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ســەرەتای  لــە  گواردینــی  ڕۆمانــۆ 

دەســەاڵت  نــاوی  لــه  ژێــر  کتێبەکــەی 

دەنووســێت:  )die Macht(،)power(دا 

»ســەردەمی مۆدێــرن لــه ئاســتە گشــتی 

و بنەڕەتییەکانیــدا  کۆتایــی هاتــوە«. ئــەم 

هۆشــیارییەکی  دەرخــەری  دەربڕینــە 

گەشــەکەرە کــە لــه  پێوەندیــدا بــەم بابەتەوە 

بوونــی هەیــە و لــه  ڕێگــەی بەشــێکی هــەرە 

بــاس  هاوچەرخــەوە  نووســەرانی  زۆری 

کــراوە. زۆربــەی ئــەم نووســەرانە ئامــاژە بــه 

ــبەت  ــه  نیس ــامن ب ــێوازی ڕوانین ــی ش  گۆڕان

ــەوە  ــەوان جەخــت ل ــەن. ئ ــێنەوە دەک ماش

دەکەنــەوە بــاوەڕ بــە بەرکەتــی پێشــکەوتنە 

هــۆی  بوونەتــە  کــە  تەکنۆلۆژیکییــەکان 

بەرتەســکبوونەوەی ڕوانیــن و دونیابینیــی 

گەشــەکەرانە  شــێوەیەکی  بــە  ئەمــڕۆ، 

هــۆی  بوونەتــە  و  بوونەتــەوە  سســت 

ــرەوە  ــی و ژیرییەکــی زیات ــە ڕوون ــەوەی ب ئ

ــین و  ــوان ماش ــی نێ کێشــمەکێش و ملمانێ

ڕۆحــی مــرۆڤ ببینیــن.

زۆر کــەس لــە ئەورووپــا و لــەم واڵتــەدا 

]ئەمریــکا[ هاتوونەتــە ســەر ئــەو بــاوەڕەی 

ماشــین هەڕەشــەیە بــو ســەر بەهــا ڕۆحــی 

و مینۆکییەکانــی مــرۆڤ و ئەســتەمە پــێ 

ــە  ــەو ب ــاوەڕی پت ــۆن ب ــە چ ــن ک ــەوە بنێ ل

پێشــکەوتنی تەکنۆلۆژیــک ئیلهامبەخشــی 

بــەرەی ڕابــردوو بــوە. ئــەم بــاوەڕە بــە 

ســەرچاوەی  دۆخێکــەوە  لــە  تەکنۆلۆژیــا 

وەرگرتبــوو، کــە مــرۆڤ لــە ســەدەکانی 

ــی  ــاندوەنەی جیهانی ــاش لەبەریەکهەڵوەش پ

ڕووبــەڕوو  لەگەڵیــدا  ناڤیــن  ســەدەکانی 

ئــەو  تــا  کــە  مــرۆڤ  تــاک/  بوەتــەوە. 

ــە  ــراوە ل ــێکی جیانەک ــە بەش ــۆی ب کات خ

سیســتەمی گشــتی و هەمەگیــر دەزانــی کــە 

کــۆی بوونایەتیــی مــادی و مینۆکیــی ئــەوی 

ــەوە  ــە ڕەگوڕیش ــت ل ــەوە، تێگەییش دەگرت

النــە  و  خانــە  لــە  و  هەڵکەنــراوە 

میتافیزیکییەکــەی خــۆی کــە ئــەوەی لــە 

ــە خۆڕاگرەکــەی  ــە ئایین ڕۆژگارانێکــدا یەقین

ئێســتا  داڵــدەی دەدا دوور کەوتوەتــەوە. 

بــوو  ناچــار  ڕاونــراوە  بوونــەوەرە  ئــەم 

دەســتەبەر  خــۆی  بــۆ  نــوێ  خانەیەکــی 

بــکات، کــە بنەڕەتەکــەی نــەک لــە جیهانــی 

هیواکانــدا، بەڵکــوو لــە نــاو ژیانــی ئــەم 

بەرپاکردنــی  هەنووکــە  بێــت.  جیهانــەدا 

ئــەم النەیــە عەرزێکــی گــەرم و دڵنیاکەرتــر 

بــۆ ئــەو ببــوو بــە خەباتێکــی جیــدی و 

ناچارەکــی. مــرۆڤ دەیتوانــی بــە نیســبەت 

و  تێگەییشــن  لــە  ســەرکەوتنی  ڕادەی 

بــە ســەر هێزەکانــی رسوشــت  زاڵبــوون 

مەبەســتەکانی  بــۆ  کەڵکلێوەرگرتنیــان  و 

خۆیــان پەرچەکــردار بنوێنێــت. بــەم جــۆرە 

ــەر  ــە ب ــا ببات ــرۆڤ پەن ــەوەی م ــۆ ئ ــوار ب ب

ماشــین فەراهــەم بــوو و وا دەردەکــەوت 

بانگــی  و  هــاوار  ماشــین  حوکمڕانیــی 

دەســەاڵتدارێتی و ســەربەخۆییی مــرۆڤ 

بێــت. پێشــکەوتنی تەکنۆلۆژیــک لەگــەڵ 

پێشــکەوتنی مــرۆڤ ببــوون بــە یــەک.  

لــە  مــرۆڤ  وێناکردنــی  ئەگەرچــی 

ماشــین  بــۆ  هیوادارانــەی  قەبووڵکردنــی 

جیــاوازە،  ناڤینــدا  ســەدەکانی  لەگــەڵ 

بــەاڵم دژە ئایینــی نییــە. ئــەم وێناکردنــە 

بیرکردنەوەیــەک  ســەرەکیی  چییەتیــی 

هەبابوونــی  پــاش  کــە  دەدات  پیشــان 

دونیابینــی ســەدەکانی ناڤیــن گەشــەی کــرد، 

بیرکردنەوەیــەک  کــە لــە ڕێگایــەک دەگــەڕا 

بــە هــەر دوو دیــودا دوور بێــت لــە ڕامانــە 

ئایینییــەکان و دونیاپەرەســتیی مــادی. ئــەم 

پێوەندییــەی نێــوان بیرکردنــەوە ئاینییــەکان 

دەســتوورێک   وەک  کار  لــە  ڕێزگرتــن  و 

قوتابجانەکــەی  و  ڤێبێــر  ماکــس  لــە  وای 

سیســتەمی  بیناکردنــی  لــە  کــە  کــرد 

ــەن،  ــکەش بک ــک پێش ــەرمایەداریدا تێزێ س

ئەنجامــی  ســەرمایەداری  ئاوابوونــی  کــە 

ئەخاقــی پرۆتێســتان بــوە. ئەگــەر چــی 

ــە باســکردنیان  ــک هــۆکار ک ــەر کۆمەڵێ لەب

لێــرەدا موومکیــن نییــە، ئــەم پێشــگریامنەیه 

ــی  ــژووی نوێ ــی مێ ــت وەک دەربڕین ناتوانێ

بــەاڵم  بکرێــت،  پەســەند  ســەرمایەداری 

لــە  بەرگریکــردن  لــە  کــە  حەقیقەتێکــە 

جــار  گەلــەک  ماشــینیدا  بەرهەمهێنانــی 

بەڵگاندنــە کەالمییــەکان وەک کاریگەرتریــن 

زەوییــەوە  ئــەو  بەروبوومداریــی  ڕێــگای 

پێــامن  پــەروەردگارەوە  ڕێگــەی  لــە  کــە 

دەکرێــت. پێشــکەش  بەخــراوە، 

ئــەم شــێوازە لــە بیرکردنــەوە تایبــەت نەبــوە 

بــە ســەرەتاکانی خولــی پیشەســازی، بەڵکوو 

تــا ئــەم ســەردەمەی ئێســتایش درێــژەی 

ئامــاژە  دەتوانیــن  منوونــە  بــۆ  هەبــووە. 

بکەیــن بــۆ کتێبێــک لــە ژێــر نــاوی )ئەخاق 

و ســەرمایەداری(  کــە چەنــد ســاڵ پێــش 

دەســتپێکردنی جەنگــی جیهانیــی یەکــەم 

بــە دەســتی )گوتفریــد تــرووب( نوورسابــوو. 
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بــۆ نووســەر ]واتــە گودفریــد تــرووب[ وەک 

زانایەکــی تیۆلۆژیکیــی ئایینیی پرۆتێســتان و 

ســەرجەمی ئەوانــەی کــه هۆگــری ئەخاقــی 

مەســیحین بەتــەواوی ئاشــکرایە کــە دەبێت 

ــەند  ــا پەس ــەرکەوتنێکی تەکنۆلۆژی ــەر س ه

ــرووب  ــن. پ ــەوە بچی ــە پێڕەویی ــن و ب بکەی

بەڵگانــدن ]بۆ ئــەوە[ دەکات بۆ ســەرکەوتن 

ــۆدە  ــاالرانە و مێت ــی باوکس ــەر دۆخ ــە س ب

بەرهەمهێنــان  کۆنکەوتەکانــی  و  کــۆن 

و  ئامــرازەکان  کاراتریــن  کــە  پێویســتە 

شــێوازەکان بــە کار بهێنیــن، ئــەو مێتۆدانەی 

بانریــن ئەنجــام و پێشــکەوتووترین فۆڕمــی 

ــت  ــەن. نابێ ــەردار دەک ــردن ئەگ ــوە ب بەڕێ

پێوەندیــی  لــە  چاوپۆشــی  کات  هیــچ 

شــێوازی  و  تەکنۆلۆژیــا  نێــوان  چڕوپــڕی 

ــت  ــن. دەبێ ــرۆڤ بکەی ــی م ــی ژیان حەقیق

لــەم ڕاســتییە تــێ بگەیــن هەوڵــدان لــە 

ڕێگــەی پێشــکەوتنی تەکنۆلۆژیــاوە لــەو 

ــی  ــی ڕووکەش ــە ژیان ــرە ک ــە گرینگ ئامانج

و ڕواڵەتــی خۆمــان هاســانر بکەینــەوە: 

ــودا. وا  ــتنی خ ــۆ پەرس ــە ب ــە ڕێگەیەک ئەم

ئیامنــی  و  بــاوەڕ  ئەمــڕۆ  دەردەکەوێــت 

ئێمــە لــە پێوەندیــدا بــە ماشــینەوە زۆر 

ــەی  ــەت زۆرب ــردوو و تەنان ــە ڕاب ــرە ل کەم

ــەوە  ــە زەردە بزەیەک ــە ب ــی ئێم هاوچەرخان

پێشــکەوتنەوە  چەمکــی  نیســبەت  بــە 

دژکــردەوە دەنوێنــن.  ئــەم گۆڕانــە هەڵبــەت 

بــە یــەک شــەو ڕووی نــەداوە. تەنانــەت لــە 

ڕابــردوودا کــە دەســکەوتەکانی تەکنۆلۆژیــا 

بــە بــۆق و کەڕەنــاوە ســتاییش دەکــران، 

و  ئاگاکــەرەوە  بــە  دەنگــە  هــاوکات 

ــەو  ــەاڵم ل ــش دەبیســران. ب گومانکارانەکانی

ــەواوی  ــین بەت ــەت دژی ماش ــەدا تۆم ڕۆژان

بانگەشــەنامانەی کــە  لــەو  بــوو  جیــاواز 

ئەمــڕۆ دژی دەردەکرێــت. لــە ڕابــردوودا 

ــرا  ــانەوە دەک ــەو کەس ــەن ئ ــە الی ــر ل زۆرت

کۆمەڵــگا  خێراکانــی  کاریگەرییــە  کــە 

کاریگەرییــە   تــا  شــێواندبوونی  پــر 

بەتینوتونــدەکان لە ســەر ڕۆحــی مرۆڤەکان. 

ــی  ــەری خەیاڵچ ــک نووس ــەت هەندێ هەڵب

ــی  ــە ناشــیرینی و یەکدەســتیی ژیان ــزار ل بێ

ماشــینی هەبــوون کــە ڕوویــان کردبــووە 

ــەی پیشــەچییەکان  ــە گوندیان ــە بچووک کارگ

کێڵگەیەکــی  بــۆ  حەرسەتیــان  یاخــود 

ــی  ــاوی الدێی ــدا پی ــە تێی ــوارد ک ــارام دەخ ئ

ــەم  ــدا ئ ــە هــەر حاڵ ــاڵ. ل زەوییە کــەی دەکێ

هەســتی دڵتەنگییــە بــۆ ڕابردوو لــە بەرانبەر 

شــۆڕش دژی ماشــین کــە ســەرچاوەکەی بــۆ 

مرۆڤ لە سەردەمی تەکنۆلۆژیادا لە نامۆ بوون بە خۆی، بە کاری خۆی، بە واقیعی کۆمەڵگا و رسوشت نوقم بووە
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ــەس  ــک ک ــی هەندێ ــتەمی ژیان ــاری ئەس ب

گەڕابــوەوە کــە بوون/هەســتیان لــە ڕێگــەی 

بەرهەمهێنانــەوە   گۆڕراوەکانــی  مێتــۆدە 

بــەر هەڕەشــە کەوتبــوون، گرینگییەکــی 

ئەوتــۆی نەبــوو. باشــرین بەڵگاندنــەکان لــە 

ســەر ئەمــەی کــە پێشــکەوتنی تەکنۆلۆژیــا 

بــە مانــای پێشــکەوتن و بەرزبوونــەوەی 

و  ئــازادی  و  مــرۆڤ  ژیانــی  ]ئاســتی[ 

ڕزگاریــی ئەوانــە نەیدەتوانــی لە وەحشــەت 

کرێکارانــی  بکاتــەوە.  کــەم  ترســیان  و 

هەڕەشــەلێکراو و وەحشــەتلێدراو بەردەوام 

دوژمنانــی  بــە  ماشــینییەکانیان  ئامــرازە 

ــان  ــار ڕقی ــک ج ــا؛ و هەندێ ــان دادەن خۆی

وەک شۆڕشــگەلی تــووڕە ســەری هەڵــدەدا 

ــەوەی  ــوە تەقاندن ــان دەب ــە ئەنجامەکەی ک

بڕێکــی بەرچــاو لــەم کەرەســته  و ماشــینانە.

کــە  مەترســییەک  گرژبوونــەوەی 

بــوون  ڕووبــەڕوو  لەگەڵیــدا  کرێــکاران 

ســەدەکانی  حوکامنــەی  و  فەرمــان  لــەو 

لــە  کــە  هەژدەهەمــەوە  و  هەڤدەهــەم 

لــە  کەڵکوەرگرتــن  قەدەغەکردنــی  ســەر 

ماشــینەکانی چنینــی تەســمەیی لــە ئاڵامنیــا 

ــان  ــتوە و نیش ــان دەرخس ــزدا خۆی و ئینگلی

ــەی  ــە ڕێگ ــە ل ــک ک ــی ڕاپۆرتێ ــە پێ داوە. ب

ئابــێ النســلۆتیییەوە لــه 1579دا نــوورساوە 

فەرمانێکــی  نزیــک  ســەرۆک شــارەوانیدا 

نهێنیــی دەرکــردوە تــا داهێنەری ماشــینێکی 

تیــرۆر  چنیــن  داهێنەرانــەی  گەلــەک 

ــرەی  ــەر فیک ــۆ س ــرش ب ــڕۆ هێ ــەن. ئەم بک

ــەن  ــە الی ــر ل ــک پ ــکەوتنی تەکنۆلۆژی پێش

ــە ئابوورییەکانــەوە ناکرێــت،  کــۆڕ و کۆمەڵ

دەکرێــت  گروپانــەوە  ئــەو  الی  بەڵکــوو 

ــی  ــا مینۆک ــی بەه ــۆر و نیگەران ــە خەمخ ک

ڕەخنەگرانــە  ئــەم  کولتوورییەکانــن.  و 

ئەنتیتێزێکــە  هەبوونــی  بــە  باوەڕیــان 

ــدا،  ــی مرۆڤ ــا و ڕۆح ــوان تەکنۆلۆژی ــە نێ ل

بۆشــایییەک کــە هیــچ کات ناکرێــت پــڕ 

ــە  ــت. ل ــۆ دابرنێ ــی ب ــان پردێک ــەوە ی بکریت

ئەنجامــدا، ئــەوان لــەو بــاوەڕەدان ئێمــە 

کــە  پێشــکەوتنێک  قوربانیــی  بووینەتــە 

بوەتــە نەســیبی تەکنۆلۆژیــا بــەاڵم ئێمــه 

 لــە هەمبــەر ئــەودا دۆڕاندوومانــە. ئــەم 

ڕاونینــە بەدبینانــە کــە لــە ڕێگــەی هەندێک 

شــپێنگلێر،  ڕاتینــۆ،  وەک  نووســەری 

هووزینــگاوە  و  گاســت  ئۆرتێگایــی 

ئــەم  یەکەمــی  لــە چارەکــی  و  دەربــڕرا 

ســەدەیەدا بــە شــێوەیەکی فــراوان بــاڵو 

ئێســتایش  تــا  کاتــەوە  لــەو  بوویــەوە، 

دەســتبەرداری زەینەکامنــان نەبــوە. ئــەم 

ــەی باســە  ــی ســەرەکیی زۆرب ــە بابەت ڕوانین

زانســتییەکانە کــە تێیانــدا فەیلەســووفان 

نێــوان  لــە  بەرجەســته  زانســتڤانانێکی  و 

بەشــداریی  جۆراوجۆرەکانــدا  نەتــەوە 

کۆنفرانســی  دووهەمیــن  دەکــەن.  تێــدا 

ــان  ــە 1947دا تەرخ ــۆ ل ــی ژین نێونەتەوەیی

ــا  ــی »پێشــکەوتنی تەکنۆلۆژی ــۆ بابەت ــرا ب ک

و پێشــکەوتنی ئەخــاق«. نــاوی کۆنفرانــس 

ــەری  ــوون و بەراب ــە یەکب ــەری ئەوەی دەرخ

ــدی  ــا چی ــرۆڤ و تەکنۆلۆژی ــکەوتنی م پێش

دوو  نییــە.  بەڵگەنەویســت  پرەنســیپێکی 

کۆبوونەوەیەکــی  لــە  ئەمــە  پــاش  ســاڵ 

تــری کۆمەڵناســەکاندا کــە لــە گروپێــک 

ئەم پێوەندییەی 
نێوان بیرکردنەوە 
ئاینییەکان و 
ڕێزگرتن لە کار وەک 
دەستوورێک  وای 
لە ماکس ڤێبێر و 
قوتابجانەکەی کرد 
کە لە بیناکردنی 
سیستەمی 
سەرمایەداریدا 
تێزێک پێشکەش 
بکەن، کە ئاوابوونی 
سەرمایەداری 
ئەنجامی ئەخالقی 
پرۆتێستان بوە
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ــان و کۆمەڵناســی ئەمریکــی،  ــە ئابووریزان ل

پێکهاتبــوون  فەرەنســی  و  ئینگلیــزی 

ــاوی  ــر ن ــە ژێ پرســێکی هاوشــێوەی ئەمــە ل

تەکنۆکراســی«  »پیشەســازیبوونەوەی 

لــە  و  لێکۆڵینــەوەوە  و  بەربــاس  کەوتــە 

پێشــڕەوانی  لــە  کۆمەڵێــک  1953یشــدا 

کۆمەڵــگای ڕۆشــنیبیریی ئاڵامنیــا لەوانــە 

ــرگ و  ــر هایزێنبێ ــی، وێرنێ ــۆ گواردین ڕۆمان

مارتیــن هایدێگێــر کۆبوونەوەیەکیــان لــە 

مۆنیخــدا پێکهێنــا و لــە ســەر پێوەندیــی 

و  دوان  تەکنۆلۆژیــا  و  هونــەر  نێــوان 

گۆڕییــەوە.  ڕاوبۆچوونیــان 

ــەم  ــەی ئ ــن وەســف و رشۆڤ ــرەدا ناتوانی لێ

زۆرانــەی  نووســینە  ئــەو  و  کۆنفرانســە 

ــا  ــا و بەه ــوان تەکنۆلۆژی ــی نێ ــە پێوەندی ک

و  بــاس  بــەر  خســتوەتە  مرۆیییەکانیــان 

ــەوڵ  ــا ه ــە تەنی ــن. ئێم ــەوە، بکەی خوێندن

دەدەیــن کورتەیــەک لــە بنەبــان و چییەتیــی 

لێــرەدا  بەڵگاندنانــە  ئــەو  و  باســەکان 

ــە ڕێگــەی کۆمەڵێــک  ــاراوە کــه ل ــە ئ بهێنین

ــە  ــی بەدبینان ــە ڕوانگەیەک ــە ل ــەوه  ک کەس

کاریگەرییەکانــی  بــە  پێوەندیــدا  لــە 

گۆڕانکارییــە تەکنۆلۆژیاییەکانــەوە موتوربــە 

ــا  ــن تەکنۆلۆژی ــە دەڵێ ــەم بەدبینان کــراوە. ئ

نەیتوانیــوە ئەرکــی خــۆی کــە ]بریتییــە 

مــرۆڤ  تواناکردنــی  و  بەهێزکــردن  لــە[ 

بەڕێــوە  ژیانیــدا  بــە  لــە شێوەبەخشــین 

و  هاســانر  ئێمــە  کاری  ڕەنگــە  بەرێــت. 

ــی  ــە عەین ــەاڵم ل ــەوە، ب ــوو بێت ــر ب بەردارت

حاڵــدا ناشەخســی و بوەتــە هــۆی داگــەڕان 

ــەم  ــی کەســایەتیی مــرۆڤ و ئ و لەناوچوون

ــە هێزێکــی  ــی کەســایەتییە بوەت لەناوچوون

مەترســیدار. ژیــان و بیرکردنــەوەی ئێمــە 

تەنانــەت لــە دەرەوەی پرۆســەی کاریشــەوە 

ــا  ــاڵو و سەرچەشنئاس ــێوەیەکی بەرب ــە ش ب

ــامن  ــی فیراغ ــە کاتەکان ــا ئێم ــەوە. ئای بوەت

و  جیسامنبەخشــین  و  بااڵکــردن  بــۆ 

کەســییەکامنان  تایبەمتەندییــە  نیشــاندانی 

تەرخــان دەکەیــن کــە ناچاریــن لــە ڕەوتــی 

کاردا، چ لــەو فرۆشــگا و کارخانــە و دایــرەدا، 

ســەرکوتیان بکەیــن؟ یــان پێــامن باشــە لــەو 

بەگژاچوونەوەیــە خۆمــان ال بدەیــن کــە 

ڕۆڵــی هەیــە لــە بااڵکردنــی بەهــا کەســی/

بــە  دەستڕاگەیشــن  و  شەخســییەکان 

ــووڵ  ــدا؟ قب ــی خۆی گشــتێتی و هەمەگیرێتی

و پەســەندکردنی ئــەم بابەتــە ئەســتەمە. 

بــەاڵم کارگێڕانــی هاڵیڤۆدیــش هەڵەیــان 

نەدەکــرد ئــەو کاتــەی کــە پێیــان لــە ســەر 

و  چوونیەکســازی  ڕاکێشــانی  گرینگیــی 

کاتێــک  و  دادەگــرت  سەرچەشــوەرگرتن 

ــە   ــەوە ک ــەم ڕەخنەی ــەردەم ئ ــە ب دەکەوتن

لــە  فیلمەکانیــان  چۆنێتیــی  و  کوالێتــی 

خوارەوەیــە بــە ئارامــی و  لەســەرخۆ لــە 

ــک  ــتێکە خەڵ ــە ش ــوت: ئەم ــدا دەیانگ واڵم

پێیــان خۆشــە، ئێمــە شــتێکیان پــێ دەدەیــن 

کــە حەزیــان لێیەتــی و پەســەندی دەکــەن.

_ کەســایەتییە  ســڕینەوەی  ڕەوتــی  ئــەم 

هێشــتا ئــەم باســە بەردەوامــە_ گرۆیەتیــی 

ناخەکیــی ســەردەمی ماشــین دەنوێنێتــەوە 

کــە لــە حاڵەتــی زینــدوو و ئۆرگانیکیی دوور 

ــت.  ــل دەنێ ــی م ــی میکانیک ــەرەو فۆڕم و ب

ــە  ــتی ب ــا پێویس ــی کەرەستەئاس وا جیهانێک

هەڵبەت هەندێک 
نووسەری خەیاڵچی 
بێزار لە ناشیرینی 

و یەکدەستیی 
ژیانی ماشینی 

هەبوون کە ڕوویان 
کردبووە کارگە 

بچووکە گوندیانەی 
پیشەچییەکان 

یاخود حەسرەتیان 
بۆ کێڵگەیەکی 

ئارام دەخوارد کە 
تێیدا پیاوی الدێیی 

زەوییە کەی دەکێاڵ
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وەک  کــە  دەقبەســتوە  یاســامەندییەکی 

جۆرێــک ڕوانینــی کاریگــەر دەجووڵێــت. 

فریودەرانــەی  چۆنێتیــی  ژیــان   لێرەدایــە 

ــر  ــت چی ــس دەدات و رسوش ــە کی ــۆی ل خ

ــڕ و  ــدا، بەڵکــوو پ ــە خۆی ــە ل ڕەمزێکــی نیی

لێوڕێــژە لــه  ئەســتەمایەتی و دژوارییــەکان. 

هەمــوو شــتێک لەوانــە مــرۆڤ، پێشــبینیگر 

و بەراوردکــراوە و ئــەم ڕەوتــە بــەردەوام 

و نەبــڕاوەی بەراوردکردنــە ئەگــەر تەنیــا 

کــورت بکرێتــەوە بــۆ ماتریالــەکان و ماشــین 

و مــرۆڤ نەگەڕێتــەوە شکســت دەهێنێــت. 

ــی  ــە تاکێتی ــەکان ل ــە پێویســتە تاک ــەم پێی ب

خۆیــان بەتــاڵ ببنــەوە و وەک ماتریالــەکان 

تــر  وەکــی  بگیررێــت.  لێــوە  کەڵکیــان 

وەک  نــاوی  هەندێــک  لــە  کــە  کاتێــک 

ــک«  ــی کلینی ــی زانســتگە و ماتریال »ماتریال

مــرۆڤ بــەو جــۆرە خیتــاب دەکرێــت، ئێمــە 

تەنیــا لەگــەڵ هەڵەیەکــی ســەرزارەکی و 

کەمتەرخەمیــی زەمانــدا ڕووبــەڕوو نیــن. 

تەکنۆلۆژیــا  ڕەخنەگرانــی  لــە  هەندیــک 

جەغــد لــەوە دەکەنــەوە، ئــەم لەناوچوونــی 

کاســبکارانە  پەســتایەتیی  و  کەســایەتییە 

بێهەســتییەکی  بــەرەو  دەرەنجامــدا  لــە 

ــی  ــۆ گواردین ــە ڕۆمان گەشــەکەر دەڕوات، ک

بەرجەســتەی  منوونەیەکــی  بــۆ  ئامــاژە 

ئــەم هەســتی کەســەر و بێحاڵییــە وەک 

بەدواهاتــی ســەردەمی ماشــین دەکات. لــە 

ڕابــردوودا کاتێــک کەســێک کەســێکی تــری 

دەکوشــت، بــۆ خــۆی هەســتی بە ناشــیرینی 

لــە هەنــاوی خۆیــدا  تــەواوی کارەکــەی 

دەکــرد، بــەاڵم دۆخەکــە کاتێــک کە کوشــتار 

بــە جۆرێکــی کردەیــی لــە ڕێگــەی فڕۆکــەوە 

ــاوازە.  ــت، جی ــی زۆرە دەکرێ ــە بەرزایییەک ل

دوکمەیــەک لــێ دەدرێــت و ســەدان هــەزار 

ــاو دەچــن. ــە ن ــرۆڤ ل م

ئەمانــە  کــۆی  پێویســت  ڕادەی  بــە 

تەنانــەت  ئــەوەی  بــەاڵم  نائومێدکــەرن، 

ئاســۆ و پێشــبینیی ڕەخنەگرانــی بێهیواتــر 

کــە  ئەوانــە  پتــەوی  بــاوەڕی  دەکات 

ڕووبەڕووبوونــەوە  بــۆ  ڕێگەیــەک  هیــچ 

ــتەگیرییەکانی  ــە ئاراس ــوون ل ــود ڕزگارب یاخ

ســڕینەوە  کەســایەتیی  و  ماشــینیبوونەوە 

ناکۆکیــی  بــاوەڕەدان  لــەو  ئــەوان  نییــە. 

لــە  جەوهەرییــە  بەشــێکی  تراژیــک 

ــۆ  ــە ب ــا: ماشــین ک پێشــکەوتن و تەکنۆلۆژی

خزمــەت بــە ئامانجەکانــی مــرۆڤ هاتــە 

بــوون، بــوو بــە خــاوەن وا دەســەاڵتێک کــه 

لــە هەمبــەر خواســت و ئیــرادەی ئــەودا 

تەکنەلۆژیا؛ لە خزمەتی مرۆڤەوە بۆ کۆنرۆڵکردنی ئیرادەی مرۆڤ
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پتــەو و قایــم بــوەوە. لــە جیاتیــی هاریکاری 

لــە ڕێگــەی دروســتکردنی ســەربەخۆیییەوە 

وا  بــوو.  زاڵ  ســەریدا  بــە  مــرۆڤ  بــۆ 

دەردەکەوێــت پێشــکەوتنی تەکنۆلۆژیــک 

مرۆڤــەوە  ڕێگــەی  لــە  چەنــدە  هــەر   _

ــوو و گەییشــتە ئەنجــام _خــۆی  مەیســەر ب

ــە  ــەو ڕزگار کــردوه و ب ــی ئ ــر فەرمان ــە ژێ ل

ــگای  ــی دوای ڕێ ــا جەوهەرییەکان ــی یاس پێ

الوازیــی  و  دۆشــدامان  کەوتــوە.  خــۆی 

خۆمــان لــە هەمبــەر ئافرێــرناوی خۆمــان بــە 

شــاگردیکردنی جادووگەرێــک دەچێــت کــە 

ــۆی  ــە خ ــەی ک ــەو هێزان ــتەوە ل ــە وەحش ب

ناتوانێــت  و  دەڕوانێــت  کــردوون  ڕزگاری 

حوکمیــان بــکات و بــە بێهیوایییــەوە هــاوار 

دەکات: ناتوانــم ئــەو ڕۆحانــە دەربکــەم کــە 

خــۆم هێنامــن و بانگــم کــردوون.

بانگەشــەنامە  ئــەم  دەمانەوێــت  ئێســتا 

گردوکــۆوە  ماشــین  ســەردەمی  دژی 

ــە  ــت خــۆی ل ــر ناتوانی ــن. مــرۆڤ چی بکەی

کارەکەیــدا دەرببڕێــت و پیشــان بــدات. 

ماشــینیبوونەوەی گەشــەکەری ژیــان بــوو 

لــە  بــە هــۆی ڕوانینێکــی بەراوردکارانــه 

لــق  و  کۆمەڵــگادا  و  بەرانبــەر رسوشــت 

پێوەندیــی  و  یەکڕیــزی  زنجیرەکانــی  و 

ماشــینی  جیهانــی  پســاندوە.  لەگەڵیانــدا 

ڕێــگای خــۆی دەپێوێــت و لــە ڕێبەرایەتیــی 

ئــەم  ئەنجامــدا  لــە  دەرچــوە.  مــرۆڤ 

حوکمــە  ئــەم  بــەرەو  نامەیــە  بانگەشــە 

بنەبــڕە دەڕوات کــە مــرۆڤ لــە ســەردەمی 

ــۆی،  ــە خ ــوون ب ــۆ ب ــە نام ــادا ل تەکنۆلۆژی

و  کۆمەڵــگا  واقیعــی  و  خــۆی  کاری  بــە 

ــە  ــەم ڕەخنەی ــم و ڕۆچــوە. ئ رسوشــتدا نوق

لــەو  هەمەگیرتــرە  و  بنەڕەتیــر  گەلــەک 

گلەیــی و گازنــدەی لــە ڕابــردوودا دەربــارەی 

ــاک  ڕەنگدانــەوە فــەردی و تاکییــەکان و ت

و  بوونــەوە  بــاڵو  تەرا کەوتوەکانــی  و 

پەرەســەندنی تەکنۆلۆژیــا لــە ســەر زمــان و 

زارەکان بــوو. ئــەم ]تۆمەتانــە[ ناتوانێت بەو 

بەڵگاندنانــەی لــە ڕابــردوو لەبەرگریکردنــدا 

لــە ماشــین پێشــکەش دەکــرا ڕەت و بەتــاڵ 

هەژدەهــەم  ســەدەکانی  لــە  بکرێتــەوە. 

و نۆزدەهەمــدا دەگوتــرا کــە کۆمەڵــگای 

پێشــکەوتنی  بــەردەم  لــە  تــازە  و  نــوێ 

ــی  ــت گلەی ــە نابێ ــەم پێی ــە ب تەکنۆلۆژیادای

ناخۆشــی  ئەزموونگەلــی  هەندێــک  لــە 

ئــەم پێشــکەوتنە بکرێــت بەڵکــوو دەبێــت 

ئەوانــە وەک ڕەنجگەلێــک کــە لــە بنەڕەتــدا 

بــە ڕەوتێکــی تەندروســت و بێمەترســییەوە 

ــار  ــە بڕی ــن ک ــووڵ بکەی ــدارن قەب پێوەندی

وایــه  و دانــراوە لــە ڕەوتــی پێشــکەوتنی 

داهاتــوودا لەنــاو بچێــت. ئــەوەی پێویســت 

بــوو بــە تەنهــا ئامادەبــوون بــوو بــۆ ڕاهاتــن 

لەگــەڵ ڕەنــج و مەینەتیــی کاتــی و توانایــی 

لەگەڵیــدا  بنبڕانــە  ڕووبەڕووبوونــەوەی 

ــەوە  ــۆ پێش ــمی :«ب ــوەی دروش ــە چوارچێ ل

بــەرەو تەکنۆلۆژیــای زیاتــر«. بــەاڵم ئــەم 

تەنانــەت  ئێمــەدا  ڕۆژگاری  لــە  وەاڵمــە، 

ــە  ــری ل ــە بەرگ ــانەوە ک ــەو کەس ــە الی ئ ب

ــکەر  ــر دڵخۆش ــەن چی ــش دەک تەکنۆلۆژیای

ــا  ــە تەکنۆلۆژی ــە ل ــی هەنووک ــە. بەرگری نیی

بــەم جۆرەیــە  ئــەو  ]تەکنۆلۆژیایــە[ لــە 

ــەوە  ــەو ئامانجان ــدا ب ــە پێوەندی ــدا ل بنەڕەت

و  بێایــەن  دەکات  خزمەتیــان  کــە 

خەمســاردە و لــەم ڕووەوە دەتوانێــت هــەم 

بــۆ ئامانجگەلــی داهێنەرانه  و دروســتکەرانە 

بــە کار بهێرنێــت و هــەم بــۆ مەبەســتی 

دەتوانێــت  کاولکارانــەکان،  و  تێکــدەر 

خــۆی  هــەم  بــدات   مــرۆڤ  یارمەتیــی 

بدۆزێتــەوە و هــەم لــە خــۆی داببڕێــت، 

ــی  ــەڵ واقیعەکان ــە لەگ ــەوەدا ک ــی ل توانای

رسوشــت و کۆمەڵــگا پێوەندییەکــی چڕوپــڕ 

بگرێــت یاخــود لەگەڵیانــدا نامــۆ بێــت. 

بەرگرییــە  ئــەم  بەدواهاتــی  پێیــە  بــەم 

ــە  ــەی ب ــت پ ــەر دەتانەوێ ــە: گ ــەم جۆرەی ب

ڕازی بەخۆنامۆیــی مــرۆڤ بــەرن ســەرنجی 

تەکنۆلۆژیــا مــەدەن و بــە جۆرێکــی واقیعــی 

تــر چــاو لــەو هێزانــە بکــەن کــە بــە هــۆی 

ناتوانــن  چیەتییەکەیانــەوە  و  رسوشــت 

بــێ کاریگــەر و بەتــاڵ بــن، بەڵکــوو لــە 

ناکۆکــی و خەبــات بــۆ دەســەاڵت ســەرچاوە 

دەگــرن. بــۆ منوونــە، بۆچــی چــاو لــە ڕەوتــی 

پێگەییشــن ]و پێشــکەوتن و[ پــەرەدان و 

ــییانە  ــەزراوه  سیاس ــەو دام ــەندنی ئ پەرەس

ســەر  لــە  قووڵەکانیــان  کاریگەرییــە  و 

بوونایەتــی مــرۆڤ نەکەیــن؟
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