەدات .وەك بڵێیت هەرگیز نەیتوانیوە لە چوارچێوەی
ئەم فێربوونە بچێتە دەرەوە و بە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندی گشتی و واقیع
بینی ،راستییە كۆمەاڵیەتییەكانی دەرخستووە.
* استقرا :شێوازێكی شیكاری و بەدواداچوونی بەلگەكارییە ،كە
لەسەر بنەمای تێگەیشتن لە بەش ،وەك بەرەنجامی تێگەیشتن لە گشت
بەكاردەهێنرێت ،كە لە رێگەیەوە دەگەینە بریارێكی گشتی لەسەر(كۆ)
تایبەتمەندییە رەگەزییەكانی هەموو تاكەكان (وەرگێڕ)
پەراوێزەكان
 -1رساله درباره ێزادی ،جان استوارت میل ،ترجمه جواد،شیخ
االسالمی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.1363 ،
 -2فیلسوفان بزرگ ،از سقراط تا فوكو ،ترجمه ابوالفضل توكلی،
تهران :كتاب پارسه.1388 ،
 -3بنتام ،میل و مكتب فایده گرایی ،نیكوالس كاپ الدی ،ترجمه
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محمد بقایی ،تهران :اقبال.1384 ،
 -4روزنامە رسالت ،شمارە  7638به تاریخ  ،91/6/26صفحە 18
اندیشە

سەرچاوە:
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2582979
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لیبراڵ دیموكراسی و چاوخشاندنێك بە
دیدگاكانی جۆن ستیوارت میلدا
سیاوەش روزبە
لە فارسییەوە :رێباز مستەفا
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ج��ۆن س��ت��ی��وارت میل یەكێكە ل��ە گ���ەورە بیرمەندە سیاسی
كۆمەاڵیەتیيەكانی ئینگلستان و كاریگەری و جێپەنجەی بەسەر ئەندێشەی
لبیراڵەوە هەیە .بێ دوودڵی میل ئەفسانەیەك بوو لەبواری ئازادیی تاك
و بەرجەستەكەری لبیراڵیزمی ئینگلستان .ئەو لەژیانی سیاسی كۆمەاڵیەتیی
ئینگلستاندا ،چ لە چاكسازیی یاسای هەڵبژاردنەكان و چ لە بەدەستهێنانی
مافی دەنگدان بۆ ژنان رۆڵێكی گرنگی هەبووە.
لبیراڵدیموكراسی زادەی گۆڕانكاریيەكانی دوای شۆڕشی()1848
ە .ئەندێشەی سەرەكی الیەنگران و رۆشنبیرانی لبیراڵ ،سنورداركردنی
كاركردی لبیراڵیزم بوو .لەو بوارەدا ئەلێكس دی توكڤیاڵ لە ئەمریكاو جۆن
ستیوارت میل لەئینگلستان پێشەنگ و جڵەودارانی ئەو گۆڕانكاریە بوون.
میل بە ئاشكرا لە دیدگاو تێڕوانینەكانیدا لە بەرامبەر لبیراڵیزمدا كۆكی لە
لبیراڵ دیموكراسی دەكرد .بە هاتنەنێوی ئەندێشەگەلی وەك ناسیۆنالیستی،
دیموكراسی ،لبیراڵیزم ناچار بوو خۆی لەگەڵ ئەو ئەندێشانە بگونجێنێت.
یەكێك لە پرسە گرنگەكانی كە لبیراڵەكان لەو بارەیەوە رووبەرووی بوونەوە
دابینكردنی ئاشایشی قەڵەمڕەوی تایبەت بوو لە بەرامبەر دیموكراسی
كۆماریخوازی ،سۆسیالیزم و بەتایبەت هزرو مەیلە قووڵ و ریشەدارەكانی
 .ترس لە چارەنوسی خاوەندارێتیی تایبەتی و پایەماڵكردنی ،تاكە فاكتەری
ئەو دژبەریە نەبوو ،بەڵكو لە راستیدا ترسیان لە ستەمكاریی شاراوەی
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دیموكراسی زۆرینەش هەبوو.
لبیراڵیزمی نوێ دەرەنجامی زنجیرەیەك گۆڕانكاریی پەیوەستەیە بە
تێڕوانین و بنەما لبیراڵیيەكانی سەدەی نۆزدەیەم .ملمالنێ لە لبیراڵیزمی
كالسیك لەنوان لۆژیكی مافە جیهانی و گشتیەكان و هەنگاو و كاركردی
قەدەغەكردنی مافی سیای وەك وەك بنەمایەك ،بە قازانجی دیموكراسی
شكایەوە .ئەو گۆڕانكاریە بە قازانجی ئازادیخوازیی مەدەنی و دیدگاكانی
ئینتەرناسیۆنالیزمی لبیراڵ چووە پێش.
بێگومان میل نوسەرێكی بەتواناو بیرمەندێكی گەورەبوو لەبواری
ئابوری و سیاسەت ،جگە ل��ەوەش بایەخدانی بە ئەخالق ئ��ەوی لە
هاوسەردەمەكانی خۆی جیا كردەوە .یەكەمین كتێبی میل دەزگای لۆژیك
بوو كە لەساڵی ( )1843باڵو كرایەوە ،ئەم كتێبە لە بواری مێژووی زانستیی
لۆژیكدا زۆر كتێبێكی پڕ بەهایە .لە كتێبەكانی دیكەی میلدا ،دەتوانین ئاماژە
بە بنەماكانی ئابوریی سیاسی ،دەربارەی ئازادی و تێڕوانینگەلێك لەبواری
حكومەتی هەڵبژێردراو بكەین.
جۆن ستیوارت میل زیاتر بەهۆی لۆژیك و ئابوریەوە بەناوبانگە،
بەاڵم دیدگا سیاسيیەكانی ئەو بەتایبەت لە كتێبی دەربارەی ئازادی بووە
مایەی زەمینەسازی گۆڕانكاریەكی مەزن .ئەندێشەی ئەو سەرچاوەی لە
ئازادی و بەختەوەریی تاكەوە گرتوە .بەو باوەڕەی كە مرۆڤكارن تەنها
ئەوكاتە دەتوانن بگەن بە كۆمەڵگەیەكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی پێشكەوتوو
كە تاك بتوانێت پێگەیشتوو كامڵبووبێت .كامڵبوونی تاك لە دیدگای ئەو
واتە پەروەردەكردن و پێگەیاندنی ئەو خەسڵەتانەی كە بەهۆیانەوە تاك لە
تاكەكانی دیكە جیا دەكاتەوە و بااڵتر دەبێت .ئەمەش هەمان ئەو ئەركە
گرنگەی كۆمەڵگەیە ،ئامادەسازی كۆمەڵ بۆ پێشكەوتنی تاك ،بەاڵم میل
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ئازادی بە مەرجی سەرەكی بۆ ئەو پێشكەوتنە دەزانێت.
ئازادی لە ئەندێشەی ستیوارت میل لە سێ رووەوە هەڵسەنگێندراون:
یەكەم :ئازادی ئەندێشەو دەربڕین ،كە تیایدا لەبەر ئەوەی مرۆڤ
قابیلی هەڵەیە ،بۆیە هیچ كەس مافی لەنێو بردنی دەنگی پێچەوانەی نییە.
دووەم :ئازادیی زەوق و سەلیقە ،كە سەرچاوەی دژایەتیكردنی مەیلی
چوون بەرەو دەمارگیری و تاكڕەوی و مەیلی چوون بەرەوە نەرموونیانی
و یەكدی قبووڵكردنەوە گرتووە .گەشەی تاكایەتی بە واتای پێشكەوتن و
شكۆفایی تواناو زەوق و سەلیقەكانی تاكە و هەر ئەو پرسەش دەبێتە مایەی
فرەرەنگی و فرەدەنگی لەكۆمەڵ و فەرهەنگی كۆمەڵگەدا ،دوای ئەمانەش
نۆرەی ئازادیی كۆمەڵەكان دێت ،كە دەرهاویشتە و سەرچاوە گرتووی دوو
ئازادیی پێشترە.
«هیچ كۆمەڵگەیەك هەر جۆرە حكومەتێكی هەبێت ئازاد نییە،
مەگەر تەواوی ئەو ئازاديیانە رەچاو بكات و هیچ كۆمەڵگەیەك تەواو ئازاد
نییە ،ئەگەر ئەو ئازادیانەی تێدا رەهاو بێقەیدو بەند نەبن .تەنها ئازادیەك
كە ئەو پێناسەیە بیگرێتەوە ئازادیی پێشكەوتنی مرۆڤە بە خواستی خۆی
تا ئەو جێگایەی كە ئەوانی دی لەو پێشكەوتنە بێبەش نەكات ،یان كۆسپ
لەبەردەم هەوڵدانیان بۆ گەیشتن بە پێشكەوتن درووست نەكات.
هەر مرۆڤێك خۆی چاودێرو دیدەوانی تەندروستیی جەستە و
سەالمەتیی هۆش و دەرون��ی خۆیەتی .مرۆڤایەتی بە شتگەلێكی زیاتر
دەگات ،هەر كاتێك مرۆڤەكان ئازاد بكەن لەوەی خۆیان هەر چۆنێك
بەڕاستی دەزانن ئاوا بژین نەك وەك ئەوەی ئەوانی دی دەیانەوێت.« .
لبیراڵەكانی سەردەمی میل لەو بڕوایەدا بوون ،كە دەستەبەركردنی
ئازادیی تاك پێویستی بە پێشگیریكردن لە پەرەسەندن و فراوانبوونی
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دەسەاڵت و هەژموونی گشتی هەیە .بەالی ئەوانەوە گەورەترین هەڕەشە
لەسەر ئازادی لەالیەن حكومەتەوەیە .ستیوارت میل پێیوابوو كە ئازادیی
تاك و گەشەپێدان بە سنوری ئەو ئازادیە پێویستی بە هەبوونی حكومەتێك
هەیە ،هەرچی زیاتر وەاڵمگۆو سیستماتیك بێت ،بەاڵم ئەو لەو میانەدا
هەمیشە نیگەرانی ستەمكاریی زۆرینەبوو و پێناسەی ئەو لە ئازادی بریتی
بوو لە دەستەبەركردنی ئازادی و رێگرتن لە ستەمكاری پێشبینیكراو .جۆن
ستیوارت میل لە كتێبی دەربارەی ئازادی بە درێژی تێڕوانین و دیدگاكانی
خۆی سەبارەت بە ستەمكاریی زۆپرینە خستوەتەڕوو .كاتێك كە ستەمكار
كۆمەڵگە بێت یان بە واتایەكی دی زۆرینەی كۆمەڵ بێت ،ئیدی تەنها هەر
حوكمڕانی سیاسی ستەمكار نییە ،بەڵكو بەناوی زۆرینەوە هەوڵدەدرێت
رەوایی بەو ستەمكاریە بدرێت .دەستەاڵت لەو زۆرینەییەدا دەتوانێت
بڕیاری چەوت و نابەجێ بدات و خۆی ببێتە وێرانكەری كۆمەڵگە و ئەمەش
خراپترین جۆری ستەمكاریە.
میل لەو باوەڕەدابوو كە هەمووان دەبێت لە حكومەتدا بەشداریيان
هەبێت .ئەو لە كتێبی حكومەتی هەڵبژێردراودا بە جەختكردنەوە لەو پرسە
پێیوابوو كە لبیراڵ دیموكراسی باشترین جۆری حكومەتە .كتێبی حكومەتی
هەڵبژێردراو كاتێك باڵوكراوەتەوە مافی دەنگدان بۆ پێكهێنانی پەرلەمان
لە هەمووو ئینگلستان كەمتر لە یەك ملیۆن كەس بوو .بە فراوانكردنی
مافی دەنگدان پایەو بنچینەی دەوڵەتی لبیراڵ كە دوای شۆڕشی ()1688
ی ئینگلستان بنیاتنرابوو ،فراون بوو .حەوت ساڵ دواتر مافی دەنگدان بە
كرێكاران و كەسانی هەژار درا .دەستەاڵتی زیاتر بەئەنجومەنی گەل دراو
ئەنجومەنی ئەعیان لەرووی سیاسیەوە توانایی خۆی لەدەستدا ،سیستەمی
خوێندن بۆ هەمووان بوو بە خۆڕایی و یەكێتیە پیشەییەكان لە زۆر
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سنوربەندی و بەرتەسككردنەوەی بواری كاركردنیان بەخشران و چاكسازیە
ئاینییەكان بە چوونی كەسانی الیك و بێئاین بۆ ئەنجومەن پەرەی پێدرا.
«من دەنگی زۆرینە وەك شتێكی خۆی لەخۆیدا نەخوازراو دەبينم،
كە دەتوانرێت وەك هۆكارێكی پێویست بۆ پێشگیری لە شتێكی خراپتر
بەرگە بگیرێت رەچاو ناكەم .من لە مافی دەنگدانی یەكسان وەك شتێك
لەنێوان ئەو شتانەی كە خۆی لەخۆیدا باشن ناڕوانم ،مەگەر ئەوەی بتوانێت
دەرەقەتی كێماسیيەكان بێت ،من ئەو بابەتە وەك بابەتێكی تاڕادەیەك باش
دەبینم! واتە شتێك كە لە نابەرامبەری و نایەكسانی سەرچاوەگرتوو لە
جیاكاری جێگیر لەسەر بنەمای سەركەوتنە ناپەیوەنددارەكان و رێكەوتوانە،
كەمتر مایەی بەرهەڵستكردن و رەخنەیە ،بەاڵم لەبنەڕەتدا چەوت وهەڵەیە،
چونكە ستانداردێكی هەڵە دەپەژرێنێت و كاریگەریەكی خراپ دادەنێتە سەر
هزری دەنگدەران».
میل لە خستنەڕووی تێڕوانینەكانیدا هەوڵیدا دوور بكەوێتەوە لە
شارە خەیاڵیيەكان ،ئامانجی ئەو بەشداریكردنی خەڵك بوو لەحكومەت
بۆ گەیشتن بەكۆمەڵگەیەكی دیموكراتیك .دیدو هەڵوێستی میل لەبارەی
پرسی دەستێوەردانی دەوڵەت لە قەڵەمڕەوی كۆمەڵگە كەمێك ئاڵۆزترو
جیاواز بوو لە هی هاوسەردەمەكانی خۆی .وا پێدەچێت كە دابەشكردنی
سامان لە روانگەی میل جیابوویەوە لە پەیوەندیە ئابوریيەكان .ئەو بە
رەتكردنەوەی بنەمای لیسەفێر ،دەستتێوەردانی دەوڵەت بە شتێكی رەواو
پێویست دەزانێت .میل بە خۆدورگرتن لە نەریتی سودگەرایی بێنتام و
پێناسەی خۆی لە سوودمەندی بەو واتایەی كە سودمەندی جێگیر لەسەر
بنەمای بەرژەوەندیە هەمیشەیی و پایەدارەكانی مرۆڤ وەك بوونەوەرێكی
پێشكەوتو و لەگەشەكردن ،لەو باوەڕەدابوو كە دادگەری بە واتای رەزامەندیی
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زۆربەی تاكەكان نییەو لەو بارەیەوە باشترین حكومەت هەمان حكومەتی
نوێنەرایەتیە ،بەاڵم میل لەو پرسەدا گرنگیەكی تایبەت بە پەیوەندیی نێوان
نوێنەرو مافەكانی دەدات .ئەو یەكێك لەو بیرمەندانەیە ،كە نوێنەر بە
خاوەنی دەستەاڵتی هەڵبژاردن (ئیختیار)و سەلیقەی جێگیر لەسەر بنەمای
عەقڵگەرایی و ویژدان دەزانێت.
میل پێیوابوو تەنانەت ئەگەر وایدابنێین حكومەت تەواو هاوڕاو
هاودەنگ بێت لەگەڵ رای خەڵكدا ،هێشتا كاتێك ئازادیيەكانی خەڵك
پێشێل دەكات ،هەرگیز پیادەكردنی دەستەاڵتی توندوتیژو زەبروزەنگی خۆی
لەبەرچاو ناگرێت و نابینێت .لەو رووەوە تەنانەت باشترین حكومەتەكان
لەتەك خراپترین جۆری حكومەتەكان جیاوزایيان نییە و هیچ یەكیان
شایستەی ئەوە نین ئەو دەستەاڵتە پەیڕەو بكەن ،چونكە ئەو دەسەاڵتە بە
تەواوی ناڕەوایە.
نەهێنانەدی خواستی خەڵك و ناڕەزایەتی لە بەرامبەر شێوازی
دەستێوەردانی دەوڵەت ،ئەو كاتەی كە لەسەر بنەمای ئازادیی تاك نەبێت،
ئەنجامی یەكێك لە فاكتەرەكانی خوارەوەیە:
یەكەم :ئەوەی كە ئەو كارانەی دەبێت ئەنجام بدرێن ،ئەو كاتە
باشتر ئەنجام دەدرێن ،كە لەالیەن تاكەكانەوە بێت نەك دەوڵەت .كایە
ئابوری و پیشەسازیيەكان كە بەرژەوەندیی تاكیان تیایە هیچ كەس جگە لە
خودی تاك ناتوانێت بە باشی بەڕیوەیان ببات.
دوای ئەوە نۆرە دێتە سەر بواری پەروەردە و فێركردن و توانای
دەستنیشانكردن و بەڕێوەبردنی كۆمەڵەگە ،تەنانەت ئەگەر ئەنجامدانی
باشتری كار لەالیەن دەوڵەتەوە ،لەماوەی درێژخایەن واباشە كە كار لەالیەن
تاكەكان ئەنجام بدرێت ،تاكو بەوشێوەیە لەبەڕێوەبردنی كۆمەڵگە بەشداری
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هەبێت و توانا تاكەكەسیەكانی خۆی رابهێنێت و پەروەردە بكات.
سێیەم پێشگیری لەپەرەسەندنی دەستێوەردانی دەوڵەت و هاتنەدیی
خراپەكاریی رەهایە .پەرەسەندنی ئاست و رێژەی نفوزی دەوڵەت لە
كۆمەڵگەدا ،دەبێتە مایەی لەناوبردنی ئازادیيەكانی تاك و پێشگیریكردن
لەگەشەی مرۆیی.
میل كەڵكەكانی ئەو بنەمایانە بەسەرچووە لەدوو بنەمای گرنگ
دەزانێت ،كە رەچاوكردن و پاراستنیان دەبنە دەستەبەرێك بۆ ئازادی و
ئەمنییەتی تاك .یەكەمیان ئەوەی كە تاك لە ئەنجامدانی ئەو كارانەی كە
هەر پەیوەندیدارن بە خۆی و پەیوەندی بە ئەوانی دیكەوە نییە ،تەواو ئازاد
و ناپەرپرسیارە بەرامبەر كۆمەڵ .دووەمیان ئەوەی كە لە هەندێك بابەتدا
كە تاك كارەكەی پەیوەندیدارە بە كۆمەڵ و كارو بەرخوردانی تاكەكانی
دیكەی كۆمەڵگە ،ئەگەر زیان بەبەرژەوەنديیەكانی ئەوانی دیكە بكەوێت ،لە
بەرامبەر كۆمەڵدا بەرپرسیارە و رووبەڕووی سزایەك دەبێتەوە ،كە لەالیەن
كۆمەڵەوە دیاریدەكرێت.

سەرچاوەكان:
 -1دربارە ازادی ،جۆن ستیوارت میل ،محمود صناعی
 -2حكومت انتخابی ،جۆن ستیوارت میل،علی رامین
-3فلسفە جۆن ستیوارت میل ،سوزان لی اندرسن ،خشایار دیهیمی
-4ژێدەر)iran-liberaldemocrat.info(:
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لە بارەی (جۆن ستیوارت میل)وە
م.د .لیندسای
لە عەرەبییەوە :محەمەد چیا
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(جۆن ستیوارت میل) لەساڵی ()1806دا لەدایكبووە( ،جیمس میل)
ی باوكی و (جێرمی بنتام)ی هاوڕێی پەروەردەكردنیان لە ئەستۆگرت ،بۆ
ئەوەی كلتوری مەزهەبی سوودگەرایی بەردەوامیی پێبدات ،دوای مردنی ئەو
دوانەش جۆن سەركردایەتی مەزهەبەكەی گرتە ئەستۆ ،یان بەالنی كەمەوە
بووە نوێنەری فەیلەسوفە ڕادیكاڵەكان .1لەساڵی ( )1832وەك فەرمانبەر
لەكۆمپانیای (ماڵی هیندی) دامەزراو لەساڵی ()1856دا لەكۆتاییدا بووە سەرۆكی
ئەو بەشەی كەتێیدا كاریدەكرد .كاتێكیش كۆمپانیای هیندی خۆرهەاڵتی لەساڵی
( )1857هەڵوەشێنرایەوە قبوڵی نەكرد كەلەسایەی دەسەاڵتە نوێیەكەیدا كار
بكات و لەساڵی ()1858دا خانەنشین بوو ،پاشان لەساڵی ()1865دا بە ئەندام
پەرلەمان هەڵبژێرا وەك نوێنەرێك لە بازنەی ویستمینیر ،ئەگەرچی جارێكی
دیكە هەڵنەبژێرایەوە لەساڵی ()1868دا ،پاش ئەمە ژیانی خۆی تەرخانكرد بۆ
توێژینەوە فەلسەفی و ئەدەبیيەكان هەتا لەساڵی ()1873دا كۆچی دواییكرد.
كارەكەی (میل) لە كۆمپانیای (ماڵی هیندی)دا كاتێكی زۆری
بۆ دەگێڕایەوە ،ئەمەش بواری نوسینی بۆ ڕەخساند بەرهەمێكی ئەدەبی
زۆری هەبێت .ئەگەرچی زۆربەی گەورەی كاتەكەیشی تەرخانكردبوو بۆ
پێداچونەوەی كتێب و نوسینی وتار لە گۆڤارە خولییەكاندا ،بە تایبەتیش
(گۆڤاری ویستمینیستەر ،)Westminster Reviewهەروەها باڵوكردنەوەی
كارەكانی باوكی و (بينتام) .
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لەنێو كارە نەمرو هەرە گرنگەكانیشیدا ،سەرەڕای ئەو سێ كارەی
كە لەم كتێبەدا هەیە ،كتێبەكەی لەبارەی لۆژیك كە لە ساڵی ( )1842دا
باڵویكردەوە ،هەروەها (ئابوریی سیاسیی) (  )political economyكە لە
ساڵی( )1848باڵویكرایەوە ،هەروەها (لێكۆڵینەوەیەك لە فەلسەفەی ولیەم
هامیلتون ( )Examination of sir Hamiltons philosophyلە ساڵی (1869دا)
باڵوكرایەوە ،هەروەها ئەتروحەیەك بە ناونیشانی (ملكەچپێكردنی ژنان)1
( ،)The subjection womenلەساڵی ()1861دا نوسراوە و لە ساڵی ()1869
دا ،باڵوكراوەتەوە ،هەروەها سێ وتار كەلەدوای مردنی باڵبوونەتەوە كە
بریتین لە (سروشت)و (سودی ئایين) و مەزهەبی بەخوداكردن.
لەنێوان ئەو سێ كارەشیدا كە ئەم كتێبەمان لەخۆی دەگرێت( ،تیۆری
سودگەرایی) و (ئازادیی) و (لێكۆڵینەوەیەك لە حكومەتی پەرلەمانی) .ئێمە
وای دەبینینەوە كە كاری دووەم زۆر بەوردی گوزارشت لە ڕاوبۆچوونی ئەو
دەكەن .لەساڵی ()1854دا نەخشەسازی بۆ داناوە ،پاشانیش بە گرنگیەكی
زۆرەوە پێیداچووەتەوە ،وەكو پێشكەشكردنی كتێبەكەش دەریخستووە،
دەردەكەوێت زۆر سوودی لە هاوكاری هاوسەرەكەی و ڕەخنەكانی كردووە،
پاشان كتێبەكەی لەدوای مردنی باڵوكرایەوە ،واتە لەساڵی ()1859دا .ڕاستیشە
ئەگەر بڵێین كە ئەمەیان لە هەموو كتێبەكانی بەناوبانگترە و تێیدا ڕاوبۆچوونە
تایبەتیيەكانی خۆی و بنەما كەسیی و تایبەتیيەكانی لەخۆ دەگرێت ،بەاڵم
(تیۆری سودگەرایی) كە بەرهەمی كۆمەڵێك وت��اری (میل)ن كە پێشتر
نوسیويەتی ،یەكەمجار لە گۆڤاری فریز ()Frazer Magazineدا لەساڵی ()1861
باڵوبووەوە ،پاشانیش جاری دووەم لە ساڵی ()1863دا باڵوكرایەوە ،هەروەها
هەمان ساڵ ()1861لەگەڵ (لێكۆڵینەوەیەك لە حكومەتی پەرلەمانی)دا جارێكی
دیكە باڵوكرایەوە.
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(میل) لەناو كلتوری مەزهەبی سودگەرایدا پەروەردە بوو ،بە مانای
وردی ئەم وشەیە ،هیچ هەوڵێكی داڕێژراو و ڕێكخراویش نییە ،بتوانێت
عەقڵی الوێك پەرداخ بكات و بیخاتە سەر میزاجێك كە نەگۆڕێت وەك
چۆن ئەو پالنە سەرسوڕهێنەرەی ئەو لێكۆڵینەوەیەی كە (بينتام )4و (میل
)5ی باوك سەپاندیان بەسەر (میل)ی الوو پڕ لە هیوادا ،بەاڵم سەرەڕای
ئەمە ،نابینین تەنها لەژمارەیەكی كەمی بیرمەنداندا نەبێت ،كە بتوانن
وەك (جۆن ستیوارت میل) كرانەوەیەكی عەقڵی و هاوسۆزیيان لەگەڵ ڕاو
بۆچوونە جۆراوجۆرو تەواو جیاوازەكاندا هەبێت( ،میل) هیواكانی باوكی
بەدیهێنا بە بەردەوامیدان بە كلتوری مەزهەبيی سودگەرایی ،بەاڵم ئەو بۆ
خۆی سودگەرایەكی جیاواز بوو وەك لە دوایيدا دەیبینین.
(ئینتیقائیەت))Electiccism(6ی (میل) ،س��ەرچ��اوەی هێزو لە
هەمانكاتیشدا الوازیی بوو لە نوسینەكانیدا :سەرچاوەی هێزە ،چونكە
هۆكاری جەماوەرە (سودگەراییە) مەزنەكەی بوو ،هەروەها وەاڵمدانەوە
بەرفراوانەكەی و هاوسۆزی لەگەڵ باشترین ئەو بیرۆكانەی كە لە قوتابخانە
دژو نەیارەكاندا هەبوون ،سەرچاوەی الوازیشە؛ بەهۆی ڕێكنەكەوتن و
نەبوونی ڕوونییەوە ،كە زۆرجار هاوڕێیەتی عەقڵی هاوسۆز (عەقڵێك كە
هاوسۆزی دەنوێنێت و سازشكارە) دەكات( .میل) ڕێزێكی زۆری بۆ باوكی و
(بينتام) دادەنا ،بەاڵم مەودای ئەو جیاوازییە گەورەیەی نەدەزانی كە لەنێوان
ناوەڕۆكی فیكری خۆی و هی ئەواندا هەبوو .كاتێكیش بۆی دەردەكەوت
كە ڕاوبۆ چوونەكانی هاوڕێك نابێتەوە لەگەڵ فیكری ئەواندا ،ئەوا ئەوپەڕی
هەوڵ و كۆششی خۆی دەخستەگەڕ ،بۆ ئ��ەوەی ئەو جیاوازیانە كەم
بكاتەوە ،بەاڵم كاتێك جیاوازیەكان دور دەبوون لەڕێز یان لەالیەنگیری
بۆیان ،ئەوا سەرسامی خۆی لە بەرامبەردا دەردەبڕین ،بەاڵم لەهەمانكاتیشدا
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بەئازادییەوە ڕەخنەی لێدەگرتن .بۆ نمونە (كۆنت  )7كاریگەرییەكی مەزنی
كردبووە سەر (میل) ،بەاڵم بەبەردەوامی هۆشیار بوو بەرامبەر بە خاڵەكانی
جیاوازی كە هەبوون لەنێوان خۆی و(كۆنت)دا ،ئەگەر ئەو بیشیتوانیانە بە
شێوەیەكی بێگەرد لە بیروبۆچوونەكانی باوكی و (بينتام) بكۆڵێتەوە ،ئەوا
دەیتوانی بەشێوەی دیكەو جیاواز گوزارشتی لە تێڕوانینەكانی خۆی بكردایە،
بەاڵم ئەمە سروشتی ئەو نەبوو.
لەبەرئەوە دەبینین لە هەموو كتێبەكانیدا بەشێوەیەكی تەواو
یەكالكەرەوە دەستگرتنی خۆی بە بنەماكانی سودگەراییەوە ڕادەگەیەنێت،
بەاڵم پاشان دەبینین بەهۆی بە ویژدانییەوە لە بڕیاردان و كراوەیی زەینییەوە
دان بە هەندێك هەاڵوێردەییدا دەنێت و هەندێك خۆپارێزیش دەكات ،كە
سودگەرایی باوو كامڵ و تەسكبین بەهیچ شێوەیەك نەیدەتوانی دانیان پێدا
بنێت .ڕاستە وێنە كۆتاییەكە ،زۆر نزیك بوو لەواقیعەوە ،بەاڵم ئەمە نمایشی
تیۆرێكی دەكرد بە زۆرێك لە مەزهەبەوە ،بەاڵم كەمتر گونجاو بوو ،بەو
شێوەیە خوێنەری رەخنەگر بە بەردەوامی سەرسام دەبێت :بۆچی (میل) ئەم
بیرۆكەیە ،یان ئەوەیان وەردەگرێت؟! ..ئەو سور دەبێت لەسەر وەرگرتن و
كاركردن بە بنەماگەلێكی گشتیی سەرەڕای نەگونجانی ئەم بنەمایانە لەگەڵ
ڕوداوە دانپێدانراوەكاندا ،ڕاستیەیەكەش ئەوەیە (میل) بەزەینە كراوەكەیەوە
تەواو ڕەهاو ڕاشكاو بوو ،سەبارەت بەو مەزهەبەی كە بۆی مابویەوە.
ئەگەرچی توانای بۆ بونیادنانی مەزهەبێكی نوێ الواز بوو .ئەگەر (میل)
لوتبەرزیی (بينتام)ی هەبوایە ئەوا بە تەواوەتی لە مەزهەبەكەی (بينتام)
جیادەبوویەوە و هەوڵیدەدا بونیادی مەزهەبێك بنێت كە زیاتر راستگۆ بێت،
لەگەڵ ئەو رووداوانەی كە دەیناسین.
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ئەو زیادەڕۆیی كرد لەدڵسۆزیدا وەكچۆن زیادەرۆیی كرد لە نەبوونی
دیسپلین لە كارەكانیدا ،ئەو وەك زۆرێك لەبیرمەندان كە هاوشێوەو
هاوڕەوشی ئەم بوون وای بەباش زانی ،وا لەو بنەمایانە بكات ،كە دڵسۆز
بوو بۆیان هێندەی بكرێت نەرم بن ،بێئەوەی بێزاری بكەن بەوەی كە
زیاتر لەوەی لە توانادا بێت بارگرانیان بكات .گومانی تێدا نییە ئەم شێوازە
خەسڵەت و تایبەتمەندییەكی كاتی هەیە .وەك حاڵی هەمیشەیی نموونەی
ئەم شێوازە؛ ڕاستە ئەو سیفەتی زەین و عەقڵكراوەیی و بێگەردییە كەوا
نوسینەكانی (میل)ی پێناسراوە كەمەندكێشی چەندین كەس لە الیەنگرانی
كرد بۆ مەزهەبەكەی ،بەاڵم لە ماوەی دووردا كاریگەرییەكی زیان بەخشیی
هەبوو لەسەر (میل) وەك فەیلەسوفێك .دوو شێواز هەیە بۆ راڤەكردنی
كتێبەكانی .رێگەی یەكەم بریتیە لە رێگە سروشتییەكە ئەویش ئەوەیە كە
دانپێدانانەكەی وەربگرین بەوەی فەیلەسوفێكی سودگەراییە بەهەمان ئەو
مانایەی كە الی (بينتام) و (میل) ی باوك هەبوون .ئەگەر بەم شێوازەش
دەستمانپێكرد ئەوا دەبینین كە بیر كراوەیی (میل) دەبێتە هۆكاری ڕووخانی
ئەو ،چونكە هەموو دانپێدانانێك یان خۆپارێزییەك دەبێتە بیانویەك بۆ
ئاگاداركردنەوەی بەشێوەیەكی توند بۆ ئەو بیروباوەڕەی كە دانیپێداناوە،
بۆ كردنی بە شایەتێكی زۆرلێكراو بەسەر گەندەڵی و ناتەواویەكەیەوە.
نموونەی ئەم میتۆدەیش سودی دەبێت وەك ڕاهێنانێكی لۆژیكی و لە
لێكۆڵینەوەی پەرەسەندنی مێژوویی «مەزهەبی چێژدا» ،بەاڵم لە بەهای
ڕاستەقینەی نوسینەكانی (میل) كەم دەكاتەوە .لەالیەكی دیكەوە ،ئەگەر
رازیبون بەوەش كە ناتوانین بەهۆی ڕەوشە مێژوییەكەیەوە ،چاوەڕوانی
خستنەڕووی دەقێك و مەزهەبێكی تەواوەتی لێ بكەین ،ئەوا دەتوانین بەو
شێوەیە بۆ نوسینەكانی بڕوانین ،وەك ئەوەی ئاماژە دەكەن بە رێگەیەك
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بەرەو فەلسەفەیەكی نوێ ،كە زیاتر لەمە بونیادنەر بێت .دەكرێت فەلسەفە
بەدەست تەسكبینییەوە بناڵێنێت ،هێندەی ئەوەی كە بەدەست ناهاوڕێكییەوە
دەناڵێنێت ،هەڵەیەكی گەورەشە ئەگەر لەبەهای ئەو فەیلەسوفانە كەم
بكەینەوە ،ئەوانەی كەبەڕێژەیەك لەهاوسۆزی ئاشكراوە جەختدەكەنەوە،
كە گرفتە فەلسەفیەكان بەگەورەترین ڕادە لە گشتگیریی و هەمەگیریی
دەناسرێن ،لە هەمانكاتیشدا دەبێت لە بەقەرزارباریی (میل) كەم نەكەینەوە
بۆ پێشینەكانی خۆی لەفەیلەسوفە سودگەراكان ،یان وەرگرتنی بنەماكانی
ئەوان لەالیەن (میل)ەوە بەهەڵەیەك بزانین كەپەشیمانی بخوازێت .ئەو
قەرزاری باوكی و بينتامە بەهۆی خۆشەویستیەوە بۆ ڕوونی و وردبینی،
هەروەها ناڕەحەتبوونی لەو گشتاندنە ئاڵۆزانەدا كەناوی (سۆفیگەری)
لێناون .ئەم بیرۆكانەیش خزمەتێكی گەورەیان بەو كردووە لە كارەكانیدا .لە
واقیعیشدا ئەو پێدراوانەی كە پێویستە لەسەرمان لێیانبكۆڵینەوە لە هەموو
چاالكییە مرۆڤایەتیەكاندا ،ئیدی ئەگەر لەبواری ئەخالق یان سیاسەت یان
ئابوریدا بێت هەمەجۆرن ،هەمەجۆرییەكی گەورە و ئاڵۆز بەڕادەیەك ئێمە
خۆمان دەبینینەوە پابەندین بەوەی ،یان وریایمان چڕبكەینەوە لەسەر ئەو
بنەمایانەی كە سادەو روون دەبن و روداوەكانیش واز لێ بێنین ،بۆ خۆیان
بێن و بچن و نۆرە بكەن ،ئەوەش هەڵەی (بينتام) بوو لە سیاسەت و هەڵەی
ئابوریناسەكان بوو لە زانستی ئابوریی سیاسییدا ،یان بە تەواوی دەستبەرداری
بنەماكان بین كاتێك بۆمان دەردەكەوێت ،كە تیۆرەكان ناتوانن روداوەكان
لەخۆ بگرن بەهۆی گەورەییانەوە ،لەم حاڵەتەدا دەستەوسان دەبین بە
ناچاریی لەپشت ئەو وشانەوە بمێنینەوە كە ئاماژە بە مانایەكی ئاڵۆزو
ناڕوون و نیوە ئاشكرا دەكەن ،یان مەزهەبێكی ئەزمونگەری وەربگرین
كە روداوەكان وا پێناسە دەكات بەب ێ ئەوەی هیچ بنەمایەكی شاراوەیان
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تێدا ببینێتەوە ،بەاڵم (میل) وریایی خۆی و خوێنەرەكانی لە پێویستیەكی
دووالیەنەدا چڕ دەكاتەوە ،ئەوانیش بیركردنەوەی ڕوون و تێبینی بێگەرد
و نەزیهانەیە.
بەاڵم ئایا ئەو ڕوونییە فیكرییەی بەدیهێناوە ،كە ئەو گرنگییەی
پێدابوو ،ئەمە پرسیارێكە ڕاوبۆچونەكان لەبارەیەوە جیاوازن ،بەهۆی ئەوەی
بەهیچ شێوەیەك ناكرێت ڕوونی فیكر هاوڕێكیی جیابكرێتەوە ،لەپشت ڕوونی
شێوازی (میل)شەوە بەبەردەوامیی ئاڵۆزیی و شاراوەییەك لەفیكردا هەیە.
لەم سیفەتەیشدا هاوشێوەی (لوك)8ی مەزنی پێشینەیەتی( .لۆك) هەمان
كرانەوەی فیكری هەبوو ،هەمان ئارەزووی بێگەردی هەبوو بۆ داننان بە
روداوەكاندا .هەرەیەكەشیان جەماوەرێكیان بۆ خۆیان بەدەستهێنا ،بەهۆی
شێوازە نەرم و ئاسانەكەیانەوە ،هەردووكیشیان بەدەست هەمان تۆمەتی
نەبوونی هاوڕێكییەوە نااڵندویانە .هەردووكیشیان پێكەوە ئارەزووی ڕوونی
و وردبینیان دەكرد ،دەترسان لەهەموو شتێكیش كە لەلێكدانەوەدا سیفەتی
ناڕوونیی و پەیپێبەریانەی تێدابێت ،ئەمەش وایكرد هەردووكیان رقیان لە
بەدواداچوونی ئەو دەرئەنجامانە بێت كە هەڵگۆزراوی ئەو شتانە بوون
كە بڕوایان پێی هەبوو( .لۆك) لە سادەترینی ئەو نوسەرانە دەردەكەوێت
كاتێك بە شێوەیەكی خێرا دەیخوێنینەوە ،بەاڵم كاتێك هەوڵدەدەین پوختەی
دەرئەنجام و ناوەڕۆكی بیرۆكەكانی وەربگرین ،یان كاتێك سور دەبین
لەسەر ئەوەی كە پێویستە بە بەردەوامی هەمان وشەكان بە یەك مانا
بەكاربهێنین ،ئەوا لەم حاڵەتەدا مەزهەبەكەی بە شێوەیەك دەبینینەوە كە
پڕە لە ئاڵۆزیی و ناڕوونیی .ئەم حاڵەتەیش الی (میل) بە هەمانشێوەیە ،لە
واقیعیشدا كاتێك ئەو وشانەى كە (میل) ڕقی لێیان دەبێتەوە ،پەیپێبردن و
بوونەوەری زیندوو ،دەكرێت لەڕاستیدا ئەو وشانە ئاڵۆزو ئاماژە نادیاربن،
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ئەمەش لەالیەكەوە بە هەمیشەیی بەو شێوەیە نییە ،لەالیەكی دیكەشەوە
بەبێ ئەم وێناكردنانە ناكرێت تێڕوانینێكی ڕاست و درووست سەبارەت
بە كۆمەڵگە وەربگیرێت .ئێمە دەبینین (میل) بە بەردەوامی دەیەوێت
بەرەو تێڕوانینێكی ئۆرگانی بچێت لەبارەی كۆمەڵگەوە ،كە رێك و گونجاو
بێت ،بەاڵم دەبینین لێی دەكشێتەوە لە ترسی ئەوەی نەك بكەوێتە ناو
ئاڵۆزیی و ناڕوونییەوە .تاكە چارەسەرێكیش بۆ خۆالدان لەم گرفتە ئەوەیە،
بە شێوەیەك بیربكاتەوە لەبارەی كۆمەڵگەوە كە روون بێت ،چونكە ئەم
تێڕوانینێكی فەلسەفی ڕاستەقینەیە ،ئەمەش كارێكە كە هەرگیز نەیتوانی
بەدی بهێنێت سەرەڕای ئەوەی كە رێگەكەی بەو ئاراستەیەدا خۆشكرد.
تایبەتمەندیی نوسین الی (میل) هیچ شتێك ڕوونی ناكاتەوە ،هێندەی
ئەوەی نامەكەی « تیۆری سوود» ڕوونی دەكاتەوە ،كە لە پاش نامەكەی
لەبارەی (ئازادیی)ەوە باڵوكرایەوە ،بەاڵم مادام بوارەكەشی فراوانترە ئەوا
مافی ئەوەمان هەیە دەست بكەین بە توێژینەوەیەكی گشتیی لە بارەی تیۆری
سودەوە وەك مەزهەبێكی فەلسەفی .ئەو بنەمایەی (میل) كە پەیوەستە بە
مانای سودەوە مەسەلەیەكە ،لەالیەنی زانستییەوە گوزارشت لەهەڵوێستی
(بنتام) دەكات .لەوەدا ئەو ئایدۆلۆژیایەی كە سود وەك بنچینەی ئەخالق
وەردەگرێت ،یان گەورەترین رێژە لە خۆشگوزەرانی وایدەبینێت كردارەكان
درووستدەبن هێندەی ئەوەی بەختەوەریی و خۆشی زیاد دەكەن ،هەڵەش
دەبن هێندەی ئەوەی كە بە هۆیانەوە پێچەوانەی خۆشی و بەختەوەریی
بەرهەمدێنن .مەبەستیش لە خۆشی بریتیە لە چێژوو نەبوونی ئازار،
بە ئازاركێشی و نائامادەیی چێژ( .میل) دەستی بە بەشی یەكەمی ئەم
مەسەلەیەوە گرت ،ئەمە ئەو بنەما سەرەكییە بوو كە ئەم ئەتروحەیە
بەرگری لێدەكرد ،بەاڵم بۆ بەشی دووەمی ئەم مەسەلەیە ئەو خۆپارێزی و
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هەاڵوێردەی زۆر زیاد دەكات ،بەڕادەیەك كە پارێزگاری كردن لێی شتێكی
لێ ناكەوێتەوە ،ئاڵۆزی و ناڕوونی نەبێت .ئەمە لە كاتێكدا بەشی دووەم
بەنسبەت (بينتام)ەوە زیاتر مایەی گرنگییە ،چونكە مەزهەبەكەی زیاتر لەسەر
گریمانەیەكی سایكۆلۆژی ،سادە و لە هەمانكاتدا ناجەختلێكراو دەوەستێت،
كە دەڵێت چێژو رزگاربوون لەئازار بریتیە لە تاكە مەبەست بۆ ئارەزوو یان
بۆ ئیرادە .ئەمەش بەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ ئەوە دەگەیەنێت ،ئەو وتەیەی
هیچ مانایەك ناگەیەنێت كە دەڵێت :پێویستە لەسەرمان ئارەزووی چێژ
بكەین ،پێویستی سایكۆلۆژیی دەڵێت هەر یەكێك لە ئێمە بەو شێوەیە كار
دەكات كە پێیوایە ئەو كارە گەورەترین بڕ لە چێژی بۆ دەهێنێت .ئەوەش
بریتیە لە حەقیقەتی جەوهەریی سروشتی مرۆیی :ئەمە خۆپەرستییە .ئەمە
بریتیە لەواقیعی جەوهەری سروشتی مرۆیی ،كەهاوپەیوەستە بەڕەگەزیی
مرۆییەوە ،كەپێویستە لەسەر یاسادانەر بەهەندی وەریبگرێت ،پاشان
گریمانەیەكی زۆر گرنگ بۆ ئەوە زیاد دەكەم ئەویش ئەوەیە كەدەكرێت چێژ
ژمێرەبكرێت ،ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت قسەكردن لەبارەی كۆی چێژەكانەوە
یان ژمێرەكردنیان قسەكردنێكی مانادارە ،ئەمەش بەشێوەیەكی الوەكی ئەوە
دەگەیەنێت كە هەموو چێژەكان لەرووی چۆنێتیەوە یەكسانن ،ئەمەش
لەبەرئەوەی چێژە جۆراوجۆرەكان لەرووی چۆنێتیەوە ناكرێت كۆبكرێنەوە،
پاشانیش چێژ بریتیە لەئامانج لەئارەزوو كەناكرێت بەشێوەیەكی تەواوەتی
رووت بكرێتەوە ،لەو بابەتانەی كەبەرهەمی هێناون( ،لەوەدا چێژ وەرگرتن
لە یاریەكان و چێژوەرگرتن لەشیعر یەكسان دەبێت) هەروەك چۆن دەكرێت
بەشێوەیەكی تەواوەتی ڕوت بكرێتەوە لەو كەسانەی كە هەستیپێدەكەن
(هەموو كەسێك وەك كەسێكی دیكە وای��ە ،بۆ هیچ كەسێكیش نییە
لەكەسەكانی دیكە زیاتر بێت) .زیادەڕۆیش ناكەین ئەگەر ووتمان ،كە شتێكی
50

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل

روونە هەموو ئەم گریمانانە هەڵەن ،چونكە ئارەزوو بابەتەكانی چێژ دەكاتە
ئامانج نەك خودی چێژ .ئێمە هەست بەچێژ دەكەین تەنها كاتێك ،كە ئەوەی
دەمانەوێت بەدەستیدەهێنین ،كەواتە پێویستە لەسەرمان سەرەتا شتێكمان
بوێت .ئەمەش بەرۆڵی خۆی واتە ئێمە ناتوانین چێژ لەو بابەتە جیابكەینەوە
كەبەرهەمی دەهێنێت .بەتەنها زانستی دەروونناسی قووڵیشە كە دەتوانێت
گریمانەی ئەگەری پێوانەكردنی ڕێژەی چێژەكان بكات و بەراوردیيان بكات
بەیەك .ئەوەش مانایەكی نییە كە بڵێین دوو رێژە لەچێژ هەن كە تەواو
یەكسانن ،پاشانیش چێژەكان ڕەنگە تەواو یەك لەیەك جیاوازبن ،پاشانیش
ناكرێت گریمانەی ئەوە بكەین كە دەكرێت لەرووی چەندایەتیەوە بەراوردی
چێژی كەسە جیاوازەكان بكەین ،مەبەستم ئەوەیە ناكرێت كۆمەڵگە وەك
كۆمایەك لە تاكەكەكان دابنێین ،كە دەڵێت یاسادانەری داناو سەركەتوو
وا بڕوانێت كە چۆن دەكرێت هەر تاكێك لێیان هێندەی یەك چێژیان
هەبێت ،یان وەك یەك چێژ وەربگرن ،لە ڕاستیشدا هیچ شتێك لەم
سێ گریمانەیە ناكرێت بەشێوەیەكی (جەوهەری) بە تیۆری جۆن ستیوارت
(میل) دابنرێن .ئەو ڕاشكاوانە گریمانەی دووەم رەتدەكاتەوە ،لە مەسەلە
بەناوبانگەكەیدا كە تێیدا چۆنێتی چێژەكان جیادەكاتەوە ،لەم حاڵەتەشدا
لەگەڵ ئەو پێناسە بنەڕەتیەدا هاوڕایە ،كە ئاماژەمان پێكرد ،هەروەها
رەتی گریمانەی سێیەمیش دەكاتەوە لەو وتەیەیدا كە تێیدا دەڵێت“ :وا
باشترە كە مرۆڤ سوكراتێكی ناڕازی بێت لەوەی كە گەلۆرێكی ڕازی بێت»
ئەو دەستبەرداری گریمانەی یەكەم دەبێت لەو مەسەلەیەدا كەوا كەشفی
ئەو پارادۆكس (مفارقە)انە دەكات ،كە لە مەزهەبی چێژدا هەیە ،ئەویش
ئەوەیە كە دەڵێت :توانایی هۆشیارانە بۆ دەستبەرداربوونی بەختەوەریی
تاك ساز دەكات ،بۆ ئەوەی پێیوابێت دەتوانێت بەختەوەریی بەدیبهێنێت”.
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پاشی سیانزە الپەڕەیش شتێك نابینیتەوە ،كەلەبنەما بنەڕەتیەكانی مەزهەبی
(بنتام) مابێتەوە ،چونكە حسابكردنی چێژەكان و بەرژەوەندییە خودییەكان،
جەوهەری مەزهەبی سودن الی (بينتام) .فەلسەفەكەی ئەو دەشێت بۆ ئەو
یاسادانەرەی كەوا دەڕوانێت بۆ مرۆڤەكان وەك چەند یەكەیەك كە توانایان
هەیە بڕێكی یەكسان لەچێژ بەدی بهێنن ،وەكو یاسادانەرێكیش ئەركیەتی
كە بیخاتە پێشچاوی خۆیەوە .ئەگەر بیشمانەوێت یاسا بێگەرد بێت ،ئەوا
لەمەدا ناتوانێت مامەڵە لەگەڵ هیچ سێبەرێكدا بكات ،ئەگەرچی كەمیش
بێت لە جیاوازی چۆنێتی ،.چونكە ئەو دەبێت تاكە گرنگیپێدانی بریتی بێت
لە دڵنیابوونەوە لەوەی ئایا الی هەموو تاكەكان هەمان رێژەی یەكسان
لەچێژ هەیە ،لەم حاڵەتەشدا یاسا گرنگی نادات بە جۆری چێژەكانی تاك
مادام چێژوەرگرتن لەو چێژانە دژ ناوەستێتەوە لەگەڵ خەڵكانی دیكەدا.
لەڕاستیدا ئەم تەنگكردنەوە بەئەنقەستەو سادەكردنەوەیەكی بەهێزی
گرفتەكە سەرچاوەی هێزە لە مەزهەبێكدا كە ئامانجی سەرەكی تێكشكاندی
(بەرژەوەندییە خراپەكان) و چاكسازیی گەندەڵییەكان .كاتێكیش كاتی ئەوە
هات بۆ رووبەڕووبونەوەی گرفتی بونیادنان ،كەموكوڕیيەكانی وایان لێهات
بە شێوەیەكی روونتر دەركەوتن .كاتێكیش (جۆن ستیوارت میل) دەركەوت،
وەك لە دواییدا دەیبینین ،كە پرۆسەی تێكدان بەشێوەیەكی كرداریی ڕوویدا
بوو ،ئاستەنگەكانی پرۆسەی بونیادنانیش خۆیان بەدیار دەخست.
لەسەر ئ��ەوەش ئەگەر وازم��ان لە مەزهەبی (بينتام) هێنا ،چی
دەمێنێتەوە؟ دەبێت چی شوێنی بگرێتەوە؟ ئەمەش بە باشترین شێوە
دەبینینەوە ئەگەر بەوردی لە خۆپارێزی (میل) بكۆڵینەوە دەربارەی چێژ،
هەروەها چارسەركردنی بۆ پەیوەندی لەنێوان چێژی تاك لەگەڵ چێژی
كەسانی دیكەدا( .میل) جەخت دەكاتەوە كە چێژەكان دەگۆڕێن گۆڕانێكی
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چۆنایەتی بەڕادەیەك كە دەكرێت چاوپۆشی بكەین ،لەهەر پرسیارێك كە
پەیوەندی بەچەندەوە هەبێت« .بوونی خاوەن بەهرەی بااڵ پێویستی بەزۆر
شت هەیە بۆ ئەوەی خۆشحاڵ ببێت ،ئەگەری ئەوەش زیاترە كە تووشی
هەستێكی پڕ ئێش و بەسوێ ببێتەوە ،گومانیشی تێدا نییە كە ئەو زیاتر
رووبەڕووی ئەم ئەشكەنجەیە دەبێتەوە لە بوونەوەرێك كە لەڕووی جۆرەوە
لەم نزمترە ،بەاڵم بە چاوپۆشینیش لەوەی ڕەنگە كە ئەو ئازارەی رووبەڕوو
بێتەوە ئەوا هەرگیز ناكرێت البدات بۆ ئەو ئاستەی كە هەست بكات لە
پلەیەكی نزمتردایە لە بوون” .كەوات چێژ خۆی بۆ خۆی ،چاكە نییە،
لەواقیعیشدا مرۆڤەكان ئارەزووی ئەم چێژە ناكەن .ئەو پاڵنەریش كە وایان
لێدەكات ،بۆ ئەوەی هەر چێژێك هەڵبژێرن لەبری چێژێكی دیكە ،ناكرێت
بەرێژەی چێژەكە گوزارشتی لێ بكرێت ،ئەمەش لەبەرئەوەی ڕەنگە یەكێك
لەچێژەكان مرۆڤێك بە رادەیەكی كەمتر خۆشحاڵ بكەن ،بەشێوەیەك لەوەی
لەگەڵ چێژێكی تردا بوایەو بە شێوازێكی دیكە .ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت
كە دەبێت جیاكاریی بكرێت لەنێوان بەختەوەریی و لەنێوان چێژدا ،لێرەدا
(میل) هاوپەیمانی لەگەڵ ئەرستۆ دەبەستێت لەدژی ئەریستیبوس ،9لەگەڵ
مەزهەبی بەختەوەریدا دژ بەمەزهەبی چێژ ،بەاڵم لەبەرئەوەی هەرگیز
بەئاگا نەبوو لەوەی كە ئەو ئەم جیاكارییەی وەرگرتووە ئەوا ئەو بۆ
جاری دووەم جارێكی دیكە دەگەڕێتەوە بۆ بەڵگەكانی مەزهەبی چێژ بەب ێ
ئەوەی بەشێوەیەكی تەواو رووبەڕووی گرفتی بەختەوەریی ببێتەوە .ئەگەر
بەختەوەریش ئامانجی مرۆڤ بێت ،ئەوا بونیادی ئەم بەختەوەرییە چییە؟
كاتێك دەڵێین :چێژ وەرگرتن ناكرێت ببێتە پێوەری بەختەوەریی ،ئەوە روون
دەبێت كە پێویستە لەسەرمان بەدوای پێوەرێكی دیكەدا بگەڕێین ،سەرەڕای
ئەوەش بۆمان ڕووندەبێتەوە ،ناكرێت بەو ئاسانییە لە رێگەی مەزهەبی
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ئەزمونگەرییەوە گرفتەكە چارەسەر بكرێت ،چونكە مرۆڤە جۆربەجۆرەكان
لەرێگەی جۆراوجۆرەوە بەختەوەریی و بەدەستدێنن .پێویستیشە لەسەرمان
لەنێوان ئەو مرۆڤە جۆراوجۆرانەدا بگەینە بڕیارێك ،ئەوەش بریتیە لە گرفتی
سەرەكی بەنسبەت ئەخالقی ئەرستۆوە ،چارەسەركردنیشی بریتیە لەكارى
عەقڵ .ئێستا دەردەكەوێت كە دەركپێكردنەكانی (میل) بۆ ئاڵۆزییەكانی
سروشتی مرۆڤەكان ،و توانا هەمەجۆرو جیاوازەكانیان بۆ بەدەستهێنانی
بەختەوەریی بەرەو هەمان ئاراستەی برد .دەڵێت « :بەختەوەریی تەنها
بیرۆكەیەكی رووت و ئەبستراكت نییە ،بەڵكو هەموویەكی عەینییە»
هەروەها دەڵێت « :رەگەزەكانی بەختەوەریی زۆر هەمەجۆرن» .پاشانیش
ئەو پێیوایە گرفتێك هەیە و ،دەبێت بڕیارێك وەربگیرێت لەنێوان ئەم
چێژانەدا كەلەڕووی چۆنییەتیەوە جیاوازن .كە ئەو لەكۆتاییدا بەجێیدەهێڵێت
بۆ «بڕیاری دادوەرە بەتواناو دادپەروەرەكان» .ئەمەش پەنابردنی ئەرستۆمان
بەبیر دەهێنێتەوە بۆ مرۆڤی دانا ،بەاڵم توانایی بڕیاردان ،الی (میل) ،بە
زۆرترین ئەو ڕێگایانە دیاریدەكرێت كە میكانیكین بە هەڵبژاردن لەنێوان
دوو چێژدا ،كاتێك كە یەكێك لە چێژەكان رەزامەندی زۆربەی زۆری ئەو
كەسانەی لەسەر دەبێت كە تاقیانكردوەتەوە ،بە چاوپۆشین لەهەر هەستێكی
ئیلزامیی ئەخالقی بۆ هەڵبژاردنی ،ئەوا ئەمە چێژێكە زۆرترین ئارەزووی
لەسەرە ،هەروەها بەڵگەی (میل) ئەو چێژانە دەگرێتەوە كە زۆرترین
نەجابەت و بەرزترین پلەیان هەیە .ئەگەر راڤەی ئەم دەستەواژەیەشمان كرد
بە شێوەیەك پیت بەپیتی ئەوا مەسەلەكە دەبێتە مەسەلەی ژمارەیەك كەس،
مایەی گومانیشە ئەم پرۆسەیە ببێتە هۆی ئەو ئەنجامەی كە (میل) گریمانەی
دەكات .سەرەڕای ئەوەش كاتێك (میل) دەدوێت لەبارەی ئەو (كەسانەی كە
هەر دوو چێژەكە وەك یەكێك دەناسن و دەیخەمڵێنن ،چۆن دەتوانین بڕیار
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لەسەر ئەم خەماڵندن و هەڵسەنگاندنە بەو شێوەیە بدەین؟ ئایا چاوبرسێتی
()Gourmadنییە كەڕەخنە لە فەیلەسوفێك بگریت و پێیبڵێیت» لە كاتێكدا
كە تۆ خواردنەكەت دەخۆیت ،بێگومان تۆ تامی ناكەیت و قەدری تەواوەتی
خواردنەكە ناگریت» .پاشانیش چاوبرسێتی دەسەاڵتێكی هەیە لەمەیدانی
خۆیدا وەك دەسەاڵتی فەیلەسوف لە مەیدانەكەی خۆیدا.
لەڕاستیدا (میل) ئامادەیی نەبوو بەهەر چێژكردنێكی میكانیكی
لەو شێوەیە ڕازیی بێت .شتێكی مەحاڵیشە مرۆڤ بتوانێت ئەم الپەڕانە
بخوێنێتەوە ،بێئەوەی دەرك بكات كە حوكمی وازهێنان الی ئەو ،ئەو
مرۆڤە نییە كە خاوەنی گەورەترین رێژەیە لە شارەزایی ،وەك ئەوەی لە
مرۆڤی دیموكراسیدا هەیە الی ئەفالتون ،كە هەموو شتێك تاقی دەكاتەوە،
بەڵكو ئەو مرۆڤەیە كە زیاتر عەقاڵنی و خاوەن شارەزاییە ،ئەو ئاماژە
بە هەڵوێستێك دەكات كە هاوشێوەی هەڵوێستی ئەرستۆیە ،ئەگەرچی
سەلماندنە كردارییەكە ب ێ ئەو دەوەستێت .چارەسەركردنیشی بۆ گرفتی
پەیوەندیی لەنێوان بەختەوەریی تاك و بەختەوەریی خەڵكانی دیكەدا هەمان
خەسڵەتی هەیە ،ئەو واز لەو بیرۆكەیەی (بينتام) دەهێنێت ،كە دەڵێت
بەختەوەریی كۆمەڵگە ڕاستەخۆ لە بەرژەوەندییە خۆپەرستيیەكانی ئەو
تاكانەوە پەیدا دەبێت ،كە كۆمەڵگەیان لێ پێكدێت .ئەو لێرەدا بە شێوەیەكی
جیاواز تێڕوانینێكی گەشبینانەی جێگیر لەبارەی یاسای كۆمەاڵیەتی ،لەگەڵ
تێڕوانینێكی تەواو رەشبینانە لەبارەی كەسێتی فەردیی پێكەوە كۆدەكاتەوە.
ئەو دان بەوەدا دەنێت ،كەلەرەوشی بەرەو خراپیچوونی جیهاندا دەكرێت
بەختەوەریی كەسانی دیكە بەدیبێت ،لە رێگەی قوربانیدانی رەهاوە بە
بەختەوەریی تاك؛ ئەو لەبری ئەوەی ڕەزامەندانە لەخۆپەرستی هەر یەكێك
لە ئێمە بڕوانێت ،دەبینین جەختدەكاتەوە كە توانای مرۆڤ بۆ كارێك بەب ێ
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بەختەوەریی ،لە فەزیلەتێكی كۆمەاڵیەتی پێویستە ،لە كاتێكدا ئەمە واتە
بوونی چەند هۆكارێك كە تەواو جیاوازن لە ئارەزووی هەمەكیی بۆ ئەو
چێژەی كە (بينتام) گریمانەی كردووە( .میل) بەڕوونی دان بەمەدا دەنێت
بە هەاڵوێردەی ئەو بەڵگە پێكەنیناوییە لە سەرەتای بەشی چوارەمدا كە
تێیدا بنەمای سود لەسەر پاڵنەرە كۆمەاڵیەتەییەكان دادەمەزرێنێت .دەڵێت»:
بنچینەی جێگیر بۆ سود بریتیە لە هەستی كۆمەاڵیەتی بۆ مرۆڤایەتی:
ئارەزوو بۆ یەكگرتنمان لەگەڵ برا مرۆڤەكانماندا « هەروەها دەڵێت»:
رەوشی كۆمەاڵیەتی لە یەككاتدا ،ئەوەیە كە سروشتییە و پێویستە ،ئاساییە
بۆ مرۆڤ هەتا ئەگەر بە هەاڵوێردەی هەندێك رەوشی لەسەر ڕانەهاتوو،
یان بە پرۆسەیەكی ئەبستراككردنی ئیرادی ،مرۆڤ ناتوانێت وێنای خۆی
بكات تەنها وەك ئەندامێك نەبێت لە كۆمەڵگەدا» .یەكێتی ئەو تیۆرەش
كە دەڵێت :مرۆڤ بە سروشتی خۆی بوونەوەرێكی كۆمەاڵیەتیە مانای ئەوە
دەگەیەنێت ناكرێت مرۆڤ وەك كۆبوونەوەیك لە تاكەكان دابنێین ،كەتەنها
پاڵنەرە خودییەكان لەپشتیەوەن ،بەڵكو ئەو تێڕوانینێكی ئۆرگانی بۆ كۆمەڵگە
لەخۆدەگرێت ،هەروەها لێرەدا وادیارە فیكری راستەقینەی (میل) ئاماژە بە
بنەماگەلێك دەكەن قووڵترن لەوەی كە خودی خۆی دەركی پێ كردبن،
ئەو وەرگرتنێكی بااڵیانە بۆ مەزهەبێك كە بۆی ماوەتەوە ،ئەو بنەمایانەی
لێ پەنهان دەكات ببینێت ،بە تایبەتیش كاتێك بنەمای سزاكان ()sanction
بەكاردەهێنێت كە جێی مەزهەبی چێژ دەگرێتەوە ،جیاكاریی ئەبستراكت
لەنێوان پاڵنەر( )motiveو نیازدا ( )intentionهەروەها وای لێدەكات
هەردژیەكیەك البەرێت بەهۆی تیۆری كۆكردنەوەی مانا دژەكانەوە ،هەر
كەموكوڕییەك كە لە تیۆری سوددا هەبێت بە شێوەیەكی ئاڵۆز چاكی
دەكاتەوە ،بەاڵم ئەمانە تەنها چەند مەسەلەیەكی زی��ادەن .مەزهەبە
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راستەقینەكەی ئەو هیچ پەیوەندییەكی نییە بە پەیوەستكردنی میكانیكیەوە
لەنێوان سزاكان و كۆكردنەوەی مانا دژەكاندا.
لە تواناماندایە بەباشترین شێوە لە تیۆری (میل) تێبگەین ،لە
ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو تیۆرانەدا كە دژی دەوەستنەوە ،ئەو بە درێژایی
باسەكەی لەبارەی مەزهەبی سودەوە ئاماژە بە «قوتابخانەی پەیبردنی
(الحدسیە) دەكات بەو پێیەی ئەلتەرناتیڤێكی زۆر هەڵە پێشكەش دەكات
لەبارەی تیۆری سودگەراییەوە» .یەكێك لە تایبەتمەندییە مەزنەكانی (میل)
ئەوەیە ،كە لەسەر ئەو رەگەزانە لەئەخالقدا كە مەزهەبی پەیبردنی (الحدسی)
(  )intuitionismقەدریان ناگرێت ،ئەو لە هێرشەكەیدا هیچ نەرمییەك
لەگەڵ ئەم جۆرە بیركردنەوەیەدا نانوێنێت كە پێی باشە مەسەلەكان بەب ێ
رەخنەلێگرتن وازیان لێ بهێنرێت ،و تەنها وەك نهێنیگەلێكی پەرلەئامێز
ئاماژەیان پێ بكرێت ،مەزهەبی سودیی الی ئەو هەر لەسەرەتاوە
جەختدەكاتەوە ،كە هەموو كردارە ئەخالقیەكان دەبنە هۆی بەدیهێنانی
یەك ئامانج كەدەكرێت دانیپێدابنرێت ،و لەژیاندا بەدیبهێنرێت .لەواقیعدا
بڕێكی گەورە لەبەڵگەكانی بریتیە لەكۆششكردنێك لەپێناو عەقڵدا ،ئەو
هەوڵدەدات ئەوە بسەلمێنێت كە ژیانی مرۆڤایەتی لەتێكڕایدا ئامانجێكی
عەقڵییە ،ئەوەش هەوڵێكە بیروباوەڕێكی گەشبین ئیلهامی پێدەبەخشێت و
هانی دەدات بەوەی دانپێدانانی ڕوون و ئاشكرا بەم ئامانجەدا هەنگاوێكی
دورهاوێژ پێكدەهێنێت لەپێناو بەدیهێنانیدا .لەگەڵ ئەوەشدا (میل) ناكەوێتە
ناو هەڵەی ئەو گومانەی كە ئێمە لە تواناماندایە پرسیار بكەین دەربارەی
هۆكاری هەموو شتێك .ئەو وەك هەر فەیلەسوفێكی پەیپێبەری (حدسی)
بەتوندی بەرەو ئەوە دەڕوات ،كە ئەم بنەما كۆتاییانە ناكرێت بسەلێمنرێن،
بەاڵم لە هەمانكاتدا جەختدەكاتەوە كە ئەمە مانای ئەوە ناگەیەنێت ،كە
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ناكرێت لێیان تێبگەین ،و ناكرێت بیریان لێ بكەینەوە ،ئەو دەتوانێت ژیانی
ئەخالقی وێنا بكات وەك گەشەكردنێكی هێواش لە سەرچاوەیەكەوە ناكرێت
رازی بین بەوەی كە سیفەتێكی ئەخالقی جیاوازی هەیە ،لەگەڵ ئەوەشدا
لەتوانایدایە ئەوە ببینێت كە ڕاستی یاسا ئەخالقیەكان بەهیچ شێوەیەك
پشت بەمێژووەكەی نابەستێت ،ئەو دەترسێت لەوەی كە پێشوەختیەو
بێنیازە لەئەزمون ،هەروەك دەترسێت لەو پەیپێبردنەی كە دەبێتە ئاستەنگ
لەبەردەم بیركردنەوەدا ،ئەمە لە كاتێكدا تیۆرەكەی ،ئەگەر وەك پێویست
لە بەڵگاندنە ناوەكییەكانی تێگەیشتن ،جەخت لە شارەزاییەكی ئەخالقی
دەكاتەوە ،كە پێكدێت لە بنەماگەلێكی سەرەتایی كە لە دواجاردا لەسەر
بنچینەیەكی پەیپێبەریی وەریدەگرێت .هیچ سیستمێكی ئەخالقی عەقڵیش،
ناتوانێت رەگەزی ئەزموونی لە ئەخالقدا فەرامۆش بكات ،ئەمەش لە بەشی
كۆتایيدا بەروونی لە شیكاركردنیدا بۆ ویژدان و راڤەكردنە جوانەكەی بۆ
دادپەروەری دەردەكەوێت.
دوابەشی ئەم كتێبە كۆتایی دێت بەدانانی بنەمایەكی زۆر گرنگ بۆ
تیۆری سیاسیی (میل) .مەبەستم لێی گەیشتنە بەو قەناعەتەی كە سود پێوەری
یەكەمە بۆ هەموو بەهاكان ،بەوەش ئەو لەگەڵ ئەو وتەیەدا هاوڕا دەبێت
كە دەڵێت (هەندێك سودی كۆمەاڵیەتی هەن كە گرنگییەكی گەورەیان
هەیە ،پاشانیش پابەندو رەهاییە لە هەر سودێكی دیكە (سەرەڕای ئەوەی
ڕەنگە زیاتر نەبێت لەسودەگەلێكی دیكە لەهەندێك نمونەی هەندەكیدا)،
لەدەرئەنجامی ئەوەشدا دەبێت بیپارێزێت ،ئەمەش هەروەها كارێكی
سروشتییە ،هەندێك سۆزیش تەنها لەڕووی چەندەوە جیاواز نین ،بەڵكو
هەروەها لەڕووی چۆنێتیشەوە .مەزنترینی ئەم سودە كۆمەاڵیەتیانەش،
بەبۆچونی (میل) ،بریتیە لە ئ��ازادی ،لەكاتێكیشدا مەزهەبی چێژ وا
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دەردەكەوێت ،وەك ئەوەی بەرەو ئەوە بڕوات ،كە هەموو شتێك پێویستە
خزمەتی بەختەوەریی كۆمەاڵیەتی بكات ،ئەوا ئێمە ناتوانین بنەماگەلێكی
ڕەها دابنێین ،سەبارەت بەماهیەتی بەختەوەریی ،بەاڵم پێویستە لەسەرمان
شوێن رێنوماییەكانی ئەزمون بكەوین ،ئەتروحەكەی ئەویش لەبارەی
ئازادییەوە جەختكردنەوەیەكی تەواوە بۆ بنەمایەك ،كە یەكێكە لە بنەما
ڕاستەقینەكانی بەختەوەریی كۆمەاڵیەتی ،هەتا هەر ئەزموونێك كە پێشێلی
بكات ،ئەوا پێشوەخت ئەو ئەزموونە بڕياری شكستی بەسەردا دراوە.
هەروەها لێرەدا (میل) ناكۆك دەبێت لەگەڵ سودگەراكانی پێشوودا،
كەدەركیان بە بانگەشەی ئ��ازادی كرد ،بەاڵم وەك ئامرازێكیان دانا بۆ
بەختەوەریی كۆمەاڵیەتی ،بەب ێ ئەوەی وەك پێویست باشترین ئامرازێك
بێت .ئەو هەندێك جار پێویستە لەسەری ملكەچی بنەمای ئاسایش بێت.
ئەو گۆڕانەی كە بەسەر (جۆن ستیوارت میل )دا هات ،ڕوون دەربكەوێت
لەژێر ڕۆشنایی پەرەسەندنە سیاسییەكان لەو كاتەدا .ئەو كات سودگەرا
پێشینەكان دژ بە ئیمتیازاتەكان دەجەنگان و بەرگرییان لە بەرژەوەندییە
ڕەواكانی هەژاران دەكرد .ئەوان بەوپەڕی ئاسانییەوە قەناعەتیان بەخۆیان
كردبوو ،كەوا نەهامەتی كۆمەاڵیەتی و گەندەڵی سیاسیی ،دەرئەنجامی
كردارەكانی ئەو كەمینییەن ،كە هێرشیان دەكردنە سەر ،بەاڵم (میل) لە
چاخێكدا دەینوسیت كردارەكانی تێكدان تێیدا كۆتاییان هاتبوو ،لە كاتێكیشدا
كە تێیدا ئەوە روون ببووە كە داماڵینی كەمینە لەو ئیمتیازاتانەی كە
زەوتتان كردبوون لەخۆیدا بەختەوەریی كۆمەاڵیەتی بەدیناهێنێت ،ناوەندی
هێز لەئۆلیگاریشییەوە بەرەو دیموكراسی چوو ،چیدی خەڵك ئەوانەی
كە سودگەراكان بە خۆڕاگرییەوە بەرگریان لێكردبوون ئارەزووی وەرگرتنی
ئامۆژگارییەكانیان نەمابوو ،لەو كاتەدا كاری چاكسازیی دەزگای حكومەت
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تارادەیەكی زۆر سەركەوتوو بوو ،بەاڵم ئەم سەركەوتنە گرفتێكی نایەوە،
سەبارەت بەوەی كەدەبێت دەزگا نوێیەكە پێی هەستێت .سودگەراكان
پێیانوابوو گەل زیاتر لە جاران دەستێوەردانی حكومەتی پێباشە ،نەك كەمتر،
بەاڵم سودگەرا توندڕەوەكان دەستیان گرت بە بنەماكانیانەوە و نەفرەتیان
لە ڕووداوەكان كرد .ئەگەر هەموو شتێكیش لە رەوشێكی باشدا نەبێت
ئەوا هۆكارەكەی ئەوەیە كە بەرژەوەندییە شێوێنراوەكان بە تەواوەتی لەناو
نەبراون سەرەڕای ئەوەی سنورداركراون .ئەگەر پرۆسەی ملمالنێكانیش
سودبەخش نەبووبن ،وەك ئەوەی كە (بينتام) گریمانەی دەكرد ،ئەوا بە
دڵنیاییەوە دەستێوەردانی دەبێتە هۆی ئەوەی مەسەلەكان خراپتر ببن ،بەاڵم
هاوسۆزییە فراوانەكەی (میل) وای لێكرد گرفتەكە بە شێوەیەكی جیاواز
ببینێت .ئەو لەگەڵ كارالیل  )Carlyle(10هاوڕا بوو لەسەر گرنگیی ئەو
پرسیارە پێداگرە لەبارەی (ڕەوشی ئینگلتەرا)وە .هەروەها هاسۆزی دەنواند
لەگەڵ بەڵگەنامەیی ( ،Chartism)11هەروەها ئامادە نەبوو سەندیكاكانی
بازرگانان البەرێت ،بەڵكو ڕەزامەندی دەربڕی لەسەر سۆشیالیزم وردە وردە
و بەشێوەیەكی مەرجدار .هەروەك چۆن بیروباوەڕێكی گەشبینانەی هەبوو
بە بڕی ئەو چاكەی كە دەكرێت بەدەستبهێنرێت لەرێگەی دەستێوەردانی
داناییانەی سۆشیالیزمەوە .لێرەوە ئەتروحەكەی لەبارەی ئازادییەوە
لەناوبردنێكی فەردیی نەبوو بۆ حكومەت ،هەروەك چۆن نەبووە یەكێك
لە ڕاگەیەنراوە باڵوەكان لەبارەی كارەسات و بێنەوایی و نەهامەتیەوە ،كە
بێگومان دەكەوێتە ڕێڕەوی گۆڕانكارییە سیاسییەكان ،كە زۆرجار كاروانی
ڕوداوەك��ان ساختەی كردووە فڕێیداوەتە ناو جیهانی لەبیرچوونەوەوە.
هەندێك لەو مەترسیانەی كە ئەتروحەكە گوزارشتی لێكردبوون ڕەوینەوە،
هەروەها دەتوانین بڵێين بە كۆدەنگی توانرا واز لە هەندێك لە پێناسەكان
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بهێنرێت كە (میل) داڕیشتبوون دەرب��ارەی دەستێوەردانی درووس��ت و
نادرووستی حكومەت ،بەاڵم ئەم كتێبە بەشێوەیەكی گشتیی گرنگییەكی
هەیە كەئەو گرنگییە مێژووییە تێدەپەڕێنێت .ئەوەش بەرگرییەكی ڕەوانە
كەپاساوی خۆیی هەیە ،لەبنەمایەك كە (میل) پێیوابوو داننپێدانانی
بەنرخترین شتێكە لەكۆمەڵگەدا ،ئەو لەخۆیدا بەهایەكی جێگیرو سودێكی
هەمیشەیی هەیە( .میل) وا خەیاڵی دەكرد –هەر چۆنێك بێت ،زۆر زیاتر
بەدەست دێنێت ،لە تەنها پێداگرییەك لەسەر ئەو بەهایەی كە ڕێزو قەدری
ئازادی نازانێت ،ئەو پێیوابوو بنەمایەكی دۆزیوەتەوە كە توانای ئەوەمان
دەدات ێ حوكم بكەین ،ئیدی ئەو یاسایە هەرچۆنێك بێت كە لەو ڕۆحە
كەمدەكاتەوە ،یان پێیدا دەكێشێت .ئەوەش مەسەلەیەكە تەواو جیاوازەو وا
دەكات بەڵگەكەی (میل) كراوە بێت لەبەردەم پرسیارو مشتومڕدا .چونكە
وەاڵمە ڕاستەكە پشت دەبەستێت بە تێڕوانینێكی درووست بۆ پەیوەندیی
لەنێوان كۆمەڵگە و ئازادیدا( .میل) دەستیگرت بەو بیرۆكەیەوە كە دەڵێت:
هەر دەستێوەردانێك حكومەت خۆی لەخۆیدا پێشێلكرنی ئازادییە ،ئەمەش
بیرۆكەیەكە گریمانی هەڵوێستێكی ناڕاستەوخۆ دەكات ،كە دژ بە هەر
دەستێوەردانێك دەوەستێتەوە .لەگەڵ ئەوەشدا تێڕوانینە یۆتۆپییەكەی بۆ
ئازادی ،وەك پێناسەمانكرد ،نەك تەنها درووستە هاوكات ڕوونیشە ،كە
كۆمەڵگەش لەخۆ دەگرێت .ئەو پێیوایە بەبێ دەوڵەت ،هەروەها بەب ێ
ڕێژەیەك لەدەستێوەردانی حكومی ئەوا ئازادی شتێكی مەحاڵ دەبێت .ئەمە
لەكاتێكدا كەبنەمای جیاكاری الی ئەو لەسەر جیاكردنەوە دەوەستێت لەنێوان
ئەوەی بەالی دەوڵەتەوە گرنگ دەبێـت و ئەوەی بەالی تاكەوە گرنگ
دەبێت ،ئەمەش مەسەلەیەكە لە واقیعدا لەگەڵ تێڕوانینە یۆتۆپیەكەیدا دژ
دەوەستێتەوە.
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لە واقیعدا ئێمە دەتوانین گرفتە ڕاستەقینەكەی بەڕوونییەكی زیاترەوە
بخەینەڕوو بەئاماژەكردن بۆ ڕاوبۆچوونە هاوچەرخەكان :هیچ كەسێك نەبوو
كە بە پەرۆشەوە بەرگریی لە ئازادیی فیكر بكات ،جگە لە ژمارەیەك
لە سۆشیالیستە نوێگەرەكان نەبێت ،هۆی ئەمەش ناگەڕێتەوە ،بۆ ئەوەی
كە ئەوان كەمینەیەك بوون بەدەست دەمارگیرییەوە نااڵندویانە ،بەڵكو
ژمارەیەكی زۆر لێیان وەك روون ئاشكرایە ،گرنگییەكی زۆریان دەدا بە
تاكگەرایی ،هەروەها بەفرەجۆری و ئازادی ئەو ئەزمونەی كەقەدرو ڕێزێكی
زۆریان بۆ دادەنا .ئەوان بوارێكی ئازادبوون و بەوپەڕی هێزەوە نكوڵی
ئەوەیان دەكرد ،كە ئەوە دژیەكیەكی گشتیی دەخاتەڕوو ،هەروەها جەختیان
لەوە دەكردەوە لە مەزهەبە سوشیالیستیەكەی ئەواندا ،كەسێتی بوارێكی
ئازادی هەیە ،ئەوان لەالیەكەوە ئارەزووی دەستێوەردانێكی كۆمەڵیی چڕیان
دەكرد لەالیەن كۆمەڵگەوە ،بەاڵم لەالیەكی دیكەوە یەكەم كەس بوون كەوا
جەختیان دەكردەوە ،لەوەی چەند مەسەلەیەكی دیاریكراو هەن ،ناكرێت
دیسپلین بكرێن ،بەڵكو بۆ لە خۆوەیی بەجێ دەهێڵرێت .ئەوەش كە سەیرە
ئەوەیە تیۆرەكەیان زۆر جیاواز نییە لەتیۆرەكەی (میل) ،ئەویش لە هەندێك
حاڵەتدا داوای دەستێوەردانی زۆری دەكرد ،بەاڵم ئەو هەڵەیەی كەتێیكەوت
ئەوەیە كە زۆر بەتوندی بڕوای بەئەگەری چاككردنی كۆمەڵگە هەبوو ،لە
رێگەی ڕۆشنبیریی و دەزگاكانی حكومەتەوە .لەگەڵ ئەوەشدا زۆر سوربوو
لەسەر دەستێوەردانی دەوڵەت لە بوارەكانی تردا .لە واقیعدا ئێمە بۆ ئەوەی
بە ویژدانەوە تیۆرەكەی هەڵبسەنگێنین ،دەخوازرێت لێمان كە دان بە دوو
شتدا بنێین :یەكەم :دەستێوەردانی حكومەت لەخۆیدا لەگەڵ ئازادیدا دژ
ناوەستێتەوە ،هەروەها بە تەنها بیرمەندی رووكاریی ،یان سیاسیی الیەنگیر
بەرەو ئەوە دەڕوات ،كە بڵێت ئەگەر ئێمە دەستێوەردانی دەوڵەتمان
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قبوڵكرد لە مەسەلەیەكدا ،ئەوا دەبێت لە هەموو شتێكی دیكەشدا قبوڵی
بكەین ،هەروەها دەنگدان دەربارەی سیستمی گەیاندنەكان هەنگاوێكە بەرەو
دەنگدان لەپێناو كڵێساكاندا ،یان ناكرێت ڕەزامەندیی دەرببڕدرێت لەسەر
دەستبەسەراگرتنی هەرەوەزی بۆ سەرمایە بەب ێ ئارەزووكردنی ئەوەی كە
دەست بەسەر ئەدەب یان شیعردا بگیرێت ،یان ئەوەی دەوڵەت چاودێریی
بەرهەمەكەی بكات.
دووەم :ئەوانەی بەتوندی بەرگریی لەدەستێوەردانی دەوڵەت
دەكەن ،بەتوندیی لەدژی هەندێك لەشێوەكانی دەستێوەردان دەوەستنەوە،
هەتا بەنسبەت بیرمەندێكی سۆشیالیستیەوە وای لێدێت ،كە پێویست بكات
ئەو جیاوازییە بدۆزێتەوە كەلەنێوان دەستێوەردانێكدا هەیە ،كەدەبێت قبوڵ
بكرێت ،هەروەها دەستێوەردانێك كەپێویستە ڕێگیری لێبكرێت.
لێكۆڵینەوەكەمان بۆ بەشی دووەم و سێیەم لە ئەتروحەكەی (میل)
ئەوە بەروونی ئەوە دەخاتەڕوو ،كە ستایشكردنی لەسەر ڕۆحی ئازادیی
سەربەخۆیە لە بنەماكەی لە جیاكردنەوەی لەنێوان یاسادانانی ئازادو
یاسادانانی زۆرداران��ەدا .ئەم بەشانەش جوانترین بەشەكانی كتێبەكەن كە
دەشێت وەك سەرچاوەیەكی ئیلهامبەخش هەموو ئەو كەسانە بەكاری بهێنن
كە گرنگیی بەكەسێتی دەدەن ،بەچاوپۆشین لەوەی كە ئایا ئەو لەپشتیوانانی
سۆشیالیزمە یان تاكگەرایی .لێرەدا (میل) خۆی گوزارشت لە باشترین شت
دەكات ،مەبەستم هاوسۆزی و رێزگرتنییەتی لەكەسێتی كەسانی دیكە.
سروشتی خێرخوازی ئەو پرشنگ لەمیانەی نوسینەكانیدا دەدات��ەوە ،ئەو
ئازادییەی كە ئەو ستایشی دەكات ،لەم بەشانەدا تەنها گوزارشتێكی سلبیی
نییە ،بەڵكو نمونەیەكی بااڵی ئیجابیە .سەرزەنشتەكانیشی دژی دەوڵەت
و ڕێكخستنەكەی نین ،بەڵكو دژی هەستی ملكەچانەو دەمارگیرانەی
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هاوواڵتیانە .لەواقیعشدا تێڕوانینە یۆتۆپییەكەی حكومەتێك دەخوازێت
كەئەندامەكانی كەسانێك بن شانازی بەتاكانەیی و هەمەجۆری خۆیانەوە
بكەن ،و ڕێز لە كەسایەتی خۆیان و كەسایەتی دراوسێكانیان بگرن و،
بەپێی تواناش دوربكەونەوە لەالسایكردنەوەی مەیمونانەكان كە ناڕەزایی
لێ دەردەبڕێت .بیرۆكەیەكی جیاو تایبەت لەالی یۆنانییەكان باڵوبوو
كەدەڵێت باشترین دەوڵەت ئەوەیە كەتاڕادەیەكی زۆر لەكۆمەڵگەی یاوەر
و دۆستان دەچێت .وا دیارە (میل) دەیویست نمونەی بااڵی دۆستایەتی
بەسەر كۆمەڵگەدا بسەپێنێت :لەوێوە كەدۆستان كۆمەڵێكی جیاوازن ،بەاڵم
ڕێز لەجیاوازیەكانی یەكتری دەگرێت ،بەاڵم ئەمە نمونەیەكی بااڵی رۆحییە،
ناكرێت پێیبگەیت تەنها لەرێگەی گەشەكردنێكی ڕۆحی مرۆڤەكانەوە نەبێت،
كەئەمەش یاسا ناتوانێت بەدیبهێنێت( .میل) تەسلیم بەمە دەبێت »:ئەو
گرفتەی كەڕووبەڕوومان دەبێتەوە لەجەختكردنەوە لەم بنەمایە بریتی نییە
لەدیاریكردنی ئەو ئامرازانەی كە كار بۆ بەدیهێنانی دەكەن ،بەڵكو بێ
موباالتی و گوێپێنەدانی خەڵكە ،بەشێوەیەكی گشتیی ،ئەگەر ئێمە دەركمان
بەوە كرد كەپەرەسەندنی تاكانەی ئ��ازاد ،بریتیە لە یەكێك لەرەگەزە
جەوهەرییەكان بۆ بەختەوەریی ،رەگەزێك نییە كە یاوەر بێت لەگەڵ هەر
شتێكدا كەپێیبوترێت شارستانییەت ،یان رۆشنبیریی یان فێركردن ،بەڵكو
بەشێكی پێویست و مەرجێكی بنەڕەتییە بۆ بەدیهێنانی ئەم مەسەالنە،
ئەوا مەترسی كەمكردنەوەی لە بەهای ئازادی نەدەبوو ،ئاستەنگییەكی
گەورەمان نەدەبینییەوە لە دیاریكردنی هێڵی جیاكەرەوە لەنێوان ئازادی تاك
و دەسەاڵتی كۆمەڵگەدا».
گرنگترین شت بریتیە لە رۆح :ئەگەر تاكەكان هەستبكەن و رێگەیەكی
ڕاست و درووستیان بگرتایەتەبەر ،ئەوا یاسا گرنگی دەدا بە كاروبارەكانیان،
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هەروەها ئەگەر كۆمەڵگەیەكمان هەبێت پێكهاتبێت لە تاكگەلێك كە
گرنگییەكی تونديیان بە ئازادی بدایە ،ئەوا ئەو تاكانە دەیانتوانی دەست بە
مەزنترین الیەنەكانی سۆشیالیزمەوە بگرن ،بەب ێ ئەوەی لێیەوە توشی هیچ
زیانێك ببنەوە ،چونكە ئەوە ئەو نییە كە پارێزگاری لە ئازادی دەكات ،یان
تێك و پێكی دەدات ،بەڵكو ئەوە ڕۆحی گەلە كە مامەڵەی لەگەڵدا دەكات.
هەموو ئەوانە زۆر جوانن ،بەاڵم (میل) بۆ بەدبەختی پێیوابوو ،كە
هەژارییەكی خەمناك هەیە بۆ ڕۆحی ئازادیی ڕاستەقینە لەم كۆمەڵگەیەی
ئێستادا ،هەندێك لە یاسادانان هەیە ،ڕەنگە یارمەتی گەشەكردنی بدات،
هەندێكی دیكەش ڕەنگە ئاستەنگ لەبەردەم گەشەكردنیدا دروست بكەن،
بەو شێوەیە دەچینە سەر پرسیارێك دەربارەی ئەو پێوەرەی كە دەكرێت
پاساو بدرێتەوە سەبارەت بە دەستێوەردانی دەوڵەت .لێرەدا ئاستەنگییەك
دەردەكەوێت كە خۆی دەسەپێنێت ئەویش :ئایا لە تواناماندایە شتێك بكەین
جگە لە ئامۆژگاریی و وریایدان؟ وەك (میل) وەسفی دەكات بۆ داڕشتنی
– یاساگەلێكی لێبوردە بەبێ ئەوەی بگۆڕێرێت بۆ لێبوردنێكی راستەقینە؟
دەكرێت ئەمە بێتەدی ،بە یەكێك لەم دوو رێگەیە:
یەكەم :ئەگەر یاساكان دەستەبژێرێكی رۆشنگەر دایانڕشتبێت ،ئەوا
زۆرینە دەمارگیرەكە شوێنی دەكەون ،بەمەش ئەوان لەسەر بنچینەی متمانە
بنەماكانی قبووڵ دەكەن.
دووەمیش :ئەگەر توانرا لە تاكەكاندا قەناعەت بە دەمارگیرەكان
بكرێت ،بەوەی یاسا دەمارگیرەكان لە ئایندەدا ئامانجەكانیان تێكوپێك
دەدات و نایانهێنێتە دی .دواتریش چارەسەری خاڵی یەكەم دەكەین .وادیارە
زۆرێك لەو شتانەی كە (میل) دەیانڵێت بە شێوەیەكی بەردوام بە دەوری
ئەو یاسایانەدا دەسوڕێتەوە كەوا كەمینە بۆ بەرژەوەندیی ئەوانی دیكە
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دایاندەڕێژێت ،پرسیارەكەش تێكەڵ دەبێت :تا چ مەودایەك ڕەوا دەبێت
كۆمەڵێك لە تاكەكان خۆیان جڵەو بكەن؟ لەگەڵ ئەو پرسیارەدا كە تا
چ ڕادەی��ەك ،ڕەوا دەبێت تاكە نایاب و بااڵكان لەناو كۆمەڵدا ڕەفتاری
ئەو كەسانە دیسپیلین بكەن ،كە ل��ەڕووی پلەو پایەوە نزمترن لەپێناو
بەرژەوەندییاندا ،بێگومان ئەم دووانە لەبواری پراكتیكیدا تێكەڵ دەبن،
بەاڵم جیاوازیكردن لە نێوانیاندا گرنگە.
ب��ەاڵم خاڵی دووەم :ئەو شایستەی گرنگیپێدانێكی گەورەترە؛
لەبەرئەوەی پێوەرێكی ڕاستگۆو ڕەوا پێشكەش دەكات ،هەندێك مەسەلە
هەن كە زۆرلێكردنی یاسایی ناتوانێت بەدیان بهێنێت .بۆ نموونە ئێمە
ناتوانین ،بە بەكارهێنانی هەرجۆرە هێزێك مرۆڤێك ئیلزام بكەین بەو
شێوەیە بیر بكاتەوە كە ئێمە دەمانەوێت ،سەرەڕای ئەوەی كەڕەنگە تۆ
مولزەمی بكەیت كە بڵێت بەو شێوەیە بیر دەكاتەوە ،كە تۆ دەتەوێت،
هەروەها ناتوانیت بە بەكارهێنانی هێز وا لە مرۆڤێك بكەیت كە زۆر
گرنگی بە بەرژەوەندییە كەسیيەكانی بدات ،نەك لەبەرئەوەی ئەم یاسایە
لەڕووی هێزەوە هەژارە و بێهێزە یان لەبەرئەوەی یاساكە الوازە ،ڕەنگە
ئازارێكی گەورەی پێبگەیەنێت ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئامانجە خوازراوەكە
بەدی ناهێنێت .هەنگاوی یەكەم بەرەو لێبوردنی ڕاستەقینە بەڕای من
بریتیە لە داننان بەوەدا كە فشار سود ناگەیەنێت ،بەڵكو ڕەنگە ئامرازێكی
مەترسیدار بێت لە مەسەلەكانی رۆحدا ،ئەو لە توانایدایە تێكبدات ،بەاڵم
توانای بونیادنانی نییە .ئەمە بریتیە لە بنچینەی ڕاستەقینە بۆ بنەمای (میل).
بەو شێوەیە ڕەوا نییە یاسا دەست لەڕەفتاری كەسیی پوخت وەربدات.
ڕەنگە ئەم بنەمایەش كاریگەر بێت لەبواری یاسای تاوانییدا ،چونكە ئامانجی
سزادان لە بنەڕەتدا چاكردنی مرۆڤەكان نییە ،چونكە هێز ئەوە بەدیناهێنێت،
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بەڵكو پشتگیریی سیستمی مافەكانە ،بێگومان بەكارهێنانی زەبروزۆر لەو
بوارانەدا لەژیانی كۆمەاڵیەتی كەبەهایەكی ئۆرگانی و لەخۆوەیی هەیە و
خۆی خۆی ئیدانە دەكات.
بەاڵم كۆمەڵگە دەتوانێت بەرێگەو شێوازێك دەستێوەر بدات كە
جیاواز بێت لەبەكارهێنانی ڕێگەی زەبروزەنگی ڕاستەوخۆ .وا دەردەكەوێت
(میل) لە دوو بڕگەی بەناوبانگدا لەسەر دەستێوەردانی لەم جۆرە ڕازی
دەبێت ،لەچەند حاڵەتێكدا كە ڕێگە بە سەركۆنەكردنی زۆرلێكردن دەدات.
بەشی هەر گەورەش لە دەستێوەردانی یاسایی پشت بە سزادانی خەڵك
نابەستێت ،لەبەرئەوەی بەرژەوەندییە تایبەتيیەكانیان فەرامۆشكردووە ،بەڵكو
جەختكردنەوەی لەسەر ئەوەی كەئەركی سەرشانیانە هەستن بەهەندێك
كاروكردەوە بۆ نموونە پارێزگاریكردن لە ئاستێكی دیاریكراوی پاكوخاوێنی
ڕەنگە پێشی هەستن و ڕەنگیشە پێی هەڵنەستن ،ئەگەر بۆ خۆیان
بەجێبهێڵرێت یان بە بەكارهێنانی رێكخستنی حكومیی بۆ ئەنجامدانی ئەوەی
كە ناكرێت بە شێوەیەكی ئیرادی جێبەجێ بكرێـت ،كەواتە پەیوەندییەكە
چییە لەنێوان یاسایەكی لەم شێوەیە و لەنێوان ئازادیدا؟!.
(میل) بە شێوەیەكی ورد جیاكاریی لەنێوان ئەم دوو رێبازدا دەكات
بۆ دەستێوەردان .یەكەم :بەسەر تاكدا ڕەفتارێكی دیاریكراو بسەپێنین كە
ڕەنگە ئازادییەكەی پێشێل بكات .ئەو بنەمایەش كە لێرەدا جێبەجێ دەكرێت
بریتیە لەوەی كە « تاك بەرپرسیار نییە لە كردەوەكانی لەبەردەم كۆمەڵگەدا
مادام ئەم كردەوانە كارناكاتە سەر بەرژەوەندیی هیچ كەسێك ،جگە لە
بەرژەوەندیی تایبەتی خۆی نەبێت» ،بەاڵم میتۆدی دووەم « :ئەو پاساوانەی
كە دەوترێن دژ بە دەستێوەردان پەیوەست نییە بە بنەمای ئازادییەوە:
گرفتەكە لە جڵەوكردنی كردەوەی تاكەكاندا نییە ،بەڵكو لە یارمەتیدانیاندایە.
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جیاكارییەكە ڕوون نییە ،بەسیفەتی ئەوەی چونكە یاسادانان ڕەنگە
لەگەڵ هەندێك كەسدا دەستێوەردان بكات ،بۆ ئەوەی كە یارمەتی خەڵكانی
دیكە بدات ،بە شێوازێك كە یارمەتی خۆیان بدات لە یارمەتیدانی خۆیاندا ،بۆ
نموونە دانانی یاسا بۆ كاركردن كە كرێكار ناچار دەكات لە ڕۆژێكدا هەشت
كاتژمێر كار بكات لەبری ئەوەی مەسەلەكە بۆ ساز بەجێبهێڵرێت .لەالیەكی
دیكەوە دەستێوەردانێك هەیە لەجۆری دووەم كەبەشێوەیەكی ناڕاستەوخۆ
كردەوەكانی كەسانی دیكە جڵەو دەكات وەك یاساغكردنی ملمالنێ ،بۆ
نمونە ،لەرێگەی قۆرخكردنی حكومییەوە .هەرچۆنێك بێت الی (میل)
پاساوگەلێك هەبوو دژ بەجۆری دووەم لەدەستێوەردان كەپەیوەندییەكی
توندوتۆڵی هەیە بەبنەمای ئازادییەوە .وا باشترە كردەوەكان بە ئازادی
و هەڵبژاردن ئەنجامبدرێن ،لەبری ئ��ەوەی حكومەت پێی هەستێت،
چونكە هەر شتێك كە لە هێزی حكومەت زیاد دەكات كارێكی خراپە،
ڕاو بۆچوونەكانیشی دەرب��ارەی ئەم دوو جۆرە لەدەستێوەردان ،هەمان
هەڵوێستی گشتیە بەرامبەر بە دەوڵەت ،ئەوەش هەڵوێستێكە كە بە تەواوی
لەو بنەما گشتییەدا كە دایڕشتوە گوزارشتی لێ ناكات ،ئەم هەڵوێستەش ئەو
بیرمەندانە وەریدەگرن ،كە بە شێوەیەكی ورد تەسلیمی نابن .
وا دیارە نامەكەی (میل) سێ مەسەلەی جیا لەخۆ دەگرێت ،سەبارەت
بەو پەیوەندییەی كە لەنێوان دەوڵەت و ئازادیدا هەیە ،سەرەڕای بنەما
ڕەواكە كە بریتیە لە :نابێت زۆرلێكردن بەكاربهێنرێت بۆ بەدیهێنانی ئەوەی
كە لە جەوهەریدا ،ئامانجێكە رۆحییە.
ئەم مەسەالنەش بریتین لە:
یەكەم :زیادبوونی دەسەاڵتی دەوڵەت ئازادی دەشێوێنێـت.
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دووەم :لە تواناماندایە لە ژیانی مرۆڤایەتیدا جیاكاری بكەین لەنێوان
ئەو بەشەی كە تێیدا ،گرنگیدان بە شێوەیەكی سەرەكی لەسەر تاك وەستاوە،
هەروەها ئەو بەشەی كە گرنگیدان تێیدا لە بنەڕەتدا لەسەر كۆمەڵگە
دەوەستێت ،ئازادیش دەشێوێنرێت ،ئەگەر حكومەت دەستی لە بەشی یەكەم
وەردا.
سێیەم :لەبەرئەوەی بە نرخترین ڕەگەز لەژیانی مرۆڤدا بریتیە
لەهەڵبژاردنی لەخۆوەیی ،ئەوا هەر شتێك كە بە بەكارهێنانی هێزو
زۆرەمل ێ بەدەست دەهێنرێت ،ئەوا لە سنوری ئەو هەڵبژاردنە كەم دەكاتەوە
لەوێشەوە بواری ئازادیی بەرتەسك دەكاتەوە.
كات ێكیش بە كورتی لەم سێ مەسەلەیە دەكۆڵینەوە
یەكەم :ئەگەر بە وردی ڕاماین دەبینین پێشەكی ئەوە گریمانە
دەكات ،كە كردەوەی دەوڵەت و ئازادیی دژ بەیەكن ،ئازادیش كاتێك كامڵ
دەبێت ،ئەگەر دەستێوەردانی حكومی بوونی نەبێت .پێشتریش بینیمان
كە (میل) ئەم هەڵوێستە كار ناكات ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا پەردە لەسەر
بێزاری و خەشمێكی گشتیی الدەدات دژ بە لێپێچینەوەكانی دەوڵەت،
كەوا دیارە لەسەر بناغەكەی بونیاد دەنرێت .كە ئەوەش ئەم دوو هەڵەیە
دەگرێتەوە )1( :پێویستە تاك لەپێشی هەبێت بەسەر دەوڵەتدا ،ئەگەر
دەوڵەت رێگیریت نەكات لە كردنی ئەوەی كە دەتەوێت بیكەیت ،ئەوا
دەسەاڵتی كردنیت هەیە .ئەمە لەكاتێكدا ئازادیی ،لەڕاستیدا وەك (میل)
پێناسەی دەكات ،فەزیلەتێكی ئیجابییە ،كەسێتی و ئامادەگییەك الی تاكەكان
لەخۆ دەگرێت ،كە تەنها ئەو كۆمەڵگەیانە بەرهەمی دەهێنن كە زۆر
پێشكەتوون( .)2ئەڵتەرناتیڤەكان ئەوەن كە یان دەستێوەردانی دەوڵەت
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هەڵبژێریت ،یان دەستێوەرنەدانی .ئەو دان دەنێت بەوەی كە رەوشەكە بە
پێچەوانەی ئەوەوەیە ،بەاڵم ئەم هەڵەیە باڵوە و ئەو دەرئەنجامانەش كە لە
ڕاستكردنەوەی دەكەونەوە گرنگن ،چونكە پاساوهێنانەوە بۆ دەستێوەردانی
دەوڵ��ەت ،بریتیە لە دەربازكردنی تاك لە دەستێوەردانی كەسانی دیكە
ئەوانەی كە لەم بەهێزترن لە كاروبارە تایبەتیيەكانیدا .ئازادی راستەقینە
مومكینە ،نەك لە جیهانێكدا كە تێیدا پەیوەندییمان نییە لەگەڵ كەسانی
دیكەدا ،بەڵكو لەكاتێكدا كە پەیوەندییەكانمان پێیانەوە گوزارشتێك دەبێت
لە عەقڵ .بەو شێوەیە بەڕادەی ئەوەی كە دەوڵەت دەستێوەردانی رێكخراو
و مەعقول دەخاتە شوێن دەستێوەردانی هەڕەمەكی تاكەكان ،هێندەش
لە مەوادی ئازادی فراوان دەكات .كرێكار زیاتر ئازاد دەبێت لە سایەی
یاسای كارگەكاندا كە رێگەی گرێبەستی دەرەكیی لێدەگرێت كاتێك كە
ملكەچ دەبێت بۆ ئیرادەی خاوەن كاری تاكیی ،ڕەنگە ئازادییەكی زیاتر
بەدەستدەهێنێت لەرێگەی سازشی كۆمەڵی یەكێتی پیشەوەرانەوە لەو
ئازادییەی كە ڕەنگە بەدەستی بهێنێت ،ئەگەر بە تەنها خۆی هەستا بە
سازشكردن .گریمانەیەكی گشتیی هەیە كە پشتگیریی لە دەستێوەردانی
دەوڵەت دەكات لەپێناو زیادكردنی ئازادیدا وە دژی نابێت ،بەاڵم ڕادەی
دەستێوەردانی دەوڵەت بۆ زیادكردنی ئازادیی پشت بە ڕێژی ئەو داناییەی
دەبەستێت كە لەو دەستێوەردانەدا بەكاردەهێنرێت ،ناشكرێت ئەو داناییە
بخەمڵێنرێت ،بەپێ كۆمەڵە ڕێسایەك رێسایانەی كە پێشتر دانراون ،سەرەڕای
ئەوەش لە تواناماندایە ئەوە ببینین ،كەوا كاتێك دەرك دەكەین ئازادی
مومكین نابێت ،تەنها لەرێگەی كۆمەڵگەوە نەبێت ،ئەوا شتێك نییە كە
پاساو بۆ ترس بهێنێتەوە لە جەور و زۆرداری��ی زۆرینە ،بەو شێوەیەی
كە لە جەورو زۆرداری تاكی بەهێز دەترسین .لەبەرئەوەی ئەگەر وامان
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دانا یەكسان دەبێت بەمەسەلەكانی تر ،ئەوا ئەو لێپێچینەوە كە زۆرینە
لەسەری رازی دەبێت ،كاتێك تاكەكان ئەوانەی كەئەم زۆرینەیە پێكدێنن
واز لە تاكگەرایی و ئەنانییەت دەهێنن لەدژی یەكتر ،ئەوا باشتر دەبێت
لەو لێپێچینەوەیەی كە تەنها تاكێك وەریدەگرێت كە نوێنەرایەتی ئیرداەی
كۆمەڵی و مەعقولی كۆمەڵگە دەكات ،كە ئەو بەتەنها خۆی وا لە بەدیهێنانی
ئازادیی دەكات ،كارێكی مومكین بێت( .میل) بە بەردەوامی لە تێڕوانینی
تاكەكانە وەبیر دەكاتەوە هەتا ئەو هەرگیز تێبینی ئەو هێزە فشاردەری
نموونەی ئەم شێوازە بیركردنەوەیەی نەكرد.
بەاڵم پێویستە مەرجێكی گرنگ بۆ ئەم جۆرە ئیعتیبارانە زیاد بكەین،
ئەویش ئەوەیە :دەستێوەردانی حكومەت دەبێتە هۆی زیادكردنی ئازادیی،
كاتێك ئەو دەستێوەردانە گوزارشت بێت لە دەستێوەردانێكی كۆمەڵی لەبری
هەر جۆرە دەستێوەردانێكی تاكی ،بەاڵم بوونی حكومەت مەحاڵە بێئەوەی
ئەو هێزە بخرێتە دەستی تاكەكان ،لێرەوە مەترسیەكە سەر هەڵدەدات،
ئەویش ئەوەیە ئەم دەستێوەردانە كە نمایشی ئیرادەی كۆمەڵی دەكات
ڕەنگە لە واقیعدا بەرگێكی بیرۆكراسی تاكیی بێت ،یان ڕەنگە لێپرسراوێكی
ستەمكار پێی هەستێت ،كەواتە پەیوەندییەكی زیندو هەیە لەنێوان ئازادیی و
حكومەتی دیموكراسیدا ،مادام دیموكراسی كۆششگەلێكە ئەوە زامن دەكات،
كە حكومەت هەستێت بە ئەركی خۆی لەچوارچێوەی ڕەخنەو كۆنترۆڵی
كۆمەاڵیەتیدا ،ئازادیش مومكین نابێت تەنها كاتێك نەبێت كە حكومەتێكە
خاوەن هێزێكی پێویست هەبێت ،هەروەها لێهاتووییەك وای لێبكات
دەستێوەردانی ڕێكخراو و مەعقول بخاتە شوێن دەستێوەردانی هەڵەشەیی
و هەڕەمەكی .چەندێكیش گرنتی ئەوە هەبوو كەدەستێوەردانی دەوڵەت
نمایشی ئیرادەی كۆمەڵی دەكات ،نەك ئیرادەی هەڕەمەكی بەرپرسەكان،
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ئەوا ئەمە گوزارشت لەبوونی دامەزراوە دیموكراسیەكان دەكات ،لەسەرو
هەموو شتێكیشەوە ،لە بۆ رۆحی ئەو گەلەی كە وەك (ولت وایتمان Walt
 Whitman)12دەڵێت »:دژ بە پیسی و گەندەڵیی بەرپرسەكان دەهەژێت
كە سنوری نییە»( .میل) ئاگاییەكی تەواوی هەبوو بە مەرجی دووەم:
بەاڵم شكستهێنانی لەوەدا ،كە بە ڕوونییەكی پێویست دەرك بەوە دەكات،
كە بوونی دەوڵەت كارێكی پێویستە بۆ ئازادی ،وایلێكرد وەك پێویست
سەبارەت بە مەرجی یەكەم بەئاگا نەبێت.
ئەگەر ئەم ئیعتیبارانەمان هێنایە بەرچاومان ،ئەوا پێویست بەوە
ناكات كە زۆر بوەستین بۆ جیاكردنەوە لەنێوان ئەو بەشەی ژیان» كە تاك
بە شێوەیەكی سەرەكی گرنگی پێدەدات و ئەو بەشەی كە كۆمەڵگە گرنگی
پێدەدات ،چونكە ئەم جیاكارییە یان مانای ئەوە دەگەیەنێت كە هەندێك
شت هەن ،كە بەهایەك بەدەستناهێنن تەنها كاتێك نەبێت ،كە تاكەكان
بە شێوەیەكی لەخۆوەیی پێی هەڵدەستن ،كە ئەمەش زۆرەملیی یاسایی
ناتوانێت ئەنجامی بدات ،بەڵكو تەنها خراپی دەكات ،ئەمەش ئەو بنەما
مەشروعەیە بۆ قبوڵكردنی ئازادی بیروڕا كە پێشتر باسمانكرد ،یان ئەوەتا
توانای جیاكردنەوەی بەرژەوەندییەكانی تاك لە بەرژەوەندییەكانی كۆمەڵگە
لەخۆ دەگرێت ،ئەمەش ئەوەیە كە پێویستە ڕەتی بكەینەوە .ئەمەش
مانای ئەوە ناگەیەنێت كە بەرژەوەندییەكانی تاك ناكرێت دژ بوەستێتەوە
لەگەڵ بەرژەوەندییەكانی كۆمەڵدا ،بەڵكو مانای ئەوە دەگەیەنێت كەهیچ
بەرژەوەندییەكی تاكیی نییە ،كە كۆمەڵ گرنگی پێنەدات ،كۆمەڵگەش
گرنگییەكی گەورە دەدات هەتا بەوەی كەوا تاك بیری لێدەكاتەوە ،بەاڵم
بۆی نییە دەستێوەردانی تێدا بكات ،چونكە دەستێوەردانی زۆرەملێیانە سود
نابەخشێت ،بەڵكو زیان دەگەیەنێت( .میل) دان بەوەدا دەنێت وەك پێشتر
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بینیمان ،كە بەهۆی بنەمای ئازادییەوە زۆر دەستێوەردانی كۆمەڵێ نابێت
بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ بێت .لەواقیعیشدا بەڵگە بەهێزەكەی ئاڕاستەیە دژی
دەستێوەردانی زۆرەملێیانە لەبیركردنەوەدا.
سەرەڕای ئەمەش ئەو پێشنیاری بنەمایەكی دیكە دەكات ،هاوشێوەی
بنەمای ئازادییە ،كە ئەو جێبەجێ دەبێت لەوێدا كە بنەمای ئازادیی
جێبەجێ نابێت«:سەرەڕای ئەوەی كەتاكەكان ناتوانن ،لە زۆر حاڵەتدا،
هەستن بە كردنی چەند شتێكی هەندەكیی دیاریكراو بەباشترین شێوە،
بەشێوەیەكی گشتیی ،وەكئەوەی بەرپرسەكان لە حكومەتدا دەیكەن ،ئەوا وا
حەزپێكراوە كە ئەمان خۆیان لەبری حكومەت پێیهەستن ،وەك ئامرازێك بۆ
پەروەردەكردنی زەینیی خۆیان» .نوسەرێكی هاوچەرخیش لەوانەی بەرگری
لەئازادی دەكەن (لۆرد هیوسیسل )Lord Hugh Cecilلەكتێبەكەیدا (ئازادی
و دەسەاڵت) ئەم بنەما گشتییەی لەبری بنەماكەی (میل) داناوە ،كە شایانی
ئەوەیە لێكۆڵینەوەیە لەسەر بكرێت ،دەكرێت ئەم بنەمایەش بەمشێوەیە
دابڕێژرێت« :تاكە بەهای ئەخالقی و ڕاستەقینە لە هەڵبژاردن و لەخۆكردەیدا
حەشاردراوە ،ڕەفتاری حكومەتیش ئەم هەڵبژاردنە تێكوپێك دەدات،
پاشانیش بەهای ئەخالقی تێكوپێك دەدات» .ئەم بەڵگەیەشە تارادەیەكی
نزیك پشت بە تیۆری ئازادی هەڵبژاردن دەبەستێت .ئەو وایدادەنێت
ئەگەر دەوڵەت هەستا بە كردەوەیەك لەپێناو مندا بە شێوەیەكی زۆرەملیی،
لەكاتێكدا خۆم لە توانامدا بوو بەو كردەوەیە هەستم ،ئەوا بەمە دەوڵەت
منی لە هەلی هەڵبژاردن بێبەشكردووە .لە واقیعیشدا ئەگەر كردەوەی
دەوڵەت مەعقول بێت ،ئەوا هەلی من بۆ كاركردن ،تێشیدا بۆ هەڵبژاردن،
زۆر زیاتر دەبێت ،ئەگەر ئەوە بەجێهێڵرا بۆ خۆم كە هەستم بە چاككردنی
ئەو رێگەیەی كە هەیە لەبەردەم ماڵەكەمدا یان فەرامۆشكردنی ،ئەوا بەمە
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بە پرۆسیەكی بژاركاریی ئەخالقی نایابدا دەڕۆم ،بۆ ئەوەی بڕیار بدەم
كە چاكی بكەمەوە ،بەچاوپۆشی لەوەی كە دراوسێكانم كردویانە كاتێك
هەڵنەساون بەبەرپرسیارێتیە ئەخالقيیەكانیان و وایانكردوە كە هاتووچۆ لە
رێگەكەدا مەحاڵ بێت .ئەگەر دەوڵەت بەزۆرەملێیی برێك پارەی سەپاند
بەسەر هەموانداو خۆی رێگەكەی چاككرد و وایلێكرد كەچاك و رێكوپێك
بێت ،ئەوا پێویست ناكات دڵتەنگ بم ،لەبەرئەوەی بژاركردنی ئەخالقیی
لێرەدا پاشەكشەیكردوە ،من خۆم لە توانامدا بوو رێگەكە چاك بكەم ئەگەر
حكومەتی باوكایەتی مافی هەڵبژاردنی لێزەوت نەكردمایە .رێگە چاكەكان
وا لە پەیوەندیكردن و گوێزانەوە دەكەن ئاسان بن ،هەروەها چەندین هەل
دەرەخسێنن ،كە ئەركە كۆمەاڵیەتیيەكان لەپێشدا بە هیچ شێوەیەك بیریان
لێ نەكردونەتەوە .ئەو بیرۆكەیش كە دەڵێت ملمالنێی ئەخالقیی تاكە شتێكە
كە بەهای هەبێت ،واتە كە پێویست نییە لەسەرمان نەریتی ئەخالقیی
پێك بهێنین ،مادام كاتێك ئەوە دەكەین لە بازنەی ملمالنێی ئەخالقیی
كەم دەكەینەوە وای دادەنێم من كەسێكم ناتوانم بەبەردەم مەیخانەیەكدا
بڕۆم ،بەب ێ موعاناتەكان لە ملمالنێیەكی ئەخالقیی بەهۆی ئەوەی كەوا
كەمندكێشم دەكات بۆ سەرخۆش بوون لەناویدا ،ئایا سودبەخشە بۆ من كە
سەدجار بەبەردەمیدا بڕۆم لەبری یەكجار؟ بەدڵنیاییەوە لەو سەد جارەدا
بەدەست ملمالنێیەكی ئەخالقی زیاترەوە دەناڵێنم ،بەو مەرجەی ئەگەر
خۆم نەدەم بەدەستەوە ،بەاڵم وام لێدێت ناتوانم بیر لە هیچ شتێكی
دیكە بكەمەوە .ئەگەر هەرگیز بیریشی لێنەكەمەوە ئەوا پێویستە لەسەرم
هەلێك بقۆزمەوە ،بۆ ئەوەی بیسەلمێنم كە من هاواڵتیەكی باشم ،لەبری
ئەوەی كۆشش بكەم هەتا نەبمە هاواڵتیەكی تەواو باش .ئەو قسەیش
كە دەڵێت ئەو رێگەیەی دەبێتە هۆی ئەم ئەنجامە دەبێتە هۆی تێكدانی
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میانگیریی راستەقینەیە كە یەكسان دەبێت بەوەی بڵێیت سەرخۆش بوون
یان سەرخۆش نەبوون تاكە لە تاكە هەڵبژاردنێكی ئەخالقییە كە دەكرێت بە
هەند وەربگیرێت .ئەمەش تیۆرێكی ئەبستراكتە ،چونكە نەك تەنها تاك،
بەڵكو هەروەها كردەوەی تاكیش دادەبڕێت ،لەم حاڵەتەشدا لەئەنجامی
كردەوەی كۆمەاڵیەتی دەكۆڵێتەوە ،ناشكرێت هەر نمایشكردنێكی بۆ ئازادی
نمایشكردنێكی ڕازیكەر بێت ،ئەگەر بەو شێوەیە سەیری تاكی نەكرد كە
لەڕاستیدا هەیە ،وەك ئەندامێك لە كۆمەڵگەدا كە پەیوەندی هەیە لەگەڵ
كەسانی دیكەدا .ڕەنگیشە كۆمەڵگە ئازادی تەواوەتی نەداتێ ،بەاڵم بەب ێ
كۆمەڵگەش ناتوانێت هەر رەنگێك لە ئازادی بەدەست بهێنێت.
بەاڵم نامەكەی (میل) «لێكۆڵینەوە لە حكومەتی نوێنەرایەتی»
پرسیارگەلێكی گرنگ ناوروژێنێت وەك ئەوەی ئەتروحەكانی تری دەیوروژێنن
چونكە لە دەوری پراكتیكردنی ئەو بنەمایانەیە دەسوڕێتەوە كە پێشتر
خستونییەتە ڕوو ،لەبەرئەوە وایلێهاتوو تا ڕادەیەك كۆن بێت .ئەگەرچی بە
رادەیەكی ورژێنەر ،هەڵوێستی سیاسیی (میل) پەرچدەكاتەوە و بڕوایەكی پتەو
بە حكومەتی دیموكراسی تێدا بێت لەگەڵ تێڕوانینێكی تەواو ڕەشبینانەدا،
سەبارەت بەوەی كە ئەم حكومەتە دەكرێت بەدیبهێنێت .بەو شێوەیەش كە
(میل) لە ئەتروحەكەیدا كردوویەتی لەبارەی ئازادییەوە .ئەوا بەپەرۆشەوە
دەڕوانێتە دەوڵەت وەك كۆمەڵێك لەتاكەكان ئەوانەی كە بۆ یەكەمجار
لەدەوڵەتدا كۆبوونەتەوە .بەبێ ئەوەی بەشێوەیەكی پێویست دەرك بەوە
بكات ،كە هەر دەزگایەكی سیاسیی كە بكرێت دابمەزرێت ،ئەوا لەسەر
كۆمەڵە تاكێك دەوەستێت كە لە چەند گرووپێكدا كۆبوونەتەوە یان ئامادەن،
بۆ ئەوەی كەوا لەچەند گروپێكدا كۆببنەوە لەخودی خۆیان ،ئەو زیادەڕۆیی
دەكات لەو دەرئەنجامە چاوەڕوانكراوانە بۆ ئەو لێپێچینەوانەی كەهاوشێوەی
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سیستمێكن وەك سیستمی توماس هیر( )Hare 13هەروەها لە گرنگی پارتە
سیاسییەكان و رێكخراوەكانی دیكەی ناو دەوڵەت كەمدەكاتەوە ،بەاڵم لە
سەردەمێكدا كە تێیدا جەختكردنەوە لەسەر گرنگی ڕەگەزە ناهۆشیارەكان
دەكرێتەوە ،كە ناكرێت لەناو سیاسەتدا بەڕێوە ببرێن ،ئەوا بانگەشەی (میل)
بۆ بیركردنەوە و بۆ بنەماكان بەهایەكی گەورە هەڵدەگرێت.

سەرچاوە:
پێشەكی كتێبی (بنەماكانی لیبرالیزمی سیاسی)
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فەیلەسوفی سەدەی نۆزدەهەم
«جۆن ستیوارت میل»
دیارترین ووتەی جۆن ستیوارت میل لەبارەی خوداوە ئەمەیە:
«گەورەترین رێزگرتن لە خوداوەند ئەوەیە كە بڵێین هیچ شتێك نازانین»
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«جۆن ستیوارت میل» ،لەدایكبووی ( ،)1806/5/20بیرمەندی گەورەی
بەریتانیای سەدەی نۆزدەهەمە .ئەو سەرباری ئەوەی كە نوسەرێكی كارامەبوو
لەبواری (لۆژیك ،تیۆرناسی ،ئەخالق ،ئابوری) ،بە كەسایەتی چاالكی بواری
سیاسەت دەژمێردرێت .
ئەو ماوەیەكی زۆر كارمەندی كۆمپانیای هندی رۆژهەاڵت بوو،
ماوەیەكیش سەرۆكی ئەو كۆمپانیایە بوو .لە دەیەی ()1860دا ،ئەو ئەندامی
ئەنجومەنی پیران بوو لە پەرلەمانی بەریتانیا و بەرگری لە سیاسەتی لیبراڵەكان
دەكرد لە مەسەلەكانی یاسادانان و پەروەردەیی .نوسینە سیاسییەكانی میل
لەمەڕ مەسەلەكانی تایبەت بە مافەكان ،ئازادییە سیاسيیەكان ،حكومەتی
پەرلەمانی و پێگەی ژن لەكۆمەڵگە بوو .میل لە فەلسەفەكانی جەختی
لەسەر رەسەنایەتی ئەزموون و قازانج دەكردەوە.
ژیانی سەردەمی منداڵيی
جۆن ستیوارت میل ،لەساڵی ()1806دا لە خێزانێكی مامناوەند
و تاڕادەیەك هەژار لە لەندەن لەدایكبووە .باوكی «جیمز میل» كوڕی
پینەچییەكی پێاڵو بوو لە گوندێكی سكۆتلەندە .میل لە سێ ساڵیدا فێربوونی
زمانی التینی دەستپێكرد .باوكی هەرگیز نەینارد بۆ قوتابخانە ،تاوەكو
بەو شێوازە تایبەتەی خۆی دەیەوێت پ��ەروەردەی بكات« .ئەفسانەكانی
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ئازۆپ» ،یەكەم كتێب بوو كە میل توانی بەزمانی یۆنانی بیخوێنێت .كاتێك
جۆن تەمەنی گەیشتە ( )8ساڵ« ،جێرمی بينتام» ،لە كارێكی خێرخوازیدا
خانووی ژمارە یەكی شەقامی «كوئین سكویرپلیس»ی بەخشییە خێزانی میل
 .ئەو پێش ئەوەی تەمەنی بگاتە ( )10سااڵن ،شەش تەوەر لە تەوەرەكانی
ئەفالتونی خوێندەوە ،تاكو خۆی ئامادە بكات بۆ فێربوونی لۆژیك،
لەتەمەنی ( )12ساڵیدا ،سەرەڕای خوێندنەوەی بەرهەمە كالسیكییەكانی
یۆنان ،توانی «ریتۆریكا»ی ئەرستۆش بخوێنێتەوە .جەبر ،ئەندازە و بیركاری
دیفرانسێلیش فێربوو .فێربوونی زانستی لۆژیكی لە تەمەنی ( )12ساڵیدا
دەستپێكرد .ئەویش بە زمانی التینی دەربارەی لۆژیكی سكۆالستیك .میل
لەكتێبی بیۆگرافیا كەدوای ماوەیەك نوسی ،لەسەر گرنگی ئەو بەشەی
پەروەردەكردنی خۆی زۆر هەڵوەستەی كردەوە  .تەمەنی ( )13ساڵی میل
سەردەمی فێربوونی ئابوری بوو  .باوكی لەو ساڵەدا خولێكی تەواوی ئابوری
سیاسی بە میل فێركرد و رایسپارد كە كتێبەكانی « ئادەم سمس» هەروەها
بەرهەمە تازە چاپكراوەكەی «دیڤید ریكاردۆ» بە ناوی «بنەماكانی ئابوری
سیاسی ورێكخستنی باج» بخوێنێتەوە و كورتكراوەیەكی لەسەر بنوسێت،
میل لەساڵی ()1820دا ،ئەو بابەتەی لە چوارچێوەی كتێبێك بەناوی «بنەما
سەرەتاییەكانی ئابوری سیاسی» باڵوكردەوە .لەو ساڵەدا بوو كەبە داوەتی
ئەو خێزانە سەردانی فەرەنسای كرد ،تا ساڵێك لەوێ بمێنێتەوە .ئەو
لەفەرەنسا زمانی فەرەنسی فێربوو ،ماوەی شەش مانگیش لە مۆنپیلیە كیمیا
و بیركاری خوێند.
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ژیانی فیكری میل
جۆن پاش گەڕانەوەی لە فەرەنسا و خوێندنەوە و لێكۆڵینەوەی
دەربارەی شۆڕشی فەرەنسا ،لە زستانی ساڵی ()1821دا« ،یاسای رۆمی»
خوێندەوە .هاوڕێكەی جۆن لەم خوێندنەوەیەدا « جۆن ئاستین» بوو كە
رەنگە بتوانین ئەو بەباشترین میراتگری ئەندێشە «سودبەخشەكان»ی
جێرمی بينتام لەقەڵەم بدەین .لە زستانی ساڵی ()1822دا ،جۆن و
هاوڕێ الوەكانی ئەنجومەنێكیان پێكهێنا ،كە هەر دوو هەفتە جارێك
كۆبوونەوەیەكیان سازدەكرد و قسەوباسیان لە مەڕ مەسەلە جۆراوجۆرەكان
دەكرد .ئەوان هەموو توانای خۆیان لە لێكۆڵینەوەكانیان لە ئەخالق
وسیاسەت لە «بنەماكانی سود» كۆكردبوەوە .لەساڵی ()1823دا باوكی
كارێكی لە كۆمپانیای هندی -بەریتانی بۆ دۆزییەوە .لە هەمان ساڵدا كاری
رۆژنامەوانی دەستپێكرد .لەساڵی ( )1824دا ،جۆن وتارێكی لە رۆژنامەی
«وێست مینیستەر ریڤیو»دا باڵوكردەوە ،باڵوكراوەیەك كە جێرمی بنتام
ساڵێك پێش ئەوە دایمەزراندبوو.
نوسینە سەرەتاییەكانی ئەو لە « مۆرنینگ كرۆنیكڵ» باڵوكرایەوە
 .ج��ۆن لە ساڵی ()1825دا ،دەستیكرد بە وتارخوێندنەوە گشتییە
راستەوخۆكانی  .مشتومڕەكانی ئەو لەگەڵ كەسانی تر ،بووبەهۆی
هاتنەكایەی ئەنجومەنێكی گفتوگۆ وراوێژكردن ،كە هەموو كاتەكانی جۆنی
پڕكردەوە  .ئەو دواین وتاری لە وێست مینیستەر ،لەبەهاری ساڵی ()1828
دا باڵوكردەوە ،لە وتارێكی لەبارەی شۆڕشی فەرەنساوە لەساڵی ( )1830دا،
دووبارە گەڕایەوە بۆ فەرەنسا ،ئەو لەوێ چاوی كەوت بە شۆڕشگێڕەكانی
شۆڕشی فەرەنسا ودیداری لەگەڵ كردن و ئاشنای نوسینەكانی « ئۆگۆست
كۆنت و سان سیمۆن»ی كۆمەڵناسی فەرەنساش بوو .لەو رۆژانەدا جۆن
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دەستیدایە نوسینەوەی پێنج نامەی كەپاشان بەناوی «نامەكانی لەبواری
هەندێ مەسەلەی چارەسەر نەكراوی ئابوری سیاسی» باڵوكردەوە .یەكتر
ناسینی لەگەڵ «هاریت تایلۆر» لەساڵی ()1830دا ،كاریگەری هەبوو لەسەر
گۆڕانكاری لەهەندێ لەدیدگا سیاسییەكانی .تایلۆر هەمان ئەو ژنە بوو كە
پاش ئەوەی هاوسەرەكەی كۆچی دواییكرد ،لەگەڵ جۆن هاوسەرگیری كرد
و تا كۆتایی تەمەنی لەگەڵی مایەوە .ئەو زنجیرەیەك وتاری بەناوی « گیانی
سەردەم» لەساڵی ()1831دا نوسی ،هەوڵیدا تێڕوانینە نوێكانی تایبەت بكات
بە حكومەتەوە .باری تەندروستی باوكی لەساڵی ( ،)1835تێكچوو ،لە مانگی
6ی ساڵی 1836دا ،جۆن مەزنترین مامۆستای هەموو قۆناغەكانی ژیانی خۆی
لەدەستدا ،ئەویش كۆچی دوایی باوكی بوو .ساڵێك پاش مردنی باوكی ،ئەو
نوسینەوەی كتێبی «سیستەمی لۆژیك»ی كە پێنج ساڵ دەستی لێ هەڵگرتبوو
دوبارە دەستپێكردەوەو لە ساڵی ()1840دا تەواوی كرد .دیارە ئەو كتێبەی
وەك هەمیشە لەساڵی ()1841دا پاكنوسی كرد و دیدگا لۆژیكییەكانی لە
چوارچێوەی فەلسەفەی زانستی سەقامگیری «ڤیۆڵ» كە تازە باڵوببویەوە
خستەڕوو .میل تا ئێستا باسی گرنگترین بابەتەكانی ژیانی خۆی نەكردووە.
ژیانی سیاسی جۆن ستیوارت میل
لە پەرلەمانی بەریتانیا ،ئەندامانی پەرلەمان بە وردبینیی و رێزەوە
گوێیان لە قسەكانی ئەو دەگرت ،تەنانەت نەیارەكانیشی لە كاتێكدا كە جۆن
قسەی دەكرد سەرتاپا گوێیان دەگرت« .گاڵدستۆن» سەرۆك وەزیرانی ئەو
كاتەی بەریتانیا ،جارێكیان بە هاوڕێیەكی خۆی گوتبوو« :كاتێك كە جۆن
لە پەرلەمان قسەی دەكرد ،هەمیشە وا هەستم دەكرد كە گوێ لە قسەی
پەیامبەرێك دەگرم».
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ئارەزووی جۆن لە داڕشتنی تیۆری سیاسیدا لەساڵی ( ،)1847گەیشتە
ترۆپك .نیگەرانیەكانی میل لەمەڕ بارودۆخی ژیانی پڕ لە چەرمەسەری
خەڵكی ئەو سەردەمەدا دەتوانین لە زۆربەی بەرهەمەكانیدا بەدی بكەین،
لەساڵی ()1848دا ،كتێبی «بنەماكانی ئابوری سیاسی» باڵوكردەوە .لەساڵی
()1851دا لەگەڵ «هاریت تایلۆر» ژیانی هاوسەرییان پێكهێنا .ئەو بە
شێوەیەكی بەڵگەنامەیی بەڵێنی بە هاوسەرەكەیدا ،كە هەروەك پێشوو بۆ
ئەنجامدانی هەركارێك ئازاد بێت ،دەسەاڵت و بەكارهێنانی سامانەكەی
بەدەست خۆیەوە بێت و نیوەی دەرامەتی فرۆشتنی كتێبەكانی خۆیشی
بەخشی بە هاوسەرەكەی .ئەم كارەی میل بەمانای خستنە ژێرپێی یاسا
نوسراو ونە نوسراوەكانی بەریتانیا لەبارەی نایەكسانی پیاوان وژنانەوە بوو.
میل لەساڵی ( )1854دا ،دەستیكرد بەنوسینی نامەیەكی كورت لەبارەی
ئازادییەوە ،كەپاشان ولەساڵی ()1859دا ،وەك كتێبێك باڵوكرایەوە.
لەساڵی ( ،)1861یش «سودخوازی» باڵوكرایەوە كە یەكێك لەگرنگترین
بەرهەمەكانی میل بوو كەپارەی كتێبەكەی دا بەباوك ومامی بينتام لەبری
ئەو قەرزەی لێی كردبوون  .كاری دواترى میل باڵوكردنەوەی بەشەكانی
« تێڕوانینەكان لەبارەی چاكسازی پەرلەمانی»یەوە بوو .لە سااڵنی دواییدا
كتێبی «تاوتوێكردنی فەلسەفەی سێر ویلیام هەمیلتۆن» «بەڵگەویست
خوازی»ی نوسی و كۆمەڵە وتارێكی وەك خوێندنەوەیەك بۆ «ئۆگۆست
كۆنت»ی لە كتێبی «ئۆگۆست كۆنت و پۆزەتیڤیزم» باڵوكردەوە .ناوبانگی
جۆن ستیوارت میل زیاتر ل��ەوەدا دەردەك��ەوت ،كە ب��ەدوور بێت لە
الساییكردنەوە .لە ساڵی ()1865دا ،هاواڵتیان داوایان لە میل كرد كە
وەك پاڵێوراوێك خۆی كاندید بكات بۆ ئەنجومەنی پیران .بوونی میل
لە ئەنجومەندا كاریگەری زۆری لەسەر داڕشتنی «پرۆژەی چاكسازی»دا
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هەبوو .لە ساڵی ( ،)1868پەرلەمان هەڵوەشێنرایەوە و میلیش گەڕایەوە
بۆسەر ژیانی ئاسایی خۆی و زۆربەی كاتەكانی لە فەرەنسا و لەالی گۆڕی
هاوسەرو عاشقەكەی دەبردە سەر .لە ()1873 /5 /8دا .جۆن ستیوارت
میل ،بەهۆی جەڵتەیەكی لەناكاوی دڵەوە لە فەرەنسا كۆچی دوایيكرد.
تەرمەكەیان لە گۆڕستانی «سان خوان ماریا دی سانتا» و لە تەنیشت گۆڕی
هاوسەرەكەی «هاريیت»وە بەخاك سپارد .جۆن ستیوارت میل لەدوا
دوایی تەمەنیدا خەریكی كاری نوسینی كتێبی «یوتۆبیۆگرافیا»كەی بوو ،كە
بە وتەی زۆر لە نوسەران لە گرنگترین بەرهەمەكانی سەردەمی ڤیكتۆریا
بوو .ئەم كتێبە چەند مانگێك لەپاش مردنی میل باڵوكرایەوە.
لە دوایين ساتەكانی تەمەنی و پێش ئەوەی پێڵوی چاوەكانی بۆ
هەتاهەتایە بەڕووی جیهاندا لێك بنێت ،ئەمە دوایين رستەیە كە لە زاری
میلەوە هاتووەتە دەرێ« :دەزانیت كە من كاری خۆم تەواو كردووە».

سەرچاوە:
ماڵپەڕەكانی ئینتەرنێت
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ئەركە راستەقینەكان 
ی
دەزگاكانی هەڵبژاردن
جۆن ستیوارت میل
لە فارسییەوە :شەریف فەالح
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لە تاوتوێی حكوومەتی هەڵبژیردراودا ،پێش هەموو شتێك پێویستە
سەرنج بدەینە جیاوازیی نێوان ئایدیا( )1یان جەوهەرەكەی((2و ئەو جۆرە
تایبەتەی ئەم ئایدیایە لە میانەی وەرچەرخان و رووداوە مێژووییەكاندا،
یان خود بەپێی ئەو بۆچوونە باوانەی كەلە هەر قۆناغێكدا بە خۆوە
بینیویە .مانای حكومەت هەڵبژێردراو ئەوەیە كە گشت خەڵك یان زۆرینە
بە ناوبژیوانیی ئەو نوێنەرانەی كەلە خولە دیاریكراوەكاندا هەڵیاندەبژێرن،
دوایین دەسەاڵتی بااڵ و چاوەدێری كردن كە هەر دەستوورێك بە شێوازێك
رێكی دەخات ،بەكار بێنن.لەم حكوومەتەدا[ خەڵك دەب ێ ئەم دەسەاڵتە
شیاوە ئاكامەیان* بە شێوەیەكی تەواو و كامڵ هەبێت .دەب ێ هەركات
بیانەوێ ،بەسەر هەموو كار و كردەوەكانی دەوڵەتدا چاودێری بكەن و
وشیارییان هەبێت .پێویست بەوە ناكات كە یاسای بنچینەیی ئەم مافە
چاودێریەیان پێ بدات ،وەك چۆن لە یاسای بریتانیادابەم چەشنە نیە .بەاڵم
بەهەر شێوەیەك كە ئەم باسە لە دووتوێی دەستووردا بهێنرێتە گۆڕێ،
لە كردەوەدا ئاكامەكەی دەگەڕێتەوە بۆ هەمان خاڵی سەرەتا .دەسەاڵتی
حكوومەتی ئاكام بە هەمان رادەش لە حكوومەتێكی پێكهاتەو هاوسەنگدا
بە جەوهەر دەسەاڵتێكی تاقانەیە هەتا لە حكوومەتێكی پاشایەتیی رەها
یان دیمۆكراسیدا .ئەو بۆچوونەی كەلە زەینی خەڵكی پێشوودا هەبوو
و بیرمەندانی سەردەمی ئێمە گیانێكی تازەیان پ ێ بەخشی ،ئەمەیە كە
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بوونی دەستۆرێكی بنچینەیی هاوسەنگ( )3نەلواوە و ناگونجێ .هەمیشە
دادپەروەرییەك لە ئارا دایە ،بەاڵم هیچكات سەنگەكان بە تەواوەتی هاوسەنگ
نین .ناكر ێ هەمیشە بە رواڵەتی رێكخراوە سیاسییەكاندا هەڵبڵێی كە كام لە
سەنگەكان بەسەر سەنگەكانی دیكەدا قورسایی دەكات .لە یاسای بنچینەیی
بەریتانیا ،هەركام لە س ێ بەشی سەروەریی سیاسی ،خاوەنی دەسەاڵتێكە
كە ئەگەر بە شێوەیەكی شیاو بخرێتە كار ،ئەو دەسەاڵتو توانایەی تێدایە
كە ماشێنی حكوومەت بە تەواوەتی لە حەرەكەت و جووڵە بخات .لەم
رووەوە لە رواڵەتدا ،هەركامەیان دەسەاڵتی پووچەڵكەرەوەو كۆنترۆڵی دوو
بەشەكەی دیكەیەو ئەگەر هەركام لەو س ێ دەسەاڵتە ئەم هیواو ئومێدە
ت
لەالی خۆی پەرە پێبدات ،كە بەكەڵك وەرگرتن لەو دەسەاڵتە ،دەتوانێ 
خۆی بگەیەنێتە دۆخ و پێگەیەكی لەبارتر ،رەوتی ئاسایی  ژیانی خەڵكی
ئێمە لە هەر چەشنە گومانێك دەڕەوێنێتەوە كە ئەگەر ئەو دەسەاڵتە بخرێتە
گەڕ ،گومانێك نیيە كە هەركام لەو سێ دەسەاڵتە لە حاڵەتی بەرگریدا،
واتە لە دۆخێكدا كە هەست بە هێرشی یەك ،یان هەردوو بەشەكەی
دیكە بكات ،هەمو دەسەاڵتی خۆی بۆ بەرەنگاری بەكار دێت .بەم پێیە چ
شتێك دەبێتە كۆسپو رێگر كە ئەو دەسەاڵتە حاڵەتی هێرشبەرانە بەخۆوە
نەگرێ؟ بێگومان ئەویش جەوهەر و هەوێنی نەنووسراوی یاسایی بنچینەیی،
یان بە واتایەكیتر ،ئەخالقی سیاسیی پۆزەتیڤی كۆمەڵگای بریتانیایە ،ئەگەر
بمانەو ێ بزانین لە راستیدا دەسەاڵتی بەرین لەكام لە بەشەكانی یاسای
بنچینەیی دایە ،دەب ێ بگەڕێینەوە و بڕوانینە هەمان ئەخالقی سیاسیی
پۆزەتیڤ.
بەپێی یاسای بنچینەیی ،پاشا دەتوانێت لە واژۆ و پەسەند كردنی
هەركام لە بەندە یاساییەكانی پەرلەمان خۆ ببوێرێ ،یان بیهەوێت هەركام
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لە وەزیرەكان بەهۆی دژایەتییەكانی پەرلەمان دابمەزرێن ێ یان وەال بنێت،
بەاڵم مۆڕاڵ ( ئەخالق)ی دەسەاڵتی سیاسیی )(4كۆمەڵگە ،هەموو ئەم
دەسەاڵتانە پووچەڵ دەكرێتەوە و هیچكات ئیزنی كاركردن بەوان نادات،
لەو روانگەيەوە كە دەب ێ پەرلەمان و خەڵكی سەرۆكی دەوڵەت دەست
نیشان بكات ،ئەو پەرلەمانە دەبێتە دەسەاڵتدار و حاكمی راستەقینەی
واڵت .كەوایە ئەم یاسا نەنووسراو و مەرجدارانە كە كەڵك وەرگرتن لە
دەسەاڵتە فەرمییەكان كەمدەكەنەوە ،كاتێك كاریگەر و جێگیر دەبن كە
لەگەاڵ دابەشكردنی واقیعی دەسەاڵتی سیاسیی راستەقینەدا هاوسەنگ بن.
لە هەر یاسایەكی بنچینەییدا یەكێك لە دەسەاڵتەكان ،دەست رۆیشتووترە،
لە دۆخێكدا خۆی دەردەخات كە ئەو رێككەوتنانەی كە یاسای بنچینەیی
ت و رووبەڕوو
بە شێوەی هاودەم و هۆگر لەگەڵیان كار دەكات ،تێكبچێ 
بوونەوەیەك بۆ مسۆگەر كردنی دەسەاڵت بێتە ئ��اراوە .بناغەی یاسای
بنچینەیی هەتا ئەو ئاستە پێڕەوییان لـ ێ دەكر ێ و لە كردەوەدا كاریگەر
دەبن كە دەسەاڵتو چاودێریی بە نفوز و شایستە لە یاسای بنچینەییدا بە
بەرزترین پلەی دەسەاڵتی چاالك لە كۆمەڵگا بسپێردرێ .ئەم دەسەاڵتە ،لە
بریتانیا دەسەاڵتی خەڵكە .بەم پێیە ئەگەر بێتو بەندەكانی یاسای بنچینەیی
بریتانیا لەگەڵ ئوسوڵو بنەمای نەنووسراو (عورفی )مەرجدار كە بەڕاستی
رێكخەری هەڵسوكەوتی یەك بە یەكی بەرپرسانی سیاسییە ،ئەو دەسەاڵتو
چاودێرییە پڕ بەهایەی بەسەر هەموو بەشەكانی حكوومەت نەدەدا بە خەڵك
پرسێك كە لەگەڵ دەسەاڵتی راستەقینەی خەڵكدا یەكسانە) یاسای بنچینەیی
نەیدەتوانێ ئەو سەقامگیریەی هەبێت كە لە تایبەتمەندییەكانیەتی ،بەدەر
لەم حاڵەتە هەم یاسا كۆكراوو نووسراوەكانو هەم پرەنسیپی نەنووسراو
(عورفی )بە خێرایی گۆڕانیان بەسەردا دەهات .كەوابوو حكومەتی بەریتانیا،
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حكومەتێكی هەڵبژێردراوی بە واتای حەقیقی چەمكە ،تەنیا بەو هۆیە
دەسەاڵت بەو كەسانە دەدات كە راستەوخۆ لە بەرامبەر خەڵكدا وەاڵمدەر
نین ،كە دەسەاڵتی زال و حاكم دەیهەوێت پشتیوانییەكی )(5لە بەرامبەر
هەڵە و كەموكوڕییەكانی خۆیدا هەبێت .یانی پاڵپشتێكی لەم چەشنە لە
هەموو سیستەمە دیموكراسییە بەرهەڤ و رێكوپێكەكاندا هەبووە .یاسای
بنچینەیی« نەمسا» زۆرێك لەم جۆرە بەندە چاودێرییانەی تێدا هەبووە و
یاسای بنچینەیی ویالیەتە یەكگرتووەكانیش بەم چەشنەیە.
هەرچەندە كە مەرجی سەرەكیی حكومەتی هەڵبژێردراو ئەمەیە
كە دەسەاڵتی بەرینی دەوڵەت بە كردەوە لە ئیختیاری نوێنەرانی خەڵكدا
بێت ،ئەم پرسیارە لەجێی خۆیەتی كە كام لە ئەركەكان بە كردەوە ،واتە
بە درووستی كامە رۆڵ لە دەزگای حكومەت ،دەب ێ لە بنەڕەتدا و بە
شێوەی راستەوخۆ لە رێگای رێكخراوی هەڵبژێردراوەوە بەڕێوە بچێ؟ لەم
زەمینەیەدا زۆر شێوازی جیاواز لەگەڵ ناوەرۆكی حكومەت هەڵبژێردراودا
دەگونجێ ،بەو مەرجەی ئەركەكان بە چەشنێك بێت ،كە پرۆسەی ئاكامی
چاودێری ،هەموو شتێك بۆ رێكخرای هەڵبژێردراو بپارێزێت.
جیاوازییەكی بنەڕەتی و ریشەیی لە نێوان چاودێریی كاری
دەوڵەتو راپەڕاندنی راستەوخۆ و بە كردەودا هەیە .لەوانەیە تاكێك یان
رێكخراوێك بتوان ێ چاودێری بەسەر هەموو كارەكاندا بكات ،بەاڵم لەوانەیە
ت هەموو كارەكان بە ئەنجام بگەیەن ێو زۆرجار هەرچی خۆی
پێی نەكرێ 
كەمتر كاروبارەكان راپەڕێنێ ،چاودێری و پێڕاگەیشتنی ورد و رێكوپێكتر
دەبێت .فەرماندەی سوپایەك پێی ناكر ێ جووڵەو حەرەكەتەكانی سوپاكەی
بە شێوەیەكی گونجاو و لەبار رێبەری بكات ،ئەگەر بێت و خۆی لە
بەرەكانی شەڕدا رۆڵی هەبێت یان رێبەری و فەرماندەیی هێرشێك لة
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ئەستۆ بگرێت .ئەم مەسەلەیە لەبارەی ئەنجومەنی نوێنەرانیشەوە وەڕاست
دەگەڕێ .هەند ێ كاروبار جگەلە ئەنجومەنەكان بۆ الیەنەكانی تر بەڕێوە
ناچن ،هەندێكیتر بەڕێوەچوونیان بە شێوەیەكی شیاو لەوانەوە ناوەشێت
و پێیان ناكرێت .كەوابوو پرسیار ئەمەیە كە پەرلەمانی هەڵبژێردراو دەب ێ
چ كاروبارێك بسپێرێتە چاودێران و چ كاروبارێك دەبێ خۆی تایبەتی و
راستەوخۆ بە ئەنجامی بگەیەنێت؟ هەروەك پێشتر گوتمان ،پەرلەمانی
هەڵبژێردراو دەب ێ چاودێری بەسەر هەموو كاروبارەكانی دەوڵەتدا بكات.
بەاڵم بۆ ئەوەی بۆمان روون بێتەوە ئەم چاودێرییە گشتییە لە چ رێگایەكەوە
دەكرێ بە باشترین شێوە بەڕێوە بچ ێو كام بەش لە كاروباری حكوومەت
دەبێ پەرلەمانی هەڵبژێردراو بیگرێتە ئەستۆ ،ئەم خاڵە دەب ێ لەبەرچاو
بگیر ێ كە كام بەش لە كارو ئەركەكان پەرلەمانی هەڵبژێردراوی گەورە پێی
دەكرێ كە بە شێوەیەكی شیاو بەڕێوەی بەرێت .ئەنجومەنی هەڵبژێردراو
تەنیا ئەو كارەی كە بە شێوەی گونجاو و شایستە دەتوانێت ئەنجامی
بدات ،دەب ێ راستەوخۆ وەئەستۆی بگرێ .دەب ێ لە باقیی كاروبارەكان خۆی
بكشێنێتەوەو تەنیا هەل و دەرفەتی بەڕێوەبردنی شیاوی كارەكان بۆ خەڵك
و الیەنەكانیتر بڕەخسێنێت.
بۆ نموونە پەسەند كردنی ماڵیات و سەرانە لەو چەشنە ئەركانەیە
كە پێش لە هەر ئەركێكی تر پێوەندیی بە ئەنجومەنی نوێنەرانی خەڵكەوە
هەیە .جیا لەوەش ،لە هیچ واڵتێكدا ئەنجومەنی نوێنەران هیچكات بە
دەستی خۆی یان دەست نیشان كراوەكانی خۆی گەاڵڵەو لیستی نرخی كااڵ
و شتومەكی پێشنیاری داناڕێژێت .هەرچەندە كە بایەخو بەها دەوڵەتییەكان
تەنیا دەب ێ لەالیەن ئەنجومەنی گشتیی خەڵك پەسەند بكرێت و بۆ تەرخان
كردنی داهاتەكان بە چینی جۆراوجۆری هەژارو دەست كورتەكان خەرجی
89

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل

دەوڵەتییەكان پێویستە ،رێوشوێنی یەكسانی یاسای بنچینەیی نیشانەی ئەوەیە
كە تەنیا دەكر ێ متمانە بە پێشنیاری پاشا بكرێ ،بێگومان وا هەستكراوە
كە دابەشكردنی دادپەروەرانەی كەلوپەلەكان ]بوودجەكان[ و وردبوونەوەو
هەڵسەنگاندنی وردەكاتریی تێچووەكانیان ،تەنیا كاتێك دەكرێ چاوەڕوانیی
لـ ێ بكر ێ كە دەزگا و دەسەاڵتی بەڕێوەبەریی راكێشەری بوودجەكان،
بەرپرسیایەتیی بەرنامە و ئەو تاوتوێیە ژمێریارانیانەی هەبێت كە پارە
دراوەكان بەپێی ئەو بنەمایانە جێبەج ێ دەكرێن .لەم رووەوە ئەنجومەن نە
چاوەڕوانیی لـێدەكرێ ،نە تەنانەت ئیزنیشی هەیە ،كە راستەوخۆ خۆی بە
مەسەلەی سەرانە یان خەرجی بوودجەكانەوە خەریك بكات .تەنیا شتێك
كە داوای لـ ێ دەكرێ ،پەسەند كردنیانەو تەنیا دەسەاڵتو دەسەاڵتێك كە
هەیەتی ،دەسەاڵتی خۆ بواردنە لە پەسەند كردنیان.
ئوسووڵ و رێوشوێن لەمەڕ ناسین و تێگەیشتنی( تیۆریی یاسای
بنچینەیی ،(6ئەگەر بێت و یەكسان پێڕەویان لـ ێ بكريت ،دەتوانن بۆ
دیاریكردنی سنوورو پێناسەی ئەركە گشتییەكانی ئەنجومەنە هەڵبژێردراوەكان
رێنیشاندەر بن .سەرەتا ئەوەی كە هەموان لە گشت ئەو واڵتانەی كە تێیایاندا
سیستەمی پەرلەمانی هەتا رادەیەك دەرك پێكراوە ،قبووڵیان كردووە كە ئەو
ئەنجومەنە هەڵبژێردراوانەی كە ئەندامیان زۆرە ،نابێت كاری بەڕێوەبەری
ئەنجام بدەن .ئەم یاسایە نەتەنیا لەسەر بنەڕەتیترین پرەنسیپی حكومەت
باشو خوازراو ،بەڵكو پابەندە بە ئوسووڵو رێوشوێنی سەركەوتوانەی هەر
چەشنە كارێكەوە .هیچ تاقمێك لە خەڵك مەگەر لە حاڵەتی پێكهاتەیی،
قەوارەی ژێر فەرمانو دەستوردا بە واتای حەقیقیی وشە ،دەنا بۆ راپەڕاندن
و كاری كردەیی شایستە نیە .تەنانەت لیژنەیەكی هەڵبژێردراو ،پێكهاتوو لە
چەند ئەندام كە لەو كارەدا شارەزاییەكی تایبەتییان هەبێت ،هەمیشە لە
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بەراورد لەگەڵ كەسێك لە نێوانیاندا كاراییو كاریگەریی كەمتری هەیەو
كار ناوەرۆكی باشتری دەبێت ئەگەر بێتو ئەو كەسە بگاتە پلەو مەقامی
سەرۆكیو بەرپرسیو ئەوانی تر لە ئاستی ژێردەستەكانی ئەودا بمێننەوە.
تەنیا مەسەلەیەك كە لیژنەیەك باشتر لە تاكێك دەتوانێت ئەنجامی بدات،
راگۆڕینەوەو راوێژو تێڕامانە .كاتێك گوێگرتنو راو دەنگە دژ بەیەكەكان
زۆر پێویستو گرنگ بن.
لێژنەی راوێژكارو بیردۆز لە پێویستیيەكانی حكومەتە .لەم رووەوە
ئەم جۆرە لێژنانە جاربەجار ،تەنانەت بۆ كاری بەڕێوەبەريی بەكەڵكە ،بەاڵم
بەگشتی هەمیشە دەبێ رۆڵی راوێژكارو ژمێریاری هەبێت ،كاروباری ئیداری
و بەڕێوەبەريی بەپێی یاسا ،كاتێك بسپێردرێتە بەرپرسێكی دیاریكراو باشتر
بەڕێوە دەچن .تەنانەت كومپانیایەكی هاوبەش ،هەمیشە لە كردەوەدا ،ئەگینا
لە تیۆریدا خاوەنی بەڕێوەبەر و بەرپرسێكە ،باش و خراپیی بەرپرسەكەی
لە راستیدا بەستراوەتەوە بە توانا و شایستەیی بەڕێوەبەرییەوە ،ئەندامانی
دیكەی لێژنەی بەڕێوەبەری تەنیا لە رێگای دانی پێشنیار بە بەرپرس یان
بەكەڵك وەرگرتن لە دەسەاڵتی چاودێری بەسەر كارەكانی ئ��ەودا ،بە
كەمكردنەوەی دەسەاڵت یان گۆڕینی ئەگەر تووشی هەڵە بێت ،دەتوانن
هەوێنێكی كاریگەر بن .ئەگەر ئەوان لە بەرێوەبەریدا لەگەڵ بەڕێوەبەر
یەكسان و هاوبەش بن بە قازانج نیە و بە پوانێك لە قەڵەم نادرێت،
ت توانای بە
بەڵكو كۆسپێكی گەورەیە لە بەرامبەر كاری باشتردا كە دەبێ 
ئەنجامگەیاندنیان هەبێت :وەها دۆخێك هەست بە بەرپرسیاریەتیی تاكێكی
بەڕیوەبەرە لە هەمبەر ئەركێكدا كە دەب ێ بە تەواوەتی لە ئەستۆی بگرێت،
لە روانگەی خودی ئەو و خەڵكانی دیكەوەی بە ئەستەمی و بە شێنەیی
الواز دەبێت.
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بەاڵم پەرلەمانێكی شۆرای نەتەوەیی بۆ بەڕێوەبردنی كاروبار یان
داڕشتن و پەسەندكردنی بڕیاری وردو الوەكی بۆ كەسانێك كە ئەركە
بەڕێوەبەرییەكانیان لەسەر شانە ،لە هەر كۆمەڵێكیتر نەشیاوو نەگونجاوترە.
تەنانەت كاتێكیش ئامانجو راستگۆیانە بێت ،دەستێوەردانی النیكەم هەمیشە
زەرەرمەند بووە .هەر بەشێك لە بەرێوەبردنی كاروباری گشتی ،كارێكە
لەسەر بنەمای شارەزایی و پسپۆڕی كە بنەمای تایبەت و یاسای بنەڕەتیی
خۆی هەیە .تەنانەت بەشی هەرە زۆریان تەنیا بۆ كەسانێك بە شێوەی
كاریگەر دەرك پێدەكر ێ كە سەردەمێك لە راپەڕاندن و بەڕێوەبردنیاندا
دەستیان هەبووە ،كەسانێك كە بە كردەوە لەگەڵیان ئاشنایەتییان نەبێتو
ناشارەزا بن ،ناتوانن گرنگیی شایستەیان دەرك پێبكەن .مەبەستم ئەوە نیە
كە راپەڕاندنی كاروباری گشتی و دەوڵەتی رازی نهێنی و شاراوەی تێدایە
كە تەنیا دەوروبەرو خۆییەكان لێی شارەزان .ئوسوواڵو پرەنسیپی ئەم كارە
بۆ هەر تاكێكی خاوەن شعوور دەرك پێكراوە كەلە بیر و ئەندێشەیدا
وێنایەكی راستەقینەی لە بارودۆخێك كە دەب ێ لەگەڵیان بەرەوڕوو بێتەوە،
هەبێت ،بەاڵم بۆ كێشانی وەها وێنایەك ناسینو شارەزایی لەو بارودۆخە
پێویستە و وەها ناسینێك لە رێگەی دۆزینەوە كەشفەوە بەدی نایەت.
زۆرێك لە یاسا و رێوشوێنە گرنگ و پڕ بایەخەكان لە هەركام لە لق و
شاخەكانی كاری دەوڵەتیدا هەن (وەك چۆن لە هەموو كارو پیشە تایبەتی
و تاكەكەسیەكاندا هەیە) ،تاكی تازەكار نەتەنیا هۆكارەكانی نازانێ ،بەڵكوو
لە جەوهەر و ناوەرۆكیشیان گومانی هەیە ،چونكە ئەوانە بۆ رووبەڕوو
بوونەوە لەگەڵ مەترسی ،یان دژوارییەكان بەدی هاتوون كە هیچكات بە
زەینی ئەودا نەهاتووە و من دەسەاڵتداران ،چەشنی وەزیرگەلێك دەناسم
كە خاوەنی شارەزاییەكی زۆرن كە لە یەكەم رووبەڕوو بوونەوە لەگەاڵ
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كارێكی نو ێ سەرسووڕمانی ژێردەستەكانی خۆی بەم شێوەیە هەڵخڕاندوە
كە ئەو شتەی كە هەتا ئێستا بە هیچ دانراوە ،بە حاڵەتێكی تایبەت وەكو
راستییەك لەبەرچاو گیراونو رووناكییان خستۆتە سەر شتێك كە لەوانەیە
لە یەكەم روانینو بەهێند وەرگرتنی تاكێك بۆ تەوەرێك لە زەینو بیردا
جێگیر بێتو بە پشتكردن لە روانگەیەك و پەرژانە سەر تەوەرو باسێكی
تر لەبیر بچێتەوە .راستە كە سیاسەتڤانێكی گەورە كەسێكە كە تێدەگات و
دەزانێت چ كات پشت لە نەریتە دێرینەكان بكاتو روویان لی وەربگێڕ ێ
ك روویان تێبكات و خوویان لەگەڵ بگرێت ،بەاڵم ئەگەر وا بیر
و چ كاتێ 
كەینەوە بە نامۆو بیگانەبوون لەگەڵ ئەو دابو نەریتانە ،كاری خۆی باشتر
بە ئەنجام دەگەیەنێت ،تووشی هەڵەیەكی گەورە بووین .بۆ ناسینی كامڵی
رێكارە كردەییەكان تەنیا كەسێك كە دەتوانێت دادوەری بكات كە پشت بە
ئەزموون ببەست ێ كە لە چ دۆخو هەلومەرجێكدا روو وەرگەڕاندن لە شێوە
و نەریتە باوەكان پێویستە .تاوتو ێ و هەڵسەنگاندنی بەرژەوەندی لەسەر
بنەمای كار و كردەی رێكخراوێكی دەوڵەتی و بەرەنجامێك كە لە جۆری
تایبەتی بەڕێوەبردنی ئەو كارانەوە بەدی دیت ،چەشنە زانستێكە بەتایبەت
پێویستیی بە ئەزموونی كارناسانەیە كە بە دژواری لەالی كەسانێك پەیدا
ت رێفۆرمی یاسایی
دەب ێ كە پەروەردەی ئەوە نەبن ،بە چەشنێك كە ناكرێ 
لە كەسانێك چاوەڕوان بكەی كە تایبەتیو پسپۆڕانە لێكۆڵەری ئەو بوارانە
نەبن .بێگومان پەرلەمانێكی هەڵبژێردراو كە هەوڵبدات لەبارەی كارە
پسپۆڕایەتییەكانی دەزگای بەڕێوەبەرییەوە بڕیار بدات ،هەموو ئەم دژوارییانە
لەبەرچاو ناگر ێو بە نەدیتراوی دادەنێ .لە باشترین حاڵەتیدا بێ ئەزموونیە
كە بەب ێ ئەزموون و ناشارەزایانە لەمەڕ زانایی و وشیاری دەست دەداتە
دادوەری .نەزانێك كە لەمەڕ جەوهەری ئەو شتەی كە لێی نازان ێ گومانو
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دڕدونگییەكی نەب ێ چەندە كەمتەرخەمە كە خۆبەزلزانی ،هەموو
داواكارییەكان بە بوونی دادوەرییەك ،تەنانەت ئەگەر بەرزترو بە بایەختر
لە دادوەریی خۆشی بێت ،ئەگەر نەبنە هۆی رەنجاندنیشی ،بە چاوی
س��ووك و كەم بایەخەوە لێیان دەڕوان��ێ��ت .تەنانەت ئەمە كاتێكە كە
بەرژەوەندییەكی تایبەت نەبێتە هۆی هەڵخڕاندنی كردەوەیەك ،ئەگەر بەم
چەشنە نەبێت ،بەرەنجامی كار چەشنە هەلپەرستیەكە لە پلە و مەقام و
هەلپەرەستییەكی ناڕەوایە كە لە خراپترین جۆری گەندەڵی لە دەزگایەكی
دەوڵەتیی پێوەندیدار بە حكومەت و خەڵكەوە بێ شەرمانەترو جەسوورانەترە.
پێویست ناكات كە مەیلو بەریانی بەرژەوەندیخوزانە ،زۆرینەی ئەندامانی
ئەنجومەن بگرێتەوە .لەبارەی هەر مەسەلەیەكی تایبەت تەنیا بەسە دوو یان
س ێ نوێنەر وەها مەیلو ویستێكیان هەبێت .ئەو دوو س ێ كەسە لە هەڵە
و بەالڕێدا چوونی ئەنجومەندا تەنیا هۆگرییەكی بە دەسەاڵتتریان لە
نوێنەرانی دیكە بۆ گەڕاندنەوەی ئەنجومەن بۆ سەر رێگا ی راست هەیە.
لەوانەیە زۆرینەی نوێنەرانی ئەنجومەن پشت لە كردەی لە ناپاكی بكەن،
بەاڵم ناتوانن زەینی خۆیان لەبارەی ئەو مەسەالنەی كە بەتەواوەتی نامۆن،
وشیار بكەن و دەسەاڵتی لێكدانەوەی خۆیان ئەكتیڤ و چاالك بپارێزن و
زۆرینەی پاسیڤو سەقەت ،وەكوو تاكی غەیرە چاالك ،بە دوای كەسێكدا
دەكێشر ێ كە زیاترین زەحمەت و رەنج دەكێش ێ و خۆ ماندوو دەكات.
ئەنجومەن دەتوانێت ئاكارو كردە نابەجێو دەستنیشانكردنە ( )7خراپەكانی
وەزیرێك هەڵسەنگێن ێو چاودێریی بەسەردا بكات و بەرژەوەندیی وەزیران
لە بەرگریو پشتیوانیو بەرژەوەندیی ركەبەران لە هێرشدا گفتووگۆیەك
دێنێتە ئاراوە كە هاوكات لەگەڵ قورساییو پێگەی هەردووال هەتا رادەیەك
قبووڵ دەكرێت ،بەاڵم چ كەسێك ئەنجومەن دەخاتە ژێر چاودێریو تاوتو ێ
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كردنەوە؟ ئەنجومەنی وەزیران بەرپرسی رێكخراوێك لە بەرامبەر چ كارێكدا
هەست بە بەرپرسایەتی دەكات؟ ئەنجومەن لە وەها دۆخ و حاڵەتێكدا
هەست بە هیچ بەرپرسایەتییەك ناكات ،چونكە كام نوێنەری ئەنجومەن بۆ
دەنگدان لەمەڕ تەوەر و باسێكی الوەكیی بەڕێوەبەری ،پێگە و كورسییەكەی
خۆی لەدەست داوە؟ بۆ وەزیرێك یان بەرپرسی رێكخراوێك ،دادوەریی
داهاتوو لەبارەی شێوەی كاركردی زیاتر لە دادوەریی ئێستا شیاوی بایەخ
پێدانە ،بەاڵم ئەنجومەنێك ئەگەر بێتو هاوارو دادی سەردەم ،هەرچەندەش
دەستكرد و بەپەلە بێت ،هاوتەریبی رێگا و ئامانجێكی بەرز بێت ،ئاكامی
كارو كردەكانی هەرچەندەش ئەستەمو دژوار بێت ،خۆیو خەڵكانیتر بە
سەربەست و خاترجەمی دادەنێن .جیا لەمە ئەنجومەنێك هیچكات راستەوخۆ
ئەو دژوارییانەی كە لە ئەنجامی كردە خراپەكانی خۆیەوە سەریان هەڵداوە
هەتا كاتێك لە ئاستی گشتیدا هەست بە ئازارو رەنج نەكات ،ئەزموونی ل ێ
وەرناگرێت .وەزیرو بەڕێوەبەرەكان هاتنە ئارای ئەو دۆخە دەبیننو دەب ێ
هەموو دژواریو دەردو ئازارەكانی هەوڵو تەقەال بۆ پشتگیری كردنیان
تەحەمول و قبووڵبكەن .ئەركی راستەقینەی ئەنجومەنێكی هەڵبژێردراو لە
پێوەندی لەگەڵ مەسەلەی بەڕێوەبەریدا ئەوە نیە كە بە دەنگو هەڵوێستی
خۆی لەسەریان بڕیار بدات ،بەڵكو مەسەلەكە گوێدان و لەبەرچاو گرتنی
ئەمەیە كە بڕیاردەران كەسانێكی شیاوو شایستە بن .تەنانەت ئەم كارەش
لە رێگای دەستنیشانكردنی كەسانی شایستە و بەكەڵكیشەوە نابێت .هیچ
كارێك زیاتر لە دەستنیشانكردن و دانانی كەسەكان لە پۆست و پلە
جۆراوجۆرەكاندا نیيە كە دەب ێ بە هەست بە بەرپرسایەتی كردن بەڕێوە
بچێت .ئەزموونی هەر كەسێك كە لەگەاڵ كاروباری دەوڵەتیدا شارەزایی
هەبێت ،بەرەنجامی ئەم وتەیە كە لە دانانو دەستنیشانكردنە دەوڵەتییەكاندا
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ویژدانی تاكێكی میانەڕەو كەمتر لە هەر كارێكی تر لەخۆیەوە دژكردەوە
نیشان دەدات ،بە دەگمەن جارێك روو دەدات كە تێدا كەمتر ئاوڕ لە
شایستەیی و تواناییەكان بدرێتەوە ،ئەمە هەتا رادەیەك بەو هۆیەوە كە
خەڵك لە كێشەو دژایەتی شایستەییو تواناییەكانی تاكێك لەگەڵ تاكێكی
دیكەدا بۆ وەها دەستنیشانكردنێك ناشارەزانو هەتا رادەیەك لەبەر ئەوەیە
كە بایەخو گرنگی ئەم بابەتە لەبەرچاو ناگرن .كاتێك وەزیرێك ئەوەی كە
بە ناوی هەڵبژاردنێكی راستگۆیانەوە ئەنجامی دەدات ،واتە كاتێك لەو
دەست نیشان كردنەدا پێوەندیو ئامانجە تاكەكەسی یان حیزبیەكانی خۆی
ناگونجێنێ ،تاكێكی ناشارەزا لەوانەیە وای لێكبداتەوە كە ئەو هەوڵدەدات
كە پلەو مەقام بە گونجاوترینو شایستەترین كەس بسپێرێت ،بەم شێوەیە
نیيە .وەزیرێكی ئاسایی ئەگەر بێتو ئەو مەقامە بە كەسێكی شایستە یان
ت كە خۆی بە
كەسێك كە بە شێوەیەك خەڵك پێی ق��ەرزدارن ،بسپێرێ 
نموونەی پاكیو مەعریفە دادەنێت ،هەرچەند كە ئەو مافە یان شایستەییە
لەوانەیە شتێكی بە دوور و غەیر لە پێویستییەكانی بەدەستهێنانی ئەو پلەیە
بێت .ئەم رستە فەرەنسییە كە« :ژمێریارێك پێویست بوو ،بەاڵم سەماكەرێك
كارو پۆستەكەی بەدەستەوە گرت»( )8هەر وەكو سەردەمی فیگارۆ()9
شۆخی و گاڵتەیەكی نزیك بە راستییە ،ئ��ەو وەزی��رە ئەگەر كەسی
دەستنیشانكراو سەمای جوان بكات ،نەتەنیا گلەییو لۆمە بۆخۆی بە رەوا
نازانێت ،بەڵكو خۆی زۆر بە شایستەتر لە قەڵەم دەدات .جیالەوە ،توانایی
و لێهاتوویەك كە خەڵك بۆ كارە تایبەتییەكان شایستە بار دێنن تەنیا بۆ
كەسانێك باوە كە بۆیان ناسراو بن ،یان بۆ كەسانێك كە كار یان ناسینی
تاكەكان بە متمانە و دەرك پێكردنی دەسكەوتەكانی پێشینیان یان بە
خاترجەمییەوە شاهێدی دادوەرانی خاوەن بیروڕان .كاتێك ئەم ئەركە
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ویژدانیانە كە پلەو پایە بەرزە دەوڵەتییەكان كە دەبێ وەاڵمدەری دەستنیشان
كردنەكان بن ،بەم چەشنە بچووكە دادەنێن ،چۆن دەكرێت ئەنجومەنە
هەڵبژێردراوەكان كە دوورن لە هەرچەشنە وەاڵمدانەوەیەك ،بایەخی
زیاتریان هەبێت؟ تەنانەت لەم سەردەمەدا ،خراپترین دەستنیشان كردنەكان،
ئەو دەست نیشان كردنانەیە كە بۆ مسۆگەر كردنی پۆستی نوێنەرانی
ئەنجومەن یان چەككردنی باڵی بەرامبەر لە ئەنجومەندا ،بە ئەنجام دەگات،
ئێستا ئەگەر ئەم دەست نیشان كردنانە لەالیەن خودی ئەنجومەنەوە بەڕێوە
ت چ چاوەڕوانیەكت لی هەبێت؟ ئەو ئەنجومەنانەی ئەندامیان
بچێت ،دەكرێ 
زۆرە بە هیچ شێوەیەك توانا تایبەتییەكانیان لەبەرچاو ناگرن .تەنیا لە
حاڵەتێكدا كە تاك مەحكوم بە ئیعدام نەبێت ،النیكەم بۆ هەر كارێك كە
ت خۆی كاندید بكات ،شانبەشانی ئەوانی دیكە شایستەی ئەو
پێی بكرێ 
كارەیە .كاتێك دانانو دەستنیشان كردنەكانی ئەنجومەنی نوێنەران لەسەر
بنەمای پێوەندیی حیزب ێ یان پێوەندییە تاكەكەسییەكان نەبێ ،هەرچەند كە
زۆر كەمڕەنگ و ناوازەیە ،هەڵبژاردنی تاك یان بەهۆی ناوبانگێك بۆ
تواناییو مسۆگەرێی گشتی ،زۆرجار بە تەواوەتی ناڕەوا ،یان زۆر جار بە
هۆیەكی نە سەرتر لە خۆشەویستی و خۆشناویی تایبەتی تاك ،بەڕێوە
دەچێت.
تەنانەت دانانی ئەندامانی كابینە لەالیەن ئەنجومەنەوە هیچكات
بە مەسەلەو كارێكی خوازراو لە قەڵەم نەدراوە .تەنیا بەسە كە بەڕاستی
بڕیار بدات كە چ كەسێك سەرۆك وەزیر بێت ،یان دوو س ێ كەسێك
هەڵبژێرێت كە یەك لەوان بكاتە سەرۆك وەزیر و بەم كارە تەنیا ئەم
راستییە دەنوێنێ كە كەسێكی دیاریكراو كاندیدای ئەو حیزبەیە كە پرۆگرام
و سیاسەتی گشتی ،نیشانەی پشتیوانی كردنیەتی .بەڕاستی ،تەنیا شتێك كە
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ئەنجومەن لە بارەیەوە بڕیار دەدات ئەمەیە كە كام یەك لە دوو یان بەالن ی
زۆرەوە تاقمێك لە خەڵك ،دەسەاڵتی بەڕێوەبەری بە دەستەوە دەگرێت؟
راو روانگەی خودی حیزبی بڕیاردەر ئەوەیە كە كام یەك لە ئەندامەكانی
بەرزترین تایبەتمەندیو شایستەییان بۆ بەرپرسایەتیو بەڕێوەبەری هەیە.
كار و كردەی ئەمڕۆیی یاسای بنچینەیی بریتانیا ،نیشانەی ئەوەیە كە ئەم
چەشنە كارانە بە باشترین ئاستی شیاوی خۆیان بە ئەنجام دەگەن .ئەنجومەن
هیچكات وەزیرێك كاندید ناكات ،بەاڵم پاشا سەرۆكی دەزگای بەڕێوەبەری
بەپێی ویست و داواو پێكهاتەی گشتی ئەنجومەن دەستنیشان دەكات و
وەزیرەكانی دیكە بە پێشنیاری سەرۆك وەزیر دادەنرێن ،هەر وەزیرێك لە
دیاریكردنی كەسانی شایستە بۆ مەقامو پۆستی كاتیی دەوڵەتی ،بەرپرسیارێتی
ئەخالقی نەگۆڕێ هەیە .لە سیستەمی كۆماریدا ،یاسا و رێوشوێنەكانی
تر پێویستە ،بەاڵم لە ك��ردەوەدا هەرچی بە شێوەی دێرینی بەریتانیاوە
نزیكتر بێتەوە ئەگەری ئەوە هەیە كە زیاتر و باشتر كاربكات .یان وەكوو
كۆماری ئەمریكا ،سەرۆكی دەسەاڵتو دەزگای بەڕێوەبەری دەب ێ لەالیەن
دەسەاڵتدارێكەوە هەڵبژێردر ێ كە بە تەواوەتی جیاواز لە پەرلەمان و یان
پەرلەمان دەبێ بە ناساندنی سەرۆك وەزیر قاییل و رازی بێت و ئەو
بكاتە بەرپرسی هەڵبژاردنی هاوكارانو ژێردەستەكانی خۆی .من بەشداریی
هەموان ،النیكەم لە دنیای تیۆریدا ،بەسەر هەموو ئەم دەنگانەدا لەسەرتر
دادەنێمو بە تەواوەتی لەبەرچاوی دەگرم ،هەرچەند لە كردەوەدا مەیلێكی
بەدەسەاڵت بە بەشداریكردنی هەرچی زیاتری رێكخراوە هەڵبژێردراوەكان
لە وردەكارییەكانی كاروباری بەڕێوەبەریدا هەیە ،چونكە لەسەر ئەم یاسا
سەرەكی و گشتییە پێداگری دەكرێ كە خاوەندارترین دەسەاڵتی سیاسی
هەرچی زیاتر لەو رادەیە كەڵكی لێ وەربگیردرێت ،بەاڵ م بە الڕێدا دەچ ێ
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و ئەمە یەكێكە لە مەترسییە راستەقینەكان كە لە داهاتوودا هەر حكومەتێكی
هەڵبژێردراو لەگەڵی بەرەوڕوو دەبێت.
بەاڵم بە هەمان رادە دروستە (هەرچەند كە لە قۆناغی دواییدا
دروستیو راستیی بەرەبەرە دەردكەوێت) كە پەرلەمانێكی فرە ئەندام زیاتر
بۆ كاری راستەوخۆی دۆخ و وەزعی یاساكان نەشیاوە ،نەك بۆ كاروباری
بەڕێوەبەری .دەگمەن كاری بەرچاو هەیە كە بە چەشنی دۆخی یاساكان
پێویستی بەوە بێت كە نە تەنیا لە رێگای مێشكە تەیار و بە ئەزموون
ت
و شارەزاكانەوە ،بەڵكو بەهۆی مێشك و ئەندێشەگەلێكەوە دابنرێ 
كە بە لێكۆڵینەوەی ب��ەردەوام و درێژخایەن و پڕ لە رەنج و سەختی،
پسپۆڕیی پێویستیان بەدەستهێنابێت .ئەگەر هۆیەكی دیكە نەبێت ،هەر ئەم
هۆیە بەسە كە نە تەنیا كومیتە و لێژنەیەكی كەمینە ئەندام دەتوانێت بە
ت و پەسەندیان بكات .هۆیەكی
شێوەیەكی باش و خوازراو یاساكان دابنێ 
دیكە ،بە ئاستی خۆڕاگری و نەگۆڕیی هۆكاری پێشوو ،ئەو شتەیە كە
هەر خاڵێكی یاسا دەب ێ لەگەڵ وردترین و دووربینترین دەرك پێكردنی،
كاریگەریی لەسەر خاڵەكانی دیكەی یاسا هەبێت و كاتێك یاسایەك داڕێژرا
ت لە كۆمەڵە و كۆكراوەیەكی یەكسان و لە
و پەسەند كرا ،دەب ێ بتوانێ 
پەنای یاسا پەسەندكراوەكانی پێشوودا دابنرێت .ناكر ێ ئەم بارودۆخە بە
هەموو ئاستێك لێك بدرێتەوە كاتێك یاساكان ،بەند بە بەند لە پەرلەمانێكی
پێكهاتوو لە نوێنەری خەڵكی جیاواز ،بخرێتەوە بەردەم دەنگدانەوە .ئەگەر
یاساكانی ئێمە ،لەباری شێوە و پێكهاتەوە ،وەك ئێستا كۆمەڵە یاسایەكی
ئاڵۆز نەدەبوون كە لەرادەبەدەر نوێ نوێنی نەبێتە هۆی زیاد بوونی ئاڵۆزی
و دژایەتییەكانی ،نایەكسانی و ئاڵۆزیی شێوە و جۆری یاسادانان بیروڕای
هەموانی بە تەواوەتی دەوروژان��د .سەرەڕای ئەمە ئەمڕۆكە ،نەگونجاو
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و ناشایستە بوونی سەرلەبەری دەزگای یاسادانانی ئێمە لەگەڵ ئاكامی
كۆتاییەكە ی ،هەر ساڵەو زیاتر خۆی دەردەخات .تەنیا ئەوكاتەی پێویستە بۆ
پێداچوونەوەی گەاڵڵەكان تەرخان دەكر ێو زیاتر لە پێشوو ،لە هەرچەشنە
كردەیەكی بنەڕەتی بە مەبەستی پەسەندكردنی یاسا ،بێجگە لە بواری
چاودێریو تاوتوێكردنی خاڵگەلی بەرباسو چوارچێوەدار پێش بە پەرلەمان
دەگرێ .ئەگەر بێت و گەاڵڵە و بەرنامەیەك دابڕێژرێت كە دەب ێ چاودێر
بێت بەسەر هەموو باسەكەدا (نەكر ێ جگە لە دۆخو حاڵەتی گشتی بیخەینە
بەرباس) ،تەنیا بەو هۆیەی كە كاتی پێویست بۆ چاودێری و لێكۆڵینەوە
لە بارەیەوە لە گۆڕێدا نیيە ،لە كۆبوونەوەیەكەوە بۆ كۆبوونەوەیەكی دیكە
دەگوازرێتەوە .گرنگ نیيە كە گەاڵڵە لەوانەیە بەوپەڕی وردبینیەوە لەالیەن
كەسانێكی جێگای باوەڕەوە كە لە شایستەترین كەسەكاننو بە كەڵكوەگرتن
لە هەموو پێكهاتە و روانگەكان داڕێژرابێت ،یان لەالیەن كومیسیۆنێكی
هەڵبژێردراوەوە داڕێژراوە كە هۆكاری وەرگرتنی ئەندامەكانی ئاشنایەتییان
لەگەڵ باسو تەوەردا بووەو سااڵنێك بە تێڕامانو راڤەكارییەوە بەتایبەتی
كاریان كردبێت ،ئەو گەاڵڵەیە پەسەند ناكریت ،چونكە پەرلەمانی خەڵك لە
ئیمتیاز و پوانی پڕبایەخی خۆیان بۆ پینەكردن و پاساو هێنانەوە ناڕوانێتە
ئەزموونی شارەزاییو پسپۆڕی .ئەم شێوە باوە ئێستا هەتا رادەیەك جێگای
خۆی كردۆتەوە كە كاتێك ناوەرۆكی گشتیی گەاڵڵەیەك لە خوێندنەوەی
دووەمدا( )10پەسەند بكرێت ،بۆ هەڵسەنگاندنی بیروڕاكان بسپێردرێت بە
لێژنەیەكی هەڵبژێردراو ،بەاڵم نەبینراوە كە بەم چەشنە ،بۆ پەسەندكردنی
گەاڵڵە لە دانیشتنو كۆبوونەوەی گشتیی پەرلەمانی خەڵك ،لە بەفێڕۆدانی
كاتێكی زیاتر بەرگری بكرێت .خەیاڵو فانتازیا یان بۆچوونی هەڵە كە لە
بەرامبەر زانستدا شكستیان خواردوە ،نابیت بەردەوام لە دادگای نەزانیدا،
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دەرفەتی دیكەیان پ ێ بدرێت .بەڕاستی رەوشو شێوەی ئاماژە پێكراو لە
بنەڕەتدا لە پەرلەمانی ئەعیان (نەجیبزادەكان)ەوە وەرگیراوە كە ئەندامەكانی
لە بەراورد لەگەڵ پەرلەمانی خەڵكی ئاساییدا كەمتر مەیل و هۆگرییان بە
بەشداری كردن هەیە و كەمتر لە بەرامبەر گرنگیی چاودێریی تاكەكەسیەوە
هەڵوەستە و دژك��ردەوە نیشان دەدەن .كاتێك گەاڵڵەیەك بتوانێت بە
خاڵی زۆرەوە لە قۆناغی هەڵسەنگاندنی وردەكارییەكان تێپەڕ بكات ،بە چ
دۆخ و حاڵێكەوە لە ئەنجومەنی خەڵكی ئاسایی سەردەكەوێ! خاڵگەلێكی
لێ سڕاوەتەوە كە بۆ كاریگەر بوونی بەندەكانی دیكە بوونیان پێویستە،
بەندگەلێكی نەگونجاو لە گەاڵڵەكە نەگونجێنراون كە مەبەستیان تێركردن
و بەجێهێنانی هەندێك مەیل و ویستی تایبەتی یان ویستی نوێنەرێكی
هەوەسباز و سەرسەخت بووە كە هەڕەشەی لە بەدواخستنی گەاڵڵەكە
كردووە ،بەندێك بە پێشنیاری كەسێكی بیرتەسك و خاو بە دەربڕینێكی
سەقەت و ناتەواو لە گەاڵڵەكەدا گونجێنراوە كە بنەماكانیان ،كەسان
و الیەنگرانی دیكە لەكاتی هێنانەگۆڕێ تەوەردا لە پێشدا لەبەرچاویان
نەگرتووە ،كەوایە یاسایەكی سەقامگیر پێویستە بۆ پێداچوونەوە و راست
كردنەوەی هەڵەكانیان كەلە كۆبوونەوەی دواتردا بخرێتە بەرباس .ئەمە
یەكێك لە زیانەكانی شێوەی ئێستای بەڕێوەبردنی وەها كاروبارێكە ،كە
شرۆڤەكردن و دیفاع لە گەاڵڵەیەك و بڕگە جۆراوجۆرەكانی بە دەگمەن
لەالیەن كەسێك كە زەینو ئەندێشەی جێگای ویستی ئەوانە بووە ،لەوانەیە
پێگەیەكی لە پەرلەماندا نەبێت ،بە ئاكام دەگات .پشتیوانی لەوان دەكەوێتە
ئەستۆی وەزیرێك یان نوێنەری پەرلەمان كەلە ئامادەكردنیاندا رۆڵیان نەبووە
و بێجگەلە بابەت و تەوەرە بەرچاوەكان زانیاریی ب ێ بنەما و لەرزۆكیان
خێرا بۆ هۆكارەكانی خۆیان كۆكردۆتەوە ،كەسانێك كە لە خاڵە بەدەسەاڵت
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و زەقەكانی بابەتی بەرباس ناشارەزانو لە باشترین رێگای پشتیوانی كردن ی
نائاگان و لە رووبەڕووبوونەوە لەگەڵ رەخنە چاوەڕوان نەكراوەكان بە
تەواوەتی دەستەوداوێن و پەككەوتەن .ئەم زیانە ،لە پێوەندی لەگەڵ گەاڵڵە
و پالنە دەوڵەتییەكاندا ،بەرگرو دوورخەرەوەیەو لە هەند ێ یاسای بنچینەیی
حكوومەتە پەرلەمانییەكاندا بە ئیزندان بە دەسەاڵتو دەزگای بەڕێوەبەری
بە مەبەستی بوونی نوێنەری متمانەو جێگای باوەڕ لەالیەن خۆیەوە دەب ێ
لە هەركام لە ئەنجومەنەكانی یاساداناندا بەشداری بكات و خاوەنی مافی
قسەكردن بێت ،هەرچەند كە بەبێ مافی دەنگدان ،پێشی پێگراوە و رەت
كراوەتەوە.
ئەگەر ئەو زۆرینە بەرچاوەی پەرلەمانی خەڵكی ئاسایی كە هیچكات
خوازیاری پێشنیاری گەاڵڵەیەك یان دەربڕینی بیروڕایەك نین ،لەمەوبەدوا
كاروبارەكان بەو كەسانەی كە وەها ویستێكیان هەیە نەسپێرن ،ئەگەر لەسەر
ئەم خاڵە تێڕامانو هەڵوەستەیەك بكەن كە لە حاڵەتی گەڕان و پەیجۆر،
بۆ داڕشتنی دەستوور ،شایستەییو توانایی باشتر لە ئاخاوتن و دواندەریی
بێگر ێ و هەروەها توانایی مسۆگەركردنی دەنگەكان لە گۆرێدا بێت،
ئەوكات خێرا دەردەكەوێت كە لە داڕشتنی دەستور و هەروەها لە كاروباری
بەڕێوەبەریشدا ،تەنیا ئەركێك كە پەرلەمانێكی هەڵبژێردراو دەتوانێت
بە شایستەیی و تواناییەوە بەڕێوەی ببات ،ئەنجامدانی كار نیيە ،بەڵكو
پێكهێنانی زەمینە و دەرفەتی ئەنجامدانیەتی لەسەر دەستی خەڵكانیتر،
ئەركی دیاریكردنیەتی كە بە چ كەسێك یان بە چ جۆرە كەسانێك ئەو
كارە بسپێرێ و ئەنجامی كارەكەش بخاتە بەردەم پەسەندكردن یان رەت
كردنەوەی نوێنەرانی خەڵكەوە .لە جەوهەری پێكهاتەی هەر حكومەتێك
ت چەشنی رێكخراوێكی
كە شایستەی ئاستێكی بەرز لە ژیاری بێت ،دەكرێ 
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گچكە بێت كە رێژەی ئەندامەكانی لە رادەی ئەندامەكانی كابینەیەك
تێناپەڕێت ،ئەم رێكخراە بە ناوی كومیسیۆنی كۆكردنەوەی یاساكان ()11
ئەركی دیاریكراوی ئامادەكردن و نووسینی رەشنووسی یاساكان دەبێت.
ئەگەر یاساكانی ئەم واڵتە بخرایەتە بواری پێداچوونەوەوە ،بە شێوەی
كۆمەڵەیەكی بەرهەڤ ب��ەردەوام گۆڕانی بەسەردا دەهات ،كە بێگومان
بەمزوانەئەم گۆڕانەی بەسەردا دێت ،كۆمیسیۆنی ئامادە و داڕێژەری یاساكان
كە بەڕێوەبەری ئەم پرۆژەیە ،دەب ێ وەكو بونیاتێكی نەگۆڕ و پتەو بمێنێتەوە
هەتا چاودێری بەسەر كارەكاندا بكات ،لە هەڵە و بەالڕێداچوون بەرگری
بكاتو لە كاتی پێویستدا رێگا چارەی بۆ بدۆزێتەوە .هیچكەس نایەوێت كە
ئەم بنیاتە كومیسیۆنە خۆی چاودێری دۆخی یاساكان بكات ،ئەم كومیسیۆنە
تەنیا وێنایەكە لە توخمی زانیاریو ئەنجومەنی ئیرادەی گشتی لە پێكهاتنی
یاساكاندا.
هیچ گەاڵڵەيەك یان پڕۆگرامێك هەتا كاتێك بە تەواوەتی پەرلەمان
پەسەندی نەكات ،نابنە یاسا و ئەنجوومەنەكان یان هەركام لەوان ،نەتەنیا
دەسەاڵتی رەتكردنەوەی گەاڵڵەی هەیە ،بەڵكو دەتوانێت بۆ پێداچوونەوە
یان رێفۆرم بیگەڕێنێتەوە بۆ كۆمیسیۆن .هەروەها هەركام لە ئەنجوومەنەكان
دەتوانن بە خستنە بەردەمی بابەتێك بۆ كۆمیسیۆنو دەركردنی بڕیارگەلێك
بۆ ئامادەكردن و داڕشتنی دەستورێك ،داهێنان و نوێگەرایی بخولقێنن.
روون و ئاشكرایە كە كۆمیسیۆن ئەم دەسەاڵتەی نیيە كە لە هەوڵ و
خزمەتی تایبەتی خۆی بۆ ئامادەكردنی هەركام لە یاسا خوازراوەكانی واڵت
خۆ ببوێرێت .بڕیارەكان بۆ رێكوپێك كردنی گەاڵڵە بە مەبەستێكی تایبەت،
كە هەردوو ئەنجومەن هاودەنگ بن و رایان لەسەر بێت ،بۆ ئەندامانی
كۆمیسیۆن پێویستە ،مەگەر ئەوەی كە وای بەباش بزانن لە پێگە و مەقامی
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خۆیان بكشێنەوە ،بەاڵم كاتێك گەاڵڵەیەك رێكخرا ،پەرلەمان دەسەاڵت ی
گۆڕینی نیيە ،بەڵكو تەنیا دەتوانێ پەسەندی بكات یان رەتی بكاتەوە ،یان
ئەوەی بەشێك لەو گەاڵڵەیە رەت بكاتەوە ،یان بۆ دووبارە پێداچوونەوەی
بینێرێتەوە بۆ كۆمیسیۆن .ئەندامەكانی كۆمیسیۆن لەالیەن پاشاوە دیارییان
دەكرێن ،بەاڵم دەبێ بۆ ماوەیەكی دیاریكراو بێت ،بۆ نموونە پێنج ساڵ پلە
و مەقامی خۆیان بپارێزن ،مەگەر ئەوەی كە بەهۆی خراپەكاریو هەڵەی
تاكەكەسی( وەكوو دادوەران) یان پشت كردن لە رێكخستنی گەالڵەیەك كە
بڕیارەكەی لەالیەن پەرلەمانەوە پەسەند كرابێت ،بەپێی پێشنیاری هەردوو
ئەنجومەن لەسەركار وەال بنرێن .لە كۆتایی خولی پێنج ساڵەدا ،ئەندامی
كۆمیسیۆن دەب ێ پلە و مەقامی خۆی وەال بنێت ،مەگەر ئەوەی كە دووبارە
دیاری بكرێتەوە .ئەم تەكووزمەندییە لەبەر ئەوەیە كە ئەو هەلە بڕەخسێت،
واتە كەسانێك كە شایستەی كارو ئەركەكانیان نین ،شوێن و مەیدان بۆ
كەسانی تازەكارو بەتواناو الوتر چۆڵ بكەن.
زەروورەتی رێكخستن ،هاوچەشنی ئەوەی كە باسكرا تەنانەت لە
ديموكراسیی« ئەسینا»دا هەست پێكرابوو .لە بڵیندترینو بەرچاوترین ئاستی
قۆناغی ف��راژوو بوونیدا« ،ئیكلیزیای »هەڵبژێردراو دەیتوانی« پسە
فیزمەكان»( )13بەگشتی بڕیارگەلێك لەمەڕ تەوەرە ئاساییەكانی سیاسەت
پەسەند بكات ،بەاڵم ئەو شتەی كە ناوی یاسای لێدەنرا دەكرا لەالیەن بنیات
ت یان بگۆڕدرێت .ئەم رێكخراوە كە سااڵنە
یان ئەندامێكیترەوە دابڕێژرێ 
نوێ دەب��ۆوە نێوی« نۆمۆتی( »(14بوو ،كە یەكێكی تر لە ئەركەكانی
پێداچوونەوەی هەموو یاساكان و راگرتن و پاراستنی هاوسەنگی نێوانیان
بوو .لە یاسای بنچینەیی بریتانیادا داڕشتنو رێكخستنی هەر گەاڵڵەیەك كە
لە روخسار و ناوەرۆكدا نو ێ بێت ،زۆر ئەستەم و دژوارە ،بەاڵم بە
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نیسبەت ،بەدیهێنانی بەرەنجامی نوێ لە رێگای گۆڕینو دەستكاریی شێوە
و فۆرم و نەریتە باوەكان ،دژكردەوەی كەمتر دێنێتە ئاراوە .بەڕای من
ت بە كەڵك وەرگرتن لە ئەنجومەن رێگاگەلێك بۆ كەڵك وەرگرتن لە
دەكرێ 
یاسای بنچینەیی لەم گۆڕانكارییە بەرباڵوانە بدۆزرێتەوە و لێكۆڵینەوەیان
لەبارەوە بكرێت .كۆمیسیۆنی ئامادە و رێكخستنی گەاڵلەكان لە یاسای
بنچینەییدا شتێكی نوێتر لە لێژنەی چاودێری بەسەر یاساكانی هەژاران()15
یان كومیسیۆنی ئابڵۆقەكان ( )16نیيە .بەپێی بایەخ و سەنگی ئەم ئەركە
راسپاردەیە ،ئەگەر بگونجێنرێ كە هەركەس ببێتە ئەندامی كۆمیسیۆنی
یاسادانان دەبێت بۆ هەمیشە ببێتە ئەندامی ئەنجومەنی ئەعیانیش مەگەر
ئەوەی كە لەالیەن پەرلەمانەوە لە ئەندامەتیی كۆمیسیۆنی ناوبراو الببرێت.
بگرە هەمان ئەو عەقڵە سەلیمە و باشی راو تەگبیر بێت كە ئەركەكانی
دادوەری ئەندامانی ئەنجومەنی ئەعیان بە كردەوە ئەسپێرێتە دادوەرە
دەرەكییەكان( ،)17دەنا كاری داڕشتنی یاسا (بێجگە لە نموونەگەلێك كە
تێیدا ئوسووڵ و بنەما و بەرژەوەندیی سیاسی لە گۆڕێدا بێت ،ئەسپێرێتە
یاسادانەرانی پسپۆڕو شارەزا .هەروەها لەوانەیە گەاڵڵە پێشنیار كراوەكان
ت
لەالیەن ئەنجومەنی ئەعیانو هەروەها لەالیەن وەها كەسانێكەوە رێكبخرێ 
و دەوڵەتیش ئەركی رێكوپێكو داڕشتنی گشت گەاڵڵەكانی خۆی بسپێرێتە
ئەوان و ئەندامانی تایبەتی  (18ئەنجومەنی خەڵكی ئاسایی( عوام) نەختە
نەختە هەستیان پ ێ كردبا كە ئەگەر لەباتی هێنانی هەر گەاڵڵەیەك و
پێشكەشكردنی راستەوخۆی بە ئەنجومەن ،بیانتوانیبا گەاڵڵەكە بدەن بە
كومیسیۆن ،هەم كارەكەیان ئاسانتر دەبووو هەم پرۆژەو گەاڵڵەكانیشیان
بە شێوەیەكی ئاسانتر لە الیەن ئەنجومەنەكانەوە پەسەند ئەكران .چونكە
هەڵبەتە ئەنجومەن ئەو دەسەاڵتەی دەبێت كە نە تەنیا هەر بابەتێك،
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بەڵكوو هەر پێشنیارێكی تایبەت یان رەشنووسی گەاڵڵە ،كە هەركام لە
ئەندامان لە ئامادەكردن و داڕشتنیدا بە مەبەستی پەسەندكردنی خۆی بە
توانا بزانێت ،بە تێروتەسەلی بۆ تاوتو ێ و چاو پێداخشاندن رەت یان
پەسەند بكات .بێگومان ئەنجومەنیش هەركام لەم رەشنووسانە ئەسپێرێتە
كۆمیسیۆن ،بەاڵم وەكوو مەسەلەیەك كە دەب ێ كاری لەسەر بكرێتو یان
بۆ بەكارهێنانی پێشنیارگەلێك كە لەوانەیە تێدا بێت دەب ێ كاری تێدا
بكرێت .هەر بەمپێیە ،ئەنجومەن هەر گۆڕینو گۆڕانكاری ،یان ناڕەزایەتییەك
كە بە نووسراویك لەالیەن هەركام لە نوێنەران و دوای هاتنە دەرەوە لە
كۆمیسیۆن پێشكەش بكرێ ،بە هەمان شێوە رەوانەی كۆمیسیۆنی ئەكات.
گۆڕینی گەاڵڵەكان لە كومیسیۆنەكانی پەرلەماندا بە شێوەی فەرمی
ناسڕدرێنەوە ،بەڵكو بەهۆی نابابەتی و ویرانییەوە (متروكیت) رادەگیرێ ،بە
واتایەكیتر ،بەڵكوو ئەم مافە پشتگوێ ناخر ێ وەك مافی ڤێتۆی پاشاو مافی
خۆدەربازكردن لە دابینكردنی پێویستیو ئەركەكانو كەرەسەكانی  دێرینی
دیكەی ملمالنێی سیاسی لە زەڕادخانەیەكدا دەپارێزرێت ،كەرەسەگەلێك كە
هیچكەس كەیف و مەیلی بەكارهێنانیانی نیيە ،بەاڵم لە هەمان حاڵدا لە
خۆیشی دووری ناخاتەوە ،نە وەكو جارێكیتر لەكاتی پێویستدا ،بە كاری
بێنن .بە وەها كارێكی لەبار و رێكوپێكەوە یاسادانەرێك پێگەی خۆی وەك
كارێك كە پێویستی بە شارەزایی و لێهاتوویی و خوێندنەوە و ئەزموونی
پسپۆڕی هەیە مسۆگەر دەكات ،لە هەمان حاڵدا گرنگترین ئازادیی خەڵك،
یانی سازانو هەڵكردن لەگەڵ یاسایەك كە بە ناوبژیوانی نوێنەرانی خۆیان
پێی رازی بوون ،بە تەواوەتی ئەپارێزر ێو ئەگەر بێت لەو كوسپو تەگەرە
دژوارانە ،بەاڵم نەك بە شێوەیەكی ناچار ،خۆی دەربازبكات كە ئێستا وەكوو
یاسادانەرێكی ناشارەزا و ناعەقاڵنی لەگەڵی دایە ،بەها و بایەخێكی زیاتر
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پەیدا دەكات .ئەركی سەرەكیی پەرلەمانێكی هەڵبژێردراو ،چاودێری و
هەڵسەنگاندنی كارەكانی حكومەتە نەك حكومەت كردن بە دەستی خۆی،
چونكە ئەمە لە بنەڕەتدا نەشیاو و نابەجێیە ،ئەركەكەی ئەوەیە كە
كردەوەكانی حكومەت بخاتە بەردەم بیروڕای گشتییەوە ،حكومەت ناچار
بكات كە بۆ هەركام لە كارەكانی خۆی كە لە روانگەی خەڵكەوە جێگای
پرسیار بێت ،شیكردنەوە و پاساوێكی گونجاو بێنێتەوە ،رەخنە لە كارە
ت و ئەندامانی بەڕێوەبەریی حكومەت ئەگەر بێت و لە
نابەجێیەكان بگرێ 
ئەمانەتی خەڵك كەڵك وەربگرن یان وای بەكاربێنن كە بە پێچەوانەو دژی
شعوری ئاگاو بە خەوەری حكومەت بێت ،لە پلە و مەقام وەالیان بنێت و
راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ كەسانێك بەجێی ئەوان دابنێت .ئەمە بێگومان
دەسەاڵتێكی پێویست و گونجاو و پاڵپشتێكی لەبارە بۆ ئازادیی خەڵك.
جیالەوە ،پەرلەمان رۆڵێكی دیكەی هەیە كە گرنگیو بەهای تەنانەت كەمتر
لە بایەخی رۆڵی پێشووی نیيە ،ئەمەیە كە پەرلەمان هەم سەرچاوەی پێگە
و تواناییەكانی خەڵكە و هەم تریبوونو جێگای رەنگدانەوەی بیروڕاكانیان،
مەیدانێكە كە تێیایدا نە تەنیا رای گشتی خەڵك ،بەڵكو هەر بەشێكی و هەتا
ت بیر و بۆچوونی هەر تاكێكی شایستە و هەڵكەوتە كە
ئەو جێگایەی دەلوێ 
شیاوی باسكردن بێت ،دەتوانێت بیروڕای خۆی لەوپەڕی شەفافییەتو بە
تو تەوەری باسو دیالۆگ بكاتەوە ،پێگە و شوێنێك كە
راشكاوی دەرببڕێ 
هەر هاواڵتییەك لەوێدا دەتوانێت بە هەستكردن بە توانایی و كەسایەتیی
خۆی دڵخۆش بێت و پڕ بە توانایی و لێهاتوویی خۆی یان باشتر لەخۆی،
بۆچوون و ئەندێشەی خۆی دەرببڕێت ،نە تەنیا لە بەرامبەر دۆستان و
الیەنگران ،بەڵكو لە بەرامبەر دژو نەیاراندا ئەم كارە ئەنجامبدات و
ئەزموونی  رووبەڕوبوونەوە لەگەڵ بیروڕای دژەبەر تاقی بكاتەوە ،جێگایەك
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كە تێیایدا ئەو كەسانەی كە روانگەكانیان لە بەرامبەر روانگەی كەسان ی
دیكەدا ئەسڕدرێتەوەو سەر ناكەوێت ،لە گوێگرتن لە بیروڕاكانیان هەست
بە خۆشحاڵی دەكەن ،نە تەنیا لە رووی مەیل و ئیرادەوە ،بەڵكو لەسەر
بنەمای هۆكارگەلێكی لۆژیك و ژیربێژی بیروڕای خۆیان وەالدەنێن و لە
بەرامبەر نوێنەرانی زۆرینەی خەڵكدا ملكەچ دەكەن ،جێگایەك كە لەوێدا
هەر حزبو خاوەن روانگەیەك لە واڵتدا دەتوانێت دەسەاڵتو دەسەاڵتی
خۆی كۆ بكاتەوە (پێگە و رەوشی خۆی بە دروستی هەڵسەنگێنێ)و لە هەر
ترس و دڵەڕاوكێیەك بە نیسبەت رادە یان دەسەاڵتی الیەنگرەكانی خۆی
دەرباز بكات ،جێگایەك كە لەوێدا هەر روانگە و بۆچوونێك كە پێگەیەكی
بە تواناو كاراتری لەنێو نەتەوەدا هەیە ،خۆی وەك روانگەی پیرۆز و
بەرچاو دەردەخات و بە دەسەاڵتی خۆیەوە لە بەرامبەر حكوومەتدا خۆی
دەنوێنی .ئەگەر توانایی بەرچاو و چاالكیی ئەو روانگەیە دەنگی دایەوە،
حكوومەت بە ب ێ كەڵك وەرگرتن لە دەسەاڵت و دەسەاڵتی خۆی ناچار
دەبێت لە بەرامبەر باسو لێدوان و دیالۆگدا ملكەچ بكات ،جێگایەك كە
دەسەاڵتداران دەتوانن خۆیان ،بە هۆكارو فاكتەری سەرترو بەجێتر لە هەر
هۆكارێكی تر ،دڵنیا بكەن كە كام توخم و پێكهاتەی فكری و لێهاتوویی
لەحاڵی گەشەو سەرهەڵدان دانو كامیان لەحاڵی كزیو نزمبوونەوەدان،
بەم شێوەیە دەتوانن كارەكانی خۆیان ،نە تەنیا بە لەبەرچاوگرتنی
پێویستیيەكانی سەردەم ،بەڵكو بەپشت بەستن بە بەریانە رواوەكان ،فۆرم
و بیچمی پ ێ ببەخشن .دوژمنان و نەیارانی پەرلەمانە هەڵبژێردراوەكان
زیاتر ئەو شوێنانە تەنیا بۆ قسەكردن و فرەوێژی لە قەڵەم دەدەن و بە
گاڵتەیان دەگرن .مەخابن دەگمەن گاڵتەو بە هێند وەرنەگرتنی لەم چەشنە
ناڕەوایە .من نازانم بە چ شێوەیەك پەرلەمانێكی هەڵبژێردراو ئەتوانێت
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كاریگەرییەكی بەسوودتر لە شوێنی قسەكردنی هەبێت لەوێدا كە تەوەر ی
دواندن و ئاخاوتن ،گەورەترین مەسەلە و بابەتی گشتیی واڵت و هەر
دێڕێكی رەنگدانەوەی بیروڕای كۆمەڵێكی گرنگ و بەرچاو لە كۆمەاڵنی
خەڵكو یان روانگەی تاكێك بێت كە تاقمێك لە خەڵك بە نوێنەرو ئەمینی
خۆیانیان زانیوە .شوێنێك كە لەوێدا هەر هۆگرێك یان روانگەیەك لە واڵتدا
بتوانێت تەنانەت بە هەستیاریشەوە ،لە بەرامبەر حكومەتو هەموو هۆگری
و روانگەیەكی تردا بێتە گۆڕ ێو بتوانێت ئەوان ناچار بكات كە لە رێگای
وتووێژ و دیالۆگەكەیانەوە یاساكان پەسەند بكرێن ،یان هۆكارەكانی رەت
كردنەوەی بە ڕوونی ئاشكرا بكرێت ،وەها شوێنێك بەم ئەركانەوە ،ئەگەر
هیچ مەبەستێكی دیكەی لەپشتەوە نەبێت ،یەكێك لە گرنگترین رێكخراو و
ت لە واڵتێكدا هەبێت و یەكێك لە
دام��ەزراوە سیاسییەكانە كە دەكرێ 
بەرچاوترین قازانجو دەسكەوتەكانی حكومەت ئازادە .وەها «دواندەرییەك»
ئەگەر ئیزنی وەرنەگرتبا كە پێشگیر و بەرەبەستی« كردە» بێت و ئەگەر
پەرلەمانەكان بیاتوانیبایە و قبووڵیان كردبا كە قسەكردن و دیالۆگ كاری
درووستو سەرەكیی ئەوانەو كردەوەو ( پراكتیك )یش ،وەك بەرەنجامی
باس و وتووێژەكان ،كە نەتەنیا كاری پەرلەمانێكی پێكهاتەیی و تێكەاڵوە،
بەڵكوو پیشەی خەڵكانێكی لێهاتوو و پسپۆڕە ،هیچكات بە روانگەیەكی
سووك لێیان نەدەڕوانی و رۆڵی شیاوی پەرلەمانێك ،ئەوەیە كە كەسەكان
بە شارەزاییو راستگۆیانەو بە وشیارییەوە هەڵبژێردرێنو بێجگە لە بواری
فرەالیەنی رەخنەو پێشنیارەكانو قبووڵو پەسەندكردنی ئەنجامی بیروڕای
خەڵك ،یان خۆبواردن لێی ،وەك دەستێوەردانێكی دیكە لە كاری حكومەتدا
سەیر نەكرێت .بەهۆی نەبوونی ئاست و سنووری عەقاڵنیی پەرلەمانە
هەڵبژێردراوەكان هەوڵ دەدەن كارگەلێك وەكو :حكومەتكردنو داڕشتنی
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یاسا كە لە توانایاندا نيیە ،جێبەج ێ بكەن و هیچ دەزگاو دامەزارەیەكیتر
جگە لە رێكخراوی خۆیان بۆ زۆرینەی ئەو كاروبارانە سەرنەخەن ،دیارە كە
هەر كاتژمێرێك كە بە قسە و ئاخافتن تێئەپەڕێت ،كاتژمێرێك لە كاری
بەسوودو قازانج كەم دەبێتەوە .هەڵبەت ئەمە راستییەكە كە ئەگەر بێت و
بە باشترین رێكار وەها پەرلەمانێك شایستەی كاری« لێژنەی داڕشتن و
نووسینی یاساكانیان»( )19نەبێت ،زیاتر لە هەر شتێكیتر ئەوان بۆ گێڕانی
رۆلی كارگەلی دیكە رەواییەتیان پیدەدات ،بەو مانایەی كە ئەوان گروپێكی
هەڵكەوتە لە باشترین مێشكە سیاسییەكانی واڵت نین كە روانگەكانیان دەربڕ
و رەنگدانەوەی تەواوی بیروڕای گشت خەڵك بێت ،بەاڵم كاتێك لە رێگای
شایستەوە پێكهاتبن و داڕێژرابن ،دەتوانن نموونەگەلێكی گونجاو بن لە
ئاست و پێگەی جۆراوجۆر لە عەقڵی خەڵكی كە لە كاروباری سیاسیی
خەڵكدا مافی دەنگدانیان هەیە .رۆڵ و ئەركی ئ��ەوان ئەمەیە كە
پێداویستییەكان باسبكەن ،ئۆرگانو ناوەندێك بن بۆ رەنگدانەوەی ویست
و داخوازە گشتییەكانو دەرفەتێك بۆ هێنانە بەرباسیو روانگە دژەبەرەكان
لە بواری پرسی الوەكی و سەرەكیی نەتەوەیی ،بڕەخسێنن ،هاوكات ،لە
رێگەی رەخنەوە یان لە ئاكامدا لە رێگای بەدەستهێنانەوەی دەنگی متمانەی
لێپرسراوانی بااڵدەست كە بەڕێوەبەر و لێپرسراوی كاروباری سیاسین ،یان
دەست نیشانكەری كەسانێكن كە وەها كارگەلێك بەڕێوە دەبەن ،بخەنە ژێر
لێكۆڵینەوە و چاودێرییەوە .ئەگەر تەنیا رۆڵی پەرلەمانە هەڵبژێردراوەكان
لەم چوارچێوە و سنوورە لۆژیكیيانە لێك بدرێتەوە ،قازانجی چاودێریی
خەڵك لە پێوەندی لەگەڵ زەروورەتەكانی شارەزایی لە نووسینو داڕشتنی
یاساكان و كاروباری بەڕێوەبەری ،كە بەهایان لە چاودێریی خەڵك كەمتر
نیە ،ئیمكانی جێبەج ێ كردنیان هەیە( ،ئەم پێویستیيانە هاوكات لەگەڵ
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گەشەكردنو پڕژیو ئاڵۆزیی زیاتری كاروباری مرۆڤ بەهاو بایەخیان زیاتر
ت مەگەر ئەوەی
دەبێت) .كۆی ئەم قازانجو سوودانە بەدی نایەتو نالوێ 
كە رۆڵو ئەركی پێكهاتەو دامەزرێنەری قازانجەكان لە یەكتر جیا ببنەوە،
دەب ێ رۆڵی چاودێریو رەخنە لە رۆڵی تایبەتی دۆخی هەنووكەی كاروبار
جودا بكرێتەوە ،رۆڵی یەكەمو سەرەكی بسپێردرێتە نوێنەرانی زۆرینە()20و
رۆڵی دووەمو الوەكی ،لە بەرامبەر بەرپرسیایەتی جیددیی خەڵكدا ،بخرێتە
ئەستۆی كەمینەی پسپۆڕو بە ئەزموون(.)21
پێویستە كە باس و مەسەلەی پێشوو لەبارەی ئەو رۆاڵنەی كە
دەب ێ بسپێردرێتە پەرلەمانی هەڵبژێردراوی نەتەوەیی ،بە خوێندنەوە و
لێكۆڵینەوەیەك لەمەڕ رۆڵو ئەركە گونجاوەكانی پەرلەمانی هەڵبژێردراوی
بچووكتر ،واتە پەرلەمانە ناوچەییەكان لەبەرچاو بگیرێت .وەها توێژینەوەیەك
بەشێكی سەرەكیو جەوهەرییە لەم نامیلكەیەدا ،بەاڵم هۆكارەكانی دواخستنی
هەتا ئەوكاتە دەخوازێت كە دەستمان بە شایستەترین پێكهاتەی پەرلەمانێكی
هەڵبژێردراوی گەورە رابگات ،پەرلەمانێك كە دەبێ لەباتی دەسەاڵتدارێكی
دەست رۆیشتوو ،بارودۆخی یاساكان و چۆنیەتی بەڕێوەبردنی كاروباری
گشتیی واڵت بخاتە ژێر چاودێرییەوە.

سەرچاوە:
كتێبی «چەند تێڕامانێك لە حكومەتی هەڵبژێردراو»
نووسینی :جۆن ستیوارت میل
وەرگێڕانی بۆ فارسی :د .عەلی رامین
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 16ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
17
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014
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ئاشنابوون بە بزوتنەوەی
18
فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

بازگر

2014

 20ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 21ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 22ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 23ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

 24ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

 25ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

ماجد خەلیل

2013

 19بلیمەتی و شێتی

 26مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان
 27كتێبی سور

ماو تسی تۆنگ

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

 28سەیران بۆ سەرێكانی
 29گەندەڵی
 30یوتۆپیا
 31لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ
 32پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
گەشتە بێ ئاكامەكانی
33
سەركردەیەك
 34داعش و داعشناسی
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
35
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

فازل حسێن مەال رەحیم

2014

كۆمەڵێك نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

بریتا بولەر

رێكەوت ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015
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گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
 36روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

سەجعان میالد
ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2015

 37ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

 38ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

 39ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

 40ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 41ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 42ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 43ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 44ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 45ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 46ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 47ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 48ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 49ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 50ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 51ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 52ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 53ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 54ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 55ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

 56ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن

پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر

ئەرسەالن حەسەن

2015
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