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 خالق ئه
  و
 .. کانی ئمه پرسه

 )م و کۆتایی شی سیه به(
 حمود دارا مه

  
  
  :تی ی مرۆڤایه خالق و ئاینده ئه
داهاتووی  کات، که ر ده مشکی مرۆڤدا گوزه  به و پرسیاره زۆرجار ئه خالق،  تی ئه بابه کاتی دووان له له
یدا  که  باش و خراپه ردوو دیوه  هه  به توان م پرسه ده می ئه ؟ وه..بت  چۆن ده وه خالقییه ڕووی ئه تی له ڤایهمرۆ
توان خراپترو  مان کاتدا ده هه بت، و له  بن باشتر ده ئارادان که  له رو شیمانانه گه و ئه م ئه واتا هه. ببت

و  رو شیمانه گه ی ئه  بازنه  له که ی پرسه وه ر مانه به ش و له ربۆیه هه. ک خۆی بت ر وه م هه یانیش النیکه
  ستن به پشتبه  و به یه نگرو دژی خۆی هه  الیه که ردوو ئیحتیماله ، هه وه رجه ک مه  کۆمه بوونی به سته یوه په

  .بن رده ما دیدو بۆچوونی خۆیان ده و بنه گه ک به کۆمه
نکی  کارهنانی چه نگ و به جه: م که یه. ن دوو شتن که ی مرۆڤ ده  ئاینده  له شه ڕه م هه که هی ی  پله به ی که انهو ئه

و ئابووری  فه لسه ت و فه  سیاسه باویان به ندی دانه وه ش په که ته ردوو بابه  هه. تکدانی ژینگه: م ووهد. ر ورانکه
کرێ مرۆڤ   ئایا ده  که وه بته ڕووی مرۆڤ ده  ڕووبه م پرسه ه ئ وه مووه و له.  یه  هه وه خالقیشه ناسی و ئه و کۆمه

کی  کارهنانی چه نگ و به  ڕگای جه  له ی خۆی دنیا بت که ئاینده ؟ یان له..نگ بپارزت جه خۆی له
  ؟.. ناو ناچت  له وه ره ورانکه

  . یه کی دیرۆکی کۆنی هه هی تی و پشینه مکی کۆنی مرۆڤایه ی خه که مه ڕان بۆ وه و گه م پرسه ئه
و  بوونی ئه رفره و به. کانی ندییه  نیازمه  له بوونی ناخی مرۆڤه نجامی سروشتی ترنه نگ ئه  جه وه الی ئیفالتونه به

کان و  ساته و کاره هواوی ب ی ته رچاوه  سه بته تی ئاسایی ده  حاه ی پتر له ندازه  تا ئه ندییانه نیازمه
  وه و بچوکه شتی ساده ش له ندییانه و نیازمه ی ئه زۆربه که. م دت رهه  بهخۆشیشی ل کی نه گایه کۆمه
  ربۆیه هه.  وه کانه ی پویستییه  خانه  و ناچنه ن)کمالیات(ت و کاو ئامرازی لوکس  پتریان بابه ن که که ستپده ده
کانی  خالقییه ما ئه ی بنه پایه  کهبات ڕ ده ۆشهنا ب ک کاتک پهت تاک نانه ، وتک، یان ته وه هالی ئیفالتون به

کانی مرۆڤ  ناسه  ج و سنوورنه ب زووه زو ئاره  حه گرنگیدان به  به خالقیش بۆخۆی به و ئه. رزۆک بن الوازو له
ت ناو ده ران و لهوک ده. چه ئیتر کاتک نه وگاکه کانی کۆمه ندامه زووی ئه زو ئاره یتوانی حه ت ر بکاتی ت .

  . بات رداگرتنی وتانی تر ده سه ستبه بوون و ده رفره نا بۆ به بت، ناچار په  سنووری نه و ترکردنه یان ئه
م ئاگری  چی هه که.  ردا هاتووه سه مۆ زۆر شت گۆڕانیان به  تا ئه ی کردووه و قسانه  ئیفالتون ئه  که وه وکاته له
.. چت ده ڕوه ستان به کانی تریش ب ڕاوه خالقییه  ئه خه کردنی بایهپم بن ستنت هه ده روا پتر کپه نگ هه جه
  که ، یان پرسه  شیاوی گۆڕان نییه وه خالقیه ڕووی ئه  مرۆڤ له  که یه و واتایه ؟ ئایا به..نت یه گه  چی ده مه ئه
  ؟.. جۆرکی تره به

ی  رهوجۆ چت به  واپده چونکه.   وردهرنجی  جگای تامان و سه وه خالقییه ڕووی ئه پرسی گۆڕانکاری مرۆڤ له
ندنی  سه ره وتی دیرۆکدا شیاوی په ڵ ڕه گه کانی مرۆڤ له ستییه  فکری و ده زانست و چاالکییه  له  بۆ نموونه که

ی  و واتایه به. بت  نه وجۆره خالق به ، ئه بوونه که ه و که وه  شیاوی خبوونه وه زموونه ڕووی ئه و له تیڤانه پۆزه
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مۆ پتر  ی ئه مانه کانی داهاتوو له ده لمن مرۆڤی سه  بیسه  که ئارادا نییه ریی له زموونگه کی ئه یه گه هیچ به
بیرو  رگیز ڕاستی له هه: ( ت رۆسۆ ده. ی ڕاست بت که وانه کرێ پچه کو ده به. بن خالق ده ی ئه سته یوه په
دی   له وه الی زۆره کو به به.  وه  نابینییهداکان ندووه سه شه  گه کانی شاره ه نده  گه وشتی دانیشتوانه ڕه

  31) یان منداکی پاک تیارکی سادهجوو
و   به وه دنیاییه م به به.  وه تناکرته کانی ژیان ڕه جۆره جۆربه ندنی بواره سه ره زموون و په ریی ئه رچی کاریگه گه 

  ؟.ب چۆن بت  ده واته که.  یه کانی تردا هه بواره  له  که  نییه جۆره
رچوون و  وسه ره  به ک له یه ڵ پکه جۆراوجۆری و تکه.  نییه) کل(شت ک گ میزاد، یه جۆری ئاده: (ت ده  نیچه

.  ئارادا نییه دوادابت له نجام پیری به رئه  پاشان کامبوون و سه مکی الوتی و که رده  سه،ژیان.  یه وه شۆڕبوونه
   هشتا جۆری مرۆڤی وا بنه نگه ی تر، ڕه زاره ند هه و تا چه. کترن ی یه ڵ و ئاوته کان تکه تییه یه مه کۆ توژه
  32..) ین الوتر بن توانین نیشان بده  دهۆم  ئه ی ئمه وه چاو ئه ت له نانه ته  که وه کایه
 بوونی  که ه کشانی دیرۆک و که وتی هه ڕهمان پرسی  می الوی و کامبوون و پیری هه رده  سه  له ستی نیچه به مه
زار سای تری  ند هه کانی پاش چه ی مرۆڤه وه  له  گومانه  به مان پکرد نیچه  ئاماژه ی که و جۆره ربه هه.  زموونه ئه

رتاپای  ی سه وه گرنگتر خکردنه ش مه  له .پشتر بن  باشترو لهمۆ ی ئه مه  له وه خالقییه ری ئهڕووی بی داهاتوو له
ک  کان یه خالقییه  ئه خه ایهر ب سه مووان له ی بخوازین دیدی هه وه خالقیدا، یان ئه ی ئه ک خانه یه تی له مرۆڤایه

   که یه و واتایه به. تی باشیش بن سه  خه  دیاره وه کانیانه ناوه ک له ، وه خالقییانه  ئه خه و بایه رچی ئه  گه.بت
و . ناو بچت کی تردا له پناوی الیه ک له کی تریش الیه واتایه و به. کیان ل بت یهک   وه ره به ره مووان به هه
ودا  ڵ بارودۆخی ئه گه  له خالقه و ئه ی ئه نه و الیه ستی ئه ده  به که وکردنی زۆردارییه یه واتای په ش به مه ئه
کانیش  رسته ژادپه واوی ئایدیۆلۆژیا نه و ته یه دواوه تکوپکدان و ورانکردن به ربه  هه ش دووباره مه ئه. گونج ده
   .کات ده شه گرت و گه ده رچاوه  سه وه خالقی تاکه ک ئه  خواستی یه ر له هه

و  یه)وراثی(یی  ڕووی بۆماوه له سکی که خۆش یان که سکی نه که دایکبوونی منداک له  له :ت ر ده هتله
  33.ج بکرت  پراکتیک جبه ش به کردنه غه ده و قه  و ئه.بکرت غه ده ب قه یه ده موکوڕی هه که
.  وت رکه کانی پاشانیدا ده فتاره ڕه ک له خۆشی وه یی، یان نه تی بۆماوه  بابه دوان له ریش له ستی هتله به مه
  ڕه م باوه ئه  که . وه وه دیدی ئه  له نه سه ناوبردنی ناڕه ن و له سه ژادی ڕه بژاردنی نه ستنیشانکردن و هه ده
خالقی بۆ  ی ئه گه ڕوو، و به نه خالقی زۆرجواندا بخه رگکی ئه به توانن خۆیان له  ده یه وانه رست و توندڕه ژادپه نه
رن و  ناوبه تی له ڕو ئایدیۆلۆژیای گروپکدا جیھان و مرۆڤایه پناو باوه و له وه کانیان بھننه خالقییه  نائه فتاره ڕه
کافر تۆ : (کات م هاوارده ده رو پبه  به کفیری گرتوتییه تی ئیسالمی ته تایبه ب، به زهه مۆ مه  ئه شه م ڕگایه رئه هه
ئازادی خواست  رگ، به سزاو پاداشتی دوای مه خوا، به تاکاتک به. شکنی ی من تکده ڕی خۆت، وره ب باوه به

ب الناوبچن،  ڕان ده کافران و ب باوه: خالقی امی ئهنج ئه. کانی منی ته زیله ر رگای فه کۆسپی سه.  ڕت نییه باوه
  (.. 34کین خالقیبوونی خه  کۆسپ ڕگای ئه وانه ئه
ی   ناو چوارچوه مینی شتکی واقیعی و له شتی زه هه  بنیاتنانی به  خۆشبینن که و جگایه ندک تائه م ، هه به

  . ئانارشیزم مانه له.  تواناکانی مرۆڤدایه
ها  یائاوا، روئیای وه گوترێ خه ش پ ده وه ر ئه به رله یاڵ بنیاتنراون، هه ر خه سه ماکانی له بنه ، کهئانارشیزم

 ترۆپکی   که سپه و خۆشه  دچه  هنده وه خواته  ئاوده وه ڕ پکه نی گورگ و مه  کورد گوته ک که گایه کۆمه
   خۆشه یاه و خه  مرۆڤ ناتوان خۆی له یه ده سهندان  ش چه ربۆیه دیدت و هه ودا به زووی مروڤ له ئاره
و  وه نه که  نوێ ده ونه و خه وام ئه رده رخ به ی هاوچه وانه  ئه گاته  تاده  بگره وه ندانی یۆنانییه بیرمه ربازکات و له ده

،  ستدایه رده  به ریی له زموونگه کی ئه یه گه م ئایا هیچ به به. ن ده مرۆڤ ده  به مینییه  زه شته هه و به ی ئه مژده
ت  سه کانی هزو ده واوی شوازه ت و ته وه ت و ده سه ودا ده له ک خۆشبین بین که ها داهاتوویه وه تابه

  نن؟ یه گه کان ڕایده ک ئانارشیسته ڕشيکش بکرت وه
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ئیتر .  ست ده ت بگرنه سه ت ده زیله خالق و فه ر ئه گه ئه:  بن  گریمانه ر به مشکماندا بت و هه  به ر ئمه گه ئه
خالق و   ئه  که وه ینه  بده م پرسه می ئه ب وه  پشتر ده وه ، ئه وه سانه  ترۆپکی ڕزگاری و حه گاته تی ده مرۆڤایه

ک  یه: (ت ستۆ و ده  ئه گرته  ده یه وه مدانه م وه رکی ئه  ئه ش نیچه مه ت؟ بۆئه سه  ده نه گه ت چۆن ده زیله فه
بازی، درۆ، ف، ورانکردن و  نه چه: شوازی حزبکی سیاسی ر به ت؟ دروست هه سه  ده گاته ت چۆن ده زیله فه

،  وانه  له ناولنانی دووباره ت بوون، به سه ر ده سه گرن و پشتر له ی ڕگای لده تانه زیله و فه تکوپکدانی ئه
کی  خالقییه ڕگای ب ئه ر له خالقیش هه  ئه بۆیه..  ماتیکیانه  سیستهجاری رکوتکردن و گوشارو گاته سه به

  (.35ت سه  ده گاته  ده وه ڕووته
  وه خالقییه کارهنانی ئامرازکی نائه به  له خالقی جگه وتنی ئامانجکی ئه رکه  سه  که یه وواتایه ش به مه ئه
  . یه و هه بووه  هه ی سیاسی که مه مان گه ی هه وه دنهکر ش دووباره کی دیکه واتایه ، و به توانادا نییه له
  
و ئاستی  وه نه که روونمان ئارام ده  ده وه رکه سه  له ک واقیعداین که م کۆمه رده به  له کی گشتی ئمه یه شوه به
  :رێ  سه نه به کانمان ده ۆشبینییهخ
زانست و ق و   بۆ عه وه ته هاله جه انکاری لهوتن و گۆڕ  پشکه  له گشتی بریتییه تی به  دیرۆکی مرۆڤایه-1
ی  و واتایه  به36) یه عریفه خالق مه ئه: (توانین بین دیوکدا ده  و به. داوه  ڕووی نه وانه  و هیچکات پچه عریفه مه

کانی  هکانی، سنووری ئازادی و ماف و خواست ندییه وه رژه پی خۆی، سوودو زیان و به مرۆڤ کاتک ڕاست و چه
م مرۆڤکی  به. خالق بکات چاوی ئه فتاریدا ڕه ڕه وداو له ی له و هه رئه  سه نه یخه ق و لۆژیک ده بزانت، عه

م  زانت و به وانی تر ده هی ئه کانی خۆی و نه ندی و سوودو زیانه وه رژه به نه.  ق سسته ڕو عه جاهیل، کورو که
  .زوويکانی بکات ئاره  یاری به ه کی ههر ه سه کرێ له  ده میشه ش هه په

  ئاسۆوه ری جیھانی له رتاسه مکی سه  سیمای درووستبوونی سیسته بت که تده قۆناغکدا ڕه  جیھان به-2
 جگیر  مه و سیسته ی ئه که لوت له هز که تکی به سه ده بریتی بت له  که رج نییه ویش مه ئه. وت که دیارده به

توان ژیانی  وانی تر نه  هیچ وتک ب ئه مک که کو سیسته به) مۆ مریکایی ئه ی ئه ک نموونه وه (بووبت
 بریتی بت  پنت که ، واقیعکی نوێ بسه  بوونه سته یوه  گردان و په وه و پکه  و ئهرت ر به سه ئاسایی به

  .کتر ڵ یه گه قنی له کردنکی عه ه تی و مامه دۆستایه له
  
  :گین رده شبینی وه و ڕه ره رچاوی خۆمان ڕوو به  به هنینه کی تر ده  ڕاستییه ه م کاتک کۆمه  به
  وتوونه که کان نه خالقییه  ئه خه ت یان گشت بایه زیله خالق و فه تیدا هیچکات ئه جیھانی ژیانی مرۆڤایه  له-1

ت و ئازادی  داله عه.   ئاراوه کتر بگرن و ناکۆکی بھننه یه توانن ڕگا له  ده ندان شوازو بۆنه چه و به وه که یه خانه
ک و  ر یه مبه  هه ونه که تی کاتک ده وام ویه رده تی به ی مرۆڤایه وایه  ڕه و دوومافه  پیرۆزو ئه هکم و دووچه ئه

کی  یه ر چاره گه ه؟ ئ..مرۆڤ چی بکات..  قوربانی ی تریان بکرته وه ککیان پویست بت ئه ستھنانی یه ده بۆبه
  ؟..ن  قبوڵ بکه ندییه  مامناوه و چاره مووان ڕازی بکرن تا ئه ستھات چۆن هه ده ندی به مامناوه

پ  یی و به کی نموونه یه  شوه  به  که تییه یه  کۆمه و فابریکه نی ئه  خاوه تی نابته  هیچکات مرۆڤایه-2
و . کی باش و خراپ یه  پکھاته  له تی بریتییه گاو مرۆڤایه هکۆم. م بھنت رهه استکی ئایدیاڵ مرۆڤ بهوخ
  . وه م دته رهه وامیش چاک و خراپ به رده به
  
  ؟.. مدا نییه رده به بژاردنکی ترمان له دا بواری هه م دووانه  نوان ئه م ئایا له به

. دیھاتب زوويکانی تدا به موو خواست و ئاره هه مینی که شتکی زه هه توان به تی نه ر مرۆڤایه گه ئه!   به پموایه
  وه ڕیشه نگ یان توندوتیژی له توان جه ر نه گه ئه. کش بکات تی ڕیشه توان برسیه  ده وه دنیاییه  به وه ئه
ر ئاستی  کی کۆکوژی و ورانکه ناوبردنی چه له و، به وه توان سنووردارو بچوکی بکاته ده وه رکشی ئه ده
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ناو  ها له کی ڕه یه شوه به و زوم و بدادی رستی ژادپه توانرێ نه ر نه گه ئه.  وه مبکرته نگیش که انی جهک زیانه
 الوازو ،کان رو دیکتاتۆره رکوتکه  سه مه توانن سیسته  ده وه یی پکه وه ته گای نونه  کۆمه وه ببردرت، ئه

  وه  بگوازنه وه هل و خورافاته  جه تی له توانرێ مرۆڤایه  نهر گه ئه. انوخننت بی نانه ن و ته ت بکه سه بده
ۆڤ  ی مر وه کانی مانه ره  زۆر فاکتهتوانرێ تا ئاستکی  ب هیچ گومانک ده وه ئه. عریفی قنی و مه جیھانکی عه

  . وه نه متر بکه کهکانی  رییه م کاریگه ن و یانیش النیکه ناویان ببه ن و له ستنیشان بکه  خورافاتدا دههل و جه له
. رپرسیارتی تاک  بۆ ئاستی به وه ڕانه گاو گه ی کۆمه بازنه ربازبوون له ک ده  و وه گرنگتر مانه موو ئه هه م له به

مرۆڤی تاک .  بت رکیان ده خۆن و چ کاریگه دهردی چ  ده  به و لدوانه موو قسه و هه ی داخوا ئه وه  ئه و ب گودانه
  .ستت به ما ده ند بنه چه  پشت به  له ستۆ که  ئه وته هک رککی ده ئه
وتی ڕووداوکیش  ت ڕه نانه وتی دیرۆک و یانیش ته نیا ڕه  تاقی ته  ناتوانین به کاتکدا که  له:م که مای یه بنه
ر من  گه ئه. نبی ان نهک خالقییه  نائه کاره شک له  به توانین ئمه رین، ده  به خالقیانه و ئه کی مرۆڤانه و ئاسۆیه ره به
م و  که دا نه نگه و جه شداری له توانم خۆم به  ده وه النی زۆره نگ بگرم به جه  پش بهتوانم ک تاکک نه وه
دام  می سه رده سه ک له وه( لوت و گو تاوابنارک ببم  ر پزیشککم و پم ڕاسپردراوه گه ئه. بم ری نه هواجپد ڕه

ک   زیندانییه ر بیاره گه  ئه،نجام بدات  ئه وکاره بت ئه سک ده ب منیش که زانم به ند ده رچه هه) حوسندا
کات من  ده  کارانه وجۆره  ئهی وه ئه ستۆم که  ئه یخاته ی من ده خالقیانه رکی ئه دا ئه یه حزه و له  بکرت، له نجه شکه ئه
  .بم نه
.  ره نهرلشو رو سه رو گوماکه دا ورانکهربینک دهفتارو  موو کارو ڕه هه وی له توندڕه: م مای دووه بنه

غ  بیری سا وی پش له توندڕه. بن با ببن چ ئاستکدا ده کان له ی مافهیوا ن، ڕهببن باب کان چی ده داخوازیه
  وی له ڕه دهزیا  له وه وتنه  دوورکه  له رککی گشتی بریتتیه مین ئه که یه (گرێ  ده وه خودی بیرکردنه  پش لهت نانه ته

. نییدا پویست ب رهاتی بچ ندک حاه  هه  له نگه  ڕه وانه ری توند ڕه سه نگ، ترۆر، چاره موعانات، شۆڕش، جه
  37) وه کاندا دنه ڵ پشبینییه گه ن له گمه ده کانیان به  ئاکامه کات که م دیرۆک فرمان ده به
مکی تردا پاساوی  رده سه زانین له خالقیان ده ب ئه مان بهی کاتک خۆ و کارانه واوی ئه ته: م مای سه بنه
...  ، ترۆر، نجه شکه م، ئه ردی، زۆرداری، سته قی، نامه ، ده ر دزی، درۆ، کینه گه ئه.  وه هنینه نجامدانی نه ئه
  . وه ینه تیانکه رجکدا ڕه لومه موو هه هه و له میشه ب هه ده.  وه ینه که تده ڕه
فتار   ڕه چونکه. ستین به کانمان نه  پشبینییه رگیز پشت به و داهاتوو هه ره نگاوکدا به ر هه هه له: م ارهمای چو بنه
ست   ده واتای خۆدانه ش به مه ئه.   هشتا بوونی نییه  که ی شتکه رباره واتای دوان ده مای پشبینی به ر بنه سه له
  وجۆره  داهاتووم به م چونکه که فتارده  ڕه مجۆره من به: ی بـم وه بری ئه له  که یه م واتایه کو به به.  ر نییه ده قه
ب   ده ندهواتا ئای.  بت وجۆره م تاداهاتووم به که فتارده  ڕه مجۆره من به:  بم تره ڕاسترو ژیرانه. بت ده
نازانین ت  نانه ته ک بین که یه ئایندهی  سته یوه  په ک ئمه  نه روایه  بت و واقیعیش هه  ئمهفتاری ی ڕه سته یوه په

م  به.  کی گرنگی میتۆدۆلۆژی زانستییه یه وه پشبینی بۆخۆی دیتنه: (ت ر ده کارل پوپه.   چۆنهشیسیماکانی
حوکمی   پشبینی به38)  ڕابردوودا بت  له نی ئاینده  هگل گوته توانرێ که رجک ده مه ک به ر پشبینییه ڕاستی هه

  .بین  فرده مه ر ئه  هه دیرۆکیشيوه و له. بت ه توان هه  ده همیش کراو هه ری پشبینی نه  فاکتهک کۆمه
  شبین بین به خۆ قنییه شتکی لۆژیکی و عهم  به.  وه کتبی داهاتوو بگرینه  گشتی هیچ پویست نییه به

کانی  ودا سنووردارتربت و میکانیزمه تیژی لهتر، توندو رایانه خالقگه تی ئارامتر، و ئه کی مرۆڤایه یه ئاینده
قنی  تر، بین عه خالقیانه کی ئه یه هدی بین ئاین وه بری ئه  له  ڕاستره موایهشپ.  دابھنرن مانه سپاندنی ئه چه
واری  بکش تا ب  درژه ڕێ ژیانی هنده گه  ئایا مرۆڤ لده یه وه  گرنگتر ئه مانه موو ئه هه  له چونکه. تر
  ؟..وێ که ده خالقیکردنی بۆ هه ستخستنی ئه ده به
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