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شو نی ژيانی بوونهوەران
شو نی ژيانی مرۆڤ و بوونهوەرانيتر لهسهر زەوييه .ئهوە ههمان ئهو شو نه
گونجاوەيه که به در ژايی تهمهنی گهشهسهندن مرۆڤ خۆی لهگهڵ کهش و ههوا،
خواردەمهنی ،پار زگاری لهههنبهر ئاژە نی وەحشی و در ژەدان به ژيان ڕاه ناوە و
پلهی يهکهمی سهروەريی ئهم جيهانهی لهدەست خۆيدا ڕاگرتووە .ئهم جيهانهی وەك
فهزايهکی ناوەوەی خۆی ل کردووە ،فهزايهك که به ههموو ههستهکانييهوە ئهزموونی
دەکا و بههۆی ل هاتوويی خۆناسينيهوە ههست کی خۆش و بهکه ك ،بهنرخ و جوان و
ژيانی بهکۆمه ی ت دا پ كه ناوە .لهسهر زانياريی ئهمڕۆيی ،زانست ه شتا شو ن کيتری
جياواز له زەوی بۆ ژيانی بوونهوەران لهم ئونيو رسامهدا پ نهناساندووين .مرۆڤ
خۆيشی ه شتا له بارودۆخ کدا نييه بتوان پﻼن ت کيتر بۆ ژيان گونجاو بکا .ژيان له
ناوەند کی فهزايی يا پﻼن تی دەرەوەی زەوی و ران و خا ييه .بههۆی بهرزبوونهوەی
حهشيمهتی سهر زەوی له ﻻيهکهوە و تووناکردنی کانزا سروشتييهکان و ماکه
پاشهکهوتکراوەکان له ﻻيهکيترەوە مهترسی لهناوبردنی ئهم شو نه گونجاوەی ژيان به
ڕادەيهکی زۆر بهرز بۆتهوە.
لهو کاتهوە هۆمۆساپ يهن قاچی لهم جيهانه ناوە مهترسييهکی گهل ك مهزن بۆ
تووناکردنی زەوی و ژينگهی بوونهوەران پ کهاتووە .ههوڵ و تهقهﻻ لهههنبهر
پ شگرتن بهو کارەساته مهزن و خۆ سووتاندنه نهك ههر پ ويستيی به دۆزينهوەی
ت کنيك ،سهرچاوەی وزەی نوێ و وەڕ خستنی ناوەندی پاشهکهوتکردنی وزە و
کهمکردنهوەی که کوەرگرتنی جيهانی له کارەبا ههيه ،هاوکاتيش دەب گۆڕان کی
شۆڕشگ ڕانه بهسهر هه س و کهوتی مرۆڤی سهر ئهم ههردەدا به نرێ ،واته
فهرههنگ کی تهواو نوێ بۆ هه س و کهوتکردن لهههنبهر ژينگه و شو نی ژيانی
بوونهوەران بخو ق ندرێ .مرۆڤ له و ته پ شهسازييه دەو همهندەکان ماوەيهکی زۆرە
دەزانن ئهو ش وە ژيانهی پيشهيان کردووە تهنيا بۆ ژمار کی کهمی سهر ئهم ههردە
مسووگهر دەب لهکات کدا ههموو حهشيمهتی زەوی ناتوانن که کی ل وەرگرن.
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که كوەرگرتن له کانزا سروشتييهکان بهو ش وازەی مرۆڤی دەو همهند پيشهی خۆيان
کردووە ،ناتوان و ناکرێ بۆ زياتر له حهوت مليارد مرۆڤی سهر زەوی گونجاو ب .
به م ئ ستا ئهو مرۆڤه دەو همهندانهش ههستيان کردووە ئيتر ناتوانن وەك پ شوو ژيان
بکهن.
ههموو ئهو کارانه شو ن کی گهل ك گرنگ و بهرچاو لهسهر ڕۆ ی ت کنيك و
ت کنۆلۆژيای ئهم جيهانه دادەن ن .سروشت ئيتر وەك چهندين سهدە بهر له ئ ستا ناتوان
کانزا و ماکهی پ ويست بۆ ژيانی حهشيمهتی چاوەڕواننهکراوی ئهمڕۆيی دابين بکا.
بهرزترين قۆناغی گهشهسهندن تهنيا مرۆڤ نييه و ههر وەك نيچه باسی ل وە کردووە،
هاوکات بهرزترين پلهی گهشهسهندنی ئهم جيهانهش نييه ،به کوو بهرەو توونابوونه و
ئهوەش تهنيا مرۆڤی ئاسايی وەك پ شکهوتنخوازی ههستی پ دەکهن .ئهو ڕاستييه که
بهرزبوونهوی پ شکهوتنخوازی جيهانی بههۆی گهشهسهندن مرۆڤ ناچار به
خو قاندنی ت کنيکی نوێ دەکا ،لهمڕۆدا دەخر ته ژ ر پرسيارەوە .کات ئيتر ئهو
کردەوانه بۆ کاميلکردنی مرۆڤ و مرۆڤايهتی قانعکهرەوە نهبن ئيتر ئيدە ،ت ئۆری و
بۆچوونهکان ما ئاواييان ل دەکرێ .کارەساتی ئ کۆلۆژيکی که به گورجييهکی
لهڕادەبهدەر بهڕ وەيه به زمان کی گهل ك ڕوون و ئاشکرا ئاخافتن دەکا :بهها و نرخی
ژيانی ئارام و ڕاحهت که به ش وەی خهون و خهياڵ لهمڕۆدا تهبليغی بۆ دەکهن ژيان کی
گهل ك ناخۆش و ههژاريی بۆ زۆرينهی مرۆڤی سهر ئهم زەوييه بهدياری ه ناوە .به م
ئهو ڕوانگهيه نهك ههر بۆ بواری ت کنيکی به کوو بۆ "سيستهمی سهرمايهداری"ش
به مانای مهزنترين ملمﻼن ی م ژووييه له سهردەمی يهکهم شۆڕشی پ شهسازييهوە.
خاوەن کارخانهکانی سهدەی نۆزدەههم لهههنبهر شوڕشی کۆمه يهتی که
بزووتنهوەی کر کاريی داوايان دەکرد ،به ش واز کی گهل ك تووڕە و نامرۆڤانه هه س
و کهوتيان لهگه دا کردن – له کۆتاييدا به قازانجی مليۆنان مرۆڤ تهواو بوو و ش وازی
سهرمايهداريی ئهو سهردەمهی کردە بازاڕی ئابووريی کۆمه يهتی .پ ويستی و
ملمﻼن ی بۆ پ کهينان و گۆڕانی بارودۆخی بازاڕ کی ئابووری بهردەوام و قايمی
کۆمه يهتی لهمرۆدا ههو ی جيددی بۆ دەدرێ .به م ه شتا و دەچ له ڕوانگهی ليبرال
و سوسياليستهکانهوە پارادۆکس كی مهزن ههر وەك هی سهردەمی سهدەی نۆزدەی
سهرمايهداری بوونی ههب  .بۆ زۆربهی مرۆڤی ليبرال قهيرانی کهش و ههوا
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تهوەر کی م دياکانه ،له ڕادەبهدەر ز دەڕۆيی ت دا دەکری و هيوادارن به زوويی ئهو
کۆسپه کۆتايی پ ب  ،چونکه له ڕوانگهی ڕەوانناسييهوە ڕ گاچارەيان بۆی نييه و
ناچار به پ داچوونهوەيهکی بنهڕەتيان دەکا .لهوﻻشهوە زۆربهی مرۆڤی چهپ بير له
بارودۆخ کی سهوزی ئابووريی نوێ دەکهنهوە که بهگورجی دەتوان سهرمايهداريی
توونا بکا .به م سرمايهدارييش نه خيا ی جيابوونهوە له کۆمه ی ههيه و نه
ئا ترناتيڤ کی گونجاو لهسهر ڕ گای مرۆڤ دادەن  .ئهو شتهی بوونی نييه چاﻻکيی بۆ
ڕاگرتن و پ شگرتن به تووناکردنی سياسهتی ڕاستهقينهيه که ئيتر مرۆڤ ناتوان
پ کهاتن و ئاشتييهکی تايبهتيی بۆ پ ك ب ن  .ڕ گاچارەی گونجاو بۆ در ژەدان به ژيانی
بوونهوەرانی سهر زەوی شت ك نييه له ناوەڕاست و چهقی ڕ گا وەستاب  .ج گۆرک ی
ئهو ک شهيه بۆ د مۆکراسيی بهکه کی ڕۆژئاوايی کار کی هاسان نييه" .ناوەڕاست" و
"پ وەر" بايهخه خۆشهويسته سياسييهکانی ئهون .به م کات زەوی دەست بکا به
قه هشين بارودۆخی "ناوەڕاست" و "پ وەر" ئيتر دياری ناکر ن .بارودۆخی ژينگه و
سهردەمی هزری دەستکرد پ ويستييان به کانا ی ئامادە بۆ بازاڕی سياسی نييه.
باوەکوو ئهوان ئ مه ناچار دەکهن سيستهمی ئابووريی کۆمه گای پ شهسازی ئهوڕۆيی
بخهينه ژ ر پرسيارەوە .ئهوان پ ويستيان به وە مدانهوەی نو يه لهسهر ههموو
پرسيارەکانی ژيانمان.
گۆڕانی ئهو پ کهاته مهزنه تهنيا ئهوکات ج ی و ناکردنه که بيرکردنهوە ،فهرههنگ،
ئاگاداری و وشياری زۆربهی مرۆڤ گۆڕان کی بنهڕەتی بهسهردا ب  .سهرەڕای
ئهوەش نيزيکهی دووسهد سا ی خاياند بۆ ئهوەی مرۆڤ بتوان بنهڕەتی خۆی قايم کا
و بهردەوام خۆی نۆژەن کاتهوە :بههۆی بهرههمی بهکاربهری گونجاو ،پ شکهوتوويی
پيشهيی ،پ که نانی بارودۆخی بهرب و بۆ پشوودان و ئاسايش و کهم يا زۆر هه بژاردن
و خووگرتن به سيستهمی سهرمايهداری که بارودۆخ کی باشی ئابووری،
سهرکهوتوويی ،تامهزرۆيی بۆ ژيان و دۆزينهوەی ناسنامهی کهسيی ت دا گهل ك
گرنگه .چهندەی کات خاياند خه کی ڕازی کر ن و لهمڕۆشدا ههر قهناعهتيان پی ب نن
که بهردەوام سنوورەکان بشک نن ،پ شوازی له ئا ۆزی بکهن و ڕ گای نو ی بهکاربهر
بدۆزنهوە ،نهك بهو هۆيهی ويستويانه بهو ئامانجه بگهن يا بيانهوەی شتی کۆن
لهناوبهرن به کوو بههۆی شکاندنی سنووری ياسا سهرەکييهکانی ئابووری که ه شتا
دياری نهکرابوون – تهنانهت ئهگهر ههر وەك پ شبينی دەکرا ههرگيز به ئامانجی
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ڕاستهقينه ناگهين و تهنيا سنوور کی نوێ دياری دەکهين .لهوﻻشهوە فهرمانی نوێ
ئهوەيه :سنوورەکان سهر بۆ ف ربوون دادەنهو نن! ديارە کار کی ئهوتۆ واته
دەروونسازی زۆر ساکار نييه .بهرزەفڕی و مهقامخوازيی يۆنانی کهون ڕاه نان ك
بوو؛ باشترکردنی بارودۆخی ژيان و پ که نانی دۆخی گونجاو به مانای ئاسوودەيی
زياتر بۆ مرۆڤ بوو .تا ئهمڕۆ چهندە مهودامان لهوە گرتووە خۆشهويستی به هۆی
ئازار و ک بهرک مانا نهکهينهوە و بهردەوام شت کی نوێ بۆ خۆ ترازاندن له
خۆشهويستيی ڕاستهقينه و بهختهوەريی کورتخايهن بخو ق نين ،به م ههرگيز ههوڵ
نهدەين شت کی ئاسايی ،ئاشنا و ج ی متمانه بدۆزينهوە؟
لهڕاستيشدا ئهمڕۆ له ههموو شو نهکان به سنووری خۆمان گهيشتووين .نهك ههر
له فهزايهکی فيزيکی که لهو دا به ب چاﻻکی پ شکهوتنخوازی که زۆرجار
ئازادبوونيشمان دەخاته ژ ر مهترسييهوە و ژيانمان ل تاڵ دەکا ،ههروەها نهك له
روانگهی تووناکردنی ماکه کانزا سنووردارەکانمان و هه س وکهوتی ئاستهم لهگهڵ
شته زيندوو و مردووەکانی دەوروبهرمان لهسهر ئهم زەوييه؛ نهك بههۆی ش واندنی
ژينگهی خۆمان و بوونهوەرانيتر به کوو بههۆی ش واوی و کاولکاريی مرۆڤی ئهم
سهردەمه کارەسات ك دروست کراوە که تا ئهمرۆ له م ژووی مرۆڤايهيتدا نهبينراوە.
ئ مه به سنووری بيرکردنهوەکانيشمان گهيشتووين ،بۆ ئهوەی بتوانين خوو و خدە،
فهرههنگ و بارودۆخ کی ئابووری جياواز و نا بکهين و پهرە به مهدينهی فازيلهيهك
بدەين که گهل ك د وا و بهخشندەيه و ههل و مهرج کی لهبار و گونجاو بۆ ت که بوونی
بارودۆخی نالهبار و نائهمنی ئهمڕۆيی لهگهڵ دۆخی ئاسايش و خۆشی ڕابردوومان
پ ك ب ن  .پهيوەندايهتی ن وان پ شکهوتنخوازيی و مرۆڤخۆشهويستی وەك شت کی ناديار
و ڕاگرتن و پار زگاريکردن له بايهخهکانيان به ب ههبوونی ئا ترناتيڤيتر کار کی
ساکار نييه .به م ﻻنيکهم پشوودانيك له ئوقرەگرتنی ههستپيکراوی ئهم جيهانه که
ڤايرووسی کرۆنای له و ته پ شهسازييهکاندا خو قاند ،دەبوو ئهو ههسته له مرۆڤدا پ ك
ب که له خهوی ژيانی ساکار و بزۆز ڕايچ هک ن .
ئيمه دەب ف ربين داواکارييهکانی خۆمان لهگهڵ داهاتوويهك گرێ بدەين که ناچار
به بهڕ وەچوونی ب ئهمﻼ و ئهوﻻمان نهکا ،به کوو بهم يا بهو ش وەيه بهڕ وە بچ .
ئهو هه س و کهوته بهتايبهت له پهيوەندايهتی لهگهڵ پ شکهوتنخوازيدا گهل ك ڕاسته.
نووسينی :نادر فهتحی بۆکانی )وشوانه(

هزری دەستکرد و مهترسييهکانی بۆ ژيان لهسهر زەوی

109

خو قاندنی هزری دەستکرد نه دەتوانی ڕ گاچارەيهکی گونجاو ب و نه کار کی
شهيتانييه .ئهرکی هزری دەستکرد چ چاك و چ خراپ ،بهستراوەتهوە به ئامانجی ئهو
کهس ،ڕ کخراوە يا و تانهوە که که کی ل وەردەگرن .هزری دەستکرد زۆر کهم
پهيوەنديی به بهختهوەربوونی مرۆڤهوە ههب  ،بهتايبهت ههر
دەتوان
پ شکهوتنخوازييهك زۆر به گورجی خۆی ئاو تهی ژيانی ڕۆژانهی مرۆڤ دەکا و
گهل ك زووش کهم بايهخ دەکر تهوە .تهنيا بۆ مرۆڤ کی کهم ،سهفهر کی ئاسايی به
ئوتۆمۆبيل يا فڕين به فڕۆکه ڕووداو کی بزو نهر و شادی ه نهرە ،ههر وەك چوونه
ناو ئينت رن ت ،به تهلهفۆنی مۆبايل لهگهڵ کهس ك قسهکردن يا و نهيهك به ئيمهيل بۆ
کهس ك ناردن .د هکوتهی سهبارەت به ت کنيکی نوێ تهمهن کی گهل ك کورتی ههيه و
کهمتر پهيوەندی به بهختهوەريی بهردەوامهوە ههيه.
ئهرکی ت کنيک ئهوەيه بهکه كهاتوو ب  ،به م نهك بۆ بهختهوەر بوون يا مانادان به
ژيان .ئهو هه س و کهوته لهگهڵ هزری دەستکرديش دەب ههر بهو ش وەيه ب  .بههرە
ل وەرگرتنی بهردەوام بڕ ك سهرتر له قازانجی ئابووريی کورتخايهنه .ههروەها
بهست نی يارمهتيدەر ،مهترسيدار و پرسيار لهسهر هزری دەستکرد دەب به
هه سهنگاندن لهگهڵ ڕابردوو ،گهل ك ووردتر و جياوازتر ب  .مرۆڤ دەب زياتر
خۆی به نيشانه ،ئولگوو و ل کدانهوەی داهاتووی هزری دەستکرد بۆ بهر وەبردنی
ئامانجهکانی کارخانه و سياسهتوانانی ﻻيهنگريهوە خهريك بکا .دەب ههوڵ بدەين به
دەهۆ کوتان وەدوای ئامانجهکانی ئهو ت کنيکه نو يه کهوين تا داهاتوويهکی ناخۆشمان
بۆ دروست نهکا .به که كوەرگرتن له هزری دەستکرد دەب پ شتر مهترسييهکان و
ئهگهری پ کهاتنی کارەساتهکانی هه سهنگيندرێ ،چونکه يا دەب ته هۆکار بۆ گۆڕينی
بارودۆخی ژيانی مرۆڤ و بوونهوەران ياخود ههڕەشه له ئازادی ههريمی کهسيی
مرۆڤ دەکا .هزری دەستکرد له ئاسۆی دياريکردنی ک شهکانيدا دەب که کی ل
وەرگيرێ .بهست نی ب ک شه و ئهر نی که ک ل وەرگرتنی له خزمهت ئينسانييهت دا
دەب چونکه ئهو هه س و کهوتانه کۆسپ بۆ مانا و بايهخه سهرەکييهکانی ژيان پ ك
ناه ن  .ديارە هيچ ک شهيهك ناب ئهگهر هزری دەستکرد بتوان به ش وەی ئوتوماتيك
ئهرکی کارخانهکان و ناوەندە بهرههمه نهرەکان بهڕ وەبهرێ .پرۆسه و ڕەوتی
لۆژيکی له ئهستۆ بگرێ ،پﻼن بۆ که کوەرگرتن له کانزا سروشتييهکان دان و
موديرييهتی چلۆنايهتی بهرههمهکان کونتڕۆڵ بکا بهو مهرجهی ههو ی کونتڕۆ ی
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بهتهواويی کر کاران و بهر وەبهرانی ئهو ناوەندانه نهدا .دەب مهرج کی هاوچهشن
بۆ سيستهمه يارمهتيدەرەکان بۆ نۆژەنکردنهوەی ڕەوتی کار و کونتڕۆ يان بهڕ وەبچ .
ئايا ڕۆبۆتهکان کاری بهرههمه نانيان لهسهر شانه ،يا خۆيان به خاو نکردنهوە و
ﻻبردنی زب هوە خهريك کردووە ،لهو بوارانهدا سيستهمی هزری دەستکرد پ ويستی به
زانيارييه کهسييهکانی مرۆڤ نييه .ههروەها که كوەرگرتن له هزری دەستکرد له
زۆربهی بوارە زانستييهکاندا کار کی گهل ك به مانا و بايهخدارە.
له بواری پزشکی و له زۆربهی بهست نهکانی ئهو زانسته پ شوازی له هزری
دەستکرد دەکرێ چونکه گهل ك گورجتر و ووردتر دەتوان بڕيار بدا .چهند ڕۆژ پ ش،
له ههوا هکاندا بيستم ،باند کی ب وکهرەوەی و نهی س کسی مندا ن لهسهر تۆڕی
ئينت رن ت گيراون و بۆ ئهوەی بتوانن سزايان بهسهردا بسهپ نن ،دەبوو ههموو ئهو
و نانهی لهسهر کامپ ترەکانيانه کونتڕۆڵ بکر ن .لهبهر ئهوەی ژمارەی و نهکان
لهڕادەبهدەر زۆرن ،ئهگهر مرۆڤ بيههوێ خۆی ئهو کارە بهڕ وەبهرێ کات کی گهل ك
زۆر دەگرێ ،به م بۆ ئهو کارە بهرنامهيهکيان دروست کردووە که له ماوەيهکی کهمدا
و نهکان هه دەسهنگ ن و ئهزموونی کارەکه به گورجی دەخاته بهر دەستی مرۆڤ .يا
بۆ هه سهنگاندن و دۆزينهوەی د .ن .ئای مرۆڤی تاوانکار که له کامپيۆتردا پاشهکهوت
کراون ،به گورجييهکی زۆر و له کات کی کهمدا ئهو کارە بهڕ وەدەبا که مرۆڤ ناتوانی
ک بهرک ی لهگه دا بکا ،ئهو چهشنه کارانهی هزری دەستکرد گهل ك ئهر نی و
يارمهتيدەر کی بهرچاون و مرۆڤ تهنيا دەتوان پ شوازيان ل بکا .به م مهترسيدار
دەب کات زانيارييه کهسييهکانی مرۆڤ کی زۆر وەك ،بۆچوونی سياسی ،زمان،
فهرههنگ ،نهتهوە ،ڕەنگی پ ست ،ئايين يا تايبهتمهندييهکانيتری بۆ و نه ژمارەی
حيسابی بانك و هتد ...لهسهر کامپيۆتر يا پﻼتفۆرمی وەك فهيسبووك ،گووگل يا
کهرەسهکانيتر پاشهکهوت بکری و که کی نابهج يان ل وەرگيرێ .ل رەدا ئهو پرسيارە
بۆ مرۆڤ دروست دەکرێ ک و کام ڕ کخراوە و بۆ چ ماوەيهك ئيزنی
پاشهکهوتکردنی زانيارييه کهسييهکانی مرۆڤيان ههيه؟ سهرەڕای ئهوەش دەب له
ڕوانگهی ياساييهوە متمانه به مرۆڤ بدرێ که که کی نابهج لهو زانيارييانه
وەرنهگيرێ .بۆ و نه لهمڕۆدا ﻻوازی و ب دەسه تيی دادپهوروەرانه لهههنبهر
ڕ کخراوە و پﻼتفۆرمی بيانی و کهلکی نابهج وەرگرتن له زانيارييه کهسييهکان بۆ
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و تی ئا مان گهل ك دژوارە .کات ئ مه ههو ی پاتفۆرم کی گلۆبالی بۆ ههموو جيهان
دەدەين ،دەب ياسای جيهانيشی بۆ بدۆزينهوە بۆ ئهوەی نهتوانرێ ياری به زانيارييه
کهسييهکانی مرۆڤ بکرێ .ههموو ئهو بهرنامانهی لهو دا هزری دەستکرد بتوان
چارەنووسی مرۆڤی پ دياری بکا ،به ههموو مهترسی و کهموکورتييهکانييهوە
کار کی تهواو ناياساييه .ههر بۆيه پ ويستييهکی جيددی بۆ دانانی ياسايهکی گشتی بۆ
ههموو جيهان دەب له ئاراداب .
ڕوونکاريی و شهفافبوونی که ك وەرگرتن له هزری دەستکرد و ئهرکهکانی له
کۆمه گادا ﻻيهکی ک شهکهيه و ﻻيهکهيتری داهاتووی ئاکام و ئهزموونی بهڕ وەچوونی
جيهانی کارييه .کات به ش وازی گشتی باس له هزری دەستکرد دەکرێ زۆرجار وەك
تووناکهر ياخود بکوژی کار وبار ،مهترسيدار دەنو ن  .ديارە که کوەرگرتنی بهردەوام
و زياتر له هزری دەستکرد ژمار کی زۆری پيشهی مرۆڤ له ئهستۆی خۆی دەگرێ
و کارەکان له دەست ئهو مرۆڤانه دەرد ن .
به م مهترسی لهدەستدانی پيشه زۆر لهم ژە ئيتر باسی سهرەکی بهرپرسان نييه.
حيزب ،ڕ کخراوە کر کارييهکان و سياسهتوانان به ش وەی گهل ك ئاسايی هه س و
کهوت لهگهڵ ئهو کارە دەکهن که گوايه جيهانی کاريی ئهمرۆيی به تهواويی وەك خۆی
دەم ن تهوە و پار زگاريی ل دەکرێ .ئايا لهڕاستيدا وايه؟ ديارە گهل ك گونجاو دەب
ئهو شو نه کارييانهی بۆ مرۆڤ مهترسی پ ك د نن له ﻻيهن هزری دەستکردەوە
بگير تهوە .پرسيار لهسهر مانای ژيان به سروشتهوە نهلک ندراوە که مرۆڤ له بهيانی
زووەوە تا ئ وارێ بۆ ووەرگرتنی پارە کار بکا .لهڕاستيدا پهيوەندی ن وان مانای ژيان
و پارەوەرگرتن شت کی گهل ك نو يه .پرسيار لهسهر مانای ژيان ڕەنگه تهنيا له
سهردەمی دايك و باوە گهورەکانماندا کار کی باو و ئاسايی بووب  .ئهو ڕاستييه که
لهمڕۆدا ههميسان ماناداربوونی ژيان ژمار کی زۆری ﻻوانی بهخۆيهوە خهريك
کردووە به د نياييهوە پ شکهوتوويی و ئهزموون کی جوان و ئازاديخوازيی کۆمه گای
سهرمايهدارييه .به م کار له نانهواخانهيهکی گهورە ،ناوەندی بهستهبهندی کاﻻ يا
سندووقی سۆپيرمارک ت ك لهمپهر لهسهر ڕ گای دادەن  .ههرچهند بهه زتر بۆ پرسيار
لهسهر مانای ژيان له کۆمه گايهکی کﻼسيکی حهقدەست سکاﻻ بکا ،بهوڕادەيهش
کهمتر ئهو دوانه لهگهڵ يهکتر دەگونج ن .لهجياتی خۆ نووساندن به کۆمه گا کۆنهکهوە،
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کاردانهوەی نهريتی و حهقدەستی ئهو پرسيارە دروست دەکا :ئايا کۆمه گايهکی چاﻻكی
داهاتوو چلۆن دەبينرێ که پڕبايهختر له کۆمه گای حهقدەستی ئهمرۆيی ب ؟
هزری دەستکرد ئهو ل هاتووييهی ههيه بتوان مرۆڤی کر کار بکاته کۆيلهی
پرۆسهکان – به م هاوکاتيش ل هاتوويی ئازادی پ دانی بۆ ئهو مرۆڤانه ههيه که کاری
مانادار بهڕ وە نابهن .ئايا بهکاره نانی هزری دەستکرد دەب ته هۆکاری سهرەکی بۆ
گهورەتربوونهوەی مهودای ن وان چينی ههژار و دەو همهند ،ياخود کۆمه گايهکی
تهواو نوێ به سيستهمی جياوازی متمانهپ کراو و ناسينی کۆمه يهتی زياتر پ ك د ن ؟
– ئهو پرسيارانه له ﻻيهن بهرنامهداڕ ژانهوە دياری ناکرێ به کوو له ﻻيهن
سياسهتوانانهوە بڕياری لهسهر دەدرێ .ههر ئهو سياسهتوانانهشن که دەب بڕيار بدەن
ئايا بازاڕی ئابووری کهسيی لهژ ر کۆنتڕۆ ی چهند کارخانهی پ شکهوتوودا دەم ن تهوە
يا لهژ ر دەسه تی بازاڕی ئازادی ئابووريی کۆمه يهتی بهردەوامدا .بهوڕادەيهی
مرۆڤ زياتر ناچاﻻك و غافڵ ب و گوێ نهداته سياسهت و خۆی له چاوەد ريکردنی
بۆچوونه جياوازەکانی سياسهتوانان بدز تهوە ،بهههمان ڕادە زياتر ڕ گا بۆ
سياسهتوانان خۆش دەکرێ بۆ ئهوەی بتوانن به ساکاری بڕيارمان لهسهر بدەن .ئهگهر
سيستهمی هزری دەستکرد بههۆی پ شکهوتنخوازی له داهاتوودا بهردەوام کونتڕۆ ی
له دەست مرۆڤ بچ ته دەر – که به ئهگهری زۆر بهرەو ئهو ئامانجه دەڕوا – تهوەری
سياسهتی ميزانکردنی ڕ ساکان له ﻻيهن ياسای نو وە ڕ گاچارە بۆ تاقم ك له ک شهکان
دياری دەکا .ئهو بارودۆخه دەکرێ لهگهڵ بهربهرەکانی له ههنبهر کارەساتی کهش و
ههوادا هه سهنگ نرێ .ئهو کارانهی لهمڕۆدا نهتوانين به ه زەوە پ شيان پ بگرين ،له
داهاتوودا بهڕادەيهك بهه ز دەبنهوە که ئيتر نهتوانين بهربهرەکانيان له ههنبهردا بکهين.
بۆ ڕووبهڕووبوونهوە لهگهڵ ک شهکانی داهاتوومان نه هۆکار ك بوونی ههيه به
قهزا و قهدەری بسپ رين و نه ئ مه کاتی ئهوەمان دەب خۆمانی پ وە خهريك بکهين.
ديارە ﻻپهڕەی م ژووی داهاتوو ه شتا ههر سپييه و هيچی ت دا نهنووسراوە .ئهگهر
کهوانهی گهشهکهر و سنوردارکردنی گهشهسهندنی زانياريی ت کنيکی تهنيا وەك
ئهفسانهيهك خۆی نيشان بدا ،لهپڕ کدا مهيدان کی گهورەی کاريمان بۆ دەکر تهوە ،که
لهو دا کۆمه گاکان لهسهر خۆيان ،بايهخ و بهها ئينسانييهکان و ئامانجهکانيان،
ت گهيشتوويی و متمانهيان بۆ پ ك دێ .هزری دەستکرد نهك ههر سنوورەکانی ،به کوو
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ﻻيهنه بهه زەکانيشی بۆ مرۆڤ دياری دەکا .سهفهری بچووکی ئيمه بۆ ناو د ی
مرۆڤايهتی دەبوو نيشانی بدا که خه ک ،ڕووداوە ڕاستهقينهکانی جيهان به چ ش وەيهکی
خهيا ی ،سۆزداری و زۆرجار نهگونجاو سهير دەکهن.
له ﻻيهکيتريشهوە دەب گومانی ئهوە بکهين که پسپۆران و زانايانی ت کنيکی زانستی
و ئابووری به ل هاتوويی کاريی خۆيانهوە – بهتايبهت لهسهر ئهو شتانهی ل يان
دەبيستين ،زياتر لهسهر کرين و فرۆشتنی بهرچاوی بازاڕيی بۆمان بدو ن ،نهك لهسهر
ئهو شتانهی ژيان بايهخدار دەکهن .کهوابوو له ڕوانگهی ئابوورييهوە گهل ك بهه زن،
به م له ڕوانگهی کۆمه يهتييهوە گهل ك ﻻواز .بهتايبهت له پهيوەندايهتی لهگهڵ
سيليکۆن ڤالی که يهك له شو نه ههرە گرنگ و پ شکهوتووەکانی ت کنۆلۆژی جيهانه،
ناکرێ ناکۆکی ههب  .مانادان به ژيان لهسهر خۆ ب وکردنهوەی ب وچان و
سوودوەرگرتن له کانزا سروشتييهکان بۆ بهرزکردنهوەی ڕادەی شادکردن و
بهختهوەربوونی مرۆڤ نييه .مانای ژيان خودی ژيانه به م نهك له ڕوانگهی
بيۆلۆژيکييهوە به کوو به مانای ڕاستهقينه .هيچکهس ﻻيهن کی دياريکراو بۆ سروشت
و مرۆڤايهتی دياری ناکا جيا له سوودپهرستان و پ غهمبهرانی درۆيين .ههروەها
ههرکهس بڕ ك له مانای ڕاستهقينهی ژيانی مرۆڤ ت بگا ،ت کنۆلۆژيا و چاﻻکييهکانی
به ش وەی بيۆلۆژيکی سهير ناکا به کوو زياتر له ڕوانگهی فهرههنگييهوە دەيانبين .
ژيانی ئينسانی و پ کهوەژيانی مرۆڤ زياتر لهوەی بههۆی سيستهمی ت کنيکييهوە
ج ی ل ت گهيشتن ب  ،له ڕوانگهی فهرههنگييهوە دياری دەکرێ .بهرنامهداڕ ژانی
هزری دەستکرد و ئهو کهسانهی دەيانهوێ که کی ل وەرگرن ،دەب گهل ك وورد
خۆيان ڕاب نن و ف ری هه س و کهوتی دروست بکرين .ڕاگرتنی زەينی ئهمڕۆيی بهو
مانايه نييه به ساکاريی له ههستی ناسياوی خۆمان که کوەربگرين .ش وەی کاری ژيانی
ديجيتاليی ئ مه دەب وەك تۆڕ کی پهيوەندايهتی و ئينسانی بۆ قازانجی خۆدی مرۆڤ
که کی ل وەرگيرێ .بۆ بهشداريکردن يا پ داچوونهوەی کۆمه يهتی ياخود سنوور
دياريکردن بۆ ههسته سۆزدارييهکان ،هزری دەستکرد بۆ ههميشه وەک کهرەسهيهکی
ب بير و م شك دەمين تهوە .ماناداربوون و گرنگايهتی پرۆگرامه داڕ ژراوەکانيان
خا ی کو ر و ﻻوازی ئهوانه و هيچ هۆکار ك نييه بۆئهوەی گومان بکهين ئهو کهس و
ڕ کخراوانه ئازار بدا که که کی ل وەردەگرن .ههر کهس تهنيا ههست به قازانج کی
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بکا ،له ههر ڕەههند کی مانايی خۆ دەشار تهوە .ئهو ک شهيه و يهك ﻻيهنهبوونی
پ شکهوتوويی ت کنيکی پ شتريش له سهدەی نۆزدەههمدا زۆر به باشی ڕوون کرابۆوە.
بۆ فهيلهسۆفی فهرههنگی ماکس و بهر " "Max Weberئهو شتهی ئهو ناوی "ژيری"
ل نا ،شمش ر کی دوو سهر بوو 36.ئهو له سهرەتاوە وەك ڕ کوپ کييهکی مهزن و
سيستهم کی بونياتنهری ئابووری ،کۆمه يهتی ،زانستی ،ت کنيکی و ياسايی ج ژنی
بۆ گرت ،به م بهپ ی کات زياتر هه س و کهوت کی ناخۆشی ت دا پ كهات ،چونکه ئايا
ئهخﻼق ،فهرههنگ ،هونهر و تهنانهت هه س و کهوتی س کسيش ماوەيهکی زۆرە
لهناو مرۆڤدا عهق نی نهکراون؟ ههروەها ئايا لهڕاستيدا جيهان کی بهتهواويی
مهجازی ،به ب چاﻻکی ،بۆچوون و نه نی و بهشداريکردنی مرۆڤ وەك سهرەکيترين
ئهندامی پهرەس نراوی ناو بوونهوەران ،بايهخی ژيانکردنی دەب ؟
لهڕاستيدا "فهرههنگی زەينی" ت کنيکی ،دەب مرۆڤ له ژيانی ناخۆش و کاری
زۆر و قورس ڕزگار بکا .ئهو پ شکهوتنخوازييه دەب مرۆڤ له سروشت و
سنوورەکانی ئازاد بکا .به م کهرەسهی ژير بهو ش وەيهی له خزمهتکردن به تاقم ك
مرۆڤی سهرمايهداردا ب و تهنيا به مهبهستی پارە کۆکردنهوە و چهوساندنهوەی مرۆڤی
ههژار که کی ل وەرگيرێ ،نهك ههر ئازادی و سهربهخۆيی بۆ مرۆڤ بهدياری
ناهين به کوو به ش وەيهکی نوێ مرۆڤ دەکاته کۆيله و هۆگری خۆی ،و تهنيا
ک شهکانی ژيانيان لهبير دەباتهوە .ت کنيکی نوێ مرۆڤ لهسهر ڕ گای ژيانی
دەتراز ن  ،چونکه به ب ئهو ئيتر ژيانی بۆ ناکرێ و وەك ڕاوچييهك بهردەوام و
لهههر شو ن ك وەدوای دەکهوێ .ئهو کهرەسهيه کراوە به ئامانج ك و لهجياتی ئهوەی
مرۆڤ تهنيا بۆ هاسانکردنهوەی ژيانی که کی ل وەرگرێ ،ئهو که ك له مرۆڤ
وەردەگرێ .لهکۆتاييدا کهرەسهی ت کنيکی پهرجۆيهکی وەك پارەی ل دروست
دەکرێ ،به ب لهبهرچاوگرتنی زيانی کارەکه ،خۆی لهخۆيدا بايهخدار دەکرێ .ئايا
لهوناوەدا هيچ دەرس کمان وەرگرتووە؟ يا ههر وەك ههميشه مرۆڤ تهنيا کات زيانی
ل بکهوێ ،وشيار دەب تهوە؟ ئايا چاوەڕوان دەم نينهوە ههتا هزری دەستکرد سواری
کۆ مان ب  ،ژيانی ڕۆژانهمان دياری بکا و جيهانی کاريمان ل توونا بکا و کونتڕۆ ی
36
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بهتهواوی لهدەستمان دەرچ ؟ بڕيار لهسهر بهها ئينسانييهکانی ژيانی مرۆڤ بدا ،به
ب ئهوەی بزان ياخود له ههستی مرۆڤ ت بگا چارەنووسمان دياری بکا و دياردەی
د موکراسيمان ل ﻻواز بکا ،که سا يانی در ژە خهباتی بۆ دەکهين و قوربانی بۆ
دەدەين؟
تهواو بهو هۆيانهوە هزری دەستکرد مرۆڤ ناچار دەکا و نهيهکی نوێ له خۆی
بخو ق ن و به ووردی بزان نيازە ڕاستهقينهکانی چين .ئ مهی مرۆڤ ناب داهاتووی
خۆمان بخهينه دەست توانايی بهرنامهداڕ ژان و خاوەنه سهرمايهدارەکانيان .ئهوە
پ شکهوتوويی زانستی ديالکتيکييه .وانهی هزری دەستکرد لهسهر ئهوە ساغ نهبۆتهوە
وەك کهرەسه ژيرانه بير کهينهوە ،به کوو ههست بهو ڕاستييه بکهين که عهق نييهت
چ کار ك دەتوانی بکا .بهتايبهت لهم سهردەمهدا و به هه سهنگادن لهگهڵ کهرەسهکان
دەکرێ بايهخ و مانای ژيانی مرۆڤ ووردتر و باشتر له ههر سهردەم ك و نا بکرێ.
لهجياتی ئهوەی بير له پ کهوەژيان لهگهڵ کهرەسه بکهينهوە ،دەب زياتر لهگهڵ مرۆڤ
و بوونهوەرانيتر ژيانی هاوبهش پ ك ب نين .به در ژايی مليۆنان ساڵ ،گهشهسهندن
مرۆڤ و بوونهوەرانيتری به باشی لهگهڵ بارودۆخی ئهم پﻼن ته ڕاه ناوە ،هزری
دەستکرد ئهگهر جهههننهم کمان بۆ ساز نهکا ناتوانی له ماوەيهکی کهمدا بهههشتی
سهر زەويمان بۆ بخو ق ن .
ئهگهر وەدوای ڕ نو نی مرۆڤی زانا بۆ هاسانکرنهوەی ژيان و ڕ گاچارە دۆزينهوە
بۆ ک شهکانی دەوروبهرمان کهوتووين ،دەب به چاوی کراوەوە ئاگاداربين
پ شکهوتنخوازی لهخزمهت ههموو چينهکانی کۆمه گادا ب و تهنيا له چوارچ وە و
بازنهی تاقم ك مرۆڤی چهوس نهردا بهرتهسك نهکر تهوە .ئهگهر بهختهوەرييهك ههب ،
دەب تهنيا ل رە و لهسهر ئهم پﻼن ته بهدوايدا بگهڕ ين .ديارە پ شکهوتوويی و زانست کی
زۆر له داهاتووی ژيانماندا لهسهر ڕ گامانه ،کهوابوو دەب له ههنبهرياندا بو رانه
خۆڕاگری بکهين .خهون و خهيا ی ژيان له داهاتوويهکی نيزيك له شو ن کيتری جيا
له زەوی له ﻻيهن مرۆڤی سهرووی مرۆڤهوە به هه سهنگاندن لهگهڵ ههو دان بۆ
پ که نانی زەوييهکی سالم و ب ک شه گرنگايهتی نييه .با دەست بدەينه دەستی يهکتر و
لهجياتی فانتازيا و خهونی خهيا ی ههست به بارودۆخی ڕاستهقينهی زەوی بکهين و
ههوڵ بدەين ژينگهی خۆمان و بوونهوەرانيتر توونا نهکهين .گرنگ ئهوەيه تا ئ ستا چ
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ت گهيشتووييهکی دروستمان لهسهر سروشت و ژينگهی دەوروبهرمان بووە و به
ئهزموون وەرگرتن له خا ه نهر نييهکانی ،چلۆن دەتوانين به باشی ژينگهيهکی سالم به
نهوەکانمان بسپ رين.
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گوتهی کۆتايی

هزری دەستکرد دەتوان کونتڕۆ ی مرۆڤ بکا به ب ئهوەی ههستی پ بکهين.
تهلهفۆنی مۆبايل لهمڕۆدا ئاخافتنمان لهگه دا دەکا ،کاتژميری مهچهکی دەستمان ههموو
زانيارييه س مهتييهکانمان تۆمار دەکا ،کامپيۆتر ههنگاوە کارييهکانمان به ش وازی
ئوتۆماتيک بهر وەدەبا ،ئوتۆمۆبيل ،فڕۆکه و دڕۆنه خۆيان سهربهخۆ هيدايهت دەکهن
و ڕۆبۆت و کامپيوتر زۆربهی پيشهی مرۆڤيان له ئهستۆ گرتووە و تهنانهت بۆ
پشکنينی پﻼنيتی دەوروبهرمان که کيان ل وەردەگيرێ .ئورگانيزمی بيۆلۆژيکيش
نموونهيهك له سيستهمی هزر و ژيرن که وەك مرۆڤ له ڕەوتی گهشهسهندندا
پ كهاتوون و دەتوانن سهربهخۆيانه ک شهکانی خۆيان چارە بکهن .زۆرجار سروشت
مود ل كه بۆ پ شکهوتوويی ت کنيکی .زۆرجاريش زانست و زانايان ڕ گاچارەيهکی
باشتر له سروشت دەدۆزنهوە .کهوابوو شت ك به ناوی "هزری کاميل" بوونی نييه
به کوو دۆزينهوەی ڕ گاچارەيهکی گونجاوە که دەکرێ له ﻻيهن سيستهمی ت کنيکی يا
سروشتييهوە دامهزرێ .له پشتيانهوە جيهان کی ئالگاريتمی وەستاوە که ڕۆژ بهڕۆژ
قايمتر ،ئا ۆزتر و بهه زتر دەب تهوە .ئ مه ههموومان ڕۆژانه شاهيدی پرۆسهی جيهانی
ئينترن تين و دەبينين کار کی وا مهزنی گلۆبالی به ب بهشداری مليۆنان سنسۆری
ههستپ کهری ئهلکترۆنيکی نهگونجاو دەب  .ههروەها پشکنينی زانستی پزشکييش به
ش وەيهکی بهرچاو له ئالگاريتمی هزری دەستکرد بۆ دۆزينهوەی ياسا و م تۆدە
نو يهکانی دەرمانی و س مهتی که کی ل وەردەگيرێ .پشکنين و تاقيکاريی لهسهر
هزری دەستکرد بۆ هاسانکردنهوە و گورجکردنهوەی کاری مرۆڤ داهاتوويهکی
ڕوونی بۆ خو قاندووە.
تاقم ك مرۆڤ لهمڕۆدا باس له هزر کی لهڕادەبهدەر بههۆش دەکهن که له داهاتوودا
دەتوان ترس و ناهوم دی لهمرۆڤدا پ ك ب ن  .مرۆڤ دەب له سهرەتاوە له ت کنيکی
ئهو بوارە ت بگا ئينجا دەتوان توانايی و سنوورەکانی گومان بکا .تهنيا لهڕووی ئهو
ت گهيشتووييهوە دەکرێ شو ندانانی کۆمه يهتی هه سهنگ ندرێ.
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ناکرێ چاوپۆشی له کارە زانستييهکان و چاﻻکيی مرۆڤی ئهو بوارە بکرێ .بهڕاستی،
له چهند دەيهی داهاتووەوە ههنگاو کی بهرزی زانستی له ههموو بوارەکاندا
هه نراوەتهوە .ههر وەك پ شتريش ئاماژەمان پ کرد ،بهو مهرجهی پ شکهوتنخوازی
له خزمهتکردن به ههموو مرڤ کی سهر ئهم ههردەدا ب  ،داهاتوويهکی گهل ك پيرۆزە
و دەب ههر مرۆڤ ك پ شوازی ل بکا .به م ئهگهر ئهزموونی ئهو پ شکهوتووييانه
ههر وەك گومان دەکرێ ،تهنيا له خزمهتکردن به تاقم ك مرۆڤی سهرمايهداردا ب و
بارودۆخی سياسی ،ئابووری و کۆمه يهتی پ کونتڕۆڵ بکرێ که مرۆڤ بکهنه
کۆيلهی مود ڕنی سهدەی بيست و يهکهم ،دەب گهل ك ڕوون و ئاشکرا ههر وەك
سهردەمی ديکتاتۆرانی پ شوو هه و ستی لهههنبهردا بگرين و نهه ن ديکتاتۆريی
ديجيتالی بخو ق ندرێ و کۆنتڕۆ ی سهر و ما مان بکا.

تهواو
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