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 خالق ئه
  و
 .. کانی ئمه پرسه

  )م شی دووه به(
  

 حمود دارا مه
  :خالق زانست و ئه

 بۆ نووسینی  وت که  ڕیکالمک که ڕۆیشت چاوی به قامکدا ده شه  سان به17 کاتک رۆسۆی 1729سای 
ر  کانی زانست و هونه وتنه  ئایا پشکه بوو که مه ش ئه که ته نیشانی بابهناو.  تک دیاریکراوه تک خه بابه
ی نووسی و  که ته ؟ رۆسۆ بابه..خالقی  هۆی داڕمانی ئه بته یان ده. ن دهد روونی مرۆڤ ده تی پاکاگرتنی ده یارمه
   بوو که ڕه و باوه ر ئه سه م له به. ریکی فۆرمگرتن بوو ڕی خه  بیروباوه  تازه وکاته رۆسۆ ئه.  وه شی برده که ته خه

پاکی خۆی   به  مرۆڤ درژه ش که وه  بۆ ئه واته که).  کات و ناپاک ده گا ئه بت و کۆمه دایک ده  پاکی له مرۆڤ به(
کانی خۆی  ماو پرنسیپه گا بنه ب کۆمه تا ده ره  سه وه ست بخاته ده تای خۆی به ره ی سه و پاکییه بدا یانیش ئه

  . وه زرنته  دایانمه وه خالقیانه دیدکی ئه و له. و باشتر بگۆڕیت ره به
می  و وه وه بته ڕومان ده گوڕ ڕووبه روا به  هه وه ر برده سه تی له ی رۆسۆ خه و پرسیاره مۆ ئه  تا ئه وه وکاته له

ب ئاستی  کان ده  زانستییه وتنه  پشکه ه ک یه  هه یه و گریمانه  ئه وه رکه سه  له چونکه.  وه ته دراوه ب نه گرده
و  وه متر ببنه و ملمالنکان که ی کشه رچاوه  سهن و ژیان ئاسانتر بت و ر ببه و سه ره کیش به هۆشیاری خه

تا  وه  ئه وه رکی تره سه چی له که.  وه  کایه خالقی پتر دنه کی ئه یه ر ڕچکه سه ک له کانی دانانی خه میکانیزمه
برسان  ت له نانه ژاران و برسیان ته شکری هه بت و له ترده وره ند گه مه وه ژارو ده ودای درزی نوان هه بینین مه ده

نگک  ک جه جگایه بینین تا له یان ده.  مبووندا نییه که م له و یان النیکه.  زۆربووندایه روا له مردووان هه
دانی  به زره کانی مافیاو جه کانی تاوان و بانده و ئاسته وه ستنته ده ندان شونی تر کپه چه  له وه مرکته داده

ریتی و مۆدرن  ندان شوازی نه چه  بهکردنی مرۆڤ، کۆیله ت کین و فرۆشتن و به نانه و ته. مرۆڤ
و  ر ئه هگ گشتی ئه بهو . کات یدا ده خی زۆرتر په ر مرۆڤدا تادێ بایه رانبه به سامان له و و پاره. چت ده ڕوه به

  وه بینینه ک ده یه هانه به ت  حمه زه ؟ تا به رتره وه خته  مرۆڤی ڕابردوو به رخ له  ئایامرۆڤی هاوچه ین که  بکه پرسیاره
روا   مرۆڤی ڕابردوو، هه گوترێ که ده.. خر ین تا بین نه خه ستده ده ئاسانی به ندانی تر به ی، چه  بن به که

. خالق، ڕاستگۆیی ندی ئه  شاری پابه کان و دھاتی پتر له  مۆدرنه کان پتر له ییهریت گا نه مرۆڤی کۆمه
  ونه که کان پتر ده بن و توانا مادییه کانی تاک پتر ده و هیترن و تا بواری ئازادییه... ستپاکی، فیداکاریی ده
و  تا ئمه وه  ئه وه کی تریشه الیه م له به..!  خوار ڕمته در داده و هه ره خالقیش پتر به ئه.. ستی مرۆڤ رده به

 ڕۆژئاواو  شکی تریش له و به ربردووه سه گاکانی خۆماندا به  ناو کۆمه شکی ژیانمان له  به تیانی تر که ڕۆژهه
ی  قسه روا پشت به ر هه گه بینین و ئه کان ده چاوی خۆمان جیاوازییه ت و زانستدا، به نعه و سه ناودی مۆدیرنیته له

نی  ده گای مه کانی کۆمه ریی ڕیکخراوه کانی ڕزگرتنی مرۆڤ و یاساکان و ڕۆڵ و کاریگه  ئاستهستین و کتبان ببه
 ب  بهگای ڕۆژئاوا  کۆمهبینین و  ب نه زهه کانی مه خالقییه  ئه رییه ت کاریگه نانه  مرۆڤدۆست و ته و ڕیکخراوه

  .ر به گرینه  ده ه کی هه ین ڕگایه خالق ناو ببه ئه
ستۆی زانستدا  ئه  به مه خالق بۆچی هۆکاری ئه ر ڕگای ئه  سه توان خۆی بخاته کی زانستی نه گایه ر کۆمه گه ئه
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  ؟..ین بده
 ڕگای  ر کوره سه نگاو له ی هه سانه و که نیا ئه و ته.  زانستدا نییه رین له کی پان و به هیچ ڕگایه: (ت مارکس ده
  17) یه کانی هه  نورانییه بندییه یشتنییان به  شانسی گه هو هننه ده زانست هه

  وه کدا ئه  جگایه پتر له و له  نییه وه خالقییه دیدکی ئه داریی له رمایه  سه ی کارل مارکس له خنه ت ڕه نانه ته
ی  خنه ڕه:  ت که و ده.  ییهتی ن داله ر  ناعه به  له ناوچوونه له حکوم به داری مه رمایه ر سه گه  ئه  که وه کاته ڕوونده
  وه مای خۆیه ناکۆکی قوی بنه داری له رمایه تی سه حکومییه مه. خالقی بت داری ناتوان ئه رمایه سه  له ئمه
  18 .قوت ده هه
و  کی تاکخوازه گایه گای ڕۆژئاوا کۆمه  کۆمه  ببورین که تییهو ڕاس مان کاتیشدا ناب خۆ له هه م له به
ک   ناتوان مرۆڤ وه که.  ش کرۆکی ئایدیۆلۆژیای لیبرالیزمه مه کات و ئه فتارده  ڕه وه ی تاکه سۆنگه له

و ڕبازکی  قووتابخانه ی پتر له خنه ش ئامانجی ڕه مه تی ببینت و ئه ستراوی مرۆڤایه به وه رکی پکه وه بوونه
: ت و ده وه بینته تیدا ده یه تاکی کۆمه ری تاک له وهه  مارکسیزم گه چونکه.  تی مارکسیزمه تایبه فیی و به لسه فه
ری مرۆڤ  وهه واقیعدا خودی گه کو له به. شاردرابت ر تاککدا حه هه له  که جریدی نییه ری تاک شتکی ته وهه گه(

  19)تی یه ندی کۆمه یوه یک په کۆمه  له بریتتیه
موو  خ و گرنگی هه بایه  له متره نگنرێ، که سه نھا هه ته  بهخی تاک کاتک بایه: (ت ش ده ت نیچه نانه ته

 پک  وه شه ست و ویژدانی هابه ک هه یه  به،ک گایه  کۆمه وتاکانه ی ئه رجه و مه  به وه ئه.  وه کان پکه تاکه
  20)بھنن
  ش مینه و کهگا بانی کۆمه تاک قور میشه  هه وه هخودی لیبرالیزمیش مووان به  هه وه کرده واقیعداو به م له به

کی  مایه لکوو بنه  به نان بۆ تاک نییه خدانه واتای بایه ش به مه ئه. وه وانه پچه ک به  نهن که  ده قوربانی زۆرینه
تر  والوه ش به مه  له .بت وام ده رده ی به که  سروشتییه شوازه  و بهچت ده ڕوه  به وجۆره و ژیان به خالقییه ئه
 خوار  ونه که ی ده وانه واوی ئه و ته تییه ئاکامدا ئامانج خودی مرۆڤایه ڕۆن و له ترده را زده خالقگه فانی ئهسو یله فه
ک و  یه وه ته  نه،تی مرۆڤایه یاندن به پناوی سوودگه ر له گه و ئهمترن،  خی که گری بایه  هه پله به  پله وه مه ئه

   . نده سه  په وه خالقیه ڕووی ئه ند بن له رمه ره دووان زه
سوودی  یان به.  وروپایه زیانی ئه م به م، به که سوودی وته ر بزانم کارک به گه  ئه: (ت تا مۆنتسکیو ده وه ئه
  21)زانم ک تاوان ده یه  به وکاره  ئه وه دنیاییه ، به تییه زیانی مرۆڤایه وروپاو به ئه
نیا  ک ته ریی نه وه خته رکارک به هه  که یه وه نگری ئه رت مل، الیهری لیبرالیزم، ژان ستیوا یامبه ت په نانه ته

  22. خالقییه  کارکی باش و ئه وه  کایه تی بھنته کو بۆ مرۆڤایه بۆتاک به
رستی  خۆپه نکوی له و  وه نه تناکه گای زانستی ڕه ی تردا، تاکخوازی کۆمه که دیوه موو به  هه مانه م ئه به

النانی  ئاسانی وه و به وه  ژیانی مادییه ریان به ده به ڕاده ندبوونی له  پابه  و گایانه و کۆمه او ئهکانی ن تاکه
و ڕگاو  مان کاتیشدا ئه هه م له به .ناکرێ) رشت بۆخۆم هه رله به: (دروشمی ڕهنان به خ و باوه ک بایه کۆمه
 یاساو  کرن که دیده ترینیان به وره  گه گاته  تاده  بگره وه انیانهنی ژی وردترین الیه و له ش ڕۆژانه خالقیانه  ئه شونه
خی   بایه دیھناون و پشلکردن و چاوپۆشی لان به به)  ئابووری-تی یه  کۆمه-سیاسی(می  سیسته

  .بت واو ده لک شتی تر ته ستدانی گه ده له
 جیاوازی  دون پویسته ی چی ده رباره ین و بزانین ده  بده که  باسه  به بتوانین درژه پتر  وه مووه  لهش وه  بۆ ئه

  . خالقی متۆدییه خی و ئه خالقی بایه ویش ئه ئه.  ڕۆژئاوا دابنن خالق له  نوان دوو شوازو جۆری ئه له
اتری شتک، رخ به رچاوگرتن، یان له به ب له  مرۆڤ به  که یه خالقه و شوازی ئه  ئهخی خالقی بایه  ئه ست له به مه
  و ست له به خالقی متۆدی مه م ئه به. وه داته نگی پده  ژیاندا ڕه ش له وه کرده تی و به ڕی په ک باوه مایه ک بنه وه

او ڕساو چکردنک بۆ یاس ک ملکه کو وه  به وه ڕی خۆیه باوه ک له  نه  که ی مرۆڤه فتارو کردارانه  ڕه شیوازه
  . کانه بی و سیاسه زهه مهتی و  هی  کۆمه سوه ئو
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م   به خالقییه کی ئه گایه گای زانستی ڕۆژئاوا کۆمه  کۆمه ین که  ببه وه ی به  ئاسانی په توانین به  ده وه مه له
بوون و  هه  گۆپی سوور به  له ستانی ئۆتۆمبیل و پاسکیل و پیاده ڕاوهکاتکدا که   له  چونکه.شوازی متۆدی به
رشتکی تر،  ی کین یان هه  ڕیز بۆ نۆره ستان له کاتی ڕاوه کردن له بی نه پشه، بوونی پۆلیس نه

و ... کاندا، پاکاگرتنی خاونی وره  بچوک و گه و گرفته کاتی کشه فتارکردن له رخۆ ڕه سه بوون و له نه تووڕه
و  کو له  بههاتوون دی نه  به وه  پانهڕهنان نجامی باوه ئه  له ن که  متۆدیانه خالقه و ئه ی تر ئه ندان نموونه چه
وخۆ یان  چ ڕاسته ئاکامدا  له خانه و بایه چاوکردنی ئه زانن ڕزگرتن و ڕه مووان ده  هه  که وه نجامه ئه

و  وه شکته ستھنانی سوودی مادی ده ده  به  بهن ر ئاستی درژخایه سه ست یان له موده ده. وخۆ ناڕاساته
ندی  یوه ی واتا په که وانه رگیز پچه بین و هه خالق ده  فری ئه وه  زانسته  له مجۆره به. نشی زیا که وانه پچه
گا   کۆمه خالقی زۆر له لی ئه ماگه بوونی بنهشدا  وه ڵ ئه گه له.   نییه ت لۆژیکییانه هاله جه وخالق ی ئه تیڤانه پۆزه
چن، و  ده ڕوه دزی به و به اوهکی شار یه شوه کان به خالقییه  نائه وه رکه سه م له به.  وه بینینه کاندا ده وتووه دواکه
ف و کوک بت  کرێ کاتی و که  ده وه رکی تریشه سه نونن، و له تدا خۆده ڕواه نیا له کان ته خالقییه  ئه فتاره ڕه
و  ی ئه وه دامرکانه ت بت و بهس ده  به وه بییه زهه تی یان مه یه نجامی گۆڕانکاری یان شۆڕشکی کۆمه  ئه  له که
  .خالقیش تک بمن نی ئه کا رزۆکه لهما  بنه ف و کوه که
  
 
 

  :ڵ تاک و کۆمه
وام  رده قوت و به ده  هه گاوه ناخی کۆمه له.  تییه یه رکی کۆمه وه ی پکرا، بوونه ک پشتر ئاماژه روه  ههتاک
نگاندنی  سه هه  ناکرێ له وه ر ئه به  له.سازن ماکانیدا ده ڵ بنه گه خۆی لهبت و   فرده وه له.  وه ی ئه سته یوه په

  .نجام بدرت ها کارک ئه  ل وه وه جوکردنه گاو به کۆمه دوور له تاکدا، به
: م ک دهخالق ر ئه ی هه رباره ، من ده) وه ناسرنه  ده وه کانیانه میوه  له وانه ئه: (یانگوت جاران ده{: ت  ده نیچه

  23 }) وه ناسرته  ده یدا بووه  په وه ی لیه ویه و زه به  که یه یه و میوه و بۆخۆی ئه ئه(
مۆژگاری ئا ویژدان، به  مرۆڤکی به ی ببته وه کان و والکردنی ئه خالقییه  ئه خه ر بایه سه ڕاهنانی تاک له

فربت و تبگات و . دایک بب ودا له  له ردنی واقیعک کهدروستک کو به به. نابت)  که مه   وه ، و ئه بکه مه ئه(
خالق بۆخۆی   ئه ین که گه  ده و ڕاستییه  به وه مه له. بت یدا ده  په گاوه کۆمه ر له ش هه م واقیعه ئه. فتار بکات هڕ
  .ک هۆکار  نه نجامه رئه ده
  وه ر ئه به کات له و ده یه فتاری ناشایست په ڕه  کهسک که. علولن کو مه به. ت نین ت، عیلله زیله ت و فه زیله ره(

  یه  شایسته وه ر ئه به ش له مرۆڤکی شایسته. ک هۆکار مهۆر ک به  له خالقه کو ب ئه به.  خالقه  ب ئه  که نییه
  24.)دایک بووب رجی گونجاودا له لومه هه و له.  رایزی باشه  غه ک له یه رمایه نی سه  خاوه چونکه

گا  کۆمه ؟ یان چی واله..دایک بت بت تا مرۆڤ تیایدا له یدا ده  په کووه  له  باشه رجه لومه و هه ی ئه م ئه به
  مه ب ئه تا ده ره  سه که مه ستخستنی وه ده ؟ بۆ به..ی تدا شین بت تۆوی چاکه پیت که کی به یه  کگه کات ببته ده

ندی نوانیان  یوه رچی په گه.  و جیاوازه ک نییه ک یه گا وه  تاک و کۆمهندنی سه شه  ئاستی گه بزانین که
ڵ هی تاکدا  گه گا له ندنی کۆمه سه شه م گۆڕان و گه به. ین که کتر ده یه ردووال کار له و هه یه یی هه شوازکی بازنه

و . می دیرۆکی دیاری ناکرت رده ک سه  یهکانی نی تاکه مه ته گا به نی کۆمه مه ته.  یه  جیاوازی هه وه زۆر ڕووه له
گشتی  نی تاک به مه م ته به. متر بت زار ساڵ و پتر یان که یان هه زاران و ده هه ک به گایه نی کۆمه مه کرێ ته ده
 م به. دات شارده خۆیدا حه زموونی دیرۆک له گا ئه کۆمه. ڕناکات ک تپه یه ده سه تی خۆیدا له باشترین حاه له

ک بت  یه ندازه ر ئه نی هه تاک خاوه. گات ی پده زموونه و ئه  ئه گاوه کۆمه نیا له نی ته مه حوکمی کورتی ته تاک به
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  واوی تاکه ی ته  ژمارهو گا گشته م کۆمه به. تگر خۆی ده له) ک یه(ی  و ژماره ر تاکه دروستی و کامبوون هه له
وشی   ڕه یه ک تاکدا هه توانای یه ر بت، و له توان کاریگه تاک ده. گرت خۆی ده کان له زیندوو، و مردووه

ی  و تاکه م، واتا ئه که رجی یه  بۆ مه وه ڕینه گه کو دیسان ده به. موو تاکک ک هه م نه به. دیرۆک بگۆڕت
بت   ده گاوه کۆمه کی تر ئاستی کارتکردن له واتایه و به.  بووبت رده روه دایک و په هرجکی گونجاودا ل لومه هه له

کات  ده و تاکه  واله گایه  کۆمه وه ، و ئه رییه ت و کاریگه سه  هشتا بچوک و ب تواناو ده ر منداک که بۆسه
  شاردراوه دا حه وپرسه می ئه وه کۆتایی لهریی  سه  چاره واته که. تی یه هه بت که تانه سه و خه نی ئه خاوه
ندی نوان تاک و  یوه یی په شوازی بازنه  که دایه ؟ و لره..م دت رهه کی ئاوا به گایه چۆن کۆمه: ت ده که

ی ه به ی که و تاکانه ئه. کانی ستۆی تاکه  ئه وه وته که رده  هه رکه م ئه ین ئه وت و ده که دیارده  بهگا کۆمه
  دا پویست به لره.  یه تاکانه و دی ئه به رککی ئه یی و ئه میشه هکی ه یه واو نابت و پرۆسه مک و دووان ته رده سه

کانی  ته سه ، خه یه  کامه گایه و کۆمه ، ئه  که یه مه ویش ئه  ئه  ئاراوه کردنی پرسکی گرنگی تریش دته ئاراسته
  ؟.. ئارادایه  له گایه و کۆمه ن، ئایا ئه کامانه

کانی مرۆڤی تدا  واوی خواسته ییدا بت وته ی تۆکمه لوتکه له ڕن که ک بگه گایه  بۆ کۆمه ر ئمه گه ئه
ناو  ر بپرسین له گه م ئه به.  بووه و هیچکاتیش نه ئارادا نییه کی وا له گایه کۆمه! خر نه: ین ده. دیھاتبت به
کی  گایه کۆمه: ن ؟ ده.  ی تاک گونجاوتره رده روه ئایدیالترو بۆ پهمووان  هه  له   گاکاندا کھه واوی کۆمه ته

  .دیموکراسی
.  تره خالقیانه تر، و ئه مووان مرۆڤانه هه گاکانی تردا، له واوی کۆمه ڵ ته گه راورد له به گای دیموکراسی له کۆمه

کان   سیاسییه مه ودا گه له  که وه  کایه هنته جک دهر لومه حوکمی سروشتی خۆی هه  به مکه دیموکراسی سیسته
و  یه مه ماو ڕگاوشونی گه ختی بنه ندکردنی پشوه سه دا په یه مه وگه شداریکردن له رجی به  مه.وبکرن یه په
ش  یه مه گه و  ئهچوونی ڕوه ی به لوتکه. وه ره  ده کرته  ده مه پانی گه گۆڕه  پشتگوێ بخات له رجه و مه ک ئه رالیه هه
نگیری و  رچی زۆری الیه ستخستنی هه ده پناوی به  له نه ر الیه  هه که. وت که دیارده بژاردندا به کانی هه پرۆسه له
  خالقیانه ڕيخسنن، ئه ی واقیع و تواناکان بوار ده و جه تائه   وتن، ناچاره رکه ئاکامیشدا سه نگ، له ده
حوکمی  کات، دیسانیش به خکیش قبوڵ نه ک بایه خالق وه ر چینکی سیاسی ئه گه هت ئ نانه ته. (فتاربکات ڕه

ویژدانی  کرێ دوور ب له داری ده تمه سیاسه. وش و ڕبازک قبوی بکات ک ڕه  وه ت، ناچاره قنییه قازانج و عه
  25)خالقی  حساباتی ئه ک له م نه خالقی، به ئه

  ت جگه وه پرسین ئایا ئامانجی ده رنجمان و ده  جگای سه بته ت ده هو پرسی ئامانجی ده  که دایه لره
  ؟.. خالقی شتکی تره رامکی ئه مه له
  

  :ت وه ئامانجی ده
 گرت، ی ده رچاوه  سه وه خالقییه دیدکی ئه کانی له  هزرییه فتارو کاروچاالکییه واوی ڕه ته سوفک که یله مین فه که یه

ڵ قووتابیانی  گه ڕگای گفتووگۆ له نیا له و ته نووسیوه رتووککی نه و هیچ په ئه.  ه) ز.  پ399-469(سوکرات 
ی  ...؟ ت چییه ؟ سیاسه ؟ من چییه ری چییه رابه ؟ به خالق چییه ؟ ئه ت چییه داله عه: ک کانی وه  پرسیاره که

  .زانن زاو نه کی ناشاره دا خه تانه م بابه ی ئه هڵ زۆرب گه ندی له یوه په له برد که ده مه ی به  په، وه کردنه ڕووده ڕووبه
و . بوو  نه مانه و زه تی ئه سه کی و ده می خه رده وسه خواکانی ئه ڕی به ی هیچ باوه وه ر ئه به نیا له سوکرات ته

ی  رایانه خالقگه ی ئهک دا هیچکات یاسایه ته سه و ده روا ئه و هه همیانه و خوا وه ی ئه سایه یزانی له ی ده وه رئه به له
تدارانی ئاتن سزای  سه ، ده وه تیشه زیله خالق و فه ناوی ئه ر به بوو بمرت و هه زرت، ئاماده  دانامهقامگیر سه
  .پاند ودا سه ر ئه سه رگیان به مه

ت  وه ئامانجی ده   که یه م پرسه می ئه ی وه وه  مرۆڤ وی دیتنهمۆش  پشتریش و تائه و بگره وه وکاته ئیتر له
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ت  وه وامی و ژیانی ده رده بوون و به بت، و یانیش هه خالقی هه ب ئامانجکی ئه ن ده تمه ؟ ئایا حه.. چییه
  ؟.. توانادا نییه  له وه خالقییه لکی ئه  ئامنجگه خۆگردان به به
کانی  م پکھاته ک کاتدا هه یه له  که یه یانهو یاسا وکردنی ئه یه رکردن و په ت ده وه  ئامانجی ده وه الی ئیفالتونه به

دات  مرۆڤ ده ش به و مافانه و ئه. کات  ده رده روه خالقی په و ئامانجکی ئه ره میش تاک به پارزت و هه گا ده کۆمه
ر  هرانب به مرۆڤ هیچکات ناب له: (ت رپچییان ل بکات و ده بوون سه خالقی نه  ئه و یاسایانه ر ئه گه ئه که

  یاساکان میشه  هه وبده  هه ون و بۆیه ردانه کات سه ڵ ده نده وکردنی، هاوتیان خراپ و گه یه  په ک که یاسایه
 26)  نشت بکه رزه کردنی هاوتیان ستایش یان سه رده روه ر په سه رییان له پ کاریگه گا به و کۆمه
مووان   ههگشتی خالق به تی ئه ی بابه سته یوه کانی تری په رسهت و پ ک بابه روه تیش هه وه تی ئامانجی ده بابه
نگاندن و  سه کتر بۆ هه یه دا دوو ئاستی جیاواز له لرهم  به. ون ری ڕک ناکه سه  له وه ک دیدو بۆچوونه یه به

ر  گه  ئه  که وه اتهد ده و پرسه می ئه  وه نکی تیۆریک که الیهک  ت وه وه میان ئامانجی ده که یه. ن لدوان هه
ت   خزمه و ئامانجه بت و ئه ب چ ئامانجکی ترهه ب ده  نه وه ته وه پشت پکھنانی ده خالقی له ئامانجکی ئه

ت چی  وه  ئامانجی ده  که نی پراکتیکه م الیه ؟ ئاستی دووه..خوات ردی چی و ک ده ده ئاکامدا به کات و له ک ده به
خالقی بت ئایا کارکی وا  ب ئه ن ده تمه ت حه وه ش بین ئامانجی ده گریمانه ر به ر هه گه بت با ببت و ئه ده
  ؟ .. توانادایه له

ن، ب  وایی بکه رمانه ودا فه ر پیاوچاکانیش له گه ت ئه نانه تک، ته وه هیچ ده: (ت ر ده هرمان فاینه
ناو   له م کارانه ، و هیچکامیشیان ب ئه بووه یی و ڕۆحی نه سته زاران کاری توندوتیژی جه خونژی، و ب هه

 27) چوون نه
  تداران هیچکات ناتوانن ببن به سه ردان و ده تمه وه ده.  ئارادایه توانین، له دا پرسی توانین و نه  لره واته که
توانادا نین،  کاتکدا زۆرشت له له که  یه وه ش گرنگتر ئه مه م له به. ب ش هه ڕوانیه و چاوه  و ناب ئه پووله په

ڕووی  پاوو له  سه میشه ت هه وه کانی ده  باش و خراپه  سیاسییه فتاره واتا ڕه. توانادان زۆر شتی تر له
ڕو  باوه ستن به پشت به زانابوون و به یيوکراو به بژردراوو په شکی زۆریان هه کو به به.  نین وه ناچارییه

  .ئایدیۆلۆژیان
یان .   نییه وه ڕووی ناچارییه هیچ له. بچت ڕوه رستی بنیاتنراب و به ژادپه مای نه ر بنه سه له تک که وه ده
و  یه ی هه و کاره کردنی ئه توانای نه. کات و ده یه و کوشت و ب په وه وساندنه تی چه سیاسه تدارک که سه ده
  . بگرت ی هه که ته سه ده ست له ده  که ستدایه دهر به ی له ته رفه و ده تدا ئه خراپترین حاه له
 پناوی  نابردن بۆ توندوتیژی له بت و په توان هه ب توندوتیژیش ده ک به یه وه ته ت توانای ڕزگاری نه نانه ته

  . توانرێ خۆی ل ببوری نه  که تمی نییه کی حه  پویستییه میشه تبوون هه وه ده ڕزگاربوون، یان به
ست خست  ده وکردنی توندوتیژی به یه ی ب په که خۆیی وته ربه وی کردو سه یه هیندوستان په گاندی لهی  وه ئه
  م جۆره  ئه چونکه.  شونکی تره  له که م گرفته به.  وه  ببته ند باره و چه  شونانی تریش دووباره توان له ده

خالقی خۆی و   ئامانجی ئه گاته  ده وجۆره  جیھان به واتا نه. رێوتی دیرۆک ناگۆڕد ڕه  هیچیان پ له ڕووداوانه
ب توندو تیژی  تا خودی هیندوستان به وه ئه.  وه دا بمنته یه و چوارچوه  له میشه توان بۆ هه وتکیش ده نه

ڵ پاکستانی  هگ  بوو له وره ڕی گه دا دووچاری س شه ده نیوسه متر له ی که ماوه م پاشان له به. ڕزگاربوو
  .زڕکچیدا

پکھنان و  تی له ڕه  بنهک مۆتیڤی  وهت وه  ئامانجی ده ین که ستنیشان بکه ش ده مه  ئه م پویسته به
. گرت و فۆرم دهبت  یدا ده کاندا په جۆره جۆربه  رییه ژر کاریگه له ت، که وه فتاری ده ڕه  له جیاوازه زراندنیدا دامه

  و ئامانجه ت بۆ ئه وه ده(دا  بناغه ر له  هه  چونکه.خالقیبوونی ناکرێ شتکی تر بت  ئه  له هجگت  وه ئامانجی ده
.  ت ئامانج نییه ت و خاسیه سه ژیانکی ب خه.  ژیانکی باش بۆ هاونیشتمانیان دابین بکات  که دیھاتووه به
یشتن  ستی گه به مه مان کاتدا به هه ، له وه  کایه کان هاتۆته ندییه مکردنی نیازمه راهه کاتکدا بۆ فه ت له وه ده
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ک  خالقی نه ر ئامانجکی ئه گه ت، ئه وه و ده 28.) یدا بووه کی په دنی ژیانی خه خۆشکرژیانکی باش و به
 ئاشتی، و ئازادی و  ب هیواببین به  دهبت  نه وه وامبوونیشیه رده کو به ، به وه زراندنییه پشت دامه نیاله ته

  .تی ژیانکی باشتر بۆ مرۆڤایه
تیش دابینکردنی  تایبه به. دیھاتوون ستی دابینکردنی ئاسایش به به مه تان و وتان به وه ده(: ت بیکۆر ده ئه

و بۆ پاراستنی .  خالقییه دا دابینکردنی ئاسایش ئامانجکی ئه  لره29) ستدرژی بگانه ر ده رانبه به ئاسایش له
خالقی  نائه نگکی وا به وجه.  یه نگیشی هه رگریکردن و جه تک مافی به وه رده ، هه خالقییه ه ئ و ئامانجه ئه

  مدا بریتییه که ی یه پله ت له  و سیاسه پانی ماف و یاساکان نییه نیا گۆڕه ت ته سیاسه(ش  ربۆیه هه. ناژمردرت
 )تنست د ده ی ئاسایی به خانه ک و جبه چه واز لهلی تری جیا ئامرازگه وامی خۆی له رده به نگک که نگ؛ جه جه له
30 
  له خالقیبوونی شتکی تر بت، جگه ئه له ت جگه  وه ر ئامانجی ده گه ئهتوانین بین،  گشتی ده ئاکامداو به له

تیش  وه مانی ده نه.  وه تیدا نامنته م مرۆڤایه رده به کی تر له یه ت چاره وه مانی ده تی نه تمیه  حه ڕهنان به باوه
م ئامانجی درووستبوونی  به.   تمییه نووسکی حه  چاره وه میش مارکسیزمه دیدی ئانارشیستی و هه م له هه
خالقی  رککی ئه مۆ ئه تمی بت یان نا، ئه نووسیشی حه دا ئاخالقی بت یان نا، و چاره بناغه ت، له وه ده
  . خالقی بکات ت ئه وه ئامانجی ده ستۆی مرۆڤ که  ئه وته که ده
  

  تی    ماویه                                  
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