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 بە انوی خودای بەخشندەی میهرەابن

 پێشەكی

بۆ ئەم بابەتەم هەڵبژاردووە، ناونیشانێكی نەناسراوە. لە زنجیرە وتارەكانی دیكەم كە ئەم ناونیشانەی 

مكێكی ەچڕادەیەك  لیبڕاڵیزمی چەكدار" تاشتێك بەم ناونیشانە نادۆزییەوە. "نیو بە شێوەی گشتی

ژێر لە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو نامیلكەیەی كە لەم كۆتاییانەداە. هۆكاری هەڵبژاردنی ئەم ناوەش نوێی

نوسیم. ئەو نامیلكەیە رەخنەیەك بوو بەرامبەر ، " ئاگاداربە دەبێ ئەندیشەیەكی نوێ بكەینناونیشانی " 

ە كە خۆشبەختانە لەوە كردوووێدا باسم ئایینەكان دەكەن. لە ئەو كەسانەی كە سوكایەتی بە پیرۆزیی

بێ تواناییان پێ دراوە؛ واتە ئەمەی موسڵمانان و رۆژهەاڵتیان بە گشتی بە بێ  موسڵمانان نیعمەتی

ك لەوانە ئەوەی كە ئێمە هۆكاری دەستپێكی ێئەوەی خۆشمان بزانین هەندێك نیعمەتمان پێدراوە. یەك

ن دروست نەكرد، ئێمە داهێنەری ائەتۆمیم ئێمە بۆمبیەم و دووەم نەبووین، جەنگە جیهانیەكانی یەك

كیمیاییەكان نەبووین، یەهودی سوتاندن كە بە دەستی نازییەكان ئەنجام درا، كاری موسڵمانان  چەكە

نەبوو، ئێمە ئیسرایلمان دروست نەكرد )بۆ چەوساندنەوەی نەتەوەیەكی دیكە(، ئینگزیسیۆن یاخود 

 كە لێ ئاوا ترسناك و نامرۆڤانەمان نەبووەڕێكخراوی  ە نەبووە و" لە واڵتانی میقیدەی"پشكنەری عە

لە داهێنانە ناشیرینەكانی  ەكە یەكێك "ئیستیعمار"خەڵكی بكات. داگیركاری یان  پێچینەوە لە بیروباوەڕی

تاوان و رۆینەدا. ناڵێم كە موسڵمانان بێ هەڵە بوونە و  داسەردەمی مۆدێرن، لە جیهانی ئیسالمی

سەركردەی یاخود سوڵتان و  ڵێم جەنگیان نەكردووەنەبووە، ناڕەوی راست الدانیان لە رێ

ال نەكردووە و نەچوونەتە سەر ناوچەی دیكە، شیان بۆ ئەم الو ئەوێستەمكاریان نەبووە، لەشكرك

      .نەبەری نەبوو لەمەبەڵكو هەموو ئەمانە بووە و لە هەموو جیهان ئەمانە كراوە و موسڵمانانیش 

 ،مۆدێرن رویانداوەسەردەمی  كارانە بەراوەرد بكەین بە ئەو روداوگەلەی كە لەئەم هەموو بەاڵم كاتێ 

ئەوا، جیاوازیەكان لە زەوی بۆ ئاسمانە. دوو جەنگی جیهانی هەوەڵ و دووهەم لە سەدەی بیستەم  
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دوو جەنگەوە بە  كە بە سەردەمی لوتكەی شارستانیەت حەساو دەكرا، هەر بە هۆی ئەوندا اروی

تان و ڤایەتی قوربانی لێكەوتەوە. بەرهەمەكەی تەنیا سومێژووی مرۆجەنگەكانی قەدەر هەموو 

سەردەمێك رویاندا كە بەسەردەمی زانستی مۆدێرن، تێكنۆلۆژی  ئەمانە لە بەداخەوە .كاولكاری بوو

گوڵی سەر سەبەتەی  و چەكە ئەتۆمییەكاننوی ناسرابوو. چەكە كیمیایەكان  مۆدێرن و شارستانیەتی

                                                   .نستی مۆدێرن بوونانیەت و زاكانی شارستبەرهەمە

كردووە كە ئێمە نیعمەتی بێ توانایمان هەیە. بێ توانا بووینە بۆیە وامان  لەو نامیلكەیەدا باسم لەوە

بەختانە م خۆشبەاڵ ،بایەبوایە لەوە خراپترمان كردنەكردووە. لەوانەیە ئەگەر ئێمەش ئەو توانایەمان هە

بەخت یاوەرمان بوو، مێژوو لە گەڵمان بوو، خودامان لەگەڵ بوو، شانسمان هەبوو، خوالسە بە هەر 

بوو كە داوێنی ئێمە لە هەموو ئەم جینایەت ەانێكی دیكە كە پەسەندی دەكەی؛ دەرئەنجامەكەی ئەوبەی

كانی واڵتانی و سەركردە سەاڵتدارانم كردووە كە دەیشێدا پێشنیارو تاوانانە پاك بووە و دواتر لەو

تاوانانە موسڵمانان نرخی ئەم مێژووە پاكەیان بزانن و هەوڵ بدەن بیپارێزن و خۆیان دووچاری ئەو 

كارەكانی رۆژگار بخۆن، نەكەن. نەكوو خەڵەتابن فریوی وسوەسەكانی الشخۆر و جیهانخۆر و ستم

ستكردنی مێژوویەكی كەن بە دروبن و دەستهێنانی ئەم جۆرە چەكانەوە ب ئەمانیش بە دوای بەدەست

                                                              :بڵێن رەش بۆ خۆیان، بەڵكو با سەعدی ئاسا

بنالند نیشم از که زنبورم نه                          بمالند پایم در که مورم آن من  

ندارم آزاریمردم زور که                         گزارم نعمت این شکر چگونه  

:واتە   

نەك ئەو هەنگەی كە لەدەستم دەناڵن                      من ئەو مێروەم كە لە پێم دەماڵن  

كە نیمە توانا ئازاری خەڵكی پێ بدەم             چلۆن جوابی شوكرانەی ئەو نیعمەتە بدەم  
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خۆی وەختی وە كرد كە ئاماژەم بەنیعمەتی بێ توانایی دەكرد، مدا كە باسم لە جارێك لە وتارێك

مامۆستایەكم هەبوو ئەم بەیەتە شیعرەی سەعدی بۆ دەخوێندینەوە. دەیگوت ئەگەر من لە جیاتی 

:سەعدی بوایەم بەم جۆرەم دەنووسی  

ندارم آزاری و زور دارم هک                                            گزارم نعمت این شکر چگونه  

:واتە  

كە هەمە توانا و ئازاری كەسی پێ نادەم             تە بدەمئەو نیعمەشوكرانەی  چلۆن جوابی  

بەاڵم ئەو نەیتوانی بوو لە ئەسڵی بابەتەكە بگات؛ ئەوەی كە مرۆڤ توانای هەبێ و ئازاری نەبێ زۆر 

رویداوە كە كەسێك توانا و دەسەاڵتی هەبێ شتێكی باشە، بەاڵم لە مێژووی مرۆڤایەتی بە دەگمەن 

 نهەموو ئەم روداوانەی ئەخیری سەدەی بیستەم شاهیدی ئەم  قسەیە نبێتەوە.ەوساخەڵكی نەچ و

و ئەخالقیش، الواز بوون.   یلە رووی لێ بوردەی كە ئەوان لە رووی هێز و بازوو، بەهێز بوون و

كەیان چەوساندۆتەوە، بەرهەم و خێروبێری هەر بە هۆی ئەوەی كە هێزیان هەبووە نەتەوەكانی دی

تااڵن كردووە، بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەرژەوەندی و سەروەری ئەوانی دیكەیان  كەیانوالتانی دی

ژێر پێ. واڵتانیان پارچە پارچە كرد و دەسەاڵتداری ستەمكاریان بۆ خەڵكەكەیان دانا و هەر  ۆتەخست

ویست و دەكەن(، مافەكانی مرۆڤیان بۆ خۆیان دە ێخۆشیان پشتگیریان لێ كردن و )پشتگیریشیان ل

و بەدبەختی خەڵكی دیكە داخست، و زۆر  رەنج خەڵكی دیكە نەدا و چاویان لە ئاستیان بە گوێ

بەاڵم ئەمە شتێكە  ،شتگەلی دیكە.... خۆزەگە خاوەن زۆر و خاوەن زێڕەكان لێ بوردە دەبوون

 زووع وك مەوودمەنتر دەبن، لە هەندێچی لە دونیا سمرۆڤەكان هەر قەدیمیەكان پێیان راگەیاندووین كە

ی پێویست رەچاو ناكەن. بابەتەكە تەنیا ئەخالقی نییە، یوری ئەخالقوالوازتر دەبن و سن ەتبو با

ئاماژەم  دالەو نامیلكەیە بەاڵم ئەمە ئەو بابەتە بوو كە من ،ئێستا كە زیاتر چوینە پێشەوە باسی دەكەم

ێژووی ار كردنی من لە لەكەدبگری واڵتانی موسڵمانان خۆیان بە دوور بۆ كردبوو كە دەسەاڵتداران
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خۆیان بەوەی كە ئەوان داهێنەری چەكی ئەتۆمی نەبوون، ئەوان چەك پەرەست نەبوون، چەك 

لە كاتێكدا ئەمڕۆ كاتێ چاو لێ دەكەی، فرۆش نەبوون، گرنگترین بەرهەمەكانی ژیانیان چەك نەبووە. 

ئەوجار نۆبەی  لە لوتكەیەەم كااڵیە انی رۆژئاوا و ئەمریكا، چەكە. فرۆشی ئدەبینی كە  زۆرترین كااڵك

چەكدار" یاخود  ڵیزمیاڕبیئەم لیبڕالیزم و نیولیبڕاڵیزمە بە "نیول ێمەئ ئێستائەگەر  كااڵكانی دیكە دێت.

ستا دوو كااڵ لە رووی ێچەك پەروەر ناوبەرین، لە خۆڕا قسەمان نەكردووە. ئ یان بە چەكفرۆش

ن دەواودەرمانە كە چۆڵە و دووهەمیاوچەكیەكەمیان  كیان هەیە.گانیەوە لە جیهان برەوی چابازر

ئەو ڕێگایە دەگرنە بەر. واتە وەسوەسەی چەك فرۆشەكان خەریكە كاریگەری  نئەوانیش خەریك

دەكاتە سەر دەوا فرۆشەكانیش. سەیر نییە كە دەبینی لەم رۆژئاوا و ئەمریكایە ئەو كەسانەی كە 

ئەم ت دەكەن! ان پێ دروسەترین چەكیبەن كوشەندن مێشك و باشترین زەینیان هەیە دەیانباشتری

 . بەشێكبوارەیەگرنگترین لێكۆڵینەوەكانیان لەم  ...ەهەمووە دام و دەزگا سەربازیی و غەیرە سەربازی

ۆكانە كار لەسەر ئەم جۆرە بیر ئەمانەزانایانی بیركاری، زانایانی فیزیا و ئەندازیارانی لێهاتوو،  لە

لێرەدا خۆی جێگای پرسیارە مرۆڤ بكوژێت.  تر و زۆرتربكەن، باش چلۆن چەكێك دروستدەكەن كە 

رە مێشكانە كەڵك وەربگیرێت. بۆچی ۆكە بۆچی دەبێ بۆ دروستكرنی چەكی كوشندە ئاوا لەم ج

     !    ؟دەكاتدەبێ دكتۆرا بدرێت بۆ ئەوەی بزانن كێ چەكی مەترسیدارتر و كوشندەتر دروست 

 لە سەردەمانی پێشتررودوخێكدا دەژین كە ەمێك و باە لە سەردمێئەمانە ئەوە نیشان دەدەن كە ئ

. لەو نامیلكەیەی باسم كرد، لەوێدا ئەم سەردەمەم بە ماكیاولی چەكدار ناوبردبوو. ئێستا رەتزجیاوا

 "ماكیاولی". بێت پەسەندالوە  بەدەكرێ بە لیبراڵیزمیش بیناسین، بەاڵم رەنگە ماكیاولی چەكدارم زیاتر 

ڵ ماكیاولی هەر كەسێك بووبێ، احتانە و پێویست بە باسكردنی ناكات. بەهەرەموو الیەكناسراوی ه

ماكیاولی گوتووە كە  لەسەردروستیان  یوتەیەك بەاڵم زیرەكترین وتەبێژی سیاسەتی مودێرن بوو.

ئاوا بكە، كە و وت ئاوای نەدەگبە كەس "ماكیاولی پێشنیاری نەدەكرد بەڵكو وەسفی دەكرد."دەڵێن: 

ە دەیگوت سیاسەت ئا بێ پەردبە ست و بوو، بەڵكو زۆر سەڕاتدارەكان لە دەسەاڵ قسەی یروو

زۆرێكی تری ! سیاسەت دووالخۆری كردنە ئەمەیە! سیاسەت یانی درۆ كردن! سیاسەت دووڕوویە!

ەیشتوو بوو و گو پێ. هەڵبەت ئەو كەسێكی تێگەیشتوو دەگوتنلەم دەستەواژانە بە بێ پەردە 
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سەر دەبرد كە قەیرانی سیاسی هەموو شوێنێكی گرتبووەوە. ئەخالقی بەلیا ژیانی ەمێك لە ئیتالەسەرد

قەدیمیەكانی لەبارەی سیاسەتەوە بە تەواوی رەد دەكردەوە. بە دەربڕینێكی زۆر نەرم كاكڵی قسەكەی 

                                                            .ئەوە بوو كە ئەخالقی هێز، ئەخاڵقێكی دیكەیە

ەكەین لەوەی كە لە پەیوەندی تاكەكەسی زیان بەیەكتر ئاكاری تاكەكەسی و كۆمەڵ دباس لە ێك كات  

لە جێگای خۆیەتی، بەاڵم كاتێك دەچیە  ،كتر هەڵسوكەوت نەكەیننامەردانە دەگەڵ یەو  نەگەیەنین

كەكەسی هیچ ئیتر ئەخالقی تا ،ەرفراونتری بڕیاردانەدەسەاڵت و سیاسەت كە ناوچەیەكی ببەشی 

ئەوەشی نەدەگوت كە دەبێ چ  ئەخالقێكی دیكە  هەڵبەت ماكیاولی  پێ ناكرێ. ریێ و كاڕرۆڵێك ناگێ

سیاسەتمەدارانی شێننەوە و بزانن دا بخكە چاوێك بە مێژووەی دەگوت تەنیا ئەوەند .بگیرێتە بەر

وەی ە. ئەو بە بێ ئەداری كام رێگایە بووەمتڕێگەی سیاسەو باشترین  بوونە مانەكاسەركەوتوو 

پاش لە  سەدەیە چوارالنی كەم خستە روو. قینەی ەسیاسەت كردنی راست ێك بكاتشنیارهیچ پێ

!  ەكیودڵیهیچ دیە بە بێ یواتە ماكیاولیزم چۆتە پێش. داەڕێگای، سیاسەت لە رۆژئاوا بەم ماكیاولی

دن و چەك ەك دروستكرگوتم چ ولیزمە بۆتە چەكدار، هەر وەكوایكبەاڵم جیاوازیەكەی ئەوەیە ئەم ما

 بەهێزتر ستەكانی ئەم سەردەمەیڵكنەكانی ئەم سیاسەتە. روكنێك كە كاپیتارۆشی بووە یەكێك لە روف

ن زلهێزتر دەكات و نیازمەندەكانیش شێ و زلهێزەكادەكات و نەزمێكی تایبەت بە دونیا دەبەخ

ۆن ییە چلكە دیار ن وەدیهێناوە پووچیكە سەردەمێكی هەندێشە ت، هەر لەبەر نیازمەندتر دەكا

ە لەبەر ئەوە بوو كە بۆچی ئەم ناونیشانەمان یئەم پێشەكی دەتوانین خۆی لێ دەرباز بكەین.

               بدوێین.بۆ چوونە ناو ئەوەی كە گەركمانە لەسەر چی  بوو هەڵبژاردووە و دەرگایەكیش
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چەكدار نیولیبڕاڵیزمی  

لەسەر  یپسپۆرانەیلێرەدا باسێكی ئەوە  لەبەر .ریشەتە ئەمن نە ئابوریناسم و نە سیاسەتمەداڵبهە

چێشتەی  ئەو، ملێنەریش نەب دەڵێ ئەگەر چێشتبەاڵم بە قەولی "مەهندس بازرگان"  ،بابەتە ناكەمئەم 

ش نەبین، ناس و ئابوریناسیێمە شارستانیەتئەگەر سوێر بێت دەزانم. ئەگەر ئن، لە پێشمی دادەنێ

، زۆر سوێر لێنرابێنین. ئەگەر ئەم چێشتە نگێك ببیو فەرهە ێكتتوانین بەرهەمەكانی شارستانیەەد

دا ەكە كارەكە بە رێگایەكی هەڵدەزانین لێنەر بیت تاكو بزانی كە سوێرە.  ئیتر پێویست ناكات چێشت

وانگەوە قسان بكەم ئەمنیش دەمهەوێ تەنیا لەو رلە ریشەی كارەكەدا كێشەیەك هەیە. و  رۆشتووە

بەیان بكەم بۆ  یان ساختارێك ەكیچ مەبەستم ئەوە نییە كە تیۆریهیم ێڵئەوە ب ر لەسەرەتاشەوەو هە

دا نییە! هەڵبەتە ێكیشو لە توانای هیچ كەس ا نییە!كردنی كێشەكانی جیهان، كە لە توانای مندچارەسەر

كە  پێی خۆیان قایم كردووە جێگاندە ە ئەوەڵیزمڕاو نیولیب یزمڵاڕو لیب اڵیزمئەم سیستەمی كاپیت

لێ  خۆریانیان بەسەر بچێ و مێژووئەوەی  مەگەر. بەدەرە من و ئێوەشتوانای لە ندنی ئەمانە جواڵ

یان پێ بهێنێت و یاخود بە هۆی كاریگەری كۆتایێكی ناوەكی ودژبونائەوەی كە ه یان ئاوا بێت

خزمەتی  چاترەرن و یان لە ناوببچن و هەڵەكانی خۆبوون ئەمانیش بەرەو باشتر ،چاكسازی

                                                                                            ایەتی بكەن.ڤمرۆ

و  بتەقێنێتەوەبینایە ئەم ژێر یەكسەر بە مێشكیدا بێت و بیهەوێ بومبێك لەبەاڵم ئەوەی كە مرۆڤ 

كۆتاییەكانی سەدەی  لە. ئێمە ووەدەی تەجرەبە كرەمجارێك مێژوو ئ. لەبەرئەوەی خەیااڵتەنێ، ێمڕدای

. لەراستیدا سەقامگیر بووهەبوو كە هات و  ماركسیزممانبیستەم  سەدەی نۆزدەو سەرەتای

ئەو  گرنگەكانی الیزم بوو و ئەم دژایەتیش یەكێك بوو لە پایەڕكاپیتالیزم و لیبماركسیزم دژ بە 

 نەكرا! بۆی ، بەاڵمڕاڵیزمیلیب و یزمیبكات بە دوور لە كاپیتال ناسیستەمێك بی . هەوڵیداسیستەمە

توانی ركابەرەكەی لە نەماوە و نەی گۆڕەپانداخۆشبەختانە یان بەدبەختانە ئەم ركابەرە لە  ئێستا

ئێستا  .دەكرێ یان لە لێكۆڵینەوەكان باس زانكۆكانوەدەرنێ و تەنیا وەكوو ئەندێشەیەك لە  نمەیدا
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دیار نییە و ەسمان لێ ە، جارێ كەوایە دروست بكاتوبارە ئەم بیانبیهەوێ دئەوەی كە كەسێك 

لەالیەكی دیكەشەوە رەخنەگرانی ئەم سیستەمانە كەم نین.  ، نازانین.ئەوەش لە داهاتودا چ پێش دێت

دەبینین.  ئەو رێژیمانە یانەشدا زۆرن كەسانێك كە كێشە گەورەكانسیستەمهەر لە خودی ئەو 

وەفادار بە و كاپیتالیزم  ملیبراڵیزكە بە كورتی ئەوەی  یش.یبااڵتر لە ئەخالقكێشەی ئەخالقی و 

بەرامبەر هەموو  قسەیە ئەمێنەكەی شكاند، هەڵبەت ڵسیستەمێك كە بەنەبوون.  بەلێنەكانیان

 ڵقی دا كە خەبە وەدیهات، بەڵێنی  مۆدێرنیزم دەگوترێ. دەگوترێ كە لەسەرەتادا ئەم سیستەمە

ادپەروەری دابین دەكەین و د یتانبژێوكەم نییان ال رەچاوی مافەكانتان دەكەینین و یتان بۆ دێنئازاد

 نبەرێژیمانە گوتویانە تەقری گرانی ئەمەت، خودی رەخنلە كۆمەڵگا دەچەسپێنین. كەم كەم بە دیار كەو

م بە هەر حاڵ ئەوە بەاڵ ،خرانناڵێین بەتەواوی پشتگوێ. نجێ نەكرابەهیچ كام لەم بەلێنانە جێ

كە  ی وەدیهێنا"راگەیاندن" كە بوودێرنیزمە هەر ئەم مۆ ئیستعماری وەدیهێنا وبوو كە  دێرنیزمۆم

ئازادی  ئەندێشەوەستی بە سەر ن دكە تەقریبە - بوو تەكانەكێك لە گەورەترین نەهامەتی و كارەسای

خۆیان بیر  نەتوانن بە ئازادیبیری مرۆڤەكانی كرد كە ئیتر  ڵیفكری مرۆڤەكاندا گرت. واتە كۆنترۆ

یلسوفانی ئەڵمانیەوە ەوەكوو " ئادۆرنۆ" و " هوركهایمەر" ف یێكالیەن كەسانئەم رەخنانە لە ە.بكەنەو

دا ئازادین ەناو ئەم سیستەمانەە لئێمە وابیر دەكەینەوە ك زۆر وردبینانە رەخنەیان گرتووە. گیراون كە

بیر بكەینەوە، هەرچۆنێك  نییە وادەزانین كە كەس كاری پێمانەوەو بە ئازادی بیر دەكەینەوە، 

نین، كەس یەقەمان ناگرێت، كەس بەرۆكمان پێ ناگرێت، ێرەفتار دەنوبێت  خۆش چۆنێك پێمانهەر

پێ نادەن.  انەمانكاردنەكان ڕێگەی ئەم تیەكەی ئەوەیە كە راگەیانبەاڵم راس ،كەینەوەبەم جۆرە بیر دە

یەوە ەڵقین و بانگەشەكان كە لەم ڕێگتە ەریئێمە بۆ خۆمان بە تەواوەتی كەوتوینەتە ژێر كاریگ

كۆنترۆلكردنە تەنیا  ئەم .دەستدەدەین لەدەرفەت یان جورئەتی بیركردنەوەمان ، و نران دەكرێیبۆمبا

شانە هەموو ڵقین و بانگەبەڵكو ئەم تەنییە،  ناوماڵ و ... یدنەوەمۆدەی جل وبەرگ و رازانلە بارەی 

ێمە بەداخەوە ئ ین لێیان غافڵ بین.ساتێكیش ناتوانگرتۆتەوە. بۆ  انبەشەكانی ژیانی ئێمەی

ژیانی تاكەكەسیشیان لێ راگەیاندنانە بەهێزتر دەبن و  تا دێ و ئەممێكدا دەژین كە هەلەسەردە

) زۆر جار كاتێك واتە ئەوەی كە بتوانین سەربەخۆ بین، ئیتر بەوجۆرەش نەماوە. ئەستاندوینەتەوە. 
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ی س هۆشو كە تەوەیەەبینم هەر كەسە و موبایلێكی بەدەسلە مەجلیسێك یان لە میوانی دەبم، د

هەر كەسەو كاری  انم كە پۆلەكانی خوێندیش بەم جۆرە كۆتاییان پێ دێت.كەسی دیكەی نییە. وادەز

 بوو كە ئێمە زیاتر لەوەوا . قەول دابووی كە مۆدێرنیزم نئەمانە ئەو بەلێنانە نەبوو خۆی دەكات.(

                   ..وو.ا دەرنەچبەاڵم و ببێت،اكەكەسی زیاتر بەهێزتر كاتی بەتاڵمان هەبێ و ژیانی ت

هەیەتی، ەكان لەسەر مرۆڤ كە یەرە پێشهاتووە و بەم كاریگەرییە گەوستەمە بەم جۆرەی كسی ئەم

و لە جیاتی "ئیندیڤیدیۆاڵیزم" واتە تاكەكەسی جۆرێك  وەكو گوتم بەڵێنەكانی خۆی نەبردۆتە سەر هەر

، كە بە جۆرێك هەڵئاوساو جۆرێك لە خۆپەسندی ناوە.وەدیهێەندی خۆپەسواتە  "لە "ئیگۆئیزم

بە جۆرێك بووە كە  ەكەی نادات.هەركەسەوە تەنیا لە بیری خۆیدایە و گوێ بە چواردەور

رچی ئەمانە الیەنی باشەشیان هەیە  كە سەریانهەڵداوە. گە خۆیاندارەخنەگرەكانیش هەر لە ناوخۆی 

بەاڵم هۆكارێكی دیكە كە من ، اینپێیان ئاشنوومان ەی هەمەرئەو، لەبناكەم من لەو بارەیەوە قسان

                                            ."قەناعەت"لە  بوو ی، بریتقسەی لەسەر بكەمئەم بابەتەم هەڵبژارد 

م دەبێ ناوی ئە. ی ئێمەستەملێكراوترین چەمكی رۆژگار قەناعەت یەكێكە لە پشتگوێخراوترین و

ە، . راستە كە بە سەرمایەداریش تەرجەمە كراود بكرێنناوزە دژە قەناعەتبە ە تاڵیزمپیسیستەمی كا

      ارەیەوە دەدوێم.بانی ئەم سیستەمە، قەناعەتە، كە ئێستا دێم لە ببەاڵم بەڕاستی گەورترین قور

ت قەناعە": تێەڵد " كەغەزالی یانایەكمان هەیە بە ناوی "ئەبو حامیدئێمە لە مێژووی ئیسالمدا ز

ە بارودۆخ ووەرە چاو لە " جا وەرە گرنگی و بایخداری ئەم چەمكە ببینە و دواتردینە.رنگی ێكی گروكن

هەیەتی و ئەو جۆرە ژیانەی ئەم سیستەمە بۆمان بەرهەم دێنێت.  (سەرمایەداری) بكە كە كاپیتالیزم

لە  ەبریتی، كاپیتاڵیزم تییەیناعەقەبۆ نیشاندانی ئەم دژە نموونەیەك لە رۆژگاری ئێستا  بە بڕوای من

بێجگە " :جارێكیان لە شوێنێك قسەم دەكرد لەوێدا گوتم .(نككارتی قەرزی با) " واتە"كرێدیت كارت

 ووب ." دواتر كەسێك هاتە الم و پێی سەیرتان لە گیرفاندایەكرێدیت كارتدوو یا سێ  لەمن هەمووتان

ە وەالنانی كارت وات ە! كرێدیتەیتییەكە راسەوئ ،پێت سەیر نەبێ"گوت: كە وام گوت، منیش پێم
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ڕیت. قەناعەت. واتە ئێمە تەماحەكانی ئێوە بەجێ دەهێنین تا ئەوەی هەرچیت پێویستە زیاتریش بك

گوێ بە سەرفەجویی و قەناعەت مەدە. ئێمە هەموو شتێكت بۆ دابین دەكەین تۆ تەنیا بەكارهێنەر  واتە

                                                                                                          "!بە

زیاتر و  كڕینیوودیش دەدەن، و لە روانگەی ئەم سیستەمەوە بۆ س كڕینەكانیانمرۆڤەكان ئێستا بۆ 

لێكە چۆن تۆ وەرە چاو هەڵبژاردەیەكی دیكەیان هەبێت. زیاتر هاندەدرێن و ڕێگە نادات كە مرۆڤەكان

نە ەبخ زیاتر خەڵكین بۆ شتەكانیان بۆ ئەوەی م دەكەو ڕێكال نڵقیتە نزێننەوە، چلۆكانت بۆ دەڕاشتە

.  نخۆیانەوە، بەو هەموو فێڵ و تەڵەكەیەی لە خەڵكی دەكەن بۆ ئەوەی زیاتر شتیان لێ بكڕداوی 

 "قەناعەت"وەكوو گەورەی  چلۆن لە نیعمەتێكیئێستا هەموو ئەمانە لە تەنیشت یەكەوە دابنێ و ببینە 

                                                                                               بێ بەش كراوین.

بۆ ئەوەی كە ئێوە زیاتر بكڕن  نیادنراوە.تەماح ب لەسەر بنەمایئەم نیزامی سەرمایەدارییە تیدا لە راس

 ە جۆرێك. ئەم سیستەمە ببهێڵن وای خۆتان جێڵ لە دبەكارهێنەر بن و زیاتر پاشماوە و زبو زیاتر 

گیرۆدەی ئەم ان هەر یەكەو بە جۆرێك مهەموویە. بانەدا نیغەیری ئەمەی لە هەندروست بووە كە 

ۆمان . زیاد لە پێویستی خهەبێ انخۆبووردویمناتوانین لە  نە.یوو هەوەسی زۆر خەرجییە بو تەماح

دەكەین. روستزبڵ د ماوە وپاشە پێویست ەین و زیاد لەكد ەرجخشتەكان دەكڕین، زیاد لە پێویست 

سیستەمی سەرمایەداری سیستەمێكی دژە قەناعەتە.  .جا ئیتر هەریەكەو بە پێی توانای خۆی

چونكە ئەگەر تۆ هەست بە  ،نیازی دەستكرد دروستدەكاتدروستكەرە.  (نیازپێویستی )سیستەمی 

كە چین،  یازەكانی مرۆڤ دیارنكڕی. تا رادەیەك نبی كە وای شتێكەوە نابی، ئەوكات بە دنیاز نەكەیت

تەڵقینی ئەوە دەكات كە تۆ پێویستت بەمەش هەیە! هەردەبێ ێ ئەم نیازانە زیاتر بكرێن. بەاڵم دەكر

هەموو شتێكت هەبێ! جا ئەگەر كڕێن و بەكارهێنەر نەبێت ئیدی خەفەت لەوە بخۆی كە دەبێ 

ڕی نەیكئەگەر تۆ یار هەیە.  ڕۆشیارە پێویستی بە كنەر و فربەرهەمهێواتە ئەو  بەرهەمهێنانیش نابێت.

تەوە ئەوە كەڵك ێكاتێكیش كە بەرهەمهێنان كەمتر ب نێت.ئەویش ناتوانێ بەو ڕیژە زۆرە بەرهەم بێ
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ای ڕە سەرەئەم سیستەمی دژە قەناعەت لە كەمی دەكات. وەرگرتن لە كانزا سروشتەكانیش روو

نگە یئەم بابەتی ژ .اتسروشتیش لە ناو دەب كەخەری بگرەت، ەی كە نیازی درۆینە دروست دەكائەو

 قەیراناویترین بابەتی جیهانە، بۆچی پێشتر باسی نەبوو؟ لەبەر ئەوەی كەپارێزییە كە ئێستا 

بەرفراوان ح ئەوەندە ، تەمانەبوو بێ سنوور، بەرهەمهێنان ئەوەندە دەكاركردن ئەوەندە زۆر نەبووە

خەڵكی پێویستی  نەبوو.ئەوەندە نیازی درۆینە  و كرا بۆ خەرجی زیاتر، ئەوەندە بانگەشە نەدەنەبوو

بەڕێدەكرد. ئێمە ئێستا خەریكە سروشت  سنورەدا ژیانیانو  هەر لەو ئەندازەدیاریكراویان هەبوو و 

و  ەینو لەناوی دەب ە دەرێویمان هێناوەتوزێنەی ئەم سروشتەیە هەمە! هەرچی خلە ناو دەبەین

لە  .ناكەینەوەداهاتوش  وەچەكانی هیچ بیر لەڵ وو هەمووی دەكەین بە زب هەواش ئاڵودە دەكەین

هەرچی نەفتی ژێر زەوی بوو لەم دوو  چی؟! ئێمەدات بە روو ب بادوای خۆمان هەرچی روو دەدات 

و ئێمەش  تاكو وەدیهاتشا ێی كبە ملیۆنان ساڵ درێژە نەفتەسەدەیەدا هەموومان دەكار كرد. ئەم 

ان مدارستانەكان ،س كردپی . ژینگەمانبە هەوادا چوو و ە دوكەڵهەموومان كرد لە ماوەی دوو سەدە

، تێك چوو ەی كە لە نێوان زیندەوەران و سروشت و رووەكەكاندا هەبوویو ئەو هاوسەنگیلەناو برد 

بینین و چاوی بەستبووین و نەماتوانی چاتر بكە ئەم تەماحە  بوو بەر ئەوەەمووی لو ئەمەش هە

كارەساتەی ەسەر دێ بە هۆی ئەم و چۆن دەژین و وەچەكانی داهاتوو چیان ب یكی چینكە خەر بزانین

                                                                                   ان كردووە!ئێمە دروستمكە 

یدەری رمەتیاش كە زۆر قەدری دەگرین و لە زۆر شتی یەە پاش سەختی! هەر ئەم تێكنەلۆژیاسەختی ل

لە ت. ێژەی دانیشتوان چەند بەرامبەر زیاد بكابۆتە هۆی ئەوە ر لە هەمان كاتیشدامرۆڤەكان بووە، 

بوو. ئێستا لەسەدەی  كەس هەم رێژەی دانیشتوان لە ژێر یەك ملیاردكۆتاییەكانی سەدەی نۆزدە

ان هەمووی ئەمانە .نیشەوت ملیاردی لەسەر زەوی دەژین و روو لە زیاد بووەك ڕێژەی حیەوبیست

ە كیان دەوێ. ئەمانێاریان دەوێ، هەموو شتدروستییان دەوێ، كجێگایان دەوێ، تەنخۆراكیان دەوێ، 

ئەمە گوشارێكی سروشتیە كە دروست دەبێ، نی دیسان گوشار دەخەنەوە سەر سروشت. تۆ دەبی

ە ب -كاتچەند بەرامبەر بێویست بە شێوەی نا پئێستا ئەگەر سیستەمێك بێت و بیهەوێ ئەم گوشارە 
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ەك یبێ هیچ دوو دڵیئەوكات بە  -ر و بەرهەمهێنانی زیاتری زیاتر و دەكاركردنی زیاتهۆی تەماح

ڵێین سیستەمی دژە قەناعەت، سیستەمی كارەسات روو دەدات. ئەمە هەمان ئەو شتەیە كە ئێمە پێی دە

                                        تەماح راوەستاوە. و سیستەمێك كە لەسەر دروستكەری نیازی درۆینە

ێك جیهان و تێدەگەن. هیچ كات ەتمەر قەناعێشینان لەپقسەكانی سوودی ستا ئێوە چاتر لە ێئ

بێ توانایە یان چونكە مرۆڤێك كە  ،بە ئەخالق نەبووە انئەمڕۆ پێویستیمرۆڤەكان بە ئەندازەی 

گەر یەت دەبێ. هەتا ئەەمتر دووچاری جیناك تواناییەتوانایەكی كەمی هەیە، بە هۆی ئەو كەم 

 و توانایەكی زیاترت هەبێ اڵتدەسەێك كە تۆ بەاڵم كات، ، هەڵەیەكی بچوكتر دەكاتهەڵەیەكیش بكات

بەرفراونتر دەبێ و دەتوانی ت ژێردەستدا دەبێ، ئەوكات بازنەی تواناكان رت لەو سنورێكی بەرفراونت

واردەورەكەت خۆت و چ بە تر ی گەورەو زیان بخوڵقێنیتتی زیاتر بكەیت، كارەساتی گەورەتر نایاجی

دونیایەكی ئاوادا ژیان ئێمە لە  دار روویداوە.رێكە بە كئەمە شت و وەچەكانی داهاتوش بگەیەنیت.

زۆر ئەرێنی لە روانگەیەكی بەرفراوانتر لە مەزووعەكە بروانین، دەبینین كە ئاماژەكان دەكەین. كاتێك 

ئەم سیستەمەی لەسەر وەستاوە كۆڵەكەی  كە یەكانكۆڵەئەو  لەوانەیە ەوەیەئ ینین. هۆكارەكەش

 بەیەكی تاكەكان رەخنەی كردووە.او یەك ەش بۆ نیئاڵودەی ئەو وە . و تەواو ئاڵودە بووالواز بن

لە ژینگەپارێزی  پێشینانلێرە دەمهەوێ پێش بە هەڵەیەك بگرم. من نامهەوێ بڵێم كە ژینگەپارێزی 

ونی نییە یان النی كەم من پێوەرێكی وا شك لەم جۆرە بو. پێوەرێكی بووە سەدەی بیستویەك باشتر

خەڵكی رابردوو ژیانی خۆیان كردووە و ئەمەش وانەدا. ێن مبكات لەری اوەمرۆڤ بتوانێ دكە  نابەم

كە ەین ئێمە دەبێ كێشەكانمان لە ناو دڵی ئەم سیستەمەدا چارەسەر بك ئەوە ژیانی خۆمان دەكەین.

ین هەموو جیهان بگۆڕێن. كارێكی وامان لە دەست بكەینەوە كە هاتووناتوانین وا بیر  تێیدا دەژین.

هەریەكەمان دەبێ بە پێی  ،ە دەكەینرعێكی لەم جۆووزپێكەوە باس لە مەوەوە كاتێك ەت. لەبەرئنای

 خچەكەی خۆیاات بدات، هەریەكەو هەوڵی ئەوە بدشتر كردنی بارودۆخەكە بانای خۆی هەوڵی باتو

ەبێ بزانین چۆن ئاوی بدەین؟ چ گوڵێكی تێدا دونیا نەبێ، بەڵكو دتانی بدات و كاری بە گوڵس ئاو

وردە چ شتانێك رەچاو بكەین  كاتێك كە تانێك بە دوور بگرین؟ دەبێ ش چ ەبێ خۆ لەبچێنین؟ د
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ئەم  ،ئەم سیستەمە ؟ وگەرناوردە ئەم بازنەیە فراوانتر دەبێ بۆ باشتر كردنی بارودۆخی جیهان

. كاتێك بە خۆ دنەوەشمان نابێركە ئیتر دەرفەتی بیركڵ خۆیمان دەبا ئەم سێاڵوە لەگە و تۆفانە

                                                                                            لە كار ترازاوە.ئیتر كار دێینەوە كە 

ی سەرمایەداریدا. ستەملە ناو سیئەویش ، تزیندوو كردنەوەی قەناعە واتە یەمەمن لێرەدا ئە قسەی

ئەم  .نهە ،"بەكارهێنەربە ناوی " كۆمەڵگای  كتێبی " گالبرایت" و  "بزوتنەوەی واڵستریت"كا ەمریئلە 

 وەرناگرێ. انەس بە هەندی، بەاڵم كنهە لەوێشمەترسیە گەورەیە لەم  بانگەوازانە بۆ ئاگادار كردنەوە

انبیستێ، و ئەم قسانە ناگەن و كەس نای ەوەاتدەك كپئەم دەنگانە  كەواتە ئەم سیستەمە بە جۆرێكە 

ە خراوەنەتە خزمەتی شتگەلێكی دیكەوە و بانگەواز و ایاندەزگهەموو ئەم داموی كەس. ێبە گو

                                كەن.ن دەو تێكەڵ بە دونیایەكی دیكەما دیكە دەگەیننە گوێی ئێمە یبانگەشە

لەگەڵ بیركردنەوە و ئازاد بیركردنەوە،  كاتەهاو ڤ بوونرۆم .مان نابێشئیتر دەرفەتی بیركردنەوە

لەبەر هەندێ مرۆ دەبێ دووبارە بە بیری بهێندرێتەوە كە ماشێن ئیتر كەم كەم ئەمەشمان نامێنێت. 

ە و تەڵقیناتەكانی گەوتەی ژینكشوێن نابێ بە تەواوی خۆی هەبێ. و دەبێ ئیختاری نییە بەڵكوو ئینسانە

كە خەڵكانی دیكەش لەم خااڵنە جی ئینسان بوونە ی ئەمە مەربەتەواوەت ژینگەی چواردەوری بێت.

نگاو بۆ ئەمانە بنرێت ئەوا بزانە تۆ كاتێك ئەمانە دەخوێنیتەوە و پێت وایە دەبێ هە وەئاگا بێنێتەوە.

دەبێ شكوری خودا بكەین كە ئەم نیعمەتمان  !ئەرێنییەزۆر و ئەمەش  وەتۆ نیعمەتی بێ تواناییت پێدرا

                                                                                                      پێدراوە.

و  كردا، ئاماژەی بە وتەیەكی ناوازە ە وتاری بۆ گەنجەكان دەدلەبیرمە جارێك "عەلی شەریعەتی" ك

گوت ئێوە ئێستا یمەبەستی ئەوە بوو دە بەشخوراویتان پێدراوە!"ئێوە هەمووتان نیعمەتی "گوتی: 

دەیگوت ئێوە هێشتا  م لێ بگرن.ێكە رەچاوی بكەن و نەتوانن گو ان نییەتكورسی و پلەو دەسەاڵت

بگرن. منیش ئێستا هەمان  حەقژەهراوی پڕ نەبووە كە نەتوانن گوێ بۆ قسەی  قسەیگوێتان بە 

 ەینەوە كە. نابێ هەرگیز وابیر بكپێدراوە یان بێ تواناییمان ێمە نیعمەتی بێ بەشیئەم كە قسە دەك
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نرخی ەیە. لەبۆیە ڵكو سەرمایراوی نییە، بەبەشخو ە. لەم جیهانەدا ئەمخراپەكی وراویە شتێئەم بەشخ

دەڵێ  "داوبو" .رت نەبێزۆ یپڕ قەناعەتت هەبێ. ژیانێك كە چاوەڕوانیژیانێكی  بزانە. كاری پێ بكەو

                                                                 ای زۆرە:نریشەی رەنج و بەدبەختی تەمن

ننایە بەهەشتئەو كە تەركی تەم م نەیزانینای بەهشت    بەاڵنۆ تەمتێپەڕی عومری زاهید لە ب  

چاوەروانیت كەم بێت و بە ئەندازەیەكی پێویست چاوەروانی كەم بەهەشتە. تەركی تەمننا بەهەشتە. 

كە هەر مرۆڤێك دەتوانێ لەبارەی خۆیەوە پێی بگات و پێوەرێكی بۆ  قەناعەتت هەبێ، ئەمە شتێكە

ەوە نەبوون بە دوای قەناعەت كردن واتە بە دوای ریكالمەدەست بێنێت. می و ئاسایش بدانێت و ئارا

من یوی ئەم شتانە مەخۆن. % داشكاندن بۆ كااڵ و ئەم قسانە، فر30، داشكاندنی كااڵوە نەبوون

! دوعایەك لە قەناعەتتان هەبێ داستیشەكانم دەڵێم كە دەبێ لە زانكارهەندێ جار بە خوێند

 و عمال من و یسمع ال دعا و ینفع ال علم من بک اعوذ»ەیە: ركە بەم جۆ ێڕنەوەدەگ (خبەرەوە )د.پێغەم

هەندێ جار زانست  ە پەنا بۆ تۆ دەبەم لە زانستێك كە سوودی نییە!واتە خودای :«یخشع ال قلبا

بۆیە دەبێ  ،دەڕەوی دەكەینێمە لە فێر بوونی زانست زیاكان دەگەیەنێت. ئەبە مرۆڤزیانمەندە، زیان 

ئێمە  لە یەك شوێندا عاریفەكانی شە.یهەرچەندە زانست لە بەنرخترین كااڵكان ێشدا ئاگادار بینلەو

                   ەین و قەناعەتمان نەبێ، ئەویش عەشقە. مەوالنا دەڵێ:رێگەیان داوە زیادەڕەوی بك

ەوێ لەمە     خاك بەسەر قەناعەت لە دوای ئەمەگەر سوڵتانی دین تەماحی د  

ێدراوی، پزیاترت بوێ، هەرچەندەی هەوڵ بۆ بدەی رێگە وتویەتی خودا گدونیای عەشق كە لە واتە 

   ."بە مەعنا خوێش ،هەموو شتێك بە خوێنان گوتویانە: " . هەروەك پێشیلە غەیری ئەوە نا بەاڵم

 ەڵو گوێڕای بۆ خەڵكی دیكە یشەەم ئاسودەیه و خۆمان ە بۆئاسودەیی ە ژیان هەمقەناعەتەوبە 

دەربڕینیشە بەرامبەر  نارەزایەتی داو لە هەمان كات ەكانی ئەخالقۆ یەكێك لە چەمكە گرنگە بشیبوون

یش و مان لێ زەوت بكات و هاوكات ئاساەچەمكە ئەخالقییهاتووە ئەم  كە سیستەمێك. سیستەمێك
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؛ د سەعات دێن دادەنیشن و قسە لەسەر ئەمانە دەكەنمە كەسانێك چەنلێ تێك بدات.  دیو ئارامییمان

قم بوونە، ئەم ولە ناو سەرمایەداریدا نی بە تەواوی بەاڵم كاتێك چاو لە ژیانی خۆیان دەكەی دەبین

ڕی بێ سوودە. زانستی بێ كردار كەڵكی نییە! دەرئەنجامی پێچەوانەی دەبێ. كاتێك مرۆڤ باوەشتانە 

ئەمە خاڵێك بوو كە  بداتەوە.لە كردارەكانیدا رەنگ  و گەڵ خۆیدا راستگۆ بێتدەبێ لە بە شتێك هەیە

ەیە نیولیبڕاڵیزم لیبراڵێزم و ئەم بكەم  یباس دەمهەوێڵێكی دیكە كە دەمویست ئاماژەی بۆ بكەم. خا

                                                                            كرد. كە لەسەرەوە ئاماژەیەكم بۆ

زیاتر "ی تەرجەمە كرد. قوتابخانەی "ماف سەنتەرمم بە زئەمن هەوەڵین كەس بم كە لێبراڵیلەوانەیە 

كە بە بڕوای من تەرجەمەیەكی  ڵیزم بە قوتابخانەی "خواستی ئازادی" تەرجەمە كراوەوەك باوە لیبڕا

قوتابخانەیەیە نەك ناوەڕۆكەكەی. ئێستا ئەوەی كە ئەو  دەرەوەی ە تەنیا رواڵەتیەمهەڵە نییە، بەاڵم ئ

، لێرەدا جێگای باسی ئەوە نییە و درێژە بردووەناو  ماف سەنتەری بەبخانەیەم بۆچی ئەمن ئەو قوتا

دەزانن كە چەقی قورسایی بابەتەكە كوێ  ،بە مێژووی لیبڕاڵیزم ئاشناندەكێشێ، بەاڵم ئەوانەی كە 

یشان اڵیزم رووی راستەقینەی خۆی نڕڵداوە. هەتا ئەمڕۆ لیبانهەو ناكۆكیەكان لە كوێڕا سەری ەبوو

مانای خواستی ئازادی هەمان بە . ئێستا تۆ لیبراڵیزم زانین چی لە هەنبانەدا هەبووەداوە و دەتوانین ب

بەرابەری، ئازادی و : بوو بەم جۆرە چۆن لە شۆڕشی فەڕانسە دروشمیانوەكوو  هەر – لێكدەوە

 .قسەمان لەسەر ئەمانە بوو ە سەر؟یزم ئازادی هیناوە؟ ئایا بەڵێنەكانی بردۆتئایا لیبراڵ .یەكسانی

ا دندوانگەی فكرەوە لە بەگوتم لە هیچ سەردەمێكدا مرۆڤەكان وەكوو ئەم سەردەمە لە ر وەكوهەر

 ! ئێمە بە تەواوی كەوتوینەتە ناو بەندو زیندانی ئەندێشەیەكەوە كە لەوەش سەیرتر ئەوەیەنەبوونە

داوە دەرگای ماڵەكانمان بۆ كردۆتەوە. فكر و زەینی خۆمان و  گامان بەم ئەندێشەیە داوەخۆمان ڕی

! باڵو دەبێتەوە ەكاندالەفزیۆنەبە ئینتەرنێت و ئەوەی لەوێدا باڵو دەبێتەوە!  یان ئەوەی كە لە رادیۆ وت

، خۆ بە رانی فكریمان دەكەن. ئازادی مرۆڤ واتە ئازادی عەقڵی مرۆڤسات بە سات ئەمانە بۆمبا

ریەوەیەتی. تۆ ئەگەر بەڵكو ئازادی مرۆڤ لە رووی ئازادی فك !نایەتمرۆڤ  مانای ئازادی جەستەیی

عەقڵت ئازاد نەبێ ئەوا مرۆڤێكی ئازاد نیت. ئەگەر كەسێكی دیكە فەرمانت بەسەرەوە بكات و  
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ئاگات لێی  ئەوا كۆت و زەنجیری كردووی و بۆ خۆشت بتباتوبەوێدا  كۆنتڕۆڵی زەینت بكات و بێرە

                                                                                       نی: وتەگنییە. مەوالنا 

خدایا پاست بر که زنجیر چه و است بند چه             چراییم بسته همه زنجیر و است بند نه  

 واته:

وقی خودایەچ زنجیرە ئەم شەە بەندچ       نە زنجیرە ئەم عەشقی خودایە  نە داوە   

ە گوێ بۆ هەندێ كەس جار كزۆر .بەاڵم بوونی هەیە، و ناشیبینین زنجیردایەدەست و پێمان لەبەند و

ەوێ بزانی سەرچاوەی ئەم قسانە لە كوێوەیە. بۆچی ئەم دەت ەندەگرین، بە جۆرێك قسان دەك

؟ وەەەن؟ بۆ بە جۆرێكی دیكە بیر ناكەەنەوجۆرە بیر دەك بەم؟ بۆچی ەنبەم جۆرە قسان دەك ەانكەس

كەی كە سەرچاوەبینی بە جۆگەلەیەك دەگەی ، دەایەكەی دەگەیی و بە كۆتكاتێ سەری داوەكە دەگر

بۆ  انڕێگای ئەم جۆگەلەی بنئەوە  یدارش بە بێ ئەوەی ئاگاانەكۆمەڵگاوەیە كە خودی ئەو كەسلە 

ەی ئێمە وهۆكارن بۆ ئە. ئەمانە نردەگرلەو جۆگەلەیە وە و خەریكە سوود داوە انناو زەینی خۆی

ەخشێ بباتە دەیویست ئازادی كانی خۆی وەفادار نەبووە. ویبراڵیزم بەرامبەر بەڵێنەوەری بكەین كە لدا

، بەاڵم . قەول وابوو ئامانجەكە ئەمە بێتە بوورو ڕێز لە مافی خەڵكی بگرێ. بانگەشەكەی بەم جۆ

ی بەو جۆرە نەبوو كە چی لە خۆیدا هەڵگرتبوو. دەبینئەوكات دەبینی خونچە دەمی دەكاتەوە  تێكا

اڵیزم ڕگەر لەسەرەتای لیبە ئەبە چاكسازی هەیە. لەوانەیە ئێم یویستكە ئیدیعای بۆ دەكرد و پێ

اڵم مێژوو ڕێگەی ئەوەمان پێدەدات كاتێك خونچە دەمی بە ،رە داوەریمان نەكردبابوایەین بەم جۆ

داخراوەی پێشتری  چیرۆكەكە ببینین كە چییە. ئەو شكڵە یكۆتاییبینین. واتە ، بو بوو بە گوڵ كردوە

                           كە چییە. ەەبوو، بەاڵم ئێستا دەمی كردۆتەوە و دیارنكافی   بۆ داوەری كردن

یبراڵیزم پشتی بە ن كە لیاڵم ئینساف وا دەخوازێ ئەوەش بڵێبە ،ئێمەش لەم بارەوە داوەری دەكەین 

نیا تەكلیفی واتە تە ،بە ئەرك دەبەست انشتیەتەكانی پێشتر كە پسابە پێچەوانەی سی ،ماف بەستووە
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چاكیشە بۆ دونیای وەیەكی گرنگ بوو و روانینێكی مە دۆزینەەئ لە خەڵك دەكرد لە جیاتی ماف.

ییە كە هەر نكە ئەوەی ئێمە بونەوەرانێكی خاوەن مافین. ئێمە خاوەن مافین و تەنیا ئەوە  مرۆڤ

مان هەیە شخاوەن مافین و مافی ئەوە یەوەفیی مەعریجیهانرووی لە  ئێمەبێت.  ۆلە ئەستئەركمان 

هەم لە  جورئەتی تێگەیشتنمان هەبێ، دەبێ مافی تێگەیشتنمان هەبێت." دەبێ"ن. كانت گوتەنی: تێبگەی

 وكراسی بە مانای حكومەت بەسەرهەم لە دونیای سیاسەتیشدا. دیمو دونیای ئابووری خاوەن مافین 

بە  یان ویالیەتی فەقێ لە حاڵێكدا پاشایەتیكلیف لێكراو. خەڵكی خاوەن مافەوە بوو نەك خەڵكی تە

ڵیزم ڕانەك خەڵكی خاوەن ماف. لەبۆیە لیب بوون بۆ سەر خەڵكی تەكلیف لێكرا كرد ی حكومەتمانا

ی كە دەرگای مافی بۆ كردنەوە و تێ بە مرۆڤەكانی ئەم سەردەمە كردووە یم رووەوە خزمەتلە

حكومەتەكان  دا خاوەن مافیشن و بەاڵم لە هەمان كات ،وەی كە ئەركیان لەسەر شانەگەیاندن جگە لە

هێنا.  دالیبراڵیزم ئازادی ئابووری و ئازادی مەعریفی لەگەڵ خۆی ن.یان رەچاو بكەەئەم مافاندەبێ 

نەوە، بەاڵم لیبراڵیزم بوارانەدا لیبڕاڵیزممان هەبووە كە مانای مافی بۆ زیندوو كردیئێمە لە هەموو ئەم 

اڵێكی ، و ئەمەش دەمانگەیەنێ بە خوەوەمكە كردزیاتر لە هەموو شتەكانی دیكە پێداگری لەسەر ئەم چ

كانی كە الیەنەە نیشانەی ئەوەیە گرنگتر. كاتێك زۆر پێداگری تاك الیەنە بۆ سەر شتێك دەكرێ، ئەو

شتەكانی دیكە كە  ەدەكەی لەوانەی لەسەر یەك شت زیاتر تەركیزتۆ كاتێك  دیكە پشتگوێ دەخرێن.

ئەرك یان : یەكەمیان نلە ناو لیبڕاڵیزم دوو شت پشت گوێ خرا .بخەیزۆریش گرنگ بن، پشتگوێ 

ئەوەی كە ، ماف بوو. نراداووی ئەمانەوە لە سەر كەتەكلیفەكانی خەڵك و دووەم ئەخالق، و ئەوەی 

لیبڕاڵیزمی كە لە  كەموكوڕییەكەبێنن، دەبێ مافەكانیان بەدەست مرۆڤەكان خاوەن مافن و تەنیا 

             دارترەوە.ئەگەر زۆر وشیار نەبین دەكەوینە ناو زەلكاوێكی مەترسی ئێستادا بوونی هەیە.

 ئەخالقەوە بێتە جیاتی ئەوەی جڵەوەی كار بەدەست ل و بڕاڵیزمق بۆتە پاشكۆی لیئەمڕۆ ئەخال

بێ و پێیان خۆش بێ و بە مافی خۆیانی ن لێسیاەخەڵكی هەرچی هەوڵیزم. اكەوتۆتە دەست لیبر

یشەوە ە لە رووی ئەخالقبن دەڵێن ئەم كارانئەوكات كەسانێكت لێ پەیدا دەبزانن، ئەنجامی دەدەن. 

لە رووی سەر زۆر بابەت كە لە  لەگەڵ زۆر كەسمن  .گرنگە ئەمە خاڵێكی زۆر بزانە رەوان!

نەی كە لە رۆژئاوا رەواییان پێدراوە.  بۆنموونە سەر ئەو شتا. لەگۆم كردووەگفت ناڕەوانئەخالقیەوە 
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نی دیكە و زۆر ر لەگەڵ كەساەخاوەن هاوس انیژنان و پیاوەزبازی و پەیوەندی پۆرنوگرافی، هاوڕەگ

 سەرزەنشت یچ كەس لەسەر ئەمانە... ئەمانە بە بەشێك لە ماف حەساو دەكرێن. هبەتی دیكەشبا

و كاپیتاڵیزمیش  اییان پێدراوەكە لە رووی مافەوە رەویان سزا نادرێت. ئەمانە كارانێكن  ناكرێت

كردوونی  نی لە ناو ناچن وە ئاساو بە هێزی كردوون، كە ئیتر ب ە كردۆتەوەرووەندە گەئە یئەمانە

فیە كە بە جۆرێك بانگەشەی بۆ . نموونەیەك پۆرنۆگرای زیاترنانی سوودهێۆ بەدەستبە بازارێك ب

انكەنە و دی دەكڕنلەم واڵت و ئەو واڵت  انی بێ تاوانن كچۆدەڕ دەكەن كە بۆتە بەردەداری مۆدێرن.

بوونی گیرفانی ی هەوەسی هەندێك و بۆ پڕیان لێ وەردەگرن بۆ دامركانەوەێی نابەجو كەڵك كۆیلە

لەسەر پشتی هەوا انە دیكەوە ئەم فیلم دواتریش لە رێگای ئینتەرنێت و ئامرازیهەندێكی دیكە. 

تۆ دەبینی كە ئیتر ئەمانە  بێتەوە!سادیە نەیگرتەتر شوێنێك نەماوە كە ئەم فدەنێرن بۆ هەموو دونیا. ئی

ئەمانەیان بە  كردووەو من لەگەڵ كەسانێك كە قسەم ك لە حەقیقەتی ئەم سەردەمە ێنەتە بەشوبو

چییە ئەگەر  و دەڵێن كێشەبۆ خۆیان دروست دەكەن  واتە بەهانە و هاوكێشە یش زانیوە!یەخالقئ

و  زم دەیهەوێپیتاڵیبكەم، بەاڵم ئەوەی كە كالێرەدا نامهەوێ زیاتر لەوە باسی ئەمە ئەمانە هەبێت؟! 

ئەمە زۆر بە فراونیش روویداوە دانە هیچ ئەخالقێك. بێ گوێ بە ەلە دویەتی، تەماح و سودی زیاتر

 بە دوای القیش وەكوو عەرەبانەیكێویستیەكیش بۆ لیبڕاڵیزم وئەخشوێنی خۆی كردۆتەوە و بۆتە پ

                    القیشی پێوە دەنێ!هەرچی خۆی بە راستی بزانێ مۆرێكی ئەخكە  ێشێا رادەكخۆید

ەن لەسەر ! واتە چۆن داوەری دەكداوەری دەكەنئێمەوە و چۆن لەبارەی زانم وەچەكانی داهاتومن نا

، بەم زبڵخانەیە كە بۆیان دروست دیهێناوینوەئەم دەستكەوتانەی كە ئەم سیستەمانە بۆیان 

 ییهێزی مرۆ و لە مرۆڤەكان ز دانیشتون و كەڵكی نابەجێكەسانێكی تەماحبا وەكەالیە لە !؟كردووین

لێكۆڵینەوەی ورد لە بارەی ئەخالقەوە  یكەشەوە كەسانێكی دیكە لە زانكۆكانوەردەگرن و لە الیەكی د

خۆشیەكانی دەقیقترین پسپۆران و پشكنەرانی نە سەریهەڵداوە كەتێك یە! لە الیەك شارستاندەكەن

ش یسكەنەخۆشیە زۆر مەترسیدارەكان و دەگمەنەكان هەتا ئەگەر بۆ یەك  وەدیهێناوە بۆ ئەوەی كە

ان دەبات كەوبارە باشترین مێشك و باشترین زەینوكی دیكەشەوە دەیات و لە ال، چارەسەر بكبێت
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 بە راستیپی دروست بكات بۆ كوشتنی مرۆڤی زیاتر!  انبۆ ئەوەی كوشەندەترین چەكەكانی

بۆ خۆمان لە ناو دڵی ئەم سیستەمەدا ەی . لەبەرئەوا هەیەسیستەمەدلەم  ەك سەیرە یكەدژیەكی

لەوانەیە ، بەاڵم كەینەكە پێویستە دەركی ن جۆرە نگ نەبێ. بەودەژین، لەوانەیە زۆر بۆمان گر

بێن و داوەری لەسەر ئێمە بكەن. بڵێن سەردەمێك كەسانێك ێك ئەمانە دەركەون! رۆژگار

نوسی و ئەندازیارەكانیان ئەو دەیلسوفەكانیان ئەو كتێبانەیان ەقسانەیان دەكرد فبیرەكان ئەم رۆشن

دەگەڵ یەكتر پێ دەكەنین،  ،بوون ەنیشت یەكترەوتە شتانەیان دروست دەكرد و ئەمانە هەمویان لە

د. دەكرد، لە كارگاكاندا شتانێكی دیكەیان دروست دەكر نێكی دیكەیانااڵم لە پشت پەردە كاربە

كە مرۆڤ بە ئاسانی  دار بووشتانێكی مەترسی كانیانبەرهەمەبە دوای مافەوە بوون!  هەمووشیان

و  سەرمن بوو لەسەر لیبڕاڵیزم كە بەڵێنەكانی خۆی نەبردە سەی ناتوانێ لێیان دەرباز بێت. ئەمە ق

                       .كەش باس بكەمخاڵێكی دیدەمهەوێ دا یلە كۆتای .بۆ ئەوە دەبێ بیری لێ بكەنەوە

"جەوهەری مرۆڤ"بەرگریمانەی لیبڕاڵیزم و   

گومان و ووچاری شكدوو كە من زۆر جار لەسەر ئەو بەرگریمانەیە ببەرگریمانەیەكی هە لیبڕاڵیزم

پاكی سروشتێكی ، چاكی هەیەی ۆڤ لە بنەڕەتدا جەوهەرێكبوومە. بەرگریمانەكە ئەمە بوو كە مر

ئەم سروشتە بە گشتی ئەگەر لێگەڕێین ئەمانە ئازاد بن و بەندی نەكەین ئەوا  چاكەكارە. و هەیە

نێوانەدا هەبێ،  ی نەخۆش و سروشت خراپیش لەوو ئەگەر چەند كەسێك ۆیان نیشان دەدەنپاكانە خ

بەرەو الیەنی  ەئەوا ئەم جیهان نەبەستینست و پێی چاكەكان دە ئەگەر ئێمە ناو دەچن.بۆ خۆیان لە

 ە، قسەی زۆری لەسەر كراوە.ڤ چییجەوهەری مرۆسەبارەت بەوەی كە  كە دەڕوات.خێر و چا

ی؟ سروشتێكی یەتیان ن جەوهەری هەیەن مرۆڤ یەوە ئەوەیە كە ئایا ئەسڵەەلەم بارباسێكی گرنگ 

 ن"كاسیالیستەوفانی سەردەمی ئێمە بە تایبەت " ئیگسیستانزۆرێك لە فیلسچەسپاوی هەیە یان نا؟ 

ە یر و چەسپاومان نیئێمە جەوهەرێكی جێگی ە مرۆڤ جەوهەری نییە، بەڵكو مێژووی هەیە.ك دەڵێن

بووە. واتە هە انن مێژوویدەمەكاۆڤەكان لە هەموو سەربدەین حەقیقەتی مرۆ چییە. مر نیشانی كە
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دەبین بە مرۆڤ، كاتی پێ دەچێ .  وردە وردە شتەكان دەگەینوردە وردە بە ئێمە بونەوەرانێكین كە 

 كە نینكە دەبینە ئەوەی كە دەمانهەوێ ببین و پێشتر ئەوە نەبووینە و لە داهاتوش بەم شێوەیە نامێ

 ڤئەوەی كە مرۆمان نییە. هەرێكی جێگیرو سروشت و جەو ئێمە خاوەن مێژووین ن.ئەمڕۆ هەی

چەند بەتێكە و ئەوەش كە ئەو جەوهەرە باشە یان خراپ بابەتێكی دیكەیە. جەوهەری هەیە یان نا با

م لەو كەسی بە ناوی "با لە مێژووەوە فێر بین"  كە كاكڵی قسەویلكەیەكم نوساڵ لەمەوبەر نام

فی ە. ناكرێ بە گفتگۆی فەلستاقیگەی مێژوودا بناسرێ دەكرێ مرۆڤ لە وە بوو كەئە لكەیەداامین

مرۆڤ گیاندارێكی  كە من وتۆ دانیشین و قسە لەسەر ئەوە بكەین كە ئەوەیمرۆڤ بناسرێ. 

 گیاندارێكە كە اكارە،ارێكی بەرهەمهێنە، گیاندارێكی خاوەن ئ، گیاندارێكی ئەویندارە، گیاندقسەكەرە

، خوالسە هەر چۆنێك پێ ناكەنی جگە لە مرۆڤگیانلەبەرێك گوتویانە هیچ پێدەكەنی و دڵخۆشە...

یەكێك لەو سیفەتانەی بۆ مرۆڤیان  یفەت بدرێتە پاڵ مرۆڤ و كۆتایی نایەت، بەاڵم بێت دەكرێ زۆر س

راپی ن جەوهەرێكی خڵێكیش دەو هەندێ چاكی هەیەكە كە جەوهەرێكی داناوە دەڵێن مرۆڤ گیاندارێ

پێناسانە دروستن؟ ئایا دەكرێ تەنیا گفتگۆ بكەین و بەڵگەوە  چۆن دەكرێ بزانین كام لەم هەیە.

یەكی دیكە بۆ ئەوەی بزانین بەراستی رەنگە ئەمە ڕێگایەك بێت و پێم خراپ نییە، بەاڵم ڕێگاە؟ بهێنینەو

كە مرۆڤەكان لە ناو دڵی بزانین  و . ئێمە دەبێ ببینینتاقیگەی مێژوو بریتیە لە ە،سروشتی مرۆڤ چۆن

ی كۆنی هەیە. ئێمە خۆمان نیشان رۆڤ مێژوویەك. خۆشبەختانە مەمێژوودا چلۆن خۆیان نیشان داو

نیەت و ئامانجی خۆی  و حەشار دا، بیروباوەڕی خۆی بشارێتەوە وە. دەكرێ تاكێك خۆیدا

دەرخستووە كە  . خۆیانتوانیوە خۆی دەرنەخاتی مرۆڤ لە میژوودا نەیدەرنەبڕێ، بەاڵم كۆی گشت

. سەردەمی شەڕدا بوونە گەڵ یەكتر لەهەمیشە لە انەكچی بوونە. بە قەولی مێژوونوسان مرۆڤ

قەت وا بیر مەكەوە كە لە تی نێوان جەنگەكان بووە. ردەمانێكی زۆر كورەئاشتی لە مێژوودا س

ەدا دەكرێ بگوترێ مرۆڤ بووبێت، بەڵكو جەنگ دەستور بووە! لێرمێژوودا ئاشتی دەستور 

و رشتووە تاك مرۆڤەكان زیاتر لەگەڵ یەكتر جەنگاون و خوێنی یەكتریان .خوازەشەڕێكی اندارگی

                                                                       ا ژیابن.سایشدئەوەی لە ئاشتی و ئا
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. مرۆڤ مرۆڤ گیاندارێكی زانایەرێ بگوترێ كان زانستیشیان  وەدیهێناوە، لەبۆیە دەكهەڵبەتە مرۆڤە

نی وێشبەاڵم هەر ئەم زانست و پیشەسازیەش كە دروستیان كرد، زۆرترین  ،داهێنەرەگیاندارێكی 

وە زیاتر لە هەموو كانی جەنگ بووە! ئیستا لەم سەردەمەی ئێمە ئەم رووداگۆرەپانەبەكارهێنانیان 

 چەك و پیشەسازییەكان لە خزمەتی رەسەردەمێكی دیكە بەرچاو دەكەوێ. باشترین پیشەو

راڵیزم پێی بیپێم وابێ ئەو بەرگریمانەیە كە لمرۆڤەكان خۆیان نیشان داوە كە چین. دایە. دروستكردن

پاكیان نییە! ئەم  تێكیشڵەیە. مرۆڤەكان سرواكی هەیە، لە بنەڕەتڕا هەهەرێكی پوایە مرۆڤ جەو

ئەگەر كۆت  ییە!چونكە هەموومان واین و لە ئەسڵدا جەوهەرێكی چاكمان ن ،قسەیەت پێ ناخۆش نەبێ

ێ! ئاسوودە ب، كەس لێ ناگەرێ ئەوی دیكە نەبێ تداالو لەلیس ۆنجیری شارستانیەت نەبێ و پو ز

                                                                                    كە دەڵێ:شێعرێك هەیە 

      ڕفە كەری بێ وشكەیەكل دای لە وی دی       ە شەڕێوان دوو كەر لەسەر جۆ بوو بلە ن

           (یئەلحەق كەر نیت تۆ ئادەمی )مرۆڤ                نااڵندی كەر لەبەر ئێش و گوتی    

      ئازار نا هاوڕەنگی خۆی وەكوو بەشەر              رەوا نییە پێت بڵێم كەر، چونكە كەر  

 ێدەكوژمرۆڤە كە هاوڕەنگەكانی خۆی ەنیا ڕێ؟ تو زگی هەڵد بینیوتە شێرێك شێرێكی دیكە بخوات

سەردەمی لە ویداوە و هەتا ی مێژوو ریژامەش بە درێو تااڵنی دەكات. ئە دەدا یو ئازار

 ەرێكی كۆت و زنجیركراوە و ئەم شارستانیەتەئادەمیزاد گیانلەب": شارستانیەتیش. فڕۆید دەیگوت

ئەم وەحشی  ، ئەوابدڕێ كەتەن پەردەیەكی تەنكە بەرووی وەحشیگەری مرۆڤەوە. ئەگەر ئەم پەردە

ن و یەكتر پارچە پارچە و دەجەنگ هەبوونە پێشتر ی كە انەمرۆڤ ئەو بە نەوەدێتە دەرێ و دەب ەیگەری

خۆی دەرخەست  گەریكە دڕا و وەحشیلە جەنگی جیهانی هەوەڵ و دووهەم ئەم پەردە تەن  دەكەن."

ن ن؛ تا بۆیاومرۆڤەكانیش ئاسایی دەردەكەی. كاتێك ژیان ئاساییە كە ئیستا ئاسەوارەكانی بەدی دەكە

بە بڕوای من ئەو بەرگریمانەیەی ن بێ ئازار بن. دەدەو هەوڵ  بكرێ كاریان بە كاری یەكترەوە نابێ
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قەناعەت بە من ناهێنێ. و بە رای من مرۆڤ  فیترەتێك یان جەوهەرێكی باش بێت،ەن كە مرۆڤ خاو

هەر ئەوەندەی دەرفەتێكی بۆ هەڵكەوێ  .دەكات ەوەیخۆە نییە كە خۆی دەنوێنی و شانازی بە ربەو جۆ

عاریفەكانیشمان ئەمانەیەن  ئەمە تەنیا قسەی من نییە و كە چییە. ئەوكات ناخی خۆی نیشان دەدا

راستە خودا دەفەرموێ مرۆڤ "احسن ئاماژە بەمە كراوە.  داەشغبەالان و نەهجولعگوتوە. لە قور

كردووە،  یمرۆڤ قسە بارەی لەاڵم لە هەر جێگایەك كە واتە باشترین دروستكراوە، بە "ەالخالقین

لە بارەی مرۆڤەوە ، ئەمانە ئەو وەسفانەن كە یەهەڵەشەگوتراوە: بونەوەرێكی ستەمكارە، تەماحكارە، 

: كاتێ " جزوعا   الشر مسه اإذ چاوچنۆكە. " ێكیمرۆڤ بونەوەر :وعا"لهاتوون: " خلق االنسان ه

وودی بۆ خۆی دەوێ و تەنیا س":  منوعا   الخیر مسه إذا یە. "سەبری نیسەختیەكی بۆ وە پێش دێ 

خودا دەیهەویست باری ئەمانەتی  كە لە قورئاندا هاتووە كەیان ئەوەی  رێگری دەكات لە خەڵكی دیكە.

. تەنیا كرد و نەیانوێرااڵم هیچیان پەسەندیان نەشاخ و زەوی و ئاسمان، بەەستۆی ئتە خاان بعقور

 " : مرۆڤ جهوال   ما  ظلو کان إنه قەبوڵ كرد. " ی ئەمانەتەیپێشێ و ئەم بارمرۆڤ بوو خۆی هێنایە 

                                                         ز گوتەنی:زاڵم و نەزان بوو كە قەبوڵی كرد! حاف

ندزد دیوانه من نام به فال قرعه                             کشید نتوانست امانت بار آسمان  

ەئەم ئەمانەت یسەختكەوتە ئەستۆی منی دێوانە      ەم ئەمانەتە  گرێ ئاسمان باری ئیڵنەیتوانی هە  

ناو كتێبە پیرۆزەكان و لە لە  ئێمەی مرۆڤ لە نەزانی چووین و باری ئەو ئەمانەتەمان قەبوڵ كرد.

 نییە. چاك یكخۆی نیشان دەدات، بونەوەرێكە ی ەرمرۆڤ بەو جۆئەوەیە سەیان الی عاریفەكانیش ق

انی لە ڕاستیدا لیبڕاڵیزم مەید كەوێ زیاتر الیەنە خراپەكانی دەردەكەون.ئەگەر دەرفەتی بۆ هەڵو 

الیەنە خراپەكانی خۆت مەكە، وەرە خۆت چۆنی ئاوا توە شەرم لە ان گوپێیدەركەوتنی مرۆڤە كە 

 ڵێاڵ دەكەین.  كێ دەرێگایەت بۆ وا. ئەگەر كەسێكیی بە دوای سودەوەی ئەوا ئێمە ئەم خۆت دەرخە

            ەڵێ:د ،ە؟  شاعیرێكی كۆن هەیەخراپح كێ دەلێ تەمازۆر ویستن خراپە! ئەگەر بە تەماحی، 



24 
 

آز است کرده نام که را همتت                                    را قناعت شمر دنائت از  

 واتە

راپە زۆر ویستن؟ەڵێ خێ و كێ دهیمەتت هەب      م ویستن كە بژمێرە لە خراپەكان قەناعەت و  

واتە سەرسواڵكەر بە. بۆچی هیمەت ست بە، پەخ و بە واتە بێ نرقانع كە گوتویانە ەڵێن ئەوەی د

هیمەتم و خاوەن  من وا لێ دەكات بڵێكە مرۆڤ  بە جۆرێكەئەم سیستەمە  ماح كردن؟كردن بۆتە تە

 دەڵێن ناوێ.خراپی پێ و  ئیتر چاك ،ێهەوممادام دەتاكو ئەو جێگایەی كە دەتوانم بەدەست دێنم، و 

الیەنە مەیدان هەتا  بێنەهەمووی  مەهێڵەوە هەنبانەدا. چ لە حەشار مەدە وەرە مەیدان و خۆ

تینیەكانی دەیكرد و ئەویش لە شاعیرە ال "ماركس"ك كە مەبە. قسەیە رەزاو لێیان شەرم خراپەكانیشت

ە؛ هەتا خراپیەكانیشم، مادام ئی منە انییئینسو هەرچیم هەیە  ئینسانممن "ێ: ڵگرتبوو كە دەوەر

و بە ناو  السیكك سەردەمی ،سەردەمی رووناكبیری دوای لە ئێمە ".بزانرێنپ كەوابوو نابێ بە خرا

و چی نیشان داوە  خۆی یتەیوهەیە كە تا توانی ەمانژئاوا ئەم جۆرە مرۆڤنەوە لە رۆمۆدێرسەردەمی 

ە ، بە هەر كەموكوڕیەكی كەتیات كە هەیبوونەی ناك ۆرەلە هەنبانەدا نەهێشتۆتەوە و شەرم لەم ج

ئەم بونەوەرەی كە بە بێ هیچ ترسێك . ئێستا تۆ دەتوانی داوەری بكەی. نیشان دەدا خۆی هەیەتی

كۆتایی چۆنی خۆ سەدەیەی گۆڕەپانی مێژووەوە، بە درێژای ئەم سێ تۆتە بەم جۆرەی كە هەیە ها

وە یاخود بە جەوهەرێكی خراپە ەاخود بونەوەرێكی بووە سروشت پاكنیشان داوە؟ بونەوەرێكی 

لیبڕاڵیزم  سەرلە داوەریمانایەكی دیكە هەڵدەگرێ؟ لێرەدایە كە بە بروای من دەكرێ بە قوڵتر  ئەوەی

نییە چ  او ئەگەر ؟خاڵێكی دروستەوە دەستمان پێكردووەبكرێت كە ئایا بەراستی ئێمە لە 

ئەوەش  چ بنەمایەك سیستەمێكی دیكە بونیاد بنیین؟ و لەسەر هەڵبژاردەیەكی دیكەمان لەبەردەستە

                              :ەیگوتد. خەیام ییەن وەدیهاتن لەم دونیایەدا  ئاسان نخواستی هەموا بزانە

میان ز را فلك نای من برداشتمی                  یزدان چون بدی دست فلکم بر گر  

آسان رسیدی دل كام به كآزاده                    ساختمی چنان دگر فلكی نو از  
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 واته:

مەیدانخڕم دەكردەوە من ئەم گەردونە لە  بایە بە فەلەك وەكوو یەزدان   دەستم گەیشتەر گ  

هەمووان ازیمربە ئاسان  بێت حاسڵ كە           دەخستەوە    م بە جۆرێك ڕێك سەرلەنوێ  

لەبەرئەوەی مەش پڕ لە دژیەكییە. . ئەگات بەو شتەی كە دەیهەوێس بە هەر كەواتە ئەوەی ك  

دەیانهەوێ بگەن. تۆ  كە ووان بە هەموو شتێكخواستەكان ئەوەندە دژیەكن بە ئاسانی ناكرێ هەم

ێك هاتە الم و هەندێ وای یەكێك لە وتارەكانم گەنججارێكیان لە دشتێكت دەوێ و من شتێكی دیكە. 

ی دیكە بوو. مزانی پرسیارەكەی شتێك، بەاڵم دەمكردلێسەر خودا و دەسەاڵتی خودا لە پرسیاری

، خودا راستیەكەی ئەوەیە من كچێكم خۆش دەوێ :وتیبپرسە. گ ەئەوەی بۆی هاتووی ئەو :گوتم

دەبێ لە رێگەی دروستەوە بۆی بڕۆی.  :ەین؟ ئەمنیش پێم گوتەك بگبە یبكات كە  دەتوانێ كارێك

، پرسیارێكت لێ بكەمئیستا گوتم: دواتر  !نەكرابەاڵم  ،لە رێگای دروستیشەوە بۆی ڕۆشتوم :وتیگ

، خودا دەبێ لەو نێوانەدا چی ەندازەی تۆ ئەو كچەی خۆش بوێتئەگەر كورێكی دیكەش بەهەمان ئ

كارێكی ئاسان نییە. شێعرێك هەموان  حاسڵ بوونی مرازیەدا دژیەكی هەیە، بكات؟ كاتێك لەم دونیای

                                                                                                          ێ:ڵهەیە دە

آفتاب گازر و باران برزگر                آب در بیندمی خویش نقش در هرکه  

 واتە

لشۆر بۆ هەتاوجوتیار دەكا دۆعا بۆ باران و ج  ئاو   ناو لە یقشی خۆهەر كەس دەبینێ نە  

ەكات باران ببارێ و لەو الشەوە جلشۆر ەالیەك جوتیار دۆعا دم جیهانی مادەیەدا دژیەكی هەیە، للە

ن كە بونەوەرێكی ڵێیئێمە تێگەیشتنمان بۆ مرۆڤ بگۆڕێن و بئیستا ئەوەی كە  ێت!دۆعا دەكات هەتاو ب
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ان هەڵبەت ئایینەكان ئاماژەیشەیتانییە.  پاك فیترەت نییە، مەبەست لەوە نییە كە مرۆڤ بونەوەرێكی

، بەاڵم ئیدی مالیەكەتیش نین و زیاتر شەیتان هەمیشە لە كەمینە بۆ ئینسان خاڵە كردووە كە بەو

شە ێهەر لەبەر هەندو الیەنی خراپە زیاتر ڕەخنەی تێكردووین و  كاریگەری شەیتانیمان لەسەر بووە

بناغەیەكی دیكە  ستا ئەگەر بمانهەوێ سەرلەنوێێئ كی نییە.وشتێكی چاسرمرۆڤ  كە دەگوترێ

ێوە دەست پێبكەین؟  لە مرۆ ناسی، لە پێناسەیەكی دیكە بۆ مرۆڤ یان دەبێ لە كو ،دروست بكەینەوە

بزانین دەبێ  .م زیاتر بە الوە پەسەندەڤمیژووی مرۆمن گەڕانەوە بۆ  ژووی مرۆڤ؟ێلە روانین بۆ م

نموونە هەر ئەم  بۆیە. ەشەی كرد و چۆن گەیشت بەمەی كە هۆن پەیدا بوو، چۆن گەئەم مرۆڤە چ

 بزانی لە كوێڕا دەستی پێكرد،لەوەی  بینیبكەی ەژووێناتوانی لێی تێبگەی مەگەر ئەوەی م، لیبڕاڵیزمە

باشتر دەتوانین  مەێئئەوكاتە  ؟یان بەدبەختیهێناوە  خۆشبەختیبە كوێ گەیشتووە و چی وەدیهێناو؟ 

تێكی دەست بۆ بابەمانهەوێ ، بەاڵم پێش ئەوەی كە بەگ و ریشەی ئەم سیستەمە تێبگەینڕو چاتر لە 

بە قەناعەتەوە ژیانە. ئەم و ئەویش  ەوە دەست پێبكەیندەبێ لە پێشدا لە خۆمان ،بەرینئاوا گەورە 

بۆیە  ە دەكرێ خراپتریش بێت.بمانگەیەنێ بەوەی كە دەمانهەوێ، بگریزمە چەكدارە نەیتوانیوە ماكیاول

فێری وەچەكانی داهاتوو ش ەوە و ئەمەێتێنڕگەبو ئارمیمان بۆ  یلەوانەیە بە قەناعەتەوە ژیان ئاسودەی

ێچارەیەك بۆ خۆیان وەدۆزن. ئەوەی پێویست بوو واردا ڕۆخی ئاوا دشبكەین بۆ ئەوەی لە بارود

ی رزیات .تاڵم لە ژیان قەناعەتتان هەبێبە ،مەكەن كە من گوتومە قەناعەتو بەوەندەش  باسم كردو

بە فكرێكی  تاكو ئەوەی انەینوسیو دی نە بخوێنەوە كە لەم بوارەدا ئەوانیئەو نوسینا وە دواكەون و

                                                                                                دەگەن. ترچاك

الله مةحوالسالم علیكم و ر  

                                                                                              

  


