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کرێکاران دەربارەى دۆخی  

دانا حمید نووسینی:  

 بۆ کرێکاران؟

دونیا، سیاسەت و ئەدەبیاتی هەموو گەلێکدا شوێن و پێگەى خۆی  سەرتاسەرىڕەنگە کرێکار و کرێکاران لە
هەیە. وە ئەم چینە واتە کرێکاران، دەبێ هەر لە دۆخی کارکردندابن یان نا، یان پرسیارەکە بەشێوەیەکی تر 
بکەین: دەکرێ وەزعی ژیان و گوزەرانی کرێکاران لە جیهاندا باشتر بکرێ. وە یان کرێکاران بارودۆخێکی ئاڵۆز 

چارەسەرنەکراویانبەو  نەدا ئاوڕمان لێداوەتەوە، ئەوەیە: ئایا  ''نوسین -یاداشتە''هەیە، ئەوەى لەم  جیهانییان 
کرێکاران بۆ شوێنێکی تر کە کۆچ دەکەن بۆ کارکردن و بژێوی ژیانیان، بەاڵم کە ڕوودەکەنە نیشتیمان و مەنفای 

هەمیشە خۆی وادەبینێ ئەوەى کە دێ، تر، خانەخوێ دووەم، وەک غەریبە و بێگانە سەیر دەکرێن. بەمانایەکی 
بەش و بەرهەمی ئەم دەخوات. لە  ''تارمایی''کە لە کرێکاردا خۆی دەبینێتەوە، بەناڕاستەوخۆی شێوازێکە لە 

 کاتێکدا وانییە و کرێکار چی دەسدەکەوێ جگە لە پاداشتێکی بژی و بمرە، کە تەنها بەشی ژەمەکانیشی ناکات.
               

دەست و بازوویان نیشتیمانیانە. کە کارى پێدەکەن لەپێناو  ...ئەڵێ: کرێکاران نیشتیمانیان نییە ''مارکس''وەک  
بژێوى ژیانیاندا... واتە کرێکاران غەریبەیەکی بێماڵ و مەنفان، پەراگەندەن لەهەر کوێ بن؟ نیشتیمانى ئەوان 

ریئی و خاکی خۆیانەوە لە شتە سەرەتایی و دەست و مەچەک و هیالکبوونیانە لە کارکردندا. کە بە جە
ۆ بەردەوامیدان بە ژیان لە ملمالنێدان لەگەڵ سەختی و بئەوەى پێویستییانە سادەکانى ژیانەوە تا دەگات بە 

                                                                                                                                       قورسییەکانى ژیان.

دەکرێ تێڕوانین و کەلتورى شوێنەکان جیاوازی هەبێ بۆ نیگا و تێڕوانین، وە ڕەفتاریان لەگەڵ کرێکاران. 
ی بەجێدێڵێ و ڕوودەکاتە مەنفایەکی تر بۆ کارکردن، لەم ۆبەتایبەت کرێکارێک کە زێد و مەملەکەتى خ

ئەویدییەکی ''سۆنگەیەوە کەلتورى واڵتان لە بەرامبەر کرێکاراندا جیاواز و هەمەڕەنگە، بۆیە کرێکار هەمیشە 
خود کرێکار خۆی بۆ الیەنی بەرامبەر کە زۆرجار بە رکابەر وە هەندێ جاریش بە دوژمنی خۆی دەزانێت، یا ''ترە
ئەمەش بەڵگە  وەهەندێجار سیستەم یان خانەخوێ بە ئارەزووی خۆی ناو دەنێ لە کرێکاران. لە خۆی دەنێ،ناو 

و دەاللەتێکی فرەمانایە لەسەر ئاستی تایبەتی کرێکاران و دۆخی گشتی کرێکاراندا، ئەمەش ئەوە دەرئەخات 
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ەدالەتی کۆمەاڵیەتییە لە ژیاندا.       کە کرێکاران ئامانجێکیان هەیە کە النی کەم بەدیهێنان و فەراهەمکردنی ع
                                                                                                                                

رەکی و دا، لە مەسەلە سەنلەو باوەڕەدام کرێکاران لە ئاڵۆزیی و دۆخی خۆیاندا، یان لە قواڵیی کێشەکانیا
بێ کرێکار ئەو مافەى کردنی عەدالەتى کۆمەاڵیەتییە بۆیان. دەى خۆیان دەرناچن، کە ئەویش دابینبنەڕتییەکە

دا، گیریان کردوە نازانن چی ''ماڵ و بێماڵی''ی بدرێ نەک لێیزەوت بکرێ. واتە کرێکاران لە نێوان ێکە هەیەتی پ
یدا. نە ماڵ پەناگەیەکی ''بێماڵ -ون  لەنێوان دوالیزمی ماڵهەڵکەنرا''بکەن؟  بەمانایەکی تر، ئەوان کرێکاران: 

هێمن و ئارامبەخشە بۆیان کە  کۆچیان کرد، ناماڵ و مەنفا پەنایەکی ئارام و پڕ سەالمەتی نەبوو بۆیان. بە 
باوەڕەوە بۆ زێدێکی تر کۆچیان کرد و پێیان وابوو لە کۆتاییدا گەیشتوون بە کونجێکی ئارامبەخشی ژیان، 

وانەبوو داڵدەیەکی پڕ کێشە و ئازاراویی بۆیان. کرێکاران لە نێوان هەر دوو دۆخەکەدا هەڵکەنراون نە  بەاڵم
ئەم دوو بەرداشەدا بوونەتە ئاوارە و  واتە لەنێوان دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ زێد و نەدەشتوانن مەنفا بەجێبێڵن.

دایە. بۆیە چاوەڕێن یەکێک بێت و لەو کلیلی خۆشبەختی خۆیان ونکردوە، نازانن لە دەستی زێد یان مەنفا
                                                                                                                                   چاوەڕوانییە رزگاریان بکات.

 

 کرێکاران فریادڕەسی خۆیانن!

رزگاریان بکات لە کۆتوبەندی سیستەم. نە دەوڵەت نە هیچ کرێکاران جگە لە خۆیان کەسی تر نییە 
سیستەمێکی تر، کرێکار بەدوایدا بگەڕێ خۆشبەختی خۆی تیادا دەسناکەوێ جگە لە دەست و بازوی خۆی، بەو 

ئەمەش ڕەنگە ڕێگا و هەورازێکی  مانایەی کرێکاران ڕێنیشاندەر و چرای رۆشنکەرەوەى ئومێدی خۆیانن.
ە شکست و ئومێدی بڕاو بێ، بەاڵم هەوڵدان لەو پێناوەدا کە کرێکاران خۆیان قەناعەت قورس و سەختبێ، پڕ ل

ڕەسەکەى کرێکاران خۆیانن... بەپێی تەعبیرە فرۆیدیەکە سەوز دەکات کە فریادو باوەڕیان پێیەتی ئومێدێک 
بە تەعبیرە  بێ، کرێکاران ئەو غەریبەیەن کە دەگەڕێنەوە. و ئومێدی دواڕۆژێکی باشتر الی خۆیانە، یان

و گوێڕایەڵی دەستی سیستەم نین، ئەمەش الی سیستەم  ودرێدایەکە، کرێکاران میوان و غەریبەیەکی بێزرا
یان بە نیگا دۆلۆزیەکە کرێکاران: کۆچەرێکی  واتە کرێکار رەزاگرانە و دەبێ چەماوەى دەستی سیستەم بێ.

ەر بە چاوێکی زەق و تیلەنیگایەکی سەرنجڕاکێشن کە لە جێگەى خۆیان ماون یان هەڵکەنراون. یان گ
   دەرونشیکارانەوە سەیری کرێکاران بکەین: ئەوان نوقسانێکی پڕن.                                                                   
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 دۆخی کرێکاران و کەمپ

وێڵگەدا  و کرێکاران لە وێنەى مەخلوقێکی بێزراو و شەیتان الی سیستەم لە شێوەى ئۆردوگائەکرێ دۆخی 
اتە کرێکاران ناوەزەدی بکەین. کە سیستەم ئامانجێتی کرێکاران هەمیشە و بەردەوام لە شکڵی کەمپدا بژین. و

بکەوێتە ژێر  ''وونیانهاواڵتی و مرۆڤب''پەناهەندەبن. بەو مانایەی ن نەبن و تاماون خاوەنى شوناسی خۆیا
مەترسییەوە. هەر لە رەزالەت و کەمپی تەلبەندکراودا ژیان بەڕێبکەن. ئەمەش ئەوە دەرئەخات چی 

ۆخی لەکاتێکدا دونیایەک لە مرۆڤ لە دئەمێنێتەوە لە چەمکە الکێشەیەکانى تر لەنێو پەڕەی کتێبەکاندا. 
دنیان پڕوکێنەر و تاڕادەی مەرگیش کارکرو ئاسایی ژیان دەکەن، بگرە کرێکاراندا بەشێوەیەکی سادە 

ەک دەیانبات... لەڕاستییدا کرێکاران لەهەر شوێنێکی جیهان بن، هەموویان یەک ئازار و زەجریان هەیە، ی
وێنەیان هەیە لەهەر شوێنێک بێ، ئەو وێنەیەش ناعەدالەتییە بەمانا هەر قوڵەکەى کە بەرامبەر کرێکاران 

                                                                                                                                             پەیڕەو دەکرێت.

کرێکاران لە بەرامبەر ئەم ناعەدالەتییەدا یەک وەاڵمیان دەبێ ئەویش ئەوەیە: کرێکاران ئەوەندەی بەدوای 
نین... چونکە کرێکار با خاوەنی پولێکی زۆربێ، ئەمەش هەرگیز ناگونجێ  ئازادیەوەن، ئەوەندە بەدوای پولەوە

چونکە ئەو واتە کرێکار لە دۆخی بێکاریدا دەژی جا بگات بەوەى کە پارەیەکی زۆری هەبێ. ئەمە وەک گریمانە 
امێنێ و دامانناوە... بەاڵم ژیان و چوونە دەرەوەیان لە شێوەى کەمپ و وێڵگە دابێ، ئازادیی و گوزەرانیان ن

                                                                                                                                                       دەشێوێت.

 

 کرێکاران: دەرکراوێکی ئاڵۆز...

ناتوانێ بەردەکەى بەتەواوى بگەیەنێتە   باری کرێکاران لەم سەردەمەدا پتر لە: سیزیفێک ئەچێ کە هەرگیز
شوێنی خۆی، یان لە یولیسیۆسێک کە هیچ کات ناگات بەماڵ... سیستەم ئەیەوێ کرێکاران وەک مهریجەکان 

زراون ێب قەڵس و کات بۆیە سەرئێشەیەکیابن گوێڕایەڵ و ئەڵقەلەگوێی سیستەم بن، بەاڵم کرێکار ئەمە قبوڵ ن
ەیەکی بەرهەڵستکار و داینەمۆن لە بەرامبەر سیستەمدا کە ئەمەش بە دەردی بۆ سیستەم. واتە کرێکاران سوژ

فیکر و شۆڕش و چاالکی ئەبینن، کە داوا ئەکەن هەموو ئەو سیستەمە جیهانییە ناخوات کە کرێکارن وزە لە 
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 النی کەم ماف و کەرامەتی پارێزراوبێ و بتوانێ هەوای شەر  ئینسانێک بە ئازادی و سەربەستییەوە
                                                                                                                                   مەندانە هەڵمژێت.افەت

 کرێکاران: ئەویدی نوقسان

لەوانەیە لەم سەردەمەی تێیدا ئەژین، دۆخی کرێکاران شوێنی دروستبوونی چەندین پرسیار و هێمای 
گەوروبێ بۆئەوەى بزانین کرێکاران لە چ هەلومەرجێکدا گوزەران ئەکەن. لە نیگای یەکەمەوە دەستپێئەکین: 

پارچەکەى تر. ئەم  کرێکارانی ئەویدی، کرێکارانی ئێرانی، تورکی، سورى، عەرەب، کرێکارى هەر سێ''
 و . ئەمە چ دیدێکی نەژادی''کرێرکارانە کە دێنە کوردستانەوە، بەشی ئێمە ئەخۆن و نایەڵن ئێمە کار بکەین

رەگەزپەرستانەیە، کە بەرەوای نەبینی کرێکاریش بکات. ئەوەى بۆ من گرنگە وە کوردێک، دۆخی کرێکارانی 
کارکردن، ژیانێک هەڵئەبژێرن کە بەویست و ئیرادەی خۆیان کوردی پارچەکانى ترە لە باشور، کە دێنە ئێرە بۆ 

نییە، گوزەرانی ژیان والێکردون کە باشور هەڵبژێرن، لە کاتێکدا کە باشوریش نیشتیمانى خۆیانە، بەاڵم 
هەندێ لەو دیدە بیرتەسک و مەوداکورت و دیدێکی نامرۆڤدۆستانە کوردانی تر بە بێگانە سەیر ئەکات. 

 شانی ئەوان کە دێن، مەبەست کرێکارانی کوردی ترە، دەبنە بار بەسەر''ەیە دەپەیڤن: نەزۆکانە، بەم شێو
ئێمەوە، ئەوان نایەڵن کارەمان دەسکەوێت، ئەوان بەنرخی کەمتر کار ئەکەن، ئەوان بەش و قوتی ئێمە 
ئەخۆن.ئەم نیگا خێل و چەوتە، بەدوایی خۆییدا دەرگای چەندین بەسەر خۆییدا دەکاتەوە و  ئاوى زۆر 

وەنی ماف و کەرامەت نین، . ئەوان وەک ئێمەن خا''هەڵئەکێشێ کە لەم یاداشتەدا ناتوانین وەاڵمی بدەینەوە
بۆیە پێویستە لەسەرمان ئەو تێڕوانینە تێکبشکێنین و فیکرێکی تر لە جێگەى بنێژین. کرێکارانی تر بۆیە لێرەن، 
گوزەران هەلومەرجی شوێنی خۆیان لەگەڵیاندا ناتەبایە لەگەڵیاندا، سیستەم دەرگیرە لەگەڵیاندا و ئەمانیش 

                                                                                                                 نایانەوێ ببنە خۆڵەمێشی سیستەم.
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 لەبری دەرئەنجام

کە بە ئەخالق و ویژدانێکی گەردونییەوە لە دۆخی کرێکارن بڕوانێ  :ئەوەى پێویستە لەسەر ئینسان ئەوەیە
ئەوان ناعەدالەتى سیاسی، ئابوریی، جوگرافی و کۆمەاڵیەتیی  نەوەک ئەمە کورد، عەرەب، فارس، تورکە...هتد

و... والێکردون کە کار بکەن. پێوستە لەسەرمان لەگەڵ ئەو کرێکارانەدا بەوەفا و دڵسۆزبین، خەمی ئەوان 
می گشتی هەمووان بێت. ئەوان کە لە ماڵی خۆیان نین، دەبێ کە لە شاری خۆیان ئیشیان نییە، هاتوونەتە غە

شارێکی تر پێویستە لەسەر من، تۆ و ئەوان رێزیان بگرین و نەبینە مایەی سەرئێشە بۆیان بەڵکو کە نەتوانین 
ین ئەو ئەوپەڕی ئینساندۆستی و هاوکاریان بکەین لە ڕووی مادیەوە، لەڕووی مەعنەوییەوە هاوکاریان ب

ڕێزگرتنی ژیانی ئەوانە کە وەک کرێکار کار دەکەن. ماوەتەوە ئەوەى بڵێین: کە چ سیستەمێکی سیاسیی و 
ێک دەبینێ و وەک مرۆڤێکی بێماف لێیئەڕوانێ ''هۆمۆساکەر''ئابوریی، جوگرافی و ئیدارییە کە کرێکاران وەک 

 اربکەن و سەرمایەداران لە خۆشبەختییدا بژین. ئەمەش تاسەر نابێ وو پێی وایە کرێکاران بۆ ئەوە هەن تا ک
 بۆمبەکە هەر ئەتەقێتەوە و کرێکاران دەبنە تارماییەک بۆ سیستەم و چاوچنۆکی سەرمایەداران. رۆژگارێک دێ

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


