
 

 

 

 

دانی موچەی تەواو و ”وەاڵمدانەوەبە خواستی 
کرێکاران و فەرمانبەران و .. “دامەزراندنی هەمیشەیی

 ! مامۆستایانی کوردستان، ئەرکی دەستبەجێی حکومەتە

 1202جون/حوزەیران/دووەمساڵی(22)ژمارهرییکرێکارییهگهکیڕۆژنامهیهپێگه

ئیستا ئیتر هیچ بەهانەو پاساواێک نەماوە کە حکومەت وەاڵم بەخواستی  
 وخەڵکی کرێکارو فەرمانبەران ومامۆستایان بۆ دانی موچەی تەواو 

دامەزراندنی هەمیشەیی نەداتەوە، ئێستا هەم ڕیکەوتن لەگەڵ بەغدا چەند 
مانگێکی بەسەردا تێپەڕبووە وهەم نرخی بەنزین ودوۆالر بەرزبۆتەوەو 

 .هەم قەیرانی کرۆناش چۆتە قۆناغی ئاسایی کردنەوەی دۆخەکەوە
بەپێی هەمو پێوانەیەکیش حکومەت داهاتی کافی لەبەردەستدایە کەچی تر 
لە موچەو هەقی کرێکاران و فەرمانبەران نەبڕێ و هەموو ئەم کرێکار و 

 2  ڕه درێژەی بابەت بۆ الپه                             

 :دەنگی کرێکار|   
ی مااااناااگااای ئاااایاااارەوە ٨١لە

جارێکیتر مامۆستایانی وانەباێا  
لەچەنااااد شاااااروشااااارۆچااااکەی 
هەرێمدا بۆخواستی دامەزرانادن 
و بەهەمااایاااشاااەیااای کاااردنااایاااان 
دەساااتااایاااانااادایە مااااناااگااارتااان و 
کاااااااااۆباااااااااوونەوە لەبەردەم 
بەڕیوەبەرایەتیەکاانای پەروەردە 
. ودەزگااااا بەرپاااارسااااەکاااااناااادا
نااااڕەزایەتااایەکاااانااای ئەمااا اااارە 
ئیدارەی گەرمیاان، ڕانایە، کاۆیە 

و سااااەیاااادساااااد  و چەنااااد 
ناااوچەیەکاای دیااکەی هەرێااماای 
کوردستانی گرتەوە و هەروەهاا 
مامۆستایانی وانەبێ  دەساتایاان 
كرد بەهەڵدانی خێمە و بایكۆتای 
هۆڵەكانی خوێندنیان كردووە و 
ئامادەنین كاۆتاای بەدەرباڕیانای 
ناڕەزاییەتیەكانیان بهێنن تاوەكو 
داواكاااریاایەكاااناایااان جااێاابەجاا  

مامۆستایانای وانەباێا  .  دەكرێت
ئەوەشاااایااااان خسااااتااااوەتەڕو، 

رزاندیان مافی سەرەتاییاانە  دامه

و دەیاااناا ااار داوایااان کااردوە 
کەئەم خواستەیان بۆ بەرەسمای 

. بناسرێات لەالیەن حاکاومەتەوە
مااامااۆسااتااایەکاای وانەبااێاا  بە 

 2  ڕه بۆ الپه

   

، یاگسس ئایرالاسهاوڕێ 
ڕوخساسێکی نایراوس 
بزوتراوەس کرێکاسس 

 !جێیهێشتین
  

بەداخ وحەسرەتێکی زۆرەوە، ئەم شەو یەك شەمە ڕێکەوتی 
، هاوڕێی کرێکارمان، ساالری ئاسنگەر، ٣٢٣٨/    ٥/    ٣٢

لەناکاو دڵە گەورەکەی لە لێدان کەوت و بۆ یەک اری 
ئەو کرێکارێکی جەسورو تێکۆشەرێکی .  جێیهێشتین

ماندونەناس و یەکیك لە کەسایەتی و ڕوخسارە 
خۆشەویست وناسراوەکانی بزوتنەوەی کرێکاریە لە 

 . کوردستان
هاورێ سااڵر لەگەڵ ئەوەدا کە بەڕەن ی شانی خۆیی و 
بەکاری سەخت و تاقەت پڕوکێن، ب ێوی ژیانی سەربەرزانە 
بۆ خانەوادەکەی دابین دەکرد، بەاڵم ئەو بەشێکی زۆری 
تەمەنی خۆی خستە خزمەتی ڕزگاری کرێکاران و کۆمەالنی 
بەشمەینەتەوە و  هەمیشە لەریزی پێشەوەی خرۆشانە 

ساالر یەکێك بوو لەو کرێکارە ماندو .  جەماوەریەکانەوەبووە
ی شوبات لەسەرمنبەری ٨١نەناسانەی کە یەکەمین رۆژی 

سەرای ئازادی دەنگی نارەزایەتیدا بەگوێی دەسەاڵتداراندا و 
وەک یەکێک لەئەندامانی ئەن ومەنی سەرای ئازادی، تا 
دوارۆژانەکانی ئەو بزوتنەوەیە، بۆ یەك ڕۆژیش لەسەرای 
ئازادی دانەبرا، سااڵر لە خەباتی سیاسی و ڕێکخراوەیی 

درێغی نەدەکردو لەنێو پیشەوەرەکاندا ,  وبەرهەڵستکاری
کەسێکی دیارو ناسراو وداکۆکیکاربوو لەمافەکانی کرێکاران 

بە مەرگی ئەم هاورێ تێکۆشەرە، .  و زۆرلێکراوان
بزوتنەوەی کرێکاریی لەکوردستان، یەکێک لەتێکۆشەرەکانی 

بەم بۆنەیەوە ئێمە سەرەخۆشی خۆمان بۆ ..  خۆی لەدەستدا
سااڵری  ێهاوسەرو کەسوکارو دۆستان وهاوڕێیانی هاوڕ

ئاسنگەر  ڕادەگەیەنین و لەم خەمەدا لە کەناریاندا 
بەرزوبەڕێز بێت یادی هاوڕێ ساالری ..  ڕادەوەستین

 ئاسنگەرو خەباتکارانی ڕێگای ڕزگاری چینی کرێکار
  ٣٢/٢/٣/٣٢ستافی دەنگی کرێکار 

 خوایتی وانابێژ، بۆ مامۆیتایانی ناڕەزایاتی    
  !باسدەواما هامیشاییان دامازساندنی

 

 !ئام زوڵما هاسگیز قابیلی قابوڵ نییا 
ڕاگەیاندنێک لەسەرنوسەری ڕۆژنامەی دەنگی کرێکارەوە بۆ بەردەم الیەنە 

 :پەیوەندیدارەکان و ڕای گشتی

 :پێشەکێیەک بۆ ئەم ڕاگەیاندنە  
بەشێک لە کارمەنادانای کاارگەی ئااسان و 
پۆاڵی ماس سزا دران بە پێی ناوساراوێاک 
کە لە گااارکەی ماااس هەڵااواسااراوەوە و 
وێنەیەکی دەست دی یتاڵ میدیایای باازیاان 

کارگەی ماس ڕۆژی شاەمە .  پرێس کەوتوە
بەهۆی نەهاتنە سەرکااریاان لە ڕۆژی  ٨/٥

کاارمەنادی بەشای  ٠٢جیهانی کرێکاارانادا 
یەکێک لە .  واتا ئینتاجی سزا دا(٨دەرفلەی )

: سزا دراوەکان بە بازیان پرێسی ڕاگەیاند 

ئااگاادار کارایان  ٠/٢٢ڕۆژی چوارشەم واتا
کە دەباێات لە ڕۆژی جایاهاانای كارێاكااران 
دەوام باکەیان ، ئاێامە كاارمەنادانای بەشای 

كاارمەنادی فەنایایە  ٠٢ئینتاج كە ژمارەمان 

 ... دانی موچەی تەواو و”وەالمدانەوە بەخواستی 

 !کرێکاریی بزوتنەوەی هەڵسوڕاوانی هاوڕیانی کرێکار،
باڵوکراوەی دەنگی کرێکار، دەنگی ئێوەیە، داکۆکی لەمافو خۆاستەکانی  ئێوە دەکاو لەڕیزی خەبات ونااڕەزایەتایەکاانای 

دەناگای کارێاکاار هایاچ شاەرتاومەرجاێاکای نایایە باۆ گەیاانادن وبااڵوکاردنەوەی بایاروراو باۆچاون . ئێوەدا ڕاوەستاوە
کەوایە ئەم باڵوکراوەیە بەدەستەوە بگرن وبەباڵوکراوەی خۆتانی بزانن، بەشیوەی گون اوی خاۆتاان ..  وخواستەکانتان

 ..  هەواڵ وبابەتی بۆ بنێرن وبنوسن، بیخوێننەوە وبەدەستی هاوڕیانی ودۆستانی خۆتانی بگەیەنن

 :دەنگی کرێکار|           
بەهۆی نەدانو دواکەوتانای ماوچەکاانایاانەوە 

ی ئااایااار لە قەزای چەماا ەماااڵ ٨٨ڕۆژی 
کرێکارانی کۆمپانیای شکار مانیان گارت و 

پاشان گردبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان لەنێاو 
لەباااارەی .  کاااۆماااپاااانااایااااکەدا ئەنااا اااامااادا

:" مانگرتنەکەوە کرێکارێکی مااناگارتاوو وتای
هەزار دینارمان هەیە و بە  ٢٢٢ئێمە مانگی 

 ١٢دوو ماااناار جااارێااک پااێاامااان دەدەن و 
هەزار دیااناااریشاامااان لااێاادەبااڕن، ئەمە لە 
کاتێکدایە ئێمە هەفاتاانە هەماوو ڕۆژێاکایاش 

باهۆس نادان و لێبڕین لا 
موچاکانیان، کرێکاسانی 

ژێرالاپاسێزس کۆمپانیاس شکاس 
 !  مانیانالرت

 2  ڕه بۆ الپه

 2  ڕه بۆ الپه بابەت درێژەی



 

 

  
WORKER’S  VOICE  2  0202 جون/ حوزەیران/ م  یاڵی دووه( 22)  ژماسه 

مامۆستایانەی بەگرێبەستی کاتی کاردەکەن و 
سااڵنێکە ڕەنج دەکێشن دابمەزرێن و لەدڵە 
ڕاوکێی کاری مۆقەت و لەدەستدانی ئیشەکەیان 

 . ڕزگاریان بێت
بێگومان دانی موچەی تەواو و بەهەمیشەیی 
کردن، یەک مافی ڕەوای هاواڵتیانی کوردستانە 
ودەب  حکومەت بەئەرکی خۆی بزان  وهەروەک 
چۆن ڕۆژانە سەرۆک وەزیران بەشانازیەوە 
باسی هاوکاری وهاندانی کۆمپانیا وخاوەن 
پڕۆژە بازرگانی وئابوریەکان دەکا و 
دامودەزگاکان دەخاتە خزمەتیانەوەو ئیمتیازاتیان 
لەزەوی وئاو کارەبا پێدەدات، هەرواش 
ئەرکیەتی کەوەاڵم بەخواستی بەرهەقی کرێکاران 

بەاڵم ئەم ..  و کەرمەندان و مامۆستایان بداتەوە
مانگە دەسەاڵتداران دەستیان بۆ گەمەیەکی گاڵو 
بردووە وپاساوەکانی جارانیان نەماوە، ئێستا 

لەزۆنی ”حکومەت گلەیی دەکا و دەڵیت 
سەوزەوە داهات نادرێ بەحکومەت تاموچەی 

حزبی بااڵدەستی زۆنی سەوزیش !!.  “پێبدەین
داهات نێردراوەو ئەوە زۆنی زەردە ”دەڵێت 

!!.. “داهاتەکانی برایم خەلیل ونەوت سەرف ناکات
ئاخر ئەوە هەر دو ..  بەڕاستی گەمەیەکی گاڵوە

حزبە بااڵدەستەکەی زۆنی زەردو سەوز نییە کە 
هەم حکومەتیان بەدەستەوەیە وهەم سەرجەم 

بەڕاستی !.  داهاتەکانی واڵتیان لەدەستدایە
.. کەسیك بەم یاریە گاڵوە هەڵدەخەڵەتێت؟

ئەوەی ئەم دوحزبە دەیکەن ..  بێگومان نا
بەرامبەر بەنان وقوتی خەڵکی هەر ئەوەیە کەلە 
سەر حسابی لێبڕین و بێکاری وداسەپاندنی 
هەژاری زیاترو زیاتر، سەرمایەو قازانج 
کۆبکەنەوە، هەردوو دەسەاڵتدارانی زۆنی 
سەوزو زەرد، ئەگەر موو بە بەینیاندا نەچیت و 
ب  کێشەبن، وەیا بکەونە بەرامبەر بەیەکەوە، 
هەمووی بۆ ئەوەیە کە ئەم فەزای برسیکردن و 
نەدانی موچەو بیکاری و هەژاریە، بەپاساوی 
جۆراوجۆر بەسەر خەلکەوە ڕابگرن، چونکە 
کۆکردنەوەی سەرمایەی زیاتر وبەتااڵن بردنی 
ڕەن ی کرێکاران وکارمەندان، هەر لەسەر 

هەروەک .  حسابی موچەو ب ێوی ئەوان دەبێت
وتراوە، لەهەر کۆمەڵگایەکدا تا ڕێ ەی هەژاری 
وبێكاری زیاتربێت، هەرلەو کۆمەڵگایەدا ئاستی 

 .  دەوڵەمەندبونی سەرمایەداران زۆرترو زیاترە
بەاڵم ئەگەر ئەمە هەڵسوکەوتی دەسەاڵتداران 
بێت بەموچەو دۆخی کارو ژیانی هاواڵتیانەوە، 
ئەوا تەنها ڕێگایەک کەلەبەردەم کرێکاران و 
فەرمانبەران ومامۆستا وهەموو ئەو بێکارو 
خوێندکارانەی کەدوای چەندین ساڵ خوێندن 
کەچی لەچاوەڕوانی دامەزراندندان، کۆکردنەوەی 
ڕیزی خۆیان و هاتنەمەیدانیانە لەدەوری 
خواستی دانی موچەی تەواو ودامەزراندنی 

ئەگەر حکومەت بەرپرسیارێتی خۆی .  هەمیشەیی
لەبەرامبەر خواستی هاواڵتیاندا نیشان نادات، 
ئەوا خەڵکی ناڕازیش مافی خۆیانە ناوەندی 
شەقامەکان و کارگەو زانکۆ وناوەندەکانی 
خوێندن بگرنە دەست و بۆ خواستەکانی خۆیان 

حکومەت ئەرکیەتی وەالمی .  بکەونە هەوڵەوە
خواستی هاواڵتیان بداتەوە، ئەگەر نا دەب  
چاوەڕوانی ئەوەش بێت، بڵێسەی ناڕەزایەتی 

 ..جەماوەری ئاگرێکی گەورەی ل  بکەوێتەوە

دانی ”وەالمدانەوە بەخواستی .. درێژەی
 .. موچەی تەواو و دامەزراندنی هەمیشەیی

. جگە لەڕۆژانی هەینی کار دەکەیان
هەروەهااا کاارێااکااارەکە ئەوەشاای 

مااانااگاای ڕابااردوو "  خسااتەڕوو کە
لەبەر نەباااااااوونااااااای گاااااااازی 

ئۆتۆمبێالەکاان، پاێایاان وتایان کاار 
مەکەن و مانبگرن، ئاێامەش چاوار 
بۆ پێنج ڕۆژ کارمان نەکرد، ئێستاا 
پێمان دەڵێن پارەی ئەو ڕۆژانەتاان 

بااسای .. بە دوو قات لێدەستێنینەوە
 ٢٥٢لەوەشکرد، سەرەتا موچەیان 

هەزار دینارباووە و دواتار باۆیاان 
هەزار دیاانااار و  ٢٢٢کااراوە بە 

هەزاری  ١٢ئێستااش دەیاانەوێات 
ئێمە ناتوانیان بەو .  دیکەیان لێببڕن

بااڕە پااارە کەمە ماااڵ و ماانااداڵ 
بەڕێوە ببەین و نەخاۆشاماان هەیە 
هەربااۆیە لە مااانااگاارتاان بەردەوام 
 .دەبین تا موچەکانمان وەردەگرین

  
 

 

 ... بیرایازس کرێکاسانی ڕێکخراوس بایانراماس..پاشماوەس

پێاماان :" کەنالەکانی ڕاگەیاندنی وت
باشە لە وانبێ ی دەرب ین و ببایانە 
گرێبەست یان هەمیشەیی، چاوناکە 
بەردەوام چەناد ماانار شاایساتەی 

 .دارایمان دوادەکەوێت
ئەگەر خەمسااااردی حاااکاااومەت 
بەردەواماااباااێااات ڕەناااگە لەبەردەم 
پەروەردە خاااێااامە هەڵااابااادەن و 
گردبوونەوە و خاۆپایاشاانادانەکاان 

 .  فراوانتربێت
لەدووەم ڕۆژی ناااڕەزایەتاایەکاااناای 
وانەباااێااا دا گاااردباااوونەوەیەک لە 
بەردەم بەڕێاااوبەرایەتااای گشاااتااای 
پەروەردەی سالاێاماانایادا ساازدراو 
یەکێک لەمامۆستایانی بەشادارباوو 

داوای دامەزرانااااادن :" ڕاگەیااااااناااااد

دەکەین و هەمان ئەرکی میالکاماان 
ی کەرتای ٠٢% باۆ  ١٥% هەیە و 

پەروەردە مااامااۆسااتااای وانەبااێاا ی 
ئێامە ئەرکاێاکای زۆر و .  ڕاگرتووە

 ".مافێکی کەممان هەیە
داوا لە :" ئەو مااماۆساتاایە وتایاشای

حااکااومەتاای هەرێاام دەکەیاان بااێاات 
بەدەم داواکااااریەکااااناااماااانەوە و 
بەردەوام دەبین لە خۆپیشانادان و 
بایکۆت کردن تا وەاڵم وەردەگرین 
و تا حاکاومەت داواکااریایەکااناماان 
جێبەجێنەکات ناچینەوە هاۆڵەکاانای 
خوێانادن و داوای دامەزرانادن لە 

 ".حکومەتی هەرێم دەکەین
شااایاااناای باااسااە لەهەرێاام حە اادە 
هەزارو پااێاانااج سااەد مااامااۆسااتااای 

وانەبێ  هەیە و لەساڵی ڕاباردوەوە 
ماوچەی مااماۆساتاایاانای هەڵاگاری 
بااڕوانااامەی بەکااارلااوێااس مااانااگااانە 

هەزار دینارو مااماۆساتاایاانای  ٢٢٢
 ٣٥٢هەڵااگااری بااڕوانااامەی دباالااۆم 

.. هەزار دیاااااناااااار وەردەگااااارن
ناااڕەزایەتاایەکاااناای مااامااۆسااتااایاااناای 
وانەبێ  بۆ خواستەکانیاان تااکااتای 
ئااامااادەکااردناای ئەم  هەواڵە هەر 

 ..بەردەوامە

 خوایتی وانابێژ، بۆ مامۆیتایانی ناڕەزایاتی..   دسێژەس 
  !باسدەواما هامیشاییان دامازساندنی

بێنەوە بۆ دەوام بەاڵم كارمەنادانای 
ئەو بەشە ڕەتایاان كاردەوە كە لە 
ڕۆژی تاااایااابەت بە كااارێاااكااااران، 
كاربكەن بڕیاریان داو نە هااتانەوە 
باااۆ كاااار لەو ڕۆژەدا، باااۆیە بە 
بڕیارێك کە دەکارێات بەهاۆی ئەو 
نەهاتنەوەمان بوبێت و بە باڕیااری 
بەڕێااوبەری گااارگە بااڕیااار درا بە 
سزادانی كارمەندای ئەو بەشاە بە 
ڕاگیرانی هەموو جۆرە پااداشاتاێاك 
و ڕاگاارتااناای زیااادەی مااووچە بااۆ 

لەپەیاوەناد بەم ..  ماوەی یەك سااڵ
بااابەتەوە سااەرنااوسااەری دەنااگاای 
کرێکار راگەیاندنێکی بۆرای گشتای 
والیەنە پەیااااوەناااادی دارەکااااان 
بااااالوکااااردوەو هەروەهە لەگەڵ 
نوینەری وەزارەتای کااردا لەساەر 
. ئەم کااێااشااەیە قسااەوباااساای کاارد
لەئەنااااا اااااامااااادا وەفااااادێاااااک لە 
وەزارەتاایااکااارو سااەناادیااکاااکاااناای 
سەربەدەسەالت سەردانی کارگەی 
ناااوبااراویااانااکاارد ودواتاار رایااان 
. گەیانەد کێشەکە چاارەساەر باووە
بەالم بەپێی زانیااریەکاانای دەناگای 
کاارێااکااار هااێااشااتااا ئەم کااێااشااەیە 
بەرەسااماای جااارەسااەر نەکااراوەو 
سااازاکە لەساااەر کااارێاااکاااارەکاااان 

ئەمەی خوارەوە  دەقای ..  هەرماوە
 :ڕاگەیاندنەکەیە

ئەم زوڵمە هەرگیز قابیلی قەبوڵ 
 !نییە

ڕاگەیاااناادنااێااک لەسااەرنااوسااەری 
رۆژنامەی دەنگی کارێاکاارەوە باۆ 
بەردەم الیەنە پەیوەنادیادارەکاان و 

 :ڕای گشتی
( ئاایاار٨) هەروەك زانراوە، ڕۆژی 

لەدنیادا وەک پشاویەکای رەسامای 
لەالیەن بەشێکای زۆر لەوالتاانەوە 
دانااای پاااێااادا ناااراوە و هااایاااچ 
خاوەنکارێك بۆی نایایە کارێاکااران 
نااااچاااارباااکەن بەوەی کەباااێاااتەوە 

مەگەر ئەوەی بەپااێاای .  سااەرکااار
مەرج و ڕێکەوتنی نێوان کرێکااران 

 . وخاوەنکارەکان ئەن ام بدرێت
ئەمساااڵ لەهەرێااماای کااوردسااتااان 
حوکمەت ودەزگا پەیوەندیدارەکاان 
پاێاش یەکای ئاایاار، ئەم ڕۆژەیاان 
. وەك پشااوی رەسااماای راگەیااانااد
بەاڵم ئاایاادارەی کااارگەی ئاااساان 
وپۆاڵی ماس کەدەکەوێتە نااوچەی 

 ٠٢بااازیاااناای ساالااێااماااناای ساازای
کاااارمەنااادو کااارێاااکااااری بەشااای 

ی داوە، بەو هاۆیەوە کە ٨ئینتاجی
لەیەکی ئایاارادا، نەچاونەتەوەساەر 
کارەکانیاان، لەکااتاێاکادا ئەم ڕۆژە 
لەالیەن حااکااومەتەوە وەک ڕۆژی 
پشاااووی ڕەسااامااایاااو تاااایااابەت 

بە پاێای .  بەکرێکاران ڕاگەیانەدراوە
ئەوهەواڵەی کە گەیشتوەتە دەناگای 
کاارێااکاااار سااازای ئەو کااارێااکاااار 
وکاااارمەنااادانەی کە نەچاااونەتەوە 
سەرکار، تاامااوەی سااڵاێاك هایاچ 

ئاێامە ..   ئیمتیازاتێك ناایااناگارێاتەوە
لەڕۆژنااامەی دەنااگاای کاارێااکااارەوە 
لەگەڵ ئەوەدا کەئەم باااریاااارەی 
ئیادارەی کاارگەی ئااسان وپاۆاڵی 
ماس بەدەساتادرێا یەکای ئااشاکارا 
بااۆسااەر مااافەکاااناای کاارێااکاااران و 
زوڵمێکی بێپاساو دەزانین، هاوکات 
بەژێر پێنانای ڕاساتەوخاۆی یااساا 
دەزانین وبەمانای گاوێ نەدانە بە 
بااااریاااااری حااااکااااومەت ودەزگااااا 
پەیااااوەناااادیاااادارەکااااان وخااااودی 

 . وەزارەتی کارە
سزادانی کرێکارانو کارمەندان بەم 
جۆرەی کەلەالیەن بەڕیوەبەرایەتای 
کارگەی ئاسن و پاۆاڵی مااساەوە، 
کەبەشاااێااااوەیەکاااای یەک الیەنەو 
لەسەرو یاساوە دەستی بۆ باراوە، 
ئەو ڕاسااتاایە ئاااشااکاارادەکااات  کە 
لەهەرێااماای کااوردسااتاااناادا بەهااۆی 
نەبوونی یاسایەکی کارەوە کەالنای 
کەمی مافەکاانایاان جاێاگایارکاردبا  
وخاوەناکاارو کاۆماپاانایااکاانای پا  
مااولاازەم بااکااات، هاااوکااات بەهااۆی 
بەرەاڵکاااردنااای باااازاڕی کاااار و 
ڕۆڵااانەگاااێااارانااای وەزارەتااایاااکاااارو 
دەزگاکانی بەسەر ڕەوشای کااری 
کاااارێااااکااااارانەوە، خاااااوەنااااکااااار 
وبەڕیااااوەبەرایەتاااای کااااارگەکااااان، 
دەسااتاایااان درێاا  بااووە ولەسااەرو 
یااااساااااوە ساااازای کاااارێاااکاااااران 
بەلێگرتنەوە لەموچە وکارپێکاردنای 

زیاااااتاااار، بااااڕیااااناااای دەرمااااالەو 
ئاایاامااتاایااازاتەکااان، تااا لەسااەر کااار 
دەرکااردن و زیاانااداناای کااردناایااان 

بااڕیاااری .   لەشااوێااناایااکاااردا باادەن
ڕاگرتنی ئیمتایاازاتای کارێاکااران و 
کااارمەناادان بااۆ ماااوەی ساااڵاایااک 
لەالیەن بەریااوەبەرایەتاای کااارگەی 
مااااساااەوە، بەپااااسااااوای ئەوەی 
کەلەیەکااای ئاااایااااردا نەچاااونەتەوە 
سااەرکااار، زوڵاامااێااکاای ئاااشااکاارایەو 
هەرگیز قابیلی قەبوڵ کاردن نایایە، 
بۆیە دەبی کرێکاران بەرامبەر بەم 
زوڵم ودەست دستدرێ یە باێادەنار 
نەباان وبەدەربااڕیااناای نااارەزایەتاای 
یەکگرتوانەی خاۆیاان ئەم باڕیاارە 

هاااوکااات دەباا  .   هەڵااوەشااێااناانەوە
وەزارەتی کاارو دەزگاا پەیاوەنادی 
دارەکان لەسەر ئەم پاێاشاێالاکااریە 
یاسایە وئەم ئیعتبارنەکاردنەوە باۆ 
بڕیاارەکاانای حاکاومەت، دەخاالەت 
بکەن وساناورێاک باۆ خااوەناکاارو 

هەرلاێارەدا ..  کۆمپانایااکاان داباناێان
ئااێاامە داوا لەگشاات سااەناادیااکاااو 
رێکخراوە کرێکاران وتەواوی ئەو 
خەڵااکاااانە دەکەیااان کە داکاااۆکااای 
لەمافی کرێکااران دەکەن باێادەنار 

 .نەبن 
 نسخەیەك بۆوەزارەتی کار

نساخەیەک بااۆتەواوی ساەناادیاکاااو 
 رێکخراوەکرێکاریەکان

 نسخەیەك بۆرای گشتی
 وەستامەهدی 

 سەرنوسەری دەنگی کرێکار
٣/٥/٣٢٣٨ 

 

 !ئام زوڵما هاسگیز قابیلی قابوڵ نییا.. پاشماوەس
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 !ئاما چ یایایاکا
 !ئاما چ دۆخێکا 

ماااوەیەك پااێااش ئااێااسااتااا کااۆمااپاااناایااای 
شاااکاااارکە کاااارێ پااااکاااکاااردنەوەی 
چەم ەماڵ وشارۆچکەکانی ساەر بەو 
قەزایەی بەمقاوەالت لەشاارەوانایەکاان 
وەرگرتووە بەهۆکاری کێشاەی ناێاوان 
ئەو کااومااپاااناایااایەو شااارەواناایەکاااناای 
ساااڵاااێاااماااانااای کە سااالااا ەکاااانااای ئەم 
کومپانیایەی دواخستبو، کاوماپاانایاا باۆ 

ڕۆژ دەسااااتاااای لەکااااار  ٠ماااااوەی
. کێشایەوەو ماانای بەکارێاکااران گارت
دوای یەكالیی کردنەوەی کێشەکاانایاان 
و وەرگرتانای سالا ە وماوساتەحەقااتای 
دومااانااگاای پااێااشااتااری بااۆ کاارێااکاااران 

ڕۆژتاێاپەریان  ٨٢سەرفکرد، بەاڵم دوای
بەسەر کێشەکەدا وبەپێی ئەو هەواڵەی 
کە یەکااێااك لە کاارێااکاااراناای سااەر بەم 
کۆمپانیایە داویەتی بەدەناگای کارێاکاار، 

رۆژە ٠کومپانیا دەیەوێات ماوچەی ئەو
لەبەراماابەردا .  لە کاارێااکاااران بااباارێاات

کرێکاارەکاان ڕازی  ٣٢٣٨/٥/٨٢ڕۆژی 
نەبون کە پاارەی ئەو چاوار ڕۆژەیاان 
ل  ببڕن وماوچەکەیاان وەرنەگارتاووە، 
پاشان ئەو کارێاکاارە وتای قەوی وایە 

ی ئااایااار، شااکااار ٨٨ساابەیااناا  واتە 
خااوەنای کاۆمااپااناایااکە بەنایااازە خااۆی 
سەردانی ئەو بەشانە بکا کە موچەیاان 
ناوێت و وەرناگرن ئەگەر پاارەی سا  
ڕۆژیااااان لاااا  بااااباااارێاااات کەهەر 

هەزاری لاێادەبارن چاوناکای ٠٢کەسێاك
ئەوە کرێکااران نایان دەساتایاان لەکاار 
کاااێاااشااااوەتەوە بەڵاااکاااو بەباااڕیااااری 

 !!. کومپانیاکە ئەم کارەیانکردوە
بەم بااۆنەوە کارێااکااارانای کااۆماپاااناایااای 
شکار، دەستیان دایە مانگرتن و لەنااو 
کۆمپانیاکە گردبوونەوەی ناڕەزایەتیاان 

زانیاری لەسەر  ٨بڕوانە الپەرە. ) سازدا
 (.مانگرتنەکەی تێدایە

بەڕاستی ئەمە چ یاسایەکەو چ دۆخێکە 
ئەمە چ !.  کااارێاااکاااارانااای تاااێاااکەوتاااووە

کومپانیا خۆی ماندەگارێ و یاسایەکە، 
هەر خۆشی ئەوچەند ڕۆژەی دەساتای 
لەکااااار کااااێااااشاااااوەتەوە، لەمااااوچەی 

 !!کرێکاران دەبرێ
ئەمە چ دۆخێکە کەکرێکاران بەوئااساتە 
لەکەمی کرێوە، کەچی هێاشاتاا خااوەن 
کار تەماعی تێکردوەو بەچەکی لەساەر 
کاردەرکردن زوڵم لەکرێکاران دەکاا و 
هەم دەیانکاتە وەسیلەی شاەڕی خاۆی 
لەگەڵ دەسەاڵت وحکاومەتادا وهەم لە 

ئەمەیە ..  مااااااوچەشاااااایااااااان دەبااااااڕی
سەرمایەدارو خاوەن کۆمپانیای کاورد 
و نیشتمان پەروەر، ئیتر بۆچی لاۆمەی 

 .  بیگانە دەکەن
  

 

 !کرێکاسان و فاسمانباسانی کوسدیتان خوایتاکانی هاس ئێستاس
مانگرتن وگردبوونەوەو دەربڕییڕ ڕی نڕایەتایەتڕ ەکڕان .  باشکردنی ژیان ودۆخی کار، مەیدانێکی سەرەکی خەباتی کرێکاران و خەڵکی بێکارو مەحرومی کوردستانە

بێگومان باشبوونڕی ژیڕانڕی .  بەرەو بەدیهێ انی ئەم ئامانجە بەبێ کۆبوونەوە لەدەوری خواستی یۆشن ویەکگرتوویی مەحرومانی کۆمەڵگا هەرگ ز مومک ن ن  ە

ادا دار تۆربەی کۆمەڵگا، بەبەراورد لەگەڵ ئەو داهاتو سەرمایەی کە لەدەستی سەرمایەداران و خاوەن کۆمپان ڕاو بەررڕرسڕانڕی حڕکڕومەن و ەڕ ڕ ڕی دەسڕە تڕ

حەمڕتڕکڕێڕ  تە کۆبووەتەوە،  باش بوونی ژیان وگوتەرانی خەڵک تەنها بە هێ انەکایەوەی س ستەمێکی عادیالنە دەبێت کە تێ دا جەماوەری کرێکارو کۆمە نی

بە م تاکاتی گەیشنت بەم س ستمە عادیالنەیە کۆمەڵە خواستێکڕی دەسڕتڕبەجڕێ هەیە کەدەبڕێ ..  خۆیان بەیێوەبەرو دەسەالت ان سەروەربێت، مەیسەر دەبێت

 : ئەمەی خوارەوە سەرخەتی ئەوخواستانەن.. خەبات ان بۆ بکرێ وبەخەباتی یەکگرتوانەی جەماوەری نایاتی بەسەر دەسە تدا بسەرێ درێت، 
  گۆیی ی گرێبەستی کاتی کرێکاران و کارمەندان بۆ گرێبەستی هەم شەیی 

 دامەتراندنی دەرەوانی تانکۆو رەیامنگاکان و یەخساندنی هەلی کار بۆ بێکاران یاخود رێدانی ب مەی بێکاری لەالیەن حکومەتەوە. 

  نەفەری  ٥یەك مل ۆن دی ار النی کەمی کرێی مانگانە بۆ خێزانێکی 

  کاتژمێر بۆکاری قورس ٥کاتژمێر تیاتر بێت لەکاری ئاسای دا و  ٧کاتژمێری کارکردن نابێ لە. 

 داب  کردنی سەالمەتی کرێکاران لە هەموو شوێن و ناوەندکانی کاردا. 

 بەیەسمی ناس  ی ئاتادیی کۆبونەوەو رێکخراوبوون و نایەتایەتی دەربیین. 

 هەڵگرت ی فەتای ئەم ی و بێدەنگ کردنی کرێکاران لە ناو کارگا و دامەتراوەکاندا 

 دەرکردنی کرێکار لەسەرکار قەدەغەیە، تەنها نوێ ەرانی سەربەخۆ و هەڵبژێرداوی کرێکاران دەتوانن لێپێچ  ەوە لە کرێکاران بکەن. 

 لێبیی ی مووەە لەژێر هەر ب انوویەکدا بێت قەدەغەیە. 

 گێیانەوەی مووەەی بەتۆر راشەکەوتکراوی کرێکاران و فەرمانبەران. 

 

کۆبووناوە گشتیاکانی خۆتان یازبدەن ونوێراسانی خۆتان : کوسدیتان کرێکاسانی
 !لا ڕێالاس نوێراسانی دڵسۆزس خۆتاناوە داکۆکی لا مافاکانتان بکانو  هاڵبژێرن

 سەرنوسەری  |       
 دەنگی کرێکار       

 
ماااااوەیەکە کااااێااااشااااەی نااااێااااوان 
شااارەواناایەکااان و ئەو کااومااپاااناایااا و 
بەڵێندەرانەی کە لەگەڵ شارەوانیەکان 
گاارێاابەسااتاایااان هەیەو ئەرکاای پاااك 
کردنەنەوەی شاارو شاارۆچاکەکاانای 
هەرێمی کوردستانیان پێاساپاێاردراوە، 
بااۆتە هااۆکاااری دواکەوتااناای مااوچەو 
حەقدەستی کرێکاران و هەر جارە لە 
شااااارو شااااارۆچااااکەیەك مااااوچەی 
کاارێااکاااران دوادەخاارێ و خاااوەن 
کومپانیاکاان باۆیەك الی کاردنەوەی 
کااێااشااەی دواکەوتااناای ساالاا ەو ئەو 
ماااااااوساااااااتەحەقااااااااتاااااااانەی کەالی 
شااارەواناایەکااانە، کاارێااکاااران دەکەنە 
ئااامااڕازی دەسااتاایااان ولەم کااێااشااەدا 
بەکاااریااان دێااناان و بەکاارێااکااارەکااان 
دەڵێن کار ڕابگرن تاحاکاومەت سالا ە 

ئەمە لەکااتاێاکادایە .  نەدات کارنااکەیان
کەدەساات هەڵااگاارتاان لەکااارو کااار 
ڕاگارتاان خااواسااتای کارێااکاااران ناایاایە، 
وخاوەن کۆمپاانایااکاان ئەم کاارەیاان 
بەسااەردا دەسااەپااێااناان ولەکااێااشااەی 
خاااۆیاااانااادا لەگەڵ شاااارەوانااایەکاااان 
کرێکاران باێاکاار دەکەن ودواتاریاش 

کاارێااکاااراناای .  قەرەباۆیااان بااۆناااکەنەوە
ژیاانااگە پااارێااز سااەرەڕای ئەوەی کە 
بەمااوچەیەکاای کەم کاااردەکەن، هەر 
ڕۆژێااااک کااااارنەکەن پااااارەی ئەو 

رۆژەیااااااااان لەالیەن خاااااااااوەن 
 . کۆمپانیاکانەوە ل  دەبڕدرێت

ماوەیەك پێش ئاێاساتە لەنااو شااری 
سلێمانی وشاارۆچاکەی ساەیادسااد  
وتەکاااایە چەماااا ەماااااڵ ودەوبەری 
کۆمپانیاکانی پاکەرەوە کارێاکاارانایاان 
باۆ مەرامای خاۆیاان ڕاکاێاشاایە ناێااو 
مااانااگاارتاانەوە وبەباا  ئەوەی خااۆیااان 
بیخوازن کاریان پێاڕاگارتان، کەدواتار 
بەفشااااااااری راگەیاااااااانااااااادنەکاااااااان 
شااارەواناایەکااان ناااچاااربااون ساالاا ە 
باااۆکاااوماااپاااانااایااااکاااان ساااەرفاااباااکەن 
وکێشەکەیاان چاارەساەر کارد، بەبا  
ئەوەی کرێکران هیچ دەستکەوتێکایاان 
پااێااباادرێ، بااگاارە بەهااوی ڕاگاارتااناای 
کارەوە، کاۆماپاانایااکاان ماوچەی ئەو 
ڕۆژانەشاایااان لەناایااوان سااەرفااکااردنااو 

هەرلەم بارەوە .  سەرفنەکردندا ڕاگرت
 ٨٥/٠/٣٢٣٨دۆێااانااای چاااوارشاااەمە 

کۆمپانیاای شاکاار لە چەما ەمااڵ و 
دەوروبەری واتە تەکاایە وئاااغاا ەلەو 

سەنگاو قەرەهەن یر هەماوو نااحایەو 
شارۆچکانەی ساەر بە چەما ەمااڵان 
مانگرتنیان ڕاگەیاانادوە، باێایەوەی کە 
حساااب بااۆ ژیاااناای ئەو کاارێااکااارانەو 

هەربااۆیە ئااێاامە لە ..  خەڵااکاایااش بااکەن
رۆژناااامەی دەناااگااای کااارێاااکاااارەوە 
حاااکاااومەت و یەکە ئااایاااداریەکاااان 
وبەڕیاوەبەرایەتای شاارەوانایەکاان بە 
بەرپاااارساااای یەکەم دەزاناااایاااان لە 
خوڵقاندنی ئەم کێشەیە وداشکانەوەی 
. ئاااکااامەکاااناای بەسااەر کاارێااکاااراناادا
لەساااەرێاااکااای تاااریشاااەوە خااااوەن 
کۆمپانیاکان مافای ئەوەیاان نایایە باۆ 
بەرژەوەناادی خااۆیااان وکااێااشااەیااان 
لەگەڵ شااارەواناایەکاااناادا کاارێااکاااران 
بەکااار بااهااێااناان وباایااکاااریااان بااکەن 
ودواتااریااش لەمااوچەکاااناایااان باابااڕن، 
خاااوەن کااومااپاااناایاااو بەڵاایااناادەرەکااان 
ئەرکااایاااانە ماااوچەو حەقااادەساااتااای 
کرێاکااران وکاارمەنادەکاانایاان دابایان 
بکەن وبەپێی یاسا ئەو گرێبەساتاانەی 

لەگەڵ کرێکاراندا کردویانە جێبەجایای 
باااکەن و هەماااوو مااااناااگااایاااک بااا  
کەموکورتی مستەحەقاتای کارێاکااران 

 . سەرفبکەن
کاارێااکاااراناای ژیاانااگە پاااڕیااز دەبااێاات 
بەهااۆشاایاااریەوە لەدۆخاای خااۆیااان 
بااڕواناان وڕێااگااانەدەن لەم کااێااشااە 
وگرفتانەی نیوان خاوەن کۆمپانیاکاان 
وشااارەواناایەکاااناادا بااکاارێاانە وەساایاالە، 
بەپێ ەوانەوە ئەوان دەبێت بەخەباتای 
یەکاگارتاوانەی خاۆیاان لەساەر کاارو 
موچەی خۆیانو مافەکانیان سەربەخۆ 

هەرلێرەشدا داوا لەخەڵاکای .  ڕاوەستن
ئەو شااااروشاااارۆچاااکاااانە دەکەیااان 
کەلەسەر ماافای کارێاکااران ولەساەر 
ژێااانااااگەی گەرەک وناااااوچەکەیااااان 
بێنەدەنر و یەخەی کاربەدەستانی بۆ 

بەتااایاابەتاایااش کە حااکااومەتاای .  بااگاارن
هەرێم لەگەڵ بەغدا رێکەوتوە و ئیاتار 
هاایااچ باایااانااویەك نەماااوە بااۆ ئەوەی 
کااااری خااازمەتاااگاااوزاری گشاااتااای 
ومااوچەوحەقاادەسااتاای کاارێااکاااران و 

 .کارمەندان ڕابگرن 
 وەستا مەهدی
٨٥/٠/٣٢٣٨ 

ڕاگایاندنێک لایاسنویاسس سۆژناماس دەنالی کرێکاسەوە 
  :بۆ باسدەم گیانا پایوەندیداسەکان و ڕاس گشتی
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ئاو هاقدەیتاس وەسس دەگرین، هاسگیز له ” 
ئایت کاسەکاماندا نابوه و نیه و بژێوس 

 “  ژیانیشمان باباشی دابین ناکات
 

 گفتوگۆ لەگەڵ وەستا ئەکرەمی کاشی

 0202 جون/ حوزەیران/ م  یاڵی دووه( 22)  ژماسه

پەیامنێری دەنگی کرێکاار، لە  
ساەرداناێاکاایادا باۆ یەکاێاك لە 
پااڕۆژەکاااناای باایااناااسااازی ئەم 
گاا ااتااوگااۆیەی لەگەڵ وەسااتااا 
غەریاااە کەریااام، ساااازکااارد 
سەبارەت دۆخای کاارەکەیاان، 
 :  کە لێرەدا دەتوانن بیخوێننەوە

وەستا غەریاە : دەنگی کرێکار
ئەم کااااتەتاااان بااااش مااان 
پەیامناێاری دەناگای کارێاکاارم 
هاااتااوم باازاناام کاااروبااارتااان 
چۆنەولەگەڵ ئەم کارە سەختە 

 چۆنی دەگوزەرێنن؟
هەموو کاتێکای :  وەستا غەریە

ئێوەش باش لەشتان ساغ بێات 
و سوپاس باۆ ئاێاوە ئایامەتاان 

جا برا خۆ ئێمە نەبایان ..  لەبێرە
خەڵاااك باااێاااساااەرپەناااا ساااەر 
دەنااێااتەوە بەاڵم بااڕوابااکە لە 
 ..  کولەکەی تریشدا ناومان نییە

ماان لە هەشااتاااکااانەوە ئەمە 
ئیشمە ئەم ئیشەی ئاێامە هایاچ 
گاااۆراناااکااااریەکااای بەساااەردا 
نەهاااتااووە، هەناادێ کەرەسااەو 
شت نەبێات باۆ ناماونە جااران 
شمشەی دارمان بەکار دەهێاناا 
ئێستا کردوماانە بەئەلەمانایاۆم، 
جااااران بەدەسااات گەچاااماااان 
دەگااارتەوە ئاااێاااساااتاااا بەدرێااال 
تاااێاااکەڵااای دەکەیااان جااااران 
کاارێااکااارێااك گەچەکەی دەدایە 
دەستمان ئێستا خاۆماان هەڵای 
دەگرێن، جاران ئیش زۆرتار و 
باشتریش بوو کەچی  ئاێاساتاا 
ئەم کۆمپانایاایاانە ئایاشایاان لە 

جااران خاۆماان .  ئێمە تاێاکاداوە
ڕاستەوخۆ ئیشمان لە دەساتای 
یەکەم وەردەگرت، بەاڵم ئێستاا 
لەدەستی  دوو وسا ، ئایانا اا 

 . ئیش ئەگاتە دەستی ئێمە

وەستا غەرێاە : دەنگی کرێکار
ڕۆژانە لەسەعات چەند دەست 
بەکاردەکەن؟ ئەڵێن کارێاکااری 

ساەعاات  ١بیناسازی بەعام لە
 زیاتر ئیش دەکەن بۆچی؟

ئااێاامە ڕۆژانە :  وەسااتاااغەریااە
ی بەیاااناای دەساات ٠سااەعااات

دەکەین بەئیش تا ئاێاوارەیەکای 
درەنااار وەخااات، بەاڵم بەم  
حاڵەشەوە ئیشی وا هەیە ئەو 
ڕۆژانەیە ناکەوین کە بەشاماان 
بکات ئەوە هیچ کرێکارەکانماان 

هەزار دیناریاان پاێادەدەیان  ٣٥
بەاڵم خااااااۆمااااااان هەمااااااو 
مەسااایاااولااایااااتااای کاااارەکە لە 

یەشااااااتااااااا .  ئەسااااااتااااااۆمااااااانە
 ١٢باااۆ٠٢ڕۆژانەکااااناااماااان لە 

هەزار تێناپەڕێ ، ئااخار خاۆی 
هەر باۆیەش زۆدەسات بەکااار 

دەباایاان چااونااکاای کاااری ئااێاامە 
 . قونتەراتە ومەترەیە

بەڵاا  کاارێااکاااراناای باایااناااسااازی 
ساەعاات  ١بەعام پابەندنین بە 

کارەوە، ئێامە حەزماان دەکارد 
سەعات کاربکەیان و  ٠ڕۆژانە 

حەقاادەسااتەکەمااان تەئااماایااناای 
ژیانمان بکات، بەاڵم دەساەاڵت 
هەقاااااای بەخاااااااوەنااااااکااااااارو 
کۆمپانیاکان داوە تاا ئەوپەڕی 
سنور کرێکاران ب ەوسێانانەوە 
و ئەم واقااعە سااەخااتە تااازە 
فەرزکراوە بەساەمااناداو گارانە 
دەربااازبااون لااێاای ئەم دۆخە 
لەکااارکااردن بااۆ کاارێااکاااراناای 
باایااناااسااازی لە کااوردسااتااان 

 .سااڵنێکی زۆرە بەم جۆرەیە
وەستا مانگاانە :  دەنگی کرێکار

چەناااد ڕۆژکاااارتاااان دەسااات 
دەکەوێ؟ ئااااایە ئەو بااااڕە 

پااارەیەی دەسااتااان دەکەوێاات 
 بەشتان دەکا؟

لەزساااتاااانااادا  : وەسااتااااغەریاااە
ئیشەکە کەمە جااری وا هەیە 
لەمااانااگااێاادا یەك دوکااارمااان 
دەست دەکەوێ ولە هاویانایاش 
وەك جاران نییە ئێستا بەهاۆی 
ئەم قەیران وهەراوهاۆریاایەوە 

یەعااانااای بەعاااام .  ئااایاااش کەمە
دەتوانام باڵاێام مااناگاانە ئەگەر 

ڕۆژ ئێاشاکەیان پااشاایەتایە، ٨٥
لەچااااااو ئەم هەلاااااومەرجە 
سااەخااتە، بەاڵم ئەو پااارەیەی 
وەری دەگاارێاان چااۆن بەش 
دەکا، ئاخر تۆ بڵی کارێاکاارێاك  

ڕۆژ ئاایااش بااکااات  ٨٥ئەگەر 
هەزار ٢١٥هەماااوی دەکااااتە 

ئەگەر، ئەگەر کرێا ای باێات و 
دوو کارەبا بداو پارەی ئااو و 
مەساااروفااااتااای ماااۆباااایااال و 

ئەنتەرنێات وخەرجای مانااڵ و 
شااتاای ..  پااێااداویسااتاای ڕۆژانەو

ترش بادات، ئاادەی پاێام باڵا  
بەش دەکاااات؟ وەساااتااااکاااان 

 ٠٢٢هەناادێ باااشااتاارن لەوانەیە
هەزارێااك پەیاادا بااکااان، بەاڵم 
هەمااوو وەسااتااایەك نااا ئەگەر 
کاارێاا اای نەبااێاات ژیااانااێااکاای 
هاکەزایی دەژێ بەاڵم ئەویاش 
نااااااااارەحەتە ودایاااااااام لە 
دڵەراوکێدایە، ئەگەر ئیاشاەکەی 
تەواوبێت ئەب  ئیاشاێاکای تاری 

 ..دەست کەوێ
   

لە سەردانێکی : سلێمانی  
پەیااااماااناااێاااری دەناااگااای 
کرێاکااردا باۆ یەکاێاك لە 
پڕۆژەکاانای تەالرساازی، 
ئەم ساااااااااەرنااااااااا ەی 

 :تۆمارکرد
ڕۆژی پااێااناا اای ئااایااار 
ویستم سەردانای یەکاێاك 
لەو پاااڕۆژانە باااکەم کە 
کارێاکاارێاکای زۆر کاااری 
تااێاادا دەکەن وسااەقاااڵاای 
دورسات کااردناای تەاڵری 
بەرزو چەنااد نااهااۆماایاان، 
ئەوەی کە ساااەرنااا ااای 
ڕاکێشام بۆ ئەوەی بریاار 
بااادەم ساااەرداناااای ئەو 
پڕۆژەیە باکەم لەدورەوە 
دیار باوو چەناد کارێاکاار 
لەسااەر لااوتااکەی تاااوەر 

کاارنااگااێااك ڕاوەسااتااابااون 
سەرقاڵی پێکەوە بەستنای 
پااارچەکاااناای ئەو تاااوەر 
کااااارناااااگە باااااون، ئەو 
کرێکارانە زۆر بەئاساانای 

 ٠٢لە بەرزایی زیااتار لە 
مەتاااارەوە باااا  ئەوەی 
خاااۆیاااان بەساااتاااباااێاااتەوە 
کاریان دەکرد، جێگایەکای 
ترسانااك و پاڕمەتارسای 
وەك ئەوەی سنگت نابێتە 
بەر تااۆه هاااوێاا ێااک لە 

 .. گەرمەی شەردابێت
من ویستم با ام وپاێایاان 
بڵێم کە کارەکەیان ڕاگرن 
چونکی ئەوکارە کاارێاکای 
مەرگ هااااێاااانەرەو هەر 
لەحااازەیەك خاااافااا  بااان 
کۆتایی بەژیااناتاان دێات، 

بەاڵم بەداخەوە نەمتوانای 
ب مە شاوێانەکە چاوناکای 
چااواردەوری ساایاام بەنااد 
کاااااراباااااوو بەردەگااااااش 

باۆیە  پاسەوانای لا  باوو
بە نا ئومێدیەکی زۆرەوە 
تەنااهااا تااواناایاام لەدورەوە 
 .چەند وێنەیەك ب رکێنم 

بەڕاسااااتاااای لااااوتااااکەی 
تااااوەرەکاااان هەرەشاااەی 
بەردەواماااای مەرگ لە 

 ..کرێکاران دەکات

هاڕەشاس .. لوتکاس تاوەسەکان
 !ماسگ لاکرێکاسان دەکان

 

یاعات کاسبکاین و حاقدەیتاکامان تائمیری ژیانمان بکات، بااڵم  ٦ئێما حازمان دەکرد ڕۆژانا ” 
 “دەیااڵت هاقی باخاوەنکاس و کۆمپانیاکان داوە تا ئاوپاڕس یروس کرێکاسان بچاویێرراوە 

 

 گفتوگۆ لەگەڵ وەستا غەریب کەریم 

باا اااوک و دەزگاااای بااڕیااانەکەشااای 
 .جیاوازتر بوو، بە بەراورد به ئێستا

ڕوژانه چەند سەعات :  دەنگی کرێکار
كااار دەكەن؟ ئەڵااێاان كاار ااكاااراناا  

سەعاات  ١بيناسازى بەعام ز اتر له 
 كار دەكەن ؟

 بۆچ  كارى ز اده دەکەن؟
ساااەباااارەت باااه  : وەساااتاااا ئەکااارەم

کاااتاا مااێااری کااارکااردن هەر هەشاات 
ماان خااوم .  سااەعااات کاااره دەکەیاان

کەمااتاار لە هەشاات سااەعاااتاایااش کااار 
 ..ئەکەم به بەرده وامی

ته قر بەن له مانگيكدا : دەنگی کرێکار
چەنااد ڕوژ كااار دەکەن؟ ئااا ااه ئەو 
حەقدەستەى كەورى دەگارن بەشا  
ب ێوى ڕۆژانەتان دەكات؟ ئەگەر ناا 

 بوچ ؟
کاات کەوتاوه، ماانار  :وەستا ئەکرەم

ڕوژکاار دەکەیان و  ٨٥باۆ  ٨٢هەیه 
جاااری واش .  ماانااگاایاش هەیااه زیااتاار

. هەبوە دوو مانار کاارماان نەکاردوه
سااەبااارەت بەو هەقاادەسااتەی وەری 
دەگرین، نەخاێار هەرگایاز لاه ئااسات 
کارەکەماندا نەباوه و نایاه و با ێاوی 
.  ژیانیاشاماان بەبااشای دابایان نااکاات
ئەمەش دەگەڕێااااتەوه بااااۆ چەنااااد 
هااۆکااارێااک یەکااێااک لەوانااه هااێااناااناای 
کرێکاری بیانیە بەبا  بەرنااماه و وه 
ئیشکردنی ئەوان باه کارێایەکای زور 

 .کەمتر له چاو ئێمەدا
دووەماایااش ئەو باااردوخااه ئااابااوریااه 

 ..خراپەی حکومەت دروستی کردوه

وەستا ئێوه دەمێكاه :  دەنگی کرێکار
 له كارى كاش  دانان كاردەکەن؟

ئەم كارەى ئێاوه هاياچ گاوڕاناێاكا  
 بەسەردا هاتووه؟
بااۆ پاارساایاااری  : وەسااتااا ئەکاارەم

یەکەماات ئەم کااارەی ئااێاامااه هاایااچ 
گاااوڕاناااکااااریەکااای وای بەساااەردا 

ساڵاه ئەم  نەهاتوه، وا بیست و پینج 
تاااکااه گااوڕانااکاااریەک .  کاااره ئەکەم

کەلەم ئیاشاەی ئایامەدا ڕوویاداباێات 
ئەوەیە کە قاااڵااباای کاااشاای پااێااشااتاار 
ئەگەر بگەڕێینەوه بۆ سااڵنی هەشتا 
تا کۆتایی نەوەدەکان کاشی قیااسای 

 

 !دۆگس کوژسا 5لایاس “ ئیبراهیم”
 

. بەدەساتای خااوەناکاارەکەی دەکاوژرێ“  ئیبراهیام ئەحامەد”   ٣٢٣٨ئایاری  ١بەپێی هەواڵێك کە لەمیدیاکانەوە باڵوکراویەوە، سەر لەئێوارەی ڕۆژی 
دۆالر باووەتە  5ڕووداوەکە لە گەڕەکی سەرچنار، لە شاری سلێمانی ڕوویداوە، پاش ئەوەی کە وەساتاایەک لەگەڵ کارێاکاارێاکای خاۆیادا لەساەر 

و خەڵاکای کاۆبااناێایە لە  ٣٢٢٠ە و لە دایکبووی ( ئیبراهیم ئەحمەد) شەڕیان، لە ئەن امدا وەستاکە کڕێکارەکەی خۆی بەچەقۆ دەکوژێت کە بەناوی 
نەبوونی یاسا، نابەرپرسیارێتی حکومەت ولی نەکانی چاودێری وەزارەتیکار، توندوباونەوەی ..  ڕۆژئاوای كوردستانەوە بۆ کارکردن هاتۆتە سلێمانی

قەیرانی ئابوری و سیاسی لەهەرێم، فەوزای بازاڕ وبااڵدەستی خاوەن کار، تا توندبوونەوەی موناافەساەی کاار، نەک هەرساەرماایەداران وخااوەن 
 بەرکۆمپانیاکانی خستۆتە کێبەرکێوە، بەڵکو بەمەبەستی کۆکردنەوەی قازان و داشکانەوەی کەمهێنانی سەرمایەکان، خاوەنکارەکانی خستاۆتە بەراما
 کەمبەکرێکارانەوە، سزادانی کرێکاران ولێگرتنەوە لەموچە تائاستی چەقۆکێشی، کارەساتێکە کەدەردراوی دۆخێکە کەدەسەاڵتداران بەرپرسیااری یە

دۆخێک کە کوشتنی ئینسان لەڕوداوەکانی تاوانەوە، تا ژن کوشتن، تا ڕووداوەکانی هاتوچۆ و قوربانیانی شاوێانای کاار ودەیاان حااڵەتای .  وئاخرن
حاکاومەتای ” ساڵە بەنااوی  ٢٢تری بەرهەمهێناوە، هەموویان دەرهاوێشتەی سیستەم و دەسەاڵتێکن کە سەرمایەدارانی کوردستان وحکومەتەکەیان 

 .  ژیانی زۆربەی خەڵکی کوردستان دەهاڕێت“  خۆماڵی ودەستکەوتی خوێنی شەهیدانەوە

 



  
WORKER’S  VOICE  5  0202 جون/ حوزەیران / م  یاڵی دووه( 00)  ژماسه

پەیامنێری دەنگی کرێکاار   
لەسااەردانااێااکاای مەیااداناایاادا 
چااااوی بە یەکاااێاااك لە 
دەرچوانی زاناکاو، بەنااوی 
شاهۆ کازم کەوتاو لەساەر 
دۆخاای کااارو ژیاااناای ئەم 

شااهاۆ ..  گ توگۆیەی سازدا
کااازم،  دەرچااوی بەشاای 
مێ ووە، لە زانکۆی کۆیە و 

 . چوارەمی ئەوبەشە بووە
ئااێاااوە :  دەنااگاای کاارێاااکااار

لەکەیەکەوە ئەم کاااااارە 
دەکەن ؟ چااۆن بااوو ئەم 

 کارەتان هەڵب ارد؟
 ٨٢ماااوەی  : شاااهااۆ کااازم

سااااڵ دەباااێااات ئەم کاااارە 

دەکەم و ئەن اام دانای ئەم 
کارە لە ڕاباردوودا لەالیەن 
باوکامەوە باوە و مانایاشای 
بەم کااارە ئاااشااناااکاارد و 
 .کردییە پیشەی هەمیشەیم

ئایە ڕۆژانە :  دەنگی کرێکار
چەند سەعات کااردەکەن ؟ 
ئەم کاارەی ئاێاوە دەیاکەن 
دەتوانێات ژیااناتاان دابایان 

 بکات؟
لەڕاسااتاایاادا  : شاااهااۆکااازم

ماااوەی کااارکااردنەکەم هەر 
زۆر زۆرە  وساااناااوری 
دیاااریااکاااروی ناایاایە و پااێاام 
وابێت ئەگەر کەساێاک زۆر 
بەئیرادە و خاۆڕاگار نەباێات 

ناتوانێات ئەم کاارە باکاات، 
چونکە بەشێوەیەکی گشاتای 

ی بەیاانایایەوە  ١لەسەعات 
ی شەو خەریکی کاار ٨٢بۆ 

کااردناام، ئەمە جااگەلەوەی 
ئەگەر ب م بۆ عەلوە دەبێت 
زۆر زوتر هەڵسم هەنادێاک 
مەوسم بەتایبەتی مەوسمای 
شااوتاای جاانااوب، پااێااویسااتە 

ی شاەو هەڵسام، ٢کات مێر 
هەرچۆنێک باێات تاائاێاساتاا 
پێی ژیاوین ، جاازۆر ماان 
دەست کەوتاباێات یاان کەم 

 .قەناعەتمان پ  کردووە
لەئێستادا کە : دەنگی کرێکار

خەڵک ژیانی سەخت باووە 

تاچەند تەئسیر لەکاارەکەی 
 ئێوە دەاک؟
سەخت بوونی :  شاهۆ کازم

ژیانی خەڵک بەڕێ ەی ساەد 
لە سەد کااریاگەری لەساەر 
کااااارەکەی ئااااێاااامە هەیە، 
بەڕادەیەک ئااااااێاااااامە لە 
فەرمانبەران زیااتار پاێاماان 
خااۆشااە مااوچە باادرێاات، لە 
هەمااااااوو ناااااااڕەزای و 
یاااداشااتااێااکاادا پشاات گاایااری 

 .فەرمانبەران بوین
ئایە ئەمکارە : دەنگی کرێکار

بە ئارەزوی خۆت هەڵب ارد 
 یان یان ناچارییە؟

 

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

 !سەراسەریدا، خواستی کرێکارانی کوردستانە

 

ئێما لافاسمانباسان زیاتر پێمان خۆشا موچا بدسێت، تانانات لاهاموو ” 
 “.ناڕەزایی و یاداشتێکدا پشتالیرس فاسمانباسان بوین

  

 گفتوگۆ لەگەڵ شاهۆ کازم، دەرچوی زانکۆ 

وەساتاا ئەم :  ده نگا  كارێاكاار 
كاااتەت باااش، سااەرەتااا ئەگەر 
بااكاارێاات پااێاامااان بااڵااێاات تااۆ لە 
كە ەكەوه سەرقاڵ  كارى تەخته 
و د اكاوراتا  و چاون باو ئەم 

 كارەت هەڵب ارد؟
لەوەاڵمااای :  وەساااتاااا مەحاااماااود

پرسیارەکەتاانادا مان لە مااناگای 
بەخاێازانای  ٨٠٠٠چواری ساڵی 

چاااوویااان باااۆ تاااورکااایاااا و لە 
وەک "  ئەفاایااون "  شااارۆچااکەی 

پەنااابەرێااک ناایااشااتەجاا  بااوویاان 
 UNبەئامان ی ئەوەی لەڕێگەی 

وە وەک هەر پەنابەرێک باگەیانە 
بەاڵم بەداخەوە .  ئەوروپاااااااااا

.. داواکەیااااان ڕەد کااااردەوو 
لەمااااوەی نااازیاااک چاااوارسااااڵ 
ساااەرەڕای چەناااد مااااناااگاااێاااک 
شاگردی لەچێشاتاخاانە و چەناد 
مانگێک ئیشی شاتانای ساەیاارە، 
دواتر کەوتمە ناو کاری تەختەی 
المینات و چەندین جۆر تەختەی 

زیاتر لە دووسااڵ .  ئەرزی یەوە
بەو کاااارە خەریاااک باااووم و 
شاااارەزایااایەکااام لەئااایاااشاااەکەدا 

بەاڵم کااااتاااێاااک لە .  وەرگااارت
ڕێااگااایەکاای دیااکەوە سااەفەری 
وواڵتاای سااویاادم کااردو دوای 
چەنااادیاااان سااااڵ لەو وواڵتە 

سااڵ "  کۆرسێکی دوو تەرمینیم 
وەرگرت ، ئیانا اا "  و دوو مانر 

تااێااگەیشااتاام لەوەی کە شااێااوەی 
داناانای المایاناات، واتە تەخاتەی 
ئەرزی، لەکااوردسااتااان چەناادە 
جاایاااوازی باانەڕەتاایاایااان هەیە 
لەشێوەی داناان و ساتااناداردی 
 ... ئیش لەنێوان تورکیاو سویددا 

دوای هاااتاانەوەی یەکاا اااریاام لە 
سوید، لەڕێای بارادرێاکامەوە کە 
ماااهااانااادس مشااارف باااوو لە 
کۆمپانیای یەکێک لەخاناوو بەرە 
لەسلێاماانای کەوتامە نااو کااری 
المینات دانن و هەتاا ئاێاساتااش 

بەهەرحاڵ ئەتاوانام ..  بەردەوامم 
 ٨٠ئەوە بڵێم کە مان نازیاک بە 

ساااڵ بەو کااارەوە خەریااکاام و 
ئااێااسااتاااش بەردەوام نەک هەر 
کاااری تەخااتەی ئەرزی ئەکەم، 
بەڵکو چەندین جۆر ئایاشای نااو 
: تەخااااتەو دار ئەکەم، لەوانە
ساونا، باڵکۆن، قاڵدرمەی تەختە، 
خانوی تەختە، ڕوپاۆشای بایانااو 
بااااڵەخاااانە بەتەخاااتە، کەپاااری 
حەدیااااقەو کەپااااری مەدخەی، 
دیااکااۆراتاای ناااوەوەی خااانااوو 

 ..تاد ... بەتەختە و
ڕوژاناه چەناد :  ده نگ  كارێاكاار

ساااەعاااات كااااردەكەى و لاااه 

چەندەوە بۆچەند؟ له ناو كااردا  
 ئيسراحەتتان هە ه؟
دەباێات باڵاێام، :  وەستا مەحاماود

کاتێک لەسوید چاوومە نااو ئەو 
کاااۆرساااەوە، فاااێاااری هەنااادێاااک 
پرەنسیپی کارکردن بووم، وەک 
هێمنی و لەساەرخاۆیای لەکااردا، 
دیقەت و ووردبینی، ئایاشاکاردن 

هەماوو .  بەشێوەی پڕۆفیشاناااڵنە
ئەوانەو هاای تااریااش تەنااهااا بااۆ 
ئەوەبااوو کە چااۆن ئاایااشااێااکاای 
سااتاااناادارد و بە مەساایااولاایەت، 
چااۆناایااش خااۆت بااپااارێاازیاات لە 
ڕەتاااناادن و هاایااالکاای تااا نەبااادا 
فشاااری جەسااتەیاای کاااریااگەری 
خراه بخاتە ساەر لەش و بەم 
هااۆیەوە ئەناادامااێااکاای جەسااتەت 
لەدەست بدەیات یاان نەتاوانایات 

هەر ...  هەروا ئاسان کار بکەیت 
بۆیە من نەرم و لەسەرخاۆ کاار 
 ١دەکەم و ڕۆژانەش ناازیااک 

سااەعااات کااار دەکەم و زۆر 
جااااریاااش وا ڕێاااک کەوتاااووە 
کەمااتاااریاااش لەوە کاااار دەکەم 
لەپاااێااانااااوی ئااایاااساااتاااراحەتااای 

وە چونکە من کاار باۆ ... زیاتردا 
خۆم دەکەم، خۆم خاوەن کااری 
خۆمم و زۆرو فشاارم لەساەر 

ئەمە بەجۆرێکە بۆ خەڵاک ...  نیە 

و خاوەن کارێاکایاش کاار باکەم 
بەو شااێااوەیەی خااۆم دەچاامە 

 ...ناوکاری خەڵکیەوە 
ئااێااوه چااون :  ده نااگاا  كاارێااكااار

كارده كه ن؟ قاوناتەرات دەكەن 
  ان ڕوژانه؟

لەڕاساتایاشادا   : وەستا مەحمود
چااونااکە ماان بە !  هاایاا اایااان ناایە

مەترەکاری کار دەکەم و لەگەڵ 
خااااوەن مااااڵ و شاااوێااانەکەدا 
لەسەر بڕی مەترەکارییەکە ڕێک 

 ...دەکەوین و کارەکە دەکەم 
ئاا اه ئاێاوه لاه :  ده نگ  كرێكاار

كاااتاا  كاااركااردناادا ڕەچاااوى 
 سەالمەت  شوێن  كاردەكەن؟

هەڵاااابەت  : وەسااااتااااامەحاااامااااود
بەدڵااانااایاااایااایەوە زۆر بەجااادی 
هەماایااشااە لەهەوڵاای سااەالمەتاای 

ئەگەر ڕێکەوت ..  شوێنی کاردام 
وابااااوو کەکااااارم لەدەرەوەی 
بیناکە بوو، ئەوان خااوەن بایاناا 
دەهااێااناامە پااای مسااۆگەرکااردناای 
چۆنیەتی سەالمەتی خۆم لەگەڵ 
سااتااافەکەدا، ئەگاایاانااا هەرگاایااز 
خەتەریاااات باااۆ خاااۆم و باااۆ 
ستافەکەش نااهاێانامە پاێاشاەوە، 
ڕێکەوت هەبووە کە ئایاشای با  
... سااەالمەتاایاام ڕەد کااردۆتەوە 

بەاڵم من کەمتریان جاار واڕێاک 

لاکوسدیتان نا قانون کاسێک هایا، نا یاعاتکاس یروسس دیاسە، نا یاگماتی ” 
شوێری کاس هایا، نا تائمیری هاقدەیتی ڕۆژاناس کاس، نا ڕێزو حوسماتێک لا کرێکاس 

 “ دەگیرێت و ناپاداشتێکیان پێدەدسێت 
  

 

 گفتوگۆ لەگەڵ مەحمود حەالق 

بەدڵنییاییەو ناچااریایە  : شاهۆ کازم
چااونااکە کااارێااکاای زۆر سااەخاات و 
گرانە، دواتر من دەرچووی زانکاۆم 
و چوارەمی سەر ئاستی زانکاۆکەم 
بااووم، پااێاام خااۆشاابااوو لەچااوار 
چااێااوەی پسااپااۆڕیاایەکەی خااۆماادا 
خاازمەتاام بااکااردایە، بەاڵم بەهااۆی 
نەبوونای دامەزرانادن و ساەخاتای 
ژیااایاااانەوە، ئەم کاااارە دەکەم و 

ئەمە .  بەردەوامااااااام لەساااااااەری
ساااەرەڕای نەباااوونااای شاااوێااانااای 
کااارەکەمااان کە سااەر شااەقاااماای 
گشتییە، بەدڵنییاییەوە لە ئاینادەشادا 
زیانە تەندروستییەکان ڕوبەڕوماان 
دەباانەوە، چااونااکە بەم ڕۆژگااارە 
خەریکی هەڵم ینی تۆز و دوکەڵای 

 .ژەهراوی ئۆتۆمبێلین
جااێااگااای ئاااماااژەیە لەکااۆتااایاای 
گاااا ااااتااااوگااااۆکەماااااناااادا شاااااهااااۆ 
بەڵگەنامەیەکی دەرهێنا باۆ ئەوەی 
بیسەلامێنێت کە دەرچوی زانکۆیەو 

پاالەی چااوارەماای بەدەساات هااێااناااوە و 
 ..ماوەی چەند سالێکیشە دانەمەزراوە

دەکەوێت کە پێاوویساتاماان بە هاۆیەکاانای ساەالمەتای کاار 
جلی تایبەت بەئیشەکەی خۆمم هەیە کە یاارمەتای ...  هەبێت 

 ..دەرێکی باشە لە سەالمەتی جەستەیی
 ئێوه هيچ جۆره بيمەكتان هە ه ؟: دەنگ  كرێكار
.. بیمەی برکااریام نایە !  دەبێت بڵێم نەخێر :  وەستا مەحمود

بایامەی باێااکااری کااتاێااک مساۆگەر دەباێاات، کە کارێاکاااران 
لەدەوری یەکااتااری کااۆبااباانەوەو شااورای واقااعاای خااۆیااان 
دابمەزرێنن تا لەم ڕێگەیەوە خواستەکانیان جێگایار باکەن و 

 ...بەم هۆیەوە النیکەمی زیندوو مانەوەیان مسۆگەر بکەن 
 له ئێستادا ئيشو كار چونه؟: دەنگ  كرێكار

ئەمااڕۆ لەسااایەی دەسااەاڵتاای ئەحاازاباای :  وەسااتااا مەحاامااود
کاوردیایەوە کە ساەرتااپاای جااوماگە مااددی و ئااباوری و 
بازرگانیەکانیان داگیرکردووە و هەزاران کۆمپانیای گەورەو 
سێبەریان دروستکردووە، ئیش و کارێک کە پاێای با یات و 
ماانااداڵ و خااێاازاناای پاا  ئاااسااودە وخاااتاار جەم بااێاات 

خۆ ئەگەر کارێکیش دەست باکەوێات ، ئەوا ..  نەهێشتۆتەوە 
لەچاو گرانی شمەک وخۆراک و بلیتی خەستانەو خەواندنای 
تاقە یەک شەوی خەستەخانە ئەهلییەکان و باازرگاانەکاانای، 
بواری دەرمااناخاانەو خەساتەخاانە، تەناهاا دوو عەالگە پاڕ 

لەکوردستان نە قااناون .   ناکات کەمنداڵی پ  ئاسودە بکرێت
کارێک هەیە، نە سەعات کار سنوری دیاارە، نە ساەالمەتای 
شوێنی کار هەیە، نە تەئمینی هەقدەساتای ڕۆژانەی کاار، نە 
ڕێزو حورمەتێک لە کرێاکاار دەگایارێات و نەپااداشاتاێاکایاان 
پێدەدرێت، ئەو کرێیەش کە وەری دەگرن زۆر جاار لەالیەن 
خااوەن ئایااشاەوە دەکارێااتە ژەهااری مااارو هەاڵی گەورەی 
لەسەر ئەکەوێتەوە، کە بەم هاۆیەوە زۆر جاار کارێاکاارەکە 

سااەرەڕای ئەوەش ساایاااسااەتاای پشااتاای ...  بااۆتە قااورباااناای 
پەردەی کۆرۆنا  ایرۆس کە بووە بە چەکاێاکای سایااسای و 
زەبەلالح بەدەست حکومەت و خاوەن کۆمپانیا تااڵن یەکانی 
سااەرمااایەداری جاایااهاااناایەوە ، هااێااناادەی تاار بااازاڕی کااارو 
. کارکردنی لەبەردەم کرێاکاارانای جایاهاانایادا نەهاێاشاتاۆتەوە
هەڵاابەت دۆخەکە کاااریااگەرتاارو خااراپااتااریااش لە عااێاارا  و 

 ..کوردستاندایە 
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 ماااوچەی ونەدانااای لاااێاااباااڕیااان 
 کۆمپانایاای کرێکارانی تەواوی
  پااااکااا کاااردنەوە، باااۆ شاااکاااار

لەالیەن خاوەن کۆمپاانایااکەوە، 
ژێرپێنانێکی ئاشکرای ئەو یاسا 
کارپیاکاراوانەیە کەلە هەرێامای 
. کوردستاندا کاری پاێادەکارێات
بااۆ ئاااشاانااابااوون لەناااوەڕۆکاای 
کێشەکە دەقای   هەواڵای ئەو 
مااانااگاارتاانە سااەرنااج باادەن کە 
لەالپەڕە یەکای ئەم ژماارەیەی 
دەنااااااگاااااای کاااااارێااااااکااااااارادا 

بەاڵم لێرەدا باۆ .  بالوکراوەتەوە
سەلماندنی  ئەو دەستدرێ یەی 
کەخاوەن کۆمپاانایاای نااوباراو 
کااااردویەتاااایە سااااەر مااااافاااای 

کاارێااکاااران و لەمااوچەکاااناای 
بڕیاون، بەبااشای دەزانایان باۆ 
خااودی یاااسااا بااگەڕیاایاانەوە تااا 
ئەوە ناایااشااان باادەیاان کەلەم 
کااێااشااەیەی ناایااوان کاارێااکاااران 
وخاااوەن کااۆمااپاااناایااادا ئەوە 
خاااوەن کااۆمااپاانااایاایە کەدەبااێاات 

 : سزابدرێت نەک کرێکاران
ی  ١٨لەیاسای کاری ژماارە 

دا، کەتاائاێاساتااش ٨٠١١ساڵی 
لەهەرێمی کاوردساتاان کااری 

دا ٢٢پااێاادەکاارێاات، لەمااادەی 
 :هاتوە

بونی کارێاکاار  کاتی ئاماده له”  
یی  ی و ئاماده که شوێنی کاره له

و کاااره،  ناا ااامااداناای ئااه بااۆ ئااه

  کاه کااره  وه ر هاۆکاارێاکاه هه به
ك  کرێ یاان دواباخارێات وه نه
کرابێت، کرێاکاار   که  وایه  وه ئه

وای  دا تاااااه و حااااااڵاااااه لاااااه
 “.درێت ی پێده که سته قده حه

وەرن بااا پااێااکەوە لەڕوانااگەی 
ئەم یاسایەوە سەرنج لەکاێاشاە 

 :کە بدەین
کاوماپااانایاای شاکاار کە کاااری 
پااااااااکەوەکاااااااردنااااااای قەزای 
چەم ەماڵ وناحایەکاانای ساەر 
بە چەم ەماڵی بە مقاوەالت لە 
شااارەواناایەکاااناای سااڵااێااماااناای 
وەرگااااارتاااااووەو ژماااااارەیەك 
کرێکاری باۆ بەکارێ گارتاووە، 
بەپێی یاسای کاار ڕاساتەوخاۆ 

خۆی دەبێتە خااوەناکااری ئەو 
کاارێااکااارانەو هەمااوو ئەومااافە 
یااسااایاایااانەی کاارێااکاااران، کەلە 
یاسای کاری کارپێکراودا هەیە 
پاێااویسااتە جاێاابەجاایااێای بااکااا و 

 . نابێت سەرپێ یان ل  بکا
بەاڵم لەم ماااوەیەی پااێااشااودا 
کااومااپاااناایااای شااکااار بەهااۆی 

کێشەی لەگەڵ شارەوانیەکانادا،    
کارێاکاارەکاانای بەکاارهاێانااوەو 
بەباا  خااواساات و بااڕیاااری 
کرێکارەکان، مانی پێگارتاون و 
ناچاری کردون کەکارەکاانایاان 
ڕاباااااگااااارن، بەبااااا  ئەوەی 
. ڕەزامەناادیااان لەسااەر بااێاات
ئەمەش بۆ ئەوەی کاۆماپاانایاای 

ناااااااوبااااااراو فشااااااار بااااااۆ 
شاااارەوانااایەکاااان باااهاااێااانااا  و 
ناچاریان بکات کە کاێاشاەکەی 

 .. بۆ چارەسەربکەن
سااەرەتااا لەم کااێااشااەیەدا ئەوە 
دەردەکەوێاات کەکااۆمااپاااناایااای 
شااکااار کاارێااکاااراناای کااردۆتە 
وەسااایااالەو باااۆ بەرژەوەنااادی 
خاۆی بەکاااری هاێاانااون بەباا  
ئەوەی لەعەقدی کاردا هەباێات، 
. ئەمەش کااارێااکاای نااایاااساایە
سااەرای ئەوەش کاااتااێااک کە 
کااێااشااەکەی کااۆمااپاااناایااا لەگەڵ 
شارەوانی سلێمانی چاارەساەر 
دەبااێاات ولە مااانااگاای چااواردا 
مااوچە ئەدا بە کاارێااکااارەکااان 

هەزار ٠٢بەشااێااکاایااان مەباالەغاای
دیااااناااااریااااان لاااا  دەباااارێاااات 

هەزاریااان  ١٢وبەشااێااکاایااان 
ئەم کااااارەی .   لااااێاااادەباااارێاااات

کومپانیاای شاکاار پاێا ەوانەی 
ی یااااساااای کااااری ٢٢ماااادە 

هەروەک لەپێشاەوە ) کارپێکراوە
 ( خستومانەتەڕوو

چااونااکە کاارێااکاااران هاااتااونەتە 
سااااەرکااااارو ئااااامااااادەبااااوون 
وبەویستای خاۆیاان دەساتایاان 
لەکااار هەڵاانەگاارتااووە، بەڵااکااو 
ئەوە خاوەن کاۆماپاانایااکەباووە 
کە بەکاری هێانااون ولەساەرو 
بڕیاارو ویساتای کارێاکاارەکاان 

ئەمە ..  خۆیانەوە مانی پێگرتون
ئاایااتاار نەک هەر پااێاا ەوانەی 
یاسایە، بەلکو زوڵمێکی ئاشکرا 
و غەدرێکە خاوەن کۆمپانیاا لە 

هەرباۆیە .  کرێاکاارانای کاردووە
دەبی خاوەن کۆمپانیای شاکاار 
.  سزابدرێت نەک کارێاکاارەکاان
 . ماااوچەیاااان لاااێاااباااباااڕدرێااات
بەراسااتاای ئەگەر حااکااومەتااو 
وەزارەتاای کااار هەیە، ئەگەر 
یاااسااا لەهەرێااماای کااوردسااتااان 

ناااباا  ئەم زوڵاامە ..  سااەروەرە
 . هەروا تێپەڕێت

 
 :ئامادەکردنی 

 ئاشتی محمد صاڵح،
کارمەندی       

تەندروستی و  
 سەالمەتی و ژینگە

 
:   (Hazard)  مەتاااااارساااااای

بریتیە لە هەرشتێک ببێاتە 
هاااۆی زیاااان گەیاااانااادن 
بەماااااارۆت لەکاااااااتاااااای 
کااااااااااااارکااااااااااااردناااااااااااادا 
مەتاارساایەکاااناایااش چەنااد 

 . جۆرێکن
 :جۆرەکانی مەترسی

 :مەترسیە فیزیاییەکان/ ٨
Physical  hazard         

هەمااوو ئەو مەتاارساایە   
فیزیاییانە دەگارێاتەوە کە 
دەبااانە هاااۆی ماااردن و 
برینداربوونای کارێاکااران 
و کاااارمەنااادان لەکااااتااای 
کارکردندا نموونە، وەکاو 
کەوتااااانە خاااااوارەوە ، 
خلیسکان ، پ  هەڵکەوتن، 

 ...هتد
 :  مەترسیە کیمیاییەکان/ ٣

  C h e m i c a l   h a z a r d   
هەماااوو ئەو مەتااارسااایە 
کیمیاییانە دەگارێاتەوە کە 
دەبااانە هاااۆی ماااردن و 
برینداربوونای کارێاکااران 
و کااارمەناادان لە کاااتاای 
 کارکردندا نموونە وەکو،

مااااااددە کااااایااااامااااایاااااایە 
پااااکەرەوەکاااان ، مااااددە 
کاایااماایااایاایەکاااناای قەاڵچااۆ 
کااردناای مااێاارووەکااان ، 

 ...هتد
 مەترسیە بایلۆجیەکان/ ٢

 hazard Biological 
هەماااوو ئەو مەتااارسااایە 
بایلۆجییانە دەگرێتەوە کە 
دەبااانە هاااۆی ماااردن و 
برینداربوونای کارێاکااران 
و کااارمەناادان لە کاااتاای 
کارکردندا ناماوونە وەکاو 
بەکااتااریااا ،  ااایاارۆس ، 

 ...فتریات ، هتد
: مەترسیە ژینگەییەکان/٠

Environment hazard  
هەماااوو ئەو مەتااارسااایە 
ژینگەییانە دەگرێاتەوە کە 

دەبااانە هاااۆی ماااردن و 
برینداربوونای کارێاکااران 
و کااارمەناادان لە کاااتاای 
کارکردندا ناماوونە وەکاو 
تەپااااااوتااااااۆز، ژاوەژاو، 
دەرهااااویشاااتااانااای گاااازە 

 ...ژەهراویەکان، هتد
 مەترسیە/ ٥

  میکانیکیەکان
  Mechanical  hazard  

هەماااوو ئەو مەتااارسااایە 
میکانیکایایاانە دەگارێاتەوە 
کە ئامێرە میکاانایاکایەکاان 
هەیااانە و دەباانە هااۆی 
مردن و باریانادارباوونای 
کرێکاران و کارمەندان لە 
کاتی کارکاردنادا ناماوونە 
وەکو، ئامێرەکانی باڕیان، 

 ...ئامێرەکانی هاڕین، هتد
مەترسیە  / ٠

  فسیۆلۆجیەکان
Psychological  hazard 

هەماااوو ئەو مەتااارسااایە 
فیسۆلۆجییانە دەگرێاتەوە 
کە ڕوبەڕووی کارمەندان 
و کرێکااران دەبانەوە کە 

دەباانە هااۆی ئااازاردان و 
بااااێااااتاااااقەت کااااردن و 
توڕەکردنی کارێاکااران و 
کااااارمەناااادان لەکاااااتاااای 
کارکردندا نموونە وەکاو، 
توڕەبوون لە کارێاکااران، 
گاڵتە کردن بە کرێکااران، 
گاڵتەکاردن بەڕەنار یاان 

 ...ئاینی کرێکاران، هتد
بەشاااێاااوەیەکااای گشاااتااای 
هەماااوو مەتااارسااایەکاااان 
زیان و کاریگەریان هەیە 
بۆ مارۆت بەشاێاوەیەکای 
گشااتاای و کااارمەناادان و 
کرێکاران بەتایبەتی باۆیە 
دەبێات بەردەوام هەوڵای 
کااااۆنااااتاااارۆڵ کااااردناااای 
مەترسایەکاان بادرێات لە 

 .  کاتی کارکردندا

 شوێنیکار ڕوداوەکانی کار و سەالمەتی ڕێنمایەکانی

 
 

 !دەبێ کاسکردن بژێوس کرێکاسان مسۆگاس بکات، ناک بیانکاتا قوسبانی
  

 خواستەکانی کرێکارانی کوردستان لەپێناو ڕاوەستانەوە بەرامبەر بەڕووداوەکانی شوێنی کار
 .انتەرخانکردنی بەشێك لەداهان وقاتانجی سا نەی کۆمپان ا و خاوەنکار وریۆژەکان بۆ داب  کردنی رێداویست ەکانی سەالمەىت   گ انی کرێکار * 
 .کەمکردنەوەی سەعاتکاری یۆژانەو تیادکردنی ماوەی رشوو لەکاتی کاردا* 
ێکاراندا، کر ئەرکی حکومەىت هەرێمە کەیەوشی کارکردن لەهەموو کارگەو کومپان او ریۆژەکانی کەرتی حکومی وکەرتی تایبەن ، بەهاوبەشێ لەگەڵ نوێ ەرانی*  

 .بەرێچەوانەوە لەگەڵ سزای توند بەرەورویان بکاتەوە. بخاتە ژێر ەاودێریەوە وبەرێی ستانداردە ج هان ەکان مەرجەکانی سەالمەتی شوێ  کار لەبەرەاوبگرن
 . .قەرەبوکردنەوەى کەسوکارى قوربان ان وبیی ەوەى موەەى خانەنش  ى بۆ هاوسەرو م اڵەکان ان* 

  (Hazard( مەترسی: بابەت 

 کاس شوێری ڕوداوەکانی هاواڵی
، دارا ماەەمەد ٣٢٣٨ی ئاایاار٣١ڕۆژی پێاناج شاەمامە 

هەیاس، کارمەندی کۆمپاانایاای چایامەناتاۆی باازیاان لەکااتای 
 کارکردن بەهۆی کەوتنە خوارەوەوە گیانی لەدەستدا

 

 ٣٢٣٨ی ئااایاااری ٨١ی ئااێااوارەی ڕۆژی ٠کاااتاا مااێاار 
لەڕووداوێکی هاتووچۆدا کرێاکاارێاکای ژیاناگە پاارێاز گایاانای 

ڕوداوەکە بەهۆی تانکەرێکی ئااوی قاورس لەساەر . لەدەستدا
مەتری نزیک فاڕۆکەخاانەی هەولاێار، ڕویاداوە  ٨٣٢شەقامی 

 .  وکرێکارەکەش بە رەچەڵک بەنگالدیشیە
  

، لەكاااتاای ٣٢٣٨ی ئااایاااری ٢ئااێااوارەی ڕۆژی  
كاااركااردناایاادا لە كااارگەیەكاای چەو و لاام لە ناااوچەی 
تان ەرۆی شااری سالاێاماانای، ئەنادازیاارێاك ئااماێارێاك 
. كەوتااووە بەسااەریاادا و بەهااۆیەوە گاایاااناای لەدەسااتاادا

سااڵە و  ٠٠ە و تەمەنای ( ماوخاتاار) ئەندازیارەکە ناوی 
 خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە، 

 

کرێکاری یەکێک لە کۆمپانیاكانی پاککەرەوە لە 
 چەم ەماڵ، کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا

کات مێر شەس و نیوی ئێاوارەی ئەماڕۆ، گەنا اێاک بە نااوی 
ساڵ، لە گەڕەکی قادرکەرەمییەکانای  ٣٠مەەمەد تاریق تەمەن 

شااارەدێاای شااۆڕشاای سااەر بە شااارۆچااكەی چەماا ەماااڵ بە 
گەنا ەکە کاارگاوزار .  گوریس کۆتایی بە ژیانی خۆی هاێانااوە

 .بووە لە یەکێک لە کۆمپانیا پاكکەرەوەکانی سلێمانی
 

ئێمە لەڕۆژنانەمەی دەنگی کرێکار حکومەت وخاوەنکارەکاان 
بە بەرپرسی نااساەالمەتای شاوێانای کااردەزانایان وهاۆکااری 

ڕوداوەکانی شوێنی کار، نیشانەی ئیهمالی وگوێنەدانە بەژیاانای کارێاکااران، خاۆماان 
بەهاوبەشی خەموپەژارەی کەسوکارو هاورێیانی  سەرجەم قوربانایانی شوێنای کاار 
دەزانین و داوا لەخاوەنکارو الیەنە پەیوەندارەکان دەکەین کەمافە یاساایایەکاانای ئەم 

 .. ئینسانانە بسەلمێنن وقەرەبۆی کەسو کاریان بکەنەوە 

 

 

 

 خاوەن دەبێ بێت یاساش بەپێی 
 !کرێکاران نەک بدرێت سزا کۆمپانیا



  
WORKER’S  VOICE  7  0202 جون/ حوزەیران / م  یاڵی دووه( 00)  ژماسه 

 

 !کرێکاران وکاری منااڵن
  

حکومەن . کارکردن بەم ا ن، ئاتاردان و توندوت ژیەکی ئاشکرایە و نابێت یێگەی رێبدرێت

ساڵی  ٨١ئەرک ەتی کەخوێ دن و فێربوونی خۆیایی بۆ هەموو م ا ن و تاتەالوان تا تەمەنی 

م ا ن دەبێ لەب مەی تایبەن بەهرەمەند بکرێن و نابێت ئەرکی داب  کردنی . دەستەبەربکان

ژێر   الوانی و تاته یی بۆ م ا ن  ر شه  كاری  كردنی غه ده قه.. بژێوی خێزان ان بخرێتە سەرشان
، خواستی کرێکارانی کوردستانە و دەبێت حکومەن ودامودەتگاکان ئەم خواستە  ساڵی ٨١  نی مه ته

وەک یاسا جێگ ر بکەن و هەموو ئەو خاوەنکارانە یووبەیووی سزای توند بکەنەوە کە 

 . بەرێچەوانەی ئەم خواستەوە مامەڵەدەکەن

 

 کرێکاران و شورا وکۆبونەوە گشتیەکان 
  

  مافی کرێکارانی کورستانە کە سەربەخۆ لە دەسەاڵتداران، شواراو یەکیەتیە کرێکاریەکانی
 . خۆیان پێک بهێنن

  کۆبوونەوەی گشتی کرێکاران و هەڵبژاردنی نوێنەرانی کرێکاران لەگارگەو گەڕەگ، مافی بێ
 . ئەمالوئەوالی کرێکارانە

  کۆبوونەوەی گشتی کرێکاران لەهەر ناوەندێکدا، بااڵترین سەرچاوەی بڕیاردانی کرێکارانی ئەو
ناوەندەیە و دەبێ خاوەن کارو وەزارەتی کار، وەک بڕیارێکی ڕەسمی کرێکاران چاوی 

 . لێبکەن
  مونەزەم کردنی کۆبوونەوە گشتیەکانی کرێکاران، بنەمای واقعی پێکهاتنی شوراکانی شوێنی

 ...کارو ژیانی کرێکارانە
  

بۆ , کۆبووناوە گشتیاکانی خۆتان یازبدەن و نوێراسانی خۆتان هاڵبژێرن.. کرێکاسانی کوسدیتان 
  ..بکانئاوەس لاڕێالاس نوێراسانی دڵسۆزس خۆتاناوە داکۆکی لا مافاکانتان 

لەکاتێکدا کە ڕۆژی یەکای ئاایاار 
ڕۆژێکی پشوی ڕەسمیە لەعیارا  
و دەوامااای هەماااوو دامەزراوە 
حاااکاااومااای ونااااحاااکاااومااایەکاااان، 
ڕادەگایاارێ و دەکەونە پشااوەوە، 
بەاڵم بەڕێااوەبەرایەتاای کااارگەی 
ئاسان وپاۆاڵ لەنااوچەی باازیاان 

 ٠٢لەپارێزگای سلێماانای سازای 
کرێکارو کارمەندی داوە لەساەر 
ئەوەی لەیەکااای ئاااایااااردا، کە 
پشااووی ڕەسااماایە، نەچااونەتەوە 

 . سەرکارەکانیان
باااڕیاااارەکەی بەڕیاااوەبەرایەتااای 
کااارگەی ناااوبااراو بااڕیااارێااکاای 
زالمانەیە وهایاچ پشاتایاوانەیەکای 
یاسایی نییەو پەیامێکی ئاشکارایە 
بۆ کرێکاران کەئااماادەیە دەسات 
بەرێااات باااۆهەر هەناااگااااوێاااکااای 
نایاسایی لەدژی کرێکاران تاائەو 
شااوێاانەی کە ڕێاا ەی قااازانااج 

 . زیاتردەکات

ئەوەی کەڕۆژی یەکی ئایار باۆتە 
پشااویەکاای ڕەسااماای لەعااێااراقاادا، 
بەرئەناا اااماای خەباااتاای چەناادیاان 
دەیەی چینای کارێاکااری عاێاراقە 
ویەکێکە لەدەساتاکەوتەکاانای ئەم 

کارپاێاکاردنای کارێاکااران .  خەباتە
لەم ڕۆژەدا لەالیەن خاااااوەن 
کۆمپانیاکانەوە خۆی سیاسەتێکی 
دوژماااان کااااارانەیە بەراماااابەر 
بەکاارێااکاااران و سااەرپااێاا اایەکاای 
ڕۆشااناای یاااسااایەو هەوڵااێااکە بااۆ 
لێسەندنەوە وزەوتکردنی مافێکای 

 . شەرعی لەکرێکاران
ئااێاامە لە کااۆنااگاارەی یەکاایەتاایاایە 
کرێکارییەکانی عێراقەوە  بڕیاری 
سزادانی هاوڕێیانی کارێاکاارماان 
لەکااارگەی ئاااساانااو پااۆالی ماااس  
لەالیەن بەڕێااااااااوەبەرایەتاااااااای 
کااارگەوە، سااەرکااۆنە دەکەیاان و 
پشااتاایااواناای خااۆمااان  بااۆیااان 

هاوکات بانگەوازی .  ڕادەگەیەنین 

وەزارەتااای کاااارو دەساااتەبەری 
کۆمەاڵیەتای لەعاێارا  وهەرێامای 
کوردستان دەکەیان بەویا دانەوە 
لەم کێشەیەدا دەخااڵەت باکەن و 

 . ئەم سزایە هەڵوەشێننەوە
ئاااێاااماااااااە بەتەواوی تاااوانااااوە 
کااااردەکەیااان تاااا دەناااگااای ئەم 
کرێکاارە سازادراوانە باگەیەنایانە 
هەمااوو ڕێااکااخااراوەو یەکاایەتاایاایە 
کاااارێااااکاااااریاااایە ناااااوچەیاااای و 
جایااهااناایەکاان تاا ئەم فشااارانەی 
سەر کرێکاران ڕیساوا باکەیان و 
فشااااااار بااااااخەیاااااانە سااااااەر 
بەڕیوەبەرایەتی کارگەی ئاسن و 
پاااۆالی مااااس تاااا دەسااات لەم 

 .. بڕیارەی هەڵگرێ
 

 ب ی یەکی ئایار
 ب ی هاوپشتی کرێکاری

    ٣٢٣٨ی ئایاری ٠

  عیرفان کەریم  |          
  

ڕەنگە زیاادەڕۆیای نەباێات کااتاێاک دەڵاێایان 
وواڵتااێاااکاای وەکااو عاااێاارا  بە هەرێااامااای 
کوردستانیشەوە، کەوتاۆتە ساەر دەریاایەک 
لە سااەروەت وساااماااناای نەوت و غااازی 

ئەمااڕۆ قسااەکااردن لەسااەر ئەو .  سااروشااتاای
هەمااوو سااامااانە سااروشااتاایە و چەناادیاان 
سااااەرچاااااوەی دیااااکەی ئااااابااااوری، وەک 
ڕووباااارەکاااان و دەریااااچەکاااان و زۆری 
ساااماااناای کشااتااوکاااڵ و بااووناای شااار و 
شارۆچکە جیاوازەکان باۆ گەشات وگاوزار، 
بۆتە مەسەلەیەکی چارەنوسساز و پێاویساتە 
بەردەوام هەڵوێستەی لەسەرباکارێات، ئااخار 
ئەندازەی ئەو هەموو سەروەتە، هێندە مەزن 
و زەبەالحە، کەدەکرێ بەپارە و داهاتەکانای، 
ژیانێکی پڕ لە خۆشگوزەرانای و ڕەفااهایەت 
بۆ زۆربەی دانیشتوانی عێرا  و کوردستاان 

بەاڵم ئێمە دەبینین بەپێا ەوانەوە، .بەدیبهێنێت
عێرا  و کوردستان باونەتە دوو نااوچە کە 
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ژمااارەی بااێااکاااران و 
هەژاران تایاایاانادا لە هەڵاکاشاانادایە، بەپاێای 

گااڵااۆباااڵ ) تااازەتااریاان ڕاپااۆرتاای ڕ ژنااامەی 
هەشاتااهەمایان  ١٢، عێرا  لە پالەی ( فاینانز

وواڵت لە جایاهاانادا لە  ٨٠٢وواڵتە لە کۆی 
هەروەهاااا .  باااوونااای زۆرتاااریااان هەژاریااادا

رێکخراوی خۆراکی جیهانی لە ڕاپاۆرتاێاکادا 
ئاماژەی بە وەکردەوە کە تاێاکارای هەژاری 

لە ڕاپاۆرتەکەدا % .  ٢٨لە عێراقدا گەیشتۆتە 
لە خەڵاکای عاێارا  پەناا باۆ %  ٢٥دەڵ  کە 

هااوکاات .  خواردنی هەرزان و خاراه دەبەن
بەرهەم ساااڵاار سااەرۆک کااۆماااری عااێاارا  

لە  ٣٢٣٨-٥-٣٢ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی 
داهاااتاای نەوتاای } ووتااارێااکاادا ڕایااگەیااانااد کە 

وە تا ئێساتاا نازیاکەی  ٣٢٢٢عێرا  لە ساڵی 
هەزار ملیار دۆالری ئەمریکیە، هەندێاک داتاا 

مالایاار  ٨٥٢ئاماژە بەوە دەکەن کە زیاتر لە 
. { دۆالر بە گەندەڵی چوەتە دەرەوەی عاێارا 

لە ڕاستیدا بڕی بەتااڵناباردنای ئەم پاارەیەی 
کە بەرهەم سااڵار ئاامااژەی پاێاکاردوە زۆر 
لەوە زیاتار و زۆرتارە، چاوناکە پاێاشاووتار 
چەندین ڕاپۆرتی جیاوازی ڕیکخاراوەکاان و 
ناوەندە جیهانیەکان باس لە باردنای ساەدان 

ئەم ژماااارانە زۆر .  مااالااایاااار دۆالردەکەن
بەڕوونی گوزارش لە حاڵەتێکی پاێا ەوانەوە 
و سەقەتی سیااساەتای دەساەاڵت دەکەن لە 
عێرا  و کوردستان، لە الیەک ساەروەت و 
سامانێکی مەزن و داهااتاێاکای زۆری پاارەو 
پااووی بەتااااڵناابااراوە، هاااوکااات لەبەراماابەردا 
بەملیۆنەها کەس لە دانایاشاتاوانای عاێارا  و 
هەرێااماای کااوردسااتااان دووچاااری هەژاری 

ئەگەر ئەم تاااڵناکااری .  وباێاکااری باونەتەوە
سنورێکی باۆ دابانارێات و لە شاوێانای ئەم 
دەسااەاڵتە، جەماااوەری کاارێااکااار و خەڵااکاای 
زەحمەتکێش دەساەاڵتای بەڕێاوەباردنای ئەم 
وواڵتە بگرنە دەست و نەزم و سیستەمێاکای 
ئاباوری بەشاێاوازێاکای یەکساانایاخاوازانە و 
ڕیکبخەن و لەخازمەت کاۆمەڵاگاادا بایاخەنە 

کااارەوە، ئەوکااات نەک هاایااچ هەواڵااێااک لە 
هەژاری و بێکاری نابیاساتایان و نەک هایاچ 
کەسێک لە دانیشتوانی عێرا  و کاوردساتاان 
دووچاری دەبێتەوە، بەڵکو دەکرێ ئەم دوو 
ناوچەیە بکرێتە ناماونەیەک باۆ بەخاتەوەری 

بەدەیان وواڵت هەن لەم جیهانەدا کە .  ژیان 
داهاتێکی زۆر کەمتر و پارە و پولێاکای زۆر 
کەمتریان هەیە، بە بەراورد بەو داهااتاانە و 
بڕە پارە دزراوانەی کە لە عێرا  و هەرێمای 

بەاڵم النای کەمای .  کوردستاندا، بەتااڵنباراوە
پاااێاااداویساااتااایەکاااانااای ژیاااانااای ڕۆژانە و 
خااازمەتاااگاااوزاریە ساااەرەتاااایااایەکاااانااای باااۆ 

ئەوەی لە عاێارا  .  کۆمەڵگاکەیان، دابنیکردوە
و هەرێااماای کااوردسااتاااناادا دەگااوزەرێاات، لە 
مێ ووی سیاسی هاوچەرخەدا، تااڵنکاریەکی 
گەورە و دزی و جەردەییەکەی با  وێانەیە، 
بەباااا  وەسااااتااااانەوە لە بەراماااابەر ئەم 
تاوانکاریانە و بەب  دەستبردن بۆ خەبات و 
تێکۆشان بۆ کۆتایهێنان بەم دوو دەساەاڵتە، 

وە دەستبەکارە و لە  ٣٢٢٢کە لە عێراقدا لە 
 ٨٠٠٨هەرێااامااای کاااوردساااتاااان لە دوای 

قسەکردن لە چاکسازی و .  حاکمیەت دەکات
هەڵااباا اردن و دەسااتااکاااری کااردناای ئەمااالو 
ئەوالی دامەزراوەکاااناای حااکااومەت، هاایااچ 
بنەمایەکی نیە و ئەم کاارانە تەناهاا تەمەنای 
ئەم جاااۆرە دەساااەاڵتاااانە درێااا دەکااااتەوە، 

هەڵبا اردنەکاان بەڕیاخاراون و  چەندین جار 
چەندین جار دەم و چاوەکانی ناو حکاومەت 
گااۆڕا، بەاڵم ڕەفااتااار وکااردەوی دزی و 
تااڵنکااری ساەروەت و سااماانای کاۆمەڵاگاا 

ڕێاا ەی هەژارکااردناای .  هااێااشااتااا بەردەوامە
خەڵک زیاتر بووە، بێکارکردنی خەڵک زیااتار 
بووە، شەپۆلی کۆچ و ئاوارەبوونی گەنا اان 
و الوان بەردەواماااای هەیە، گاااارانااااای 
لەهەڵکشاندایە و نەباوونای خازمەتاگاوزاریە 
سەرەتاییەکانی، وەک ئاو و کاارەباا هاێاشاتاا 

باۆیە .  ڕ ژانە خەڵک بەدەساتایاانە دەنااڵایانان
هەناگاااوی سااەرەکاای و چاارەنااوسااسااز بااۆ 
بەرگرتن بەم تااڵنکاریە، خەبات و تێکۆشانی 
جەماوەری کرێکار وخەڵکی زەحامەتاکاێاشای 
عێرا  و کوردستانە بۆ دانانی نەخشەڕێگای 
پێویست لە پێانااو کاۆتاایاهاێاناان بەم جاۆرە 

 .دەسەاڵتانە
 ٣٢٣٨-٥-٣٥ 

ئاگاس ئامانا یاسوەت و یامانی 
 ؟ !کۆماڵالایان باتااڵن نابردایا

با یروسێک بۆ ئاو دەیتدسێژیاناس 
دەکرێتا یاس مافی کرێکاسانی کاسگاس 

 !یلێمانی دابرێین-ئاین و پۆاڵس ماس
 

 نامەیەکی پشتیوانی کۆنگرەی یەکیەتیە کرێکاریەکانی عێراق
کڕرێڕکڕار لەالیەن  ٠٤سەرنوسەری باڵوکراوەی دەنڕگڕی کڕرێڕکڕار، لەسڕەر سڕزادانڕی 

بەییوەبەرایەتی کارگەی ئاسن ورۆ ی ماسڕەوە، بەهڕۆی ئەوەی کەلە یەکڕی ئڕایڕاردا  
ئەم توڵمە هەرگڕ ڕز “  ی ئایاردا یاگەیاندنێکی بەناون شانی٢نەەونەتە سەرکار، لەیۆژی 

. بۆ یای گشتی و بۆبەردەم ییکخراوە کرێکڕاریەکڕان، بڕاڵوکڕردەوە“  ! قاب لی قەبوڵ ن  ە
لەوە می ئەم راگەیاندنەدا کۆنگرەی یەک ەت ە کرێکاریڕ ەکڕانڕی عڕێڕراە نڕامەیەکڕی 

کڕرێڕکڕارە  ٠٤باڵوکردەوە، کەهەم سزاکە سەرکۆنە دەکا وهەم رشتڕ ڕوانڕی خڕۆی بڕۆ ئە
ئەوەی لڕێڕرەدا دەیڕخڕوێڕ ڕ ەوە دەقڕی وەرگڕێڕیدراوی ئەو نڕامەیەیە ..  یادەگەیەنێت

 :  کەوێ ەیەکی ئاراستەی باڵوکراوەی دەنگی کرێکار کراوە
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حکوماتی هاسێم،  
 !حکوماتی یاسمایاداسانا

 
لەمیانەی وتەکەیدا بەبۆنەی کردنەوەی کاارگەیەکای ئااسان لە 
شاااری هەولااێاار، مەساارور بااارزاناای سااەرۆکاای حااکااومەت، 
ستایشی ساەرماایەداران و خااوەنای ئەو کاارگەیەی کارد و 
ڕایگەیاند کە بەردەوام دەبن لە پشاتایاوانایاکاردنای ئەو جاۆرە 

هەروەها داوای لە وەبەرهێنەران کارد بەردەوام بان .  هەواڵنە
لە وەبەرهێنان لە هەموو کەرتەکاندا، وەکو کەرتی پیشەسازی 
و گەشتوگوزار و تەنانەت  بواری خاوێانادن و  فاێارکاردن و 

 !تەندروستیش
حکومەتی هەرێم بەردەوام لەڕێاگاای یااساای وەبەرهاێاناانەوە 
دەیااان یاااسااای لەبەرژەوەناادی سااەرمااایەداران دەرکااردوە، 
سەدان دۆنم زەوی بە پارەیەکی ڕەمازی پاێادوان و چەنادیان 
ئاسانکاری یاساییشی بۆکردون، وەکو بەخشایان لە بااج یاان 

لەوەش واوەتار .  دانانی بااجاێاکای کەم لەساەر داهااتەکاانایاان
دەساات ئاااوەاڵکااردناای سااەرمااایەداران و خاااوەن کااارگەو 
پرۆژەکان  بۆ چەوساانادنەوەی کارێاکااران و پاێاشاێالاکاردنای 
مااافەکاااناایااان و تااا ڕادەی ئەوەی ئەو یاااسااا کااارە دژی 
کرێکاریەی عێراقیش ژێر پ  بنێان هەرجاۆرە جاواڵنەوەیەکای 
کرێکاران بە سزا و دەرکردن وەاڵم بادرێاتەوەو حاکاومەتایاش 

بەمااناایەك حاکاومەتای هەرێام !  گوێای خاۆی لا  کەڕ باکاات
زەماایاانەی چەوساااناادنەوەی لەڕادەبەدەری کاارێااکاااراناای بااۆ 
سەرمایەداران فەراهەم کردوەو هەلومەرجێکی کۆیاالیەتایاشای 
بەسەر کرێکاراندا سەپاندوەو لە هەژاری و باێاماافای ڕەهاادا 

بەوجااۆرە دەسااتاای سااەرمااایەداران و خاااوەن .  ڕایااگاارتااوون
کۆمپانیا و پارۆژەکاانای ئااوەاڵ کاردوە باۆ چەوساانادنەوەی 
کرێکارانی کاوردساتاان و ساود وەرگارتان لە هاێازی کااری 
هەرزانی ئەوان و کەڵەکەی سەرمایەکاانایاان لەساەر حساابای 

حااکااومەتاای هەرێاام بەماا ااۆرە .  ڕەنااج و خااوێااناای کاارێااکاااران
الیەنگری ڕاشکاوی خۆی باۆ ساەرماایەداران و دژایەتای باۆ 

 . کرێکاران ڕاگەیاندوە
بەاڵم لەوەش واوەتااار، ئەوەیە کە مەسااارور باااارزانااای  

بەڕاشاکاااوی باااناگەوازی ساەرمااایەداران دەکااات کە نەك لە 
کەرتی پیشەسازی و کشتوکاڵی و گەشتاوگاوزاردا، بەڵاکاو لە 
کەرتی خوێندن و پەروەردەو تەنادروساتایاشادا وەبەرهاێاناان 
بکەن، واتە ئەو ئەو دوو ناوەند و کەرتە گرنگەی کۆمەڵگاا کە 
خوێندن و تەندروستی هاواڵتیاانای کاوردساتاانە بساپاێارن بە 

کە !  کەرتی ئەهلی و بە میکانیزم و یاساکانی باازاڕ و قاازاناج
ئەمەش بااێااگاا ە لە کااردنەوەی دەروازەیەکاای دیااکە بااۆ 
چەوساندنەوەی کرێکاران و سپاردنی بەشێکی زیاتری چیانای 
کرێکارە بە یاسا کوێرەکانی کەرتی ئەهلی و گرێبەستی کااتای 
و نەبوونی سەالمەتی و ئەمنیەتی کارو نەبوونای بایامەکاان و 

هاااوکااات سااپاااردناای ئەو دوو ...  باایاامەی خااانەنشاایااناای وتاااد
خزمەتگوزاریە گشتی و هەستیارەیە کە هەماوو هااواڵتایەکای 
کوردستان پێویستی پێیەتی و دەب  دەوڵەتی بەرپارسایاارێاتای 
لەئەستۆ باگارێات، بە کەرتای ئەهالای و پاڕکاردنای گایارفاانای 
سەرمایەدارانە لەسەر حسابی پاروی نانی خەڵکی کارێاکاار و 

بەم اۆرە بەڕوونای .   زەحمەتکێش و هەژارکراوی کوردستان
ئەوە دەردەکەوێ کە حکومەتی هەرێم وەکو حکومەتی چایانای 
بۆرژوازی کورد هەڵسوکەوت دەکات و دژ بە چینی کرێکاری 
کوردستانەو هەموو پڕوپاگەندەیەکی کە دەربارەی کرێاکاار و 
دۆزینەوەی هەلی کاار باۆ کارێاکاار لە ئەنا اامای کاردنەوەی 
ئەم ۆرە کارگەو پرۆژانە دەیکات تەنها باۆ چەواشاەکااری و 
فیرودانی کرێکارانە کە گاوایە حاکاومەت بەرژەوەنادی ئەوان 

 .. لەبەرچاودەگرێ

 

 

 حکومات باسپریا لایاگماتی تاندسویتی 
 !   و دابیرکردنی گنیکامی ژیانی هاواڵتیان

 کورتیهب

 

کرێکاسانی باندەسێکی ئیتاڵیا، گوایتراوەس چاک و 
 ! تاقامانی بۆ ئیسرائیل ڕەتدەکاناوە

بەپێی هەواڵێک کەساایاتاێاکای  
، ” كونتروبيااناو“ ئیتاڵی بەناوی 

لەزمانی یەکیەتی کارێاکاارانای 
بەندەری شااری لایا اورناۆوە 
بالویکردۆتەوە، کەکرێاکاارانای 
ئەم بەنااادەرە نااااڕەزایەتااای 
توندیان بەرامبەر بەبارکردنای 
چەکاااااااو تەقەمەنااااااای و 
گاااوێااازانەوەی باااۆ مااایاااناااای 
ئەسدود لەئیسرائیل دەربڕیوە 
و ڕەتیانکردۆتەوە کەبەماکاارە 

هاااوکااات سااایااتەکە .  هەڵساان
ئەوەشااای لەزاری یەکاااێاااک 
لەرابەراناااای کاااارێااااکاااااراناااای 
بەندەرەکەوە گواستاۆتەوە کە 

ئەم چەکااااااو :"  وتااااااویەتاااااای
تەقەمەنااایە باااۆ کاااوشاااتااااری 
خەڵکای فەلەساتایان بەکااردێ 
وئااێاامە لەدژی هەمااوو ئەو 

تاواناکااریاانەیان کە دەوڵەتای 
ئاایااساارائاایاال بااۆسااەر خەڵااکاای 
".  فەلەستیان ئەنا اامای دەدات

هەرلەم پەیوەندەشدا، راپاۆرتە 
ڕۆژنااامەواناایەکاااناای ئاایااتااالاایااا 
ئاااااماااااژەیااااان بەدوەداوەکە 
یەکااایەتااایە کااارێاااکاااارایەکاااان 
بەوردی چاااودێااری جااوڵەی 
پاااپااۆرو گااۆاسااتاانەوەی کاااالو 
شومەک دەکەن بۆ ئیسارائایال 
وبەشااویاان ئەوەوەن کەڕێااگااا 
نەدەن بەگااواسااتاانەوەی هاایااچ 
جۆرە چەکو کااڵیەکی جەنگای 
بۆ ئەم واڵتە، ئەماکاارەشایاان 
وەک هااااااااوساااااااۆزی و 
پشااتاایااواناایەک بااۆ خەلااكاای 
. فەلەسااااتاااایااااناااای ناااااودەبەن
ساااااااایاااااااتەکە لەدرێااااااا ەی 
هەواڵەکەدا ئاااماااژەی بەوەش 

داوە کە کەکرێکارانی بەندەرەکاان 
تااواناایااویااانە لەڕێااگااای سااازداناای 
کااۆبااوونەوەی گشااتاای خااۆیااانەوە 

 Moloجوڵەی پاپۆرێک بەناوی   
Italia  ڕابااگاارن کەویسااتااویەتاای

چەکو سەیارەو ت اقی ساەرباازی 
وە هەر  بۆ ئیسرائیل بگاوازێاتەوە

لەو کااااۆبااااوونەوە جەماااااوەریە 

کرێکاریەدا بااناگەوازی ساەرجەم 
کرێکارانی بەندەرەکاان کاراوە تاا 
بەهاوئاهەنگی گوێازانەوەی چەک 
وکااڵی سەربازی باۆ ئایاسارائایال 
لەساااەراساااەری بەنااادەرەکاااانااای 

 .   ئیتاڵیادا پەک بخەن

 

بەسوپاسەوە کۆمەکەکانتان 
 !گەیشت
 یۆرۆ  ٥٥گەشاو محەمەد  
 یۆرۆ  ٥٤حەمە م  ە 
 یۆرۆ  ٥٤تاه ر حەسەن 
 یۆرۆ ٠٤بەکر ئەحمەد 

 

 

پایامرێرس دەنالی کرێکاس، : یویسرا
دۆخی کرێکاسانی کوسدیتان لاگاڵ 
نوێراسس یاندیکا کرێکاسیاکان 

 ! تاوتوێدەکات
 ڕاپۆرتێک لەبارەی ئایاری ئەمساڵەوە

الیەنەکاااااان بە تاااااێاااااکاااااڕا 
خااۆپاایااشاااناادانااێااکاای گشااتاایااان 

ئاایاار  ٣٨ڕاگەیاند کە ڕۆژی 
لە هەموو ساویسارادا بەڕێاوە 

 . دەچێت
جاااێاااگاااای ئاااامااااژەیە کەلەم 

تااواناایاام (  ئاااوات) ڕۆژەدا ماان 
لەگەی سەرنوسەری گاۆ ااری 
ساااااااەنااااااادیاااااااکااااااااکەماااااااان 

( خااازمەتاااگاااوزاری گشاااتااای)  
گ تگۆیەک بکەم لەگەڵ بەڕێاز 

لەسااەر (  گاای زوخااکاایااناادیاان) 
وەزعی نەلەباری کارێاکاارانای 
کااوردسااتااان و ڕێااکااخااراوی 
کرێاکاارانای بایانااساازی کەلە 
خەباتێاکای بەردەوام دایە باۆ 
بەرگااری لە کاارێااکاااران، لە 
کۆتاییدا هەر دوالمان لەساەر 
ئەوە ڕێکاکەوتایان کە دەناگای 

کاارێااکاااراناای کااوردسااتااان و 
عیرا  بگەیەنینە کارێاکااران و 
سەندیکاکانیان لە سویسرا لە 
ڕێاااگاااای بااااڵو کاااردنەوەی 
هەواڵااااای نااااااڕەزایەتااااایااااایە 
کااااااارێاااااااکااااااااریەکاااااااان لە 

هەروەهاااا .  گاااۆ اااارەکەیاااانااادا
مااناایااش ئاایااشااارەم بەوەدا کە 
دەنااااااگاااااای ناااااااڕەزایەتاااااایە 
کاارێااکاااریەکااان لە سااویساارا 
بااااگەیەناااامە کاااارێااااکاااااراناااای 
کوردستان، هەروەک تا ئێستا 

لە کااۆتااایاایاادا .  ئەناا اااماام داوە
هەر دوو ال خاااۆشاااەااااڵااای 
خاااۆیاااان دەرباااڕی لەساااەر 

 . دیدارەکە
 ئاواتە سور 

پەیامنێری دەنگی کرێکار لە 
 سویسرا

ئەمساڵ یەکی ئایاار لە زۆربەی  
شارو شاارۆچاکەکاانای ساویسارا 
بەسااااازداناااای ماااايااااراساااایاااام و 
گاردبااونەوە پااێاشااوازی لااێاکاارا و 
بەهزاران کرێکار وسەدان  الیەن 
و ڕێکخراوی چەه و ئازادیخاواز 
و سااەناادیااکااای کاارێااکاااری و 
ڕێااکااخااراوەکاااناای ژیاانااگە پااارێااز 
بەشداریان تێداکرد، بەشادارباوان 
لە الفااااایاااااتەو بەیااااااناااااناااااامەو 
ووتەکانیاندا، وێڕای بەرزڕاگرتنی 
ئەم ڕۆژە باسی ژیانی ناالەبااری 
کرێکارانایاان کارد لەوانە، کارێای 
کەم، سااااەعاااااتااااکاااااری زۆرو 
پیسبوونی ژینگە و زیااد کاردنای 

 ٠٥تەمەنی خانەنشینی ژناان باۆ 
وە لەگەڵ هاااتااناای .  هااتااد..  ساااڵ 

پەتاای کااۆرۆناادا بااارو زروفەکە 
زۆر ئاڵۆزتر بووە و کرێکارانێکی 

ڕاسااااتە .   زۆر بااااێااااکااااارکااااراون

لەسویسرا بیامەی باێاکااری هەیە 
٪ ی ١٢بەاڵم ئەم بایامەیە تەناهاا 

ماااوچەیە وئەمەش کااااریاااگەری 
هەیە لەسااەر باا ێاوی کارێااکاااران 
لەکاتێکدا دەوڵەت یارمەتای زۆرو 
بەردەوامااااای ساااااەرماااااایەدارە 

 . گەورەکان دەدات
بێگومان بۆ ڕووبەڕوو باونەوەی 
ئەم بااارە نااالەبااارە کاارێااکاااران 
ڕێگایەکی تر نیە بێا اگەلە هاێازی 
خااۆیااان و ڕێااکااخااراوبااوناایااان لە 

 .  سەندیکاکاندا
سااەناادیااکاااکااان خااوازیاااری ئەوە 
بوون بۆ کارێاکاارانای باێاکاار کە 

٪ موچەی بێکاری وەرباگارن ٨٢٢
هەروەهااا مااوچەی کاارێاااکااااران 
زیادباکارێات، پشاووی زیااتاریاان 
پێبدرێت، کەماکاردنەوەی تەمەنای 
خانەنشینی، لەساەر پایاساباوونای 

بۆئەم خواستە هەمو ..  ئاوو هەوا 
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