زیگمۆند باومان؛
ئەو کۆمەڵناسەی کاریگەریی
لەسەر نەوەیەکی پارتی کار
بەجێهێشت
ڕاندیب ڕامیش

وەرگێڕانی :خەاڵت عەلی

«ڕوانگە و تێڕوانینی زیگمۆند باومان بۆ

بەشارســتانیبووەوە» ،کــە پێکهاتــووە لــە

لەدەســتداوە ،باومــان لــەم بارەیــەوە

مرۆڤایەتی ،لە میانی گەڕانیدا بەدوای

کۆمەڵــە ســتوونێک کە پێشــر لــە ڕۆژنامەی

بــاس لــەوە دەکات کــە یەکــەم گوتــاری

بازاڕدا ،سەرۆکی پارتی کرێکاران بووە

«ال ڕیپۆبلیــکا»ی ئیتاڵیــدا باڵوبوونەتــەوە،

(میلیبانــد) جــۆرە هاندانێکــی پێــوە دیــار

(ئید میلیباند)

هەموویــان گوزارشــن لــە ڕووداوگەلێکــی

بــووە ،هــاوکار بــووە لــە دروســتکردنی

گرنــگ و مەترســیدار ،بەتایبــەت ئــەو

هەلێــک بــۆ بووژاندنــەوەی الیەنــە

«لە ئاسۆدا هەلێک بەدیدەکرێت کە

ڕووداوانــەی لــە تویتــەر و ئیلیەتــی

ئەخالقییەکــە ،هەروەهــا ئامــاژەی بەوەشــدا

پارتی کار لەژێر ڕابەرایەتیی (ئید میلیباند)

فەرهەنگیــدا ڕوودەدەن .ئەســتێرەی

کــە ڕوانگەکانــی میلبانــد بــۆ کۆمەڵگــە

دا دەبووژێتەوە و لەسەر دوو پێی خۆی

باومــان کاتێــک زیاتــر ڕووی لــە گەشــانەوە

گەلێــک تــازە و دەرکەوتــوون ،بەجۆرێــک

(زیگمۆند باومان)

کــرد کــە زانکــۆی لیــدز پەیامنــگای باومانــی

کــە هاوســۆزییەکی زۆری لەگــەڵ کەســانی

کــردەوە بــۆ کۆمەڵناســی ،لــەو مەڕاســیمەدا

الواز و ســتەملێکراودا هەیــە ،هەروەهــا

(زیگمۆنــد باومــان) یەکێکــە لــە

ســەدان کــەس ئامادەبــوون بــۆ گوێگرتــن

میلیبانــد درک بــەوە دەکات کــە پێــوەری

کۆمەڵناســە هــەرە کاریگەرەکانــی جیهــان،

لــە قســەکانی باومــان کــە بــەو بۆنەیــەوە

بەهێــزی و پێکەوەیــی کۆمەڵگــە لــە

کــە لــە ڕێگــەی مەعریفــە بااڵکــەی و

پێشکەشــیکردن.

ڕێگــەی ژیانــی خەڵکانــی ســادە ،لەبــری

مێشــکە ماندوونەناســەکەیەوە کۆمەڵــە

جگــە لــە بەریتانیــاش ئەســتێرەی باومــان

چینــی ناوەنــد یــان ئــەوەی بــە چینــی

ئارگومێنتێکــی نــاوازەی هێناوەتــە ئــاراوە،

لــە هەمــوو جێگەیــەک ڕووی لە گەشــانەوە

خۆڵەمێشــیی دادەنرێــت.

هــەر لــە کۆمەڵکوژیــی هۆڵۆکۆســتەوە بــۆ

بــوو ،هــۆکاری ئــەوەش دەگەڕێتــەوە

ڕابردوویەکــی هاوبــەش هەیــە لەنێــوان

ڕۆژهەاڵتییــەکان و لەوێــوە بــۆ پەیوەندییــە

بــۆ کۆمــەک نەکردنــی سیاســییەکان بــە

(باومــان) و (میلیبانــد)دا

ســۆزدارییەکان و تەنانــەت بابەتــی

تیــۆرە گشــتگیرە گــەورەکان ،کــە ڕاڤــەی

(ڕالــف میلیبانــد)ی باوکــی (ئیــد میلیبانــد)

نایەکســانیی لــە جیهانــدا.

ئــەوە دەکات بۆچــی وەهــا دەکــەن و

لــە قوتابخانــەی ئابووریــی لەنــدەن

وێــڕای ئــەوەی بــە شــێوەیەکی فەرمیــی

چــی دەکــەن ،بەپێچەوانــەی کۆمەڵناســی

چــاوی بــە زیگمۆنــد باومــان دەکەوێــت،

لــە ســاڵی 1990ـــەوە وەک مامۆســتای

بەناوبانــگ (ئەنتۆنیــۆ گیدنــز) ،کــە چــووە

دوو هاوڕێــی نزیــک بــوون لــە ســااڵنی

کۆمەڵناســی لــە زانکــۆی «لیــدز»

ســەر ڕێگــەی ســەرۆکی ئەوکاتــی پارتــی

پەنجــای ســەدەی بیســتەم ،هەردووکیــان

خانەنشــین ک ـراوە ،بــەاڵم هەتاوەکــو پێــش

کرێــکاران (تۆنــی بلێــر).

هاوپســپۆڕ بــوون ،واتــە دوو هاوڕێــی

مردنیشــی کــە تەمەنــی نزیکــەی  90ســاڵ

وەک دەزانیــن هەمــوو شــتێک تــا ســەر

کۆمەڵنــاس بــوون ،هەردووکیــان ســەر بــە

بــوو ســەرقاڵی بەرهەمــی نــوێ بــوو.

نییــە و ئەگــەری گــۆڕان لەئارادایــە ،پــاش

هەمــان ڕیشــەی جولەکــەی پۆڵەندیــی

ســااڵنە لــە ماڵەکــەی خۆیــەوە کــە

ئــەوەی (ئیــد میلیبانــد) بــووە ســەرۆکی

بــوون و لــە دەســت دیکتاتۆریــەت و

دەکەوێتــە نزیــک ناوچــەی یۆرکشــایەر و

پارتــی کرێــکاران هەمــوو شــتێک گــۆڕا ،ئەم

ســتەمکاری هەڵهاتبــوون ،میلیبانــد کاتێــک

لــە میانــەی کتێبێکــەوە مەعریفــەی خــۆی

ســەرۆکە تازەیــە شــیکارییەکی باومانیــی

لــە ســاڵی  1940ســوپاکەی هیتلــەر لــە

بــە خوێنەرانــی دەگەیەنێــت ،یەکێــک لــە

پەیــڕەو دەکــرد و باســی لــەوە دەکــرد

بەلژیــکا بەرەوپێشــەوە دەڕۆن بەخێرایــی

دواییــن کارە گرنگەکانیشــی کتێبێــک بــوو

حــزب لــە میانــەی پەیڕەوکردنــی سیاســەتی

هەڵدێــت و ژیانــی خــۆت ڕزگاردەکات،

بــە نــاوی « 44نامــە لــە جیهانێکــی شــلی

مرۆڤایەتییەکــەی

بــەاڵم باومــان کاتێــک لــە پۆڵەنــدا دەرک ـرا

ڕێنیشاندەری».

ڕادەوەستێت».
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بــازاڕەوە

الیەنــە

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )65 - 64ساڵی چواردەیەم

کــە کۆمۆنیســتەکان لــە ســاڵی 1968دا

جێدەســت و کاریگەریــی باومانــی

دەســتیان بەســەر دەســەاڵتدا گــرت.

پێوەدیــارە! مــن ئــەوە دەزانــم لەبەرئەوەی

میلیبانــد ســاڵی  1972بڕیاریــدا بچێتــە

ئیــد میلیبانــد ئــەو کەســە کارتێکـراوە بــوو

بەشــی زانســتە سیاســییەکان لــە زانکــۆی

کــە لەگــەڵ ئایدیاکانــی باومانــدا دەرگیــر

لیــدز ،کــە لــەوێ باومــان دەســتیکرد بــە

بووبــوو! ئــەو ســووربوو لەســەر ڕاگرتنــی

گوتنــەوەی کۆمەڵناســی ،ئەمــەش زیاتــر

ئەوانــەی باوەڕیــان وایــە لەژیانــدا

پەیوەندییەکانــی ئــەو دوو هاوڕێیــەی

زیاتــر لــە ناواخنێــک هەیــە ،هەروەهــا

پەرەپێــدا ،بەجۆرێــک کــە ماڵەکــەی باومان

بەرگریکردنــی خــۆی لــە درووشــمەکانی

لــە لیــدز بــووە پەنایــەک بــۆ لەخۆگرتنــی

کۆمەڵگــە و ئینتیــا و هاووپشــتی

منداڵەکانــی میلیبنــاد ،هەریەکــە لــە

دووپاتدەکــردەوە ،بــەاڵم نەبوونــی ئــەم

(ئیــد میلیبانــد) و (دەیڤیــد میلیبانــد) بــە

جــۆرە شــتانە وەهــای لێکــردم پارتــی

گوێگرتــن لــەو ئەکادیمییانــە گەورەبــوون

کرێــکاران جێبهێڵــم».

کــە گفتوگۆیــان لەســەر چارەنووســی پارتــە

باومــان کــە ژیانــی وەک باوەڕدارێکــی

چەپەکــە دەکــرد.

کۆمۆنیســت دەســتپێکرد ،گرانــە لــە ڕیــزی

باومــان هــەردوو براکــە (دوو کوڕەکــەی

کەمینەیەکــی چەوســاوەدا پۆلێــن بکرێــت،

میلیبانــد)ی لەنــاو ئــەو جەمــاوەرەدا

پاشــان وەک شــیکەرەوەیەکی پزیشــکیی

بینییــەوە کــە ئامــادەی ئــەو ڕێزلێنانــە

شــەرعی ،هەربۆیــە ئێمــە هــاوڕا نیــن

بــوون کــە بۆرســەی لەنــدەن بــۆ باوکیــان

لەگــەڵ بۆچوونــی هەندێــک لــە زانایانــی

ڕێکیخســتبوو ،تێیــدا باومانیــش ســێ

کۆمەڵناســییدا کــە هیــچ گرنگییــەک لــە

وانەبێژیــی پێشــکەش کــرد ،لەوێــدا دانــی

کارەکانــی باومانــدا نابینــن .بــۆ منوونــە:

بــەوەدا نا کــە بەڕاســتی کوڕەکانــی میلیباند

تیۆرەکــەی هەســتاوە بــە خســتنەڕووی

بەشــێک بــوون لــە گفتوگــۆ جدییــەکان،

ئــەو ئایدیایــەی کــە سیســتەم تاکــەکان

ئەمــە جگــە لــەوەی باســی لــەوە کــرد هــەر

دروســتدەکات نــەک بەپێچەوانــەوە،

نزیــک لــە خــۆی دەمێننــەوە.

مامەڵەکردنــی مــرۆڤ لەگــەڵ کۆمۆنیــزم

(نیــل لۆســن)ی ســەرۆکی کۆمەڵــەی

و مەرسەفگەرایــی ،یاخــود لەگــەڵ ئــەو

فشــاری پێشــکەتووخواز ،کــە دوای

دەوڵەتانــەی دەیانەوێــت کۆنرتۆڵــی عــەوام

ئــەوەی لــە ڕابەرایەتیــی پارتــی کرێــکاران

و بەرهەمــی نوخبــە بکــەن ،شــتێکی

بێهیوابــوو لەژێــر ســایەی (گــۆردن ب ـراون)

گرنگیــی پێنــەدراوە!

و (پیتــەر ماندلســۆن) ،ســاڵی 1998

کۆمەڵگــەی خۆرئاوایــی بــەدوای ترســان

دەستیلەکارکێشــایەوە،
«بانگهێشــتەکەی

دەڵێــت:

میلیبانــد

باومان هەمیشە
بایەخی بە سیاسەت
داوە ،یەکەمین
ڕەخنەکانی ئەوکاتە
دەرکەوت کە
ڕەخنەی لە حزبی
کۆمۆنیستیی
پۆڵەندیی دەگرت لە
پەنجاکانی سەدەی
بیست لەسەر
بیرۆکراسییەتە
تەشەنەسەندووەکەی
و سەرککوتکردنی
هەر کەسێک کە
پێچەوانەی بێت

و تۆقاندنــی خەڵکــی گشــتییەوەیەوە و
تــەواو

دەیەوێــت لــە ڕێگــەی دروســتکردنی تــرس
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و چاوبەســتکردنیانەوە بــۆ بازاڕکــردن

کاتێــک پرســیاری لێکــرا ســەبارەت بــە

ســاڵی  1989باومــان گەیشــتە ئــەو

بــەالی خۆیــدا ڕایانبکێشــێت ،کاری باومــان

قومارەکــەی دەیڤــد کامیــرۆن ،کــە

ئەنجامگیرییــەی کــە کوشــتنی ملیۆنــان

لەمــڕۆدا فۆکەســی خســتۆتە ســەر ئــەم

ڕایگەیاندبــوو گەلــی بەریتانــی دەتوانــن

کــەس لــە جولەکــەکان ،بــە دواییــن کاری

وەرچەرخانــە لــە ئەخالقیاتــی کارەوە بــۆ

لــە ڕێگــەی ئازایەتیــی ئەخالقیــی و

نازییــەکان یاخــود گروپێکــی شــەڕخواز

نەتەوەیەکــی بەکاربــەر و مەرسەفگــەرا ،کــە

پڕۆژەکانــی خۆپەرەپێــدان کەرەســتەی

دانانرێــت ،بەڵکــو بریتییــە لــە کۆتایــی

بەبــێ هیــچ هۆشــیارییەک تــا هەتاهەتایــە

پێویســتی خۆیــان بەدەســتبهێنن ،لەبــری

بیرۆکراســییەتی

کاتێــک

کاردەکات ،ئەمــەش دەبــووە مایــەی

ئــەوەی بــە شــێوەیەکی تەمبەاڵنــە پشــت

سەرشــۆڕی لــە ســەروو هەمــوو شــتێکەوە

بێزاریــی باومــان.

بــە دەوڵــەت ببەســن.

بــوو!

بــەاڵم ئەوانــەی هــاوڕا نیــن ،بەم شــێوەیە

لەژێــر پــەردەی بزەیەکــی سەرســامکەردا

هۆڵۆکۆســت –بــە قســەی باومــان-

ناونـراون :بێدەســەاڵتەکانی کۆمەڵگە!

ڕوونیکــردەوە کــە کاتێــک دەنگــدەران

منوونــەی خوێنڕێژیــی دەوڵەتــی مۆدێرنــە،

باومــان هۆشــداریی دەدات لــە داڕمانــی

دەیانەوێــت بەبــێ هیــچ کەرەســتەیەک

کــە هەوڵــی توندکردنــەوەی ڕژێــم دەدات

کۆمەڵگــە لــەو ئاســتەی پێیگەیشــتووە لــە

ئاڵوگــۆڕ بــە خزمەتگوزارییــە گشــتییەکان

لــە ڕێگــەی چاندنــی تــرس لەنــاو بێگانــە

ڕێگــەی بەهــای بــااڵی هاونیشــتیامنییە

بگــەن! لــە چیرۆکــی ئــەو گەلــەدا

و ئــەو کەســانەی لــە دەرەوە دێــن،

بەرپرســیارەکانەوە بــۆ بەکاربــەرە

دەچێــت کــە ســوڵتانەکەیان داوایــان

بەجۆرێــک کــە حکومــەت هەڵدەســتێت

خودگــەراکان.

لێــدەکات قەاڵیــەک بونیادبنێنــن بەبــێ

بــە دوورخســتنەوەی کۆمەڵــە کەســێک،

هەربۆیــە شــتێکی ســەیر نییــە کــە

ئــەوەی تۆپخانەیــان بــۆ دابینبــکات.

کــە بــە هیــچ جۆرێــک پارێــزراو نیــن،

ئــەوە بــە تاریکانــدن وەســفبکەن! بــەاڵم

مۆدێــرن،

هەروەهــا لــەو کۆمەڵگەیانــەی لــە ڕێگــەی

ئــەوەی دەکەوێتــە نــاو ڕووبــارەوە،

پاڵەوانەکانی ناسەقامگیریی

ترســەوە دەســتدەکرێت بــە گەمەکــردن،

ناتوانێــت ڕوونیــی ئاوەکــە لێــڵ بــکات!

وەاڵمــی باومــان نیگەرانکــەر بــوو

کاتێکیــش خۆشــگوزەرانیی دەوڵــەت

بــۆ منوونــە دەبینیــن لــە ڕێگــەی

کاتێــک پرســیاری لێکــرا ســەبارەت بــە

دەکەوێتــە قەیرانــەوە ،پێویســتە هەســت

جەختکردنــەوەی لــەوەی درۆیەکــی

هەڵبژاردنــی پاڵەوانــە سیاســییەکان،

بــە نیگەرانیــی بکەیــن لــە داهاتووییەکــی

ڕووتــە ،بۆچوونــی خــۆی دەربــارەی

ئــەو لــەم بارەیــەوە دەڵێــت لــە کارە

وەهــا جــا لــە هــەر کۆمەڵگەیەکــدا بێــت.

بزاڤــی کۆمەاڵیەتــی دەردەبڕێــت،

ســەرەکییەکەیدا دەربــارەی هۆڵۆکۆســت

بەپێچەوانــەی ســەرکەوتنی لــە کایــە

لەبەرئــەوەی تاکــەکان لــە بارێکــدا نیــن

ئیلهامــم لــە کارل شــمیت وەرگرتــووە ،کــە

پرســیارئامێزەکاندا ،دەبینیــن کــە باومــان

بتوانــن پێگــەی خۆیــان لــە کۆمەڵگــەدا

کارەکتەرێکــی سیاســییە و هاوبەندییەکــی

گەشــبینە بەرامبــەر توانســتەکانی

هەڵبژێــرن ،هــاوکات مەســەلەی ویــژدان

گــەرم و گــوڕی بــە هیتلــەرەوە هەیــە،

خــۆی بــۆ دۆزینــەوەی ئــەو وەاڵمانــەی

تەنهــا پەردەیەکــە بــۆ داپۆشــینی

کــە دەڵێــت گرنگرتیــن ڕۆڵــی حکومــەت

پەیوەســن بــەم کێشــانەوە ،ســەرەڕای

ڕووخســارە ناشــیرینەکەی کــە ئاماژەیــە

بریتییــە لــە ناســینی دوژمــن ،ئەمــەش

نیگەرانییەکانــی دەربــارەی قەتیســبوونی

بــۆ نەبوونــی هــاوکاری ،مەگــەر تەنهــا

کارێکــە باومــان پێیوایــە درێژکــراوەی

کۆمەلناســی لەنێــوان نزموبوونــەوەی

لەنــاو چوارچێــوەی ڕیفۆرمگەراییــدا

قســەکانی ئەمڕۆمانــە ســەبارەت بــە

ئاســتی خوێندکارەکانــی و ئەوانــەی

نەبێــت.

دوورخســتنەوەی کۆمەاڵیەتــی.

بــەدوای ناوبانــگ و فەیلەســوفبووندا

220
No.(65 - 64) December .2017

گۆڤارێكی فكریی ،فەلسەفییە ،دوو مانگ جارێك دەردەچێت،
ژمارە ( )65 - 64ساڵی چواردەیەم

دەگەڕێــن ،لەبــری ئــەوەی پەیوەســت

بەبێ سەرئێشە

لقێکــی زۆر و زەوەنــد بــۆ بیرکردنــەوە لــە

بــن بــە ئــازادی و هاوکاریــی تــاک ،هــەر

پــاش دەیەیــک لــە داهێنــان ،کــە دواتــر

پارتێکــی چــەپ ،لەگــەڵ جەختکردنــەوە

ئەمەشــە کــە پێشــر باســان لێکــرد.

هــەر ئــەم داهێنانــە بــووە مایــەی

لــە گۆشــەنیگای ســەرەکیی باومــان ،کــە

بــە چاوپۆشــین لــە ئاســتی باومــان لــە

وەدەرنانــی لــە نیشــتیامنی دایــک و

کارێکــە دەکرێــت بقۆزرێتــەوە بۆئــەوەی

خســتنەڕووی ڕەخنــەی جدیــی بەبــێ

لەدەســتدانی پۆڵــەدا ،بــەاڵم دواجــار

لەســەر ئــاوازی هەســتی گشــتی

پێشکەشــکردنی چارەســەر ،بــەاڵم لەگــەڵ

گەیشــت بــە یۆرکشــایەر ،هــەر لــەم

مۆســیقای خــۆی بژەنێــت .لــە کۆتاییشــدا

ئەوەشــدا بۆتــە دەنگێکــی گرنــگ لــە

بارەیــەوە ســاڵی  2007باڵوکردنــەوەی

دەڵێــت:

گفتوگۆکانــی پەیوەســت بــە هەژارییــەوە،

وتارێــک لــە ڕۆژنامەیەکــی پۆڵەندیــی

«کاتێــک زیگمۆنــد باومانــم خوێنــدەوە،

داواکارییەکانــی بــۆ ئــەوەی داهاتــی

ڕەتکرایــەوە ،کــە بانگەشــەی ئــەوەی

هــەردوو براکــەی (واشۆســکی)ی فیلمــی

هاونیشــتیامنییان بەجۆرێــک بێــت کــە

دەکــرد باومــان تەنهــا بەکرێگیراوێکــی

ماتریکســم بیرکەوتــەوە ،کاتێــک وەهایان

ژیانێکــی ئازادانــە بــژی.

دەزگای هەواڵگریــی پۆڵەندییــە بــۆ

لــە خەڵکــی کــرد هەســت بــەوە بکــەن

گواســتنەوەی پــارە و پــول بــۆ هــەژاران،

داماڵینــی ڕژێمەکــەی لــە هەمــوو

لــە واقیعێکــی بەکاربەرییــدا دەژیــن،

ئــەو بەربەســتە الدەبــات کــە بۆتــە

دەنگێکــی نەیــار و ئۆپزســیۆن.

بــەاڵم لــە ڕاســتیدا جەســتەیان تەنهــا

نەبوونــی

باومــان لــەم بارەیــەوە دەڵێــت ئــەوە

پاتریــی ئــەو ئامێرەیــە!».

ئاسایشــی ئابــووری لــە چەشــتنی تامــی

وتارێکــی هەڵەیــە ،ڕەنگــە پشــتی بــە

ئازادیــدا ،دوای چەندیــن ســاڵ ئــەم

گریامنــە و پێشــبینییەکان بەســتبێت

هەســتە ،پاڵــی بــەو کەســانەوە نــا کــە لــە

لەبــری بەڵگــە و فاکتــەکان ،لەبەرئــەوەی

خــوارەوەی پلەبەندیــی موچــە و کرێــدا

مــن لــە ســەردەمی هەرزەکارییمــدا

بــوون ،هەتاوەکــو پشــتیوانیی میلیبانــد

ســەرباز بــووم لــە ســوپای پۆڵەنــدا.

بکــەن.

ســەرەڕای دەیــان ســاڵ لــە کەڵەکەبوونــی

باومــان هەمیشــە بایەخــی بــە سیاســەت

ســامانی هزریــی ،بــەاڵم باومــان هیــچ

داوە ،یەکەمیــن ڕەخنەکانــی ئەوکاتــە

خواســتێکی نییــە بــۆ هاوشــان ڕۆیشــن

دەرکــەوت کــە ڕەخنــەی لــە حزبــی

لەگــەڵ دەســەاڵتدا ،بەڵکــو جــۆرە

کۆمۆنیســتیی پۆڵەندیــی دەگــرت لــە

ڕەشــبینییەکی تایبەتــی خــۆی هەیــە لــەو

پەنجاکانــی ســەدەی بیســت لەســەر

هەوڵــەی حکومەتــە هاوپەیامنێتییەکــە

تەشەنەســەندووەکەی

بــۆ بەخشــینی ڕووخســارێکی مرۆڤانــە

و ســەرککوتکردنی هــەر کەســێک کــە

بــە ڕووکاری خــۆی ،بــەم گوتەیــەش

پێچەوانەی بێت ،شــیکارییە لۆژیکییەکەشــی

هۆشــداریی دەدات« :لەگــەڵ تاتچــەر و

ســەرچاوە :زیجمونــت باومــان «أبــو

بــۆ ئــەم جــۆرە هەڵســوکەوتە ،بریتییــە لــە

ڕیگانــدا بــەو ڕێگەیــەدا ڕۆیشــتین».

الحداثــة الســائلة» ،ترجمة:فریــق ترجمــة

خواســتی تاکانــەی کۆمۆنیــزم بــۆ مانــەوە لــە

لۆســۆن لــەو باوەڕەدایــە هەوڵەکــەی

مجلــة جیــل جدیــد.2017 ،

دەســەاڵتدا.

(ئیــد میلیبانــد) بــۆ دروســتکردنی چەنــد

پارێزەرێکــی

بیرۆکراســییەتە

گــەورەی
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