
 

 

ئیتر هیچ  تێپەڕی، بودجە.. هەرێم و بەغدا ڕێکەوتن
پاساوێک نەما بۆ نەدانی موچەی تەواو و دابین کردنی 

 ! بژێوی وخزمەتگوزاریەکان

 1202ئەپرێل/نیسان/دووەمساڵی(20)ژمارهرییکرێکارییهگهکیڕۆژنامهیهپێگه

سەرەنجام دوای کۆبوونەوەو دانوسانی چەندین جاارەی ناااواە وە ادی 
هەرێام والیەنەکاە لەبەغدا و دوای مشاواوما  و بااارەو باەدەی چەنادیان 

ۆ لەالیەە ەەرلەمااانە ٠٢٠٢مااانااپەۆ ەاا ساە یاااسااای بااودجەی سااالاا  
بەاڵم  بەجایاا لەەااادا هەەادانەکاانای .  کارتۆنیەکەی عاەاقەوە ەەسەند کاەا

سەرانی  ەاکسیۆنە کوردسوانیەکاە ونوێرەرانی حاببە دەساەالتادارەکااەۆ 
هیچ گاەەناوایە  ..  کەگوایە تاپەڕکەدنی بودجە بەم حاەەیەوە دەسوکەوتاکە

نیە بۆئەوەی کە ئایا ماوچەی کاەێاکااراە و کاارمەناداە وماوچە اۆرانای 
 2  ڕه درێژەی بابەت بۆ الپه                             

بەمەبەستی پێدانی موچەکانیان،  
کرێکارانی ژینگەپارێزی سلێمانی 

 ! دەستیاندایە مانگرتن

بێکاری، کرێکاران دەخاتە 
 !بەرامبەر بەیەکەوە

ڕاپۆرت و گفتوگۆ لەالپەرە   
 !خوێننەوەب دا 4

 

 

تەندروستی وسەالمەتی 
 !شوێنیکار

کۆمەڵیک بابەت لەمبارەوە 
 !خوێننەوەب دا5لەالپەرە 

   

خاوەنکار یان کرێکار، کێ 
 !شایانی سوپاسگوزاریە

دا  7چەند بابەت لەالپەڕە 
    !بخوێننەوە

 

خانەنشینی لەکەرتی  
 گشتی چۆنە؟ 

 

   !    بخوێننەوە دا 6لە الپەرە 

 :پەیامنێری دەنگی کرێکار|   
لە سەرداناکی تیمی 
باڵوکەاوەی دەنپی کەێکاردا بۆ 
هەر دوو کارگەی چیمەنوۆی 
تاسڵوجەو چیمەنوۆی کاسن 
چاویاە بەامارەیە  لە 
کەێکاراە کەوتو لەنبیکەوە لە 
بارەی دس ی کارو ایانیاە 

ئەمەی ..  گفووگۆیاە کەد

 وارەوە کورتە ڕاەۆرتیکە 
کەناوەڕسکی ئەو قسەوباسانەی 

 : گەتۆتە  ۆی
کارگەی چامەنوۆی تاسڵوجەو 
گاسن کە دووکارگەی گەورەو 
ە  بەرهەمن وامارەیە  لە 
کەێکاراە بۆ چەندین ساەە 
کاری تادادەکەەۆ  ۆیاە وتەنی 
زیاتە لەشانبە ساەە بەردەوامن 

 2  ڕه بۆ الپه بابەت درێژەی

لەبەرامبەر بە نەدانی مانپانەکانیاەۆ  
کەێکارانی ایرپەەااریابی ساااااماانای

مانایااە گاە  و (  کۆمپانیای شکار)  
 ...نەچوەنە سەرکار

 ٠٢٢مااانااپااانەی کااەێااکاااراە تەناا ااا 
هەزار دیرارە و لە بەیانی کااتاێماااە 
شەشەوە تا کاتێماە چواری ئاااوارە 

تەن اا .  هەەدەسون بەکاری ەاکەدنەوە

هەزار  ٠٢لەو بەە ماوچەیە   .یەك کاتێمیە ەشوویاە هەیە
 !دیراریاە بۆ کەێی ەاس بۆ گواسورەوەیاە ل  دەبەدرێ

 ٠٦٢واتە مااناپاانە تەنا اا 

 

هاوڕێ شێخ قادر،   
ڕوخسارێکی ناسراوی 
بزوتنەوەی کرێکاری 

 !جێیهێشتین
 

بەداخ وحەسااەەتاااااکاای زسرەوەۆ سااەرلەبەیاااناای ڕسای یە  
 / ٠ / ٠٢شەممە ڕێاکەوتای 

ۆ هاوڕێی کاەێاکاارمااەۆ ٠٢٠٢
شاخ قادرۆ دەە گەورەکەی لە 
لاداە کەو  و باۆ یەکاجااری 

ئەو کەێکاارێاکای .  جای اشوین
جەسااورو تاااااکااۆشااەرێااکاای 
ماااناادونەناااس و یەکاایاا  لە 
کەساااایەتااای و ڕو ساااارە 
 ۆشەویست وناسەاوەکاانای 

لەفۆڕمی گرێبەستی کاردا، ئیمزا بەکرێکاران دەکەن 
 !تا هیچ کێشەیەک لەکارگەدا دروست نەکەن
 ڕاپۆرتێک لەسەر دۆخی کرێکارانی کارگەی چیمەنتۆی تاسڵوجە

ری   رمانبه زاران فه بەدوای ڕێکەوتنەکەی هەرێم وبەغدا، هه 
 !  گرێبەستی کاتی لەڕاگەیاندراوێکدا، داوای دامەزراندن دەکەن

هەزار  ەرمانبەری  ٠٢لە ڕاگەیاندراوێکدا بەنوێرەرایەتی زیاتە لە 
 . گەێبەسوی کاتی داوای دامەزراندنیاە لەحکومەتی هەرێم کەدوە

ى  ەرماااناابەراناای  ڕاگەیاااناادنەکە ئەوەی  سااوااۆتەڕوو کەزسرباا 
گەێبەست نە  تەن ا ماوەی یاسایی  ۆیاە تەواوکەدووەۆ بەەکاو 

سااەادایەو تاا  ٢١باۆ  ٠سااڵنی  بمەتماە لەنااواە :" ەان كو ده وه
ئەرکاااکای قاورس :" شاڵااان ۆ ده" ئااساواا نەکاەاویارەتە هەمایاشاەیای

و ماوەی چەنادیان سااەایاشاە  بەموچەیەکی زسر کەم بەجادەهارین

 2  ڕه بۆ الپه بابەت درێژەی

 3  ڕه بۆ الپه بابەت درێژەی

 .. هەرێم وبەغدا ڕێکەوتن  سەرنوسەر  

 

 

 بخوێننەوە 2دەقی هەواڵەکە لەالپەڕە 

 ڕۆژی.. بەرەو ئایار
 !کرێکار چینی جیهانی

یەکاای ئااایااار ڕساێااکاای گااەنااپە لە .  یەکاای ئااایااار بەڕێااوەیە 
ماێووی  ەباتی چیری کەێکار لە ئاساوای جایا اانادا لەەااارااو 
گەیشون بە  واسوەکاە و ەارێبگاری لە ایااە و ماا ەکاانای 

کاەێاکاارانای کاوردساوااە لەاێاە ساایەی ..  چیارای کاەێاکاارۆ 
دەسەاڵتی  ۆماەی بۆراوازی کاورد و  ااوەناکاارو  ااوەە 

ماا ای .  کاتێماااە کااردەکەە ٢١تا  ٢٢کۆمپانیاکاندا  لەناواە  
. رێکخەاوبووە و  ۆەیاشااناداە لە کاەێاکااراە زەو  کاەاوە
ناڕەزایەتی دەرب ین بۆ کەێکار ئاکامەکەی دەرکەدنە لەساەر 

هەلومەرجااکای ساەرباازی و ئەمارای بەساەر زسربەی .  کار
نەبااووناای گااەێاابەساات و .  کااارگاااو کااار ااانەکاااناادا زاەااکااەاوە

سااەەاااناادناای هەلااومەرجاای کااۆیااایەتاای بەسااەر کااەێااکاااراناادا 
. بەشاااااوەیەکاای بەرباااڵو لە کااوردسااواااناادا بەڕێااوە دەچااااات
تااڵنکەدە و ب یری مووچەی کەێکاراە و کارمەندانی حکومی 
لەالیەە حکومەتەوە بەردەوامە و وەکاو رێاپااچاارەیەك باۆ 
ەاراسوری ساماە و قازانجی دەوەەمەنداە و ساەرماایەدارانای 

 

 بخوێننەوە 2دەقی هەواڵەکە لەالپەڕە 



 

 

  
WORKER’S  VOICE  2  0202 ئەپرێل/ نیسان / م  ساڵی دووه( 20)  ژماره 

هەرێمی کوردسواەۆ بەب  لاب یان ولەکااتای  اۆیادا دەرێات 
یاە ناۆ هاشوا مەعاوم نییە کەئایا دس ی هەااریاو بایاکااری 
وبااێێااوی  ەەااێ وەاڵماااااێ وەردەگااەێااوەوە و حااکااومە  

 بەرەەسیاریە  لەئەسوۆ دەگەێ یاە نا؟
ەەیااامەکاااناای سااەرسکاای هەرێاام و سااەرسکاای حااکااومە  و 
 جاپەەکەی وهەمو ئەوانەی تەۆ ئەو ئومیدەیااە بە شایەوە

و “  گااا انەوەی ماوتاماانە” کە ئەم ڕێکەوتارە باباااوە ماایەی 
لەعاەاقداۆ وەیا باباااوە ساەرەتاایە  باۆ “  برەمای شەراکە ” 

چارەسەری باقی کاشەکانی نیواە هەرێم و بەغاداۆ هەماوو 
ئەم ئۆمادانە ەاماە دەەات کەکاشەکە بەتەنا اا ماوچە نایایەۆ 
بەەکو حکومە  و سیسوەماکی  یدڕاەیە کەکەوتاۆتە بەردەم 
قەیەاناکی قاوەای سایااسای وئااباوریەوە و لەوێشادا الیەنە 

لەدس اااکای .  ەاک ارەرەکانی کەوتاونەتە بەرامابەر بەیەکەوە
ئاوادا بەدەریایەوەۆ ئەم ڕێکەوترە نااەاایەدارە وکەس ناازانای 
کەی و لەسەر چ مەسەلەیەکیوە هەەدەوەشیوەوە ودیسانەوە 
مەسەلەی موچەو قوتی  ەەێ بە کاشمەکاشاەکاانای ناااواە 

هەرباۆیە ئەم ڕێاکەوتارە .  هەرێمو بەغاداوە دەبەساواەێاوەوە
زیاااتااە دەرچەیەکە بااۆ  ااۆ دەربااازکااەدناای الیەنەکاااە لە 

 .  قەیەانەکانی ئیسوا
لەکەنار ئەمەشدا بەرزبونەوەی نە ی دسالرۆ ناە ای کاااڵو 
شوومەكی زیادکەدوە وئەمەش بۆتە بارگەانیەکی تە بەسەر 
ایانی  ەەکەوەۆ ئایا حکاومەتای هەرێام بەدوای ڕێاکەوتارای 
لەگەڵ بەغداو بەدەسو ارانی شاایساوە دارایایەکااەۆ ئااساوای 
کەێ وموچەی  ەرمانبەراە زیااد دەکاا ؟ ئاایاا دەسات لە 
سیاسەتی سەەاندنی باجو  ەراج و لاااپاەتارەوەی ئااباوری 
هەەدەگەێ و  ۆی دەکاتە بەرەەسیاری دابین کاەدنای النای 
کەماای ایاااناای هاااواڵتاایاااە وەەیاا ەوی لەساایااسااوەماای باایاامە 
کۆمەالیەتیەکاە دەکا؟ وەلاەەشەوە وەاڵماکی  اەا بەئاسوی 
نااالەباااری بااێێااوی  ەەااکاای هەاارو باااااکااارو کەماادەرامە  

ئەگەر بۆ هەموو ئەم ەەسیارانە هیچ وەاڵماااێ ..  دەداتەوە؟ 
نییەۆ کەوایە تاپەرکەدنی بودجە ئەتاوانای چ گاۆڕاناکااریە  
بەقازانجی ایااناو گاوزەرانای  ەەاکای باەسای و باااکاارداۆ 

 !!.  ب اراوەکایەوە
وەزعیەتاکی جەهەنەمی کەدەساەاڵتادارانای کاوردساوااە باۆ 
 ەەکی بەشمەیرەتیاە ەاک اراوەۆ بەڕێاکەوتان  لەگەڵ بەغادا 
والیەنە شیعیەکاە چارەسەر ناباتۆ بپەە ئەمدس ەی ئیساواا 
 ۆی بەرهەمی ڕێکەوترەکانی ەاشوتاەی هەرئەم الیەناانەیە 

 ەەکی کوردسواە سەردەمانی .  کەئەم س لەقەیەاندا چەقیوە
شکۆ ایی ئابووریو بەرزی نە ی نەو  وساەردەمای ەااا  
هاتری کۆڕسنایاە لەبەرچاوە کەئەم دەسەاڵتە چۆە  ۆی لە 
. ایاااە وکااارو وبااێێااوی هاااواڵتاایاااە بەبەرەااەس نەزاناایەوە
کەوایە  ەەکی کەێکارو  ەرمانبەر وهەاارو نەدار ناب  هیاچ 
چاوەڕوانیەکیاە لەم دەساەاڵتە و ڕێاکەوتارەکاانای هەباااتۆ  
بەەاچەوانەوە دەبی ناڕەزایەتیەکانای  اۆیااە ڕێاکاخاەاوتاەو 
 ەاوانوە بکەنەوە ولەبەرامبەر ئەم ڕێکەوترەوە وتاپەرکەدنی 

.. ئاوە ڕێکەوتن وبوجەتاە ەەساەنادکاەد”  بودجەدا ڕاگەیەنن 
ئیوە هیچ ەاساوی  بۆ نەدانی موچە ودابین نەکاەدنای کاارو 

ۆ ئیوە دەبا  لەداهااتای “  بمەتپوزاریەکاە قابیای قەبوڵ نییە
ئاااوە ئەی ..  بەردەسواە ایانو گوزەرانی ئامەش باش ببااات

بەرەەسانی حکومەتی هەرێم لاااپاەساەاوی ئەوەڵ وئاا اەە 
 .. “ !لەدابین کەدنی موچە و بێێوی هاواڵتیانی کوردسواە

   

 ..هەرێمو بەغدا ڕێکەوتن ئیرت هیچ پاساوێک.. درێژەی 

لەکارکەدە لەم دوو  ناوەندەداۆ 
بەاڵم تا ئەم کاتە هیچ ەاپەیە  
یاە ناوو نیشاناکیاە نیە لە 
شوێری کارەکەیانداۆ واتە تا 
ئیسوا ەاەی وەزیفیاە وە  
 ۆی ماوەتەوە وبەم 
هۆیەشەوە کەموەین گۆرانکاری 
بەسەر کەێ وموچەی 
مانپانەیاندا نەهاتووەۆ هەروەها 
بەشاوەیە  تەساندویانن 
ناتوانن سکااڵش بەناوی 
 ۆیانەوە بکەەۆ وە بۆیاە نیە 
هیچ کا  بەرەوڕوی  اوەە 
کارەکانیاە ببرەوە چونکە 
وەاڵمەکەیاە دەرکەدە و ناە 
ب ین دەب ۆ کاتاکی  هانایاە بۆ 
سەندیکاکانی سەربە دەسەاڵ  

بەدوە بۆ چارەسەرکەدنی 
کاشەکانیاە هیچ یارمەتیەکیاە 

وەهەر کاتاکی  .  نەداوە
ناڕەزایەتیاە دەرب یب  بەرامبەر 
بە ەاشال کەدنی ما ەکانیاە 
بەهاراە و دامەزراندنی 
کەێکاریوە هەڕەشەیاە ل  
کەدوەۆ وە بۆ چەندین  جار بە 
ئاشکەا لەموچەو کەێی 
کەێکاراە ب دراوە وەایاە 
نەداوەۆ زسر جاری   ۆیاە 
ووتەنی لەموچەکانیاە ب یوە 
بەب  ئەوەی ەایاە بڵان کە 
لەبەرچی موچەکانیاە کەمی 

ئەمانەو زسر کاشەی .  کەدووە
تە کە یە ەی کەێکارانی 
کارگەو کۆمپانیا گەورەکاە 

دەگەێوەوەو بەب  چارەسەر 
 .ماوەتەوە

کاتاێ ەەسیارماە کەد کە چۆە 
بەرگەی لە  ۆیاە دەکەە تا 
ما ەکانیاە بەدەست بارن بەاڵم 
ئەواە هیچ وەاڵماکیاە نەبوو 
باپوماە هیچ ەاەپشواکیاە شێ 
نەدەبەدۆ بەمەرج  کەێکارەکاە 
نوێرەریشیاە لەناو  ۆیاندا 
هەەبێاردووەۆ بەاڵم کاتاێ ڕوی 
ەەسیارماە کەدە نوێرەرەکانیاە 
ئەوانی  ئاوا قسەیاە بۆ 

دەسوەی  اوەە کارو !  کەدین
ئیداری کارگەکاە  ۆڕمی گەێ 
بەسویاە ە  ە کەدویرەتەوەو 
وااسشیاە ە  کەدوین تا هیچ 
کاشەیە  بۆ کارەکانیاە 

و نەبیرە  دروست نەکەین
هۆکاری ەشاوی لە 

ئەمە کارو !  کارگەکانیاندا
هەەوێسوی سەرمایەدارەۆ کاتاێ 
ببانن هەر بەرەەرچ دانەوەیە  
لەالیەە  چیری کەێکارەوە 
دەباوە ڕێپەۆ لەبەردەم گەیاندنی 
سودو قازانج بە 
بەراەوەندیەکانیاەۆ  زسر 
دڕندانەو نا مەسڤانە بەرەو 
ڕوی دەوەسورەوە گەر بە 
دەیاە کەسی کەێکارو 
زەحمەتکا  ب  ناە و ب  کار 
ببن گەر مرداەەکانیاە لەبەسا 
بمەە ئەوە بۆئەواە گەنپیەکی 
نیەۆ ئەوەی گەنپە بۆ 
سەرمایەداراە بەرهەم ارانی 

 . کااڵیە بەرامبەر کەێیەکی کەم

بااابوتااارەوەی کاااەێاااکااااریە لە 
 . کوردسواە

شاااااخ قااادر لەگەڵ ئەوەدا کە 
بەڕەنااجاای شاااناای  ااۆیاای و 
بەکااااری ساااە ااات و تااااقە  
ەااا وکااااااانۆ باااێێاااوی ایاااانااای 
سەربەرزانە باۆ  اانەوادەکەی 

دابین دەکەدۆ بەاڵم ئەو زیااتاە 
لەنیو ساەدەش تەمەنای  اۆی 
 ساااوە  ااابمەتااای ڕزگااااری 
کاااەێااااکاااااراە و کااااۆمەالناااای 
بەشمەیەنەتەوە و لە ڕساگاارە 
ڕەشەکانی اێە سایەی ڕاێامای 
بەعسداۆ لە  ەباتی سیاسای و 

, ڕێکخەاوەیای بەرهەەساواکااری
درێغی نەدەکەدو لەناو کارگااو 
کار انەکانایاشاداۆ هەماوو دەم 
وە  ڕابەرێێۆ داکۆکایاکاارباوو 
لەماااا ەکاااانااای کاااەێاااکااااراە و 
زسرلاااااکااەاواەۆ ئەو هەرگاایااب 
باکای بەزیاراداە ولەساەر کاار 
دوور سورەوە و تەنانە  گیاە 

 .لەدەسدانی  نەبوو

شااخ قاادرۆ دوای ڕاەەڕیان و 
لەگەڵ بەدەسااەاڵ  گەیشااوااراای 
حااااببەکاااااناااای باااابوتاااارەوەی 
کااوردایەتاایااداۆ ئەو لە بەرەی 
 ەباتی کاەێاکااراە و  ەەاکای 
زسرلاااااکااەاوی کااوردسااواااناادا 

" حااکااومەتاای کااوردی" بەدای 
شاااخ قاادر تەناانە  .  ڕاوەسوا

لەباااااواری ڕاگەیاااااانااااادە و 

ڕسانااامەنااووساایااشااداۆ ڕسەاای 
هەباااووە و بەردەوام هەوڵ 
ونااارەزایەتاایە کااەێااکاااریەکاااناای 
باڵوکەدستەوەو ڕێراماایای داوە 

بەدەااارااایاااایەوە .   بەکاااەێاااکااااراە
مەرگاااای ئەو باااابوتاااارەوەی 
کەێکاریی لەکوردسواەۆ یەکاێ 
لەتاااااااکاااۆشاااەرەکاااانااای  اااۆی 

بەم بااۆنەیەشااەوە ..  لەدەسااواادا

ساااەرە اااۆشااای  اااۆمااااە بە 
کەسوکارو دسساواانای هااوڕێ 
شاخ قادر ڕادەگەیەنایان و لەم 
 ەمەدا لە کەنااااااریاااااانااااادا 

بەرزوبەڕێب باات .. ڕادەوەسوین
 ..یادی هاوڕێ شاخ قادر
 سوا ی دەنپی کەێکار

٠٢/٠/٠٢٠٢  

 

هاوڕێ شێخ قادر،ڕوخسارێکی ناسراوی ..پاشماوەی

سااەرەڕای ئەوەی ەەرلەماااناای 
کوردسواە بەیاسا هەمایاشاەیای 
بااونااماااناای دوای ساا  ساااڵ 
 اااابمە  باااا یااااار لاااااااااداوەو 
حکومەتی هەرێمی  چەندیرجاار 
بەەاااااراای بەهەماایااشااەیاای بااوناای 
 ەرمانبەرانی گەێابەساوای داوەۆ 

 ". كاااەاوه جااااااارااا  اڵم جااااااابااا  بااا 
راناا   رماااناباا  ڕاگەیااناادنەکەی  اا 

ست ئامااەشیاە بەوەداوە  گەێب 

کە بەدوای جاپیەکەدنی ەشاکای 
هەرێااام لەباااودجەی گشاااوااای 
عاەاقداۆ ئایاواە هایاچ ەااسااوێاێ 
نەمااااوە باااۆ بەهەمااایاااشاااەیااای 

 . کەدنماە
لە بەشاااااێ لە ڕاگەیاااناادنەکەی 
 :   ەرمانبەرانی گەێبەسودا هەتاوە

لە سیسومی ەاشەکەوتی ماوچە " 
ئامە زەرەرمەندی یەکەم بووین 
و بە ناایااو مااووچەوە کە بااۆ 

هەزارێاێ  ٠٢٢زسربەماە تەنیا 
لە ئااساوااشادا .  بووە لە مانپاکدا

ی موچەکانمااە دەبا ێات   %  ٠٢
ئەمە لەکاااتاااااکاادایە زسریاارەماااە 

موچەی تەواوەتایامااە لەناااواە   
 .هەزار دیارااردایە ١٢٢بۆ  ٠١٢
لاەەدا هاۆشاداری دەدەیان لە ..  

ئەگەری ەشت گوێخساوارای داوا 
سااااەرجەم الیەنە .  ڕەواکەماااااە

سااایااااسااایەکاااانااای بەشااادار لە 

حکومە  بەبەرەەس دەزانیان و 
هەزار  ٠٢ناااااااڕەزایەتاااااای 

 ەرماااناابەری گااەێااابەساات کە 
هەریەکەیااااە لە اااااااباناااااااکااای 
زەحاامەتااکااااا  و هەااری ئەم 
واڵتەوە هااااتاااوە ڕووبەڕووی 
سەرجەم الیەنە بەشادارەکاانای 
حکومە  دەباوەوە باۆیە داوای 
ب یاری بەەەلە و جادی دەکەیان 

 ..“.لەوبارەیەوە

.. لەفۆڕمی گرێبەستی کاردا، ئیمزا بەکرێکاران دەکەن تا هیچ کێشەیەک..پاشماوەی 

ری  گرێبەستی  رمانبه زاران فه بەدوای ڕێکەوتنەکەی هەرێم وبەغدا، هه..پاشماوەی 
 !  کاتی لەڕاگەیاندراوێکدا، داوای دامەزراندن دەکەن

بااکااری .  کورد دەسوی بۆ بەاوە
 ەاواە لەەااڵ نەباوونای بایامەی 
باااااکاااری بەسااەر دەیاااە هەزار 
کەێکااردا بەتاایابەتای گەناجاانادا 

 ....سەەارەاوە و تاد
لەکوردسواەۆ دەب  ئەمساەیا   

بە هەماااە شاااااوەی سااااڵناای 
ڕاباااەدوو ەاااااااداگاااەی لەساااەر 
 اااااواساااااوە ساااااەرەکااااای و 
دەسااواابەجاااااکاااناای کااەێااکاااراناای 
کااوردسااواااە بااکااەێااوەوەو لەو 
ڕساەدا بە ریااابی  اااەاوانااای 
چاایاارااایەتاایااماااە لە ناااو کااارگاااو 
کار انەو دامەرزاوەکانی کااردا 
باۆ داواکاەدنای ئەو  اواساواانە 
بایرە مەیاداە و بەو شاااوەیەی 
بۆماە گاوناجااوە کاۆباوونەوەو 
چاااالکاای جەماااوەری ئەنااجااام 

دەب  هەر لە ئاااساوااوە .  بدەین

هەەساااوڕاوانااای کاااەێاااکااااری و 
ڕابەرانی دەسۆزی چیری کەێکار 
لەناو کاار اانەو دامەرزاوەکااە 
و لە هەموو شوێن ومەیدانااکای 
کاردا ەاکەوە قسەوباس بکەە و 
لەگەڵ کەێکاراندا گفووگاۆ باکەە 
و  اواساوەکااە گەاڵەە باکەە و 
هاااوکااا  لەگەڵ ناااوەناادەکاااناای 
دیکەدا ەەیوەند بپەە و ەاااکەوە 
 واسوەکانیاە تاو توێ بکەە و 
 اەە ساەرەکایەکاانای داواکااریە 
سااااەرەکاااای و گااااەناااا  و 
دەساواابەجاااااکاااناای کااەێااکاااراە و 
کارمەنداە دەست نیشااە باکەە 
و وەکو  واسواکی سەراسەری 
کەێکاراە و کاارمەناداە بایاکەنە 
داواکاااریەکاااناای یەکاای ئااایااار و 
بااایاااخەنە بەردەم کاااۆمەەاااپاااای 
کااوردسااواااە و ماایاادیاااکاااە و 

هاوکا  بیدەە بە حکاومە  باۆ 
 .جابەجاکەدە و ەەسەند کەدنی

بەڕای ئااااااااااامە  اااااواساااااوە 
ساااەرەکااایەکاااانااای ئەمسااااەااای 
کەێکارانی کوردوسواە دەکاەێ 
لەم چاااوارچاااااااوەیەدا دەسااات 

 :نیشاە بکەێت
هەلوەشانەوەی گاەێابەساوای /  ٢

کاتیۆ دەب  هەموو کاەێاکاارێا  
لە ڕسای چاوونە ساەرکااریەوە 
بەەای گەیبەسوا  کار بکا  کە 
هەموو ما ەکانی تادا بە ڕوونای 

 .دەست نیشاە کەابات
 اوەنکاار باۆی نایە لەساەر /  ٠

دەرباا یااراای ناااڕەزایەتاای یاااە 
 ۆڕێکخساوان و کاۆباوونەوەی 
کەێکاراە هەڕەشاەی دەرکاەدە 
لە کاەێاکاار باکاا  یااە لەساەر 

 . کارەکەی دەربکا 
دەباا  ماااوەی کااارکااەدناای /  ٠

رساانە بە ەشاااووی کااااتاااای 

کاااتااێماااااە  ٢نااانااخااواردنەوە لە 
زیاتە نەبات لە کاری ئاسایی و 
 ٦لەکاااری ساااە ااوااایااشااادا لە 

 .کاتێماە زیاتە نەبات
دەباا  لاااااباا یااراای کااەێ و /  ٠

مااااووچەی کااااەێااااکاااااراە و 
کااااارمەنااااداە بە باااایااااانااااووی 
جااااۆرواجااااۆرەوە لە هەردوو 
کەرتاای حااکااوماای و ئەهااااایاادا 

مااووچە .  کااۆتااایاای ەاااااباا ااااارااەێاات
زەوتااااااکااااااەاوەکاااااااە دەباااااا  

 .بپەڕێرەێرەوە
دەب  لە یاسای کااردا ماا ای /  ١

مااااناااپاااەتااان و کاااۆباااونەوەو 
 ااۆەاایااشااانااداە و ناااڕەزایەتاای 
دەرباا یاان و  ااۆڕێااکااخااسااوااراای 
ساااەربە اااۆی کاااەێاااکااااراە و 
 .کارمەنداە بەڕەسمی براسەێ

٦........... / 
   
 

 بەرەو ئایار  .. پاشماوەی 
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لە بەسەر کاەدنەوەیەکای 
مەیدانیدا دەنپی کاەێاکاار 
چەناااد کاااەێاااکااااریاااکااای 
ئااااوەرەی شاااارەکاااانااای 
ڕومادی وحاەی بەساەر 
کەدەوە کەلە یەکاااێ لە 
ەااا ساە باااچاااوکەکاااانااای 
باایااراااسااازی لە شاااری 
.  ساامانیدا کاریاە دەکاەد
 ەرمااااااوە ئاااااااااااااوەو 
گفووگۆیەك لەگەڵ ئەباو 
عااومەر نەجاام و ئەبااو 

 : وئاد
ئەبااو :  دەنااپاای کااەێااکااار

عومەر تۆ دەەات  ەەکای 
ڕومااادیاات؟ لەکەیەکەوە 

 هاتویوەتە ساامانی؟

من لەساەای :  ئەبو عومەر
ەاااااشااوااە   .  لاااااەەم ٠٢٢٠

سااااڵ ٠٢مااااوەی نااابێااا 
شااواناای حااوشااوااە بااوم 
ب وابکە هەرلە بایااباانای 
ڕوماادی باوم وتەنااانە  
شاری ڕومادیشم نەبیری 

کە وەزع  اااەا  .  باااوو
باوو ئایااوااە لەباایااابااناایاا  
ئەمااااە نەماااا باااۆیە لە 
ڕومادی جااپاام نەباووە 
ئاایااوااە بەماااڵ وماارااداەەوە 
هاااتاامە ئاااااەەو ئەوەتااا 
کاااااەێاااااکااااااری دەکەمۆ 
کااەێااچاایااشاام و رساانە 

هەزار لەگەڵ ئەبااو ٠١بە
 وئادداۆ ماەی ئاواب  کار 

 . دەکەم

 اااواردنااای ناااااااوەرس و 
بەیاااانااایااامااااە هەیەو و 
دەشاااامااااانااااباااااتەوە بااااۆ 

یەعااارااای .  مااااەااایاااشاااەوە
ایاااویاانۆ بەاڵم باا وابااکە 
شاااوانااای حاااوشاااواااە لە 
کەێکاری بااشاواەە بەس 
ناااایاااایە ئاااااااااواراە کە 
دە ەوێااات بااایاااە  الی 
ئەوە نییە بەیانی ئایاشات 
دەسااواادەکەوێ یاااە ناااۆ 
بەڕاساااوااای کاااەێاااکااااری 

 .مەدنە 
ئەی تاۆ :  دەنپی کاەێاکاار

نەجاام تااۆ کەی هاااتاایااوە 
 ساامانی؟

 ٠٢٢٠مااراایاا  لە :  نەجاام
هاتمە ساااماانای ئاااساواا 

 

بۆچی یاسای کارپێکراو لەهەرێمی 
کوردستان وەك خۆی جێ بەجێ 

  !!ناکرێت
 

 سەرنوسەر |       
 

کەێکاراە هەمیشاە نااڕازیان لە کەمای ماوچەو 
حەقاادەساات ودەەااااان ئەو مااوچەیەی وەری 
دەگەێن بەشی مەسەو اتی مانپااکامااە نااکاا ۆ 
بەتایبەتی دوای ئەوەی کە حاوکامە  بەهاۆی 
قەیااەانەوە دەسااواای بااەد بااۆ کەم کااەدنەوەی 
مااوچەو حەقاادەساات و ئەوانەی کەمااوچە لە 
حکومە  وەردەگاەە بەتەواوی هااواریااە لا  
بەرزبااۆتەوەۆ ئەوانەش کەلە کەرتاای تااایاابە  

مااوچە وەردەگااەە ومااوچەکاااناایااشاایاااە بەتەواوی وەردەگااەە بەهەماااە شاااااوە 
هاواریانەو دەەان موچە کەمەو بەشماە ناکا ۆ ئەمە لەکاتاکدایە کە یااساا دەەا  
ئەب  موچەوحەقدەست النی کەمی ایاە بۆکەێکار دابین بکا و اەساەتای دەسات 
 .ڕاگەیشوریشیاە هەبات بەو ەاداویسویانەی سەردەمۆ کە بونەتە بەشاێ لەایاە 

ئەم .  ۆ باس لەئاسوی کەێدەکا ٢٢٢١ی ساە  ١٢لە یاسای کاری امارە  ٠ی ماده
می ایااە باۆ  نی ک  بووانات الی  کا بۆ کەێکار ک  ر ئ  ب  سو  سواێ ده قده ح   یاسای 

  وتارا  وەاااشاکا   ل  دات  ک  لیشی ده رکا ۆ هەروەها ه  ی مسوگ  ک   ۆی و  ابان 
دیااری  ش چااولا  مای  و بر  ر ئ  س  رگەێ و ل  ە  وه ک   دست هاتووه ی ب  ئابوری 

 : م جۆره کەێ ب    ده قده کەدنی ح 
یۆ باۆ  کا  تایا  نادایا  دا و چا  نجامی ئا  ئ   ک  کەێکاره  ی ک  وکاره جۆری ئ :  م ک  ی 
 . ی ک  م  ره  ب   ند بات ب  ی ەاب  ک  موچ   ی ک  وه ئ 
  لا   م وجاۆرداۆ کا  رها  با  ك لا  ك یا  سودا بۆ کاری وه قده ح   کسانی ل  ی :  م دوه
 .درێ  نجام ده کدا ئ  ك ی  رچی وه لوم  ه 

با درێاتۆ  هیچی ل  نا   جۆرێ  ک  کاە ب  سو  قده و ح  موچ   ەارێبگاری ل :  م سای 
  بااات کا  وه  درێات و باۆ ئا  یااساا با یااری لاااده با   بااات کا  نا   و ب ه ن ا ئ  ت 

  رێاوا  ی ەا  با  کا  بات تا ایانی  ۆی و  اابانا  وتاکی ه  ک  ەاش   ک  کاره کەێکاره
ر  سا  با یااری لا   م یااساایا  ی لا  وه ی ئا  گاوێاەه ب   کی شایسو  ی  شاوه  ر ب  س 

     .دا ئ 
ئەگەر بەوردی چاوێ  بخشارین بەو مادانەی سەرەوەداۆ یەك ڕاسویماە دەسات 
دەکەوێ ئەوی  ئەوەیە الیەنە ەەیاوەنادی دارەکااە چ حاکاومە  و چ  ااوەە 

و ١٢کومپانیاکاە  ڕێپاەە لەبەردەم  جااابە جاااکاەدنای یااساای کااری اماارە 
نایانەوێت ئەو ما انەی کە لەو یاسایەدا دانی ناوە بە دابایاراکاەدنای ئااساواااێ لە 
کەێ وموچە کە النی کەمی ایاە دابایان باکاا ۆ  جااابەجا  بابااات و بەردەوام 

بەدەریایەوە  اوەنکارو کۆمپانیاکاەۆ هەمیاشاە لە .  ەاشاای ما ی کەێکاراە دەکەە
هەوەی ئەوەداە کەێ وحەقدەست کەم بات  وسەعاتی کار زیاد بات باۆ ئەوەی 

باۆیە ەاااویساوە کاەێاکااراە  ڕوبەروی  ااوەناکاارو .  قازانجی زسرتە وەرگاەە 
 .دەسەاڵ  ببرەوەو  بەکەێ وحەقدەسوی کەم ڕازی نەبن 

کەێکاراە دەب   ەباتی ڕساانەی  ۆیاە بۆ زیادکەدنی کەێ تەنا اا چااولەڕیابی 
یەکپەتوی  ۆیاە بکەە ولەگەڵ  اوەنکارو کاۆماپاانایااکااە باکەونە داناوساانەوە 

هەروەها نابات  تەسایاام بان بەقەرارو با یااری .  لەسەر دیاریکەدنی ب ی موچە
یەکاایەنەی  اااوەناکااارەکاااە چااونااکە هەم یاااساا باا یااری داوە کەدەبا  کااەێ 
وەالمدەرەوەی بێێوی ایانی کاەێاکاەاە با  وهەمە  اۆشایااە لەهەرکەسای تاە 

باااپاومااە .  باشوە دەزانن کە بۆ مەساەە ای مااناپاانەیااە ەایاویساوایااە بەچەنادە
کەێکاراە دەتوانن سود لە  ەباتی یاسایی وەربپەە و تا ئەو جاپایەی بێێاویااە 
باشدەکا  بەدەسویەوە بپەەۆ بەالم نابا  ئەوەش لەیااد باکەە کەلەکاوردساوااە 
هاشوا کار بەکۆمەلە یاسایە  دەکەێت کە بۆ سەردەم وکاتا  داناەاوە ئااساوای 

واتە یاسا کارەاکەاوەکانای هەرێامای کاوردساوااە های .  ایاە وە  ئیسوا نەبووە
ساڵ بەساەر دەرچاونایادا رسیشاواووە ونااکاەێات ١٢سەردەمانی ڕاێمی بەعسەو

یاسای کار گۆرانی بەسەردا نەیا  لەکاتاکدا هەم ئااساوای باێێاوی گاۆڕداروەو 
هەم کۆمەلپا لەهەموو رویەکەوە گۆرانی بەسەردا هاتووە وهایاچ شاوااا  وەك 

 . ۆی نەماوە
کەوایە دیسانەوە دەب  کەێکاراە بۆ زیاد کەدنی کاەێاو هەقادەساوایااە ەشات بە 
بەهابی یەکپەتوو وڕێکخەاوی  ۆیاە ببەسون و مااناپاەتان و نااڕەزایەتای باۆ 
 ٢بەڕیبخەە و واسوی یە  مایۆە دیرار کەێی مانپانەی کەێاکااراە لەبەرامابەر 

سااەعاااتااکاااری ڕساانەو دووڕسا ەشااوی لەسااەریە  بااکەنە سااەرلەوحەی 
 .. ەباتەکەیاە

ئەگەر ئەمان هەبێت لە  

 !هەموو شوێن کارهەیە

 

لەگەرەکی ئازادی شاری ساااماانای 
کەێچیم ومری  لەماێە لەگەڵ ئەباو 

هەزارو ٠١ڕساانە .   وئاد ئیشدەکەم
مەسەو اتماە دەدات  باشە جااری 

ڕسا کااااار  ١واهەیە هە ااااوەی 
 .دەکەین 

باشە لە باابال کاار :  دەنپی کەێکار
 نییە ؟
بااۆ کااار ناایاایە لە هەمااوو :  نەجاام

شااوێاارااااا  بااایاای  ااۆی کااار هەر 
 .. دەباتۆ بەاڵم ئەماە نییە

 ٠١ئەگەر کار هەبێت، ڕۆژانە  

 ! سەعات کاردەکەین

 لەسەرداناکی مەیدانیداۆ
دەنپی کەیاکاار بەشااا  
لە کەیکارانی بیارااساازی 
بەسەردەکاتەوەو لەسەر 
کااااروبااااری ایاااانااایااااە 

 .لەگەەیاە گفووگۆدەکا
ساڵوتااە :  دەنپی کەێکار

لی بیت وبەیانیواە بااش 
من لە ڕسانامەی دەنپای 
کااەێااکااارەوە هاااتااوم بااۆ 
التاە تاببانم کاروبارتاە 

 چۆنە ؟
زسر بە یاە :  کەێکارەکاە
 ..بات  ەرمو 

دەکەواتە :  دەنپی کەێکاار
باااوەسااااوااان بااااجاااااری 
وێرەیەکواە بپەم دوایای 

قسااەش دەکەیاانۆ ەاااش 
ئەوەی کەوێااااارەیەکااااام 
گاااە ۆ ئااایاااراااجاااا لەگەڵ 
رێاااابااااوار یەکااااااااا  لە 
کااەێااکااارەکاااە لە بەشاای 
دارتاااااشاااایۆ کەوتاااایاااارە 

 :گفووگۆ
کاااك ڕێاابااوار سااەرەتااا 
دەمەوێت ەاماە بڵات تاۆ 
مااااوەی چەنااادە کااااری 
دارتااااشااای دەکەیااات و 

 ڕساانەکە  چەندە؟
من لەساەی دوو :  ڕێبوار

هەزارەوە ئەم کاااااارە 
دەکەم ئاسوا رساانەکەم 

هەزارەۆ هەشمانە بە  ٠١
هەزار کاااردەکااا و  ٠١

هەزار  ٠٢هەشااااە  
 .ڕساانەکەیەتی 
ئاشوکاار :  دەنپی کەێکار

چاااۆنە؟ ئااایااا  دەسااات 
 دەکەوێ ؟
ناا وەك جااراە :  رێباوار

ناایاایەۆ جاااری واهەیە لە 
ڕسا  ٢١مااااناااپااایاااکااادا 

. کارماە دەست دەکەوێ
ئەوەتاا دەبایااراای ئااااسااوااا 
دارتاشەکاە هەر اۆیااە 
شاایااشااەکەش دەبەسااواان 
جاااراە ئەوەناادە ئاایاا  
زسربااو کاااری شاایاا  
بەسون بەجیا بەشا  لە 

 .کەێکاراە دەیانکەد 
کەواتە :  دەناپاای کااەێااکاار

 ڕساانە چەند سەعا  کاردەکەە؟
لەساەرەتاای بەهاارەوە رسا :  رێباوار

درێێ دەبات کەێاکاارانای بایارااساازی 
بەعام هەتا دەگاتە ناوەراساوای ەاایاب 

سااەعااا  کااار ٢٢ڕساانە ناابیااکەی 
 ..دەکەینۆ ئەگەر کارماە هەبات

زسرسااوەاااس بااۆ :  دەنااپاای کااەێااکااار
هەمااوتاااە ئاااگاااداری  ااۆتاااە باان 

 .سەالمەتی ەی  هەموشواکە

 .....هەزار دیرار وەردەگەە
یەکااااا  لە کااەێااکااارەکاااە 
لەکاااتاای گاافااوااوگااۆ لەگەڵ 
ەەیااااامااااراااااااااەی ڕادیااااۆی 

 ٠٦٢لەو :  ەاشەنپدا دەەااات
هەزار دیاااارااااارەی بااااۆم 

هەزاری  ٢٢٢...  دەمارااوەوە
کااەێ  ااانااوو لااااادەدەم و 

هەزارم باااۆ  ٢٦٢تەنااا اااا 
دەماراوەوە بۆ بەڕێاکاەدنای 
.. ایاە بۆماوەی یەك مانا 

کەچاای ئەو کااەێاایەشااماااە 
 .!!نادەن  و دوای دە ەە

هەروەها دەە  تەن ا  ەیای 

ئەوە دەکەوم باااااچااااامە 
سەرکار و بپەڕێمەوە مااڵ 
بااۆئەوەی ەشااوو باادەم تااا 
بەیاااناای بااوااواناام بااچاامەوە 

 .!!سەرکارەکەم
هەروەها دەە  تەن ا  ەیای 
ئەوە دەکەوم باااااچااااامە 
سەرکار و بپەڕێمەوە مااڵ 
بااۆئەوەی ەشااوو باادەم تااا 
بەیاااناای بااوااواناام بااچاامەوە 

ئاااااااساااواااا .  !!ساااەرکاااارەکەم
شاااەقاااام و گەڕەکەکاااانااای 
سااااااااااااااماااااناااای بە زباااا  

 ...داەۆشەاوە

ئەگەر کەێکارانی ایاراپە لە 
ایانی  ەە  دەرباکاااشایان 
شااار دەبااااات بە وێااەانەو 
ایاااناای  ەەااێ بە تەواوی 

هۆکاارەکەشای ...  تاکدەچات
تەن ا چاوچرۆکی کۆمپاانایاا 
و حاااکاااومەتە کە ناااانااای 
ئەوانیاە بەبارموە گەتوە لە 

 ...کاشەی ناواە  ۆیاندا
 ەەاا  ەاایااویسااواایااماااە بە 

باۆیە ...  کەیكارانی ایرپەیە 
دەبااا  ەشااااوااایااااوانااای لە 
مانپەتەکەیاە بکەین و داوا 
بکەین کە بەزوتاەیان کاا  
مااووچەکاااناایاااە بااۆ  ەرج 
بااااکااااەێاااات و هەروەهااااا 
بەڕێبەوە مامەەە بکاەێان و 

ماااوچەکاااانااایااااە بەەااااااای 
زەحمە  و  ابمەتەکەیااە 
بە  ەەااکاای شااار بااۆ زیاااد 
باااکاااەێ بەجاااۆرێااا  کە 
ایااااناااااااکااای شاااایساااوە و 
ئاایاارااساااناای بااۆ  ااۆیاااە و 
 ااااابانەکاااناایاااە دەسااوەبەر 

 ....بکەێت

کرێکارانی بەمەبەستی پێدانی موچەکانیان، .. پاشماوەی
 ! ژینگەپارێزی سلێمانی دەستیاندایە مانگرتن

 

: کوردستان کرێکارانی
کۆبوونەوە گشتیەکانی 

خۆتان سازبدەن 
ونوێنەرانی خۆتان 

لەڕێگای و هەڵبژێرن
نوێنەرانی دڵسۆزی 
خۆتانەوە داکۆکی لە 

 !مافەکانتان بکەن
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مـوو  ی هه وانه پێچـه بـه
کـانی  ستـه ژێـرده  چینـه

له  ، کــــه  وه تره
ڵگای  کۆمـه مێـژووی 

ریـدا ژێـر  شـه بـه
بوون، چینی  ستـه ده

کرێکار ناتوانی ئازاد 
ی  وه ر ئـه گـه بێـت، مـه

ڵگای  مـوو کـۆمـه هـه
 ! ت ئازاد بکا ریـه شـه بـه

 

 

بەرزبونەوەی ڕێژەی بێکاری، کرێکاران   
 !دەخاتە بەرامبەر بەیەکەوە

 پەیامنێری |      
 دەنگی کرێکار

باااااااااااکااااااری وهەااری  
وگاااااەانااااای شاااااواااااومەك 
لەشاااارەکاااانااای هەرێااامااای 
کاااوردساااوااااە ڕسابەڕسا 
بەرەوزیاااادباااوە دەچااا ۆ 
شەوانە مەیدانی کەێکاراە 
تابەیانی کاەێاکاای تااادایە 
ولەچاااوە ڕواناای ئەوەداە 
کە کەسا  بات و بیانباتە 

کە  اوەنکاارێا  .  سەرکار
دەبیرن کۆمەەاا  کاەێاکاار 
بە اااااەایاای لە بەردەماایاادا 
ڕادەوەسااواان و دەکەونە 
واتە وا  و هەر یەکەیااە 
دەیەوێااااات باااااچااااااااااات 
وکاااارەکەی باااۆ باااکاااا ۆ 
جاری واهەیە کەێکارەکاە 
دەچن بەگێیەکداو دەباااوە 
شاااەڕیااااە وبەجاااۆرێااا  
حەقاادەسااوەکەیاااە دیااراارە 
 وارێ کە دواتە دەکەونە 
تۆمە  بارکەدنی یەکاواەو 

 ەتاااای “ : بەیەك دەەااااااان
ویەكاکایاواە  “   ..! ئاەانیەکانە
 ەتاااااای ئەم “ : دەەااااااااااات

و ئەویااوااە   “  ..! عەرەبااانەیە
 ەتای حاکاومە  دەگاەێ 

ڕێاایااداوە ئەمااانە بااااارە “ کە
وە .  “ کاااااوردوساااااواااااانەوە

جااااری واش هەیە کاااار 
لەکار دەتاەازێ و دەباااوە 
شااەڕە بااۆکااڕ و شااەڕە 
چەقۆ و دەیانبەنە ەاۆلایاڕ 

 ..  انە
ئەمشەو درەنپاناکی شاەو 
زەنپی مۆبایاەکەم لااادا و 

مری  یەکسەر هەەماپاەتاو 
وتم  ەرمو چاۆە باواوانام 
 ااابمەتااات باااکەم کااااااان 
جەنااااباااوااااە وتااای مااان 
کااەێااکااارێااکاام لە بەردەم 
ماااااابگەوتاااااای گەورەی 
ساامانیەوە قساە  لەگەڵ 

ئامە هاتوین لاااەە ..  دەکەم
شااەوانە تااا درەنااپاااناااااکاای 
شااەو ڕادەوەسااواایاان کە 
حەماااالااایەکااامااااە دەسااات 
کەوێ بەالم ئەوەنااادەی 
کەێکاری ئاەانی وعارەبای 
لایە و  دەچارە ساەرکاارۆ 
بەاڵم کەس ئامە نابا  باۆ 

بەڕای ئاااااااوە  ..  ساااەرکاااار
ئامە چ  بکەین و ەەنا باۆ 

 .کوێ بەرین؟
چااویاارەتە الی قاااماا اااماای 
سااااااااماااناای دەەاا  بااچاارە 
سەنادیاکاای کاەێاکااراە و 
ئەوە کااااری ئەوانە تاااا 
ڕێپایەکواە بۆ بادسزێاوەوە 
و ببانن چیوااە ەااادەەایانۆ 
ئەو کااا  مااراایاا  ئەوەی 
ەااااام بااکااەێاات بااۆتاااناای 

ئاااااااساااواااا بەڕای ..  دەکەمۆ
تۆچی بکەین باشەۆ مریا  
وە  ەەیااماراااەی دەناپای 

ەااا  “ : کەێاکاار  ەااام و 
هەرشواا  ئاااوە ئەوانەی 
لەومەیااادانە ڕادەوساااوااااە 
هەمووتاە کەێکارە و باۆ 
دەست کەوتارای کاار لەو 

ئااوە ..  مەیدانە ڕاوەسواوە
هەمااووتاااە باااااکااارە و 
بەدەریایەوە  اوەە ماراداڵ 
و اباننۆ کەوایە نابات بە 

هیچ جۆرێ  بە گاێ یەکادا 
بچن وناوناتۆرەی ئااەانای 
و عااااارەک و کااااوردو 
.. ئەمشااوااانە لەیەك باارااااان

هااااۆکااااااری ئەوەی کە 
بەناااااڕەحەتاااای کااااارتاااااە 
دەسااات دەکەوێ تەنااا اااا 
زسربونی رێێەی باااکااری 
وکەم بونی هەلی کارە کە 
وادەکاااااا  کاااااەێاااااکاااااار 
بەهەرچەندێ  بات بچاااوە 

وتاااااااااام .  سااااااااااەرکااااااااااار
 ااااوەناااکاااارەکااااە ئەگەر 
بۆیاە بکەێتۆ تەناانە  بە 
بەالشی  کەێکاراە بابەنە 
سااەرکااارۆ چااونااکە ئەواە 
قاااازاناااجەکەیااااە لەوەدایە 
کااەێااکاااراە قاابااوەاای بااکەە 
بەکەێی کەم وسەعاتکاری 
زسر کاااریاااە بااۆ بااکااا ۆ 
هەروەهاااااا ئەوە ئەوە 
باااازاڕە کەناااە ااای کاااەێ 
وویسوی هەلایاکاار دیااری 

بەدەریایەوە ماادام ..  دەکا 
کە قەیەانی ئااباوری هەیە 
وبەشی زسری ەا ساەکااە 
ڕاوەسواوە وبواری کاری 
باااایااااراااااسااااازی تااااوشاااای 
ڕاوەسااوااانااو کەماای هەلاای 
کاااربااووەۆ هەم  ااەسااەتاای 
کااار کەم دەباا   وهەم 
نە ەکەشای کەم دەباااتۆ 
چااونااکە ویساات لەسااەر 
هااااابی کاااری کااەێااکاااراە 
کەم دەباااااااااااااااااااااوەوە 
و اااااااوەنااااااکااااااارەکاااااااە 
ەاااااویسااواایاااە بەوە ناایاایە 
ڕێێەی زسری کاەێاکااراە 

کەوایە ..  بخەنە ساەرکاار 
نەباوونای کااار  ەتاای نە 
ئاااااەاناای و نە عەرەک و 

ئاااااااااوە بااااۆ .  نەکااااوردە
ڕووبەروباااااااونەەی ئەم 
وەزعە یەك رێااااپەتاااااە 
لەبەردەمەۆ ئەوی  ئەوەیە 
کە هەماااوتااااە لەدەوری 
یەك کااۆبااباارەوەو چەنااد 
کەس لەنااااو  اااۆتاااانااادا 
هەەاااباااێێاااەە لەوانەی کە 
قسەکەرە و گاوێایااە باۆ 
دەگەە وباوەڕتااە ەایایااە 
هەیە دواتااە بااچاارە الی 
قایم ام وەااای باڵااان یااە 
هەلاااای کااااارماااااە بااااۆ 
باادسزەرەوە یاااە باایاامەی 
باااااکاااریااماااە باادەناا ۆ ئەو 
دەتاااوانااااااات النااای کەم 
کەمااااا  وابااااات کە بەگااێ 
یەکوەدا نەچنۆ دەنا تادێات 
باااااکاااری زیاااد دەباایاات و 
ئەگەر بەم جاااۆرە بااایاااە 
کەنەوە تۆمە  بادەنە ەااڵ 
یەك نە قاااایااامااا اااام و 
. نە اوەنکار زەرەرنااکەە .

بەەکاو هەر اۆتااە زەرەر 
دەکەە وئەگەریااااااااا  
شەڕبکەە لەساەر ئەوەی 
کااارتاااە دەساات ناااکەوێۆ 
دەتاااە بەنە ەااۆلاایااڕ و 
غەرامە دەکاااەێااان یااااە 

 .. زیردانی دەکەێن

تەنااااانە  بەم وەزعەوە 
 اوەنکااریا  ئایاساوافاادە 
دەکااا و لەو دوبەرەکاای 
وشاەڕو ئااااوەیەی ئاااوە 
ساااااود وەردەگاااااەێ و 
بەەارەیەکی کەم دەتانابااتە 

بااۆ ڕوبەروو .  سااەر کااار
بااااااوونەوە لەگەڵ ئەم 
هەلومەرجە سە وە تەنا اا 
رێکخاەاوباوە ویەكا یابی 
 ااااۆتااااانە و  ااااۆتاااااە 
دەتااوانااااات ڕێااپااایەکاایااوااە 
بپاەنەبەر ئەویا  ئەوەیە 
سیاساوەمای ساەرەناوسای 
بپەنەبەر و بەشایاوەیەکای 
هاااوبەش  ااەسااەتاای کااار 
بەساااەر اااۆتاااانااادا دابەش 
بکەە وهەر ۆشواە ب یار 
بدەە کە هیچ کاەێاکاارێاێ 
بەکاااەێااای کەم نەچاااااااوە 

کاااەێاااکاااارەکە .. ساااەرکاااار
یەکسەر قسەکەی ەاابا یام 
و ووتی بااشاە بەقاوربااە 
ئەو قسااااانە  هەمااااوی 
ڕاساوەو ناابا  کاەێاکاااراە 
لەدای یە  بن بەالم ەااام 

بڵ  ئەو سایاساوەمە چایە 
 کەتۆ باسی دەکەیت؟

جارێاکایاواە دەساواکاەدەوە 
وتام ئاازیابم :  بەقساەکاانام

وە  چۆە سایەق ەااسای 
 ەتەکاە لە ۆیاە دوسا  
کەسیاە داناوە وتەنبیامای 
ساااەرەکاااانااایااااە باااۆدەکاااا 
وڕێااااپااااانااااادەە هاااایااااچ 
شۆ اەێێ ساەرەی ئەوی 
تااە بااخااوا وبەەااااای کاااتااو 
هااااتاااوچاااۆ هەر ساااایەق 
ساااااااەیاااااااارەیە  دوای 
گەیاااناادناای نە ەرەکااانااای 
دەگەڕیاااااااااوەوە گەراج 
ودوباااارە نااااوی  اااۆی 
دەنااااوساااا  ودەچاااااااااوە 
سااەرەوەۆ تااا ئەو کاااتەی 
سااەرەی دێاات چاااوەڕێ 

بااااشاااە ئاااااااوە ..  دەکاااا 
. بااااۆناااااتااااواناااان وابااااکەە
هەروە  وتاام لە ااۆتاااە 
ساا  کەساااااێ کەجاایااپااای 
باا واتااانە هەەااباابااێێااەنااو 
دە اااوەرێاااێ بەدەساااوەوە 
بپەە وناوناوسای هەماوو 
کەێکاارەکااە باکەە وهەر 

.. کەسە بەەاای ئایاشاەکەی
کاااتاااااێ کە اااوەنااکااارێااێ 
دێااات وداوای کاااەێاااکاااار 
دەکااا  لە هەر بەشاااااێۆ 
ئاااااوە بااۆی دیاااری بااکەە 
وکەێکارەکە بخرەساەرکاار 
هەرکاااتاااااێ کااارەکەشاای 
تەواوبوو کەگەرایەوە باۆ 
مەیااااااادانەکە دوباااااااارە 
سەرەبپاەێاو نااوی  اۆی 

ئەمە زسرکارێکای ..  بروس 
سادەیە  ودەکەێ دەسوای 
باااۆ بەرە بەمەرجاااااااێ 
کەێکارەکااە لەدەوریایە  
کااۆبااباارەوەو بااباناان ئەمە 
تەنااااااا اااااااا ڕیاااااااپاااااااای 
بەدەسو ارانی ڕیکو ەااکای 
کاااارەو ڕێاااپەش ناااادەە 
بەوەی  ااااوەناااکاااارەکااااە 
بەئارەزوی  ۆیاە کاەێای 

 ..    کەم بەکەێکاراە بدەە 
کەێکارەکە دوای ساوەااس 
و ەابانیان باۆ وەاڵمەکەی 
ماااااااان تەلە ااااااااونەکەی 

 ..دا ست
  
  

 

  گفتوگۆی  ی ڕێگه کرێ له   ی سااڵنه  ری سه کرێ و چوونه  می كه  النی  دیاریكردنی
و حکومەت،  ن ن  خاوه    رانی نوێنه  ڵ گه كرێكاران له  رانی نێوان نوێنه  شی هاوبه

 !لەئاستی سەراسەریدا، خواستی کرێکارانی کوردستانە

ەەیااامااراااااەی دەنااپاای 
کەیکار سەر لەبەیاانای 

 ٠٠/٠/٠٢٠٢ڕسای 
بەمەبەسااااااااااااااواااااااااااااای 
بەساااااااەرکاااااااەدنەوەی 
یەکا  لە ەەڕساەکاانای 
تەالر سازی لە شااری 
سااااایااماااناای کە لەالیەە 
گەوەی کوماپاانایااکاانای 
نەجاامەدیاارەوە بەرێااوە 
دەچااااااات ویساااوااامااااە 
سەردانی ئەو ەا ساەیە 
بکەین ەارساڵ جاارێا  

سااااەرداناااای هەماااااە 
ەااا ساەمااااە کاااەد کە 
سااااااااااااااااەرەتااااااااااااااااای 
دەسااااوااااپاااااااااکااااەدناااای 
کارکەدە بو تاایادا ەاار 
توانایاوامااە لەنابیاکەوە 
سااەرداناای ئەوشااوێاارە 
بااااکەیاااان و هەناااادی 
زانااااایااااااری لەساااااەر 
کاروباری کەێکاراە لە 
زمانی کەیاکاارەکاانەوە 
بەدەست ب ارایان بەاڵم 
ئەمساااااااڵ بەهااااااۆی 

گەورەبونی ەاەساەکەو 
بەرزبااااااااااااااااااااااونەوەی 
تەالرەکااااانەوە نەیاااااە 
هاااااشاات زسر ناابیاا  
بیرەوەۆ شایاانای بااساە 
هەناادێ لەتەالرەکاااناای 
ئەو ەا ساەیە نابیااکەی 

ن ۆم بەزباونەتەوەۆ  ٢٠
ئەمە لەکاتاکادا  ااوەە 
کاااوماااپاااانااایااااو ەااا ساە 
ەاااایااااشااااەسااااازیەکاااااە 
بەردەوام هاااواریااانەو 
دەەااااااااااان قەیاااااەانەو 

کاااارەکاااانااامااااە زەرەر 
دەکاۆ بەاڵم لەڕاساوایادا 
ئاسوا  ااوەناکاارەکااە 
هابی کاری هەرزانیاە 
لەبەردەسااااوەو چااااۆە 
بییانەوێات ئااوهاا کاار 
بەکاااەێاااکااااراە دەکەەۆ 
هاااۆکاااارەکەش ئەوەیە 
ڕێێەی باکاری یەشاواا 
ڕوو لەساااااەرەوە و 
هەااری و نەباااونااای 
یە ەی کاااەێاااکاااارانااای 

 .بەرنەداوە 

ئەم هەلاااااااااومەرجە 
سااااااااااە ااااااااااوە کە 
داسااەەااااارااەاوە بەسااەر 
کااەێااکاااراناادا ئەوماااە 
ەااااادەەاا  کە ەاااااویسااوە 
کاااەێاااکااااراە چااایاااواااە 
ەەرتاوباااڵو نەباان و لە 

ناااوەنااادەکااانااای کاااارو 
شااوێااراای ایاااناایاااناادا 
لەدەوری یەکااااااوااااااە 
کااۆباایاارەوەو ڕوبەروی 
 ااوەناکاارو دەسااەاڵ  

 .ببیرەوە 

پەیامنێری دەنگی کرێکار لە سەردانێکی 

 !مەیدانیدا 
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 ئاشتی محمد ساڵح

  

 تەندروسوی و سەالمەتی و ایرپە  
(HSE:)  ئەوبەشەیە لە کارگەکاە و

کۆمپانیکاندا بەرەەسیارە لەسەالمەتی 
و تەندروسوی و ەا  ڕاگەتن و 

ڕە  ساندنی و ەاراسوری ایرپە 
ایرپەیەکی لەبار و گونجاو بۆ 
کەێکاراە و کارمەنداە لەکاتی 

 .کارکەدندا
هەموو ئەو  (: Health) تەندروسوی

ڕێپایانەیە کە دەگیەێرە بەرلە کاتی 
کارکەدندا بۆئەوەی جەسوە ەارێبراو 
بات لە مەدە و بەیرداربووە و 

 .نە ۆشکەوتن
S) سەالمەتی a f e t y : هەموو ئەو (

ڕێپایانەیە کە دەگیەێرە بەر بۆ کەم 

کەدنەوە یاە کۆنوەسەکەدنی 
 .مەتەسیەکاە لە کاتی کارکەدندا

هەموو ئەو  (:Environment)ایرپە
ڕێپایانەیە کە دەگیەێرە بەر بۆ 
کەمکەدنەوە یاە کۆنوەسەکەدنی 
مەتەسیە ایرپەیەکاە و ڕە ساندنی 

 .ایرپەیەکی لەباربۆکارکەدە
بۆچی ەاویسوە یاساکانی سەالمەتی 
 ج  بەج  بکەێت لەکاتی کارکەدندا؟

 :وەاڵم
:  Legal)   یاسایی/٢   ندی ب  یوه ە (

یاسای   ك   ی  ه  الیەنە یاسایەکەوە 
کارکەدە ڕێپە نادا  کارمەنداە و 
کەێکاراە لەکاتی کارکەدندا 

ركی  ڕوبەڕووی مەتەسی ببرەوە ئ 
شوێری )دابیركەدنی   ل   ە كاره  اوه

  ۆ ئاماەی  الم  كاركەدنی س 
می كاركەدنی    ۆ سیسو  الم  س 

.(    ۆ هود الم  س  . تاکو بووانەێت .
و  کارمەند یاە كەێكارێكی كارام  

ردروست بکەێت بۆئەوەی  گ  ەیش 
کارمەنداە و کەێکاراە سەالمە  بن 
لە کاتی کارکەدندا و بەدووربن 

 .لەڕوداوەکاە
ندی  یوه ە  (: Moral) مەسڤایەتی/  ٠
کە   ی  مەسڤایەتیەوە ه   رك  و ئ  ب 
تیۆ  ی  ساكی تەه  رك  رانب  سا  ب  ك 

امارەیەکی زسرکەێکار و کارمەنداە 
كاتی كاركەدندا گیاە   سااڵنە ل 

بن  ە یاە بەیردارده ده ست ده ده ل 
هۆی  وە ب  ك   ۆش ده یا ود ن 

ند  س  ە   م  اڵم ئ  ۆ ب  وه كانیان  كاره
گشوی   ب   وه ەپ  ە كۆم  الی  ل   كەاونی  

  كا  ك  داوا ده  ەپ  كۆم   وه
  بن  الم  کارمەنداە و کەێکاراە س 

 .لە کاتی کارکەدندا

ندی  یوه ە  (:Financial)ئابووری/ ٠
ڕووداو و   ك   ی  ه   وه و ڕاسوی  ب 
كاە لە کاتی کارکەدندا   ۆشی  ن 

  ۆ بۆ نمون  ی  تاچوی مادییاە ه 
  ب   وه كاتا  ڕووداوێ  ڕودەدا  ئ 

و ۆبات  و ۆ یا ود نا ڕاسو  ڕاسو 
و  ندی ب  یوه ە   بات ك  تاچووی ده

ندێ  کا   ۆ ه  ی  ه   وه ڕووداوه
دەباوە هۆی وەسواە یاە ڕاگەتری 
کارکەدە لە کارەکەدا یاە قەرەبوو 
کەدنەوی قوربانیەکاە یاە کەس 
وکاریاە لە ڕاسویدا ئەمانە هەمووی 
تاچوە دروست دەبات لە 

 .سەرکۆمپانیا و ڕێکخەاوەکاە 
بات ڕێكخەاو وکۆمپانیاکاە و  ده
ندروسوی و  می ت  كاە سیسو  تاك 
ە  ج  بك   تی و ایرپە ج  ب  الم  س 
ر  ب  شوێن و کاتی كاركەدنداۆ ل   ل 
  ل   ی ك  جیاوازان   و هۆكاره ئ 
ی ە  کەاوه ۆ  ئامااه  وه ره س 

هەروەها کەسانی بەئەزمووە و 

شارەزا دانەێت وەکو کارمەندی 
تەندروسوی و سەالمەتی و ایرپە 
تاکو بووانن لەکاتی کارکەدندا 
مەتەسی ڕوداوەکاە کەم کەنەوە 
لەڕێپەیی کەدنەوەی  ول و ڕاهاراە 
  و دانانی هامایی ئاگادارکەدنەوەوە

 .بۆ کارمەنداە و کەێکاراە

 !!تەندورستی وسەالمەتی ژینگە

لەسەرداناکی مەیادانای دەناپای 
کەێکاردا چاوماە بەدێمەناااکای 
سااااەرنااااج ڕاکااااااااا  کەو ۆ 
وەسوایەکی دیوار داربەسواکای 
دورسااوااکااەدبااو بااۆ دیااوارێااکاای 
هەادە چین بەرز بە باااۆ  و 
ساااااە ساا  چاایاان باااااۆك بە 
مەشکەیی ودەب  باۆك هەشات 
چین باۆك بە مەشکەیی وتااك 
باااااۆك دوساااااەی دەساااناایااواام 
لەسااەری بە دوەااارچە تە ااوە 
بەیەکەوەی نابوو بۆ مەسا ەی 
چااوارمەتااە ەاااناای ودوداریاا  
وەك ەاڵ ەشت بۆ هەردو دیاوۆ 
ئەم جاااۆرە داربەساااوە زسر 
دەگمەنە و مان بەش بەحااەای 
 ااۆم ناابیاا  بە چاال ساااڵ 

بیراسازبوم ودەیاە ئیشی زسر 
لەوە بەرزتاااەم ئەناااجااااماااداوە 
وئاایااشاای تااەیشاام زسرباایااراایااوە 
بەاڵم لەم جااۆرە داربەسااوەم 

 .نەبیریوە
ساڵوم لەوەسواو کەێکارەکانای 
کەدو ئەو وێارەیەی ساەرەوەم  
چەکاندو کەوتمە قسە لەگەەیاە 
وەسواکە وتی ماامە دیاارە تاۆ 
وەسواایات وبەەااای قساەکاانات 
بات شارەزایت بۆیە سەرنجات 
چووە سەردار بەساەکەمۆ وتام 
ئەوە شارەزایی بۆ چایایە هەر 
کەسااااااااا  سااااەیااااەی ئەو 
داربەسوەی تاۆباکاا هەسات بە 
تااەسااراااکاایەکەی دەکاااۆ وتاای 
چاایاابااکەم وتاام بااۆچاای بااکەیاات 

دەتوانیت بە اوەنکارەکە بڵااات 
ئەساکەلەی  ەنایات باۆ دابارا ۆ 
کەواتە تاااۆ هەڕەمەکااای ئەم 

وتی چایاباکەم .  ئیشە  گەتووە
کە ئیا  دەگاەێان  ااوەناکاارە 
باااساای بەرزی باایااراااکە ناااکااا 
ئاایاامەش زسر گااوێ نااادەیااراا  
ئەگەر داوای زسرشاات باکەیاان 
ئیشماە دەسات نااکەوێۆ وتام 
بااااشاااە کەواتە تاااۆ  ااااۆ  
مااوعااامەلە  نەکااەدووە  ااۆ 
ئەگەر بیرااکە بەرزیا  نەبااات 
هەر دەباااا  داربەسااااوەکە  
مەزبااو  بااااات ئااا ااە ئەگەر 
بەربیوەوە ئازار  ەادەگاۆ وتای 
چیبکەین ناچااریانۆ بەهەرحااڵ 
ئەمە واقاایااعاای ایاارااپەی کاااری 

کااەێااکاااراناای باایااراااسااازیە و 
بەردەوامی  گوێ بیسوای یااە 
بیرەری ئەو ڕوداوانەیان کە لە 
کوتوەا ێاکادا کاەێاکااراە دەبارە 
قاااورباااانااای وایااااە لەدەسااات 
 .دەدەە یاە کەم ئەندام دەبن 

ئەم واقیعە تااەەی کاەێاکاارانای 
تاادایە لەکااتاااکادایە وەزارەتای 
تااایاابە  بەکااار هەیەو دەباا  
زسربەوردی چاودێەی ایرپەی 
کاری کەێکاراە بات و جۆرێ  
لە تەنبیم باۆکااری کاەێاکااراە 
دابارا ۆ هایاچ بایاراایەك لەهایاچ 
شااوێاارااااااێ ناااکاااەێاات ئەگەر 
کۆمەەاێ ڕوسوماا  و بااجای 
لااا  وەرنەگااایاااەێ هەر بەو 
ڕوسااوماااتە دەتااوانااەێ گشاات 
شااوێاارااکااارەکاااە بااخااەێااوە اێااە 
چااااودێاااەی وردی وەزارەتاااو 
مااااوچەو مەعاااااشاااای هەمااااو 
چاااودێااەو ئەو سااوااا ااانەشاای 
ەابدرێ کە کۆناواەسەای باازاڕی 
کااردەکەەۆ بەاڵم بەدا ەوە لە 

کاتی ڕوداودا دەەااان کاەێاکاار 
 ۆیاە ناهۆشیارەۆ ئا  بااشاە 
کە کااەێااکاااراە ناااهااۆشاایااارە 
دەئاوە وەرنەوە هۆشی  ۆتاە 

چاااااااوێاااااا  بە ئەرکااااااو . و
 .وەزیفەکانواندا بخشاررەوە

 

ناسەالمەتی شوێنی کار  
 !!هۆکاری ڕوداوی دڵتەزێنە

 

 !کرێکارێکی تر بووە قوربانی ڕوداوەکانی شوێنی کار
 

ئارام ساالر )ساڵ کە ەەکی قەزای دووکانەۆ بەناوی  ٠٢ۆ کەێکارێکی تەمەە ٠٢/٠/٠٢٠٢ڕسای یەکشەممە ڕێکەوتی 
و ماوەی مانپاێ دەبوو لەگەڵ کۆمپانیای دەلۆ کاری کەدووەۆ کە کاری ب ینۆ (  نەجیم

مەتەیی ساامانی دەکا  کە بە ئۆتۆبانی  011تاکەەەڕێێکەدە و ە کەدنەوەی شەقامی 
زانیاریم لەسەر "باوکی ئارام لەبارەی چۆنیەتی ڕووداوەکە گوتیۆ .  باباە ناسەاوە

شوێری ڕووداوەکە نییەۆ هاشواش تەرمەکەم نەبیریوە بۆ ئەوەی ببانم شاوازی 
بەرکەوترەکەی چۆنەۆ من لە دووکاە بوومۆ تەنیا زانیاریی ئەوەیاە ەادام کە کوڕەکەم 

بەەای زانیارییەکاە ڕووداوەکە لە شوێری وەسوانی ئاماەەکاە .".  بەر عادیاە کەوتووە
گەنجەکە لەکاتی کارکەدە لە مەکیرەی یەکاێ لە ئاماەەکانی ەانکەدنەوەۆ .  ڕوویداوە

کاتاێ بەرزی کەدووەتەوە بۆ ئەوەی کاری تادا بکا ۆ مەکیرەکەی بەسەردا 
. بەردەباوەوە و بەر سەری دەکەوێت و بەیردار دەبات و ەاشاە گیاە لەدەست دەدا 

شایانی باسە بەەای گەێبەسوی کۆمپانیای قەیواە لەگەڵ کۆمپانیاکەۆ سەالمەتیی کارمەنداە و هەر ڕووداوێێ لە 
  .شوێری کار ڕووبدا ۆ لە ئەسوۆی ئەو کۆمپانیایەیە کە کارەکە بەڕێوە دەبا  قەرەبووی  ابانی قوربانیەکەبکاتەوە

 

ئاماری قوربانیانی شوینی کار، 

 !ڕوو لەزیادبونە 
 

کەێکار لەهەرێمی کوردسواە بە  ٠٢لەماوەی چەند مانپی ڕابەدوودا 
کەێکاریاە  01هۆکاری جیاواز و لەکاتی کارکەدندا گیانیاە لەدەسوداوەۆ کە 

کەێکاری  لە ساامانی و دوو  01لە هەولاەەو یەکاکیاە لە سۆرانە و 
  ٠٢٠٢لەالیەکی تەیشەوە تا ساەی .  کەێکای  لە دهۆ  گیانیاە لەدەسوداوە

هەزار کەێکار دەسوەبەری کۆمەاڵیەتییاە بۆ کەاوەۆ کە  ٢٠بەگشوی 
بەبەراورد بەسااڵنی ەاشوو .  هەزار کەێکاری بیانی هەبووە   لەناویاندا نۆ

ئەمە .  ڕووداوەکانی شویریکار و اامەەی قوربانیەکاە ڕوو لەزیادبوونە
لەکاتاکدایە کەبەشی زسری کەێکارەکاە بەهۆی ڕووداوەکانی کارەباۆ 
ئاگەکەوترەوەۆ کەوترە وارەوە لە شوێری بەرز و رووداوی هاتووچۆ گیانیاە 

 .لەدەسوداوە
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ندتركردنیمهوڵهدهتیکان،سیاسهئابوریهتگوزاریوپڕۆژهتیکردنیخزمهتایبهبه
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 0202 ئەپرێل/ نیسان / م  ساڵی دووه( 20)  ژماره

 انە نشیری لەکەرتای گساوایۆ 
واتە تەمەناای کاۆتااایاای هاااتااراای 
کارکەدنی  ەرمانبەری حکومی 
کە بەیاسای باری شارساواانای 

باااااپااوماااە هەر .  دیاااری کااەاوە
دەوەەتاێ شاوازێکای تاایابەتای 
 ۆی هەیە و بە ەای شاااوازی 
ایاااانااای هااااوواڵتااایاااانااای و 
سیوەماکی سیاسی و ئااباوریۆ 
یاااساااکە دادەنااەێااتۆ هەروەهااا 
تەمەنااای ماااەدە و ئااااساااوااای 
تاااواناااایااای و جەساااوەیااای و 
شاااااوازی ایاااە و ئاااسااواای 
گااوزەراە وتااوانااایاای دەوەە  

 .یاساکە دیاری دەکەێت 
لە عاەاق وهەرێمی کوردسوااە 
یاسای  انەنشیری بەیاسایەکی  
تااایاابە  دەرکااەا لەاێااە ناااوی 

قانوە قیااد  مەجاااڕ الا اورە ) 
کە  ( ٢٢/٠/٢٢٢١لە٢١٢ماااەقااام 

تااااااایااادا مااااوەی کاااارکاااەدنااای 
 ەرمانابەر وکاەیاکااری بەشای 
کەرتی دەوەەتی دیااریاکاەد کە 
تاکەای تەمەنای  اانە نشایارای  

ساڵ دانەا و دوای چەنادیان ٦٠
بااا یاااارو ڕێاااراااماااایااای یەك 
بەدواییەك ماوەکە کەم وزیااد 

بۆ نمونە ەاەی وەزیافای .  دەکەا
بەرێاااااوەبەری گشاااااوااااای و 
ڕاوێاااێکاااارو دکاااواااۆرو ئەو 
 ەرمانبەرانەی ەاویسویاە زسر 
ەااااااای هەباااوو باااۆ یااااسااااکە 

ساااڵ (  دوبااۆەااااارااج) زیااادکااەاو 
سااااڵ ( ٦٠) زیااااتاااە لەتەمەنااای 

درێااێکااەایەوە بااۆسااەر ماااوەی 
وواتە  باایاامەی .   ااانەنشاایااراای

کۆمەاڵیەتی  ەرمانبەر باۆ ئەو 
کەساانەی کە هاااشاواا مااوەی 
 انەنشین بونیاە مااوەۆ بەاڵم  
تااوانااای جەسااوەیاای و ااکااەیاااە 
الوازە باااااۆ ڕاەەرانااااادنااااای 

ئەم کەساااانە  .  کاااارەکاااانااایااااە
لەکاتی  ەرمانبەریدا بەێ  ەارە 
لە مااااوچەیاااااە دەباااا درێاااات  

٪بەەااااااااااای ٠٪باااااۆ٢بەڕیاااااێەی
موچەکەی کە بە ەاای ماوچەی 
برەڕەتی ودواتاە بە یااساایەك 

ی ( ٪١٪باااۆ١) کاااەابە ڕێاااێەی 
بااارەرەتااای ودواتاااەیااا  دوای 
ئەوەی کە یاسای نوێی عاااەاق 

ی ( ٪١) دەرچو ب ەکە بەرێێەی 
. لە موچەی برەڕەتی جاپیە کەا
لەهەرێااماای کااوردسااواااناایااا  
هەمااااە یااااساااا جااا  بەجااا  

دەکەێت لەکااتای  اانەنشایارای 
ی کاۆی ( ٪٢٢) کەدە بەرێێەی 

مااوچەی باارەرەتاای مااانااپااانە 
دەدرێ بەکەساااااااێ کە اااانە 
نشیری دەیپەێوەوەۆ ئەمەش لە 
بانکا  وەری دەگەێات کەەااای 

 .دەەان بانکی  انەنشیری
هەروەهاااا لەکااااتااای دەوامااای 
ئاسایدا ئەو ب ەەارەیەی کە لە 
 ەرمانبەر دەبەدرێتۆ دە ەێاوە  
سرادوقاااكەوە کە ەااای دەەااان 
سردوقی  انەنشیری ومااناپاانە 
لەوێاااادا کااااۆی دەباااااااااوەوەو 
دە ەێوە  بمەتی  انە نشیارای 

واتە .  ومااااوچەی گشااااواااایەوە
ماوچەی  ەرماانابەری دەوەە  
بەیاسا دیاری کەاوە کە چەناد 
 اسیەتاکی هەیە کە بەێوایە لە 
. مااوچەی ئاایااسااماای باارەڕەتاای
برەڕەتی  واتە ئەو ماوچەیەی 
کە کەسەکە ەااای دادەمەزرێات 

ئەمەش  شاااوەیەکە بەەااااااای 
با وانااامە وشااوێاراای کااارەکەی 
دادەنەێت هەروەها دەرمااەەش 
شاااماااولااای دەکاااا  کەچەناااد 
جااااۆرێااااکە وە  دەرماااااەەی 
جاااپاایاەو دەرمااەەی چەساپاااو 
واتە ساااابااات وگاااۆراو وەك 

 .ئەوەی الی  وارەوە 
مااوچەی ئاایااسااماای تەناا ااا /  ٢

ئەوباا ە ەااارەیە یە کە ەااااای 
 . دادەمەزرێت

موچەی برەرەتی واتە با ی /  ٠
ئەو ەاااااارەیەی کە ەااااااااااای 
دادەمەزرێ لە گەڵ دەرمااەەی 

 .جاپیە
ماااوچەی تەواو واتە ئەو /  ٠

ماااوچەیەی ەااااااای دادەمەزرێ 
لەگەڵ دەرماەەی گاۆراو لەگەڵ 

 .دەرماەەی چەسپاو
 : دەماەەکانی  چەند جۆرێکن

(: سابت) دەرماەەی چەسپاو /  ٢
ئەو دەرماەەیەیە کە چەساپااوە 
و ناااگااۆرێاات وەك دەرماااەەی 
بااەوانااامە و ااااابانااو مااراااڵ کە 

 .نەگۆرە
دەرمااااەەی نااااجااااااااپاااایااااە /  ٠
ئەو دەرمااەەیەیە کە ( :  گۆراو) 

بە ساااەوشاااوااای کاااارەکااااە 
دەگاااۆرێااات وەك دەرمااااەەی 
تااەسااراااکاای وەااایەو ساارااوری 
جاااوگاااەا ااایااااو هااایاااواااە کە لە 
کااارێااکەوە بااۆ کااارێااکاای تااە 

هەمااو دەرماااەەکاااە .  دەگااۆرێ
ڕێێەیی بات کە دە ەێوە ساەر 

 .موچەی ئیسمی 
ئەم باااابەتە لە :  تااااااابااایااارااای

ئااااماااادەکاااەدنااای هااااورێەکااای 
کەێکارە لە یەکا  لەکارگەکاە 

 ..   نەویست ناوی ب ارین
  
  

 خانەنشینی لەکەرتی گشتی چۆنە؟

 

نامەیەک لەکارگەی ئاسن و 
!پۆاڵی ماسەوە   

 

کارگەی ئاسن وەۆاڵی ماسۆ یەکاکە لەو ە ساە گەورەو سوەاتیجایاانەی 
عاەاق کە بەتاازەتاەێان وبااشاواەێان تەکارەلاۆایاای هااوچەرخ کااردەکاا 

ئەم ەاەساەیە .  ونمونەی باشوەین کارگەیە بۆدوروسوکەدنی ئاسن وەۆاڵ
دەکەوێوە نبی  شارسچکەی گۆەاەە لەسەر رێپای سااااماانای کەرکاوكۆ 
سااڵنە یەك مایۆە و دوو سەدو ەەنجا هەزرار تەە شا  بە شاااوەی 

کەێکارو  ەرمانبەر کارێ تیدا دەکاا ٦٢٢نبیكی .  جۆراوجۆر بەهەم دێر 
 .سەعاتیە ٠٠بەشاوەی وەجبا  و کارتیدا 

نامەیەك بەناوی دەسوەیەك لە کاەێاکاارانای ئەم کاارگەیە هااتاووە باۆ 
ڕسانامەی دەنپی کەێکارۆ لەم نامەیەدا کەێکاراە دەەاان ئااامە تااسااەای 

واتە ئەگەر بەەاارەی .  مانپانە موچەکانمااە بە دسالر وەردەگاە ٠٢٢١
ئەواە دەەااان لە .  عیەاقی  موچەیاە بدایە بەنە ای دسالر دەیاانادایارا 

نااە اای دسالر کەمااااا  بەرزوناابماای کااەد ئاایااوااە ئەوکاااتە ٠٢٢١ساااەاای 
ب یاریاندا مانپانە دسالر بە سەدوبیسوو س  هەزار دانااان ولەوکااتەوە 
وەك  ۆی ماوەتەوە ۆ ئەم دەسوەیە لەکەێکااراە لەناامەکەیاانادا دەەااان 

هەزرا دیاراار بەاڵم ٢٠٢ئاسوا نە ی دسالر بەرز باوەتەوە باۆ ساەرو 
یەشوا ئامە موچەکانماە هیچ  ەرقای نەکاەدووەۆ ئااماااە بەوەشادەدەە  
لەئیدارەوە داوایاە لە ئەحمەد ئیسماعیل کەدووە کە بە ناە ای ئاااساواا 
موچەیاە ە  بدا بەاڵم ڕازی نەبووە ووتویەتی کەواتە ئەگەر دسالر باو 

ئەمە لەکااتاااکادا ئاااساواا .  بە سەدودە ڕازی دەبن موچەکانوااە داگاەم؟
نە ی شی  بەدسالر دە ەسشن و زسرلەجاراە زیاتە قاازاناج دەکەە و 

 .سەر یاتی  هیچ کەمی نەکەدووە
ئەواە داوادەکەە دەنپیاە بپەێرین بە الیەنە ەەیاوەنادیادارەکااە و ڕای 
گشوی لەم زوەمەی  اوەە کارگە ئااگاادار باکەیارەوەۆ ئااامەش لەساەر 
وەعدی  ۆمانین و لەهەر شوێراێ کەێکاراە دەنا  هەەاباەە ونااڕازی 
بن لەهەرشوا  ەشپیەیاە دەکەین و ەەردەش لەسەر ناحەقی وزوەم لە 

 .کەێکاراە لەالیەە  اوەنکارەوە هەەدەماەان 

کااك مەریاواە ساەرەتاا :  دەنپی کەێکار
ساوەااس باۆئەم کاااتەی کە بەئااامەتاااە 
بە شاایۆ دەمەوێاات گاافااوااوگااۆکەماااە 
لەوێووە دەست ەابکەم ولااوااە باپاەسام 

 ئاوە لە کەیەکەوە ئەم کارەدەکەە ؟
دەسوام کاەد ٢٢٢٠من لەساەی : مەریواە

بەکارکاەدە و اۆم ساەربە اۆ دەساوام 
دایە ئەم کارە ەاشوە ماوەی یەك سااڵ 
الی کەسا  شاگەدبوم ئیراجاا تاوانایاوام 
سەربە ۆ کاربکەم ۆساەرەتاالە لەبەغادا 
کارم دەکەد دوکانماە لە نە ەقەی بااک 

ڕێاابیااێ دوکاااە بااویاان ..  الشااەجاای بااوو
هەموماە دەال  بوینۆ ئەوکا  جاۆرێا  
لە هاودەی هەبو لە اکاەمە بەیاانایااە کە 
دوکاااانااامااااە دەکاااەدەوە هەریەکەمااااە 
کااورساایەکاای لە بەردەم دوکاااانەکەی 
دادەناااا و ئەگەر یەکەم ماااوشاااوەری 
دەچووە الی ئیاواە کاورسایەکەی الدەدا 
نیشانەی ئەوەبو سفواحی کەدووە ئایاواە 
دەچویرە دەرەوە ئەگەر کەسا  ب ااتاایە 

دەماااە ناااردە الی ئەوەی کە یەشااوااا 
ساافااواااحاای نەکااەدووەۆ ئەوکاااتە باایااەمە 
نەقااابە مااوساای ەااااادەدایاان ومەعااجااوناای 
دەدایر  هەموشواکی بۆ دەکەدینۆ بەاڵم 

 . ئاسوا وەزعەکە بەتەواوی گۆڕاوە
کاااك مەریااواە ئەم :  دەنااپاای کااەێااکااار

 شوێرکارە هی  ۆتە یاە بەکەێیە؟
 .نا کەێیە: مەریواە

تۆ انوی  ۆ  هەیە یااە :  دەنپی کەێکا
 بەکەێ دادەنیشی؟

 .نا  انوی  ۆمە: مەریواە
کەواتە دەتااواناایاات بەم : دەناپاای کااەێااکااار

 کارە اییاە بکەیت؟
ناااا زسرساااە اااوە مەماااەەو :  مەریاااواە
 مەاێیە؟

 هۆکاری چییە؟: دەنپی کەێکار
دەالك زسرە ئاااااسااوااا :  یەکەم:  مەریااواە

: دوەم.  رسا دەتوانیت بابایاوە دەالك٢١بە
باااازاڕی کاااار  ەوزایە هااایاااچ جاااۆرە 
تەنبیما  نییە نەقابە ئاسوا هیچ دەوری 

: سااااا ەم..  ناایاایە وهاایااچ بااۆکەس ناااکااا 
هەزار ٢١گەانییە ئاااساواا مان مااناپاانە 

باااۆ اااۆەاااو ااااشااااك دەدەمۆ کاااارەباااا 
هەزار ٢١گەانکەاوەۆ یەك وەحدە باوەتە 

دیرارۆ زەریابە لەساەرمااە زیااد باووەۆ 
: چااوارەم.  دوو جااۆر کااارەبااا دەدەیاان

دواکەوتری ماوچە وای کاەدووە  ەەا  

باۆ ..  ئیوە بەدوای کەماالایااتادا نەگەڕێات
نمونە جاراە لەمانپاکدا  ەەکی جاارێا  
سەری چاك دەکەدو جاارێاکایا  ەشات 

ڕساجاارێا  دێاوە  ٠٢بەاڵم  ئاسواا.  مای
 .الی ئامە 

شااواااااکاایااوااەیاا  جاااراە هاایااچ کەس 
ەاااااااداویساااوااای ڕساانەی نەدەویسااات 
بایعیەکە هەموو شواکی بااشای تاااداباوۆ 
یەعری بەڕاسوی ئاسوا  ەدەما  سافاەە  
وحکومە  هیچ بۆ  ەەێ نااکاا ۆ باپاەە 
باااج و ەراجاایااشاای لەسااەریاااە زیاااد 

 .کەدوە
کەواتە کااك مەریاواە :  دەنپی کاەێاکاار

 چی بکەێت باشە؟
ئەب  بازاڕ تەنبیم بکەێ ئاوها :  مەریواە

بەم  ەوزایە ایاە نااچاااوە ساەرۆ ئەبا  
حکومە  بازاڕ ڕێکخا  وهەموو شوااێ 
چوارچاوەی  ۆی وەرباپاەێۆ هااوکاا  
دانانی نەخ لەسەر هەموشات ەاااویساوەۆ 
ئااا ااە ئەوەتە هەمااوشاات گااەاە بااووە 
 ١لەسەرماە بەاڵم یەشاواا مان دەبا  بە

هەزار ساااەرێااا  چااااك باااکەم بەو 
 .وەزعەشەوە کە بۆتانم باس کەد

زسرسااوەاااس کاااك :  دەنااپاای کااەێااکااار
 .مەریواە سەرکەوتوبن 

 سوەاس بۆئاوەش :مەریواە

 

خەدەمات سفرەو حکومەتیش 
 هیچ شتێک بۆ خەڵک ناکات 

 دەالک مەریوانی لەگەڵ گفتوگۆ

“ 

“ 
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کرێکار یان خاوەنکار، کێ   
 شایانی سوپاسگوزاریە؟

 

 مستەفا بنار|    
 

لەەەیوەند بە هاوکاشەی جی اانای 
کاااارەوەۆ گەلاااااااێ دیااااردە و 
تا وانیری سەمەرە و لاراپەوقاوچ 

یەکاێ لەو باۆچاوونە .  دەبیسوین
باااوانەی کەماایاادیاااکاااناای سااەر 
بەچیرای دەساەاڵ   بە  اەاوانای 
ڕەواجااای ەاااااااداوە ئەوەیەۆ کە 
ەاویسوە کەێکار سوەااساپاوزاری 

 . اوەە کاربات لە بەرانبەر ئەو کارەی ەای داوە
ڕەنپە ئەم بۆچوونە ڕاسات دەرکەوێاتۆ کااتاااێ لە ساایەی 
سەرمایەداریدا ایاە و گوزەراە هاردە ساە ات و داواربا  
وهاردە بیکاری بەر ەاواە باتۆ ئەوی  بۆ کەسااکای ئااماادە 
بە کار هەرچۆناێ بووە لەالیەە  اوەە کاارێاکەوە کاارێاکای 

لە الیەکی تەەوە کاب ک  لەسەر ەەیداکەدنی کار و .  ەادرابات
هەوەداە بۆ مسۆگەر کەدنی نانی ڕٶاانە هارادە داوارباووەۆ  
ئەوانەی کااااریااااە دەسااات دەکەوێاااتۆ لە بەرانااابەر ئەو  
باکارانەی ئامادەە هابی کاری  ۆیاە بفەسشن و ک یاریااە 

تەنا اا لەبەر ئەوەی دەتاوانان .  نییەۆ بە اوەوەر دەردەکەوە
بەاڵم نایاشاانادانای ئەم هااوکاااشاەیە بەم .  ناناێ ەەیدا بکەە

شاوەیە ەەردەیەکی تەنکە و توانای داەۆشیری ڕاسوایایەکاانای 
 .نییە

ئەگەر کاەێاکاار لەەا سساەی بەرهەما ااارااە وگاواساوەنەوەو 
گەیاندندا کار نەکا و  مەکیرەو ئامەاز و کاارگە نە ااتەگەڕۆ 
 اوەنکار چانە کاااڵکاانای بەرهەم دەهاااراااوات و ڕەوانەی 
بازاڕی دەکا  و چۆە بۆی ساغدەباوەوە ودواتاەیا  چاۆە 
قازانج کۆدەکاتەوە؟ ئەوە کەێکارە بە هاۆی کاارکاەدنایایەوە 
دەر ە  بۆ کەەەکەی زیااتاەی ساەرماایەی  ااوەناکاارەکااە 
.  دەڕە سارااات و  اۆشای تەنا اا حەقادەسات وەردەگاەێات
سااەرچاااوەی قااازانااجاای  اااوەنااکااار لەکااوێااوەدێااتۆ ئەگەر 

هەوەهاا  ااوەناکاار .  دەسوبەسەر ڕەنجی کەێکاراندا نەگەێات
وە   ۆی وبەهەمو سەرمایەکەیەوە  دەتوانات چای باکاا  
تااا کااااڵ بەرهەم باا ااااارااااات و لە بااازاڕدا ساااغاای بااکاااتەوە 

 ..  ودواتەی  قازانجی ل  بکا ؟ ئەگەر کاری کەێکار نەبات
ئەوە  اوەناکاارە :  بۆیە ڕاسوی هاوکاشەکە تەواو ەاچەوانەیە

ەاویسوە سوەاسپوزاری کەێکار باتۆ چاوناکە بە با  کااری 
چونکە بە .  کەێکاراە بەرهەم و کەەەکەی سەرمایەی نامارات

هۆی ڕەنجی کەێکارەۆ سەرمایەی  اوەنکار زیاتاە و زیااتاە 
دەباتۆ بەاڵم  کەێکار هەرچەندە زسرتاە وزسرتاە کاارباکاا  
دس ی ایانی ئەگەر  ەاەوە نەباااتۆ ئەوا تەنا اا لە جاااپەی 
 ااۆیاادا دەماااااراااااوەوە ولەو هەمااوو بەرهەمەی کەبەرهەماای 
هاااااراااوە ولەهەمااو قااازانااجەی کە سااوااویەتاایە گاایااە اااناای 
 اااوەنااکااارەوە تەناا اااو تەناا ااا کااەێاایەکاای بااۆ دەماااااراایااوەوە 

لە بەراناابەر ئەم ..  کەبەراماابەر بەایاااناااااکاای مەمااەەومەایە
هاوکاشە یەکجار نابەرابەرەداۆ هاشا چاوەڕوانی  دەکاەێات 

ئاایاا ئەمە .  کەێکاار ساوەااساپاوزاری  ااوەناکاارەکەی بااات
 !.ڕەوایە؟

لە هەندێێ واڵتانی جی اندا کەێکاراە تاوانایاویاانە لە ڕێاپەی 
 ەباتی یەکپەتوویاانەوە بە هەنادێاێ دەساواکەو  باپەە و 

بەدا ەوە لە .  نە اکای زیااتاە بە کاارەکاانایااە ەەیادا باکەە
کەوایە .  کوردسواە هاشوا نەگەشوۆتە سەرەتایاواەیان ئااسات

کااەێااکاااراناای کااوردسااواااە ەاااااویسااوە لە ڕێااپەی  ەبااا  و 
تاااااکااۆشاااناای  ااۆیااانەوە و بەهاااوەشااواایاایەکاای  ااەاواناای 
کۆمەاڵیەتییەوەۆ ما ەکانی  ۆیااە بەساەر  ااوەناکاارەکاانادا 
داسەەیرن وبۆ بەدەسو ارانی ایاناکی شایسوەی ئیراساانای و 
سەردەم ڕیبەکانی  ۆیاە یەکخەە بۆئەمەش ەاویسوە تەن اا 

 .چاویاە لە توانا و  ەباتی  ۆیاە بات
 

 عیرفان کەریم|     
و لە چاوەاکەوتاراااکای  ٠٢٢١ساەی 

لە وەاڵمااااای . تەلە ااااابیاااااۆنااااایااااادا
کە ئاااایاااا کاااوڕی   ەاااەسااایاااارێاااێ

کەێکارێکی شاارەوانایۆ دەتاوانااات 
باابااااات بە دادوەرۆ وەزیااەی دادی 

لەگەڵ ڕێابم باۆ )  میسە ڕایپەیاند 
گەلەکەماە بەگشویۆ بەاڵم دادوەر 
کەساایەتای و کااریابماای تاایاابە  

لە بااری   بە ۆی هەیە و دەبااات
ماااااادی و مەعااااارەویەوەۆ لە 
(. برەماەەیەکی بەڕێب و بەتواناابااات

بەدوای ئەم لادوانەۆ ناڕەزایەتیەکی 
بەر اااااەاوانااااای جەمااااااوەری لە 
کۆمەەپای میسەدا هااتە کاایەوە و 
ئەم وەزیەە نااچاارکاەا کە دەسات 

بەتەماااشااا .  لەکااار بااکاااااشاایااوەوە
کەدناکی سادە بۆ بارودس ای کاار 
لە کوردسواە و ئاسوای ڕێابگاەتان 
لە کەێکااراە لەالیەە دەساەاڵ  و 

یاااسااایاایەوەۆ دەباایااراایاان   لەباااری
بیەکەدنەوە و تاااەوانایارای   هەماە

ئەم وەزیااەە ماایااسااەیاایەۆ بەسااەر 
زی ریە  و بایاەکاەدنەوەی بەشای 
زسری بەرەەساە و دەسەاڵتدارانی 
حاااکاااومە  لە کاااوردساااوااااە و 
هەروەها سەرمایەداراە و  ااوەە 
کۆمپانیاکانداۆ زاەە و ڕساانە کااری 

لە کوردسوانداۆ کەێاکاار .  ەادەکەێت
و کااەێااکاااریۆ مااانااای ایاااناااااکاای 
ساااە ااات و ایااااە کاااەدە وە  
کەساااایەتااایەکااای  ەراماااۆشاااکاااەاو 
وەەراویب ەاو دەگەێراتۆ ک ێکاری 
باااۆتە داساااەەاااانااادنااای جاااۆرێاااێ 

سوکایەتی کردن بە کرێکاران و  
 !چۆنیەتی بەرەنگاربونەوەی

 !ڕێنمایی یاسایی بۆ کرێکاران
 !لە ئاسوادا لە کوردسواە کاری ە  دەکەێت ٢٢٢١ی ساەی ١٢یاسای کاری امارە 

ەاویسوە کەێکاراە لە کارگە و دامەزراوە ەایاشاەساازیەکاانای وەك کاارگەکاانای چایامەناواۆۆ 
شی ۆ ەااڵوگەکاانای نەو  و کاااڵاپە نەوتایەکااەۆ کاارگەکاانای باااۆكۆ  شاتۆ هەماو ئەو 
شوێرکارانەی کە بەردەوام لەکاارداەۆ تەناانە  کاەێاکاارانای  ابمە  گاوزاریا  دیا ەتای 

نەباو ئەوا  ااوەناکاار  ٠٠ئەگەر وابو بەگوێەەی مادە ..  گەێبەسوەکانیاە بدەە وببانن کاتیە
.. سەرەاچی لەیاسای کار کەدووەو دەب   ەورەە وەزارەتی کاری لا  ئااگاادار باکاەێاوەوە 

بەتاایابەتای ڕساوەی دوەمای ماادەکە .  هەروەها کەێکاراە دەب  ئاگاداری ئەوەش بن  ەا  تە سیە بۆ ماادەکەنای ئەم یااساایە نەکاەێات
ئەوە نییە گشت کەێکاراە بکەێت بە ماوەقە  ئەوە باۆحااەەتاااکە کە  ااوەە ..  کەمەبەست لە حالەتی ەاویسوی کارگە بە کەێکارانی زیاتە

 : ٠٠ی ماده مادەکانی باب وانیرە.. کارگەکە بیەوێت بەشا  لە بیرای کارگە زیاد کا   
 کاانای کاار وابااات بات ەاداویسوی  ن ا کاتا  ن  ۆ ت  وام  رده کار تیایدا ب   ی ک  ندان  و ناوه ست دیاری بکەێت ل  بۆ گەێب   نابات ماوه/  م ک  ی 
 . بات بۆ کاتاێ و کارێکی دیاری کەاو کەێکاراناکی زیاتە ه   ەاویسوی ب   ک  کاره  ک 
وتاەێ  ده  وکاره شی دیاری کەاوباتۆ کاری کاتی ب  ک  ماوه  کەێ ەاویسو  ئ   رزی ئاماده بۆ کارێکی کاتی یاە وه  ی ک  سو  وگەێب  ئ /  م دوه
 .ناجاام بادرێات رزێکی دیاری کەاوی ساەادا ئا  وه ل   وتەێ ک  ده  و کاران  رزی  ب  کی دیاری کەاودا کۆتایی ە  باتۆ کاری وه ی  ماوه ل   ک 

 
. ناااسااراااامەی ەااااە دوویااای  لە

سەرەڕای ئەوەی کە کەێاکااراە 
و   ڕەناااااااااااااااااااجااااااااااااااااااادەدەە

زسر دەکاااشان و   زەحمەتاکای
چەر اای ایاااە دەسااوڕێااراان و 
بەباا  ڕەنااج و ماااناادووبااوناای 
کاەێاکاااراە ایااە دەوەساوا  و 

دەساەاڵتاداراە   دەمەێۆ کەچای
و سەرمایەداراە نایانەوێت ئەم 
ڕاسویە ببیاران و هایاچ بەهاا و 
ڕێبێێ بۆ ەایاەسزی ئەم ئەرکە 
. ئیرسانیەی کاەێاکااراە داناانااان
دەسااەاڵ  لەکاااوردسااواااەۆ بە 
مەبەسااات و بە ئەنااا ەساااتۆ 
کاردەکا  بۆ ئەوەی کەێاکااراە 
وە   ەەکاناااکای کەمادەرامە  
و هەاار و بادەرەتاە بارااسااات 
و دەیەوێت هەویەتی ڕاسوەقیرە 
کەێکارۆ وە  مەسڤاکی بەرهەم 
هااااارەر و  اااوەە تااواناااۆ لە 
. بەرچاوی کۆمەەپە تاکبشکاارا 
بەاڵم ئەم تاااااااااەواناااایاااان و 

عەقااااااااایەتاااای بەسااااو    ئەم
تەمااااشااااکاااەدنااای کاااەێاااکااااراەۆ 

ڕق و کیرەیەکی   بەتەن ا زادەی
دەروونی بەرەەسانی حکومەتی 
و سەرمایەداراە نایە و هەروا 

ئەم جاۆرە .  لە ۆڕا هاتباوە دی
لە باایااەکااەدنەوەۆ لەئەنااجاااماای 
دابەشاابااووناااااکاای ماااااێوویاای 
بازاڕی کار و مامانااای ناااواە 
سااەرمااایەدارانەۆ لە ئاااسااواااااکاای 

کوردساوااە کە ەاااپە .  جی انیدا
کەوتااااۆتە   جااااوگااااەا اااایاااااکەی

نااااااااااوچەی ڕساهەاڵتااااااااای 
ناااوەڕاسااوەوەۆ لەم ناااوچەیەداۆ 
سەرمایەداراە و دەسەاڵتداراەۆ 

بااۆ   لە ناااااو مااااامااانااااایەکااداە
ەەیااااداکااااەدناااای قااااازانااااج و 
سااەرمااایەی زیاااتااەۆ لە ەاااااراااو 
نبیێ بوونەوە یا ود گەیشاوان 
بە ئاااااسااااواااای دەوەەمەناااادی 

سااەرمااایەداراە لە وواڵتاااناای 
ئەوروەا و ئەمەیکااۆ باۆئەمەشۆ 
دەب  ایااناااکای ساە ات و ەا  
لەکااولەمەرگاای بەسااەر چاایااراای 

دەیاانەوێات . کەێکاردا بساەەاااران
کەێکاراە سەعاتی کاار زسرتاە 
کاربکەە و بە کەموەین ماووچە 
وهەقدەست ڕازی ببن و لەهیاج 
جاۆرە بایاامەیەکای کاۆمەاڵیەتاای 
. وتەندروسوی بەهەەمەناد نەبان
هااااوکاااا  باااۆ گەیشاااوااان بەم 
ئامانجەیاەۆ وا ەاویست دەکا ۆ 
کە ساااااااەرماااااااایەداراە و 
دەسەاڵتدارانی کوردسواە هایاچ 
ڕێااابیاااێ باااۆ ئەو یااااساااا و 
ڕێسایانە دانەنااانۆ کە تاایابە  

ماا ەکاانای   کەاوە بۆ ەاراسوری
کااااەێااااکااااااراە و  ەەااااکااااای 
زەحمەتکا ۆ ئەماە دەیانەوێتۆ 
کەێکار  ااماۆش و با  دەنا  
باات و داوای کەماواەیان ماا  
بااکااا  و بە نااائاایاارااساااناایااوااەیاان 
. بارودسخ کارکەدە ڕازی بااات
چونکە بەم شاوەیەۆ هیچ جاۆرە 
مەسااااەە اااااااااێ ناااااکەە بااااۆ 
باشوەکەدنی ایانی کاەێاکااراەۆ 
ئەو ەااااارەو ەااااولەی کە لە 
باارەڕەتااداۆ بەڕەنااج و هااااابی 
کاری کاەێاکااراە هااتاۆتەدی و 
دەسااواایاااە بەسااەردا گااەتااوەۆ 
دەیااانەوێااات ساااەرتااااەااای باااۆ 
 ۆیاە بات و نەوە  بۆ بیمەی 
کۆمەاڵیەتای و تەنادروساوای و 
بۆ مووچە و هەقدەسوی زیااتاە 

 .بۆ کەێکاراە  ەرجی بکەە
بااااەەوداە بە  ەرهەناااا  و 
عەقااااایەتاای سااوکااایەتاای کااەدە 
بەکااەێااکاااراەۆ ئااامااانااجاااااکاای 
مەتاەسایاداری دیاکەی لەەشااوەۆ 
کە ئەویااا ۆ هەوەااادانە بااااۆ 
تاااااکااشااکاااناادناای ڕوحاایە  و 
 واسوی یەکپەتوویی کەێکاراە 

چاارایاکای   و دەرکەوتریاە وە 
بەهااب و  ااوەە قاودرەتاااکای 

 .شکۆدار لە کۆمەەپەدا
ساااەە  ٠٢ئاااااوە تەماااشااابااکەە 

کااوردسااواااەۆ لەاێااە سااایەی 
دەسااااەاڵتاااای دوو حاااابباااای 
ناسایاوناالایاساوادایەۆ تاا ئاااساواا 
یاسایەکی کاری ەاشکەوترخواز 
و کاا یااکاااریاایااانە ناایە و کاااری 

ڕساانە کااەێااکاااراە .  ەاااااراااکااەێاات
بەهااۆی ڕووداوەکاااناای کااارەوە 

بازرگانی .  گیاە لەدەست دەدەە
بەایاە و گوزەرانی بەشااێ لە 
کەێاکاارانای انەوە دەکاەێات و 
کۆیاە ئااساا ماامەەەیااە لەگەڵ 

 .دەکەێت
ڕێپەی بەرگەتن بەم  ەرهەنا  
و ڕوانیارە ناائایاراساانایە و بەم 
جۆرە لە ماامەەەی کاۆیاانەیەۆ 
تەنااا اااا بە یەکاااپاااەتاااوویااای و 
کاااۆباااونەوەی هاااۆشااایاااارانەی 
کەێکاراە لە ەاراو داواکااری و 
 ااواسااوەکاااناای باااشااوااەکااەدناای 

ئەگەر هااابی .  ایانیاە دێاوەدی
کاری کەێاکااراە نەباااتۆ ایااە 
دەوەساااوااااااات و کاااۆمەەاااپااااۆ 
دووچاااری شااەلەل دەبااااات و 
سەرمایەداراە و دەسەاڵتداراەۆ 
. مااایە ەااووچ و ڕیسااوا دەباان
تەجاااەوبەی  ەبااااتاااکاااارانەی 
کاااەێاااکااااراە لە وواڵتە جاااۆر 
بەجااۆرەکاااناای جاایاا اااەۆ ئەو 
ڕاسااوااایەی ساااەلااامااانااادوەۆ کە 
ئاسوی  ۆشبە وی و ڕێابداری 
و شکۆداری کاەێاکااراەۆ بەنادە 
بە ئاااسااواای یەکااپااەتااوویاای و 
ڕێااکااخااەاوبااووە و هااۆشاایاااری 
 .چیرایەتیۆ  ودی کەێکارانەوە

 ٠٢٠٢-٠-٠١ 
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 کرێکار دەنگی باڵوکراوەی
 

پرۆژەیەک لەبارەی یاسای 
سەالمەتی شوێنی کارەوە 

  !باڵودەکاتەوە
  

لە دوترێکری نر کریرکررە ەکر      -دەنگی کرێکررر  
 پڕۆژە  س ی سەالکەتی شرێکر ری کر  ی  ر و

ئەم پرررڕۆژە ە لە نرررێسررریررر  و   . کرررێدەوە
 ەدەسترێرار ر نری   ۆ.  ئ ک دەکێنی ک وە کە  مە

کۆپیەک لەم پرێۆژە ە  لەێکرگر ی ئەم ژکر  ە 
 :تەلەفۆنەوە پە ێەن  م ن لەگەڵ  گێن

کامیان گرنگرتن، 
کرێکاری ژینگەپارێز 
 یاخود پەرلەمانتار؟

 

 مستەفا باهیر |   
 

لە کۆمەەپەی سەرمایەداریدا کۆمەەاێ دامەزراوە هەە کە 
ناتوانن ئیبا ەیەکی ئەوتۆ بخەنە سەر ایاانای هااواڵتایااەۆ 
لەو دامەزراوانەشدا چەندین کەس هەە کە تەنا اا نااوی 
گەورەە و ەااارەی زسر وەردەگااەەۆ لەبەراماابەریشاادا 
چەندین چین و توێێ هەە کە ساەرماایەداریای ەەراوێابی 
 سوووە و کارەکانیاە گەن  تەماشاا نااکاەێانۆ بەاڵم لە 

 .چەکەساتاکدا هەموواە هەست بە گەنپیاە دەکەین
لە هەرێااماای کااوردسااواااە دەکااەێاات ەەرلەماااە وە  ئەو 
دەزگااایە سااەیااەبااکااەێاات کە تەناا ااا ناااوێااکاای گەورەی 
هەەااپااەتااووە و لە ناااوەرسکاادا ەااووچەۆ حااببەکاااە و 
دەزگاکانی ڕاگەیاانادە هەاڵیەکای زسریااە لەدەوری ئەو 
دەزگایە دروساواکاەدووە و وێارەیەکای ماوزەیە ایااە باۆ 
بریاتراوە لە هابری هەماووانادا کە زسر دوورە لە وێارە 

سااڵنە سەداە مایۆە دیرار لەنااو .  ڕاسوەقیرەکەی  ۆیەوە
ەەرلەماندا بۆ ئەندام ەەرلەمانەکاە  ەرج دەکاەێات بەبا  
ئەوەی سوودێکی ئەوتۆی ڕاسوەو ۆیااە بەساەر ایاانای 

بااشاواەیان ناماوونەش ئەو .  هاواڵتیانی هەرێمەوە هەبااات
دوو سااەەباوو کە دەرگاای ەەرلەمااە کاڵاۆمادرا و هایاچ 
کۆبوونەوەیەکی ئەنجام نەداۆ بەاڵم هایاچ کااریاپەریایەکای 
بەسەر  ەەکی کوردسوانەوە نەبووۆ ئەوە ساەلاماانادی کە 

لەوەش زیااتاە .  بووە و نەباوونای ەەرلەمااە وە  یەکە
ەەرلەمااە بە کااەدەوە نایااشاااناایااداۆ  ااۆی دەردێااکەۆ نە  

لااوشااداناای ئەو هەمااوو ەااارەو ...  دەوای هاایااچ دەردێااێ
ئاایاامااواایااازاتە بااۆ هەر ااولاااااکاای ەەرلەماااە و ئەناادام 

مااااایااۆناایۆ  ٦ەەرلەمااانەکاااە و مااوچەی  ااانەنشاایااراای 
 ەرهودێکی ئاشکەاو بە یاسایی کاەاوی ەەرلەماانەۆ باۆیە 
بەرگەتن بەو دزی و  ەرهودەش ەاااویساوای بە ەباا  و 

  ...تاکۆشانی جەماوەریی هەیە
لە بەرامبەردا چەنداە دەزگا و  ەرمانپەی دیاکە هەە کە 
گەنپییەکی هاجپار زسریاە بەسەر ایاانای هااواڵتایاانەوە 
هەیەۆ بەاڵم لەالیەە دەسااەاڵتااداراە و ماایاادیاااکااانەوە 
بەتەواوی ەەراوێب ەاوەۆ باۆ ناماونە کاەێاکاارانای ایاراپە 

ئەوانەی ڕساانە بەمااووچەیەکاای کەم کە تەناا ااا .  ەااارێااب
ایاناکی کولەمەرگیاە بۆ دابیردەکا ۆ شەقام بە شەقاام و 

و ئەگەر .  شۆسوە بە شۆسوەی ئەم هەرێمە ەااکادەکەنەوە
ئەماااە ئەم کااارە نەکەە کااۆمەەااپەو ساایاامااای شاااری 

هە ااوەی ڕابااەدوو بەشاااااێ لەو ...  مااانااایەکاای ناااماااااراا 
کااەێااکااارانە مااانااپااەتااراایاااە ڕاگەیااانااد و کااۆبااونەوەیەکاای 
ناڕەزایەتیاە ئەنجامداۆ هۆکاری ئەوەش ئەوە بوو کە ئەو 

هەزار دیاراارەۆ  ٠١٢مووچە کەمەی هەیاانە و مااناپاانە 
 .هەزار دیرار ٠٢٢بۆیاە کەمکەاوەتەوە بۆ 

گەر بەراوردێااێ لەناااااواە ەەرلەماااە و ایاارااپەەااارێااباناادا 
مایۆە دیاراارە و  ٢بکەێتۆ ئەندامەکانی یەکەم مانپانەیاە 

هەزار و بۆشیااە کەمادەکاەێاوەوەۆ  ٠١٢ئەوەی دووەمیاە 
ەەرلەماە بۆ ماوەی دوو سااڵ دا اەا هایاچای ئەوتاۆ لە 
ایاااناای  ەەااکاای کااوردسااواااە نەگااۆڕاۆ بەاڵم ئااایااا گەر 
کەێکارانی ایرپەەارێاب باۆ مااوەی دوو سااڵ نااۆ بەەاکاو 
تەن ا یە  مان  ماە باپاەە و کاار نەکەەۆ چای بەساەر 
کوردسواندا دێت؟ ک  دەتوانات تایدا بێی؟ ئایا ئەو کااتە 

 ...قەدری ئەو کەسانە دەزانن؟

 

حکومەت بەرپرسە لەسەالمەتی تەندروستی و 
 !   دابینکردنی النیکەمی ژیانی هاواڵتیان

 ! هاوکاری ئێوە، بەردەوامی کاری ئێمەیە
 

 ..بەسوپاسەوە

خەرجی بەچاپ گەیاندنی ئەم ژمارەیەی 
: بەکۆمەکی هاوڕێیان“ دەنگی کرێکار”

/ هۆڵەندا، دانا بەهادین/شیرین ئەحمەد
بەریتانیا، / هۆڵەندا، عبدواڵ حەسەن
 . دابین کراوە

 کورتیهب

 

 !کرێکاران وکاری منااڵن
 

حکومەت . کارکردن بەمنااڵن، ئازادران وتوندوتیژیەکی ئاشکرایە و نابێت ڕێگەی پێبدرێت
ساڵی  ٨١ئەرکیەتی کەخوێندن و فێربوونی خۆڕایی بۆ هەموو منااڵن و تازەالوان تا تەمەنی 

منااڵن دەبێ لەبیمەی تایبەت بەهەرەمەند بکرێن و نابێت ئەرکی دابینکردنی . دەستەبەربکات
ژێر   الوانی و تازه یی بۆ منااڵن  پیشه  كاری  كردنی غه ده قه.. بژێوی خێزانیان بخرێتە سەرشان

، خواستی کرێکارانی کوردستانە و دەبێت حکومەت ودامو دەزگاکان ئەم  ساڵی ٨١  نی مه ته
خواستە وەک یاسا جێگیر بکەن و هەموو ئەو خاوەنکارانە ڕووبەڕووی سزای توند بکەنەوە کە 

 . بەپێچەوانەی ئەم خواستەوە مامەڵەدەکەن

کاری ژنانی ئاوڕدانەوەیەک لە  
 !کرێکاری چێشتخانەکان

 

 عوسامن  نەغەدە|       
 

دەنپی کەێاکاار بە ەاااویساوای زانای  
اناااناای کااەێااکاااری چاااااشااوااخااانەکاااە 
بەسااەرکاااتەوەۆ لەکاااتاااااکاادا ئاااااسااوااا 
امارەیەکی زسر چااشاواخاانە لەالیەە 
انااانەوە کااەاوەتەوە وە هەناادێااکاایاااە 
 اااوەنااداری چاااااشااوااخااانەی گەورەو 

 . قاوە انەکانی  دەکەە
کاتاێ لە هەرێم وتەواوی وواڵتاانای  

ناااوچەکە وێااەانااکاااری و باااااکاااری 
بەردەوامەۆ هەلی کاار تەواو ساساوە 
بااۆ هەمااوو چاایاان و تااوێااێەکاااەۆ 
بەدەریاییەوە انانی  بەرکەوتەی ئەو 
باارودس ە ئاابااوریە ناالەبااارەەۆ هەر 
بۆیە انانایا  بە ەاااویساوای دەزانان 
بەدوای کاری تاازەو ساەردەمایاانەدا 
باااپەڕێااان تاااا باااێێاااوی  اااۆیااااە و 

 . ابانەکەیاە بەدەست ب ارن
کاااتاااااێ تاایااماای دەنااپاای کااەێااکااار  

چاشوخانەکانی بەسەرکەدەوەۆ یەکەم 
چاەاکەوترای دەناپای کاەێاکاار لەگەڵ  
یەکاااااێ لەانەکاااە بااوو کە شااااافاای 
چاشاواخاانەکە باوو بە نااوی شااا  
سوعادۆ بۆیە ڕوی ەەسیار کەایە ئەو 

 : اتونە
 چۆە و بۆ ئەم کارە  هەەبێارد؟  
هەرکاتاااێ ناالەبااری :  شا  سوعاد 

ئابوری  اباە بابار  دەکا ۆ بیە لە 
کارکەدە دەکەیاوەوە بەتاایابەتای گەر 
 اوەنی ب وانامە نەبایاتۆ وە بایاە لە 

کارێێ دەکەیوەوە کە  سەرکەوتوبیت 
تیایداۆ مارایا  تەنا اا ئەو بەهاەەیەم 
لە ۆمادا دەبایارایەوەو چاااێیشام لا  
وەردەگاااە  باااۆیە بااا یااااری ئەو 

 .کارەمدا
ئایا کاارەکە  یاارمەتایات دەرە باۆ  

ەاا کااەدنەوەی ەاااااداویسااواای ڕساانەی 
 ااااابانەکە ۆ واتە کااەێاای کااارەکە  
یااارمەتاایاات دەدا ۆ وە ەەیااوەناادیاات 
لەگەڵ انە کااەێااکااارەکاااە چااۆنە وە 

 چەند کاتێماە کاردەکەە؟
تااا ڕادەیە  ڕازیاامۆ :  شااااا  سااوعاااد

هەرچەنااد ناااتااواناایاان وە   اااااباناای 
دەوەەمەناادو  ااواەاایاااوەکاااە بااێیاانۆ 
دەتوانم بڵام وە  چیری ماام نااوەناد 
ایاە بەڕێ دەکەیانۆ مان ەەیاوەنادیام 
لەگەڵ انە کەێکارەکاندا باشە چوناکە 
ئامە هااوەاااشاەیان و یە  کاااشاەی 
چااایاااراااایەتااایااامااااە هەیە وە مااااوەی 
کااارکااەدناایاا  هەشاات کاااتااێماااااەەو 
بەردەوام دەبااااات کاااربااکەیاان بەباا  
وەسواە چاوناکە کااری چاااشاواخاانە 

 .وادە وازێت
ئایا ئاوە بایاەتااە کاەدستەوە لەگەڵ  

هاوەاشەکانوانا ەەیوەنادیاوااە هەبااات 
وە باایااە لە هەەاابااێاردناای نااوێاارەر 
بکەنەوەۆ لەکاتاااکادا ئاااوە ساەرقااەای 
کااارە بااۆ چااارەسااەر کااەدناای هەر 
گە ت و کاشاەیە  کە باااوە بەردەم 

 کارەکانواە ؟
ئااامە بەهاۆی باونای :  شا  ساوعااد 

بارگەانی کارو سەرقاەیماە بە بێێوی ڕساانەوە کااتای ئەو 
کارانەماە نیەۆ بەاڵم گەر ئاوە یارمەتیماە بدەە زسر بااش 
دەباااااتۆ لەوانەیە ئەوە بااۆ ئااااامە زسر بەسااود بااااات بااۆ 

 .چارەسەرکەدنی کاشەکانماە
لەهەماە کاتدا گفووگۆماە لەگەڵ کاەێاکاارە انەکاانای تاە  

کەد لەسەر کارەکانیاە و کەێ  کاریاەۆ کە ەاکا ااتاباوە لە 
ەاکەرەوەو ەااشاکەش کااری  اواردە و یاارمەتای دەری 
چاااااشاات لااااارەرۆ ئەمااانە امااارەیەکاای زسرە لە اناااناای 
چاشواخاانەکااەۆ هەریەکەیااە  ااوەنای کاۆمەەا  کاااشاەو 

 .مەیرەتین
دواجاااار چااااومااااە کەو  بە  ااااوەنااای یەکاااااااێ لە 

کە زسرتاەیارای (  بەڕێاب ساۆرانەوە) چاشوخانەکاە بەناوی 
سوا ی کارەکەی اە بووەۆ ەەسیاری دەناپای کاەێاکاار لە 
 اوەە کارۆ لەسەر  انەنشیرین کەدنی کەێاکاارەکااە باوو 
ەەسیماە ئایا ئاوە ب ە ەارەی  انەنشیری کەێاکاارەکااناوااە 
دەدەە بە  ەزێرەی دەوەە  تا لە کاتی  ۆیادا  اانەنشایان 
کااەێاانۆ وەاڵمەکەی نە اااااە بااوو چااونااکە کااەێااکااارەکاااناای 
ماوەیەکی کەم کار لە چاشاواخاانەکەی دەکەە و شاوێارای 
کاااار دەگاااۆڕەۆ واتە هاااۆکاااارەکەی  ساااوە ئەساااواااۆی 
کاەێاکااارەکااەۆ کااتااااێ ەااەسایااارەکەمااە بەرەو ڕوی انە 
کەێکارەکاە کەدەوە لەسەر دانی ب ە ەاارەی  اانەنشایارای 
زانیماە هیچ زانیاریەکیاە نەبوو لەسەر ئەو یااساایە باۆیە 
وە  تیمەکە بەرچاو ڕونیماە ەاداە کە ەاویسوە ئەو کاارە 
بۆ دواڕسای  ۆیاە باکەە و ەشاواپاوێای نە ەە چاوناکە 
ما ی  ۆیانەۆ کاشەی  انەنشین کەدنی کەێاکاارنای کەرتە 
تایبەتەکاە تەن اا لە چاااشاواخاانەکاانادا نەباوو بەەاکاوو لە 

 .زوربەی ناوەندەکانی کاردا بوونی هەیە

 
 

 !هاوڕێیانی کرێکار، دۆستان
کانتان  کرێکاریه  ته واڵ وبابه توانن هه ده
 :نن یه ستمان بگه ده به  وه م ئیمێله ڕێگای ئه له

com.yahoo@dangikrekar 
 تەلەفۆنەوە ژمارە ئەم لەڕیگای وەیا

  : لەگەڵمان پەیوەندی بگرن
07702237250  

 

ستی  ده وبه  وه بخوێننهنگی کرێکار،  ده 
 !نن یه دۆستان و ئاشنایانی خۆتانی بگه

mailto:dangikrekar@yahoo.com
mailto:dangikrekar@yahoo.com

