
 دا هیچوپوچ کۆتایی مێژوو لەناو سیستمی 

 

 : ئاوات محەمەد نووسینیشرۆڤە و 

   یهیچوپوچخوێندنەوەیەک بۆ کتێبی سیستمی 

 کەنەدا(. زانکۆی کیوبیک لە کان لەسیاسییەنووسینی: ئاالن دەنۆ )مامۆستای فەلسفە و زانستە 

 

باشترە نەخوێنیتەوە، ھەموو  خوێندنەوە ئەگەر تێڕوانینت بۆ ژیان و دەوروبەر نەگۆڕێت،  
دەکرێن، تێڕوانینی    کتێبێکیش ئەم خەسڵەتەی تێدا نییە، کەمن ئەو کتێبانەی لەسەر ئاستی جیھان چاپ

بیرکردنەوەت   لەسەر  کاریگەری  کتێبانەی  لەو  یەکێکە  دەنۆ  ئاالدن  کتێبەی  ئەم  دەگۆڕن،  مرۆڤ 
کوردیدا وشەیەکم نەدۆزیەوە    )لە   وچھیچوپاتدەکێشێت، سیستمی  ڕ  ناونیشانەکەیەوە  دادەنێت، ھەر لە 
،  وەرگێڕدراوە بۆ عەرەبی    'نظام التفاھة'کە بە    ،نسی بگرێتەوەڕەفە  'La mediocritie'جێگەی وشەی  

دەربارەی ئەم    دادەگەێنێت، لەم نووسینەم  ئەسڵدا مانای ناوەڕاست یان ناوەند  کە زاراوەکە خۆی لە
ەستم کە دەنۆ بۆ پێناسەی جیھانی نوێ بەکاری  و وردی لەسەر ئەو چەمکانە ب  ەمەوێت بەد  ،کتێبە

ی خۆمان  کۆمەڵگەەوتە فکرییە نوێیە لەسەر  ڕ  لەسەر کاریگەرییەکانی ئەم  دا ھەندێک شوێن  ھێناوە، لە
  خۆماندا دەخەمە   یکرییلەناو کایەی سیاسی و ف  ھیچوپوچسیماکانی سیستمی    دەوەستم و ھەندێک لە 

 وو.ڕ

لە کتێبە  پێک  ئەم  بەش  بەشێک    پێنج  ھەر  دیاریھاتووە،  بوارێکی  لەسەر  وردی  کراو بە 
خوێندنەوەی ئەم  دەکات،  کە  ەیشیکردنەوە  کتێبەیە  ئەو  بۆ  بە   من  عەرەبیز  کراوە  واتە    ،مانی 
ئەو   بۆ  دەنۆ  وتەکانی  لە وەرگێڕانە  دیاریکردنی  جێگەی سەرنجە  ئەوەی  سەرەتاوە    دەگەڕێتەوە، 

دەکات، جەوھەری  کە  پرسیارێکی  کرۆکی  چییە؟ دەڵێت  ھیچوپوچ  ھەیە    سی  توانای  ئەوەیە 
ھیچوپوچێکی وەک خۆی بناسێت، بەم شێوەیە یەکتر دەناسن و بەرگری لەیەکتری دەکەن و پلەی  

ۆژ ژمارەیان  ڕ ۆژ لەدوایڕ ەیگرووپەکەوێتە دەست ئەو دیەکتری بەرز دەکەنەوە، تاکو دەسەاڵت 
  دەنۆ بە   ەی ئەم وتەی  . دا دەگەڕێت دوای سەرقاپی خۆیزیاتر دەبێت، وەک کورد دەڵێت مەنجەڵ بە

ەکان یەک دەدۆزنەوە و  ھیچوپوچکە چۆن بئێستای خۆمان بەراورد بکەین، سەیری کایەی سیاسی 
دێت بنەمای ستراتیژی    کان بکە، ئەوەی گاڵتەیان پێ سیاسییەگەمەی خۆیان دەکەن، سەیری پارتە  

مەعریفەی   پێسیاسییە و  پشتی  ئەوەی  گەمژەسدەبە  ،  و  تن  گەمژە  کۆکردنەوەی  و  کردن 
ناوەستێت، ھیچوپوچ بەمەندەوە  تەنھا  دھیچوپوچی  گرووپۆژانە  ڕ  ەکانە،  نوێ  و  و ری  دەبێت  ست 



ە کۆنەکان کار  گرووپی ئێستا پەیڕەو دەکرێت، ئەمە جگە لەوەی  سیاسییە دەبنە بەشێک لەو گەمە  
خۆیان و بیکەنە بەشێک  کێفی  ڕ  بھێننە ژێر  ،وست دەبنئەوە دەکەن چۆن ھەموو ئەوانەی درلەسەر  

لەم دۆخە    پێوە بەڕێوە دەبەن، ھەر  ی یھیچوپوچلەو بزوێنەرە گەورەیەی گەمژەیی و   بۆ ئەوەی 
پشت بەو ناوەندکارییە    ھیچوپوچدەنۆ جوان ئەمەشی پێکاوە، سیستمی    ،ی ئێستامان بگەینسیاسییە 

زنەوە تا ببێتە چەقی  کە کادری ناوەندی بەڕێوەی دەبات، ئەم کادرە ئەکتێکی بۆ دەدۆ   دەبەستێت
  ووکاردا ھەموو شتێکیشە، لەم پرۆسەیەدا وا ڕ  بنەمادا ھیچی بەدەست نییە و لە  مەسەلەکان کە لە 
استەکان بۆ ئاستی دەسەاڵت بەرز بکرێنەوە، وا وێنای دەکەن ببێتە پێوەرێک ناچار  ڕدەکرێت پلە ناوە 

و ژیارییەکان دەکەن و دەبنە چەقی  بەھا گرنگ    بین ملکەچی بین، وا وێنا دەکرێن ئەمانە بەرگری لە 
لێبوکێک زیاتر    بنەمادا ئەمانە جگە لە  لە   ملمالنێ و یەکالییکردنەوەی کێشمەکێشی کۆن و نوێ، کە 

در بۆ مرۆڤ  ئەو ھەستەش  نین،  تر  لەم سیستمە  ھیچی  کە  ەدا خاوەنی  ھیچوپوچوست دەکرێت 
لێکدانەوەی  یئازادی ئەم  دەپارێزن،  بۆ  ئازادییەی  ئەو  ئەمان  و  دەسەاڵتە    ەی خۆیەتی  بەسەر  دەنۆ 

بزانە چو    بھێنەگشتییەکاندا   بکە،  تەماشای دامەزراوەی  ڕ  پراکتیزەی  بۆ دەردەکەوێت،  استییەکت 
چوارچێوەی    شیان بکەن، کە لە یخۆ   ناتوانن بەرگری لە   پەرلەمانی بکە بەدەست کێوەیە، کەسانێک کە 

لە ئ ئەمان  سیستمەدا  ھەموو    ەم  بن،  بااڵ  خۆیان  ئەوەی  نەک  بااڵ،  پلەی  بۆ  چوون  ناوەڕاستەوە 
  بەرنامەی پارتەکەی بە   ھەمان شێوە، واتە ئەمانە کادرە گوێڕایەڵەکانن، کە  دەسەاڵتەکانی تریش بە 

ک  ھەرا و زەنای ناو ھۆڵەکان خۆی وەک داکۆکیکارێ  دەستەجمەعی دەباتە ناو ھۆڵی پەرلەمان، لە
بەرزکردنەوەکانیشی بۆ داڕێژراوە  دەنگوڵە و وتە و تەنانەت  و بنەمادا ھەموو ج  دێتە پێشچاو، بەاڵم لە

 و ئەم وەک ئەکتەرێکی باش تەنھا ئەوەی لەسەرە نواندنێکی باش بکات. 

بە  دەبێت  ناوەند  کادری  یان  ناوەند  نوێنەرایەتی  کاتێک  و  ھەڵبژاردن  پارتێکی    یبابەتی 
ترین دامەزراوەکانی دەسەاڵتدا )پەرلەمان، دادگا، دامەزراوە داراییەکان،  ەناو گرنگبنکەفراوان دەکات، ل

وێردی سەر    و البۆرەکان( کۆمەڵێک واژە و گوزارشت دەبن بە   ۆژنامەوانیڕ  ومەت و ژووری و کو ح
لێک بتوانن  و  ھەبێت  تەواویان  مانایەکی  ئەوەی  بەبێ  وەک  زمان،  بکەن  دۆخێک  ھیچ  بۆ  دانەوە 

ئەمانە ئەو زاراوانەن کە    'پاکتاوکردن؟!  کۆمەاڵیەتی؟!  ینێوەندی خۆشنوودی  وشوێنی گونجاو؟!ڕێ'
، بەبێ ئەوەی ھیچ یەکێک  مەوکحواتە    ، وەک خۆیان دەڵێن دەبنە بنەمایەکی مۆدێرن بۆ گۆڤەرنانس

ۆ کرابێت، لەم بارەیەوە دەنۆ دەڵێت ئێمە  ۆشنی بڕ  لەم زاراوانە پێناسەیەکی ھەبێت و تێڕوانینێکی
ۆکراتی )دەسەاڵتی  لەژێر سایەی سیستمێکی ئۆلیگارشی )دەسەاڵتی دەستەبژێری کەمینە( یان بلۆت

لە دەوڵەمەندەکان( نەک  دەژین،  کە   دا  دیموکراسی  سیستمێکی  لەخۆ    سایەی  ئاراستەکان  ھەموو 
ھەرچی    ێکخراوە ناحکومییەکان دەدات، کەڕ  ڕۆڵی کۆمپانیا جیھانییەکان و   بگرێت، نووسەر ئاماژە بە 

باشوور دەوڵەتانی  ھەڵیدەلو   سەرچاوەی  لەھەیە  )مەبەست  باشوور    شێت  دەوڵەتانی  زاراوەی 



ێگەی چەندین زاراوەی بریقەدار و  ڕ کیشوەری ئاسیایە(، ئەویش لە کیشوەری ئەفریکا و بەشێک لە 
بەپێی    ھەموو ئەمانە  بەدامەزراوەکردن،کردنەوەی خولی بەھێزکردنی ئیدارەدان و خۆبەڕێوەبردن و  

حوکمی واتە  گۆڤەرنانس  بریقاداری  حەوکەمەڕ   پێوەری  یان  شێوەیە دەچێت  بەڕێوە  ەشید  بەم   ،  
ھەموو بەھایەک بەتاڵ دەکاتەوە، دەیکاتە دامەزراوەیەکی    دەسەاڵتەکانی وەک پەرلەمان و حکومەت لە 

ناحکحومییەکان وەک ڤایرۆسێک پێوەی دەناڵێنن و  ێکخراوە ڕ ئەم حاڵە ئێستا زۆرێک لە  ردوو، کە م
ێکخراوەکان ئەوەندەی گرنگی  ڕ  پرۆفیشناڵیەتی، چونکە لەم بارەدا   دەکەن ئەمە بریتییە لە   وا ھەست 

ۆمێنتەیشن و داڕشتنی سیاسەت و لەقاڵبدانی ئازادییەکان دەدەن، ئەوەندە  یکۆ ئیدارەدان و پالن و د  بە
نگر ئامانجە  و  تێڕوانین  بەو  لەبیر  ەنادنگی  دامەزراون،  لەپێناویدا  ئیشی  انی کە    ان دەچێتەوە 

خۆی خزمەتکردنی  نەک  گشتییە،  کایەی  دانخزمەتکردنی  بەھانەیە  بەو  ئەمەش  گوایە    ەکرێت، 
انە  یکاتێکدا ھەموو ئەم ئاڵۆزکاری  باش دەبێتە ھۆی ئەنجامدانی کاری باش، لە  یئیدارەیەکی بیرۆکراتی
ئەوەی   ھۆی  مەبەستگرووپدەبنە  خزمەتگوزارییەنەتوانن    ی  بن  لەو  پێویستە    سوودمەند  کە 

بێبەش    یە خزمەتگوزاری ھە  ستەیەک ھەیە زۆرێک لەوانەی پێویستیان بە ڕ  پێشکەشی بکرێت، بەاڵم 
  ، لە ''رۆژە یان تارگێت ئەمان ناگرێتەوەێکخراو یان پڕ  پێوەری کاری''ستەکەش ئەوەیە  ڕ  دەکرێن،

ۆشن نەبێت بۆ کارکردن و  ڕ  تێڕوانین الواز بێت و فەلسەفەیکیکاتێکدا ھەموو ئەمانە بۆ ئەوەی  
ەکان و ئێستا ھەموو  ھیچوپوچوترێت خاوەن سەرمایە  گدەبنە سەرقاپێکی ئەو مەنھۆڵەی پێیان دە

وو دەکەنە ھەموو کونجێکی ئەم  ڕ  ( Donorناوی بەخشەر )ممول( )    دەبەن و بە  جیھان بەڕێوە 
دەتوانن وەک ئەمان بن،  کە    پێیە   بۆ لەخشتەبردنی ئەوانەتەکنیکێکی ھەڵخەڵەتێنەریان    جیھانە، کە 

بۆ    زۆر جارەکانەوە، ئەم بەخشەرانە  ھیچوپوچئاسانی دەچنە ناو سیستمی    واتە ئەوانەی زۆر بە
ئەو  بدەن  ێکخراوێک ڕ  بە   ک ئەوەی پرۆژەیە بەپێی  ئامادە دەکەن و  ، کۆمەڵێک مەرجی پێشوەختە 

ئ دادەڕێژن ەدیزاینەی  پرۆژەکە  دەیانەوێت  دەکەن  کێڕ  کە  وان  ناچار  لۆکاڵەکان  ناحکومییە  خراوە 
بە  ئەمانیش  نا  ئەگەر  بکەن،  کار  ئەوان  پێوەرانەی  ئەو  ناو    بەپێی  ناچنە  پێشوو  شێوەی  ھەمان 

لە  زۆرێک  بەرنامەی  دەکات  وا  ئەمەیە  ھەر  ئەوانەوە،  بەرنامەکانی  ێکخراوە  ڕ  چوارچێوەی 
پێشخەر و ئامادەکار، بەمەش جەوھەری  تنەک دەس  ، ی جێبەجێکار وەربگرێتناحکومییەکان سیفەت

داواکارییەک گێژاوی  لەنێو  بەڕێوەبکارکردن  ئاڵۆزکردنی  و  بەخشەر  دەبێت  ردنانی  واتە  ون   ،
ێکخراوەکەش دەبنە سەرچاوەی مرۆیی، نەک مرۆڤێک بن و بتوانن بەپێی پێودانگەکانی ڕ  مرۆڤەکان و 
یان نییە،  یان ھەیە، ئەوەندە سیفەتی داینامیکیئەوەندەی سیفەتێکی میکانیکی بکەنەوە، واتە  خۆیان بیر
لەبەر بۆ    ھەر  زۆر  سەرمایەیەکی  الوازە،  زۆر  ئاستێکی  تا  کاریگەرییەکانیان  دەبینین  ئەوەیە 

بەپێی  ئەمە مەبەستی بەخشەرە جیھانییەکانە، لۆکاڵەکانیش    دەستکەوتێکی کەم خەرج دەکرێت، کە
واژۆی دەکەن لەم مەبەستە ال  ئەو گرێبەستەی  بەم  ب  ناتوانن  نییە  پەیوەست  ئەم دۆخە  کە  دەن، 



لە زۆرێک  و  جیھانییە  دیاردەیەکی  بەڵکو  خۆمانەوە،  باشوورڕ  ناوچەیەی  واڵتانی   ێکخراوەکانی 
دەناڵێنبەدەست ئەم نیەوە  کە  بەێکخراو ڕ  ،  ھاتوون  ئەمانە  الیە  ھەستەیان  ئەو  خۆیان    انە  پارەی 

وست بکەن، بەاڵم نازانن کەمترین بەش لەو  ی خاوەن ماف و نوێگەری درکۆمەڵگەدیموکراسی و  
 وو دەدات، بەر ئەمان دەکەوێت.ڕ  واڵتەکەیان تااڵنییەی لە

 

 دەکات حەزی پێ  ھیچوپوچئەو کەسایەتییانەی سیستمی   

ەکات و د  حەزیان پێ  ھیچوپوچدەکات کە سیستمی    ەسایەتی دیاریونەی کو دەنۆ پێنج نم
  وبارە بەرھەمی دەھێنێتەوە، کە و ێنێت و دەھپەڕی ئاگاییەوە بەرھەمی دکاریان لەسەر دەکات و بەو 

 :  بریتین لەم جۆرە کەسانە

پاسیڤبوون ئەم  پاشەکشە و    کەسایەتی کە بە   : ئەو تایپەیە لە (Brokenووخاو )ڕ  ی کەسایەتی -١
بەشدار  ەت ڕ  سیستمە  ئەوەی  بەبێ  لە ی دەکەنەوە،  خەسڵەتەکانی    یان  یان    ، ھەبێتناساندنی 

ئەم    ھەبێت، کە  ینێگەتیڤە و نایەوێت بەشداری  بەرەنگاربوونەوەی ئەم سیستمە، ھەمیشە ھەڵوێستی
 .  کردووە تایپە ئێستا پانتاییەکی باشی داگیر

ئەمری    ن: ئەمانە خوازیارن ئەم سیستمە ببێت بەوپوچھیچسروشتی خۆیان    ئەو کەسانەی بە  -٢
کە، ئەمانە  ەواقع، چونکە دەزانن ئەمان سوودمەندی یەکەم دەبن و ناکەونە دەرەوەی تابلۆ گەور

کە  ی، دەتوانین پۆلێنێک بۆ ئەمانە بکەین  ھیچوپوچسیستمی    پرۆسەی برەودان بە  دەبنە بەشێک لە 
داھێنانێک    و   دیار، بەبێ ئەوەی ھیچ تایلەنتێک یان بەھرە   بوونەتە کەسانی   دای ئێمەکۆمەڵگەلەناو  

ی  کۆمەڵگە ئێستای    ، لەسوودمەند بوون  لەو دۆخەبێت، بەاڵم ھەمیشە  یان کردارێکی بەرچاویان ھە
ئاسانی بیانناسینەوە    دەتوانین بە  ئێمەدا ئەم جۆرانە بەرچاون و پانتاییەکی باشیان داگیر کردووە، کە 

ئەوەی    ی نزمیئاست  ییھیچوپوچ   ھەموویان لە  ونەی بەرچاویان ببینین، کەو چەندین نمو دەتوانین  
نزم پێشکەش دەکەن، پاڵەوانە  کاری ئاست  کە  ن، وەک ھونەرمەندەکانپێشکەشی دەکەن لەیەکەوە نزیک

سۆشیالکا ناو  باڵۆنییەکانی  و  دەممرتۆنی  بەتایبەتی  مۆدێلیدیا،  جوێنفرۆشەکان،  و  و ەپیس    کان 
  رێکیش دابڕێژن و چەندین تایپی تر تەنانەت نازانن پرسیا  ارە بێئەرزش و بێبەھاکان، کەاگەیاندنکڕ

 ئاسانی بیانناسێتەوە.  ھەر کەسێک دەتوانێت بە کە

و  ھیچوپوچ -٣ دەکەون  سیستمە  ئەم  ھەنگاوەکانی  ھەموو  دوای  تایپە  ئەم  پەڕگیر:  ی 
خۆیانی دەزانن، ھەر ھەڕەشەیەک بۆ سەر   بەشێک لە  دەکەن، چونکە بە  سەرسەخاتانە بەرگری لێ

بە  لە بۆ ھەڕەشە    ئەم سیستمە  ھەمیشە  کەسەکانن،  مەترسیدارترین  ئەمیان  دەزانن،  خۆیان    سەر 



و   نزیکن  جاردەسەاڵتەوە  ئەمانە    زۆر  دەست،  دەگرنە  دەسەاڵت  گرنگەکانی  جومگە  و  پێگە 
ەیەوێت پێگەی  د دەرەوە    ە دەکەن ھەڕەشەیەک ل  ەکی سایکۆپاتیان ھەیە، ھەمیشە ھەستیکەسایەتی

لەبەر  بلەرزێنێت،  سڵ  ئەمان  ئامرازێک  لە   ئەوە  ھیچ  مانەوەی    ناکەنەوە   بەکارھێنانی  ھۆی  ببێتە 
 دەسەاڵت و پێگەیان. 

بەھیچوپوچئەوانەی    -٤ قبو   ی  لە و ناچاری  تایپە  ئەم  دەکەن:  ھەموو    ، ھیچوپوچ  ڵ  کەسانەن  ئەو 
بەخێوکردنی    تەرخان دەکەن، ھەموو خەونیان بریتییە لە   ھیچوپوچتواناکانیان بۆ خزمەتی سیستمی  

پێگەیەکی کۆمەاڵیەتی و بەدەستھێنانی ئەو شتانەی الیەنە غەریزییەکەیان تێر    منداڵ و گەیشتن بە 
ھەیانە  کە    ازین ڕ  بەوە   توێژە   دەھێنن، چونکە ئەو  پێک   کۆمەڵگە ئەم تایپە بەشێکی زۆری    دەکات، کە 

 بدەن.  قەدەری خۆیانی دەزانن و نایانەوێت ئەو شێوازەی ژیانیان تێک  و ئەوەی تێیدا دەژین بە 

بێسەرو ھیچوپوچ  -٥ لەی  زیاتر  ئەمانە  کاری  ناڕەزایەتی   بەر:  و  بەدیار    یبۆڵەبۆڵ  بێسەروبەردا 
زۆر  بەاڵم  ڕ   دەکەوێت،  دەگرێت،  سیستمە  لەم  تەرخان  ەخنە  سیستمە  ئەم  بۆ  خۆی  بەتەواوەتی 

دەزانێت، چونکە ئەمانە دەبنە ھۆی    ھیچوپوچسیستمی    ی مەرجی سەرەکی  کردووە، دەنۆ ئەم تایپە بە
  بە   ، ی خۆمان ورد بیتەوەکۆمەڵگە  ەکان بەھێز بکەن، ئەگەر لە ھیچوپوچئەوەی پێگەی دەسەاڵتی  

ەمیشە بۆڵەبۆڵیانە و ناڕەزایەتی دەردەبڕن  ھ  شێوەیەکی بەرچاو دەبینیت، کە  ئاسانی ئەو تایپە بە 
  دا پرۆسەی گۆڕانکاری  بنێنن، یان بەشداری لە کە  یەک ھەنگاو بەرەو چاککردنی دۆخە  بەبێ ئەوەی

نووسەری ئاسایی و میدیاکار و خوێنەوار و تەنانەت مامۆستای    دا دەتوانین لەناو ئەمانە  ، کە بکەن
، بەاڵم بۆڵەشیان ھەیە،  ھیچوپوچسیستمی    شێکن لەزانکۆ و پسپۆرەکانیش ببینین، ھەست دەکەیت بە 

دەست   ھەر  کەمیان  ئیمتیازێکی  لە   کات  ماوەیەک  بۆ  بە   کەوت  بەاڵم  دەکەون،  سروشت    بۆڵە 
ھەمان    الیەکدا بخات، ھەڵگری سیفەتی کەسێکی سەرلێشێواوە، لە  نایەوێت خۆی بە  ، بەرەبێسەرو 

 ھەیەتی بکات. کەوت و ئەوەی  تدەس یسک بەڕ کاتدا نایەوێت

کام    خۆت دەپرسیت من لە  کاتێک ئەم پۆلێناکارییە دەخوێنیتەوە، ھەڵوێستەیەک دەکەیت و لە
ەکانەوە؟ ناچارین ئەو  ھیچوپوچچ بەشێکی ئەم سیستمەدا بوونم ھەیە، دەکەومە کوێی    تایپم و لە

کەیت،  بدەر  ە بکەین، چونکە سیستمێکی ئەوەندە تۆکمە و تێکچڕژاوە، ئاسان نییە خۆتی لێ رپرسیا
ستە باوە  ڕ   دەبێت ھەڵوێستمان ھەبێت، نووسەر ئەو   ، بەشێک لەو سیستمەبە  بەاڵم بۆ ئەوەی نەبین  

بەردەممان  گزۆر   نەرێنی''وتراوە دەخاتە  بێدەسەاڵتم، دەتوانم چی بکەم؟پاسیڤ  یمن کەسێکی    '' ی 
ستکردنی کۆمەڵێک  درو   بۆڵە بھێنە، ھەستە بە سمانی پێمان دەڵێت: واز لەم بۆڵەدەنۆ وەک ھاوارێکی ئا 

ادیکاڵ جاران لەناو ئەدەبیاتی چەپدا کاریگەرییەکی  ڕ  ادیکااڵنە بیر بکەرەوە )وشەیڕ  پرسگری گرنگ،
کە  ھەبوو،  گۆڕانکاریی   گەورەی  بۆ  ئاماژەیان  چەپەکان  کات  لەو  ڕ  ھەموو  بەاڵم  دەکرد،  یشەیی 



لە  زۆرێک  نیولیبرالیزم   کاتەوەی  بیرکردنەوەی  ناو  بۆ  بووەتە  داخزاون  چەپەکان  زاراوەیە  ئەم   ،
ێنن،  ەھگیرەکان بەکاری د ڕدیکاڵ بۆ گرووپە ئایدۆلیژیستە پەاڕ  ەکان ئێستاڵا ڕخەوشێک، تەنانەت لیب

وا بکەن    ،مێژووی ئەم زاراوەیە  ۆڵەی نووسەران دایدەھێنن، بۆ کەمکردنەوەیە لەڕ  دەچێت ئەم   پێ
میانڕەوانە دەکاتەوە،    یچاکسازی   بیر لە  یشەیی بکاتەوە،ڕ  مرۆڤ لەبری ئەوەی بیر لە گۆڕانکاریی

ی(، ئەمەش بەشێکە لە پێشنیاری ئەم سیستمە،  ھیچوپوچسیستمی    دەبێتە ھۆکاری درێژەدان بە  کە
  بۆ بردنەوە دەبێت ھەموو ژیانی بۆ تەرخان بکات، ئەگەر   دایەبەردەم گرەوێک  مرۆڤی ھاوچەرخ لە   کە

داکوتانی دوا بزماری تابووتی   ئاسۆدایە، لە و بێبەردەم جیھانێکی بەرتەسک    نا ئەوە مرۆڤایەتی لە 
 خۆی نزیک دەبێتەوە. 

  ئەم سیستمە ھەموو پێدراوەکانی خۆی بۆ کۆنترۆڵکردنی ھەموو جومگە گرنگەکانی ژیان 
ۆشنبیری، بەرھەمھێنانی شتی بێمانا، گەورەکردنی  ڕ  دەسەاڵتەکان، زانکۆ، ھونەر و   . بەکار دەھێنێت

  ێگەی میدیای ئاراستەکراو و سۆشیاڵ میدیا و ھۆکارەکانی تری ڕ  ەکان، ئەویش لە ھیچوپوچکەسە  
کەڕ دەکاتەوە  نزیک  لەوە  مرۆڤ  کەواتە    یکالم،  گەورەدا،  بازاڕێکی  لەناو  کااڵیەک  دەبێتە  تەنھا 

مرۆڤایەتی    کە   ەم سیستمەدا ئەوەمان بۆ دەردەخاتئۆڵ و کارکتەری کەسەکان لەناو  ڕ  دیاریکردنی
ێنێتەوە سەر  هبەردەم مەترسییەکی گەورەدایە، پێویستی بەوەیە جارێکی تر پرسگرییە گرنگەکان ب  لە

یشەیی بۆ کێشەکان بگەڕێین و جیھان لەدەست  ڕ  دوای چارەسەرێکی  مێزی گفتوگۆ، تاکو بتوانین بە
دەگەین ئەم سیستمە مانای وایە دەسەاڵت    لەم کتێبەوە لەوەزگار بکەین،  ڕ  ئەم چاوچنۆکییەی ئێستا 

کردنە  بەردەم ئامرازەکانی ئەم کۆنترۆڵ  وستیان کردووە، بەاڵم لەھەر خۆیان در  ەکان، کەھیچوپوچبۆ  
ئاڵۆزبوون    ووکەشییە و خۆی لەڕ  شتی  سیستم زۆر حەزی بە  تەواو نەزانن، چونکە ئەم جۆرە لە

بەزۆر بواری    ، ئاسانی  ە زۆر بە یووکەشیڕ  ئەم   ر بھێنێتە ئاراوە، کەتووکەشیڕ  دەپارێزێت تاکو کاری 
لە دەبینین،  ئەوەندەی  داھێنانەوە  ژیاندا  بواری  دەبینێتڕ  ووکەشڕ  زۆر  و    ۆڵ  جدی  کاری 

ق بااڵو بیرکردنەوەی  ھونەری  و  مرۆڤی  ڕ  وڵ  چونکە  نابینن،  بەرھەمی    ھیچوپوچۆڵ  لە  حەزی 
 ە. ھیچوپوچ

پێنج دەروازەوە، ھەر دەروازەیەک بۆ شیکردنەوەی چەمکێکی گرنگ    ئەم کتێبە دەکرێت بە 
ان لەسەر کۆی پرسە گرنگەکان ھەیە، لەسەر  یتەرخان کراوە، بەتایبەتی ئەو جومگانەی کاریگەری 

بزانین سیستمی   تا  دەکەین،  بۆ  و شیکردنەوەیەکی کورتی  دەوەستین  دەروازیەک    ھیچوپوچھەر 
 ناوە. چۆن کاریگەری لەسەر ئەو الیەنە دا

بەشی یەکەمی بۆ مەعریفە و شارەزایی تەرخان کردووە، شیکردنەوەیەکی ورد بۆ ئەو دوو 
چۆن ئەم پرۆسەیە بەڕێوە براوە تا    ،چەمکە دەکات، کە چۆن شارەزایی جێگەی مەعریفە دەگرێتەوە



یە  بەتایبەتی خوێندنی ئیلزامی، کە پێی وا  ،قسە لەسەر خوێندن دەکات  گەیشتووەتە ئەم قۆناغە، کە
خواز بەھەند  فێرکری و مەعریفییەکانی  یخوێندن سەپێنراوە بەبێ ئەوەی جیاوازییە ف  ئەم جۆرە لە

کوشتنی ھۆکاری  دەبێتە  کە  ھەمووان،  بۆ  میتۆد  یەک  واتە  و  ڕ  وەربگیرێت،  جیاوازی  ۆحیەتی 
لە   ،بیرکردنەوەی جیاواز کە کێشەی گەورە  ھۆکارێک  دەبێتە  در  ئەمەش  وست  سیستمی خوێندن 

بە   ە ببێت، ک ئەوەندەی پشت  بە   ئەم سیستمە  دەبەستێت، پشت  بڕوانامە  و    نمرە و  زانین  ئاستی 
مەعریفە نەبەستووە، بەڵکو ئەوەی    ئەوەی خودی سیستەمەکە پشتی بە   مەعریفە نابەستێت، لەبەر 

کردوویت،    شتێک بزانیت و وەک ئیشکەرێکی میکانیکی کارێک ئەنجام بدەیت ئەوان بۆیان دەستنیشان
کترین کاریگەری  و ھەزارەھا توێژینەوە بنووسرێت، بەاڵم بچو   ئەم حاڵەتەیە وا دەکات سااڵنە بە ھەر  

لەسەر بەرھەمھێنانی مەعریفە دانەنێت، لەم کتێبەدا باس لەوە کراوە کۆمپانیا گەورەکان زانکۆکان  
 Lobbing)نە بە کۆمپانیای فشاری سیاسی  ائەم کۆمپانیای  دەھێنن، کە   بۆ مەبەستی قازانج بەکار 

Firmes)   ەکانیان،  ھیچوپوچپالن و نەخشەی    ناودێر دەکرێن، کە زانست و مەعریفە دەبێتە بەشێک لە
نم بۆ  ڕ  ئەوەی گرێبەستی لەگەڵ کۆمپانیایەکی دەرمان ھەیە، دێت  لەبەرپزیشکێک  ونە  و بۆ  یکالم 

ەو گەمەی  دەرمانەکەی دەکات، ئەگەرچی دەرمانی کۆمپانیایەکی تر لەو زۆر باشتریشە، ھەروەھا ئ
لە ھەر کەس  دەکەن،  یەکتری  لەگەڵ  دەر  ئەکادیمییەکان  ئەمان  بەر  ببیرکردنەوەی  دەکەوێتە  چێت 

نووسەرڕ  نەشتەری  لە ڕ  ەخنەکانیان،  کە  دەگرێت  پسپۆرانە  لەو  و   ەخنە  بەخشین  و  کار    ڕێگەی 
، کاتێک  دەکەن  ان لێیتەیمان بۆیان و بەرگری  ھەندێکیش دەبن بە  ،وکەشی لێکۆڵینەوەکانیان دەکەنو ڕ

پلە و پایەی زانستی،    استەقینە دەردەکەوێت، چارەنووسی کوشتنە یان لێدانە لەڕ  پسپۆرێکی گەورەی
ئەوە زانکۆ دەبێتە کرۆکی    ەکان ئاشکرا دەکەن، لەبەر ھیچوپوچاستەقینەی  ڕ  ووی ڕ  چونکە ئەمانە دێن 

واقعی خۆمان    کەمێک لەوکە ئێمە لەژێر سایەی ئەواندا دەژین، ئەگەر  و ھەن  ی، کە ھیچوپوچسیستمی  
ببینەو  زانکۆیورد  ھەموو  ئەو  دەبینین چۆن  پێشخستنی  ە،  بۆ  ھۆکارێک  نەبووەتە  یان    کۆمەڵگەە 
وستکردنی فشاردا نەکردووە، ھەروەھا سااڵنە  کەمترین پرۆسەی بەرەوپێشبردن یان در  بەشداری لە

یەکەی خۆیاندا  یپسپۆڕ  ن لە کترین شارەزاییاو بچو   دەھێنێت، کە  ھەزارەھا خاوەن بڕوانامە بەرھەم  بە
فەرمانەکان   ئەوەیە چۆن  ئیشی  تاکە  دەھێنێت،  تەمەڵ  مرۆڤێکی  بەرھەمی  لەوەی  ئەمە جگە  نییە، 

کەمترین ئاستی مەعریفە و زانینیان    فەرمانی کەسانێک جێبەجێ دەکەن کە   زۆر جار جێبەجێ بکات،  
قۆناغێکی تردا بووایە،    ە ئێستا لەی ئێمکۆمەڵگەان ھەبووایە، دەبوو  ینییە، ئەگەر زانکۆکان کاریگەری

  ، پارەیەکی زۆر  یستی مادیی زیاتر ھیچی تر نییە، بە دامەزراوەیەکی قازانجو   ئێستادا لە   بەاڵم زانکۆ لە 
 زانستێکی کەم دەبەخشن. 

بە زانکۆکان  ئەوەی  مەعریفیڕ  ڕۆڵی  لەبری  و  و   یۆشنگەری  ھەستن  و  ڕ  خۆیان  ۆشنبیر 
لەڕ   بیرمەندی بھێنن،  بەرھەم  ھەنووکەییەکانی  ەخنەگر  پرسیارە  پێکداکۆمەڵگەگەڵ  ئێستا    دا  بچن، 



  پسپۆر، ئەمەش بە وترێت پسپۆڕ یان نیمچەگزانکۆ بووەتە کارگەی بەرھەمھێنانی ئەوانەی پێیان دە
کۆنترۆڵی ھەموو  کە  بدەن  یەی ئەمڕۆ  یخاتری ئەوەی شەرعیەت بەو دەسەاڵتە ئۆلیگاریشییە ئابوور

لەبەر  کردووە،  ئەوانە  جیھانی  بەئەمەیە  دەتوانین  دەکەن  تەواو  زانکۆ  ناوەند'  ی    ' نەخوێنەواری 
ری  کیڕووی ف  ناودێریان بکەین، چونکە ئەمانە کەسانێکن زانست و تەکنەلۆجیا باش دەزانن، بەاڵم لە 

مەعریفی لە   و  بەتاڵن،  ئایدیاییەوە  فەلسەفییەکان   و  پێدراوە  ئەو  بێدەسەاڵتن  بەردەم  بەتایبەتی   ،
وڵ و امانی قڕنی مانا دەکەنەوە، ئەم سیستمە تێ مانا و بەرھەمھێنا  وڵ بیر لەو شێوەکی ق  تیۆرانەی بە 

کە    یەکان خۆش دەکات یکدەکات، بوار بۆ ھاتنەناوەوەی پرسگرییە تەکنی  و بیرکردنەوە پاشەکشە پێ
مییەکان دەکەن، بەم شێوەیە دەبێتە  عورف و بنەما ئەکادی   خاوەنی مۆرکێکی سادەن و پەیڕەوی لە 

دواجار دەبێتە پیشەسازییەک بۆ خۆشی و شۆخیکردن،    ،وژوورو ۆشنبیرییەکی سەرڕ  ھەمھێنەریبەر
 یکالمی بازرگانییەوە مۆنۆپۆڵی دەکات. ڕ ێگەی ڕ کە لە 

 

 دارایی: یبازرگانی و پاڵپشتی

بە   لە چۆن  دەکات،  بازرگانی  لەسەر  قسە  دووەمدا  نوێوە    دەروازەی  تەکنەلۆژیای  ھۆی 
زۆر   بەقازانجێکی  بووە  خەمیان  ھەموو  و  ئامڕ  دەکەن  پارەدا،  بەدوای  زیرەکییە  اکردن  بەو  اژە 
بواری    وست کردووە، بەتایبەتی لەترین بۆشایی کارکردنی بۆ مرۆڤ درکە گەورە  دەستکردە دەکات

لێ  وای  ژمێریاری،  و  بەدوایدا  ئەرشیف  ھەمووان  پسپۆرەڕ  ھاتووە  و  ڕ  ادەکەن،  ۆشنبیرەکان 
، بووەتە  گرتووە بەسەر جیھانی دراودا انئەوەی دەستی کارەکان، ھەر لەبەرپارەدارەکان و خاوەن 

حکومەت سنووربەندکردنی  کیشوەرھۆی  کۆمپانیا  بەتایبەتی  کە ەکان،  زەبەالحەکان،  دەستێکی    بڕە 
پسپۆر   ێگەی ئەو کارەکتەرانەی دەنۆ بەلە ڕ  ، ھەروەھاھەیەدا بەڕێوەبردنی ھەموو جیھان بااڵیان لە

  دەبات ئەم پالنە جێبەجێ دەکات، ئەمەش دەبێتە ھۆی نەبوونی سەقامگیری، لەم پرۆسەیەشدا ناویان  
دەوڵەتە    وەڕێگەی ئەمانە  ێکخراوە ناحکومییەکان و کۆمەڵە و سەندیکا جیھانییەکان بەشدارن، لە ڕ

لێ وا  لە   ناپێشکەوتووەکان  جۆرێک  لێرەشەوە  ببن،  پاشکۆیەتی  نوقمی  و    بکات  ئەنارشیستی 
ئێستا    دروست  یھیچوپوچ لەوەی  جگە  ئەمە  سیستەمە،  ئەو  بەھێزی  خاڵی  دەبێتە  و  دەبێت 

بواری ئەو پێشکەوتنە تەکنەلۆژییەی    حکومەتەکان دەسەاڵتیان بەسەر زۆر بواردا نەماوە، ئەویش لە 
  شوێنێکی گریمانەکراو، ھەموو ئەمانە لەپێناو برەودان بە   کردووە، جیھانی کردووە بە  دنیای داگیر

تەنانەت دراوی ئەلەکترۆنی و گەشتی    ،ئەلەکترۆنی  خۆیان، ھەموو بوارەکانی ژیان بووە بە  یبازرگانی
واتە مرۆڤ ھەموو شتەکان وەک وێنا و وەھم دەبینێت،    . ھتد..گریمانەیی و کااڵیی گریمانەیی و  

بێ   ،یەک بیتەئەوەی خۆت خاوەنی ھیچ سەرمای  جیھان بکەیت بێ یئابووری دەتوانیت بەشداری لە 



دنیای    کە  لەو جیھانەدا تۆ مرۆڤێکی گریمانەکراویت و ھیچی تر کەوێت،  ب   ی ھیچیشت دەست ئەوە
بووەتە جێگرەوەی ھەموو بوارەکانی تری پەیوەندی، ئەمە جگە    (Communicationپەیوەندیگرتن )

لەو  بازرگانی و مامەڵە جیھانییەکان  لەبەر یەێگەڕ  لەوەی زۆربەی کارە  ئەوە مرۆڤ    وە دەکرێت، 
 کی گریمانەییەوە. و چەند دوگمەیەکی بچو   کراوەتە ئامێرێکی بەکاربەر، ھەموو ژیانی پەیوەستە بە

زەبەالحانە کۆمپانیا  ئەم  ڕ  ھەروەھا  بەخشینەوەلە  فەندکردنی  ، ێگەی  ێکخراوە  ڕ  واتە 
ەتی  ڕێگەی بەکارھێنانی ستراتیژی  ناحکومییەکان دێن بەرنامەی خۆیان جێبەجێ دەکەن، ئەویش لە

  کۆمەڵگە ێکخراوەکان و  ڕ  نێوان  دابڕان لە   یان ئیدارەدانی ستراتیژییەوە، جۆرێک لە  ،دنی باش ێوەبرڕبە
ێکخراوەکان ناچار دەکەن بەپێی مەرجەکانی ئەوان کار بکەن و ستراتیژیەتی  ڕ  دەکەن، کە   دروست

کانی  جۆری کارە  ئاسایی نەتوانێت لە  یواڵتیو دەکات ھا  ئەوان بۆ کارەکانیان بەکار بھێنن، ئەمەش وا
زمانی   دوور بێت لە ناچار دەکرێن زمانێک بەکار بھێننجار   ئەمان بگات، ئەمە جگە لەوەی ھەندێک 

بۆ   ئەمەش  دەکەن،  تێدا  کاری  ناوچەیەی  لەدروستئەو  بۆشاییەکە  و ڕ  نێوان  کردنی  ێکخراوەکان 
بەرەوپێشبردنی  کۆمەڵگە بۆ  نییە  ھاندان  ھەر  تەمویل  مەسەلەی  واتە  بە کۆمەڵگە،  لۆکاڵ،  ڵکو  ی 

دەکەین و    ۆژانە ھەستی پێ ڕ  ی و گەوجاندن، ئەم واقعە تاڵە ھیچوپوچستراتیژیەتی    کارکردنە بە
خستنی ناوخۆیانن، ئەوەندە  کێڕ  ێکخراوە ناحکومییەکان ئەوەندەی خەریکیڕ   چۆن  لەناویدا دەژین، کە

لە  نییە  لەوە  بەکار   ئاگایان  پێوەر  ئەوەندەی  واقعدەھێنن،    دەرەوە چی دەگوزەرێت،  یانە  یئەوەندە 
مرۆییەکان و  کۆمەاڵیەتی  کێشە  لەگەڵ  بۆیان ا ن  دامامەڵە  ناوخۆیی  ھەڵسەنگاندنی  ئەوەندەی  کەن، 

نێوان ئەمان    ای گشتی نادەن، بەم شێوەیە دابڕانێکی گەورە لە ڕ  دەرەوە گرنگی بە   گرنگە، ئەوەندە لە 
دۆخەدادەبێت  دروست دا  کۆمەڵگەو   لەم  کە  ناحکومییەکان ڕ  ،  لەناو    ێکخراوە  نامۆ  تەنێکی  وەک 

وترێت  گپێی دە  دروست کردووەدەردەکەون، بۆ ھەموو شتێک سنوورێکیان بۆ خۆیان    داکۆمەڵگە
پێوەر، ھەر ئەوەندە پێوەرەکەت پێکا، واتا تۆ کارێکی باش و مەزنت کردووە، ئەگەر کاڵینتەکە یان  

پێدراوەیگرووپ لەو  نەبێت    بە   گرووپی مەبەستبۆ  ێکخراوەکە  ڕ  ی مەبەست ھیچ سوودمەندیش 
 ە.  پێویستی زانیو 

 

 ۆشنبیری و شارستانی ڕ

کە    کدانەوە بۆ کۆمەڵێک دیاردە دەکات گرنگترین بەشەکانی کتێبەکە، لێ  ئەم بەشە یەکێکە لە 
دەبێتە بێمەعریفە  و  بێتوانا  کەسێکی  چۆن  پرسیار،  بووەتە  ھەموومان  )کەسێکی    الی  فەیمەس 

کە   بەناوبانگ(؟ کەسێک  زانینێکی    چۆن  یان  زانیارییەک  یان  بەھرەیەک  بەناوبانگ    نییە، ھیچ  زوو 



ھەروەھا چۆن وا کرا ھونەر و داھێنان بۆ    ؟چی دەگەڕێتەوەدەبێت؟ سەرکەوتنی ھیچوپووچەکان بۆ 
دەنۆ لێکدانەوەیەکی    ؟ئاستێکی تەواو نزم دابەزێت و زەوقی گشتی بەسەر ھەموو بوارەکاندا زاڵ بێت

بۆ شیکردنەوەی دیاردەکە سەرەتا دەڵێت دوو جۆر ئابووریمان    ،یانە بۆ ئەم مەسەلەیە دەکات یئابوور
ئابووری یان  (  Psychic economy)ۆحی  ڕ  ی ھەیە،  مانا  دراوی  دەنێت  ناوی  فرۆید  وەک 

ئابووروە وزە،  پاشەکەوتی  یان  غەریزەیی  مایبەرھەمھێنەری  پۆلێنەی  یەکی  ئەم  ھەیە،  تریاڵیمان 
  وڵەی سۆزداریی پۆلێنی یەکەم، کەواتە دەکرێت بەم شێوەیە لە و ەم دەبێتە ھۆکاری داخورانی جدوو 

   نوێ بگەین: یسەرمایەداری

ناچێتە ناو چوارچێوەیەکی دەستووری  ، بەاڵم  تێدایە  استەقینەی بۆ دەسەاڵتڕ  لەوێدا سیستمێکی   -١
نە    ،ی ئیداری نە پەیکەرە   ،نە دادگا  ،ھەڵبژاردن  یان دامەزراوەیی ھەستپێکراو لەناو بواری گشتی: نە

 ڕێژێت. بفەرمی ئەم دەسەاڵتە چوارچێوەدار بکات، یان دای ئۆپۆزسیۆن ناتوانێت بە

نەی دەسەاڵت نامۆیە، واتە ھەموو  یایشێوازی دەستوور  ە، بە یژێمە دەستەبژێرە ئۆلیگارشیڕ  ئەم  -٢
چێت، ھەر  ب سنووری دەسەاڵتێکی نەتەوەیی یان نیشتمانی یان کیشوەری دەر  ھەوڵێکی بۆ ئەوەیە لە

لە  لەبەر  بیر  لە ڵبەگ  ئەوەیە  خۆی  و  دەکاتەوە  خۆی  بەرپرسیارییەتییەکان    ۆباڵکردنی  ھەموو 
 ۆباڵەکانە. ڵپانیا گەگەزەکانە یان کۆمڕونەش کۆمپانیا فرە و دەدزێتەوە، باشترین نم

ەخنەیی تایبەت یەکانگیر  ڕ   ئەم دەسەاڵتە بێدەنگە، کۆدکراوە، گریمانەییە، گۆڕاوە، لەگەڵ تیۆرەی  -٣
دیموکراسی، وەک دیالێکت تەماشای    بریتییە لە   بنەماکەی  کە   ەتەسیاس  جۆرێک لە وابەستەی    ،نابێتەوە
 . دەکات

اشکاوی ھەیە و دەڵێت  ڕ  ایەکیڕ  ،سیستمەدا کاتێک دەنۆ دێتە سەر باسی ھونەر لەناو ئەم  
ەوانیش ناچارن بەپێی  ەدا ھیچ ئەرزشێکیان نییە، چونکە ئ ھیچوپوچھونەرمەندان لەناو ئەم سیستمە 

خۆیان،    ئەفراندنی تایبەت بە  نەوە و کار بکەن، نەک بەپێی پەیوەستبوون بەێوڵو بج  ڕخواستی بازا
دەگیرێت، تا ئەو کاتەی دەتوانن    ێزیان لێ ڕ  ەکانەوەالیەن وەبەرھێنەر   چونکە ئەو ھونەرمەندانە لە 

ھەموو  بھێنن،  بەدەست  نێودەوڵەتی  بەرچاوی  و سەرکەوتنی  بکەن  پەیدا  وەبەرھێنەکان  بۆ  پارە 
 ەی وەبەرھەمھێن دیاری دەکات. یئەمانە بەپێی ئەو پێوەرە ئیستاتیکی

بە کااڵیەکی  دەبێتە  ھونەری  کاری  دەسەاڵتەدا  ھونەرمەلەم  دەبنە  رھەمھاتوو،  ندانیش 
جەماوەر و وەرگر تەنھا دەبنە بەکاربەر و    ۆشنبیری، کەڕ  ( بۆ کەرتیHR)سەرچاوەی مرۆیی  

 ئامێری زەبەالحی پیشەسازی.  ھیچی تر، کە ھەموویان پێکەوە دەبن بە بەشێک لە 



ژێمە نوێیە دەرکەوتنی کارەکتەرێکە، زانایە و ھیچی نەخوێندووە، حەکیم  ڕ  دۆخێکی تری ئەم
ەتەوە، بیرمەندە  ەرگیز تۆزی سەر کتێبەکانی نەسڕیو واعیزە و ھیچ کارێکی قورسی نەکردووە و ھو  
ڕۆژ ھیچ کارێکی کردبێت،    بە   شەو نە  بە   بەبێ ئەوەی نە  ، خاوەنی شکۆیەکە بکاتەوە  ئەوەی بیر   بێ

لەگەڵ  بەردەستە،    یەوە لەەبار   زۆر لە  یکارێکتەرێکە زۆرینە کۆکە لەسەر ئەوەی ناسراوە و زانیاری
کارکتەری فەیمەس و ناسراو الی ئێمە    ھیچ دەربارەی ئەم کارەکتەرە نازانن، ئەم جۆرە لە  دائەوەش

یەک   بەجار  زۆرە،  میدیادا    چاو  گێل  ، بگێڕەسۆشیال  تەنانەت  ھۆکاری  دی  تێدەبینیت  ەبێتە 
زانیاریبەناوبانگ کەمترین  ھونەرمەندانەی  ئەو  زۆرن  پارە،  پەیداکردنی  سەرچاوەی  و    ی بوون 

ئەوە دەکەن زۆر زانان، ئەمانە کراونەتە پاڵەوان، ھاوشێوەی ھەموو ئەو    ییان ھەیە و تەباھی یھونەر
زۆر شت    دائێمە  یۆشنبیریڕ  کااڵ، لەناو کایەی   شت، بوون بە  ھیچەوە بوون بە   لە   فەیمەسانەی کە 

بە بێ  دەتکات  قسەکردنی  جەستە،  شێوەی  گۆڕینی  و    ناسراو،  بەتایبەتی  انە،  ھیچوپوچئاست 
بە  زۆر  بە   سایکۆپاتەکان  کەسانێکن  ئەمانە  دەبن،  بەناوبانگ  نەبوون،    ئاسانی  ماندوو  ھیچەوە 

ن، یان ماوەیەکی درێژ ھەوڵیان دابێت، بەڵکو  نەبڕیو   ان نەکردووە، بیرکردنەوە بڕستی لێ یشەونخونی
و جانتا و پێاڵو    بەرگ وە، زۆر جار لەگەڵ براندەکانی جلو بازاڕ ئەم کااڵیانەی دەرخستو   یپێویستی

دەچن، وەک مۆدێلی براندەکان    ووی بەھای بازاڕ و کااڵوە زۆر لەیەک لە ڕ  لێت تێکەڵ دەبێت، چونکە 
نستی  ێمێ مەسەلەیە وتەیەکی ژنە نووسەری ف  ئەوانیش شێوەی خۆیان دەگۆڕن، بۆ تێگەیشتن لەم

گەی گاڵتەجاڕییە و  سەرتاسەری جیھان جێ  ئاندریا دورکن وەردەگرین، دەڵێت: چەلەحانێی ژنان لە 
 کر ناوزەند دەکرێت. یتیۆر و ف کارێکی پڕوپوچە، بەاڵم چەلەحانێی پیاوان بە 

بەسەر خۆیان  پارە  و  دراو  دەکرێت  تێبینی  چونکە    یۆشنبیریڕ  ئەوەی  سەپاندووە،  نوێدا 
لەناو ئەم مێژووەدا وەک   انەی بەھاکان، کەیکااڵکان و پێوەری ناوەندی یندگیریەتە پێوەری ناو ووەب

تە مەبەستی زۆرینە و بووەتە  ەھۆی ئەوەی پارە بوو   ی سەپێنرا، ئەویش بە ھیچوپوچگوێزەرەوەی 
نییە   ئەوە  مانای  ئاتاج  نوێدا،  مرۆڤی  بیرکردنەوەی  لەناو  چاالکییەکان،  ھەموو  بااڵی  ئامانجێکی 

 یستە بۆ کڕینی ئەو کااڵیە. کااڵی ماتریاڵییە، بەڵکو مانای ئەوەی چەندت پارە پێو  پێویستت بە

نوێیەدا کۆمەڵێک چەمک گوڕانکاریڕ  لەم کایە بەسەردا دێت، بەتایبەتی زمان    یۆشنبیرییە 
بە  زمان  لێکتێکەیشتن،  ھۆکارێکی  گ  وەک  شێوەیەکی  خەریکە  ئەوەی  وەردەگرێت،  ڵھۆی  ۆباڵ 

گۆڕانکار مانیزاراوەکان  وتاری  گۆڕینی  ترسناکە  ئەوەی  بەاڵم  دێت،  بەسەردا  لە یان    ایە 
فەلسەف ئاستیانەیبیرکردنەوەیەکی  تەواو  بیرکردنەوەیەکی  بۆ  پۆپۆلیستوە  زمانی  ینزمی  ئەم  یانە، 

لە  تەنیو   گوتاردانە  جیھانی  ھەموو  تۆڕە  ئێستادا  و  کتێب  و  میدیا  زمانی  بووەتە  تەنانەت  ە، 
ھونەر و  گرنگەیکۆمەاڵیەتییەکان  دۆخەدا  لەم  ئەوەی  لێکۆڵی  ،یش،  یان  بێئاستەکان  و  وتارە  نەوە 



ووکاری کتێبخانەکان، ئەوەی گرنگە تەنھا  ڕ  نزمەکان و کتێبە بێناوەڕۆکەکان دەبنەتوێژینەوە ئاست
فرۆشترین کتێب و فیلم و گۆرانی، ئیتر ناوەڕۆکی بەرھەمەکە چییە، گرنگ نییە،  ونە پڕو فرۆشە، بۆ نم
رز، چونکە یەکەم  بەئاست  یتوێژینەوەیەکی ئەکادیمی  لێنان و بورجەکان زۆر بەھادارترە لەکتێبی چێشت

فرۆشترینە و زۆرترین پارە بۆ وەبەرھەمھێن دابین دەکات، نەک ئەوەی بیرکردنەوەی ئەکادیمی  پڕ
ھەموو   بوو،  بەرجەستە  خۆمان  الی  دۆخ  ھەمان  ئەوەتا  دەگۆڕێت،  بیرکردنەوە  ستراتیژیەتی  و 

بەتایبەتی الی ئێمە    ی جدی و نووسەرەکان گرنگترن،یبیرمەند و کەسانی ئەکادیم  ەکان لە ھیچوپوچ
ەخسێنێت، چونکە ئامانجی سیاسەتی ئەم  ڕەکان دەھیچوپوچۆڵێکی باش بۆ ناسینی  ڕ  سۆشیال میدیا 

 ی. ھیچوپوچەنگی ڕ  سواغدانی ھەموو شتێک بە  ئاراستەیە بریتییە لە

بین میانڕەو  ھەموو  دەبێت  ناسراوە  بەوە  زەمەنە  لە  ،ئەم  ھەم  واتە  وو  ناوەڕاستی 
بوونەتە سیمایەک کەسێک    ناوەندگیری و نێوەندی و میانڕەوی   کە  بیرکردنەوەکان شتێک ھەڵبژێرین

دەبێتە کەسێکی ئایدۆلۆژی و نەخوازراو، سەرەتا بۆ ئەوەی لەم زاراوەیە بگەین دەبێت    ، داتب  لێی ال 
فەرھەنگانە    کۆنەکان، کە الی ھەندێک نوێیە، بەو پێیەی ئەم  ( Dictionaryبگەڕێینەوە بۆ فەرھەنگە ) 

( بۆ وەسفکردنی کەسانێک یان  Mediocrityە کردووە، زاراوەی ناوەندگیری )لێکدانەوەیان بۆ وشەک
نزم بووە، ئەم وشەیە لەناو فەرھەنگی زماندا نوێیە  و ئاست  ھیچوپوچھاتووە کە زۆر    حاڵەتێک بەکار 

ساڵی   بااڵدە  سەری  ١٨٢٥و  کۆمەاڵیەتییە  چینە  ئەو  تەواوی  واتای  کەسانی  ھەڵداوە،  کە  ستەیە 
ەکان دەکرێت لەبری کەسانی  ھیچوپوچابەرایەتی دەکەن، یان ئەوەی پاداشتی کەسە  ڕ  تێیدا  ھیچوپوچ

ە  ھیچوپوچۆژگاری ئەمڕۆی خۆماندا ھاوتایە، کەسە  ڕ  ێک لەگەڵ ڕ  بەتوانا و جدی )ئەم پێناسەیە 
خۆیان   وەک  کەسانی  پاداشتی  جدییەکان    ھیچوپوچدەسەاڵتدارەکان  و  بەتوانا  کەسە  و  دەکەن 

 پشتگوێ دەخەن(. 

تا چەند ژمارەی زانکۆکان   ونە بۆ پێوانەکردنی ئەم سیستمە بوونی زانکۆیە،و باشترین نم
بن دەبنە  ھیچوپوچئەوەندە    زۆر  زانکۆکان  سیستمەدا  جۆرە  لەم  چونکە  دەبێت،  برەوی  ی 

لە  کار  پسپۆرید  دامەزراوەیەک  و  شارەزایی  فرۆشتنی  لە بواری  زانست  دەکەن،  سەرچاوەی    ا 
  ەی ئەوانەی زانکۆکان تەواو دەکەن بیرکردنەوە و داھێنانەوە دەبێتە بڕوانامەیەکی سەر کاغەز، زۆرین

بەدەستیان ھێناوە، چونکە لەناو    ھیچ فێر نەبوون و وەک گەمژەیەک دڵیان بەو بڕوانامەیە خۆشە کە 
ۆیان بدۆزنەوە و دەبنە پرۆلیتاریایەکی  وک بۆ خو ەدا دەتوانن بوونێکی بچھیچوپوچمە  ت ئەو سیس

یەکی گەندەڵ  یزانست و خوێندن دەبێتە ھۆی سەرھەڵدانی ئابوور خاوەن کەمێک پارە، ئەم جۆرە لە 
بە پشت  ئۆلیگارشیەتەش  ئەم  دراو،  ئۆلیگارشیەتی  دەبەستێت  و  یاسا  لەناو    کە   کۆمەڵێک 

چارەسەرکردنی ئەو کێشمەکێشانەی    گەندەڵدا مومارەسە دەکرێت، لەپێناو ی  دادوەریدامەزراوەیەکی  



( ناوزەند دەکرێت، ئەم  Governanceدەبن، ئەویش لەناو سیستمێکی نوێدا بە حەوکمە )  دروست
یان نێوەندگیری یان ناوەڕاست دەڕازێنرێتەوە بۆ ئەوەی    وشەی میانڕەوی   حوکمڕانی بە   جۆرە لە 
 .  بکەنۆڵ ڕماتیک جومگە گرنگەکانی ژیان کۆنتشێوەیەی سیستو بتوانن بە

سەرەتا جەغت    دەنۆ یەک بەشی تەواوی بۆ شیکردنەوەی ئەم چەمکە تەرخان کردووە، کە
  ھۆی ئەوەی زۆرێک لە   مەسەلەی چەپ و چەپگەرایی و چەپبوون دەکاتەوە، دەنۆ پێی وایە بە   لە

چەپیان  داوە،    ووی سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە الیانلە ڕ  بەرنامەی چەپ  ەوتە چەپەکان لەڕ  و   گرووپ
  ستەیەکی بەھانەیی کە ڕ  میانی بەکارھێنانی   ھەموو بەھا گرنگەکانی بەتاڵ کردووەتەوە، ئەویش لە  لە

بەاڵم''دەڵێت   چەپین،  کە ...''ئێمە  دەکات  کار  بوارەدا  لەو  چەمکە  ئەم  ڕ  ،  و  لە  بەرنامە  ووکاردا 
یە ھەر بەھایەکی  ەێو بەاڵم کرۆک و فەلسەفەی نیولیبراڵی جێبەجێ دەکات، بەم ش  ، ستراتیژیەتی چەپە

لە  بەتایبەتی  کراوە،  بێئەرزش  ئاراستەیەوە  لەم  ھەیە  چەپ  لە   مرۆیی  زۆرێک  پارتە    ڕێگەی 
  بە   نە حکومەتەکەی تۆنی بلێر کە و سیال دیموکرات و پارتە چەپەکانەوە، بۆ نمو ۆ سۆسیالیست و س

  بە   یەکەی پەیوەندیوکترین خاڵی بەرنامەی حکومەتو پارتی کرێکارانی بەریتانی بوو، بچ  یابەرایەتیڕ
نیولیبرالی تەواو  بەرنامەیەکی  بەڵکو  نەبوو،  شرۆیدە  یچەپەوە  جیرھارد  ھەروەھا    بە   رھەبوو، 

ونیاد  کارنامەی خۆی لەسەر سکھەڵگوشین بحیزبی سۆشیالیستی دیموکراتی ئەڵەمانی،    یابەرایەتیڕ
  ەروەھا لۆران فابیۆ بە واڵتەکەی، ھ   ی ئەڵەمانیا و دژی چینی ھەژاری  ینا بۆ بەرزکردنەوەی ئابووری

بواری    ھەبوو، بەتایبەتی لە   یەنسی ھەمان بەرنامەی لیبرالیڕ حیزبی سۆسیالیستی فە  یابەرایەتیڕ
تەنھا خاوەن داھاتە دیاریکراوەکان لێی زیانمەند دەبوون و چەندین    بەرزکردنەوەی ھەندێک باج، کە

  کترین بەھای چەپ و بچو   بەاڵم بەرنامەکانیان لە  ، چەپ دەزانی ونەی تر کە پارتەکان خۆیان بەو نم
لیبراڵیەت و ئاراستە    داابردوو ڕ  ماوەی ئەم چەند دەیەی   ، کەواتە لێرەوە تێدەگەین بۆ لەبەتاڵ بوو 

ووی  ڕ  ۆڵی ژیانمان بکات و بەشێوەیەکی گاڵتەجاڕی بەرەو ڕکۆنت  ینوێیەکانی سەرمایەداری توانی
لە ئەویش  بکات،  ژیانمان  گاڵتەجاڕیڕ  سەختییەکانی  سیناریۆ  ئەو  قەیرانی  یێگەی  دەنرا  ناو  انەی 

  ی جیھانی و گێلە ئابووریناسە جیھانییەکان، کە خاوەنی بڕوانامەی بەرزن و پێگەی زانستی  یئابووری
دەکرد قەیرانەکەیان  ھۆکارەکانی  و  قەیرانانە  ئەم  پشتڕاستی  ھەیە،  لەو  ەوەبەرزیان  یەکێک   ،

یەکێک لەو چینە    ئەندازەیەک ئەوەی خۆی بە  چینی ناوەندە، بەبانگەشانەی لیبرالیەت فراوانکردنی  
کەوتووە، بەاڵم وەک دەنۆ دەڵێت تاکەکانی چینی ناوەند ئەوەیان    ژیان دوا  نەزانێت ھەست دەکات لە 

ین، بەاڵم لیبرالەکان ئەوەی سەر  یتاریایەکی خاوەن پارە ھیچی تر نپرۆل  لەبیر دەچێت، ئەوان جگە لە
  بەڵکو پۆلێنکاری بۆ ئەم چینە   ، دەکەن، نەک ھەر ھێندە  یوەک شانازی تۆمار   چینی ناوەند بێت  بە

اپرسی و توێژینەوەکانیان ھەمیشە ئەو پرسیارە دووبارە دەکەنەوە: تۆ  لە ڕ   زۆرێک   دەکەن و لە 
ئاراستەی ئەوانە  ( Middle class)کام چینی ناوەندیت    سەر بە ، بەاڵم ھەرگیز ئەو پرسیارەیان 



ھێڵی ھەژاری و ژێر ھێڵی ھەژاریدا دەژین،    چینی خوار ناوەندەوەن، ئەوانەی لە   نەکردووە کە لە 
کەسانی ئیشنەکەر و تەوەزەل ناویان   بە  زۆر جار ئەمانە الی لیبرالەکان جێگەی پرسیار نین، بەڵکو  

جاردەبەن،   بچ  زۆر  ناوەندە  بۆ  بیرکردنەوە  دەرفەتی  و ئەم  دەڵێن  و  دەبێتەوە  شۆڕ  وکەکانیش 
ھەژاری ھەیە و نایانەوێت ژیانی خۆیان باش بکەن،    ، بەاڵم ئەمانە خۆیان حەزیان بەکارکردن ھەیە
ھەموو   دەسەاڵتھیچوپوچوەک  ناو  پش  ،ەکانی  خۆشە،  دەسەاڵتە  بەو  دڵیان  لەم  تئەوانەی  گیری 

استە دەتوانێت بۆ ماوەیەک ھەڵخەڵەتێنەر بێت، بەاڵم بۆ ھەمیشە  ڕ  بۆچوونە دەکەن، ئەم ئاراستەیە 
ئەوەی خەڵک ئەو توانایەی ھەیە    ۆڵی خەڵک بکات، لەبەر ڕچونکە ئەستەمە بۆ ھەمیشە کۆنت  ت،ناتوانێ

ڕێگەی ئیستاتیکا یان ئۆتۆریتەی    ئەم کارە لە  یانە بەدەست بھێنێت، کەیشیارییەکی خودگەرۆ ھ  کە
واتە  دێت، ئەم دوو ھۆکارە پێویستە گفتوگۆی بەردەوامی لەبارەوە بکرێت،    کۆمەاڵیەتییەوە بەدەست 

چەندێک نییە،  وەستاو  بوونەوەرێکی  زۆرڕ  مرۆڤ  ھەڵخەڵەتێنەرەکان  دەرفەتێک    ووکەشە  بن، 
ەی  یاستیڕ  ، مێژوویش ئەو ھەیە  خودی خۆی  کردن لەدەدۆزێتەوە بۆ خۆدەربازکردن و گوزارشت

ھەندێک بەڵکو  نییە،  ھەمیشەیی  سیستمێک  و  بیرکردنەوە  ھیچ  کە  گۆڕانکاری  سەلماندووە    یجار 
 ەردا دێت. گەورەی بەس

تاکگەرایی    کە   (Citizen)واڵتی  و ھا بۆ  کۆمەاڵیەتییەکەدا  و  سیاسی  کایە  لەناو  دۆخەکە 
(individual)  ئەوەی لە   کەم دەبێتەوە، لەبەر  ەکانی خۆی لێیبەھا ھەبوونی  ھەندێک لە  ،دەگۆڕێت  

بوونی خۆی، ئەمە  پێگە و    چوارچێوە کۆمەاڵیەتییەکە دەردەھێنرێت و دەکەوێتە کەڵکەڵەی پرسیار لە 
کوێوە سەرچاوەی    دەسەاڵت لە''چاوەی دەسەاڵت دەکات و دەپرسێت:  سەر جگە لەوەی پرسیار لە

وترێت سیادە و  گلەم جۆرە وێناکردنەدا ئەوە ون دەبێت کە پێی دە  ''گرتووە؟ کێ بڕیار لەمە دەدات؟
لە انگێزی یان  ڕێزی شەھ ''کۆتا لێکدانەوەدا بە    دەسەاڵت لە  دەسەاڵتی سیادی، چونکە ئەم جۆرە 

ناودێر دەکرێت، دەسەاڵت مانا کالسیکییەکانی خۆی لەدەست دەدات، چونکە ناتوانین    ''دوژمنکارانە
ۆشن وێنای بکەین و بیبینین، لەم دۆخەدا ئێمە لەگەڵ ئامێر و ئامرازەکانی کۆمپانیا  ڕ  بەرێکی اکڕ  وەک 

یاسایی   کەسانی  و  وەک (  Legal Person’s)زەبەالحەکان  دراو  بەرەو   بۆ  ئابووری    یەکەیەکی 
 . ووینڕ

 دەکاتەوە:  دەنۆ بەم شێوەیە دۆخی ئەمێستایی شی 

کراوە ھەڵگری   ھەر چەمکێک لێرەدا باس   ئەم لێکدانەوەیە کورتکراوەی کۆی پێکھاتەکانە، کە
ۆشنمان ھەبێت،  ڕ  شیکردنەوەی ورد ھەیە، بەاڵم بۆ ئەوەی وێنەیەکی  دنیایەک دەاللەتە و پێویستی بە

ستا چی دەگوزەرێت و دۆخەکە  لەوەی ئێ  دەداتپێ  وونمان  ڕ  تنە کورتەی دەنۆ وێنایەکیشڕ ئەم دا
   چۆنە: 



کان دەردەچێت،  سیاسییەفشاری چاالکوانە    کۆمپانیاکان ملکەچی یاساکانن، یاساکانیش بە
ئاراستەکردنیسیاسییەچاالکوانە   بەپێی  دەجڕ  کان  بۆ  ڕ  وڵێنەوە،و اگەیاندنەکان  گوێ  اگەیاندنیش 

دەکات   پەرەسەندنانە  ئەو  تەماشای  و  بازاڕ دەگرێت  بازاڕداکە  ئاڵوگۆڕەکانی  دەدات،    وو ڕ  لەناو 
  ی کرداری لەژێر ھەژموون و کاریگەری  وکەییەوە، ھەنوکەش بە و دۆخی ھەن  بازاڕیش پەیوەستە بە

لە جۆرە  ئەم  ناوەندییەکاندایە،  لە  بانکە  حکومییەکان  بانکەکان  سەربەخۆن،    دامەزراوە  و  جیا 
لە تاوانە  حکومەتیش  نزیک  سیاسییەکانی  پارتە  تاوانە ڕ  الیەن  دەچێت،  بەڕێوە    ێکخراوەکان 

ئۆفشووردا  ڕ قەوارەی  لەناو  پارەکانی  ئەو    ( Offshore)ێکخراوەکانیش  زاراوەیە  لەم  )مەبەست 
ئۆفشووریش بووە    کەنار، واتە ئەو شوێنانەی یاسا نایانگرێتەوە( سپی دەکاتەوە،  شوێنانەیە دوور لە

لە  بە فرە  بەشێک  فرەڕکۆمپانیا  کۆمپانیا  لەڕەگەزەکان،  ئاژانسەکانی  ەگەزەکانیش  ەیتین  ڕ   الیەن 
ای خۆی  ڕ  ش تێڕوانین و ی پاڵپشتی دەکرێن، ئاژانسەکانی پلەبەندی  (Rating Agencies)پلەبەندی( ) 

بو  دەردەبڕێت،  حکومەت  بوجەی  و  دلەسەر  واقعیەتبوون  لەسەر  حکومەتیش  پراگماتیزمی  جەی 
 استەقینەی ھەبوو. ڕ  داڕێژراوە، نەک قەبارەی 

  دروست گێژاو    وا دەکات جۆرێک لە  ،داوی جاڵجاڵۆکە بۆ بەڕێوەبردنی دنیا  ئەم جۆرە لە 
کە لێ   بکات،  سەری  بە  نەتوانیت  واتە  مەگەر    دەربکەیت،  کراوە،  ئاڵۆز  سیستمە  ئەم  شێوەیەک 
ھەموو ئەم تێکچڕژان و ئاڵۆزییەش لەپێناو ئەوەی چۆن  دەربکەن،    ەکان خۆیان سەری لێھیچوپوچ

شەرعی سیفەتێکی  و  بکەن  کەڵەکە  سەرمایە  لەبەر   پێ   یبتوانن  لە   بدەن،  پێگەیەکیان  چەند    ئەوە 
ھەموو   گرن و دوور بێت لەبکردووە بۆ ئەوەی سەرمایەکەیانی تێدا ھەڵ  دروستکەنارەکان    یدووری

ھەیە  ی شێوازێکی سەیری بۆ بەڕێوەبردن و بوارکردنەوە  ھەموو یاساکان، ئەمە جگە لەوە   لەو    چاو 
ژێمەدا بوار بۆ پیشەگەر  ڕ  بۆ کەسەکان تاکو بوونی خۆیان بەپێی پێوەرەکانی ئەمان بسەلمێنن، لەم 

(Craftwork دەکرێتەوە )،  گێگەی ئەوانەی پێیان دەلە ڕ ( وترێت فەرمانبەرFunction )،   ئەویش بە  
و تەکنیکیش دەبێتە  دەگۆڕێت  ئەمیش خۆبەخۆ بۆ تەکنیک    کە  ، (Practicesپراکتیزەکردن )مەبەستی  

(،  Implementation(، ئەمیش دەچێت بۆ بواری جێبەجێکردن )Skillھۆی پەیداکردنی کارامەیی )
 وترێت گۆفەرنانس یان حەوکەمە. گئەمەیە پێی دە ئا

وف  و دیدی کۆمەڵێک فەیلەس  تە لە پێویس  ، ژێمە بنووسینەوەڕ  ئەگەر بمانەوێت مێژووی ئەم 
  کردووە و بیرمەندەوە تەماشای بکەین، سەرەتا میشێل فۆکۆ بەم شێوەیە لێکدانەوەی بۆ ئەم سیستمە  

ی کارڵ مارکس و فریدریک  ، ال ''ەبێت سەرباز بێتدشێوەی سوپای ھەیە، مانای ئەوەیە مرۆڤ  ''
پیشەساز''تایلۆر   دابەشکردنی  شێوازی  کارەیسەخترین  ئارنێت    ''یانەی  ھانا  جێبەجێکردنی  ''الی 

ئیدارییەکانەێنماڕ  کۆێرانەی سی. ''ییە  و  سیمیل  جۆرج  الی  میلز  ڕ  ،  لە ''ایت  ئەنجامدانی    بریتییە 



لە بەتاڵ  پێ  بیرکردنەوە،ی  زانا  )بەخشین( لە ڕ  ھەڵدەستن ی  مانا کە کۆمەڵێک  فەندانەی  ئەو    ێگەی 
 .''وەریدەگرن

کاتێک کارکردن دەبێتە ھۆکاری پەیداکردنی  ھەموو ئەمانە دەبنە ھۆکاری سەرەکی کە بڵێین  
  جیھانییە   ژێمەڕ  ئەم   ئاشکریە  و   وونڕ  دەوڵەمەندەکان،   بۆ بژێوی بۆ ھەژارەکان و بەرھەمھێنانی بازاڕ  

ھەیە ھیچوپوچ  داڕشتەیەکی   بە   پێویستی چاوچنۆکی  انە  و  نادادپەروەری  بنەمای  لەسەر  چونکە   ،
   امەزراوە. د

 


