
 

 

 

 

: وەاڵمی کرێکاران بە سەرۆک وەزیرانی هەرێم
حکومەت بەرپرسە لەسەالمەتی تەندروستی و دابین 

! کردنی موچەو کار و خزمەتگوزاری بۆ هاواڵتیان

 0202نۆڤەمبەری/ترشینیدووەم/دووەمساڵی(15)ژمارهرییکرێکارییهگهکیڕۆژنامهیهپێگه

قسەکانی مەسرور بەرزانی لەپەرلەمانیی کیدرتسی یار یەرەیی لەتوا ە ی ا 
وەاڵم انەوە بدو بەپرسیاری پەرلەمان ارار، بە ایبە ی ئەوانەی کەکەمپینیی 
پییرسییانیی نیییییار لەتبی بەتەیی ییسیی ییبییدو، بەاڵد لەنییاوەت کیی ا  ەد  ییدتی 
ئاماتەبدنەکەی و ەد قسەکانی،  ەو یکیب بیدو بیو ەیاوەنیەکیرتنیی تای 
یش ی  ە كی کدرتس ار وکپ کرتنەوەی تەنگی نیاتەزایە یی بیکیبەنیانیی 

سەر کی حکدمەت  وی باش تەزانکت کەنا دانکت ن ککیی  یازە .  کومە گا
 ەربیویە .  سەبارەت بەو ککشانەی کەیە ەی بەکابینەکەی ییر یدوە بی یکیت

.. وەاڵمی کرێکاران بەسەرۆک وەزیران

 2  ڕه بۆ الپه                                                                                       

  

ئەم تەوقە تەنها بەجوڵەی 
 !سەراسەری کرێکاران دەشکێندرێت

خێرا لە دۆخی  کرێکارانی کارگەی  ئاوڕدانەوەیەکی
 دەرمانسازی پایۆنیر 

 

 :دەنگی کرێکار پەیامنیری  ئامادەکردنی|   

   

کاریەی تەرمانسازی پایونیر تەکەوە ە یەرەکی قیگیەی 
. نییاری سیینییکیی ییانییی پشییت نە ییونیی ییانەی نییوتش

کیییرەیییکیییارو  ەرمیییانیییبەر لە بەنیییە ٠٦٦لەوکیییاریەیەتا 
جیییییاجیییییاکییانییییی ا  ەیەو بەنییکییدەی نیی امییی نییە یی ییات   

نیە یت کیاری ٣سەعا ییەو ٤٢کارتەکەر، وا ە کار  یای ا 
ی بەییانیی ٨نە  ی بەیانیییار لە سیەعیات .   ی ا تەکرەت

نیە ی یی .  سەعات ئیسراحە یی نیییدەت ١ی ئکدارە و ٢بو
ی ٨بییو١٤نییە ییی سییکیی ەد لە.  ی نییەو١٤بییو٢توەد لە 

لەد کاریەیە پشدوە تەس ییەکیار ونە وبیدنیییار ..  بەیانی
الیەنی کەمی کرێ بیو کەسیکیە کە یازە تامەزراوە . نییە
 ەزارە و بەپکی نە یاتەو زانیییاریەە کە  ەیە یی  ٠٦٦

لەد کیاریەیە .  ئی ی یییازات و تەرمیا ەکەنیی وەرتەییرێ

 :دەنگی کرێکار|     

وەزارە ى نیاو یو  
عییکییرای تایییگەیییانیی ، 
زیییا ییر لە  ەنییت  ەزار 
کییرەییکییار   ییا ییدو کەلە 
ەەن  واڵ یکیکیی جیییاواز  
ئییاسیییییاوە بییو کییارکییرتر 
توییییار لە نیییارەکیییانیییی 
عکرای کیرتووە، تییپیورت 
بکیا ەوەو پیاسیاویی  بیو 
ئەد کیییییییییارە نیییییییییا 
مر ڤەنەیەنی، سەرپکچی 
کیییرتنە لە مەرجەکیییانیییى 
مییانەوە بەپییکییی یییاسییا  

مییانەوە  بیییییانییییییەکییار ” 

 .“لەعکرای
لە تایەییییییانییییی راوەکەی  
وەزارە یییییى نیییییاو یییییوی 

لەسیەر “ : عکیراقی ا  یا یدوە
تەن ایی وەزییر  نیاو یو 
و بەتەدەبەرایە ى مانەوە، 

 ٣٣ ەنییییت  ەزار و 
کرەکار  بیانیى لەمیاوەی 
ەەن   ە ی ەی تابیرتووتا 
تیییپییورت کییراونە ەوە کە 
لە پییگ بە   نیییییشیی ەجیی  
بییییییدور لەبییییییانییییییدر  
ت ب ەاڵ ى بەغ ا کیارییار 

 .“کرتووە
بییال لەوەنییکییراوە، ئەد 

تەکارە تەکرەت ببک ە و  
بەتەس  کنانى نو منییار و 

منیور تیینیار تا یات  ١٢٨
بییو  ەزەیینە  حییکییدمەت، 
کە بە وو ە  بەرپرسککى 
وەزارە یییى نیییاو یییو ئەو 
تا ا ە لەتەگە  سەپان نى 
سیییی ا  سییییەرپییییکییییچییییی 
کرتنەوە بەسەر  یاوەنیى 
پییییر بەکییییانیییی ا تەسییییت 

ئەمە  ەوای .  تەکەوەیییییت
ئییامییانییە ومەبەسیی ییی ئەد 
سیییییییییییییییاسیییییییە ە تبی 
کرەکاریەی حکیدمە ەکەی 

بیگیدمیار بە یو  .  کازمیە

 ەرزانى تەسی یى کیار لە 
ز رەب لە واڵ انى ئاسیییا، 
ز رەییب لە بە ییکیینیی ەرانییى 
عییکییرای کییرەییکییارانییى ئەو 
واڵ یییانە تە یییکییینییی  بیییو 
کارکرتر لەعیکیرای، بەاڵد 
توا ر مو ە ى میانەوەییار 
بو ندێ ناکەنەوە، بەوەش 
میییانەوەییییار تەبیییکیییت بە 

وەزارە یییى .  نیییاییییاسیییاییییی

نیییاو یییو  عیییکیییرای ئەد 
کارە  بە تەسی یکەو یکیب 
لییییکییییکیییی اوە ەوە و تای 
یەیان ووە لەالیەک تا ات 
بیییییو  ەزەییییینە  واڵت 
تەیییکییگەیی ەوە و لەالیەکییى 
تیییکەش،  ەلییی کییار بییو 
 یییاواڵ یییییییانیییی نیییاو یییو 

 !.تەتە سکنکت

حکومەتی عێراق، هەزاران کرێکاری  
   !هاتوو، بەزۆر دیپۆرت دەکاتەوە

بەتایبەتی کردنی کەرتی 
 ..!کارەبا و ئاکامەکانی

دا 3  لەالپەڕە  ووتارێک 
 ! بخوێننەوە

 

ڕەوشی کار و کاردانەوەی 
 !کــــرێکــــــــــــاران

گفتوگۆ لەگەڵ سەرنوسەر 
 !خوێننەوەب دا5/  4لەالپەرە 

   

خۆڕێکخراوکردن و ڕۆڵی 
 ! ڕێکخراوبوونی کرێکاری

دا  7وتارێک لەالپەڕە 
    !بخوێننەوە

 

ڕاپۆرتی کرێکاری،  
 !سەبارەت بەڕەوشی کار

دوو کورتە ڕاپۆرت، لە الپەرە 
   !    بخوێننەوە دا 6

 ر رنوسه سه

 

لەبەرامبەر بڕیاری بەتایبەتی کردنی کەرتی 
کارەبادا، کرێکاران و تەکنیکارانی بەڕێوەبەرایەتی 

 ! کارەبای سلێمانی، بێدەنگیان شکاند

  

 :دەنگی کرێکار|    

 

وەک نیییاتەزایە ییییەک، بەرامیییبەر بە 
بگیاری حکدمە ی  ەرەم بو بە ایبە ی 
کییرتنییی کەر ییی کییارەبییا،  ەروە ییا 

 سی ینە بەمەبەس یی نیارتنیی پەییاد و
تا دازیەکانیار، بمیارەیەک لە  تووی

کییییرەییییکییییارار و ەکیییینیییییییییکییییارانییییی 
بەتەدەبەرایە ی کیارەبیای سینیکی یانیی، 
پاننیدەت ی ت بی نەم ە، تەکەو ی 

، لەبەرتەد با ی یشی یی ١٢٠١٦٠٤٦٤٦
لەنییاری سیینییکیی ییانییی، کییونییگییرەیەکییی 

ت بنییییییامەیەریییییییار سییییییازتاو لە 
یییییرتبییییدنەوەیەکییییی جەمییییاوەرییییی ا 

 . بک ەنگیار نکان 

نییدەیینەرانییی یییرتبییدنەوەکە لەقسییەو 
بییاسییەکییانیییییانیی ا سییەرەتای ئەوەی 
کەتایییییانییییگەیییییانیییی  لەئییییاسییییت ئەد 
تەس  رەژیەی تەسەاڵ  ارار بو سیەر 
 ی مە یگییدزاریەکیار و  ەتاجیکیرتنییی 
بک ەنگ ناب ،  یاوکیات لەییاتانی یکیکی ا 
 داس ە تەس بەجککانی کیرەیکیارار و 
کارمەن انی کارەبا  رانە توو کەئەمە 

 :تەقەکەیە ی

پک اتەیرە  لەسیەرئەد  یااڵنە وەە 
 : داس ەکان ار

بییگیییاری وەزارە ییی کییارەبییا بییو ٠  ١
بە ایبە ی کرتنی کەر ی کارەبیا ئەبی  

 .تەس بەج   ە بدەنک ەوە
مانیگەی کە لەمیدەەکیانی یار  ٠ئەو٠  ٤

پانەکەوت کیراوە تەبی  حیدکیدمەت 
بەزو رەی  کیات سیەقی یکیکیی زەمەنیی 

 .تان  بویەتانەوەیار
تاواتەکەییی  مییدەەکییانیی ییار  ییاو ییا ٠  ٣

بکرە ەوە لەیەڵ مدەەکانی ناوەراست 
 .و  داروی عکرای

 .ت بجارێ مدەەمار پکب رێ٣٦تاواتەکەی  بک واکەو   ولکبرە   ەر٠ ٢
 ەرجکرتنی پاتانت و پارەی  ان ار و  یاونیکیدەی کەر ەکیانییی یر لەیەڵ ٠  ٠

یەتانەوە و  رجکرتنی پارە بو کەلدپەل و کەرسەی  وپارس   بو کیرەیکیارار 
 .و کارمەن ار وەە سااڵنی پکشدو

. جکگای ئامابەیە پەیامنکری تەنگی کرەکار لەندەنی یرتبدنەوەکە ئامیاتەبیدو
وە  ەەن  لک وانککی لەتیک ەرانی ناتەزایە یەکە وەرییرت، کەلە الپەرەکیانیی 

 ..توا رتا ئاماتەیە

 3  ڕه بۆ الپه بابەت درێژەی

 دا زیاتر بخوێنەرەوە 2  ڕه لە الپه 
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ناەارە  ەر ئەو قسانە توبارە بکا ەوە کەپکشدو ر لەبیارەی 
قەیرانی ئابدری وککشەکار لەیەڵ بەغ او ئەو ترزەی کەلە 
پەیدەن ی نکدار ح بە پکیکی یکینەرەکیانیی حیکیدمە ی ا سیەری 

لەبیییارەی مەسیییەلەکیییانیییی  یییاییییبەت .   ە ییی اوە کیییرتویە یییی
بە ە کیشەوە، وا ە ککشەی مدەەو سەالمە ی  ەنی روسی یی 

سەر ک وەزیرار تیسیانەوە ..  و  مە گدزاریەکار وبژەدی 
 ەمییدو  ەو ییکییکیی ییار بییو تابییییینییکییرتنییی " تای یەیییانیی ەوە کە

لەبەرامیبەر !.  مدەەیە، بەالد کاری حکدمەت  ەر مدەە نیییە
پە ای کر ناتان ا کەو ە ئاموبیاری  ە ب بیو  یوپیارەی ی 
و پەیگەوی لەتەن ایەکار وئی ر  یییق قسیەیەکیی نە لەسیەر 
تابینکرتنی پک اویس یەکانی  وپارە ی  ەن روس ی کرتو نە 
ئییامییابەیەکییییی ا بەو  ەبرای وبیییییکییاری و نەبییدنییی وبیی  
  مە گدزاریەی کە اواڵ یانی ییر تەی مەرگ و بیرسیکی یی 

قسەی سەر ک وەزییرار بیو ئەو یەنیە والوانەی .  کرتووە
بککارر وەیا تەرەدی زانکو وپەی انگاکیانی  ولەەیاوەتوانیی 
تامەزران ر و بەتەسی ی یکینیانیی  یرسیە یی کیارتا،  ەنیاسیە 
سداربدور،  ەر ئەوە بدو کەپکیار ب کت ئک ە حیکیدمە یکیکیی 

بەد ..  کومونسی ی نی  و تامەزران نیی مەرکەزیی یار نەمیاوە
جورە سەروک وەزیرار  یق تەیگیا ەیارەیەکیی لەبەرامیبەر 
 یق یەک لەو ککشانەی قسەی لەسیەر کیرتر نە سی ەتوو،  
 ەن ا ئەوە نەبکت کەئەمجیارەش بیال لەەیاکسیازی بیکیات، 
وەک ئەوەی ەاکسازی عەسایەکی سحراوی بیکیت و ەمیدو 

لەکیا یکیکی ا تاسی ییەکیانیی پشی یی !.  ن کب ەیارەسیەر بیکیات
ەاکسازی ن ککی  ر نیە جیگەلە سیییاسیە یی لیکیگیر ینەوەی 
ئابدری و کەمکرتنەوەی مدەەو بگینی تەرما ەکار وتانانیی 
باجد  ەراج بەسەر  اواڵ یار و برسیکرتنی زییا یرییانە،  یا 
لەد تەگایەوە کەند ەوای یدنجاو لەبەرتەد سەرمیایەتارار 
وکومپانیاکانی ناو و وتەرەکی ا  ەرا ەمبکات وسیەرەنیجیاد 
.  کابینەکەی لەو ب  بەس د ەەقینە تەرککش  کە کیی کەو یدە
تاس یەکانی ت  ی ئکس ای بیانید ییدزەرانیی کیرەیکیارار و 
زەح ە ککشانی کدرتس ار وئەو  رسەی لەسیەر سییینەییار 
نیش دە،  ەریک  تەگا ناتات نەبە دتی سەر ک وەزیرار و 
نە بەوانەی بەمەتح وسەناوە لە قسەکانی مەسرور بەرزانی 
و  ی ەکەی تەتوان ، ئەد ب  وەاڵمی ونکسی ەی حیکیدمەت 

لەئکس ا کە ت  ی  ەن روس ی و بژەدی  اواڵ ییار .  تاپون 
لەزەلکاوی قەیرانی کوت نا وئابدری ا ەەقیییدە ولەوالنیەوە 
یکژواەکی سیییاسیی ئیارامیی وت ینیییای کیومەاڵیە یی، لەبەیر 
پرسیارتا تانیاوە، نیییرازەی کیومە یگیای  سی یو ە بەرتەد 
لکک ابگانککی یەورەوە، بەرزبدونەوەی ئامارەکانی ت بانەی 
مەرگ و  دنیبیدار بەپە یای کیوت نیا، زییاتبیدونیی تەیژەی 

٪، نەمانی  ەلی کار،  ا نەتانیی ٠٦بککاری بو ئاس ی زیا ر لە
مدەە و باڵوبدنەوەی  ەباری و برسک ی،  ەروە یا کەمیی 
 یی مە ییگییدزاریەکییار، کییکییشییەی مییامییوسیی ییایییار وکییرتنەوەی 
.. قد اب انەکار،  ا  ە کشانیی تەیژەی  یاوار و  یوکیدبی 

 ەمییدو ئەمییانە نەک  ەر بەتەی لەبەییر پییکییی بە ییکیی  و 
 ەم ورانی ەینی تەسەاڵ  ارو حیکیدمە ەکەی تەر یکینیاوە، 
بییگییرە  ەواوی قسییەکییانییی سییەر ک وەزیییرار لەبیینەوە 

لەد پەیدەن ەتا، ئەوەی تەمکن ەوە  ە دیسی یی .  بە ا  ەکا ەوە
کرەکارار و جەمیاوەری مەحیدرمیی کیومە یگیایە بەرامیبەر 

ماتاد  کش ا کرەیکیارار  یکی ی .   بەوت  ەی کە کی کەو در
ئەوەیار بەتەست نە کناوە لەتەگای وەالنانی ئەد تەسیەاڵت 
و حکدمە ەوە، بگیار لەسەر نکدەی بیانی  وییار بی ەر و 
حکدمە ی  ویار جکب ەر، تەگایەکی  ریار لەبەرتەمی ا نییە 
جگەلەوەی بو تاواکیانیییار یە ەی تەسیەال ی ارار بیگیرر و 
بە ەر نیدەیەک بکت وبوییار تەکیرێ  یکی ی تەیکی یراو و 
یەکگیر یدی  یوییار بیو تیی یای لەمیا یی بییار وسیەالمە یی 

وەاڵمیی لەد توانیگەیەنیەوە .   ەن روس ی ب یکینینەمەیی انەوە
کییرەییکییارار بە سییەر ک وەزیییرانییی  ەرەییم وقسییەکییانییی 

حکدمەت بەرپرسە لە سەالمە ی  ەن روس یی و :   ەرئەمەیە
 . تابی  کرتنی مدەەو کار و   مە گدزاری بو  اواڵ یار

.. وەاڵمی کرێکاران بەسەرۆک وەزیرانی.. ر رنوسه سه

 

پەیامنکری تەنگی کیرەیکیار 
ئییامییاتەی کییونییگییرەیەکییی 
ت بنامەوانی کرەیکیارار و 
 ەکییییییینیییییییییییییییکیییییییارانیییییییی 
بەتییدەبەرایە ییی کییارەبییای 
سیینییکیی ییانییی بییدو، وە ەر 
لەوەیی   ەییاوپییکییکەو یینییی 
لەیەڵ تەیییییکییییی ەرانیییییی 

 .. ەاالکیەکەتا ئەنجام ا 

کاە نەوزات : تەنگی کرەکار
ر بنامەی تەنگی کرەکارت 
لەیە ە، ئامانج ار ەیە لەد 
کییونییگییرە ت بنییامەیەریەی 
ئەمیییییییر  وبیییییییوەیییییییی 

 کوبدنە ەوە؟

سیییەرە یییا :  نەوزات بیییابیییار
بە کربک ، تەس  یونیکی یار 

 ..لک ەکەد

ئک ە لەئکسی یاتا بیگییارمیار   
بەسییی ییینیییی ئەد کیییونیییگیییرە 
ر بنییامەنییدسیییەیە ونەمییار 
ویسیی ییدوە کییوبییدنەوەیەکییی 

لەبیارەی .   بەر راوار بکەی 
ئامیانیجیییشی یانەوە  یو یار 
ئەبیینی  کە کەر یی کیارەبیا 
لەکییا ییی کەرەنیی ییییینەنیی ا بە 
بەرتەوامی لەکیارتابیدوە و 
ئییکیی ە بییو ەییرکەیەکییییی  
لەتەوامییییییی  ییییییومییییییار 
تانەبیییگاویییی ، لەبەرئەوەی 
ئەد کەر ە تاسیییی ەو ییییو 
پەیدەن ی بە ە یکەوە  ەیە 
و  یییی مە ییییگییییدزاریەکییییی 
ز ر یییییاییییییبە ە و  ەوای 
کەر ەکیییییانیییییی  یییییریییییی  
پەییییییدەسییییی ە بەکەر یییییی 
کییارەبییاوە، ئییکیی ە لەسییەر 
ئەوەی ئەد تەسیەاڵ ە نەە 
نە ات پک انینی  ەبیکیت بیو 
کرەکارار بەعەکسیەوە ئەو 
تایییییم  ئەد وەزارە ەی 
 ە ییی ییییییی  کیییرتووە  ەر 
ئەوەی کە تەییییبییییییینییییییی  
بەراس ی لەجیییا یی ئەوەی 
 ەقییی ییییری کیییرەیییکیییارار و 
 ەرمییانییبەرانییی ئەد کەر ە 
بییگییرەییت بەعسییەوە ئەوار 
 یییا ییی  لەریییی ی بەنییی ی 
ئە یری وەزارە ەکایی  رتا 
تایار نا، ئەیەرەی بو ئکی ە 
ئەمە ز ر بە یییای نییییییییە 
ەدنکە ئیکی ە ت یای لە ەمید 
کارکدزارانی وەزارە ەکانیی 
 ری  تەکەی  و ئەوانییی  
 اوەی  و  یاو ەبیا ی یانی  
بەاڵد لەب  تەربەسی یی ئەد 
تەسەاڵ ەیە کە ئک ە ەیدیینە 
ئە یییییری وەزارە ەکییانەوە 

ئەمە یەە، توەمییییی  نییت 
بە یایییبە یی کییرتنیی کەر ییی 
کارەبا یەعینیی میرتنیی ئەد 
کەر ە بەیەکیییییییجیییییییاری، 
وەراسی ە ییو پەیییدەنی یشییی 
بە ە ییکەوە  ەیە ەییدنییکیید 
ئییکیی ە ئەبییییینییییی  بە ییایییبە ییی 
کرتنی کەر ی کارەبیا،  ەر 
 ەمار ەارەندسیی تەبیکیت 
کەبەسیییییییییەر کەر یییییییییی 
 ەنییی روسییی یییی و  ەواوی 

بیو .   ندەنەکانی رتا  ا یدوە
نیییی ییییدنە  ییییدەیییینیییی ر و 
نە ییونیی ییانەکییار  کییراوە 

ئەمەش ..  بەکەر ییی  ییایییبەت
بییاریییرانییی لەسییەر  ە ییکییی 
کرەکارو زەح ە ککشی ئەد 
واڵ ەتاناوە، بویە ئکی ە تاوا  
لە ەواوی  ە ییییییییکییییییییی 
کییدرتسیی ییار تەکەییی  کە 
لەسییەر ئەد پییرسییە بییکیینە 
جداب و ببنە   یاوبەش و 

ئک ە حە  ەر  .   او ەبا  ار
لەتا یییا یییدتا  ە یییدیسییی یییی 

وە ەر لکرەش .   رمار تەب 
تاوا تەکەیییی  لەتەسیییەاڵت 
بەتەد ئەد تاوایەی ئیکی ەوە 

تییارە پیگوپییایەنیی ەی  .  بیکییت
 ییریییار کییرتوە بەتبی ئەد 
 ەوڵ ونییییییاتەزایە یییییییەی  
ئکی ەو بەنیکیدازی جیییاواز 
کرەکارار و کیارمەنی انیییار  

بەکدر ی .   سارت کرت  ەوە
ئەیەر ب کم ئیامیانیجیی ئیکی ە 
لەد کونیگیرە ت بنیامەوانییە 

تانییی مەسیییییجییکییكە بەتای 
یشییی یییی وتەسیییەاڵت، کە 
بە یایییبە یی کییرتنیی کەر ییی 
کارەبا، بەزیانی   اواڵ ییانە 
و تووەمییییییییی  ئییییکیییی ە 
مدەەکان ار  او ای بەغی ا 
بکرەت وتاوان ار کیرتووە 
ئەو مدەە  ەو اوانەمار کە 
حکدمەت تەس ی بەسیەرتا 

 ..یر دوە بیگەرەننەوە 

 ەروە ا تەنیگیی کیرەیکیار 
کییرەییکییارەییکییی  ییری توانیی  
کەنیاوی کییاوە کییاکە حیی ە 

کاە کاوە ئەمیر  لەد ..  بد

کییونییگییرە ر بنییامەیەریەتا 
 داس ەکان ار ەیییە؟ وە  
تاواکاریەک ار لە حکیدمەت 

  ەیە؟

ئییکیی ە :  کییاوەی کییاکەحەمە
پییکیینییە تاواکییارییی ییار  ەیە 
ئەیەر حییکییدمەت بییومییار 
جییکییبەجیی  بییکییا ئەیەر جیی  
بەجییی  نەکیییا نیییاەیییاریییی  
 ە دەس یی  یرمیار  ەبیکیت 
تاواکییاریەکییانیی ییار لە پییکییە 
:   ییااڵ  ییوی تەبییییینییکیی ەوە
یەکەد بییریییاری وەزارە ییی 
کارەبا بو بە ایبە ی کرتنیی 
کەر یییی کییییارەبییییا تەبیییی  
تەس بەجی   ە یدەنیکی ەوە 
توەد ئەو پییکیینییە مییانییگەی 
مییدەەکییانیی ییار پییانییەکەوت 
کییراوە ئەبیی  حییکییدمەت بە 
زو ییرییینییکییات سییەقیی ییکییکییی 
زەمەنییییییی تانیییییی  بییییییو 
یەرانەوەیار ەیدنیکە ئیکی ە 
. لەتەوامییی  ییومییانیی ابییدییی 
سییییییکیییییییەد تاواتەکەییییییی  
میییدەەکیییانییی یییار  یییاو یییای 

بیییییییکیییییییرەییییییی ەوە لەیەڵ   
میییییدەەکیییییانیییییی  یییییدارو 
ناوەراس یی عیکیرای، ئەوار 
لەسەتا ح  اوپکنجیار  ەیە 
ئییکیی ە لەسییەتا نییەسیی یی ییار 

ەدارەد تاوامار وایە .   ەیە
 ەمیدو سیی ت ب جیارەییە 
مدەەکیانی یار پیکیبی ەر بی  
تواکە ییی  و  یییییییق بیییرە 

پیکینیجەد .  پارەک ار لکنەبگر

 ەرجییکییرتنییی پییاتانییت و 
پارەی  ان ار  یاونیکیدەی 
کەر ەکییییانییییی  ییییر لەیەڵ 
یەرانەوەو  ەرجیییکیییرتنیییی 
پییارە بییو  ییوپییاراسیی یی  بییو 
کییرەییکییارار و کییارمەنیی ار 
وەە سیییااڵنیییی پیییکیییشیییدو 
تواکاریەکانی یار لەد پیکینیە 
 ییا ەییی ا ییویییار تەبییییینەوە 
ئەیەر ئەد پیکینیە  یا ەمیار 
بوج  بەجی  ئەکەر بیانیە 
بییومییار جیی  بەجیی  نەکەر 
ناەارەبیی   ە یدیسی یی  یر 
وەریرە  ئیکی ە بەنیکیکییی  

 

ئەگەر حکومەت : کرێکارانی بەڕێوەبەرایەتی کارەبای سلێمانی 
!وەاڵم بە داخوازیەکانمان نەداتەوە هەڵوێستی ترمان دەبێت

 لەکارمەن انی کارەبا

 ەرمییدر ئەمەش بەنییکییکیی ییر لە قسییەوبییاسییی 
 ەکیینیییییە کییارەییە بەنییاوی  ە یی ەت ئەحیی ەت 
بەرەیییدەبەری  ەکییینیییییییکیییی پیییکیییشیییکەو یییدلە 
بەرەدەبەرایە ی ییداسی ینەوەی وزەی کیارەبیا 
بەنییی ەییاکسییازی ویسیی ییگەکییار لەکییارەبییای 

 : سنک انی

کیاە  ە ی ەت ئەد کیونیگیرە :  تەنگیی کیرەیکیار
ر بنامەیەرەیەی ئەمر  بەرەی یار  سیت بە  

 ئامانجد مەبەس کە بەرپا ار کرت؟

ئەد کونیگیرەی ت بنیامەیەریە :   ە  ەت ئەح ەت 
 ا یی یەکەمیییار :   وی لە س   ا  ا ئەبینک ەوە

تبی سیاسە ی بە ایبە یکرتنی کەر ی کیارەبیایە 
توەد تواکەو نی مدەەی کیارمەنی انیی کیارەبیاو 
بە ەن  وەرنەیر نی مان وبدنیار ەیدنیکیی وەە 
وەزارە یییکییییکییییی حەسیییال وەە وەزارە ییییی 
 ەنیی ورسیی ییی وبەریییرێ و ئییاسییاییی  و ئەوانە 

سییکیی ەمیییییشیییییار .  مییامە ەیییار لەیەڵ نییاکییرێ
بانگەوازەە بد  ەمدکارمەن انیی  یومیار لەبەر 
نەبدنی رەک راوەکیی  یاییبەت بەکەر یی کیارەبیا 
بییانییگەوازی  ەمیید کییارمەنیی و  ییاوپیییییشییەکییانییی 
 ییومییار کییرت بییو ئەوەی لەرەییکیی ییراوەییکییی 
سیییەربە یییوی  یییاییییبەت بەکەر یییی کیییارەبیییا 

 .تورس کەی  بو ومار 
کاکاە  ە ی ەت ئەد جید ەیەی :  تەنگی کرەکار

 ئکدە ترەژەی ئەبکت؟

ترەییژەکەی ەیییە ترەییژەکەی :   ە یی ەت ئەحیی ەت
یەکەد و م سیاسە ی بە ایبە ی کیرتنیی کەر یی 
کارەبا ئەد بە ایبە ی کرتنە ئەبیکی ە  یوی زییار 
بییو  ەمیید  ییاوواڵ یییییار بەنییکییدەیەکییی یشیی ییی 
بە ایبە ی بو مدەە ورانیی بی  میدەە و یدەیژە  
 ەبار و زەح ە ککشەکەنیەکیار، بەنیکیدەیەکیی 
 ایبە ی ئەمە سیاسە ککە زیا ر بو  وتزینەوەی 
تەسییەاڵ ە لە یی مەیییدزاریە یشیی یییەکییار و بیی  
ئە یییی یییییەت کییییرتنیییییییییار لە الیەکەوە، وە 
لەالکییییی ییریشییەوە بییو یەنییەپییکیی انییی کییدمییپییانیییییا 

ترەییژە پییکیی انییی ئەد ..  حیی بیییەکییانییی  ییویییانە
ب و نەوەیەی ئک ە ئەیەر بیکی ید ئەد سیییاسیە ە 
بەرتەواد بییکییت و وەاڵد بە ییداسیی ەکییانیی ییار 
نەترەیی ەوە بییکییگییدمییار بییگیییاری ئەوەمییار تاوە 

 .ترەژی پکب ەی   ە دەس ی  ر وەرتەیری  
  

 

! هاوکاری ئێوە، بەردەوامی کاری ئێمەیە
 ..بەسوپاسەوە

 

خەرجی بەچاپ گەیاندنی ئەم 
لەالیەن “ دەنگی کرێکار”ژمارەیەی 

ژمارەیەک لەهاوکاران و دۆستانی 
 . باڵوکراوەکەوە لە سوید،دابین کراوە
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 عیرفان کەریم|  

 

ئەیەر  ەمییانییایەکییی سییکییکیی ەری  کییارەبییا و 
 یی مە ییگییدزاری تابییییینییکییرتنییی کییارەبییا بییکەییی  
لەکدرتس ار، تەبینی  ئەد سیکیکی ەرە، بەیەکیکیب 
لە یییراپییی یییریییی  کەر ەکیییانیییی  ییی مە یییگیییدزاری 

 ٣٦حکدمە ی  ەرەم  پاش نی ییکەی .   تاتەنرەت
ساڵ لە تەسەاڵ  اریە ی، نەی دانیدە النیی کەمیی 
پک اویس ی ت بانەی  اواڵ یار بو کارەبا تابییی  

سیا ە  ە یکیی کیدرتسی یار  ٣٦بکات، نی ییکەی 
بەناەاری یەرمای  اوی  و سیەرمیای زسی یار 
. ز ر بەناتەحە ی وبەسە  ی بییار بەرەی ەکەر
سەرەتای بدونی مینیییارە یا ت الر لە بیدتجەی 
سااڵنەی ئەد حکدمە ەتا و مانەوەی بەر انککی 
ئییامییاتە، کە لەزەمییانییی حییکییدمە ییی پییکییشییدی 
عیکییراقەوە تروسیی ییکییراوبییدر،  ەروە ییا  بییدنییی 
سەرەاوەکانی یازی سرون یی وئیاو و نەوت، 
لەناوەە جیییاوازەکیانیی کیدرتسی یار، بەاڵد ئەد 
حکدمە ە بەترەژایی  ەمەنی  یوی نەیی یدانیییدە 
تەگاەارەیەکی زانس ی و ئینسانی بو ئەد بیدارە 

 . یرنگەی   مە گدزاری، پەی ابکات

کرەکارار وکارمەن انی کەر ی کارەبا، سەرەتای 
کەمیی میدوەە و تەرمییا ەکیانییییار  ەمییییشیە و 
بەرتەواد  ەو یانی اوە، بیانی یریی   ی مەت لەد 
بدارەتا پکشکەش بکەر و لەد پکناوەنی ا تەییار 

کرەکار وکارمەنی  لەکیا یی کیارکیرتنی ا، بە یوی 
 ەزوی کییارەبییا و تووتاوەکییانییی سییەرکییارەوە، 

 .ییانیار لەتەس  اوە و بدنە ە قدربانی
لەسییەرە ییای ئەد مییانییگەوە حییکییدمە ییی  ەرەییم  
بریاری بە ایبە کرتنی پیر سیەی تابەنیکیرتنیی 
کیییارەبیییای تایەییییانییی ، لەتوونیییکیییرتنەوەیەکییی ا 

 ٤٦٤٦-١٦-٢وەزارە ییی کییارەبییا لە بەرواری 
تایگەیان ، کە بە ایبە كیرتنیی رەر یی کیارەبیا و 
تابەنكرتنی تەبک ە  وی بان ر رون گ  یكیرتنیی 

 ەروە ییا ...!  سیییسی ەمیی بەتەیدەبیرتنیی ریارەبیا
ی 07تاییییگەییییانییی  کە، بەتەیییژەی لەسیییەتا 

 ەرمانبەرانی وەزارە ی ریارەبیا لەو سیکیكی ەرە 
رار تەرەر بە  ەواویی ئییی ی یییازا ەریانیییار ریار 
تەرەر و  رومپانیییاریار پیابەنی  تەبی  بەتابییی  

 .ررتنی مدوەەرانیار لەرا ی  وی ا
بە ەماناکرتنی  ەجروبەی حکدمە ی  ەرەیم لە 
بداری بە ایبە یکیرتنیی بەنیکیب لە کەر ەکیانیی 
 یی مە ییگییدزاری یشیی ییی، وەک  ەنیی روسیی ییی و 
پەرورتە و تەیییگیییاوبیییار، بەتوونیییی بیییومیییار 
تەرتەکەوەییت، کە ئەد ئییییی عییایەی  وەزارە ییی 
کارەبا، ناتروس ە و  یق بنەمایەکی تاس یگیوییی 
 ک ا بەتی ناکرەت، ئامانجی ئەد پگ سیەیە وەک 
ئەوەی لە کەر ەکیانیی تییکەی  ی مە یگیدزاریی ا 
بەتوونی  تەرکەو دە، جکبەجککیرتنیی بیگییار و 

و (  سن وقی تراوی نیکیدتەو ە یی) تاسپارتەکانی 
، کە یەکییکییب لە بییگیییارە ( بییانییکییی نییکییدتەو ە یییە) 

سییەرەکیییەکییانییی، کەمییکییرتنەوەی  ەرجیییەکییانییی 
حیییییکیییییدمە ە، وا ە  ە یییییدەنیییییانییییی نەوەی 
  مە گدزاریەکانی  کەر ی یش ی و سیپیارتنیی 
بە کەر ی  ایبەت، ئەمەش وەک  یوییار تە یکی ، 
بەمەبەسیی ییی پەییی اکییرتنییی تا ییا ییی زیییا ییر بییو 

کەمکرتنەوەی  ەرجییەکیار .   ەزەنەی حکدمە ە
بەمانیای بیگیینیی ز ربەی ئەو  ی مە یگیدزاریە 
سەرە اییانەی کە ت بانە  اواڵ یار پکیدیسی یییار  

کەمیکیرتنەوەی  ەرجییەکیار بەوا یای، .  پکییە یی
لەسەرکار تەرکرتر و کو ای کنیار بە  ی مە یی 

سییپییارتنییی ئەد .  سییەتار کییرەییکییار و کییارمەنیی ە
سکک ەری  ی مە یگیدزاریە بە کەر یی  یاییبەت، 
یانی سپیارتنیی ەیارەنیدسیی  ەزارار کیرەیکیار 
وکییارمەنیی  بییو بەییر بییگیییار و مەرجەکییانییی 
کارکرتر، لە بەر سایەی ەەنی  سیەرمیایەتار و 
منیونیکیری ەیاوەینیوک، کە  ەنی یا ئیامیانیجیییار 
کە ەکییرتنییی ز ر ییرییی  قییازانییە و سییەرمییایەیە 

 .بەکەم ری  مەسرەف و پارە
 ەلدمەرج و باروت  ی کرەکارار و کیارمەنی ار 
لە کەر یی  یاییبەت وەک لە ز ربەی کیاریە و 
ناوەن ەکانی کار لەکدرتس ان ا، بەتەیدەتەەیکیت، 
بەنی ز ری یدزارش لە ب  میا یی و نەبیدنیی 
ساتە ری   ەلدمەرجی ئینسانیی بیو کیارکیرتر، 

 ەر لەکەمییی مییدوەە و  ەقیی ەسییت و .  تەکەر
نەبیییدنیییی بییییییی ەی  ەنییی روسییی یییی و بییییییی ەی 
کیییومەاڵیە ییییەکیییار و قەتەغەکیییرتنیییی ئیییازاتی 
مییانییگییر یی  و ئییازاتی پییکییکیی ییکیینییانییی یەرییکیی یییە 
کرەکاریەکار و نیاتەزایە یی تەربیگیی ،  یاوەکید  
ناەارکرتنی کرەکارار و کارمەن ار بە کارکرتر 
بە ییگەیبەسی ە کیا ییەکیار و  ە یدەنیانی نەوەی 

ئەد  ەلییدمەرجە .  یییرەییبەسیی ە  ەمیییییشییییییەکییار
نییائییییینییسییانیییە یەیشیی ییو ە ئەو تاتەیەی  کەوا 
بەنکب لە ناوەنی ەکیانیی کیار و کیومیپیانیییاکیار 
بە ک ی ئەمنیی و سیەربیازی ئیابی یدقە بی رەی ، 
ەدنکە سەرەاوەیەکی یرنگ   بیو پەیی اکیرتنیی 
قییازانییجییی سییەتار میینیییییور ت الر بییو  ییاوەر 
کارەکار، وەک ن یدنەش  بیدارەکیانیی نەوت و 

ئەد  ەنییگییاوەی حییکییدمە ییی .  غییاز و ەییییی ەنیی ییو
 ەرەییم قییدرسییاییییەکییی تیییکە بییوسییەر بیییانییی 
. کرەکارار و کارمەن انی کارەبیا، زییا یر تەکیات

ەارەندسی  ەزارار کەل کە لەد سیکیکی ەرەتا 
کییارتەکەر، تەسییپییکییرێ بە تەرکییرتر ویییا ییدت 
کارکرتر بەمیدوەەی کەد و پەییدەسی یبیدر بە 
یرەبەس ی کا ییییەوە،  یاوکیات  یر نی ینیی ئەد 
سییکییکیی ەرە بە سییەرمییایەتار و میینیییییونەرەکییار، 
 کرنیککی تیکەیە بیو سیەر بییار وییدزەرانیی 
 ە کی زەح ە ککشی کدرتس ار، بەوەی نیاەیار 
بکرە  بە پک انی پارەی زیا ر بە کارەبا، ییا یدت 
ب  بەنکرتنیار لەد   مە گدزاریە زەروریی و 

. بە بیانوی نەتانی پیارەی کیومیپیانیییاکیار.  یرنگە
وەک لەسەرەوە ئیامیابەمیار پیکیکیرت، ئیامیانیجیی 
سەرەکی کەر ی  ایبەت پەی اکرتنی پیارەو پیدل 
و تەو ەمەن  بدونی  کرایە  لەسیەر حیییسیابیی 
. بیییانییی  ە ییکییی کییرەییکییار و زەحیی ە ییکییکیی 
تاوەس انەوە لەبەرامبەر ئەد بگیارە و بەریر ی  
بەجییکییبەجییکییکییرتنییی  ەنییگییاوەییکە بییو بەریییر یی  
بەبییکییکییاری و  ەباری زیییا ییری کییرەییکییارار و 
کارمەن انی سکک ەری کارەبا، حکدمە یی  ەرەیم 
ئەیەر بەراسییی یییی تەیەوەیییت ئەد بیییدارەی 
  مە گدزاری باش بیکیات، پیکیدیسی ە بیدتجەی 
زیا ری بو تابی  بکات و بەر بەیەن ە ی و تزی 
و  ااڵنیی لەد بیدارەتا بیگیرەیت و  ەلیدمەرجیی 
کارکرتنی کرەکارار وکارمەن ار بیاش بیکیات و 
مدوەە و تەرما ەکانیار زیاتبکیات و پیێنیکیکیی 
زانس ی سەرتەمیانە و ئینسانی تابیرەیژەیت، بیو 
ئەد سیکیکی ەرە ییرنیگە کە پەییدەسی ە بەبییانیی 
ت بانەی ەەن  منیور ئینسانەوە لە کدرتسی یار، 
نەک ئەوەی لە ەمی تەو ەمەن کیرتنیی زییا یری 
ەەن  سەرمایەتار و منیونیکیرەیکیی ەیاوبیرسییی ا 

 . بکت

١٨/١٦/٤٦٤٦ 

 

 

بەتایبەتی کردنی کەرتی کارەبا و ئاکامەکانی بۆ سەر 
 !ژیانی کرێکاران و کارمەندان

ەکش  انەو ندەنی ئیسراحەت 
 ییییایییییبەت بەکییییرەییییکییییارار و 

 ەروە ییا  .   ەرمییانییبەرار  ەیە
پک اویس یەکانی  یوپیارەی ی و 
سەالمە یی کیار تابییی  کیراوە، 

و    ییاوکییات  ییاوەنییکییار  ییا یی
لەسییەر  کییرەییکییارانییی ت یشیینییی
 کییرتووە، تابیییی   یوی ئەرکیی

بەاڵد  یق بەنکە لەبەنەکانیی 
کیییرەییییکییییارار  ەنییییانەت یەە 
کەسی  نا دانکت ندەینەرایە یی 
ئەوانییییی ییر بییکییت  ەر کەسییکییە 

ککیشیەیەکیی  ەبیکیت لەتەیگیای 
مەسئدلی بەنەکەیەوە تەەکی ە 
الی بەتەییدەبەرو کییکییشییەکەی 
تە ییییا ە توو، بییییوکییییکییییشییییە 

 . یش یەکانی   ەروایە

لەد کاریەیە ما یی سیاتە یریی  
نکدازی ناتەزایە ی  تەربیگیی   
بەتەس ی ناناسرەیت و   یییق 
جورە نیاتەزایە ییەریی یەورەو 
. بیییچیییدک قیییبیییدڵ نیییاکیییرەیییت
بەتاتەیەک  کە  ەر کرەکارەیب 
نییاتەزایە ییی تەربییبییگێ وەیییا 

سازی بکات تاس ەو یو بە لە 
. سەر کار تەکرتر س اتەترەت
بەد  ییییویەنییییەوە مییییا ییییی 
تەییکیی ییراوبییدر وکییوبییدنەوە و 
یەکگر دوی کرەکارر تەپکی راو 

 . نییە

نییکییدازی یییرەییبەسیی ەکییار لەد 
یییییرەییییبەسیییی ییییی ” کییییاریەیەتا 

یە، وا ە  ەرکیییا یییکیییب “ کیییراوە
 اوەنکار ویس ی تە دان  یەک 
الیەنە یییییییرێ بەسیییییی ەکە 
 ە دەنکنیی ەوە وەییا کیو یاییی 
پکب کنت وکرەیکیارەکە تەوانەی 

بەد جییورە .  مییا ەوە بییکییا ەوە
 ەر کەسیییکیییب کەتاتەمەزرێ 
لەد کییاریەیە یەکییجییار یییرێ 

بەس کە واب  تەکات و  ئییی یر 
 . ەرئەوەیە

تا  ٤٦١٠بو نی یدنە لەسیا یی  
بەنکب لەکرەکیارانیی کیاریەکە 
بیییو نیییاتەزایە یییی لەبەرامیییبەر 
کەمیییییی میییییدەەتا لەبەرتەد 
کیییاریەتا کیییوبیییدنەوە، بەاڵد 
 ک یکی ئەمنی ز رییار  یکینیاو 
نەییییانییی یییکیییشیییت کیییوبیییدنەوەکە 
بەتەیییدەبیییچیییکیییت وتوا یییریییی  
بمیییارەیەک لەکیییرەیییکیییارەکیییار 

 .لەسەر کار تەرکرار
لەد کاریەیە نیا یدانیرەیت  یییق  
زانیییییاریەە بییبییرەیی ە تەرەوە، 
ەییییییدنییییییکە ز ر بەورتی 
بەتواەدنی بوتەکەر و پیانیار 

مییاوەیەە .  کەسییەکە تەرتەکەر
پک  ئکس ە کچکیکیییار تەرکیرت 

بیدە تلەبەر ئەوەی زانییاری بیر
مەسەلەی بی ەی  انە .  تەرەوە

نشییییییییییینیییییی وتەسییییی ەبەری 
 . کومەاڵیە ی مەعندد نییە

ئەمە ئەو ت  ەیە کە کرەکارار 
کییاری  ییکیی ا تەکەر و  ەواو 
پییکییچەوانەی یییاسییایەو  یییییق 
مانایەە بو ماف وئازاتیەکانیی 

 . کرەکار نەماوە ەوە

ئەمەش ت  یییی کیییارکیییرتنە 
لەکەر ی  ایبەت وکومپانیاکیار، 
کە تەسەاڵ  ارار ئەو وەینیایەی 
لک ەتەر کەیدایە  رسە ی کیار 

بیییییو یەنییییییجییییییانییییییی واڵت  
 !!. ە  ە گەن 

ئەمە ئەو  ەوقە پییواڵییییەیە کە 
. ئاب وقەی کرەیکیارانیی پیکی راوە
بیکییگییدمییار ئەد نییا ییاوسییەنییگیییە 
 ەنییی یییاو  ەنییی یییا بە جییید ەی 
سەراسەری کرەکارانی  ەمیدو 
بەنیییییەکیییییار  و  ەمیییییدو 
نییاوەنیی ەکییانییی کییار، بەکەر ییی 
یش یی و یاییبە ییەوە، بەبەنیی 
پییییگ بە پییییکییییشییییەسییییازی و 
  مە یگیدزاریەکیانەوە تەکیرێ 
بشککنرێ تەنا  یاتەیت ت  ەکە 

 .بەرەو راپ  ر تەەکت
   

  

 

ئەم تەوقە تەنها بەجوڵەی ..پاشماوەی
 !سەراسەری کرێکاران دەشکێندرێت
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حەقییی ەسییی ەکیییانیییییییار کەد 
تەبک ەوە و سەعیا یی کیاری 
ت بانەیییار زیییات لەئییاسیی ییی 
. بگیار لک راوی یاسایی تایە
 ەنانەت مەسیەلەی زەمیانیی 
 یییانەنشییییییینیییی  ەمییید ئەو 
مییا ییانەی  ییر کەکییرەییکییارار 
تەبیی  بیییییار بییکییت، بە ییوی 
ئەوەوە کەزییا ییر یییییر تەی 
یرەبەس ی کا ی ، بەتەس یی 

 .. بویار ناناسرەت 

بەنییەکەی  ییریییار  ەمییدو 
ئەوانەر کەبییییکییییکییییارر و 
بەرتەواد لەەیییییاوەتوانیییییی 
بەتەسیی یی ییکیینییانییی  ییرسییە ییی  

ئەمییییانە تەەیییینە .  کییییارتار
مەیییی انەکیییانیییی کیییار ئەیەر 
کیییارەیییکیییییییار تەسییی یییکەوت 
تەیکەر ئەیەرنا ەاوەتوانیی 
کییییارر لەنییییاو ئەمییییانەتا 
 ەزارار کەل کە 

 دەینی نیییار  ەواوکیرتوە و 
 ییرسییە ییی کییاریییار تەسییت 
نیییاکەوێ، نەوەیەکیییی  یییازە 
لەکییریییکییارار پییکییکیی ە ییکیینیی  
کەلەزانیییکیییو وبیییدارەکیییانیییی 
 ەکیینیییییکییی و ییکییریەکییانەوە 

 .  ا دور

سیییەرەنیییجیییاد  ەمیییدو ئەد 
بەنانەی ەییینیی کیرەیکیاری 
کییدرتسیی ییار، ئەو  ییکیی ی 
کارەیە کە نە سەرمیایەتاری 
کدرتسی یار وتەسیەاڵ ەکەی 
 دانیدیە ی لەسیییسی ەمیکیکیی 
کار یدزاری ا  ەزمیی بیکیاو 
بییییییی یییا ە بەرکیییارەوە وە 
نە ونیییار   لەئیاسی یکیکیی 
پییکییدیسیی ییی تەییکیی ییراوبییدر 
و ەبا یکیارانە بە یرەمەنی ر 
 ییا بیی ییدانیی   ەوازنییی  ییکیی   
بەجییکییگەیەک بییگەیەنیی  کە 
سییییینیییییدرەیییییب بیییییو ئەو 
تەسییی ییی رەیییژییییانەی ئیییییییدە 

 . ئامابەی پک ەکەر تابنی 

ئەد  یکیکەولیکیکەیەی بیازاتی 
کارو ئەد پەرنیدبیاڵوییی و   
نیییییا تەیییییکییییی یییییراوبیییییدنەی 
کرەکیارانییی  وای کیرتووە 
کە اوەر کارەکار  رسە یی 
زیییا ییر بەتەسییت بیی ییکیینیی  
بکەونە ییانیی کیرەیکیارانەوە 

 یییا قیییازانیییجیییی ز رییییار 
تەسیییکەوێ و بەئیییارەزوی 
 ییویییار کییار بەکییرەییکییارار 

 .بکەر
 ییاوکییات نییابییکییت ئەوەمییار 
لەبیر بچکت کەحیکیدمە ییی  
ئەوەی بەئیییییییانیییییییکیییییییرا 
تایەیییانیی ووە پشییی یییییدانیییی 
 ەواو لە کییومییپییانیییییاکییانییی 
کەر یییی  یییاییییبەت تەکیییا و 
 ەو ی  تەتا ن کە بەناوی 
کەر ی یشی یی نە یکینیکیت و 
 ەنانەت ئەوەش کە پیکیشی یر 
سییییااڵنە نییییاو نییییرابییییدو 

، ئیییکیییسییی یییا “ تامەزرانییی ر” 
ئەمە .  بە ەواوی نەمییییییاوە

سیییاسیە یکیکە کە حیکیدمەت 
 ەنییگییاو بە ەنییگییاو تەیییبییا ە 

 .پکشەوە
الیەنککی  ری ت  یی کیاری 
کرەکارار  ە  ەیەتی ەوە بیو 

 ەزای سیییییاسییی وت  ییی 
کییییوت نییییاو  ەمییییدو ئەو 
لییکییکەو ییانەی کەقەیییرانەکییار 
لەوانە قەییییرانیییی ئیییابیییدری 
وقەییییرانیییی حیییکیییدمە یییی و 
پەیدەن یەکار لەیەڵ بەغی اتا 
تەی کنکی ەکیایەوەو کیومەلیگیا 
لەییییکیییژاوەیییکیییی بەرتەوامییی ا 
تاتەیییرێ، ئەمە کییاریییگەری 
بەسییییەر ت  ییییی کییییاری 

 .کرەکارانەوە  ەیە
 ییا ییکییکییییی ییر سیییییاسییە ییی 
ەییییاکسییییازی حییییکییییدمە ە، 
کەکییییاریییییگەری  ییییراپ و 
تاس ەو وی بەسەر ەییینیی 
کییرەییکییارو تەونییی کییارەوە 

کارییگەریەکیانیی ئەد .  تاناوە
سیاسە ە  ەر بیرسیکی یی و 
بیییکیییکیییاری ولیییکیییگیییر ییینەوەی 
ئیییابیییدری بەتوای  یییویییی ا 
نە کناوە وکرەکارانی بەرەو 
ئاس ککی نی می یری  ەباری 
تاپییکییق نەکییرتووە، بە ییکیید 
ەیییییاکسیییییازی تەسییییی یییییی 
سییەرمییایەتارار و  ییاوەر 
کومپانیاکانی ئاوەاڵکیرتووە، 
کەبەنکدەی  یوییار حەمینە 
بییکەنە سییەر کییارو بیییار و 

 .. ما ەکانی کرەکارار

تیارە کرەکارانی  بەرامیبەر 
یشت ئەد ت  ە  ا ئاس یکیب 
تە ییدانیی   ەحەمییدل بییکەر 
وحە ییی ەر کیییارتانەوەییییار 

 .. تەبکت

کەوایە :   تەنییگییی کییرەییکییار
بییابییچییییینە سییەر ئەسیی ییی 

کرەیکیارار تەبی  :   باسەکە 
ەییییییی بییییییکەر و   
کییارتانەوەیەکیییییار  ەبییکییت 
بەرامییبەر بەد ت  ەی کە 

 ئکدە باسی لکدەتەکەر؟

کیرەیکیارار   :  وەس ا مە  ی
لەپییکیینییاوی مییانەوە لەبیییانیی ا 
نییییاەییییارر کییییارتانەوەیییییار 
 ەبییکییت و  ەرئییکییسیی ییاش، 
بەپکی ئاس ی  یدنیییاری و 
پەیبرتنیار بە داس ەکانیار، 
لییکییرەو لەوی نییاتەزایە یییییار 

مەسەلەکە ئەوەیە .  تەربگیدە
کە سندرتانار بیو میامە ەی 

 اوەنکارو سیییاسیە ەکیانیی 
حکدمەت، بو ئەوەی ەییینیی 
کرەکار بەرامیبەر بەت  ەکە 
تابییدەسیی ییکییت وبەریییری لە 
تا یییدازیەکیییانیییی  یییوی و 
بیانککی نایس ەی ئینسیانیی 
بییییییکییییییات، ئەوا تەبیییییی  
کارتانەوەیەکی ەکنایە ی  و 
کومەاڵیە ی لە وی نیییشیار 
بیی او وەک وەە  ییکیی ەییکییی 
تەک راو و یەکگر یدو، بیکی ە 
. مەی انەوە و وی بنیدەینیکیت
بەوا ییایەکییی  ییر کییرەییکییارار 
تەب  تەست بو یەک تەورە 
لە ەبیییات و نیییاتەزایە یییی 
یەکییگییر ییدانە بەرر، تەبیی  
مییانییگییر یی  و تەسیی یینەکییار 
کییکییشییانەوە  ییا یییرتبییدنەوە 
و ەر نیییکیییدەیەکیییی  یییری 
نییییاتەزایە ییییی بە ییییراوانییییی 
لەناوەن ەکانی کارو یەتەکە 
کیییرەیییکیییاریەکیییار لەتەوری 
.   داس ی ت نی  سیازبی ەر
لەالیەکییی  ییرەوە تابەرانییی 
کییرەییکییاری، وکییرەییکییارنیییی 
 ە سیییدتاو تەبییی  ت  یییی 
 ویار لە دنیار کیرتنەوەو 
یەکگر دو کرتنی کرەکارانیی 
بەنەکان ا بگکگر، بە ایبە یی  
بەرلە ەرنیییی ییییکییییب تەبیییی  

کرەکارار لە کەر یی یشی یی 
و لەکەر ییی  ییایییبەت و لە 
بییکییکییارار، کییرەییکییارانییی بر 
وپیاو، ناو یو و یا یدو، لەو 
تاسییی ییییە بیییگەر کە  ەر 
 ەمدمار یەک ەارەندس ار 
 ەیەو  یەک تەسییەاڵت و 
یەک سییسی یم  ەتەنیەمیار 
لیییییییکییییییی ەکیییییییاو تەمیییییییار 
ەەوسکنک ەوە، بویە یەکیە ی 
و  اوپش ی کرەکاریی  ەمد 
بەنیییەکیییانیییی کیییرەیییکیییارار 
یەورە ییرییی  و کییارا ییرییی  
کییییارتانەوەی کییییرەییییکییییاریە 

 . بەرامبەر بەد ت  ە

بکگدمار لکیرەنیەوە  یەاڵلە 
کیییرتنەوە و تایەییییانییی نیییی 
لیییییییسییی یییی تا یییدازیەکیییانیییی 
سیییییەرجەد کیییییرەیییییکیییییارار 
 ەنیییگیییاوەیییکیییی پیییکیییدیسییی ە 
لەتاسیی ییای تەسیی ییبییرتر بییو 

تورسی یکییرتنیی رەییکی ییراوی 
. سییەربە ییوی کییرەییکییاریییی
بەت ییینیییییییایەوە تەرکەو ییینیییی 
کییییرەییییکییییارار لەئییییاوە ییییا 
جداڵنەوەیەک ا ئە دان  نەک 
 ەر تەرییییییییا بەتووی 
بەتی یا ینیی  یداسی ەکیار و 
تەگر   بەوتەس  رەیژییانەی 
تەکییرەیی ە سییەر کییرەییکییارار، 
بکرە ەوە، بە کید  یاوکیکیشیە 
سیاسی و کیومەاڵیە ییەکیار 

 . بە ەواوی تەیوتێ

ئیاییا لەتوی :  تەنگی کرەکار
ییییاسیییایییییەوە کیییرەیییکیییارار 
تە دان  سدت لەتاتیای کار 
بو  س نە تووی نکیات و 
تاواکاریەکانیار وەربیگیرر؟ 
ئییییایییییا ئەسیییینەر یییییاسییییا 
کارپککراوەکار لەکدرتس ار 
 کن ەی  ک ایە کە بەقازانجی 

 کرەکارار بکت؟

کرەکارار بو : وەس ا مە  ی
بەتی کنانی  یداسی ەکیانیییار 
نییییابیییی  تەسییییت لە یییییییییق 
نکدەیەکی  ەبات  ە بگرر، 
 ەبا ی قانیدنیی ونیکیات و 
تاتیا یەکیکیکە لەو نیکیدازو 
تەیییگیییاییییانەی کەپیییکیییدیسییی ە 
لەحییییا ە ییییی یییییدنییییجییییاوتا 
بەرامیبەر بە یاوەنیکیارەکیار 

بییییو یەکییییێ کییییرتنەوەی 
کییکییشییەیەلییکییب، کەلەنییکییدار 
کرەکارار و  اوەنکارەکیانی ا 
سییییەر ە یییی ەتات، وە بییییو 
بەتواتاەیییدونیییی  ەنییی ەیییب 
 داست کەلەیاساتا  یا یدوە 
تەییگییایەکییی نیییییاوە ونییابیی   

 .  ەراموش بکرێ

بەاڵد لە ەرە ی کدرتسی یار 
جییییگەلەوەی کە ییییکییییشیییی ییییا 
یاسایەکی کار بو کرەیکیارار 
نیییە وتەسیەاڵت و  یاوەر 
کیییومیییپیییانیییییییاکیییار بەپیییکیییی  

 ٠٦یییاسییاکییانییی بەعیی  کە 
سییاڵ تەبیی  تانییراور ٢٦بییو

مییامە ە لەیەڵ کییرەییکییارانیی ا 
تەکەر، کەمیی ییرییی  بییداری 
 یییکییی ایە کەبییی یییدانیییی وەاڵد 
بەت  ی ئیییسی یای تەونیی 

 .  کار وکرەکارار ب ا ەوە

لەالیەکی  رەوە تاتیای کیار 
وسیییییییییسیییی ەمییییی تاتوەری 
لە ەرەیییییم، نیییییدەییییینەرانیییییی 
کرەکارار بەتەس ی ناناسی  
 ییا کییرەییکییارار بیی ییدانیی  بییو 
یەیش   بە داس ەکانییار و 
یەکێکرتنەوەی ککشەکانییار 
ندی  پکی تاتیاکار و یاسا 

ئەوار تەب  لەسەر .   ە گرر
ییییر ییانیی  یوییار پیارەیی ەر 
بیییییگیییییرر و لەتەیییییگیییییای 
پییییارەیییی ەرەوە یییییدێ لە 

ئەمە .  سکااڵکانیار بیگیییرەیت
وەیییرای ئەوەی کە یییدتی 
یییاسییاکییار ئەوانەی کییاریییار 
پک ەکرێ، یەک ەرە ە لەالیەر 
تەسەاڵ  ارانەوە، بەقازانجیی 
سەرمایەتارار تاتەیژراوە و 
کەم ری   ما ی بو کرەکارار 
بەتەسیی ییی نییاسیییییدە، بەاڵد 
بەد حییا ەنییەوە ئەد النییی 
کەمەش لەمییییاف کە بییییو 
کرەکارار لەیاساکیانی ا تانیی 
پک ا نراوە، حیکیدمەت  یوی 
پییکییشییکیی ییی تەکییا   جییای 
.  ییاوەکییارو کییدمییپییانیییییاکییار
 ەنییانەت  ییائییکییسیی ییا  یییییق 
 ییییاوەنییییکییییارەییییب لەسییییەر 
بەرپکنیانیی ئەو ییاسیاییانەی 
پەیییییدەنیییی یییییار بەمییییا ییییی 
کیییرەیییکیییارانەوە  ەیە، نەک 
نەتراوە بەتاتییییا، بە یییکییید 
لییکییپییکییچییییینەوەنیییییار لەیە یی ا 

ت  یییییییییییییییی .  نەکیییییییییییییییراوە
سەن یکاکانی  کەبەقازانجی 
.. سەرمایەتارار و حیکیدمە ە
بەپیییکیییدیسیییت  ەبیییا یییی 

قانیدنیی و سیدت 

 
  

 ڕەوشی کار وکاردانەوەی کرێکاران  
 

 گفتوگۆ لەگەڵ وەستا مەهدی، سەرنوسەری باڵوکراوەی دەنگی کرێکاران 

 ەروەک لەنیامەیەکی ا کە بیو :  تەنگی کرەکار
وەزیری کار ار نارتووە و  کی ا ئامابە ار بە 
کومە کب تەس ی رەیژی کیرتووە کە  یاوەر 
کارو کومپانیاکار لەت  ی قەیراناوی ئکس اتا، 
.. بوسەر ما ەکانی کرەکارار بەتەیار  س دوە

لەوانە لکگیر ینەوە لەمیدەە،  ە یدەنیانەوەی 
یییرەییبەسیی ەکییار، جەرییی ەکییرتر، لەسییەرکییار 

 ..تەرکرتر و کومە ە تەس  رەژیەکی ر

بەد  ەمدو حا ەوە سەرنیجیی ئیکیدە لەسیەر 
تەونی کاری کرەکیارار لەت  یی ئیکیسی یاتا 

 ەور تەبین ؟  

 ەمییدو ئەو بییکیی ییا ییی و :  وەسیی ییا مە یی ی
تەسیی یی رەییژیییانەی کە لەپییرسیییییارەکە ییانیی ا 
ئامابە ار پککرتوە، تاست و تروسی ی  بەاڵد 
ئەمە  ەن ا الیەنککی بیچیدکیی تەونیی کیاری 

بویە پیدیس ە لەیونەنیییگیایەکیی .    کارەکارانە
یشیی یییی  ییرەوە سیییەرنیییە لەت  یییی کیییاری 
کرەکارار ب ەی ،  ەرەەن ە بەکدر یی  بیکیت، 
بە ییایییبە ییی ئەیەر بیی ییانەوەییت لەتوانییگەی 

 :کارتانەوەی کرەکرانەوە لەت  ەکە بگوانی 
ەینی کرەکار لە کدرتس ار لە وەزعککیی ز ر 
 راپ ایە، سیییاسیە یکیە کە تەسیەاڵ ی ارار لە 
بەرامبەر بە کاروبیانی کرەکارار یر دیانەبەر 
وای کرتووە کە کرەکارار ب ا ە وەزعیکیکەوە، 
کە ناەارب  منب ەر بە جیورەیب لە کیارکیرتر 
کەلە بەرز ییرییی  ئییاسیی ییی سیی یی ەیەری و 

لەد نکدازەتا سەرمیایەتارار .  ەەوسانەوەتایە
و ییاوەر کییومییپییانیییییاکییار، یەکیی ەرە ە  ەمیید 
بیییگییییارەیییکیییییییار بەتەسییی ەو کیییرەیییکیییارانیییییییار 
لەناوەر کیی ئییینیسیانیی تامیا یییدە ولەوپەتی  
بیییکیییگەحییی یییانەتا وەک کیییویییینە تەییییانییی ەنە 
بەرکارەوە، بەب  ئەوەی میا یی بەرییرییکیرتر 

 . لە ویار بەتەس ی بو بناسرەت

ئکس ا ەینی کرەکار بو ە س  بەنی سەرەکی 
بەنککیار ئەوانەر کە سەربە کەر ی یشی ییی  
و میییدەەو حەقییی ەسییی ەکیییانیییییییار لەالیەر 
حییییییکییییییدمە ەوە تەترەییییییت و بەرتەواد 
نییاتەزایە یییەکییی  ییدنیی یییار  ەیە لەحییکییدمەت 
 .سەبارەت بە مدەەو معاش  و ز رن ی  ر

بەنیییەکەی  یییرییییار ئەوانەر کە لەکەر یییی 
ئەمیانە .   ایبە ی ا کارتەکەر بو کیومیپیانیییاکیار

ئەوانەر کە لەپگ بە پیشەسازیەکار و ندەینە 
یشیییی یییییەکییییانیییی ا، وەە بییییداری پییییاکییییژی، 
 یی مە ییگییدزاری  ییر  ەروە ییا لەمییو ەکییار و 
کا  ریاکار و  د کنەکار و نانەواکیار و  ی ی ، 

ئەد بەنییەش سییەرەتای ئەوەی .  کیار تەکەر
کارەکەیار کا ی و ندبە یە، بەرتەواد لەالیەر 
 اوەنیکیار و کیدمیپیانیییاکیانەوە، میا ەکیانیییار 
پکشکی  تەکیرەیت، بەاڵد لە یرسیی  ەتەنیەی 
 ییاوەر کییارو بییکیی ەربەسیی ییی حییکییدمەت و 
نییاتەییکیی ییراو بییدنیییییانەوە بەرتەواد لەکییرێ و 
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لەهەرێمی کوردستان شێوازی کارکرددن ەەکردێرنرارن لەەەرز ردسری  راسرتری               
لەم شررێررواز دا سررەرررراسەداران و رراو ن .  سررتررمە ەری و اەوسررایەو داسە

کۆرپاییاکان، سەکتەر فە هەروو ەڕسارێنیان ەەد ستەو کردێرنرارایریران لەیراو ر کری 
 ینسایی داراڵیو  ولەپەڕی  ەێڕ حامیەدا و ک کۆسلە د سایخەیە ەەرکرار و ، ەەەر  

 “ .  ەو ی رافی ەەر دسنددن لە ۆسان ەەڕ سمی ەۆ ەنارسێت
“ 
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وەریر ی  لەییاسیاو 
تاتیییاکییانییی لە یییییق 

 .   ن یب کرت  ەوە

تەنییگییی کییرەییکییار ئییکییدە لە 
قسەکان ان ا باسی یەکگر دویی 
و تەک راوبیدر و تەربیگیینیی 

کرەیکیارار ..  ناتەزایە ی ار کرت
لە ئکسی یاتا ولەسیەر بینەمیای 
 ەوازنی  ک ی نکدار کرەکارار 
و  یییییاوەنیییییکیییییارەکیییییار   

تییییکییی یییراوبیییدر و  جیییورە 
 ناتەزایە یەک یدنجاوە بویار؟

سیییەرە یییا  : وەسییی یییا مە ییی ی
پکدیس ە جە ت لەو ا ە بیکەد 
کە  ییا یینەمەییی انییی کییرەییکییارار 
لەت  یک ا کە تەسیەاڵت مینیی 
لەنکیسیت و بی  بەسیت ییییر 
بییدوەو  ییاوەنییکییارەکییانییییی  
کەو دنە ە تەس  رەژی بوسەر 
بیییار و مییا ییی کییرەییکییارار، 

ئەمە بەو .   یا یکییکیی سیەرەکیییە
مانایەی کە تەرکەو نی قامە ی 
بییی و ییینەوەی کیییرەیییکیییاری لە 
کیییییییییدرتسییییییییی یییییییییار وەک 
جییداڵنەوەیەکییی  ەسیی ییپییکییکییراو 
وکییاریییگەر، تە ییدانییرێ وەک 
 ییاکیی ییورەییکییی یەکییێکەرەوەی 
ەارەندسی کیومەلیگیا لەنیکیدار 
تەسییەاڵت و  ە ییکیی ا یەکییێ 

بییکییگییدمییار ئەمەش .  بییکییا ەوە
پییکییدیسیی یییی بە سییەر ە ییی ار 
وبەتەییییکەو یییینییییی تەورەیەکە 
لەنییییاتەزایە یییییە جەمییییاوەریە 

کرەکاریەکار لەئاس ی کیاریەو 
نییاوەنیی ەکییانییی کییارو یەرەکە 

 .کرەکاریەکان ا
لەبیییییارەی نیییییکیییییدەکیییییانیییییی 
نیییاتەزایە یییییییشیییەوە،  ەروەک 
پکش یر ئیامیابەد پیکی ا،  ەمیدو 
نییییکییییدەیەکییییی نییییاتەزایە ییییی، 
کاریگەری  یوی  ەیە وتەبی  
لەالیەر تابەرار و 
 ە سیییدتاوانەوە بەییییدەیییرەی 
لییکییکیی انەوەی  ەوازنییی  ییکیی  

لەئیییکیییسییی یییاتا .  تییییاری بیییکیییرێ
مانگر نی کاریەیی و تس ەییی، 
تەسیییت لەکیییار کیییکیییشیییانەوەو 
یییرتبییدونەوەی جەمییاوەری لە 
بەرتەد کاریەو کومپانیاکیار و 

بەتەیییییییدەبەرایە ییییییییەکیییییییانیییییییی 
حییکییدمە یی ا،  ییا کییوکییرتنەوەی 
ئی  ا وندسینی یاتانت لەسەر 
ککشەو  یداسی یی تییارییکیراو، 
ئەمانە تە دانکت نکدازیەلکیکیی 
ناتەزایە ی ب  و تەس یییار بیو 

 .ببرەت
بەاڵد  ییا ئەو جییکییگەیەی بە 
مەسیییەلەی تییییکییی یییراوبیییدور 
تەیەتە ەوە، ەییینیی کیرەیکیاری 
جییییی ییار ئەنییدای وئەنییکییالییی 
تەییکییی ییراوبیییدونییی  سیی یییو ە 
بەرتەد کرەکارانی کیدرتسی یار 
.  کە جکگای سیدت لیکیدەرییر ینە
لەوانە، تەییییکیییی ییییراوبییییدونییییی 
کییییییرەییییییکییییییاری لەنییییییدراو 
سەن یکاکان ا، تەک راوبدور لە 
کیییییوبیییییدونەوەی یشییییی یییییی، 
کومی ەکانی کیاریە، کیونی یر ڵ 
وەیییییییاوتەیییییییری،  ەروەزیە 
کرەکاریەکار، سندقی  اوکاری 
کییومەاڵیە ییی، کییومییییی ەکییانییی 

 .. مانگر  

بەاڵد ئەوەی کەلەئیکیسی یاتا    
جیییورە رەیییکییی یییراوبیییدونیییکیییب 
ییییدنیییجیییاوە بیییو کیییرەیییکیییارار، 
بەبییگوای میی  تەییکیی ییسیی یینییی 
کوبدنەوەی یش ی کیرەیکیارییی 
و ە یییبیییژراتنیییی نیییدەییینەرانیییی 
کییرەییکییارانە، کەتە ییدانییرێ  ەد 
لەنیییدیییینیییی کیییارو  ەد لە 

ئەد .  یەرەکەکییار سییازبیی رەییت
نکدە تیک راوبیدونە لەوتووە 

یییدنییجییاوە کە پییکییدیسیی ییی بە 
وەریر نیی میدلەت ونیدسییینیی 
بە گەنامە و  یق پکگەوەب نیەو 
تاس ەو و کرەکارار، تە یدانی   
لەسییەر بیینەمییای ئەوەی کەلە 
کییاریە ونییاوەنیی ەکییانییی کییارتا 
پییکییکەوە کییوبییدونە ەوەو کییار 
. تەکەر، سیییییاز بییییی رەیییییت
کییوبییدنەوەی یشیی ییی بەمییانییای 
ئەوەی کە کییرەییکییارانییی  ەر 
کییاریەو نییاوەنیی و یەرەکییکییب 
بە یییدنیییییییاری و ئیییاییییاییییی 
 ویانەوە، لەندینی کارەکەیار 
بیانیگەوازی بییو بیکەر ولەوەیی ا 
ندەنەرانی  ویار  ە ببژەرر و 
پانار بگیاربی ەر کە میانیگیانە 

وەییییا توو  ە ییی ە جیییارەیییب 
بەنییکییدەیەکییی مییدنەزەد کییو 
تەبیییینەوە ولەسییییەر مسییییەلە 
کرەکاریەکیار، لەوانە  یداسیت 
و مییا ەکییار، ت  ییی کییاریە، 
ککشیەکیانیی نیکیدار کیرەیکیارار 

قسەوبال تەکەر ...  و اوەنکار
وتوا ر بەکومەڵ بگیار لەسیەر 
ئەوەتەتەر کە   ەنیییگیییاوەیییب 

بەبییگوای میی  ئەد .  بییگییرنەبەر
نکیدازە جیگەلەوەی کەسیاتەو 
ئیییاسیییانە، ئە یییدانییی  بییینەمیییای 
ندراکار وکون ر ل  کرەکاری 
لە  ییوییی ا پەروەرتە بییکییات 
وزەمییییییینەی تامەزرانییی نیییییییار 

م  ئەد نیکیدازە .   ەرا ەمبکات
لە تەییکیی ییراوبییدنییی کییرەییکییاری 

 ەنانەت ئەد .  بەیدنجاو تەزانم
نیییکیییدازە لەتەیییکییی یییراوبیییدور 
ئە دانکت بو کرەکارانی بککار و 
لە یەرەکەکانییی  تەسی یی بیو 

بەاڵد  یائەو نیدەینەی .  ببیرەیت
بەکرەکارانی کەریە بچدکەکار، 
وەیار کرەکارانی بینیاسیازی و 
ئەوانەی وەرزی و نیییدبە یییی 
کییارتەکەر، تەیەتییی ەوە میی  
پک دایە کەپکک کینیانیی یەکییە یی 
کییرەیییکیییاری لەئییاسیییت تنییی ە 
لییکییکییچییدەکییار، نییکییدازەییکییی 
یییدنییجییاوە بییو کییوکییرتنەوەی 
ز ر ری  بەنەکانی کیرەیکیارار 
و تەرکیییییکیییییشیییییانیییییییییییار لە 

 ..پەرندباڵوی

بەتای ئیکیدە :  تەنگیی کیرەیکیار
تەییکیی ییراوبییدر ونییاتەزایە یییە 
کیییرەیییکیییاریەکیییار لەئیییاسییی یییی 
سیییەراسیییەریییی ا، وا ە ەەنییی  
کاریەو ناوەن  پککەوە، یار لە 
ئییاسیی ییی کییاریەیییی ویەتەکیی ا 

 کامەیار لەپکش ر وبان رە؟

بەبیگوای می   : وەس ا مە ی ی
 ەد نییییاتەزایە ییییی و  ەد 

تەییکیی ییراوبییدور   لەئییاسیی ییی 
کاریەو یەتەککب بکت وەییا   
سیەراسیەری و  یرە تنی ەییی 
بکت، یرنگە و ییچیییار بەتیینیی 
ئەوی  ریار نییە،  ەنیانەت ئەد 
توو ئییییاسیییی ە لە ەبییییات و 
نیاتەزایە یی کیرەیکیاری  یکینی ە 
پککەوە یرە راو و  کی ە یکیکیشیە 
کە ناکرێ ب ک  کامیار لەپیکی  

بەاڵد تیییییارە .  کیییامییییییییانەوەیە
نییاتەزایە یییە کییرەییکییاریەکییانییی 
ئیس یا، لەئیاسی یی کیاریەییی و 
بەنییی ایە،  ەنیییانەت حیییا ە یییی 
نییاوبەنییاویییار  ەیە وجییارەییب 
سییەر ە یی ەتەر وجییارەییب کییپ 

کەوایە مەسییییەلەکە .  تەبیییینەوە
ئەوەیە کەەیییییییییور ئەد 
نییاتەزایە یییییانەو ئەد  ەبییا ە 
کییییرەییییکییییاریە سییییەراسییییەری 
بکرە ەوەو  ەمدبەنەکانی لکب 
 ە بپککرەت، وەک و یم بیبیکی ە 
بی و ینەوەییکیی جەمیاوەری کە 
کییرەییکییارار لەقییامە ییی  ییکیی  و 
جییداڵنەوەیەکییی کییومەاڵیە ییییی ا 
نیییییشییار بیی ات، ئەمەیییار بە 
کومەلکب  اکی یور تەیەتەی ەوە، 
لەوانە، بییییدونییییی تابەرانییییی 
سییەراسییەری و ییداسیی ەکییار، 
مەسەلەی   یاوکیکیشیەی  یکی  

 .. ویەلکب بابە ی ر

بەکدر ی ئەیەر ب کم لەئکسی یاتا 
یییرنییگ ئەوەیە کییرەییکییارار بە 
 ییدنیییییاریەوە بییجیید ییکیینەوە و 
ئەوەی بویار مدمکینە لەئاس ی 
کییاریەتا سییازتانییی کییوبییدنەوە 
یشیی یییەکییار و  ە ییبییژراتنییی 
نییییدییییینەرانییییی  ییییویییییار و 
بەتی س نی نارەزایە یەکانیییانە 
لەتەوری  یییداسییی یییی تییییاری 

لەئاس ی سەراسەریشی ا، .  کراو
 ەو  انە بو لکب ن یکیرتنەوەی 
بەنیییەکیییانیییی کیییرەیییکیییارار و 
پکک کنانی  یوتی  ە سیدتاوار 
و تابەرانی کرەکیاریە لەئیاسیت 
ەەنیی  کییاریە، تنیی ە، نییارو 
ناوەەتا و لیکیرەنیەوە تەسیت 
بییرتر، وەیییا ئییامییاتەکییاری بییو 

 .. .ناتەزایە ی سەراسەری

کییرەییکییارار :  تەنییگییی کییرەییکییار
بەکرتەوە ەور تەسیت بەرر 
بیییو  یییوتەیییکییی یییراوبیییدور؟ 
 ەنگاوەکار بو ئەمکارە ەییەو 
ئکدە   تەن اییەک ار  ەیە بیو 

  کرەکارار؟

رەیکی یراوبیدر  : وەس ا مە  ی
زەرورە ی کرەکاریی تورس یی 

تەکییا نەە بەتیییاری کییرتنییی 
نکڵ و نکدەیەە کە پیکیشی یر 
پەیگەو وپگ یرامد میولە ەکەی 

تەک راوبدر .  بو ئاماتە کرابکت
لەجەریەی  ییییدنیییییییییاری و 
پەیییییبییییرتنییییی کییییرەییییکییییارار 
بەزەرورە ییی یەکییگییر ییدویییی و 
 ییداسیی ەکییانیییییار ولەجەریەی 
نیییاتازایە ییییە ت بانەیییییەکیییانیییی 

 . ئەوانەوە سەرتەرتەنیت

ئەیەر سییەییری مییکیژوی سییەت 
سا ەی بی و ینەوەی کیرەیکیاری 
بکەی  بون دنە کەمیکیرتنەوەی 
سیییەعیییا یییی کیییار ەیییور لە 

سییەعییا ەوە کییرا بە ەنییت ١٤
سییەعییات وەەییور کییرەییکییارار 
لەتەوری ئەد  ییییییداسیییییی ە 
کیییوبیییدنەوەو رەیییکییی یییراوییییار 
تورس کرت و توا ر ەەن  جیور 
رەییکیی ییراوویییار لییکیی ەرکییکییشییاو 
نیییدەییینەرایە یییییییار  ە یییبیییژارتو 
 ەبیییا ەکەییییار سیییەراسیییەری 

 . بدەوە

 ەروەک پییکییشیی ییر بییاسییم لە 
تەک راوبیدونیی کیوبیدونەوەی 
یش ی وتوا ریی  تەسی یبیرتر 
بییییو نییییکییییدەی نییییدرایییییی،  
تەک راوبدنی کرەکاریی کرت و 
ئەمەمیییار بەییییدنیییجیییاوزانیییی 
لەت  یییی ئیییکیییسییی یییاتا، کەوایە 
 ەنییگییاوەکییار بییو سییازتانییی 

کییوبییدنەوە یشیی یییەکییار ەییییی  
 کەبەرتی بناغەی ندارکانە؟ 

سەرە ا کرەکارانککی پیکیشیرەو 
بەئییییایییییا بەکییییوبییییدونەوەیییییار 
لەتەوری یەک وتەییییکەو یییی  
لەسییییییەر نە شییییییەیەک بە 
ئییاتاسیی ەی تەسیی ییبییرتر بییو 
سازتانی کوبدونەوەی یشی یی، 
بو ن دنە لەئاست کاریە وەیار 
یەتەککب، بو ئەمەش  ەو ی ار 
بو بانگەوازکرتنی کرەکارار بو 
کییوبییدونەوە لەکییا یید ت بەییکییی 
تییییییاری کیییییراوتا، تەکیییییرێ 
کییوبییدونەوەکە لەتەرەوە وەیییا 
نییاوەوەی کییاریەتا بییکییت بەو 
جییورەی مییدمییکییییینە، پییانییار 
بەرنامەی کوبدونەوەکە تیاری 
بیییکیییرێ کەلەسیییەر ەییییەو   
بییابە ییکییب تە ییرەیی ە بەرتەد 

 ەنیییییگیییییاوی .  کیییییوبیییییدونەوەکە
تووەد  ە بژراتنی ندەنەرار و 
بیییییگییییییارتانە لەسیییییەر ئەو 
مەسەالنەی کەقسەییار لەسیەر 
کییراوە وپییاسییار تیییاریییکییرتنییی 
کات و نیدەینیی کیوبیدونەوەی 

تیارە ئەد  ەنیگیاوانە .  تا ا دو
نابکت بەتەربکیت لەت  یی نیاو 
کیییاریەکەو ئەو مەسیییەالنەی 
کەلەناو کرەکاران ا بو ە جکگای 
قسەو بال، بون یدنە کیکیشیەی 
یرەبەست، مدەەو سەعیا یکیار، 

وەییییا ..  میییولە ەکیییار، تەرمیییالە
ککشەی لەسەر کیارتەرکیرتنیی 
بمییییارەیەک لەکییییرەییییکییییارانییییی 

وا ە کییوبییدونەوەی ..  کییاریەکە
یشیییی ییییی تەبیییی  لە ەزا و 
مەسەلەکانی کیرەیکیارانیی  ەر 
کییاریەو نییاوەنیی ەییب ئییییینیی ییاد 
وەربگرێ و ئەوجا تەسیت بیو 
..   ەنگاوەکانی پکک کنانی ببرەت

بەکدر ی ئەمە ئەو پر سیەیەیە 
کە تەک یراوبیدونیی کیرەیکیاری 
لەکیییوبیییدونەوە یشییی ییییەکیییانییی ا 
. تەکییرێ لەبەر جییاوبییگیییییرەییت
نیییدراکیییانییییییی   ەرلە ت یییی 
کییییوبیییییدنەوە یشییییی یییییەکیییییار 
ومدنەزەد کرتنییانی ا بەتەسیت 

بەالد تیارە  ەنگاوەکیار ..  تە  
بو پکک کنانیی سیەنی ییکیا، وەییا 
 ەر نییییکییییدازەییییکییییی  ییییری 
تیک راوبدور جیییاوازی  ەیە 
و تەکرێ لەسەر  ەرکیامەییار 
لە یییرسیییە یییکیییکییییییی یییرتا ور یییر 

 .. قسەبکەی 

 

ئـــازادی بێمــەرجی مـــانگــرتن و ڕێکخـــراوبـــوون، 
ئــازادی هـەڵبــژاردنـی نوێنـەرانـی کرێکـاری لـەکارگەو 

 !ناوەندەکانی کــاردا، مـافــی ســەرەتایـی کـرێکارانـە

          
لەهەرێمی 

کوردستان 
جگەلەو ی 
کەهێشتا 

ساساسەکی کار ەۆ 
کدێناران یییە و 

د سەاڵت و  او ن 
کۆرپاییاکان ەەپێی  
ساساکایی ەەعس 

ساڵ ٠٥ەۆ ٠٥کە 
د ە  دایداون 
رارەڵە لە ەڵ 

کدێنارایدا د کەن، 
کەررتسی ەواری 
 ێداسە کەەتوایی 
و اڵم ەەد  ی 
 یستای ڕ وشی 
کار وکدێناران 

 .ەدا ەو 

“ 

“ 



 

 

  

WORKER’S  VOICE  6  

     

 پەیامنێری دەنگی کرێکار |      

  
سەرتانککیی  ی ئوک وبەر، لە١٨ت بی 

بیییو  سییی یییا یییی تەنیییگیییی کیییرەیییکیییارتا
کدرە انەکانی یە  لەنیاوەەی  ەکی ، 
نیی یییب کییدنیی ەکییانییی کییانییی سییپیییییکە 
و ەوەکەل،  ییدانییییی ییار بییاڵوکییراوەی 
تەنییکییی کییرەییکییار بەیەیەنییییینە ئەو 
نییاوەەیەو بەتەسیی ییی کییرەییکییارانییی 

 ەرلەد سییەرتانەنیی ییانیی ا  .  بییگەیەنییییی 
لەیەڵ بمیییارەیەک لەکیییرەیییکیییارانیییی 
کدرە انەکار یی ی یدییومیار لەبیارەی 

بە .  ت  ییی کییارو بیییانیییییانەوە کییرت
تاس ی کار لەکیدرە یانەکیانیی یەەی ا 
کییارەییکییی یەکییجییار سییە ییت و ییاقەت 

ئەمەی  ییدارەوە کییدر ە .  پییگوکییکیینە
 : اپور ککە لەو سەرتانە

کییدرە ییانەکییانییی یە  لە نییاوەەی  
 ەکیەی کیاکەمەنی   تەکەوەی ە نیکیدار 
نییار ەییکەی ەەمییچەمییاڵ و نییاری 

ئەو کیییدرەیەەیییانە کە .  سیینیییکییی یییانیییی
تەکەونە تامییکیینییی ئەو نییا ەی کەلە 
تەربەن ی بازییانەوە نیوت تەبیکی ەوە 
بەرەو زنجیرە نا ەکانی  ا  ااڵر و 
لە سندری تەیەکانی سیەر بەنیاحییەی 

وە ٣٢٠ئییاغییجەلەر، لە سییا ەکییانییی 
بەحییدکیی ییی ئەوەی نییا ەکە بەرتی 
یەەییی ز رە کییدرە ییانەکییار  یییییاییی ا 
توروسیییت کیییراور و سیییەرە یییا بە 

نکدەیەکی ز رسەر ایی کاریار  یکی ا 
کراوە و کاری  لەد پکشەیەتا  اب یکیت 
سە  ەو  اقەت پگوکیکینە، ئیکی ە وەک 
ت بنیییامەی تەنیییگیییی کیییرەیییکیییار بە 
پکدیس  ار زانی لەسەر ئەد بەنیە لە 
کرەکارار ەاوپیکیکەو ینیکیکیی مەیی انیی 
بکەی  و لەیەڵ کرەکارار کیوبیبییینەوە 
و لەن یکەوە ی  دیویار لەیەڵ بیکەیی  

ئەمەی .   ییا بیی انییییی  کییاریییار ەییونە
 دارەوە تەقی قسیەوبیاسیکیکە لەیەڵ 

 .. یەککە لەکرەکارەکار

ئەد کا ە ار باش ئکی ە :  تەنگی کرەکار
لەت بنیییامەی تەنیییگیییی کیییرەیییکیییارەوە 

ئەیەر زەحی ەت نەبیکیت ..  لەیە  یانییی 
  و ار بناسکن ؟

بە یییی ، سییییەرە ییییا ..  کییییرەییییکییییارەکە
بە ییکییر ییا یینیی ییار تەکەد بە ییکییر بییکیی  
سەرەاود می  نیاود وەسی یا بیرایی ە 
سااڵنیکیکیی ز رە لیکیرە کیارتەکەد لە 

 ەقیییرەیییبەر لەسیییا یییی ..  نەوە ەکییانەوە
تا می  کیدرەی  یومیم  ەیە و ٤٦٦٣

 .بدومە ە  اوەر کدرە
ز ربانە کیاە بیراییم، :  تەنگی کرەکار

ئیکیشیەکەی ئیکیدە ..  لەن ار ساغ بیییت
ەونە مەسەلەر ئەیەر ب دانیت پکی یار 
بیی ییکیییییت کییرەییکییارەکییار ەەنیی ەر وە 
کرەیکەییار و بەر ەمیی ئیییشیەکە یار 
ەور ەونیە؟ وە  نی یکیە بیو ئیکیدە 
نارەحە ە؟  یاوکیا ییی    نی یکیکی یار 

 پکدیس ە؟

بەنسیییەبەت بمیییارەی :  کیییاە بیییراییییم
کیرەییکییارەوە، لەوانەیە میی  لەز ربەی 
کدرەکیانییی یر کیرەیکیارد کەمی یر بیکیت 
بەحییدکیی ییی ئەوەی کەمیی  ئیییییشییەکەد 

بەاڵد .  سەریع نییە و بەپەلە کیارنیاکەد
لییکییرە نییەش کییرەییکییارمییار  ەیە و 
ت بانە بە یییومەوە تەبییییییینە حەوت 
کرەکار کار تەکەی  و ت بانە  لەنیاو 

 .  ئەد کدرەیەتا، ئی  تەکەی 

ئەی کەوا ە تەکیرێ :  تەنگی کیرەیکیار
پک یار بی یکیت ت بانە ەەنی  سیەعیات 
ئیییییشییەکەر؟وا ە ئییکییدە بەنییەو ئییییی  
ئەکەر یییار  ەر بەت ب وەیییا ییدت 

 کارەکە ار ناوبەناوە؟  

 ییوی کییارکییرتر لەیەڵ  :  کییاە بییرایییم
ئەد نا ەتا کەمەواتی یەەی  یکی ایە 
سە  ە وکدرە انەش یەکجار یەرمە 
. بویە لە اوینان ا بەنەو کار تەکەی  
ئەوە ییا وا ئییکییسیی ییا  ەریییکییییی  کییدرە 
ئەسد کنی ، ئەمر  ئیکی ە لەبەییانییەوە 
 ا دینە ە سەرکار وئیاییرمیار تاوە ە 
کییییدرەکەو ئەد ت  ەش ترەییییژە 
تەکییکییشییی، بییویە تەبیی   ییا سییبەییینیی  
بەیییانییی، وا ە نییەوت بەییب بەرتەواد 
ئەبیی  لییکییرەبییییی  و لەکییارتا بەرتەواد 

جیییاری واش  ەیە سیییەرەی .  بییییییی 
لەد حییا ە ەنیی ا،  .  کییدرە ییاتییی  تەییت

بە ایبە ی ئەیەر  یاویی  بیدو ئەوا لە 

توای نیار  یدارتنیی ئیکیدارەوە تەینە 
سەر کار و  ە یا تەیەیینەوە بەییانیی 

لەبەر ئەوە . یەعن  بەنەو کارتەکەی 
کاری ئک ە نەسندری  ەیە ونە  نیەو 
و وت بی  ەیە وتەبییی   بەپیییکیییی 
یدنجانی نیی کیارەکەمیار کیار بیکەیی  
کەئەوییی  نەسییەرە ییای تیییارە ونە 

بویە ماوەی کاری ئیکی ە .  کو اییەکەی
وەک کیاری کیاریە وتەوامیی تائیییرە 

.  سەعات کیاری  یکی ا تەکیرێ ٨نیە کە
ئییکییسیی ە ئەوە ییا ەییاوەتەییی  ییا یینییی 
یەاڵبەکیییانییییییی   یییا یە  بیییاربیییکەیییی  
ئەمیییکیییارەنییی یییار ز ر یییر لەعەسیییر 

ەییدنییکە ..  بەتواوە ئەنییجییاد تەتەییی 
یەاڵبەکار لەنارەکانەوە تەیەرەینەوە 

 . وتە  بو بارکرتنی یە 

ئەی بەت بانە :  تەنیییگیییی کیییرەیییکیییار
کییریییی ..  کییارتەکەر یییار مییانییگییانە 

 کرەکارە کار ەونە؟

کییرەییی کییرەییکییارەکییار :  کییاە بییرایییم
ت بانەیە و بەنییییکییییدەکییییی عییییاد 

 ەزار ٣٦لەکییدرەکییانیی ا کییرێ ت بی
تیییییارە  ەنییییە زیییییا ییییر .  تییییینییییارە

بە یییاییییبە یییی ئەوانەی .  وەرتەییییرێ 
ئەوەش بیی ییکییم کییار .  وەسیی ییا کییارر

لەکییدرە ییانەکییانییی یە  بەش بەنیید 
بو نی یدنە ئەو کیرەیکیارانەی  .  جیاوازە

 ەزار  ٠٦کیدرە ئەسید یکینی  ت بانە 
 ..تینار کرێ وەرتەیرر

ئەیا لەکا ی کارکرتنی ا :  تەنگی کرەکار
کەلیدپەلیی  یوپیارەی ی و سیەالمە ییی 

ئەوە ا ئکیدە لەد  یوز .  کار، بەکارتەت
وتوکە ەتا کار تەکەر کەبەت ینیییایەوە  

 زەری بو  ەن روس ی ار  ەیە؟

 یق ن کیکیی وامیار نییییە :  کاە برایم
نییییییییە بیییو  یییوپیییارەییی ی، لەنیییکییید 
کرەکارانیش ا ئەو  یدنیییاریە نییە کە 
کەلدپەلی  وپارە ی و سەالمە ی کار 
بەکار ب کنی  وز ربەمار پیکی یار وایە 

 .کە یە  ئەو مە رسییەی نییە
ئەوەش ب کم کە ئیدە  ەن یا کەسیکیکی  
کەسیییەرتانیییی ئیییکییی ە یییار کیییرتووە 
تەن ای ار پک اوی ، ئەییار  یا ئیکیسی یا 
نەحکدمەت ونە  یق رەک راوەە و نە 
 یق تەزیایەکی ەاوتەیری سیەرتانیی 
ئەد بنارەی نەکرتووە وپکی یار بی یکیت 
ئەب  ئاوا کاربیکەر ورەینی یاییی بی ا ە 

 .  کرەکارو اوەنکار

 

 

 ئاوڕدانەوەیەک لەکرێکارانی کۆنکرێتی ئامادەکراو
 

 

 پەیامنێری دەنگی کرێکار |  

 

کرەکارانی کونکرە یی ئیامیاتە کیراو  
ئەو بەنەر لەکرەکارار کە نەکیا یی 
کارکرتنیار تیاری کراوەو نەکیا یی 

 !!. ئسراحە یار 

بەر ەم کنانیی کیونیکیرەی یی ئیامیاتە 
کراو تەەک ە  یانەی پیکیشیەسیازیە 

لەد بەنیییەتا .   ەکییی ییییییینییییەکیییانەوە
بمارەیەکی بەرەاو لەکیومیپیانیییا و 
کرەکیارار کیارتەکەر کەجەو ەری  
کارەکەیار بەر   کنانی کونکیرەی یی 

ئاماتەکراو ویەیان نیە ی بە  ەمیدو 
ئەو بدوارانەی کە پیکیدیسی یییار بە 

لەوانە .  کییییییونییییییکییییییرەییییییت  ەیە
تروس کرتنی یەکەی نیکیشی ەجی  و 
ەاکرتنەوەی مااڵر و پیگ بەکیانیی 
 ەالرسازی و پیرت و تەیگەوبیار و 
 ەر جورە کارەە کە بە کونیکیرەیت 

 . بکرەت

بو ئانینیابیدونیی زییا یر لە ت  یی 
کارو بیانی ئەد بەنە لەکیرەیکیارار 
ەاوپککەو نکك ار لەیەڵ یەککە لەو 
کرەکارانەتا ئەنجامی اوە کە لیکیرەتا 
سییەرنییجییا ییار بییو  ییدەیینیی نەوەی  

 :   تاتەککشی 

ساڵو ار لیکیبیکیت و :  تەنگی کرەکار
مان ونەب  م  لەت بنامەی تەنیگیی 
کرەکیارەوە تەمەوەیت ئەیەر تازی 
ب  سەبیارەت بەکیاروبییانیی ئیکیدە، 
کرەکارانی ەیی ەنی یوی ئیامیاتەکیراو 

 .. قسەوباس ار بوبکەیت

 ەرمد بە ونحیا ییەوە ..  کرەکارەکە
میینییییی  نییاود کییامییییینە وئەوەنیی ەی 
بیی ییدانییم ئییامییاتەد لەسییەر وەزعییی 

 . ومار قسە ار بوبکەد

ز ربانە کاە کام  :  تەنگی کرەکار
ئەیەربیکیرەیت پیکی ییار بی ییکیت ەەنیی  
کدمپانیا  اونکدەی ئەمەی ئکدە لە 
نییاری سیینییکیی ییانییی  ەیە و  ەر 
کومپانیایەە ەەن  سیەییارەو ەەنی  

 پەمپی  ک ایە ؟

 ٢٦ئەوەن ەی م  ب انیم : کاە کام 
کییدمییپییانیییییا لەسیی ییکیی ییانییی لەبییداری 
بەر ەمییی یییکییینیییانیییی ەییییییی ەنییی یییوی 

بەاڵد .  ئیییامیییاتەکیییراوتا کیییارتەکەر
 ەمدیار وەە یەە نی  و  ەنی ەیب 
لەوانە  ەد بمارەی سیەییارە و ەد 

بیو نی یدنە .  بمارەی پەمپییار ز رە
 ەروە ییا .  کییدمییپییانیییییای نەجیی ەتییی 

ز ر کییومییپییانیییییای  ییرییی   ەیە 
 اونکدەی کومپانیاکەی ئک ە  ەن ا 

 . سەیارە و توو پەمپ ار  ەیە٠

ئیییکیییدە ەیییور :  تەنیییگیییی کیییرەیییکیییار
کییارتەکەر ت بانە ەەنیی  سییەعییات 

 کارتەکەر ؟

سییەعیات کییاری ئییکیی ە :  کیاک کیامیی 
تە ییدانیییم بییی یییکیییم .  مەعیینیییدد نییییییییە

سییەعییات کییار تەکەییی  جییاری ٤٢
وا ەیە ئە ییکیی  بییر نەوە بییومییاڵ 

تەیەینە میا ەوە سیەعیا یکیە لەمیاڵ 
نابی   ەلە دن یار بیو تەکەر ئەبی  

جییاری واش .  بییگەتەیینەوە سییەرکییار
ی نەوە ٣و٤ ەیە نەوانە سەعات 

 . ئەب  ئاماتەبی 

مدەەو حەق ەس یار :  تەنگی کرەکار
 ەەن ە؟

ئک ە  ەمدمار میانیگیانە     :  کاە کام 
ت الر وەرتەیریی  و بیو  ەر  ٠٦٦

 ەزار  ١٦کییاروانیییکیییکیییییی   ەنییی یییا
 .  تینارمار  ەیە

ئایە ئکدە کیدمیپیانیییا :  تەنگی کرەکار
جندبەیی کارکرتن یار پیکینیاتات بیو 

 .سەاڵمە ی  وپاراس  
لە ەن ێ ندە   یدزەو :  کاە کام 

بەتلە ئەتەر و لەز ر نییدەیینییییی  
 .نای ەر و ئی  ال ار تەکەر

ئکدە  و یار زەمیار :  تەنگی کرەکار
کییرتووە؟ وا ە لەسییەر  ەقییاعییدتی 

  و ار ناوندسکرتووە؟ 

بیگوا بیکە می  ..  نە یکیر:  کاک کامی 
پییکیینییە  ەویەی سییەنیی یییکییاد  ەیە، 
بەاڵد ت بەیە لەت بار لەئییکی ەیییار 

 .نەپرسیدە ونە ا در بەالمان ا

 ییا ییدەییو ییار بییو سییەرکییارو :  تەنییگییی کییرەییکییار
 ەدنەوە بو ما ەوە ەونە و  دارتن ار ەونە؟

 ا دەو بو سیەرکیارو یەتانەوەمیار :  کاە کام 
بو ما ەوە، لەسەر ییر انی  ومانە و ئەیەریی  
سییدت ەی کییا ییی نییار  ییدارتنیی ییار  لەکییا ییی 
کارتن ابکت ئەوا لە کدمپیانیییا مە یعەمیییار  ەیە 

 . نان ار پک ەتەر

سیدپیال کیاک کیامییی  کەئەد :  تەنگیی کیرەیکیار
 ..وە  ە ار پک ای 

سییدپییال بییو  ییاو ەمییییی ییار :  کییاک کییامییییی 
 ..وبەسەرکرتنەوەمار
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  ! خۆڕێکخراوکردن و ڕۆڵی ڕێکخراوبوونی کرێکاریی

   جەمال موحسین|    
ی پییییکییییشییییدوتا  بمییییار   لیییی  

تەی یسی ینیی  ،  لەبیارەی بی ( ١٢ بمار ) 
ە  ی ررەكارانیی بیکیكیار و  و  جدواڵن 

ی  و  جیدواڵنی   لی   بیگاو  نکكی تانی  ب 
رییرەییكییارار، سییەرە ییای بییاسییکییکیی ییار 

  تا بییال لیی  د و ییارە لیی .   تامەزرانیی 
 ییوتەییكیی ییراو رییرتر و ئییاسییت و 

  نی  بی  یید  پی   ی    لی  ر  ت  گکگانی ئ 
بیو   و  ی ریرەیكیارانی  بیا یی ت بانی    

  ن  بی  ید  پ   بانبدونی بیانیار و   ل 
 . و  د ەین  ری سیاسی ئ   گ   ا   ت 
  ریدرتسی یار لی    یی لی  لکنی ەینای  ر 
و   رەییاو  ر رییا ییکییە زیییا ییر بیی   یی 

بییانیی .   ییر   ینی  ریی حیانیا ی  تاس ییی 
 یییییق   تارار بیی  رمییاییی  ی سیی  نییا ییانیی 

ریییی  میی  بیییانییی رییدلیی   جییورەییە بیی 
رییا ییکییە .  راورت نییارییرێ رییرەییكییارار بیی 

ن یا  ،     گای  ی روم  ز رین   ەینکە، ر 
بییانی ا   لی   بیگەیت ری  ی پ  ئ  ن   و  ئ 

ی  بی ات و ووز   ناس  و     و  ب کنک  
  و  ییینی  بییچیکی یی  ی پیی  بی  سیبی  و  ئی 
د  ی، بیکیگیدمیار النیی ری  ری  رریار  س 

بییانیکیكیی   ری   یی   ی   و  پکدیسی یی بی 
ری بان ر و ئاس یکیكیی  ئارام ر، بژەدی 

ی  و  ب  ما ی ئ  ئ   و .  رز ری  ەب  ب 
رییانییییی ا  تەییكیی ییراو   بیی   ییوی لیی   یی 

  سیت بی  ەینی تارا و بیااڵت .  تەكب ات
 یگیا و  ریومی   ی ری  ری  پکی سیییسی ی ی 
ی  لی  سی  بیات، می  ئی   تەد  بیانی پ  ب 

ەییینیی ریرەیكیار   ری   ی  و  ری ئ  ر  س 
ە  و   ە، و بیگیر  یی  ە النی  ن ا و    

ر ریاربی  و  سی  مانینکە، بی یدانی  لی 
سیدوتی   و  والنی  لی .  د ب کینی  ر   ب 
بییو ییییییر ییانییی ەییییینییی   ریی  میی  ر یی  بیی 

می یر  ری ر   ارد ررەی   بوی .   س   بااڵت 
نییگ و  بیی ات،  ییاریید رییرەییكییاری بییکیی  

 یدانی   رندباڵوی ببکت، بیانی یر ئی  پ 
  بیی .  سی یبیی یکیینی  ت  ی بیی  د ئییامیانیجیی  ئی 

رت و   یا ریرەیكیار پی  ری  ر  ی  وا ای 
نیگ  باڵو و ناتەك راوب ، ئاسان ر بکی  

ش  یکی ی  د پکی  ررێ و ب    ئ  و منك 

رگترێ و  رزان ر ل  ئ      ی ب  ر  رار 
سیدوت و   بی  بی  ش ئی  می  مدو ئی    

بیییدو الی  رییی   ییی  ی رییی  رمیییایییی  سییی 
د  ە ەیور ئی  رو   ی .  تارار رمیایی  س 
تارار  رمای  قازانە بو س   ب   ی  ل  س  م 

ر بییو ەییییینییی رییرەییكییار  ر  ز   و بیی 
  ی، وا ی  ری  ، ئیاو یاش تب  و  نكک   ئ 
  رگر دبدور و تەیكی یراوبیدور ری  ی 
پیانی نیی میا یی  سی   را   نجاد ئ  رئ  س 

د  قیازانیجیی ئی   زیا ری ررەیكیارار بی 
ری ەییینیی بیوربوازی  ر  ز  و ب   ەین 
قییازانییجییی زیییا ییری .   و  نییكییکیی یی  ئیی 
ر و زیانی  ر  ر ز  س  تارار ل  رمای  س 

  ررەكارار و قازانجی ررەكارانییی  بی 
ی  و  رییورییرتنیی  ر و زیییانییی پییار  ر  ز 
  و  لیکیر .  بی  واو ئی  تارار  ی  رمایی  س 
  ری  لی  س  رر ە و رنینی م   بینی  ر  ئ 

بو ررەكارانی   وتەیكی یراوریرتر و 
 . تەك راوبدون 

  ررەكیارانیی ریدرتسی یار بییانیییار لی 
د   یی لی   یاییبی   ، بی  بک ا ی ا ورتبیدو 

 یییگیییای  ی ریییومییی   ییی ییی  سییی   ت  ییی 
رنە  ی جکی س  و  اڵد ئ  ب .   و دو   کك 

نیاو  لی   ئاس ی تەك یراوبیدونی   و تا  
د  ر ەیاوەیە لی  یی .  ەیینیی ریرەیكیارتا

  بییییینییییی  ریی  ییی  ئیی  بییكیی   ییی  لیی  سیی  میی 
سی یی  ری   وا یای یی   تەك راوبدور ب 
 ییی  راییی  پییانیی نییی نییدەیینیی  زیییا ییر و سیی 

تار  رمیایی  ررەكارار و ناەاررتنیی سی 
  میینیی ار بیی   رییار بیی  نییكییار  و  ییاو 

ئاس کیكیی ز ر   تاوارانی ررەكارار، ل 
ر  سی   بی   ە ری  ی  ن  ر  پان .   ن م ای 

و بییانیکیكیی   پکینی راو  تا س  د ەین  ئ 
  ریییانییی نییكییانیی وو  میی  ریی   قییدرل ریی 

س ی بیییروتای زا یی  ە و بااڵت  الی  ل 
اڵت  سیی  ت    ییی ریی  ئییاییینییی و رییدرتاییی 

  بیدو  ری  ی   یی، ریارییگی  پان ووی  س 
ی  و ئیاسی ی  ر نی میگاییر ینیی ئی  سی  ب 

و  بی   می   کشی یاش ئی .  تەك راوبدون ا
  نی  ریرەیكیارانیی بی   ری   نییییی   مانایی 

  جیییییییییاجیییییییییارییییار جییییورەییییە لیییی 
  بیو نی یدنی .   تەك راوبدونیار  یا نیییی 

ر سیینیی وقییی  نیی   یی  رییرەییكییارانییی نییاو 
و   نکد  یوییانی ا تانیاو   اورارییار ل 

و   رن ی تاناو  رپ  س   سانکكیار ب  ر 
بییینی  ریرەیكیارەیە ییار  را کكی ا ئی   ل 

ری ار و ز ر  یی  ریکیشی   ررەكارانکە ل 
، بییوی  ریی  رییومیی   پییکییدیسیی یییییار بیی 

د  ا ز ر  بینی  ر  یار ئ .   کن  رارئ  ب 
و   لی  س  تا را کە م  ن ەە راری      ل 

،  و  پیکیشی  ری ررەكارار تەی ی  تا دازی 
یییا ) رەییە  نییاو  ییویییانیی ا نییدەیینیی  لیی 

ر و بییو  ریی  تیییاری ئیی (  رانییکییە نییدەیینیی 
.... نیكیار ینکرر بو الی  یاو  ی  دیو ئ 

 .  مان  ی ئ  ی  ری  اونکد  ن دن   و 

  ری   یی  و  ری ئ  ر  تا پرسیاری س  لکر 
 وتەكی یراوریرتر   ل   و جور  ئا و ئ 

  ریی    ییکیی  بییدو  رییا ییی و بیی   نیی   و  ئیی 
  ییانی  ە ررەكارار    رەی تاواراری    
نیینییی زیییاترییرتنییی رییرێ و  ەیی   لیی 

ی ریا یی  و  مكیرتنی  ررتر و ر  بکكارن 
 ی ی   ... و  رار و پشدو، قازانجی سااڵن 

نیییكیییار و  پیییکییینییی  و  یییاو  بیییییییسییی 
من ار پیکیییار   تارار ناەار ب  رمای  س 

وری  ت  لی   لی   و جیور  بكات؟ ئاییا ئی 
 یی   یا ی   یدانیای ت   و  ە روبیدونی  ی 

  بیی    ییا سیییییاسییی تاو  و  یی   ت بانیی 
ریانیی  یوییار و  ل  س  م   ررەكارار ل 

مییدو  رییانیییییار و  یی  بییاقییی  ییاوەییییینیی 
نی یی  ر  یی   و جیور   گاتا؟ ئایا ئ  روم 

ی یشیی ییی تەییكیی ییراو  و  رییوبییدونیی 
 یییییكییرتنییی  راییی  و نییدەیینیی (  د ز  مییدنیی ) 

اڵمییی  ر و  ؟ ییی  رییرەییكییارانییی رییرتوو 
، ئکیسی یا بییار و  بدوای (     ب )   وان  ئ 

بیا یییار  بژەدی ررەكارار و ئاس ی  ی 
 ییگییاتا  رییومیی   یییار لیی  وتەییگیی  و جییکییگیی 

 .بدو ئ  ی ئکس ا ن  مجور  ب 
   یی  ریی  پییکیی ییار ئیی   میی  ئیی   ربییوییی   یی 

جیاجیاریار   ن  و بدار  ررەكارانی ناو 
 یوتەیكی یراوریرتر و   پکدیس یار بی 

  لی   و  ، سا ئی ر ئ  ی  تەك راوبدور   
،  سی ی  نی ییكیا، ت  رک یی، سی  ی ی  نکد 

ر  ر، ییار  ی  نیجیدمی  یروپ، ندرا، ئ 
  ن ا بی  ،    نیی   رکش   نکدازەكی  رتای 

   یو لی  ربی  و و و س  رجکە تاس   م 
ر   ییی .  بییی   و   یییدتی ریییرەیییكیییارانییی 

،  ی  بدونکە یرنگی  وی     س   ر   ی 
ی ئیکیسی یا  می  رز ر لی  ر ئاس کكی ب    

ر تەك راوبدور  س  ب  ل  ری ئ  راریگ 
 . ئاس کكی  راوان رتا  ل 

  ئاسانی بیال لی   ررەكارار نا دان  ب 
  بییانییبییدونییی بیییار و بییژەییدیییار، لیی 

نیگیا و  تابینیكیرتنیی پیکی اویسی یی تایی 
نی روسی یی و بیاقیی  و  ی   قد ابی یانی 

ر و  ریانیی  یرییار بیكی   گدزاری    م 
سی یی  ت  رانی بیار بی  ە پک اویس ی  و 

  یی  و  لیکیر .  بی  ر تەك راو نی  ب کن  ی 
  ر لی  ە ەور ی  رو   دانی  ب کی     ئ 

و    نی یکیە لی   ە بپرسیی ری  برسی 
 ی   یدارتر،  ئی   تا باش و  ون  را  

 ی   تا ئی  و را   ری بیابار ل  یار  یندی 
ئاو، ئاو اش بو ررەكارانکكیی بیرسیی 

ش  رەكی بکب  ماو  باررراو، بو ج  و   
  ر را کیە زییا یر لی      و بک ا كراو ل 

 . ئکس اتا بان ری  نت تەك راوبدون 
زمیدنیی  ریدرتسی یار ریرەیكیارار ئی   ل 

 وتەك یسی ی  و تەیكی یراوبیدونیییار 
سیت  ت   و  سی یر   تاس ی ل  و ب   ی    

  و    ٣١سیا یی   د لی  النی ر .  پکنارات
  سی یی تایی  ی نیدراییی ت  و  ب وو ن 

نیدراریانیی    یە لی  تەك رابدونی  ی 
رییانییی رییارتا و  نیی   ە و نییاو  ت  ییی 
 كی  رانی    ر اری  ە   س   ت ت  نان    

ی تبەیی ییی  و  تووبییدونیی  بییو تووبیی 
ی   ی تلکرانی  م  ع  پکك کنا و مقاو  ب 
 ییوی  اڵد بیی  بیی .   ییوی نیییییشییانیی ا  لیی 

ی  و  ررییییید یییییی بییییی وو ییییینییییی  سییییی 
 ییییرسییییی   ، لیییی  و   ییییییییی  رییییدرتاییییی 

 ییگیییا و  ی ریییومییی  و  تاتیییكیییا ییبیییدونییی 
اڵ  اربیدونیی  س  ینی ت   ک بدونی م  ب 
  یی  و  د بی وو ینی  ر  یوی، ئی  میاو  ج 

ریانیی  سیا ی   لی .  ی پی  ریرا رشی  پان 
ریانیی  ریی  میاو  ج   تواییش ا تەك راو 

رییکیی ییی بییکییكییارار، نییدرای  ە ییی  و 
و تس   و ەنییی ،   لبیس  ررەكارانی ئ 

رییار و   یینییییی  ئیی   تەییكیی ییراوی رییارییی 

نی انیی  تەك راوی ررەكیارار و ریارمی 
  لیی    یی یی  ریی ...  رییار و  ییونیی ییانیی  نیی 

ریییار  ریی ا یی  راسی   ی راسیییونیی سی 
رانیی تەیكی یراوبیدونیی  یر بدو، ن دن 

. ئاس یی جیییاجیییاتا  ررەكاری بدور ل 
ە پییانیی ییار و  رییرێ و  ئیی   میی  ئیی 
 یکی  و  بی    یا ی   زمدنکە سدوت ل  ئ 

 .ربگیرترەت رانی و  الواز 
ت  ی ئکس ا ردرتس ان ا ررەكارار   ل 
رییگییر ییدویییی  تەییكیی ییراوی و ییی   بیی 

یی ا  پی   و   دانایی ئی   ی  و  پکدیس ار ب 
  مییییا یییی   ر تارییییورییییی لیییی  بییییكیییی 
ر و بیاروت  یی  رانیار بكی  یی  ت بان 

ە  ر نیارانی  ک ی ریار،   ویار، و 
 ییاورییا ییییی  .  ر و بییانییی بییبیی  ر  بیی 

ئیییاقیییاری    یییوییییار بییی   پیییکیییدیسییی ییی 
اڵت و  سییی  ییییر ییینیییی ت  و  سییی ییی  ت  بییی 

د  ر و لیی   ییكییرتنیی ا تەییكییبیی یی  حییكییدمیی 
 ییی  اڵ ییی رییدرتاییی  سیی  تا ت  و  تەییگ 
 یوییار بیو  یکیكیشیكیانی نیی .  البنکی  و 
سیت  اڵ ی ەینیی بیااڵت  س  رانی ت  پای 
د  ئی   تییار .  ر بكی  ر ئامات  وسکن  و ە 

نیکیدازی   نی یا بی  ش  ی  رری  رار و ئ 
 وتەك س نی ندراییی و نیدراریار 

ربیاری ییرنیگیی و  ب ، سی  ر ئ  یس  م 
  ر جییییور   یییی  تارییییورییییییییی ییییار لیییی 

   ییوتەییكیی ییسیی یینییکییكییی رییرەییكییارار ریی 
 .مار پک ا ئاماب   و  ر  س  ل 

بییاسییی تەییكیی ییراوبییدور و جییوری 
بیاسیی   بیکی ی  تەك س نی نیدراییی ئی 

 . ی تا ا دومار باب 
٤٦٤٦\١٦\٤٨  

 

 !شاری نەوت و هەژاری و ناڕەزایەتی: زیقار

نیییاری زییییقیییار تەکەوەییی ە  
باندری عکرای و بە یەککب لە 
نارەکانی سیەرەیاوەی نەوت 

بەاڵد .   ەبمیییییار ئەکیییییرەیییییت
ئەمشییارە ز ر ییرییی  تەییژەی 
. بییکییکییاری و  ەباری  ییکیی ایە

نییا ییم " پییارەیی یییاری نییارەکە 
 تاسیت ئەمەی پشیت"  الدائینیی

وتە ییکییت بیییییکییاری  کییرت  ەوە
٪ ە و ٢٦بەتەییییییژەی  ە

بەرتەوامییییییی  توو لەزییییات 
ئەمە لەکیییا یییکیییکییی ایە .  بیییدونە

کەز ریەک لەپییییگ بەکییییانییییی 

تەسی یی  ٤٦٦٢عکرای لەسا ی 
پیییکیییکیییرتووە، بەاڵد بە ەواو 

 .نەکراوی  ەروا تاییراور
بیییکیییکیییاری لەعیییکیییرای لەکیییوی 

میینیییییور  ١١میینیییییور کەل، ٢٦
ئەد .   ەزار کەسیییییە ٢٦٦و

 ەباری وبکیکیاریەی کەت بانە 
توو لەسەر تەکات، ت  یکیکیی 
 نککنەری بو  ە کیی نیارەکە 

لەوالنییەوە .  تروسییت کییرتووە
کیییازمیییی و حیییکیییدمە ەکەی 
کە یییییوی وەک تزییییییاری 
بە شی  ە کی عکرای نیاوزەت 

تەکات  ییق بەرنیامەیەکیی بیو  
 ە ییکییی ئەد نییارە نیییە جییگە 
لەوەی نەو ەکەی بییییی یییییا ە 

 . بازاتی  ر ن نەوە

بەاڵد الیەنییکییکییی  ییری ت  ییی 
نییاری زیییقییات، نییارەزایە ییی 

پیییارەییی ییییاری .   ە یییکەکەیە یییی
نییییارەکە ئییییامییییابەی بەوە 
کییرتووە کەبە ییوی  ەسییاتو 
 یییااڵنیییی کیییاربەتەسییی یییانەوە، 
 ەروە ییییا بە ییییوی کەمییییی 
 یی مە ییگییدزاری و نەبییدونییی 
تامەزران نی یەنجانەوە،  اتەت 

نییاتەزایە ییی  ە ییە توو  لە 
 ەنیانەت پیاریی ییار .   ە کشانە

ئەوەی نەنیییییارت  ەوە کە 
 ەقییییییینەوەی تی و یییدتەییییی 
 ە ییکییی نییار بەتاتەیەکە کە 
تاپەتییی  و تەسییت بەسییەرتا 
ییییر ییینیییی نیییارەکە لەالیەر 
.  ە کەوە ئەیەرەیکیی کیراوەیە
ئەمە لەکییا ییکییکیی ایە کە ە ییکییی 
نییاری زیییقییار، لە ترەییژەی 
ناتەزایە یەکانیان ا یەلکب جیار 
تیگای یداسی ینەوەی نەو یییار 

 .یر دوە

ئەمساڵ  ەلكیی نیاری زییقیات، 
لەیاتی یەک سیا ەی تاپەتیینیی 
ئییوکیی ییوبەرتا، کەحییکییدمە ەکەی 
عاتل عەب و  ە  ی بەنکیسی ی ا 
کییییکییییشییییا، تەسیییی یییییییییار تایە 
 ییوپیییییشییانیی ار و تەربییگییینییی 

ناتەزایە یەکیی یەورەو  یراوار 
و پەییییییدەسیییییت بیییییدور بە 
 ییوپییکییشییانیی انەکییانییی سییا یییییاتی 

زییقیار .  تاپەتینی ئیوکی یوبەرەوە
نییارەییکییی نەو ییییی  وسییەراپییا 

 .     ناتەزایە ی جەماوەریە
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ئەگەر ئیرادە هەبێت تواناو 
  ... هێز پەیدا دەبێت

 

 عومەر سۆفی|     

بە وی سیاسە ی سەرمایەتارانەی یەکیە ی و پار یەوە،  
لە ەرە ی کدرتس ار  ەمدو ەی  و  دەژەکار توەاری زەرەرو 

بە ایبەت کرەکارانی بەن ەینەت و .  کەد تەرامە ی بدر
زح ە کک  کە بە ک و بازو  ویار نانی ت بانە پەی ا تەکەر، 
یار بەمدەەیەکی کەد کارەکی ز ر بو کومپانیاکار تەکەر، بەب  
ئەوەی  یق زەمانە ککی  ەن روس ی و ما ی  انەنیشینیار 

ئەمگ  تەسەاڵ  ارانی یەکیە ی و پار ی بەمەبەس ی .   ەبکت
کوکرتنەوەی تا ات و کە ەکەی سەرمایەو تزینی سەروەت و 
سامانی یش ی تەس یار برتوە بو  ەتاجکرتنی کەر ی یش ی بو 

ئەمەش بو ە  وی .  سەرمایەتارار و کومپانیاکانی کەر ی  ایبەت
تروس کرتنی ەەن ی  قەیرانی  ەمەالیانەی ئابدری و سیاسی 
کومەاڵیە ی و  کری و تەیار ککشەی  ریار بو  اواڵ یانی 
 ەرە ی کدرتس ار تروس کرتوە وباری سەرنانی  ە کیار 

سەرەتای ئەمانە مدەەی مدەە ورانیار بگیدەو .  یرار کرتوە
لەبەرامبەر ئەد ت  ەتا پکدیس ە  ەمد .  بەپکی پکدیست نای ەر

 ەو د  داناکار ب رەنەکار و تەست ببرەت بو  وپشان ار و 
ناتەزایە ی تەربگی  و ەی ر ئەد ناتاتپەروەریە قبد نەکرەت 

سا ی ٣٦ەدنکە ئەد قەیرانە بەر ەمی سیس ەمککە کەلەماوەی 
تابدرتوتا وایکرتوە کەمایە ککی کەد بە وی قورغ کرتنی 
تەسەاڵت ببنە اوەنی سەرمایەکی یەورەو زەبەالح کەبەمنیارە ا 

 ەروە ا بدنە ە  اوەر بااڵ انەو تەیار کومپانیای .  ت الر تەبکت
یەورە و  دانیدیانە تەست بگرر بەسەر  ەمد جدمگەکانی وەاڵت 
و سامانی بەرزەوی و سەرزەوی وسەرجەد تەروازە 
تەرەکیەکار و  ەمد ناتەمارەکانی ئابدری ئەد  ەرە ەیار بو 
  مە ی  ویار و بە ک کرتنی مانەوەی  ویار بەکارتەن  
 ەرئەمانەر  ویار  اوەر تەسەاڵت و  اوەر منیشیای 
ەەک ارر بویە ئەد تەونە پکدیس ە بەزو ری  کات بگدتترەت و 
لە جکگەی ا سیس  ەەکی  ر ندەنی بگرە ەوە کە لە  مە ی بیار 
و یدزەرانی  اواڵ یان ا بکت، بو ئەمەش تەب   ە کی ناتازی، 
لەقوناغی یەکەم ا  وی تەکب ات و یدنار تروسبکەر بو ەاک 

 ەروە ا پکدیس ە یدنار ب رە ە .  کرتنی بژەدی بیانی  ویار
سەر کومپانیاکار و  اوەر کارەکار بو بانکرتنی بژەدی بیانی 
کرەکارار و تەک س نی مدەەکانیار بە ایبە ی ئەو کومپانیایانەی 
ئەمگ  لەکارتار وبەئارەزوی  ویار مدەە تیاری تەکار و کەل 
لکپکچینەوەیار لەیە  ا ناکات، کرەکارەکانی  لەکەر ی  ایبەت 
نا دان   یق نارەزایە کب تەرببگر لە رسی تەرکرتر لە 
کارەکانیار ناەارر بەکەم ری  مدەەو ز ر ری  کات کاربکەر 
ئەد ناتاتپەروەریە ک  لکی بەرپرسیارە؟ بکگدمار تەسەاڵ ی 
یەکیە ی و پار ی وەک ما یا تە  ار تەکەر  ویار لە 

ەدنکە  ەر ویار  اوەنی ئەد .  بەرپرسیارە ی تەتزنەوە
کەوایە  اکە ەارە ئەوەیە  ەبا ی ..  کومپانیاو نەریکانەر

جەماوەری تەک راو بکرەت لەەدارەکدەی تی ورمککی سیاسی و 
تەب   ەمدو  ە کی ناتازی بە ەمد ەی  .  ئابدری و کومەاڵیە ی ا

و  دەژەکانیەوە لەتەوری  داس ەکانیار کوببنەوە و  ک ەکانیار 
بکگدمار لەد .  یەک ب ەر  اب دان  یوتار کاری ب کنەکایەوە

نکدەتا ت  ی تابەرانی کرەکاری و جەماوەری،  ە سدتاوار و 
کاتیرە کرەکاریەکار و  ەەپەکار و کومونیس ەکار و ەبا یار 
لەپکناو  کنانە مەی انی ب و نەوەیەکی سیاسی سەربە وی 
ەینایە ی و نوتنگکرانە بو وەالنی ئەد تەسەاڵ ەو  کنانە 
کایەوەی تەسەاڵ ککی جەماوەری تەک راو لە ندراو 
ئەنجدمەنەکان ا، ئەرکککی حەیا یە لەتاس ای کو ایی کنار بەد 

بکگدمار ئەیەر ئیراتە  ەبکت  داناو ..ت  ە نا ەمدارەی ئکس ا
 ..  ک ی  پەی اتەبکت

 ستون  دوا  کورتیهب 
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ی دەنگی کرێکار، تیمێک لەستاف و ٤١بەمەبەستی گەیاندنی ژمارە  
هاوکارانی باڵوکراوەکە، لە سەرەتاو ناوەڕاستی مانگی ئۆکتۆبەردا، 
سەردانی ناوچەی پیشەسازی بازیانیان کردو باڵوکراوەی دەنگی کرێکاریان 
گەیاندە دەستی کرێکاران و کارمەندانی کارگەکانی ئاسن وپۆاڵ و 

شایانی باسە کرێکاران پێشوازی گەرمیان لەتیمەکە ..  کارگەی چیمەنتۆ
کرد و بە خۆشحاڵیەوە کەوتنە گفتوگۆ و لەبارەی دۆخی کارو ژیانی 

 .. خۆیانەوە قسەوباسیان گۆڕیەوە

 ستی  ده وبه  وه بخوێننهنگی کرێکار،  ده

 !نن یه دۆستان و ئاشنایانی خۆتانی بگه

 

 باڵوکراوەی دەنگی کرێکار

 !  دەگاتە دەستی کرێکارانی چەند ناوەندێکی کار

 !لەگۆڕدا نییە موعجیزەیەک چاوەڕوانی کوشندەیە و هیچ
 

ڕۆژێک ژمارەی  ئەگەر دەستەوئەژنۆ دانیشین و چاوەڕوانی ئەوەبین پەتای کۆڕۆنا لەخۆیەوە کۆتایی پێبێت، ئەوا دەبێ هەموو
ئاخر خۆ هیچ موعجزەیەک لەئارادا نیە ئەم پەتا نەگریسە کوێرکاتەوە وئەم بەاڵی مەرگە لەسەر .. قوربانیەکانمان بژمێرین

کەوایە .. نا نابێ چاوەڕێبین، دەکرێ ودەتوانرێ بەر بەم مەرگە، بەم قاتڵەی بەکۆمەڵی ئینسانەکان بگیرێت.. سەرمان هەڵگرێ
وەرن با ناوەندی کارگەو زانکۆ .. خەڵکینە وەرنە دەنگ، وەرن با دەستی هاوکاری وهاوچارەنوسیمان بخەینە نێو دەستی یەکترەوە

و بەڕیوەبەرایەتیەکان، بازاڕو گەڕەک وشارەکان بکەینە مەیدانی سازدانی کۆبونەوە گشتیەکانمان و دەستەی نوێنەرایەتی خۆمان 
وەرن با دۆخی کۆمەڵگا بخەینە ژێر چاودێری و کۆنترۆڵی خۆمانەوە، وەرن با لەڕێگای هێنانە مەیدانی ئیرادەی . هەڵبژێرین

 !کارسازە چارەیەکی ئەمە تەنها ڕووبەڕوی ئەم پەتا نەگریسە ببینەوە،, بەکۆمەڵمان بۆ بەڕیوەبردنی کۆمەڵگا

 

له مێـژووی  ، کــــه  وه کـانی تره ستـه ژێـرده  مـوو چینـه ی هه وانه پێچـه بـه
بوون، چینی کرێکار ناتوانی ئازاد  ستـه ریـدا ژێـر ده شـه ڵگای بـه کۆمـه 

 ! ت ئازاد بکا ریـه شـه ڵگای بـه مـوو کـۆمـه ی هـه وه ر ئـه گـه بێـت، مـه

 

 مەحمود حەالق|   

 

پەرلەمان ار تاسی ەو یو  ٨١
 یییاوبەنییی  لە مەرگ و 
برسک ی  ە کی کدرتس ار، 

پەرلەمان ار تەنگیییار تا  ٨١
بە برسی کرتر ولە لکیداری 
مەریییییی ا تاییییییر ییییی  و 
 ە یی ەکییانیی نییی یییدزەرانییی 

پەرلەمانی یار کە   ٨١ ە ب، 
پیییارەو بیییدتجەی تزراوی 
 ە ب لەبەر ناوی مدوەەتا 
نیییییەرعەر تە یییییور و 
تا ییییا ییییدیییییار مسییییویەر 

پەرلەمانی یار کە ٨١کرتووە، 
نیییدەییینەری تاسییی ەقییییییینەی 
ئەحیی ابەکییانیی ، تییی ییای لە 
نییکیی ەکییانییی کییدرتایە ییی 

ئەکەر بییوئەوەی ئەوانییییی  
لەتەی یاسا و بیگییارە تبی 
ئینسانیەکانییانەوە  یکینی ەی 
 ر  ە ب بککارو ب  کاسبی 
و ب  سەرپەنیاو بی  پیارەو 
بیی  بیییار و بیی  یییدزەرار 
بیییکەر، ئییییییی یییر ئەحییی ابیییی 
مییییییینەوەنیییییییی کیییییییدرتی 
 !جیییییاوازییییییار لەکییدەیی ایە؟

مەیەر  ییکییشیی ییا وە ییم و 
 ونی ەییا یی بەرت نیاتات 
بەد ییییار بەو حییییییی ب و 
مشییدرەییکییی  ییوت بیی ییوی 

ئییاییییا .  ؟!! بەتەسیی ییی  ییوت
 کش ا نا دانیت لەوە بگەییت 
کە جەو ەری کییدرتایە ییی 
ما دەرانی بیدوە بیو  یدتی 
 ە ییب و ییییییر تە کییرتنییی 

 ! پەرلەمانتار ١٨ 

 ە ب بدوە بە ەزار کیارەسیات و 
مەیەر  کیشی یا ئەوە  ! رابی یاوە ؟

 کنایەیت کە سەر یاپیای ئەحی ابیی 
کدرتی لەئاس ی بیار و ئازاتی و 
مییقیی را ییی  ە ییکیی ا بە میینیینییییی ە ییر 
جیاوازییار نیە و  ەر  ەمیدوییار 
سیییەربە بییینەمیییا ەو  یییکییی انیییی 

مەیەر نییاکییرەییت  ،! کییدرتایە ییییی ؟
لەپکناوی بیانی  وت و مینی اڵ و 
نەوەکانی تا ا دو  ا ئی ر پیارەی ەر 

بەکرێ نەییرییت و "  پەرلەمان ار "  
ئەو لەجیا یی  یو میدوەەی ەەنی  
میینیییییونییی و تا ییا ییدوی مسییویەر 
بنیات بنکت، کەەی  وت  ەتە یدل 
لە بیار و ەارەنیدل و ئیایینی ەی 

ئەیەر  ! ئەزانیییییت !..  ییو یی ا نەکەی
ئیییییراتە بیینییدەیینیییییت تە ییدانیییییت 
لەتیشیەوە بیییانیت بەرەو بیانیی ییر 
بگوتییت و ئییی یر پیکیدیسی یییت بە 

 .. محامی ییییر یار قیدوڵ نەبیکیت
ئەیەر ئیراتە بیکەییت و لەتەوری 

ئەیەر  یوت ..  یەک ری کوببی ەوە 
تەییکیی ییراو بییکەیییت و لەتەوری 

ئەیەر ...  ئامانجەکانت کوبیبییی ەوە 
عەقڵ و  کگوانی  و  کرو بیرت لە 
 ەبمدونی  یکیری و ئییی ییولیوبی 
کییدرتایە ییی و حییییی بەکییانییی جیییییا 
بییکەییی ەوە، تاسیی ەو  ییو تەبییییی ە 
 یییاوەنیییی  یییوت و بییییار و 

 .... ئاین ەیەکی بان ر
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