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 آاوه ئاهه نگه ری... سه ددام ڕووخا یان سیستمك؟ 
 

آۆمه گای ''بۆ ومی ئه و باسه  پویسته ئاماژه به دوو چه مك بكرت آه ده توان تیشك بخاته سه ر بابه ته آه، یه ك له وانه  
به و مانایه آه هزری مرۆڤ یا .  دا ده ژینیه؛ آه ده گه ڕته وه سه ر ئه و آۆڕو آۆمه نه ی له آه ش وهه وایه آی سوننه تی' 'میكانیكی

مرۆڤه آان له حاه تكی آۆن و په ره نه گرتوودا جه وه الن ده آات، پوه ندیه آان زۆرتر له هه ست و نه ریتی زۆر له وه  پش سه رچاوه ده گرن و 
نه ریتك، شوازك، بۆچوونك  وڕسایه ك آه . یاساهه روه ها پوه ندیه آانی نو آۆمه گا زۆرتر له سه ر هه ست هه ده سوڕن هه تاآوو 

له آۆمه گایه آی وادا . له مژیشه له نو نه وه آانی پشووی آۆمه گای میكانیكیدا هاتوه ته دی ده بته سه رچاوه ی آردارو جونه وه
ه و آارانه ش له نه وه یه آه وه بۆ نه وه یه آی آاره آان حیرفه یی و پشكه وتوو نین، آه سك چی ده زان ئه وی دیكه ش هه ر ئه وه و ئ

ده سته ت له . له آۆمه گای میكانیكی دا آه سك سه رۆآه و به  جگای هه موان بیر ده آاته وه، قسه  ده آات  و بیار ده دات. ده گوازرته وه
آه س بۆی نیه له سه رووی ئه و سه رۆآه وه  . ست سه رۆآهخواره وه ده ست پده آات و به ره و سه رێ ده ڕوات به م  قسه  و بیار به ده 

له . ، واته  یه  ك آه س له  سه رووی هه موو آه سك) وه ك آه لله قه ند(ده سته ت هه مییه . قسه یه ك بكات یان ڕه خنه یه ك بگرت
، آاره آان له ) به ژن و منداه  وه(ه  و باب  و آوڕ ده ژین، باپیر''خزانی گه وره''بنه ماه ی آۆمه گای میكانیكیدا آه زۆرتر وه ك 

له آۆمه گایه آی ئاوادا ڕامانی مرۆڤ نه چوه ته گۆڕه پانی . گه ره ترین ئه ندامی ماوه به ره و خوارێ فرده آرن  و هه ر یه آیشن
 .  و نه  گۆڕاونگۆڕانكارییه وه، آاره آان، فرآارییه آان، ئه ندشه آان، ئامرو آه ره سته آان ساده

سه باره ت به ڕامیاریش هه روایه؛ ده توانم بم آه گۆڕانكی عه قنی و به ڕۆژ له پنسیپه آاندا نایه ته دی، سیسته می سیاسی زۆرتر 
 له بنه ماه آه دا به بنه ماه ییه و له سه ر پوه ندی خزانی وخزمایه تی ساغ ده بته وه و ده سه ت و پگه ی سیاسی له گه وره وه بۆ بچووك

هه وه آی له  . هه بژاردن آه سه ره آیترین و ئه ساسیترین یاسای پشكه وتنه بایه خی پنادرت و نایه ته ئاراوه.  خه ت ده گات
 روایه و آه س بۆی بنه ماه یه آی آۆمه گای میكانیكیدا قسه ی یه آه م و بیاری ئاخر گه وره ی ماڵ ده یدات، له ده  سته تی سیاسیشدا هه

 . به هۆی نه بوونی پرنسیپی ڕه خنه گرتن! نییه قسه ی وه سه ر قسه ی سه رۆآی سیاسی بكه وت ده نا سه زا ده درت؟
 دا هزر و ئه ندشه ی به شه ری له جه وه الن و گۆڕانكاری و به ره وپش چوون دایه، تاآه آه سك ناتوان''آۆمه گای ئۆرگانیكی''به م له 

وه ستای هه مووآاره آان بت هه ر له به ر ئه وه یه آه هه ر آاره ی یان بین هه ر آه سه ی له جگای خۆی خاوه ن نرخ و پایه یه آی به رچاوو 
 سك به نه بوونی هه ر ئه ندامك سیستمه آه  تك ده چت یان له آار ده وه ست، به پچه وانه ی آۆمه گای میكانیكی ئه گه ر آه. شیاوه

به م له . یان آه سانكیش نه منن چه رخه آه له سووڕان ناآه وت و ئه ندامانی دیكه ده توانن درژ ه به آاربده ن و جگری بكه ن
 و له دڵ آارك ده آات(آۆمه گایه آی ئۆرگانیكیدا وه ك ئه ندامه آانی له شی مرۆڤ له گه ڵ ئه وه ی هه ریه آه و آارك ده آات و سه ربه خۆیه  

ئه گه ر ئه ندامك نه منت بۆشایی دته پش و سیستمه  آه . به م پوه ندكی ڕاسته  وخۆ  و چوپ له نویاندا به رقه راره) پ جیایه
 له بۆیه  له آۆمه گایه آی وادا هه موو به بوونی یه آتر ڕازین و آه س آه س ڕه ش ناآاته وه و هه ر آه س. تووشی آه ندو آۆسپ ده بت

هه وڵ ده درت بۆ . له آۆمه گای ئۆرگانیكیدا یاسا ساالره نه ك نه ریت و خزمایه تی و هه ست. جگای خۆی بایه خ و نرخی خۆیی هه یه
 . به ره و پشبردنی حرفه و ئیشه آان، ده سته تی سیاسیش ئاسۆییه نه ک ئه ستوونی و بیار بیاری گشتیه نه ك تاآه  آه س

  و نیزامی به عسبه م سه ددام
سه ددامیش بابه گه وره ی آۆمه گایه آی میكانیكی به سیستمكی سیاسی میكانیكی وه بوو، ئه و له دووندی آه لله قه ندی ده سته تدا 

گشتی بیاری یه آه م و ئاخر بوو، ده زگای سیاسی ئیداری حكومه ته آه بریتی بوون له خزم و آه سی سه ددام و هه بژاردن و ڕاپرسی 
بایه خكی نه بوو، هه مووی خه ك له خواره وه ی سه ددام دا بوون و ئه و به جگای هه موو خه ك و بۆ هه موو نه وه آانی ئه و وته 

 . هه وستی ده گرت و بیاری ده رده آرد
 !بۆ ڕووخا؟
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و دونیای به  دوای خۆیداوه   و ئابووری  و سیاسه ت  و دین  دونیا آه وتبوه نو سیكلكی تازه گه ری و پشكه وتنه وه، ئه و سیكله ی آه هه مو

له پوه ندكی وه ها چ و پ و خرادا آه هه رچه شنه به رگییه ك . هتد خستوه ته نو بازنه ی جه بری خۆیه وه. .  . و آه له پوور
نك ده شكوی تیه تیدا خۆی ه آه له بواری جۆربه جۆری سیاسی، دینی'' پلۆڕالیزم''  ، ئه ویش ن ئابووری، آه له پووری و آۆمه ،

ی ژنی گریاوه و آوتویه تی آه هاوآاره آانی خه یانه تیان پكردوه بۆیه شكستی خواردوه، ''سه میرا''هه رچه ند سه  ددام له الی . ده نونت
د ده توانین به سه ددام بین آه نه  ته نیا تۆ به لكوو بۆیه ئمه ی آور. ه  نه ک ڕۆژگاروو ڕاستیه آانی ''سه ددام''به م ئه وه ته نیا قسه ی

، ''هه ر آۆمه گایه آی میكانیكی، هه ر سیسته مكی سیاسی و هه رتاآه آه سكی یه ك الیه نه و میكانیكی مه حكووم به شكست و دۆڕانه
 ، جا سه یر نیه  ددام  و سیستمكی وه ک به عس نه ماوهئه گه ر واب مژوو جگایه آی بۆ سه. ئه وه ش خه یانه تی مژوویه  نه ك خزم و آه س

آه به نه مانی آه سك ڕووخانی سیستمكی به دواداب، چوونكی ئه وه زات و ڕاستی نادمۆآراسی و نه بوونی پلۆڕالیزمی سیاسی، 
 بین به ڕووخانی باره گای س براآه ی بۆیه ئمه ی آورد ده ب دڵ خۆش  و دنیا. فه رهه نگی، ئابووری و دینیه له دونیای ئه ڕۆآه دا

 سه ددام له ئران، تورآیاو سوریا
 پیرۆز بت له آورد
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