
 

 

 

.. دانی کرێی مانگانە لەکاتی خۆیدا، مافێکی ئاسایی کرێکارانە
خاوەنکار و کۆمپانیاکان، بەپێی یاسا مولزەمن لەکاتی خۆیدا و 

 !    بەبێ دواکەوتن کرێی مانگانەی کرێکاران بدەن
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گلدانەوە و دواخستنینک ێنوه ودەسندەکنتنک ێنو نەنیەا خ وەن ە  خنیوە   
ێیەەوەخ ڕەوشتێەک بیوی نێو بنیااەی ێنیەو کنەەەنی ە ەو کنەەەنی ەداەو 
خیوەنەیەەخ بەگشتک وەاۆەبەی دۆخەێنینندا بەسنیکنیوی ین نیین نی  نی  ەو 

 نیەنیننە وەەنەنیەەە  ەوە ە ێە .  شو یەی بۆ ی  بلو ت دەکتک بنۆ دەبە 
خیوەنەیە نی ەو ت کەەەی ەێەی ێەم بەنی  و وەسنسۆکنەی وەگەڕخسنتن  
دەەی ێێشێتخ چونەە  ەەەیەە بەاەەەەی ێەەنونوونەوەی ڕ ن ەی سنیااننە 

 .  ەواو دەبێت

 2  ڕه درێژەی بابەت بۆ الپه                             

ی ٤١و ٤١وەڕۆژانننننننننک 
حننواە ننوا خ ێننو ننەننیەا  و 
سننننا شننننەننننی  وێننننیەەەننننندانننننک 
نەخننۆشننیننینەی دنن ننواخ بەدننۆی 
خەەج نەێودنک ەوچەێنینن نینەوە 
دەکت ی  دا ە ەینگو ین ن نک دوو 

 ەەە وەێی نێنەندا ە ێە بنۆ .  ڕۆژە
ەننینننب دەبننێننت دنن نن   ٦ەننیوەی 

. سننیداشننتننێننەنن ننی  وەەنەگننو ننووە
 ەێێک وەێیەەەندەێنی  وەبنیەەی 

 نێن ە دن ن  :"  ەینگو یەەوە وو ک

ێەەننتەەخەەنن ەێنن ننی  ننن نن ە و 
بەەدەوام بە ەەێنک کنەەشنیننک 
خۆەی  دەکتنیو ن خ بە م  ەوە 
حەوەە ە وە م بەداواێینک  ێن ە 

 . نیدا ەوە

دەەوەدی وەبیەەی ەینگو نیەێەوە 
ە   بن  ڕ نو  نند  بن  سشنون   ید نن 

    دننن نننوا بننن  خنننۆشنننینننینننن  نننن 
 ننیننندخ  نننوکننیننن  ڕاگنن  ڕۆژنننیەنن 

ننننندو سننننا شنننن ننننیننننن   كننننیەەنننن " 
و  اۆە ەننیننندو   خننۆشننیننیننن  ننن 

  و  گن نوننینن  خنی ن ن  نیكنو نت بن 
دنۆشنداە شننک ".      بن نن  خناەن 

نننننندەوکنننننتننننن    ننننن :" داو و نننننک
  کنتنۆ   نێن ن   ن  كی  ون  خۆش  ن 

 3  ڕه بۆ الپه

  

 !ئەم لەشکرکێشیە ڕاگرن
بەیاننامەی رێکخراوی کرێکارانی بیناسازی 

لەکوردستان سەبارەت بە لەشکێشی تورکیا بۆسەر 
 هەرێمی کوردستان

 

 ەم وەشەوێێشک و داگ وێیەی و  ی ن ەی ێەدەو ە ک  وەێ ی 
بۆکەە دەە  ک ێوەدکتی  دەکتک داوە ێخ ک یکنە نێنەە دژ 
بەخە ەک ێوەدکتینەو بەشو   خۆ دا  یواەە کخ ێنیوونەنیە نو 
 ی ننێنێنتنک وێنوشنتنیەو ننی ەەنینەنودننک نەاای ێنۆەەن ە نک 

مانگرتنی کرێکاران و کارمەندانی نەخۆشخانەی هیوا و پشتیوانی     
  !گەرمی جەماوەریی توانی، دەسەاڵتداران ناچار بەپاشەکشە بکات

 

 : کورتە ڕاپۆرتێک لەمبارەوە بخوێننەوە 

 

با کرێکارانی کارگەی ئاسن و پۆاڵی ماس و نوێنەرەکانیان  
 !لەتەنهاییدا بەجێ نەهێڵێن

 ڕاگەیاندنێک لەباڵوکراوەی دەنگی کرێکارەوە بۆ ڕای گشتی؛

ێننننو ننننەننننیەی بەشننننک  ١٤دوای  ەوەی 
  یتیی ەی ێیەگەی  یک  و سۆ ی ەیس وە 
ێۆبوونەوە ەێک گشت داخ کێ ێو ەیە ی  بە 
ننننو نننیەەا ە نننک خنننۆ نننی  دە نننوننن اەد بنننۆ 
گفتوگۆێود  وەکەە خنواکنتەێنینن نی  و وە 
 ەنجیەدا  ەم نو یەەانەی ێنو نەنیەا  وەگە  

دا ٦٦/٦/٦٤٦٤بەڕ ننوەبەەا ە ننک ێننیەگەدا وە
ێۆبونەوە و داوا نیننەنود ێە ەنوچەێنینن نی  
ا یدبەو تخ ب  ەی خینەنش ی ی  بۆ یێنگن نو 
بەو تخ ێو ەیەانێەک  و بنۆ بەشنک  ن نینتنیج 

بە م ..  ا ید بەو ت و چەند داوا ەێک  و ش
بە دوای  ەننننجننیەنننداننننک ێنننۆبنننوونەوە و 

گفتوگۆی دەەدوونخ حییک ع و   س یع لخ 
نننک ێننیەگەێە بننس ننیە نندا  ەو کننێ  خننیو 

ێو ەیەەی ێە بە نو یەەا ە ک ێو ەنیەا  ێە 
وەگە  بەڕ ننوەبەەا ە ننک ێننیە وە ێننیەگەدا 

 سەرنوسەر ...   خۆیدا لەکاتی مانگانە کرێی دانی

 دەنگی کرێکار|        

وەک ێیەدانەوە ەک وەبەەاەوەە دۆخنک 
ننننیدەەنننواەی ژ نننی  و گنننواەەاننننداخ 
دەەوەدننی وەبەەاەننوەە گننوا  بننوونننک 
نوخک بەننا ن  و ێەەنک  نیو ێنیەەبنی 
ونەدا  ووێوس یک ەوچەداخ ێو ەیەا  و 
نەەەینوەەا  و خە ەک اەح ە نەنێنشنک 
شننیەەێننینننک ێننوەدکننتننی  بەشنن ننواای 
یۆەاو یۆەو بە نیکنتنک ین نیخ ڕۆژانە 
وەدژی دەکە  داەا  و حەوەە  د نیە 

ەە ننندانەوەو دەننننگنننک ننننیڕەاا ە نننک 
 ەوەی ونننننننێنننننننوەدا .  دە ننننننندەبنننننننس 

دە یە یەڕووخ  ەننانی گنۆشنە ەێە وەو 
ننننیڕەاا ە ننن نننینە ەخ ێەد نننیەە ەەودای 
نننیڕەاە ە نن ەێننی   ەێننجننیە اۆە ننوە 
وەوەی ێە ننێنن ە وننێننوەدا  ننیەننیژە ننی  

 :   سێدەێە  

کرێکاران و کارمەندانی کارەبای 
 !سلێامنی مانگرنتنیان ڕاگەیاند

حننواە ننوا خ  ٦٢ڕۆژی  ەێشننەەنن ەخ 

لەبەرامبەر دۆخی گرانی و نەبونی 
خزمەتگوزاری و نەدان و بڕینی موچەدا، 

 بەڕووی  جەماوەری ناڕەزەیەتی
   !دەسەاڵتداراندا بەرز دەبێتەوە

 2  ڕه بۆ الپه بابەت درێژەی

 2  ڕه بۆ الپه

 

کرێکارانی ژینگەپارێز، : سەید سادق
توانیان بڕیار لەسەر سەعاتکاری 

 ! ڕۆژانەیان بدەن
 

 کرێکار دەنگی|   

بەسێک دەوا ێک ێەسە یەی وی دەنگک ێو ەیە وەێو ەیەانک 
ژ یگە سنیە نای کنە ند کنیدسەوەخ گنواکنتنو ە ن ەوەخ ونێن نەی 
چنیودە نوی ێنو نەننیەاننک سنیكنەننودنەوە بننس نیە نی  دابنوو ێە 

. ی دوانن نوەڕۆ ێنیەبنەە ٣بە ین ەوە  ی ٢ێو ەیەا  وەکەعی  
بە م ێو ەنیەاننک ژ نینگەسنیە نای  ەم شنیەە داوا نیننەنود ێە 

ن وەڕۆ ێیەبەە  وە بەە ٤٦ی بە ین ەوە بۆ کەعی ١وەکەعی 
 ەوەی گەەەننی کننەینن ە نن ننی  دەێننیو بەو بەەنننیەە ە  ننوانننیی 

دەچەنندە  نێن نەی چنیودەی کنوەبنو  ..  ێیەێودن ی  ننیبنێنت
ێننیە بەێننو ننەننیەەێننی  بننەننی خ بە م ٣بننۆ٢وەکننەە  ەوەی وە

ێنو ننەننیەانننک ژ ننیننگەسننیە ناخ ەننلننەەچنک  ەو بننس نیەە نەبننو  و 
بەڕاوەکتی  و ەگو وو ک خۆ ی خ  وان ی   وێ نەی چنیود نوی 
دەکت وەبس یەەێەی خۆی دە وگوه وڕاای بێت بەخنواکنتنک 
ێننو ننەننیەا  بەم یننۆەەە بەەنننیەەی ێننیەی ێننو ننەننیەانننک 

 .  ی نێوەڕۆ یێگ وێوا٤٦بۆ١ژ یگەسیە ا وەکەعی  

 

کرێکارانی پااڵوگەی نەوتی 
بازیان، لەسەر زیاد کردنی 

 !موچەکانیان دێنە دەنگ

 2  ڕه بۆ الپه

 

ێو ەیەا  و نەەەینوەەانک بەشک دابەشەودنک ێنیەەبنیی 
کلێ ینکخ بەەەبەکتنک ننیڕەاا ە نک دەەبنس ن  بەەاەنوەە 
بە یکی ک ێودنەوەی دەوام و  وێنونس نینک ەنوچەێنینن نی خ 

 ەوا  دە ێ   . ەینگو   دا ە دەکت ی  دەواە ی  ڕاگو  و
حەوەە  داوای نول دەواە ی  ونێندەێنیو دەکنتن نش وە 
وێوو یک ەوچەێینن نی  دە نینیگنوه بنۆ ە  نێن ەە دەوام 

 . ڕادەگو  

 ەو ێو ەیەانە داوا وە ێو نەنیەا  و نەەەنوەەاننک گشنت 

وێنەی مانگرتنی کرێکاران و کارمەندانی 
 بەڕێوەبەرایەتی کارەبای سلیمانی

 4  ڕه بۆ الپه

 !تکایە بەهانامانەوە وەرن

  ەننندەوکننتننک و بننیەێەی نەخننۆشننیننینە سننیێنن ی ێننو ننەننیەانننک
ەنیننب و نوس وە  ١بەدۆی وەەنەگو یک ەوچەی چەەێەەی خ

 . دەەێود  وە ێیەەێین ی خ  داوای بەدینیوەچو  دەێە 

 6  ڕه بۆ الپه
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بە م وەێننوەدکننتننی  نەدانننک ێننوه ودەسنندەکننت 
وەێی نک خنۆ ندا بەێنو نەنیەا خ وەدۆخنێنەنک  ەواو 
ی یواادا ە ووەڕەوشتنێنەنک  نیکنی نک وحنی ە نێنک 

بەڕادە ەک ێە نەک دەە ێنۆەنەنینن نی .   ێنەەڕبنووە
وخیوەنەنیەەێنی  ێنوه ودەسندەکنتنک ێنو نەنیەا  
وەێی ک خۆ دا نیدە  وبگوە اۆەییە ش ونێنک گنل 
دەدەنەوەخ بە ەو حەوەە  وەک کەەەی ەداە نەنک 
ێەولەالخ خۆی  ەو  یوەی ڕشتوە ێە دوو ەنیننب 
وکێ وەینب و بگوە چواەو س ی  ەینگ ش ەنوچە 
دوا بیی  و نە داو وێنشنک بنونس نتخ  ەەەە وای 
ێودووە ێەخیوە  ێۆەەین یێی  دەکنتن نی  ێنواوە 
بننێننت وەدواخسننتننیننک ێننوه وەننوچەی ەننینننگننینەی 

دۆخەێە بەەادە ەێە ێە ەوە دەە .  ێننو ننەننیەاننندا
خیوەنەیە و ێۆەەین یێینک خۆ وخیشیک وسنیێن ی 
نەخننۆشننیننینەێننی  وخننیوە  سننسۆژە وەدەێننینننک 
ڕ گیوبی  وشیەەوانک وبیخێەێی  وەیەۆکتی یننک 

ن  ە ێنو نک ەنیننگنینە نی  دوادەخنوهخ ...  وانەبێ  و
بە ەو دواخستیک ێنوه ونەداننک ەنوچە ێنیەگەو 

 .نیوەندە گەوەەێینک بەەدەەاێیین شک گو ۆ ەوە

 ەەنندۆخە وەبننیەڕە نندا بەە ەنننجننیەننک نەواا ەێننک 
بیااڕو سە وانێەک  یبوەی و ەنوننینەکنەی ننێنوا  
ێۆەەین یێی  خۆ ی  و نێوا   ەوا  و حنەنوەە ندا 

 ەم د ننیەدە ە بەەدەەننک کنن ننسننتەەننێننەننک .  دا ە
چننیوچننیننۆک وبننوکننک کننەەەننی ەداە ەخ ێەبننیااەو 
سننیانننجننک کننەەەننی ەخ وەکننەە بننیەەننیی دەەاا  
ڕاگو   و دێیینە خواەەوەی بەدنیی دن نا نەنیە و 
کەەەنجیم داکەسیندننک ژ نیننێنەنک ەەەنوەوەەژی 
بەکەە ێو ەیەانداخ دەڕوا  بەڕ وە وبۆ بەدەکنت 
دێیینک سیاانجک دەەچک ا ی و د   سنسەنسن نەنێنک 

 . نینیکێت

بێگوەی  نەدانک ەوچە وەێی ک خۆ دا او ن ن نک و 
یەە  ە ەێە ێەخیوە  ێۆەەین یێی  وەێو نەنیەاننک 
دەێە خ چونەە   نینسنیننک ێنو نەنیەخ کنەەچنیوەی 
ب  وی ڕۆژانەی خنۆی وخنێناانەێەی ەنوچە ەو 
. د   شتێە توی ن  ە  ی ژ نیننک سنێ دابن ن  بنەنی 

دەەوەدی ێو ەیە بەدوای  ەواوبنووننک ێنیەەێەی 
ژ ینک دەکت سێدەێی خ  یەنیینک  ەو وەێنیەەێەی 
بەدەکتاێیینک ێو  ە  نی بنتنواننێنت بن یخ ێنی ن ن  
خنیوەنننەنیە ێنو ننەەی دوادەخننی خ  ننیننک ژ نی  و 
بنن  ننوی  ەو بەدە ننواکننساوی ووەچننیوەڕواننن نندا 
ڕادەگنن ننوه و نننیچننیەدەبننێ دەکننت بەە ننت بننۆ 

اۆەییە خیوە  ێۆەەینن نیێنی  نەدا  ..  سەەاوسۆ ە
و دواخستیک ێنوه دەخەنەوە کنەەحنەنوەە  و 

بە م ێنو نەنیەا  وەم !.  دە ێ  کلفەەی  بۆ ننیێە 
ەونینەکە ەدا  ەەەف نن ن  وخنیوە  ێنۆەنەنینن نی 
.  سیەەی نوکتوی دە ە ونی ەو ت دەکتنک ونێنوندا 

دەە بننۆ ە نەدانننک ەننوچە وێننوه یەە نن ە ەو 
وەدەەەوەی  یکیی ێیە وبس یەەێنیننک دەو ە ە وە 

 ەەننەننیەە شننێننوە ەێە وەدای و .  دەە و  ننێننەنندا
بنۆ ە .  دەکت بەکنەەدا گنو نینک دەسنێنەنک ڕەوا ە

خەبی  بۆ .  نیبێت  ێو ەیەا  بێدەنب ب  وە یکت دا
یێگ وێودنک دانک ەوچەو ێنو نک ەنیننگنینە بەبنێ 
وێوو ن  وبەو ینۆەەی ێەوە گنو نوەکنتنک ننێنوا  
ێننو ننەننیەا  و خننیوەنننەننیەدا دننی ننووەخ بەشننێننەە 
وەخەبی  بۆ ااەیەودنک ژ نی  وبن  نوی و ەەەە 

 ەوا  بەێنۆبنوونەوە .  ەینک  نیکنی نک ێنو نەنیەانە
وەدەوەی  ەک وبەدەەبننس ننیننک نننیڕەاا ە ننک بە 
ێۆەە ک خۆ ی  دەبێ کنینوە نک بنۆ خنیوەننەنیەو 
ێۆەەین یێی  دابیێ  و ڕ گی ی  سێیەدە  بۆسیاانجک 

 .   خۆ ی   یەی بەژ ی  ودەس ینەوە بەە 

دانی کرێی مانگانە لەکاتی خۆیدا، .. درێژەی
 سەرنوسەر..   مافێکی ئاسایی کرێکرانە

 

 

 

 ! خزمەتگوزاریەکان هەڕاج بکات دەسەاڵتدارانڕێگامەدەن  
ندانومهوڵهندتركردنیدهمهوڵهدهتیکان،سیاسهئابوریهتگوزاریوپڕۆژهتیکردنیخزمهتایبهبه 

لهتهیحکومهوهتیخۆدزینهسیاسه.ستکورتهژارودهکرێکارانوهاواڵتیانیههژارتركردنیهه
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ێوەدکتینک بەدواوە بنووە ودەبنێ 
وبە  ەێننک  ننوی بننۆکننەە دەەننوو 
 ەو ەننوکنن ننوە ننینە ا ننید ێننودووە 
ێەخە ەک ێو نەنیەو اەحن ە نەنێنش 

دەەبنۆ ە دەبنێ .  سێنوەی گن نوۆدە 
 ەم کنننن ننننیکننننە  و دەو نەی 
دەو ە ک  نوەێن نی وەن ە  خە نەنک 
 نننیااد نننینننوااەوە وبە نننی نننوە نننک 
ێو ەیەانک  وەێ یو ێنوەدکنتنی  و 
ننننیوچەێەوە ڕ سنننواو ەەحنننەنننوم 
بننەننوه ونننیچننیە بننەننو ننت بەوەی 

 .ێەدەکتک  ێاە گو ت

وەن ەێننک  ننوەوە  ەو بننیەگننوژ ەی 
ێەوەننننێنننوا  سەێنننیێنننی وسنننیە ننن ننندا 

دننننی ننننۆ ەێننننی ەوەخ  ە نننن ە ەێننننک 
دە نن ێننواوەی  ەم داگنن ننوێننیەی و 
وەشەوێێش ەی دو ە نک  نوەێن نی ە 
بنننننۆ کنننننەە دەە ننننن  ووەگە  
 ننننوننننندبننننوونەوەی سننننێننننەنننندادانە 
کنننننەەبنننننیا ەێنننننیننننننک دەەدونداخ 
بەد ننینن ننی ەوە خە ننەننک ێننوەدکننتننی  
گ وۆدەی شەڕو ەی و واننک دەێنیو 
کنننەەەننننجنننیم بەاەەەەی ژ نننی  
وگننواەەا  و  ننێننەننێننونننک  ننیەاەننک 
ێننۆەە  ە نن نندا دەشننەننێننتەوەخ بننۆ ە 
سێو ستە خە ەک ێوەدکتی  وەدژی 
 ەم وەشننەننوێننێننشنن ەی  ننوەێنن ننی 
بوەکتێنتنتەوە وڕ نگنینەدە  چن نتنو 

خە ننک بننێننیننینەوننەبننێننت وژ ننینننک 
دەەوەک  ەوەی ێە .  وێتنێنەنونێنێنت

 ننی ننێننسننتننی دۆخەێە وەکننەەە ننیی 
خننۆ نندا ەخ بە م ژەننیەە ەێننک اۆە 
وەدننیو  نن ننی  ەننی ننوحننی نن ننی  وننێ 
 ێەێووەو بێەیەوێیکوک بۆ ەوە و 
 ەگەە ننننش  ەم دۆخە دە نننن ە 
بەێشێت بۆشەڕ ەک ننیوخنۆ   ەوا 
ەنوکنن ننوە ننو ا ننینەێننینننک بننێننسننیننوە 

 .دەبێت

خە ەک ێنو نەنیەو اەحن ە نەنێنشنک 
ێنننوەدکنننتنننی   ەگەە  ە نننینەو نننت 
ەە نوکننک شننەڕی نننیوخننۆ وەکننەە 
خۆ ی  نبەە  و بن نیننو نت وەدژی 

وەشەوێێشک دەووە نیننک ننیوچەێە 
بۆکنەە دەە ن  بنوەکنتنیەوەخ  ەوا 
دەبێ  خەبی ک خۆ ی  بۆ وەنننیننک 
دەکنننە  نننک بنننۆەژواای ێنننوەدو 
حنننابەێنننیننننک  نننونننند بنننەەنەوەو 
دەکەن داە تک یەەیوەەی خنۆ نی  
داەەاە نننیننن  وێنننوەدکنننتنننی  وەم 
سننیشننیگەەداننن ەی ێە ننێنن ننەەو ننووە 
دەەبننننیا بننننەە  ووننننێننننوەشننننەوەخ 
ک یکە ێەنک حەێن ن نینەو ڕۆشنینو 
شەنیف و شۆڕشگێنوانە بەەاەنوەە 

 .بەدەو ە ینک نیوچەێە بگونەبەە
 

دەکتەی ێیەگێوی ە ەیواوی 
 ێو ەیەانک ب ییکیای وەێوەدکتی 

٤١/٦/٦٤٦٤ 

 ... بیناسازی کرێکارانی ڕێکخراوی بەیاننامەی!.. ڕابگرن لەشکرکێشیە ئەم..پاشماوەی 

گفتوگۆ ی  ێودوەخ بگوااە یەوە بنۆ 
بەشننک کننەننوابننک ێننیەگەێەخ ێە 
 ەەەە بە ەنننیننننیی کننناادننننک 
نو یەەانک ێو ەیەا  و کنەەێنو نک 
دەە دەو ننێننەننک  ەوانە وەسننێننیننیو 
. خواکتە بەەدەق و ڕەواێنینن نینندا

بە م وەبەەاەننوەە  ەم بننس ننیەەی 
 ٦٢/٦/٦٤٦٤  ێیەگەداخ  ەەوۆ خیو 

گشننت ێننو ننەننیەانننک  ەو بەشننە 
نیڕەاا ە  ی  بەەاەوەە بە بنس نیەی 
گننواکننتننیەوەی نننو ننیەەەێننیننن ننی  وە 
بەشک   ینتنیج بنۆ بەشنک کنەنوا  
دەەبسی و دەکت ی  وەێیە دە گو  
و داوا نننیننننەنننود ێە بنننس نننیەەێەی 
بەڕ ننننننننوەبەەا ە ننننننننک ێننننننننیەگە 
دە نوەشننێننتەوە و نننو نیەەەێننیننن ننی  

 .بگەڕ یەوە شو یک خۆ ی  

بەد ننننننینننننن ننننننی ەوە وە دۆخننننننک 
سە وانگو ووی  ێستیی ێوەدکنتنی  
و  ەو دەەوو گوانک و بنێنەنیەی و 
بنننێننندەەە نننینننن ەداخ ێە  ەخەی بە 
ێو ەیەا  و خێاانەێین ی  گنو نووەخ 
خواکتەێینک ێنو نەنیەاننک ێنیەگەی 
 یک  و سۆ ی ەیس بۆ بیشەودنک 
ژ ننیننن ننی  بەەدەسە و شننێننواا ننەننک 
خەبننی ننەننیەانەی ڕاوە ە و سننیبنن ننلننک 

 ەو بنس نیەەی .   ەوسەڕی سشت وان ە
ێە حننییننک عننوەەە  ننێننسنن ننیعنن ننل 
وەدژی ننننو نننیەەاننننک ێنننو نننەنننیەا  
داو ە ننکخ بننس ننیە ننەننک اا نن ننینە و 
کاا ەێک نی یکی ن ە و   ەننانی بنۆ 
کننەەێننو ننەننودنننک ێننو ننەننیەا  و 

 ەم ڕوداوانەی .  بێدەنگە ێنودنن نینە
ێە وە ێننیەگەی  ننیکنن  و سننۆ ی 

ەیکدا بەڕ وەدەچێتخ وەێنی نێنەندا ە 
ێە  یکیی ێیە ک وە ێنوەدکنتنینندا 
ننن نن ەخ ێە ەننیف و  ننیااد ەێننینننک 
ێو ەیەانک بەڕەکن نک ننیکن نونێ و 
کیوە نەنک بنۆ دەکنتندە ن  ەێنیننک 
خیوەنەیە و ێۆەەین یێی  داننیبنێنتخ 
ێەچک وەونشەوە وەااەە ک ێیە و 
دادگننیی ێننیە و کننەننند ننەننی بەنننیو 
ێو ەیە ەێنیننک کنەە بە  ەحناابنک 
دەکنننننننە  نننننننداەخ کننننننننەەەڕای 
 یگیداەبوون ی  وە دۆخەێەخ گو  ی  
وننێننیەواننندووە و ێننیەدانەوە ەک 

بنێنگنوەنی   ەەەە .  ن نشنی  ننیدە 
 ەنای بە ەینیی  ەوە د نت ێە  ەم 
داەودەاگی ینە وە سشتک خنیوەننەنیە 

بنۆ ە .  و ێۆەەین نیێنی  ەاوەکنتنیو 
 ەوەی وەبەەدەم ێنننو نننەنننیەانننندا 
دەەێیێتەوەخ  ەێنس نای و خەبنی نک 
دننیوبەشننک خننۆ ننی  و سشننتنن ننوانننک 

دەەبننۆ ە .  دننیوچننیەەنننوکننەێننیننن ننینە
نیبێت ێو ەیەانک بەشنک  ن نینتنیینک 
ێیەگەی  یکن  و سنۆ ی ەنیس و 
نو یەەەێین ی  بە  ەنای بەیێواێ   خ 
بە ننەننو دەبننێ بەگننو ننوەی  ننوانننی 
دەەوو ێو ەیەا  سشت نواننک بنەە  
و بەشننێننوەی گننونننجننیوی خننۆ ننی  
بەەاەننننوەە بە بەڕ ننننوەبەەا ە ننننک 
ێیەگەی نیو بواو و حییک عنوەەە 

 .  س یع ل نیڕەاا ە ک دەەبوس 

باڵوێواوەی دەنگک ێو نەنیە وەگە  
 ەوەدا  ەو بس یەەی خیوە  ێنیەگە 
بە کاا ەێک نی یکی ک و او ن نێنک 
دەاانێت ێە دەەدەق بە ێو ەیەاننک 
ێننیەگە و نننو ننیەەاننن ننی  ێننواوەخ 

دننننیوێننننی  وەااەە ننننک ێننننیە و 
کەند ەیكینک کەە بە دەکەن  بە 
. بوسوکن نیەی  ەم دۆخە دەااننێنت

بننناڵوێنننواوەی دەننننگنننک ێنننو نننەنننیە 
بیننگەواای کنەەیەم ێنو نەنیەاننک 
بەشەێینک ێیەگەی نیوبواو دەێنی  
ێە بەد سنننننۆا ەوە وەسشنننننتنننننک 
نننو ننیەەانننک خننۆ ننی  ەاوەکننتنن  و 

 .وەکەە داخواا ەێین ی  کوەب 

 باڵوێواوەی دەنگک ێو ەیە

٦٢/٦/٦٤٦٤ 

 :پێشینەیڕووداوەکە

ێننیەگەی  ننیکنن  و سننۆ ی ەننیس 
 ەێێ  وە سوۆژە س شنەکنیا ەێنیننک 
دەە  ک ێوەدکتینەخ دە نەەو نو وە 
نیوچەی بیا ینک کەە بەسیە ناگنیی 

ێو ەنیە ٦٤٤ ەم ێیەگە ە .  کلێ ین ە
ێیەی  ێندا دەێنی و بەکنەە چەنند 

بەشننک . " بەشننێننەننێنندا دابەشننوننوو 
 ەكخ وا ە   یتنیینک  ەك  -دەەنەوە

 ەم .  ێو ەیە ێیەی  نێندا دەێە  ١٤
ێو ەیەانە ەیوە ەێک اۆەە داوا نی  
وە  نن ننداەەی ێننیەگە ێننودووە ێە 
ەننوچەێننیننن ننی  ا ننید بننەننی خ بە م 
 ن ننداەەی  ەم ێننیەگە ە بەبنن ننینننوی 
یۆەایۆە داواێە نی  دوا دەخنی و 
 ننیەننیدە ننن نن ە ێە ا ننیدی بننەننی خ 
ێو ەیەەێی  دە ن ن   نیخنو ن  ینیە 
چو یە نی   داەە و وەعد نینندا ێە 

دوای ١وە نننیوەەاکننتننک ەننینننگننک  
 ننی ننیەی  ەەسننی خ ەننوچەێننیننن ننی  ٤

 .ا ید بەە 

دوو ڕۆژ سنننێنننش  ەێنننک  نننی نننیە 
بەە نوەبەەی بەشنەێە نی  داوا ننی  

وننێنندەێننی  ڕۆژی  ەێننک  ننی ننیە ێە 
سشوی ەەک  ە بنێنیەوە کنەەێنیە 
 ەوا  دە نێن  ننیچن نیەوە کنەەێنیە 
چونەە کی ک سنیە وە ەێنک  نی نیەدا 
ێننیەەننینننەننود و نن ننی  ا ننیدەێەەننی  
بدەنێخ ێەچنک و ن نی   ەوە خنێنوە 
ێننننودو ننننینە و گننننی ننننتە ننننی  بە 

بنۆ ە  ەەسننی  .  ێنو نەنیەەێنی  ێنود
نەچننونەوە کننەەێننیە و ێننود ننینە 

بە م بەڕ نوەبەەی .  سشوی ەەک ک
ێیەگە بە ینوی  ەوەی ێە داواێەی 
ەە ننننەننننواوە ەوەخ ەۆژی دوا ننننک 
 ەەننو ننەننک  نن ننداەی دەەێننود و وە 
وەوحەی  نن ننتننەنننی  دە ننواکننوا و 

ێنو نەنیەەێەی  ١٤ ێ دا دی نونو دەە
 ەكخ بنۆ ەنیوەی /  بەشک   یتییک 

 ەێسننی  دنن نن   نن نن ننتنن ننیاا  و 
ا یدێود  و سیداشتێن  شن نوون نی  

چنونننەنک کنەەسننێنێن نی  وە .  ننیێنی 
داواێەی بەە وەبەەی بەشک   یتیج 

 ەەە وەێنننننی نننننێنننننەننننندا .  ێنننننودووە
بەڕ وەبەەی ێیەگە بە نێنینک دابنوو 

ەنوچەی ێنو نەنیەا   ٤١/١/٦٤٦٤وە
 .ا ید بەی 

ێو ەیەانک ێیەگەی  یک  و سنۆ ی 
ەیس دەە  ەوێی  ەای گشنتن ن نی  
وەم دۆخە  نننیگنننیداە ێنننودەوە و 
وەااەە ننننک ێننننیە بە ننننینننننێننننەننننک 
بننناڵوێنننودەوە و ەاگە نننینننند ێە 
کننااێە ننی  بەێننوەننەننیننن ننیی ەننیس 
دە ننوەشننیننندۆ ەوەخ بە م ێننی ننێ 
دەەێەو  کااێە وەشو یک خنۆ ندا 
ەنننیوە و دوا نننو نننش بنننۆ  نننۆ ە 
کەندنەوە بنو نیەی گنواکنتنیەوەی 
دەەکێ نو یەەەێەی ێو ەنیەانن نی  

 .بۆ بەشک کەوا  دا

 

با کرێکارانی کارگەی ئاسن و پۆاڵی ماس و .. پاشماوەی
 !نوێنەرەکانیان لەتەنهاییدا بەجێنەهێڵێن



  

WORKER’S  VOICE  3  0202 جواڵی/ تەمموز / م  ساڵی دووه( 23)  ژماره 

 

 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... 

  

  ...کۆبوونەوە گشتیەکانی خۆتان سازبدەن و نوێنەرانی خۆتان هەڵبژێرن .. کرێکارانی کوردستان 

ە شنتنێن  ڕووبندا  ون   و د  ن   
ننن   و ن نن    کننتننۆ  حنن ننوەنن   نن  

شنن   و   نن ".    ننندی داەدا نن   ننو  سنن 
  نو تو ن   گو و  ب "  یش وا كودخ 

   خنۆشنینینن  بس یەخ ەن نەكن  نن 
و  ٪   وننێننوننسدەاو ١٤دنن ننوا ونن 

ە  ەن  خ    و     ە واو  ە ەك ی  ك 
 نننگنننوااە   كنننی  خننناەننن  وا د 

 ". و  ەوێت  ندەوکت  ك    

وەن ەێننک  ننوەوە سننا شننەێەێننی  
دە ێ  بەدنۆی نەبنووننک سنیەەوە 
ێۆەەین یێە دەەەینەێی  نیننێنو نتخ 
وە  ێنسنتنیشندا گنوننتنک نەبنووننک 
. دەەەنننینننن نننش کنننەەی دە نننداوە

 ٥١ەننیوەی دووەننینننگە نننا ننەەی 
. نەخننۆە دەەای بننۆ نەێننواوە

یێگیی  یەیژە ە ێەنەخۆشیینەی 
د وا وە شیەی کلێ نیننک  نی نوە ە 
بە  وشنونواننک شنێنوسەننجە و وە 
کەەیەم سیە اگیێیننک عنێنواق و 
دەە ننن ەوە نەخنننۆشنننێنننەنننک اۆە 

بەشننێننک وە .  کننەەدانننک دەێە 
خەەی  ەێینک  ەم نەخۆشینینە ە 
وەن ە  خننێننوخننوااانەوە دابنن نن  
. دەێننو ننت و ێننۆەەێننک دەێننو ننت

وەەننیوەی ڕابننودووشنندا چەننند نن  
یننیە ێننیەەەننند و سننا شننەەێننینننک 
وەکەە نەبووننک خناەە نگنوااەی 
سننێننو سننت و دابنن نن  نەێننودنننک 
دەەەننننینننننک سننننێننننو سننننت بننننۆ 
چیەەکەەێودنک نەخۆشنەێنی  و 
نەدانک ەوچەێین ی  ەین ینگو نووە 
و  ی  نێنسنتنیە بەشنێنەنک اۆەی 

 .  ێێشەێین ی  چیەەکەە نەێواوە

وەن ەێنن ننتننوەوە بەڕ ننوبەەا ە ننک 
 ەنننندەوکنننتنننک کنننلنننێننن نننیننننک وە 
ڕاگە ەنواو ەدا  یشنەنوای ێنودوە 
ێە ەیوەی شەە ەینگە د   بنسە 
سنننیەە ەک وەن ە  حنننەنننوەە نننک 
دەە  ەوە بۆ نەخۆشیینەی د نوا 
خەەج نەێنننواوە و دە نننی  ەو 
ێی ەی سنیەەی کنلنێن نیننک بەێنیە 
دەدننی  بننۆ نەخننۆشننیننینەێننینننک 
دەووێو و ددۆکخ سیەەی دەەەنی  
بە  ەواوی دەدەاخ بە م ێنی نێننک 
بس یەدەا سیەەی بینەک کنلنێن نیننک 
 ەننناننی بننۆ نەخننۆشننیننینەێننینننک 
کلنێن نیننک بەێنیەبنێنتخ بنس نیەدەا 
سیەەی ێۆەەین یێی  بنەەنە  ەننانی 

وەڕاگە ننننننیننننننندەاوەێەدا . .  ٪ ٦
 ەوەە دننی ننوە ێەوە  ننێننسننتننیدا 
دەەوو ێنۆەنەنینن نیێنیننک دەەەنی  
دنننێنننینننیننننک دەەەنننینننن نننی  بنننۆ 
نەخۆشیینەی د وا ڕاگنو نووە و 

نەخنننۆە دە ە وەم دەننننتە ەدا  " 
ەننلنن ننۆ  د ننیننیەی داوە بە  ٦٤

 .ڕۆژ ٦٤دەەەی   ەنای بۆ 

بەڕ ننننوەبەەا ە نننن ەێە  ەوەشنننن  
بیکەودوە ێە خنێناا  دە ە وەم 
دەننننننننتە ەدا کنننننننە نننننننیەەێەی 
ننننوۆشنننتنننووە بنننۆ دەەەنننیننننک 
شننننێننننوسەنننننجەخ بە م بەشننننک 
سنننێنننداو سنننتنننک نەخنننۆشنننەێەی 

 .نەێودووە

وە بەدواداچنننوننننێنننەنننک دەننننگنننک 
ێو ەیەداخ بەشێک وەسنا شنەنی  و 
ێیەگێوانک نا ک وەنەخۆشینینەی 
دن ننواوەخ کننەەچننیوەی ێننێنشننە و 
گونتەێینک  ەم نەخۆشیینە ە نی  
بننننۆ ەننننیەە ەی نننننیدەوکننننتننننک 
دەکنننننەن نننننداە  وحنننننەنننننوەە  
گەڕانننندەوەخ بە نننی نننوە نننک دوای 
 ەوەی سەەوەەنننی  بنننس نننیە نننندا 

بنۆ "  کیدوسک ێۆەەێک شێوسەنجە"
ێۆەەێەود  بەو نەخۆشییننینەی 
ێە خنناەە ننگننوااەی سننێننشننەەە 
بە وشوواننک شنێنوسەننجە دەێە  
داب ەاەه و حەوەە  ش ەیننگنینە 
بننننس ننننک سننننیەە بننننیننننی ە نننننیو 

بننییننک %  ١کننینندوسەێەوە و وە 
یننگەەە و ەەشننوو  وێننۆەەێننک 
خننێننوخننواااننن ننش بننیننو ننتەکننەە 

 ن نتنو دەبنوا ە .  دادی ک کیدوسەێە
خەەیننک وەننوچەی ێننیەەەننندانننک 
نەخۆشیینەی د وا وەڕ گنیی  ەم 

بە م .  کنیندوسەوە دابن ن  بنەنوا ە
دەوا ەێی   ەوە ی   یشەواێودوە 

ەل یە د نینیەی کنیندوسنک  ٤٤٤ێە 
ێۆەەێک  وشنونواننک شنێنوسەننجە 
د نننیەنەەنننیوە وحنننەنننوەە  بنننۆ 
ەەکوونی ک خنۆی وەسنیەەی  ەم 
کنننیننندوسەی بنننودوە دەەوەدنننی 
ەننینننگننینە ەننیەە ەی سننا شننەننی  و 
ێننننیەەەننننندانننننک خننننۆبەخشننننک 
نەخۆشنینینەێە دەبنو نتە بەەدەم 
حەوەە  ێە بنس نک ەنوچەی بنۆ 
بننس ننونە ەوە  ننی سننێنن ننی  بنندە ننتخ 
بە م دەکتک دەکت ی  سێدەێو نت 

و شنننی سنننتە داەا ننن ەێنننینننن نننی  
دەەننوو  ەەننینەە ..  سننێننیننیدە ننت 

گوەنیننک  ەوەی نی دنیو  ن نی  
دەوکنننتنننەنننودووە ێەێنننێنننشنننەو 
گونتەێینک نەخۆشنینینەی دن نواخ 
بە یگنیدنینە وەن ە  بەەسنوکنیننک 
حننننابە دەکننننە  ننننداەەێننننی  و 
حننەننوەە ەوە دەوکننتننەننواوە  و 
نەخننننننۆشننننننیننننننینەێە ننننننی  بە 
ێەەنننتەەخەەنننک کنننەنننیەدەوە  نننی 
ووەدەوەدە اەە یە بۆ نوۆشتنینک 
بە ێۆەەین یێیننک ێەە نک  نی نوە  
کننیابننەە خ وە ننی نەخننۆشننەێننی  
نننیچننیەبنن  ڕوو وەخەکننتەخننینە 

 .  ەدل ەێی  بەە 

ی گیی  نیەنیژە ە ێە ەنیننگنو نینک 
دوو ڕۆژەی ێو ەیەانو سا شەنی  
و ێننیەەەننندانننک نەخننۆشننیننینەی 
د واخ بوە ی گنیی سشنتن نوانن ەێنک 
گەەەننک یەەننیوەە ودننیو  نن ننی  
بەگشتک بەدیننیو ێنۆەەک ێنود  
بەنەخنننۆشنننینننینەێەوە چنننو  و 
ێەەە یک سشتنگن نوی وەننێنو  نۆڕە 

.. ێننۆەە  ە نن ەێننیننندا بەە ننیننوا 
دەەنو  ەم دەو نە گنوشنیە نەننک 
ێننننۆەە  ە ننننک بەەنننننواواننننن ننننی  
ڕووبەڕووی دەکننە   ێننودەوە 
ووە یێیە شدا  ەێەەجیە وەا نوی 
 ەندەوکتک دێینی ە کنەەخە  و 
وە ێۆنفسانسێەک ڕۆژنیەەننوکن ندا 

: " نننننیچننننیەبننننوو ڕابننننگە ەنننننێننننت
سننسوسننیگەننندەێننینننک  ننی ننوە  بە 
داخست  و داننک نەخنۆشنینینەی 
دننن نننوا بە ێەە نننک  نننی نننوە  و 
یو ندننک دەکنتنک ێەکنوێنیەی 
نەخننۆشننەێننی   ننیێننیەننک بننیشننک 

خ دەەوەدی و ن نشنکخ " وێییێەو تەوە
 ەەێک وەااەە ک  ەندەوکتنک و " 

حەوەە ک دەە ن نک ێنوەدکنتنینە 
بەەدەواەننننننننک بنننننننندا  بە 

دنننننننیوێنننننننیە ەێنننننننیننننننننک  ەو 
 ."نەخۆشیینە ە

بەدوای  ەو شننندا  ەەکنننووە 
بننیەاانننک کننەەۆێننک حننەننوەە ننک 

ننیبنێنت دن ن  " دەە   ڕا نگە نینندخ 
ێەەنتەەخەەنک و سننیشنەێشننە ەک 
وەو خننننننناەە نننننننگنننننننوااە ننننننن ە 
 ەننندەوکننتنن نن ننینەدا بننەننو ننتخ ێە 
سێشەەشک نەخۆشینک شێوسەننجە 

دەەوەدننی حننەننوەە ننک ."  دەێننو ننت
دەە   وەنوکنواو نەندا بنس نیە نداخ   

 ٦٤٤ەینگنینە بنسی ەنلن نیە نک و 
ەل ۆ  د ییە بۆ نەخۆشیینەێیننک 
 ننی ننوە  بە چننیەەکننەەێننودنننک 
 ننوشنننونننوواننننک شنننێنننوسەننننجە وە 
دەە ننن نننک ێنننوەدکنننتنننی  خەەج 
بنەنو ننتخ بننۆ ێنس ننینک دەەەنی  و 
داب یەودننک  نیەنێنو و  نیسن نگە و 

 .سێداو ست  ە سا  شە  ەێینک  و

وە نوکواوەێەدا  ەوەە دی نووەخ 
ەننننلنننن ننننۆ  د ننننیننننیە بننننۆ  ٢٤٤

نەخۆشیینەی د وا وە کلێ ینک و 
ەننننلنننن ننننۆ  د ننننیننننیە بننننۆ  ٦٤٤

نەخننۆشننیننینەێننینننک ەاگننیەی و 
ەل ۆ  د ینیە نش  ٣٤٤نینەێەوک و 

بننۆ نەخننۆشننیننینەی  ننیاادی وە 
 .ددۆک  ەەخیندەێو ت

 نننیەنننیژە بەوەشنننەنننواوەخ بنننسی 
 ٦٤٤ەنلن نۆ  و  ٦٢ەل نیە نک و 

دەااە د ینیەی ەنیننگنینە وە بنوی 
خەەج (  بنندل عنن ننیدە) نننۆڕ ننیننگە 

 . دەێو ت

بەم یۆەەە دەەچۆنێک بنووە   
دەکەن داەا  ەل نی  بەخنواکنتنک 
یەەیوەەی نیڕاای و ێنو نەنیەا  
و سنننا شنننک و ێنننیەەەننننداننننک 
نەخۆشنینینەی دن نوا داو  ەگەە 
بەشننێننوە ەێننک ێننی نن ننش بننێننت 

 .سیشەێشە ی  بەکەەدا کەسێیدەا

 

دەست لە نەخۆشخانەی  
هێوا و هاوشێوەکانی 

 !هەڵگرن
 :دەنگی کرێکار|     

 ەوەی  ەەوۆ حەوەە  وەدەە  ک ێوەدکنتنی  ینێ 
بەیننێننک دەێننی ونننیوی نننیوە چننیك کننیایخ بەشننێنن ە وە 
. سەنێەک دیوبەە ونواوانک کیدوسک نەسدی نێونە ەوە نک

ێە سە نواننک  نیبنوەی  ٦٤٤٦حەوەە ک دەە   وە کنی نک 
عێواق و ێوەدکتین شک گو ەوە بەنیچیەی سەننی نی  بنود 
بۆ وەەگو یک سەەاو ێەو نیە ژ نوبنیەی  ەو ەەەینینەوە 

 ەك وەو .  ێە ێی ک وەەگو یک سەەاەێە واژۆ ی  ێنودبنوو
ەەەیینە دەکتەێشینەوەی حەوەە  وەبەەسوک یە نتنک و 
 یااد ێنودننک بنیااەەخ  ەەەە بەوا نیی دەڕاینەنود  و 
نەدێشتنینک  ەواوی خناەە نگنوااەە ە گشنتن ەێنی  د نتخ 
بە م یێوەیێ ێودننک  ەم ەەەیە وەن ە  حنەنوەە ەوە 
ێیە ەک سوەکەو بە یکینک نی وانێت وە ێو وسو ەدا گشت 
 ەو داەەاەاوانە ڕادەکتک بنیااڕی  نیااد بنەنیخ چنوننەنک 
وەن ەك دەێەو ننننتە بەە نننننیڕەاا ە ننننک خە ننننک و 
وەن ەێنن ننتننوشننەوە خننۆی بننۆ  ننیەننیدە نەێننودووەخ بننۆ ە 

کننەەە ننی .   دەەیننیەەو وەشننو ننیەێەوە دەکننتننک بننۆ دەبننی
حەوەە  دەکتن نونود بنۆ دە نوەشنینەوەی داەەاەانندننک 
ەەەێەای و ڕاوەکننتننیننندنننک  ەێننجننیەی داەەاەاننندنننک 
گەنجی خ بەەەە ڕ  ی بێەیەی ڕوی وەا نید بنو  ێنودو 
 ەەەە ڕ گەی خنۆشنەنود بنۆخنیوە  کنەەەنی ەێنی   نی 
ێە   وەەگنو  وەو دنێنای ێنیەە دەەاانەی ێە  نیەنیدە 
ێننواوەخ  نن نننیننجننی دەکننتننک بننود بنننۆ وەەگننو نننیەوەی 
خنناەە ننگننوااەی ژ ننیننگەسننیە ننایخ ووەدەوەدە دەا  بە 
ێوەەین یێینک ێەە ک  ەدلک ودیوێی  وەگە  ش دا ڕ نگەی 
خننۆشننەننود بننۆ ێننودنەوەی نەخننۆشننیننینەی  ەدننلننک و 
خو یدگیو اانەۆ  ەدل ەێی  و ەوای  ەو شنو نینینەی ێە 

  ینجنی دەکنتن نی  .  دەچێتە اەیک خاەە گوااەی گشت ەوە
بود بۆەوچەو  ی ێستیە ێێشە ی  وەکەە ەوچە  ەێە ک 

 . نەبۆ ەوە

 ەگەەچک حەوەە   ەشتی بە ەوای نە توان وە سنەنەێەی  
یێوەیێ بەیخ بە م چیوی بس وە ە  ەو نەخنۆشنینیننینەی 
ێە بۆچیەەکەی شێوسەنجە دەکتەبەەێواوە وێنیەدەێنی  
 ی ب ینیی ە نیو  ەو چواەچێوە وسەنەوە ێە بەدەکنتن ەوە 

سیکیوەێی  دەەچ ەك بێت ێە حەوەە  دە ە نکخ .  گو وە
نی وانێت بە گەبێت بۆ داخستیک  ەم یۆەە نەخۆشییننینە 
وسشت گوه خستیک بەشێەک اۆە وەو نەخنۆشنینەی ێە 
نی وان  وەکەەحسیبک خۆ ی  چیەەکەە وەگو  ودە ن ە 
بەژ ی  بدە خ بۆ ە  ەەجیەە حەوەە  وەیێوەیێ ێنودننک 
سەنەێە دا بنۆەاای ێنودننک کنیندوسنک سەەا وینێنوەینێ 
ێودنک ەەەیەێینک  ڕوو بەڕوی نیڕەاا ە  ەێک ننواواننک 

دەکنننتننونننود  بننۆ نننوۆشنننتننینننک  ەم .   خە نن  بننۆ ەوە
نەخۆشیینینە وەك  ەوە وا ە ێەدەکتوەە ت بنۆ  نیواننک 
ێۆەە ەوژیخ  یخو خۆ  ەو نەخۆشینە داوای ع ەج ا ی و 
دنن نن  شننتننێننەننتننو نننیێە خ  ەننناننی داوا ننی  ێەەننەننودنەوەی 
 نیااەەێنینن ننینە وبەسخ  ن ننتنو بنۆ دەبنێ دەەەنیننن نی  وننێ 
بگ و تەوە  ی  بۆ دەبێ ەنوچەو حەسندەکنتنک دوێنتنۆەو 
سەەکتنیەەێنی  دوابنینو نتە  ەەە  نیواننێنەە و دەەگن نا 
وێووەدنک ن  ەو  ەگەە خە ەک نیڕاای دەونک دەکنتنەەوه 
 ەبێ وە دادگنی ەێنک  نیشنەنوادا بنەەەاننک  ەم یەە ن ە ە 

دەەبنۆ ە .  ەوحیێ ە بەو   وکاای  یوانەێە ی  وەەبگو 
دیواەی خە ەک ننیڕاای ێنوەدکنتنی  وەدژی داخسنتنینک 

خە نەنک  نیااد نینواا بنیە .  نەخۆشیینەی د وا بەەدەسە
سە  ی  بەو کن نیکنە ە دژی  ن نینسنینن ەی دەکنە  نداە  
بننودوە بننۆ ە دننیوکننۆاو دننیودەنننب بننوو  ووەێەنننیە 
ەینگو یک ێو ەیەا  وێیەەەندانک نەخنۆشنینینەی دن نوادا 

 ... ڕاوەکتی 

 

مانگرتنی کرێکاران و کارمەندانی نەخۆشخانەی هیوا و پشتیوانی .. پاشماوەی
  !گەرمی جەماوەریی توانی، دەسەاڵتداران ناچار بەپاشەکشە بکات



 

 

  

WORKER’S  VOICE  4  0202 جواڵی/ تەمموز / م  ساڵی دووه( 23)  ژماره 

 ..  ەم ێی ە ی  بیە: دەنگک ێو ەیە 

دەەوەک  نننیگنننیداە  چەنننند ڕۆژ 
وەەەوبەە دێننتننۆەو سەەکننتننیەەێننینننک 
نەخۆشیینەی د وا ەین ی  وەێیەێود  

دننۆێننیەی ەننینننگننو ننیەێەشنن ننی  .  ێننود
گەڕانننندەوە بنننۆ ەوەی ێە ەنننیوەی    

ەنننیننننگە دننن ننن  بنننسەسنننیەەێننن نننی  ٦
وەەنەگننو ننووە و  نن ننتننو وەوەا ننی ننو 
نی وان  بێ ەوچەو حەسدەکت دە ن ە 
بەێیەەێین ی  بدە خ  ێوە وەکەە  ەەە 
دە ننێنن  چننێە  ننی ە  ەم دێننتننۆەو 
سەەکنتننیەانەی نەخنۆشننیننینەی دننێننوا 
وەکەە ە ەێک وەااەە ک  ەندوەکتک 
ن  ە  ی ە یگە وەنەخوشیینەی دن نوا 
وەد   شنو نین نەنک  نودەوام ننیێە ە 
وەکننەە  ەم وەاعەی ێە دێننتننۆەو 
ێیەەەندی نەخۆشیینەی د وا  ێ دا ە 

 دە ێ  چکە

.. کنناڵو وە ننێننوەە:  حەکننە  ەننیەف
کننەبننیەە  بەەننینننگننو ننیننک دووڕۆژەی  

 ٦٤٤نەخۆشیینەی دن نوا ێەننا نەەی 
دێتۆە و ێیەەەند ێیەی  ێدا دەێی  و 

ێیەەەندو سنا شنەنک خنۆبەخشن   ٤١١
و ی ێستنی دانەەەاەاو خ ێەوەننێنو نینندا 

کننننی ە  نننن ننننش  ١دە ە ەننننیوەی 

بەخنننۆبەخشنننک دەێنننی  و بەشنننێنننک 
وەێیەەەندو سنا شنەەێنی  بەگشنتنک وە 
 ێواەانداخ وەد   ێل یەک  نی نوە   ن نش 
نیێە خ  ەنای وە نەخنۆشنینینەی دن نوا 

ێە .   نەبننێننت دوانننێننوەڕوا  ێننیەدەێە 
دەبننێننتە ێننلنن ننیننەننێننەننک بننێ سننیەە بننۆ 
.  نەخننۆشننینننک خننو نن  وشننێننوسەنننجە

حەوەە  وەکەە کیدوسک  ۆە بوانک 
شێنوسەننجە ەنوچە خەەج دەێنی  بنۆ 
 ەو سنا شنک وێنیەەەنندانەی  نێنواەا  
وەو ێل ی ەە ێنیەدەێە خ  ەم بنسەسنیە ە 

وەبنوی ) سێنک  ەو نو نت بندل عن نیدا  
بە م  ەوە بۆ شنەە ەنیننب (..  ێل ی ک

دەچنننێنننت ێە  ەو بنننسەسنننیەە ە بنننۆ 
ێیەەەندو سا شەەێی  خەەج نەێنواوەخ 
 ەەە یننگە وەو خننۆبەخشننەێننی  و ەو 
ێنننیەەەنننندو سنننا شنننەنننینەی ێە وەک 
 ەواوی ێنننیەەەننننداننننک  نننو وەن ە  
وەااەە ک داەا ک حەوەە ەوە ەنووچە 

 .  ی  سێدەدە ت

بەە نننوەبەەی :  دەننننگنننک ێنننو نننەنننیە
نەخۆشینینەێە دە نێ وە ەننجنوەەننک 
وەا وا   ەو بودیە ەی ێەدانواوە بۆ 
نەخۆشیینەێە وکنەەف دەێنوه بنۆ 
ێنننس نننینننک داودەەەنننی  و کننن نننینەی 

..  یەنێنوەێنی  بنۆ نن نوە ێەەنەنواوە ە
دەەوەدننی دەشنن ننێننت داودەەەننی  و 
ک ینەی  یەێوەێیننک نەخنۆشنینینەێە 
ێۆەەین یی  ەدلک بۆەی  دەێی و  ەگەە 
سنننیەە نننی  نەدە نننینننێ  ەوانننن نننش نە 
کنننن ننننینەەننننی  بننننۆ دەێە  و نە 
دەەەننیننن ننشنن ننی  دەدەنننێخ چننونننەننک 
 ەنننجننوەەنننک وەا ننوا  بننودیەێەی 

٪ وەبوه ٦بەیۆە  ە  ێ ە دە وان   وە 
 ەو سیەانە ێە ێوەەین یێی  بۆ  نێن ەی 
کنننەەف دەێە  بننندە نننیەوەخ بنننۆ ە 
 ەواننن ننش  ننیەننیدەننن نن  بەم یننۆەە 

نەخنۆشنینینەێەە بەبنێ ..  بەەدەواب 
داودەەەننی  بەێە نن  نننی ننی  و ەو 
 یەێنوانەە ەنیوەەنیوە  ەبنێ کن نینە 
بننەننو نن   ەگەە وابننواو  گشننتننک وە 

وەکەە  ەم سسینە دە ێن  .  ێیەدەێەو 
 چێە

کننەبننیەە  بەخەەج :  حەکننە  ەننیەف
ێننودنننک سننیەە بننۆ نەخننۆشننیننینەێننینننک 
خو   و شنێنوسەننجە کنینوسنێنک دە ە 
بەنننیوی کننیننوسننک شننێننوسەنننجە و  ەم 
کیدوسە بە نیکنی ەک ڕ نەنینواوە  ەو 
سیە ەشک د تە  ەم کیوسەوە بەێوە نک 

بنننس نننک وەوسنننیەە ە :  بەم شنننێنننوە ە
. وەبویەی حەوەە ەوە داب   دەێنو نت

بس ەک  وی بە ڕ  ە ەک وەکەە بیینک 
یننگەەەو خننواەدنەوە ێنناننوونن ەێننی  و 
کنناای ەننیدی  ەو شننو ننیننینە دابنن نن  
دەێننننوه ێەا ننننی  بە ەننننندەکننننتننننک 

دەەوەدی بس ە نتنو وەبنیینک .  دەگە ەن 
دی وچۆ و  ەو سیەە ەی ێەبەخشن نیەو 

.. خە ک  ەی بەخشێت بۆ بەوکنیندوسە
.  ەم سیە ە ون ن نە نک  ە نونی  بەڕ نوە

کەەۆێێەک دە ە بە م بنس نک سنیەەی 

وەێننی ننک سە ننوانننک  ننیبننوەی و دننی ننیننک 
داعشننننداخ دەەدننننێننننیننننواوە وەن ە  

ەننلنن ننیە ٤٤٢حننەننوەە ەوە ێەبننسەێەی 
د ننیننیەی عننێننواسنن ە وبننۆ  ەم کننینندوسە 

 ەەە .  وەک خنننۆی بەێنننیە نەدنننی نننوە
وەن ەکخ وەن ەێ توەوە وەکنێ شنیەی 
دەە   کێ نیوەندی سا شەک دە ەخ وە 
کلێ نیننک نەخنۆشنینینەی دن نوا و وە 
. دەووێو نینەێە ک و وە ددنۆک  نیاادی

 ەم کننێ کننەنننتەەە  ننی   ەم کننێ 
نەخۆشیینە ە دەە  ەێە ی  وەبینەنێنک 

وەکنلنێن نیننک .  سیەەی   ی دە ندەگن نو نت
 نی نێنسنتنی بنۆ شنەە ..  بینەنک بنیخنینە

ەینگک ڕابودوو سیەە ەک بنۆ دەەکنێ 
دوای .  نەخننۆشننیننینەێەخ خەەج ێننواوە

 ەوە  ەبێت وەدەوونێنوەوە  ەو سنیەەی 
خەەج بننەننو ننت ووە بەشننە سننیەەی 
. نینەێە ک بێت بۆ نەخۆشیینەی دن نوا

دەەوەدی بە بس یە ک وەدەووێوەوە دەا 
 ەو ننش بەوەی دەە ێننۆەننەننیننن ننی ەک 
دەەەنننی  وێەونننوسەل بنننەنننس نننت بنننۆ 

٪ ل ٦نەخنننۆشنننینننینەێنننی   ەوا وە 
سنیەە ەی کنیندوسەێە بنۆ ێنۆەنەنینن ننەە 

ەننینننب ١٤خەەج دەێننو ننت وا ە بە 
وەحنی ن نەنک .  سیەەی ێۆەەین یێە  ەدە ت

 نننیواشننندا ێنننۆەنننەنننینننن نننیێە  نننی  بە 
بسەسیەە ەێک اۆە ا ی و ێیەەێەدەێی  
 ی  نی ەە خ  ەەەە ڕ نگنوی دەوکنت 
ێودوە بنۆ دابن ن  ێنودننک دەەەنی  و 

 .ێەووسەل بۆ نەخۆشیینەێی 

دەننده سسنەوبنیس :  دەنگنک ێنو نەنیە
دەێنننننوه وەکنننننە ەوەی گنننننوا ە 
نەخۆشیینەی دێوا  ەحنو نل دەێنوه 
بنۆ ێننوەنەننینن ننیێنیننک ێەە نک  ەدنلننکخ 
 یچەندە  ەم سسینە ڕاکت خ ێەەە یێک 

بەشنننەێنننیننننک  نننوی ێنننیەەبنننیو 
ە نننەنننینننواو و  ننن نننتننن نننانننید ە 
ێننو ننەننیە ەێننی  دەێە  بەدەە 
شننێننوەك بننۆ ننی  گننونننجننیوە 
وەکننەە ننی  بننێننیەیننوا  و وە 
 ننیکننت  ەو نننیحەسنن ەی وننێنن ننی  
دەێوهخ سشت وانک وەەنیننگنو نینو 

 . نیڕەاا ە  ەێە ی  بەە 

 نەبونی لەبەرامبەر :پێنجوێن

 خزمەتگوزاری کەمی هەلیکارو
 خۆپیشاندانێکی  ، کارەبادا

 !بەڕێخرا جەماوەری

ی ٦٢ڕۆژی  ەێشنننننننەەەخ 
حننننواە ننننوا  بەشننننێننننک وە 
دان شتنواننک سەاای سنێنینجنو ن  
کننەبننیەە  بەدننۆی خننواسننک و 
ێەە ک ێی  ەنێنوەێنیننک سنێنداننک 

 

ملیار دیناری لەسندوقی نەخۆشخانەی هیوا دەرهێناوە  ١١١حکومەت بڕی ” 
 “و بۆ پێویستیەکانی نەخۆشخانەکە سەرف نەکراوە 

 

 گفتوگۆ لەگەڵ حەسەن مارف، کارمەندی تەندروستی، سەبارەت بەنەخۆشخانەی هیوا 

ێوا وە  ۆەەێۆەە   ەێی  ونشیە ەک 
اۆەی خسننتە کننەە  ەنننجننوەەنننک 
وەا نننوا  دوای دوەوژ وەا نننوی 
 ەندوەکتک دی ە کنەەخە  و و نک 
 ەو دەگۆ ینەی ێە دە ە کنەبنیەە  
بەننوۆشننتننیننک نەخننۆشننیننینەی دنن ننوا 

 نۆوەەنونیەەوە دە نێ ..  ڕە ندەێە نیەوە
 چێ ە

بە نننک دە ننن ە نننک :  حەکنننە  ەنننیەف
نواوانک خە ک وە ۆڕەێۆەە  ە  ەێنی  
و ە د یێینەوە نشنیەی خسنتە کنەە 
حننەننوەە  ونننیچننیەی ێننود بەوەی 
دەند نک بنس نیە بندا  و وەک  ن نوە 
دە ننننێنننن  ڕای بننننگە ەنننننێننننت ێە 
خەکننتەخننینەی دنن ننوا دانننیخننوه و 

بە م  .  نیخنو نتە کنەە ێە نک  نی نوە 
بننس ننیەەێە نننیڕوونننک  نن ننی ەخ چننونننەە 
د نننیەی نەێنننواوە وەو بنننسەسنننیەەی 
ێەسشەک نەخۆشیینەی د وا ە وبنسی 

ەننلنن ننۆ  د ننیننیەەخ سننیەەی بنندل  ٢٤٤
ع یدا ک وێ خەەج دەێنو نت  نی  ننیە 
دەەوەدنننی بنننس نننیەەێەی حنننەنننوەە  
ەەعلوەک ننیێنی  ێەدوای  ەوابنوننک 
 ەم بسەسنیەە ە چنک دەێنو نتە وەبەە 
 ەوە  ەو چیەەکەەەی ێەێنواوە دەم 
نیڕوو  ونی ەواوە ودەم ڕ شەی ن ەخ 

 .بە م بۆ  ێستی بیشە

وێنەی خۆپیشاندانی جەماوەری 
 ٧١/٢/٧/٧١. شارۆچکەی پێنجوێن

 

لەبەرامبەر دۆخی گرانی و نەبونی .. درێژەی
 خزمەتگوزاری و نەدان و بڕینی موچەدا، ناڕەزەیەتی

   !دەسەاڵتداراندا بەرزدەبێتەوە بەڕووی  جەماوەری

ێنیەەبنی و ێەەنک دەونک ێنیەی 
 گەنجەێین ی خ خۆس شیندانێە ی  

کننیاێننود وڕ ننگەی کننەەەێننک 
ەەەای بیش یخ ی  داخسنت و 
چەننننننند داواێننننننیە ەێنننننن ننننننی  

وە .  خسننتەبەەدەم بەەسنننوکننی 
 ەنجیەدا سی  ن نیەنک سنێنینجنو ن  

ێننی نن ەننێننو ٦١بە ننێننیننک دانننک 
ێننیەەبننیی سننێنندا  ونننوکننە ننک 

 ..ێیە ش بۆگەنجی  بسەخسێیێ

جوتیاران : سەید سادق
 !دەستیاندایە خۆپیشاندان

بەدننننننۆی وەەنەگننننننو ننننننیننننننک 
گەن ەكین ی  وەن ە  کنی نلنۆی 
کننە نندکننیسەوەخ یننو نن ننیەانننک 
کە دکیدق خۆس شیندان نیننەنود 

حننننەننننوەە  " و دەشنننن ننننێنننن خ 
ب ینووەی  سێدەگو ت بۆ  ەوەی 

 ."گەن ەێەەی  وەەنەگو ت

لەدژی گران بوونی : سلێامنی
نرخی بەنزین، شۆفێران 

 !  خۆپیشاندانێکیان سازدا

ی ١ڕۆژی  ەێشنننننەەننننن ەخ 
حنننواە نننوا خ ژەنننیەە ەك وە 
شۆنێنواننک  نیێسنک وە شنیەی 
کننلننێنن ننینننک دژی گننوانننوننوونننک 
نوخک بەنا   خۆس نشنینندانن نی  

 ەنجیم داو بۆەیوە ەك ە نگنیی 
. نننا نن  سننیە نناگننی ننی  داخسننت

دوا ننو سننۆونن ننی و  ننیکننی ننش 
بەاەبنننوی دنننێنننا بننناڵوە نننی  

گننوانننوننوونننک نننوخننک .  سننێننەننود 
بەنا   بەشنێنوە ەێنک بەەچنیو 
شۆننێنواننک  نیێسنک ڕوبەڕوی 
کننەخننتننک دابنن ننیننەننودنننک ژ ننی  

 ەوا  ێە سنننێنننش .  ێنننودۆ ەوە
گوانووونک بەنا   بە کنەخنتنک 
دە ننننینننننتننننوانننننک ژ ننننینننننێننننەننننک 
ەەەننوەوەەژی بننۆ خننۆ ننی  و 
خننێنناانەێننیننن ننی  دابنن نن  بننەە خ 
 ێستی بیە ەنک سنوەکنک ا نی نو 
وەکەە شنینن نی  ێە ەێە بنووەخ 
وەن ەێ نتنوەوە دۆخنک خنواسنک 
دننیو  نن ننی  بەگشننتننک ێنننیەو 
ێیکوک شۆنێواننک  نیێسن نشنک 
ێەەەودۆ ەوەو دادی ەێین ش ی  
بەدۆی گواننونووننک بەننا نیەوە 

 .ا ی و بەەەوخواەەوە دەچێت

لەدژی نەبوونی کارەبا : دهۆک
خۆپێشاندانی جەماوەری 

 !سازدرا

ی حواە وا  بەدنۆی ٣٤ ەەوؤ 
نەبننننوونننننک ێننننیەەبننننیوە وە 
شننیەۆچننەەی چننوەی کننەە بە 
سەاای بەەدەەەشنننک ددنننۆک 
خۆس شیندا  دەکتک سێەنودووە 

-و ە ننگننیی کننەەەێننک ددننۆک

  .دەووێو ی  داخستووە

یننێننگننیی  ننیەننیژە ە ێەوەچەننند 
ینننن ننننگننننی ننننتننننو نننننیڕەاا ە ننننک 
یننۆەاویننۆە وەدژی نەبننوونننک 
خاەە گوااەی  وەن ە  چن نینو 
 نننننو ننننن ەێنننننیننننننک خەونننننەەوە 

 . بەڕ یواوە

 وێنەی خۆپیشاندانی جوتیارانی سەید سادق  

وێنەی خۆپیشاندانی شۆفێرانی تەکەسی 
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خینەنش یی   ەو  نو ن ە ێە  
اۆەبەی  ەەەن ی  وە نیوەنندە 
ی یی یێینک ێنیەدا بە ێنیەی 
ینننۆەاینننوە وکنننەخنننت بە 
کەەەیی اکنتنی  وگەەەنیی 
دنننیو ننن  بە ەنننوچە ەك ێە 
دەەنننن ننننشننننە بننننێننننوەە وە 
خۆش ەێینک ژ ی  وەدە ن ەی 
 ەوکننننی نەی ێە  ەشننننتننننی 
دە یننتنواننک دنێنای وەشن نی  
 ەحو ل بندە  بەخنیوەننەنیەخ 
 ەحەەووک دەەو سوەکن ەێنک 
. ژ ننینننو گننواەەاننن ننی  ێننود

 ێستیێە وەکی ەێیننک ێنۆ نیی 
 ەەەن یندا دەژ   و ژ نینن نش 
وەچیو سێشنودا دوسنی  گنوا  
بووە  ەبێ خینەنشن نینی  وە  

بنننۆ ..   بنننیەەدۆخننن نننەننندا بننن 
 ننیوڕدانەوە وەدۆخننک ژ ننینننک 

 ەم  و ن ەخ دەننگنک ێنو نەنیە  
گفتوگنۆ ەێنک ێنوە نک وەگە  

بەە ننا ەننیەننۆکننتننی  ەحنن ەد 
 ەێنننێنننک وەدە سنننوڕاواننننک 
 ەێنن ە ننک  خننینەنشنن ننیننی  وە 
کلێ ینک کنیاداوە ێەونێنوەدا 

 : دە یو ییەوە

ەننیەننۆکننتننی :  دەنننگننک ێننو ننەننیە
کننەەە نننی اۆە کنننوسنننیکنننت 
دەێە نننن  ێە  ەم ێننننی ە  

کەەە ی ..    ەەخینەود بۆ  ێ ە
دەسوک   ێستی وەاعنک خنینە 

 نش یی  چۆنەە

اۆە :  ەنننیەنننۆکنننتنننی  ەحننن ەد
کەەە ی  ەوە بن نێن  ..  کوسیس

 ننێنن ە اۆەبەی  ەەەننن ننی  وە 
سێییوی خاەە نک گەوەێەەنینندا 
کننەەف ێننودووەخ بەێننوه و 
حەسنننندەکننننتننننێننننک ێەدنننن نننن  
نەەینتنوانن نوە خنۆشنگنواەەا  
بنێن خ ژ نیننێننەنک شنی سنتە بننۆ 
خننننۆەننننی  و دننننیوکننننەەو 
ەننینندا ەێننیننن ننی  بەو ەننوچە ە 

اۆەیننیە .  دەکننتەبەە بننوننێننت
بەشننێنن  وە ننێنن ە  دوێننیەەننی  
ێننودووە  ننی بننتننواننن نن  گشننت 
سێنداو سنتن ەێنیننک ڕۆژانەەنی  

 ننێننسننتننی دوای .  دابنن نن  بننەە نن 
 ەوەی  نواننیی ێنیەێنودنن نی  
نەەننیوەو ێننۆ ننی ڕۆژەێننینننک 
ژ ین ی  بەکنەە دەبە ن خ  ەم 
دەکە  ە دەەنو  ەو ەنینندوو 
بننونەی  ننێنن ەی وەبەە چننیو 
ن  ەو ژ ینێە ی  سێسەوانیبن نینک 
. ێەشننننی سننننتەەننننی  بننننێننننت

خنننینەنشننن نننینننی   ەەنننوۆ وە 
بیەودۆخێەدا دەژ   ێە سنسەوە 
دەەدی کنننەەی دەژاەی و 
نەخۆشکخ بەڕادە ەك ژ ینێەک 
: ێننووەەەەگننک بەڕه دەێە نن 

بەنەدانک ەووچە وسیشنەێەو  
ێود  ووێوس   بەینۆە نک ێە 
نەگنننوننننجنننیوە وەگە  دۆخنننک 
 ەەە  و سننێننگەەننی  و  وە 
کننەەەننیی اکننتننی  وگەەەننیی 
دننیو ننینندا  ننوشننک چەننندەدننی 

 ەەە .  چەەەەکننەە نن ننی  دەێننی
وەێننی ننێننەنندا دەبننوا ە ەننوچەی 
 ێ ە وەکیدوسنک خنینەنشن نینک 
وەەگ وا ە وەو بنسە سنیەە ەی 
ێە ەننینننگننینە وە نەەەننینننوەەا  

بە م وەکنننی نننک .  دەبنننسدە نننت

وە نەکننننننینننننندوسەێەو ٤٩٩٦
نەسنننیەەێەی د نننیەنەەنننیوە وە 

 .دەە  ک ێوەدکتی 

 نی ە ونێنونو ن  :  دەنگک ێو ەیە
وێەەننننەننننودنەوەی ەننننوچە 

  ێوەشک گو ووە ەوەە 

خننۆی :  ەننیەننۆکننتننی  ەحنن ەد
 ەگەە بە نیکنی ەنیەە ە وەگە  
خینش یی  بەوه ننیبنێنت دن ن  
دەکننتننەننیەی ەننوچەێننیننن ننی  
بەو ت چونەک ەنوچەی  نێن ە 
وەاەنننینننک بنننودیەدا نننن ننن ەو 
 ننی ننوە ەو  ەبننێ وەکننینندوسننک 
دەکننتەبەەی ێننۆەە  ننتننک و 

بە م .  خننینەنشنن ننیننک بنندە ننت
 ەو ننی  ننێننسننتننی بەنننی ننیکننی ننک 
دەکت ی  بنۆەنوچەی  نێن ەە 
دە ننن  ێنننودووەو ونننێنننونننس ننن  
. وەەوچە  ێ ەشک گو ووە ەوە

 ی  ێنسنتنی  نێن ەی خنینەشن ن  
ب ست ەووچەەی  سیشنەێەو  

 ەەەە ێنننیە نننگەەی .  ێنننواوە
ێنننودوە ە کنننەە ژ نننینننن نننی  
چونەک وەم  ەەەنەی  نێن ەدا 
اۆبەەننی   ننیوننودەی چەننند نن  
نەخۆش ن  و بەەدەوام  ەبنێ 
داودەەەی  وەکنەە گن نوننیننک 

 نیخنو .  خی ک خنۆەنی  بنەنو ن 
خۆ وەاۆەبەی و  یندا یێگیی 

حەوانەی  نننی نننوە ننن نننش بنننۆ 
خننینەنشنن ننیننی  دابنن نن  ێننواوەخ 
بێ ەی  ەندوەکتن نی  دە ە و 
چیەەکەی خۆڕا  ی  بۆ داب   
ێننواوەخ بە م وەم و  ەدا ێە 
وەکنننەە چنننی ەنەو  دەژ ننن  
ژ یننک  نێن ەەنیننی  وەونێنواەی 

 .ەەەگ دا ە

 نێنسنتنی دوای :  دەنگک ێو ەیە
دەکتەیەی ەوچەێیننتنی   ەو 
ەنننوچە ەی وەەی دەگنننو  
چەنندە چننۆ  ژ ننیننتننی  سننێننک 

 دەگواەە ی ە

وەڕاکنتن ندا :  ەیەۆکتی  ەحن ەد
 ەو ەوچە ەی وەەی دەگو ن  
وەحننەننوەە  بەشننک ننن ننوەی 

 ەگەە .  ەننننینننننگەێە نننننیێننننی 
ینن ننیواای ەننووچەی  ننێننن ە 
وەگە  ەوچەی خینە نش ینیننک 
بەیننندا بنننەە ننن  وەعننن نننواق 

دەااە د نینیە  ١٤٤خینەنش   
وەەدەگننوهخ بە م  ننێنن ە وە 

 ٦٦٤دەە ننن نننک ێنننوەدکنننتنننی 
دەااە د ینیە وەەدەگنو ن  ێە 
خنۆی بەسننێنک  ننیکنیی ژەننیەە 

وەو  ٦٤٤١ی کننننی ننننک ٩
بەەواەەوە وەبەیندا ینێنوەینێ 

 . دەێوه 
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 گفتوگۆ لەگەڵ  مامۆستا ئەحمەد،  هەڵسوڕای یەکیەتی خانەنشینان لەسلێامنی

كامەران لطیف  |    
  

بەڕێوبەری سەنتەری 
بەرگری لە مافەكانی 

 .منااڵنی كوردستان

         

كیەكود  بە ەیی    ەكنێن ە وە 
د یەدە بەەباڵوەكینک كنۆەە نگنی 
دوواكەو ننننووەكننننی  كەەننننینە 
کەەە نی ن ەكنیننک ەنوۆ  دن ن  

  ..حسیبێ ک بۆ نیكو ت

 ەكێ ە .   ەگەەچک كیەی ەیی  
وە سێداو ست ە  نیبنووە ن ەكنیننک 
كۆەە گیی کەەەی ەداەی كە وە 
کننەە بننیەەنننیی نننی ەكسنننیننننک 
 نننیبنننووەی و بنننی دەکنننتنننک 
كۆەە  ە کخ كەەی ە  ەكک اۆە 
بێنووكنک كنۆەە نگنیو وە کنەە 
چەوکنننینەوەی چننن نننینننی ە نننک 
داەەاەاوە خ ڕۆژانە ەنلن نونەدنی 

  ینسنیننک كنو ن نیەو اەحن ە  
كننێننش دەبننیە سننوەبننینننک  ەم 
کننن نننسنننتەەەخ وەم ننننێنننوەشننندا 
ەیی ن ش بنوونە ە  نیەنساا ن نک 
 وی دەکتک کەەەی ەداەی كە 
بنننۆ ا نننی نننو كە ەكە كنننودننننک 
کننەەەننی ەو کننوودوەەگننو نن  
. وەدێای كیەی دەەاانک ەیی  

وە كوەدکتی  ەینەكینک ەنینی   
وە نەەدەننننگنننک دەکنننە   و 
 ننیکننی ننک  ننێننسننتننیدا شننتننێنن ننک 
دەەاانەخ ەننننیننننی ننننن ننننش وە 

و .  خواستو   دەووەەەیک ژ ی 
گواەەاندا ژ ی  بە کنەەدەبە  
و ەینەكین ی  بە  یکینک وە ننیو 
كننننننننۆەە ننننننننگننننننننیو وەن ە  
خێاانەكین ینەوە وەكو شتنێن نک 
 یکنی نک وکنووشنتنک سنێنشنێنل 
دەكو تخ بە م وەم ننێنوەنندەدا 
 ەوەی كە اۆە نو ن  اەحن ە  

و بێ ینک و نەگوە ن ەكنیننک  ەم 
وەاعەی وە کننننەە شننننینەخ 

و خە نن ە .  ەنیننی ننک كنو نن نیەا 
اەحننننننن ە  كنننننننێنننننننش و 
. كەەدەەاەەكی  و دەژاەەكین  

كیەكنود  بە ەنینی   وە ن ە  
خنننێننناانەكننننینننن ننننینەوە وەكننننو 
سننێننو سننتنن ەكننک  ننیبننووەی بننۆ 
سننسكننودنەوەی كەەننک دادننی ننک 
ڕۆژانەی خێاانەكی   ەكێن ە وە 
ەە وک داە و   و سێشێنلن نیەی 

كە بەەاەوەە بە ەیی   دەكو نت  
ەننیننی   وە كننوەدکننتننی  وەكننو 
كۆ لە بەاۆە كیە ی  سێدەكو نت 
و دننیوكننی ننک كننیەكننودنەكەە 
دووچیەی ییێو و کنوكنی ە نک 
دەبیەوە خ دەەوەدنی وە ڕووی 
 ەننندەوکننتنن نن ەوە گەوەە ننو نن  
ا ننیننن ننی  سننێنندەگننی  و دووە 
دەكەونەوە وە خنننو نننیننند  و 

ڕۆشننیننونن ننوی و دننونەەی و 
دەەنننوو ینننۆەە چنننینكننن ەكنننک 

بە سنننێنننک ڕاسنننۆە نننک .  ەنننینننی نە
( ٦٤١) ڕ  یواوی كیەی ەیی   

ە لۆ  ەنینی  وە کنەە نیکنەەی 
ی انینندا كنیەدەكە خ دەەوەدنی 

کنی  (  ٤١)ەیی نک كێک  ەەە  
ا نننننیدی % ٦٤بە ڕ ننننن ەی 

 ٦٤٤٣كنننودووەخ وە کنننی نننک 
كننۆەننەننیننن ننیی کننیەسننۆنننب بە 
 یش نوا داننک بەوەدا ننیوە كە 

ە كە وە (  سەکد و)  ەو ەیددەی 
بەەدەم دنننێنننینننیننننک  ەوەننننونە 
ا وەكەكی  دا بە كیەدەدێیو نت 
وە کەەدەکتک ەنینی   بەەدەم 
د ت  ەمخ ەنیدە كنینناا ن ە اۆە 
ا ننینننوەخشننە بننۆ  ەننندەوکننتننک 
ەننوۆ  و ژ ننیننگە كە کننی نە 

دەااە ەننیننی  (  ٤١٤) ا ننی ننو وە 
 ننێنن ە وە  ...  دەبننیە سننوەبننینننک 

کەنتەەی بەەگوی وە ەینەكینک 
ەننننیننننی نننننک كننننوەدکننننتننننی  
ڕادەگە ەنننن ننن  كە سنننێنننو سنننتە 
. ح وەە ک دەە  ک كوەدکتنی 

بە ڕەکنن ننک كننیەی ەننینننی   
دیوكی  ش ڕ نگە  .  سەدەیە ب ی 

وە دەە كەکنننێننن  بنننگنننو نننت 
كەبەەدەواەک بە كیەی ەنینی   

دەەوەدنننی سنننێنننو سنننتە .  دەدا 
ڕ نن ننیننواوەكننینننک ەننیننی   و 
ڕ ننن نننینننواوە كنننو ننن نننیەی و 
ڕ نن ننیننواوەكننینننک كننۆەە ننگەی 
ەەدەنننک دەو ەكننینننک خننۆ ننی  
بدە  بۆ سەدەیە كودننک كنیەی 
ەننیننی   دننیوكننی نن ننش  ەەكننک 
سەەوەەینک كنوەدکنتنینە كە بە 
 ننیکننی كننیەی ەننیننی   سەدەیە 

 . ب ی  

  

 

کاری منااڵن یەکێکەلە سیما هەرە 
 !!  دواكەوتووەكانی هەرێمی كوردستان 

ێەوا ە  نێنوە داوای :  دەنگک ێو نەنیە
 چک دەێە  ە

 ٤ ێ ە داوادەێە   :ەیەۆکتی ەح ەد

 . وێوو   وەەوچە نەەێیێ( ٤

 ەو ەوچینەی سیشەێەو  ێنواوەو (  ٦
وننننێننننک بننننسدەاوە سننننیەەێە نننن ننننی  

 .بۆگەڕ ییەوە

ەنن ننەننیننن نناەننێننەننک گننونننجننیو بننۆ (  ٣
دابەشەودنک ەوچە دابنینێن  وحسنی  
بینە  ی  دەبنێنت وبەێنیە نک ا نوەك 

 .ەوچە وەەبگو  

ێننی ننک دانننک ەننوچەێننیننن ننی  سننێننش (  ١
 .بیو ت

 ەبێ  ێ ە ب  ەی  ەنندوەکنتن ن نی  (  ١
بۆ دەکتەبەە بەو نتخ چنوننەنک  نێن ە 
وەبەە دە ننەننشننینننک  ەەەننن ننی  ا ننی ننو 

 .دوچیەی نەخۆشک دەب یەوە 

یێوەیێ ێودننک داواێنینن نی   ەەێنک 
حەوەە ەو د   س یننو ەك دە نینیگنوه 
چنوننەنک  ەوە ەننیننک بنێ  ەەننەونی 

 .خۆەینە 

اۆەکوسیس  نێن ەە ..  دەنگک ێو ەیە
دەنگ ی  دەخە یە سی  دەنگک  نێنوەو 
حننەننوەە  بە بەەسننوس دەااننن نن  

 .وەیوا  بە خواکتەێینتی  

 

 !کرێکاران وکاری منااڵن
  

کارکردن بەمنااڵن، ئازاردان و توندوتیژیەکی ئاشکرایە و نابێت 
حکومەت ئەرکیەتی کەخوێندن و فێربوونی . ڕێگەی پێبدرێت

ساڵی  ٨١خۆڕایی بۆ هەموو منااڵن و تازەالوان تا تەمەنی 
منااڵن دەبێ لەبیمەی تایبەت بەهرەمەند . دەستەبەربکات

بکرێن و نابێت ئەرکی دابینکردنی بژێوی خێزانیان بخرێتە 
  الوانی و تازه یی بۆ منااڵن  پیشه  كاری  كردنی غه ده قه.. سەرشان

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

 . بەپێچەوانەی ئەم خواستەوە مامەڵەدەکەن
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 دەنگی کرێکار|     

 

و ستگەی ێیەەبیی کلێن نیننک  
ۆژە گنوننگەێنیننک س ەێێەە وە سن

وەبەەدننێننیننینننک ێننیەەبننی ە وە 
سننیە نناگننیی کننلننێنن ننینننک ێە 
دەێەو ننتە نننێننوا  سەاای چەم 
چەەی  و شیەۆچەەی  ەێن ەی 

وەم سننسۆژە ەدا .  ێننیێەەەننندەوە
ێننننو ننننەننننیەو ٦٤٤ا ننننی ننننو وە

نەەەینوەە ێیەدەێیو ێیە  نی ندا 
بەشنننێننن  وە .  کنننەعنننی ە ە٦١

ێو ەیەا  بەشێنوەی وەینونی  
ێیەدەێە  و بەشنک  ن نداەەی 
ێیەگەو دەنده وەبەشەێینن نش 

 .دەواەک ڕۆژانە دەێە 

بەەەکتک  یوڕدانەوە وەدۆخنک 
ێیەو ژ نیننک ێنو نەنیەاننک  ەم 
سننسۆژە ە سە ننیەننیننێننوی دەنننگننک 
ێو ەیە کنەەداننک ننیوچەێەی 
ێود وچیوی ێەو  بە ەێنێن  
وەێو ەیەانک ێیەگەی ننیوبنواوخ 
بە م ێننو ننەننیەەێە داوای وننێ 
ێننود نن  ێە نننیوی نەدننێننینن نن  

 ... نەبیدە ا ینک دەبێت بۆی 

 ەوەی وننێننوەدا دە ننیننو ننیننیەوە 
وە ەنننک  ەو ێنننو نننەننننیەە ە 
بەسنننوکننن نننیەەێنننیننننک دەننننگنننک 

 :  ێو ەیە

 ەم ێننی ە  :  دەننگنک ێنو ننەنیە
کنناڵو  وننێ بننێننت و ..  بننیە

دەنگوبیکک ێو ەیەا  چن ە و 
ێێشەو گونتی  وەم سسۆژە ەدا 

 چ ەە

کنناڵو وە ننۆە  ننێنن ە  : وە م
ێێشنەەنی  اۆەە بەنم  ەننانی 

ێێشەی کەەەێ  ی  وە ێستنیدا 
دەواەەێەەنننننننننننننینەخ وا ە 
کنننننەعنننننی نننننەنننننیەی ڕۆژانەو 
دەننننننتنننننینەەنننننی  اۆەە و 
وەدەنتە ەێدا شنەە ڕۆژو وە 

کەعی  ێیەدەێە  خ ٥ڕۆژ ەدا 
 ەك کننەعننی نن ننش ننن ننوەڕوا  
سشوەینەخ  ەەە بنێ وەوێنی ەی 
ێە وەدی و چنونن نینندا بنۆکنەە 

ێننیە کننەەننن نندەێە نن خ بەنم  
ێنننوەنننەنننینننن نننی نەکنننەعنننی نننک 
سشوەێەەی  ونەدی وچۆێەەنی  
. بەێیە حسی  بۆحسی  نیێی 

بەم یۆەەە ننن نەەم ڕۆژانە 
کنەعنی نک ٤کەعی ک دەوام و ٥

 ٩سشنننوخ وەڕۆژ نننەنننداخ وا ە 
کنننەعنننی نننک  ەواو  نننێننن ە وە 

 .ێوەەین ی   

اۆەبیشە  ەەە : دەنگک ێو ەیە
 بۆ وەیوی  ش دەەوا ەە 

وەینننونننی  ...  نەخنننێنننو :  وە م
دەواەک خۆ ی  دەێە  بەسنێنک 

 .کەعی ک٥ک ستەەک 

 ەی ێەوا ە :  دەنگنک ێنو نەنیە
 ەوەم سێ ب ێ ێەەو ێ  ەوچە 

 وەو سوۆژە ە چەندە ە

ێەەتو   ەنوچە وەنی :  یوا 

دەااە  ١١٤ نننێننن ە  ەگنننی ە 
وەەنننیننننگنننێنننەنننداخ نننننک اۆەی 
ەننوچەە د ننینن ننیننن نن  ونننیااننن  

 .چەندە ە

دنن ننێننتننی  :  دەنننگننک ێننو ننەننیە
نەێودووە داوا ەك شتێ  بنۆ 

 ێەەەودنەوەی دەوامە

 ی ێستنی دن ن  ..  نەخێو :  یوا 
ێنننیە نننەننن نننی  نەێنننودووە بنننۆ 

بیشنەنودننک  ەم دۆخەخ بە م  
دەەوەی  دەکت بەوە دەێە   
ێە ەەیننندوە ننن  واو ننن نننی  
وێدەێو تخ  بە م ننیشنتنوانن ن  
دەننننب دە نننونننس ننن خ چنننوننننەە 
دەەێننننود  وەکننننەە ێننننیەو 
وەدەکنننتنننداننننک ێنننیەەێەەنننی  
دەڕەشنننننە ەێنننننک بەەدەواەە 

بننننۆ ە  ..  بەکننننەەکننننەەەننننینەوە
ینننیەه ەنننلننن نننی  داوە بەم 

 ....دۆخەداوە

اۆەکنوسنیس :  دەنگک ێو نەنیە
دێواداەم ەۆژ   بێت بتنوانن  
دەم کەعی ک ێیەەێە ی  ێەم 
ێەنەوە ودەە ش ەوچەێینتی  

 .ا ید بەە 

 

  

   
 کرێکار دەنگی|  

 

وە گنننفنننتنننوگنننۆ ەێنننک ێنننوە نننک 
سە ننیەننیننێننوی دەنننگننک ێننو ننەننیەداخ 
وەگە   ەێننێنن  وە ێننو ننەننیەانننک 
سسۆژە س شەکنیا ەێنیننک ێەە نک 
 ننی ننوە  وە سنننی وگەی نەو نننک 
بیا ی خ ێنو نەنیە ن  بەم ینۆەە 

ڕاکتە  نێن ە بنێنەنیە ” :  د تە دەنب
ننن نن  و نننول دەوام دەێە نن  و 

دەەوو ەینگێ  بێ دواێەو   ەوچەەی  سێدەدە  و خناەە نگنوااەی بنیشن نشن نی  دە ەخ بە م  ەەە 
ەەعییی  ەوە ن  ە د   ێێشە ەێ ی  نەبێتخ بەسێێەوانەوە  ەوە چەند کی ە  ێ ە وە م سنسۆژە ەدا ێنیە 

 ەەە .  دەێە   بە م  ی ێستی بەد   یۆە   ەوچەێین ی  ا ید نیێی  و وەشو یک خنۆ ندا ڕاوەکنتنیوە
وەێی ێەدا ە ێە  یکتک ژ ینو ب  وی گنۆڕاننک بەکنەەدادنی نوەو شنیە وەک خنۆی نەەنیوەخ دەەوەدنی 
نوخک ێەوو سەل و  ەش ی وەبیاڕدا ڕۆژ بەڕۆژ گوا  دە ت و سێداو ست ەێینک  ێ ەە بەدەەی  سنیەەو 

وا ە ژ نی  و بنیااڕ  ەوە حنی نک بنێنت و بەەدەوام .  ەوچەی ێەدەەیندەنێ بە یکینک داب   ننیێنو نت
وەکنەە نەنک  نو شنەوەخ بەننا ن  نی .  بگۆڕ ت چۆ  ژ ی  دەێوه ێە  ێ ە بەدەەی  ەوچەێیە بەە  

 ێ ە بەەدەم د ت وەبیااڕ گوا  بووە و ەو گوان  ەە ڕاکتەوخۆ چووە ە کنەەشنیننک  نێن ەخ ێەچنک 
 .. ەك د ییە ەوچەێینک  ێ ە ا یدی نەێودووە

 ێ ە ێو ەیەانک سی وگەی نەو ک بیا ی خ  ێستی وە ننیوخنۆەنینندا اۆەبنیکنک  ەم دۆخە دەێە ن خ  نی  
بە م خیوەنەیە بێدەنگەو د   بیکێ  وەا ید ێنودننک .  ڕ گی ەک بۆبیشەودنک ەوچەێین ی  بدۆا یەوە

 ێوە  ەگەە بتوانن  .  ەوچەێین ی  نیێی خ   تو نیاان  ێەی دەگە   بەو  یکتەی ەوچەێین ی  ا یدبوێت
 ێ ە وە ڕۆژنیەەی دەنگک ێنو نەنیەەوە و وەکنەە ..  شتێ وەکەە  ەم ەەکەوە باڵوبەەنەوە خواپ ن  ە

داوای ێو ەیەا خ داوا وە ن ەنە سە وەندی داەەێی  دەێە   ێە بێیە یوا  و ن ەنک ێەەک ێوه بنەەنە 
 ەك ەل و  د ییە چونەک گوانک شتوەەك ڕۆژ بەەۆژ بەەادەبێتەوە و ێو ەیەان ش د   ا یدبنوننێن  
بەکەە ەوچەێین یندا نی ە خ  ەەە  ەێێەە وە خواکتە  ەکیک ەێینک  ەەوۆی ێو ەیەانک سن نشنەکنیای 

دیوێی  ش ێو ەیەا  ننیبنێ بنێندەننگنک . وەێەە ک گشتک و ی وە ک و  ەواوی ێو ەیەان ش وەێوەدکتی  
دە و  و  و دەبێ وەە گیی نو یەەانک دە و  ودەاوی خۆ ینەوە وەشو یک ێیەەێین ی   ەخەی خنیوە  

 .ێوەەین یێی  بگو  و داوای ا یدێودنک ەوچەێین ی  بەە

کرێکارانی پااڵوگەی نەوتی بازیان، لەسەر 
 !زیاد کردنی موچەکانیان دێنەدەنگ

 

 

 ڕۆژانە، سەعاتکاری ماوەی زۆری
 !یەکێشەی ئێمە سەرەکیترین

 

ساعەت کاری هەفتانەو دووڕۆژ پشوی  ٠٤
لەسەریەک، مافی بێئەمالوئەوالی کرێکارانەو 

 !دەبێ لەیاسادا بۆ کرێکاران جێگیر بکرێت

وە نیەە ەێدا ێە ەێێک وە ێنو نەنیەاننک 
سیێ ێەەەوە بەنیوی دەەو ێو ەنیەاننک 
نەخنۆشنینینەو بنیەێەی  ەنندەوکنتنک 
چەەننێەەننیوەوەخ بننۆدەنننگننک ێننو ننەننیە 
نننیەدو ە ننک ونە ننوکنن ننت نننیوەێەی 
 نننیشنننەنننوا بنننەە ننن خ  داوا دەێنننی  
بەدنننیننننی نننینەوە بنننێننن ننن  ودەننننگنننک 
ننننیڕەاا ە ننن نننی  بنننگە ەنننن ەنە ن ەنە 
. سە نننوەنننند نننداەەێنننی  وڕای گشنننتنننک

 : وەنیەەی ێو ەیەەێەدا دی ووە

 ! ەی ە بەدینیەینەوە وەە  

وە "  ێۆەەین نیی نن ەک"  ێ ە ێو ەیەانک 
خەکتەخینەو بنینەەێنیننک چەەنێەەنی  
خننناەە   ەێە ننن  و ننن نننشنننەێەەنننی  

بە م .  سیێودنەوەی نەخنۆشنینینەێنینە
ەننننینننننگە ەەعننننیشنننن ننننی   ١ ەوە 

وەەنەگننو ننووە ونننیو نننو نن  بننیکنننک 
ەەعننیە بننەە نن  چننونننەە  ەێسننەە 

 ننەننی ە ..  ێننۆەننەننیننن ننی دەەەننی  دەێننی 

وەکنننننەەەنننننی  وەەنەینننننوا خ بنننننۆ 
 یگیداە تی  نە ەندەوکتک چەەێەەنی  

دەە ..  دە و ستنک دە ە ونەێنۆەنەنینن نی
دەشن نینە ژ  ..   ێ ە ەینیوەاو دەب ن 

و ەننینی  ونەخنۆشننک دە ەو اۆە ننش 
اۆە کوسیکک دە نو سنتنی  .  سەەاداەە

دەێە   وبی نیوەی  دەەنەچێت چونەە 
 ..ێۆەەین ی نینوساوەی  دەێی 

بەد ننینن ننی نن ەوە  ەم نننیەە ە یەدە ننەننک 
گەوەەی ێۆەنەنین نیی نن ەک بەەاەنوەە 
بەێو ەیەەێینک  یشەوا دەێی   ێ ە وە 
باڵوێواوەی دەنگنک ێنو نەنیەەوەخ  ەم 
یەدەەو  ەم نننیدەسنن ەی ێننۆەننەننیننن ننیی 
نیوبواو بەەاەوەە بە ێو ەیەەێینکخ بنۆ 

ڕای گشننتننکخ ڕادەگە ەننن نن  وداوا وە  
وەا وی ێیەو ن ەنە سە وەند داەەێنی  
دەێە   ێە بەەسنوکن نیە نتنک وە نیکنت 
 ەم د یەدە ەدا وەخنۆ نن نشنی  بندە خ 
بە ی وە ک ێە ەم حنی ە ە د نیەدە ەێنک 

بنننیوەو بەشنننێنننەنننک اۆە وەخنننیوە  
ێۆەەین یێی  وەکنەەو  نیکنیوە ەنیننک 
ێنو ننەنیەا  بەنەداننک ێنو ننک ەننیننگننینە 
وەێی نک خنۆ ندا سنێنشنێنل دەێە  وبنۆ 
ەننیوەی چەننند ەننینننگننێننک بەبننێنن ەوەی 
دەسننک  ەەننەننیەە ننی  دەبننێننت ێننو ننک 

 . ێو ەیەا  گل دەدەنەوە

دیوێی   ێ ە دەو دەدە ن  بەشنێنوەی 
گونجنیوی خنۆەنی  بەدوای ێنێنشنەی 
 ەم ێو ەیەانەدا بێ   ونشیە بنیە نیە 
کەە بەڕوەبەەا ە ک ێۆەەین یی نن ەک 
 ننی ەننینننک ێننو ننەننیەا  بەدانننک ێننو ننک 
ەینگینە ی  وەێی نک خنۆ ندا دەکنتەبەە 

بە م ێو ەیەانک سنیێن ێەەەوەی .  بوێت
نەخننۆشننیننینەو بننیننەەی  ەننندەوکننتننک 
چەەێەەی  دەبێ  ەو ڕاکنتن ە بناانن  
ێە ەننننانننی بەێنننۆبنننوونەوە وەدەوەی 

دانک ێو ک ەینگینە وەێنی نک ” خواکتک 
خنننۆ ننندا وبەبنننێ دواێەو ننن  وەن ە  

و بەدننی ننیەەە نندانننک “  ێننۆەننەننیننن ننیوە
 ەێگو وانە نی  دە نوانن  ەنینەێنینن نی  

بەد ننینن ننی ەوە بننێنندەنننگننک .  ااەنن  بننەە 
ێو ەنیەا  ا نی نو ننوکنە  بەخنیوە  
ێۆەەین ی دەدا  ەینەێین ی  سێشێل بەنی 
ودۆخێەک کەختک ێنیە نی  بەکنەەدا 

ێنو نەنیەاننک نەخنۆشنینینەو .  بسەسێیێ
بیەەی  ەندەوکتک چەەنێەەنی  دەبنێ 
سێەەوە ب و وەژ ینو ەینەێیننک خنۆ نی  
بننەەنەوە ووەگە   ەک ڕاو نن  بننەە  
وسشتک  ەک بگو  وکەەەنجیم بس نیە 
بدە  وەکەە ش واا ەک گنوننجنیو بنۆ 
ڕووبەڕووبننننونەوە وەگە  خننننیوە  

دەە  ستی ێنو نەنیەا  :  بۆ ن ونە. ێیەدا
دە وان   یدداشتنێنک بەننیو و ن ن ناای 
کەەیەم ێو ەیەەێینەوە  یەیدە بنەە  

 ١و ێ دا داوای کەەف ێودنک ێنو نک 
سنیشنی  .  ەینب نەدەاوی خۆ ی  بنەە 

دەە وەخننۆ ننی  ێننو ننەننیەانننێننک وەک 
نو یەە دە وو  و   ی  یداشتنەە بنیەنە 
بەەدەم بەڕ نننوەبەەی ێنننۆەنننەنننینننن نننی 
. وبننەەونە گننفننتننوگننۆو دانننوکننینەوە

بەد ی ی ەوە  ەگەە کەەیەم ێو ەیەا  

سشننتننک  ەک بننگننو  ووەم  ننیداشننتەدا 
بەشننداەی بننەە خ دە ننواننن  نشننیەی 
گەوەە وەکەە خیوەنەیە دابیێ  وڕ گە 
نەدە  ێەدەەچنن ەێننک بننو ننت وەدژی 
ێننو ننەننیەا  و ەننینەێننیننی ننی  دەکننتننک 

ێنو نەنیەاننک نەخنۆشنینینەو .  بۆبەە ت
بننیننەەی  ەننندەوکننتننک دەبننێ  ەوەە 
بننننااننننن  ێە  ەوا  وەم دەو ننننو 
 ننێننەننۆشننینەدا  ەننناننی ننن نن  وبەەدەق 
بوونک خواکتو ەینەێین ی  ن ەنگنو نو 
سشنننتنننگننن نننو ەێنننک ننننواواننننک دە ە 

 . وەێۆەە گیدا

بننێننگننوەننی  دننی ننیەەە نندانننک  ەوا  و 
دە وس یک دەنگک نیڕەاا ە  ی  دەکنتنک 
 نننێننن ەو وە ەننننگنننواننننک بننناو نننیەوەی 
ێو ەیەی دەێی ەوەخ  یسشت وان ی  بن ن  
و  ەو او ن ەی ێەخنیوە  ێنۆەنەنینن نی 

 .وەێو ەیەانک ێودووە وەسیوبدە  

 

باڵوێیەوەی دەنگک ێو ەیە          

 !تکایە بەهانامانەوە وەرن.. پاشماوەی 
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، کــــه  وه کـانی تره ستـه ژێـرده  مـوو چینـه ی هه وانه پێچـه بـه
بوون،  ستـه ریـدا ژێـر ده شـه ڵگای بـه کۆمـه له مێـژووی  

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

ئامادەکردنی ئاشتی | 
محمد صاڵح ، کارمەندی 
تەندروستی و سەالمەتی و 

 ژینگە

بەداخەوە ژەننیەە ننک ڕوداوەێننینننک 
 یگو ێەو یەوە وەێنوەدکنتنی  اۆە 

ڕوداوەێننی  بە .  ا ننید ننی  ێننودووە
شێنوە ەێنک گشنتنک بنوو   نی  وە 
شو یک ێیە بە ی وە نک ڕوو نیننداوە 
و  ەەەە دننۆێننیە  بننۆ ەننود  و 
بنننو نننینننداەبنننووننننک دنننیو  ننن نننی  و 
ێو ەنیەا  و ێنیەەەنندا  وە ێنی نک 
ێیەێودنداخ بەداخەوە وە شیەەێنیننک 
ێننوەدکننتننی  وەم چەننند ەننینننگەی 

دا چەنند ن  ٦٤٦٤کەەە ی ک کی ک 
ڕوداوی  یگوێەو نیەوەەنی  دەبنوو 
ێەبنننوونە دنننۆێنننیەی ەنننود  و 
بو یداەبوو  و س سووونک ژ ینگە و 
ا ننینننک ەننیدد ننش بننۆ دننیو  نن ننی  

دنننننننۆێنننننننیەەێنننننننیننننننننک .  بەداخەوە
 ننیگننوێەو ننیەوە اۆە  ەنن  دەو  
دەدەم اۆە بەوەدی بنیکن نی  ێەم 
 یێو بتوان   دیو   ی  و ێو ەنیەا  
و ێننیەەەننندا   ننیگننیداەێە ننیەوە وە 
ا ی  و ەە نوکنک و دنۆێنیەەێنیننک 

 : یگوێەو یەوە

بەداخەوە  ننی :  نەبننوونننک  ننیکننی(  ٤
 ێستی وە ێنوەدکنتنینندا  نیکنی ەێنک 
گونجیو و چینێ ی  نن ە بنتنواننێنت 
شو یک ێیە بەیە ا ت وە ەە نوکنک 
 ننیگننوێەو ننیەوەخ دەبننێننت ەننۆ ە ننک 
ێیەێود  نەدە نت بە ێنۆگنیێنی  و 
سی وگە و خەاانەێیننک کنو ەەەننک 
و ێیەگەێی   یێودەەوو ەەەیێنەنک 
 ەندەوکنتنک و کنەنەە ن نی   نێندا 
نەبێت وە ڕووی  یگو ێەو نیەوەوەخ 
بۆ ە ێە  نیگنو دەوکنت دەبنێنت وە 

شو یک ێیەدا اۆەییە ێو ەنیەا  و 
 ێیەەەندا  دەەو  بەداخەوە 

بەداخەوە :  نەبوونک دنۆشن نیەی(  ٦
نەبوونک دۆش نیەی سنێنو سنت نی 
دنننیو  ننن نننی  و خنننیوە  ێنننیە و 
ێننو ننەننیەاننن ننش دننۆێننیە ننەننک  ننوی 
ڕوداوەێین  خ اۆەییە دیو   ی  و 
خیوە  ێیە و ێنیەەەنندا  خنۆ نی  
دننۆێننیە  بننۆ ڕوداوەێننی  ێننی ننێننک 
خەاانەێینک کو ەەەنک  ی   یەێنوە 
ێننیەەبننی نن ەێننی  ێننێننشننە ەک  ننی  
ونننێنننێنننوونننن نننی  دە ە  نننی  چنننیک 
نیێو یەوە  ی  وەێی نک چنیێنەنودنندا 
اۆە گننننوه بە  ننننیکننننیێننننینننننک 
 ەندەوکتک و کەنەە ک و ژ نینگە 
ننننننننیدە نننننننت بنننننننۆ ە ڕوداوی 
 ننیگننوێەو ننیەوە دەوکننت دەبننێننت 
اۆەێننی  ەننود  و بننو ننیننداەبننوو  
دە ە چونەە دیو   ی  و ێو ەنیەا  
و ێیەەەندا  نیاانن  بەشنێنوە ەێنک 
دەوکننت دەو ننک خننۆسننیەاکننتنن  و 
ێوژانەوەی  یگوەێە بدە  وە ێنی نک 

 . یگوێەو یەوەدا

 ەێێنەنک  نو وە :  خواسک ێواو تک(  ٣
دننۆێننیەەێننی  خننواسننک ێننواونن ننتننک 
کو ەەەنک و  یەێوە ێیەەبی ن ەێنینە 
وە ێنننوەدکنننتنننیننننداخ وە بەە ەوەی 
ێننواونن ننتننک کننو ەەەنننک و  ننیەننێننوە 
ێنننیەەبنننی ننن ەێنننی  اۆە خنننواسننن  
دۆێیە ەک کەەەێ ن  بنۆ دەوکنت 
بوونک ڕوداوی  نیگنوێەو نیەوە وە 
ێنوەدکنتنینندا بەەدەوام دەبنێنت وە 
ڕ ننننننگەی ڕۆژنننننننیەەێننننننی  و 
ڕاگە یندنەێی  و ێنودنەوەی خنول 
و ڕادێیی  و ک  ییەەوە دیو  ن نی  
و ێیەەەندا  و ێو ەیەا  دنۆشن نیە 
بەو یەوە وە ا ی  و ەە وکن ەێنیننک 

 یگو و چۆنێتک خۆسیەاکت  وە  یگو 
و ێوژاندنەوەی  یگو بەشێنواا نەنک 
دەوکننت خ دەبننێننت وە ڕ ننگە ننک 
 یکیوە خیوە  ێنیە و دنیوا نتن نی  
نننننیچننننیەێننننو نننن  کنننن ننننسننننتەم و 
ێەەەکننتەێننینننک  ننیگننوێننوژاننندنەوە 
دابیێ  وە شو یک ێیە و ەی دا  نیێنو 
بتوانو نت کنەنەە نک دەەنوا  بنێ 
یننن نننیواای سنننیە ننناەاوبنننێنننت وە 

بە دن نوام اوو ێنیە ..  ێوەدکتنینندا
بەو ت وەکنەە  ەم بنیبە ە چنوننەە 
بەداخەوە  ننی ننێننسننتننی وە اۆەبە ننک 
شو یک ێیەەێیندا وە ێنوەدکنتنینندا 
د   ڕ نگنی ەێنک ێنوژانەوەی  نیگنو 
بنننووننننک نننن ە  نننی  ننننی نننواننننو نننت 
بەێننیەبنناننێننیننو ننت وەک سننێننو سننت 
بەدننۆی خننواپ دانننی   ننی  خننواپ 

 . بوونێوە اۆە بەداخەوە

 

 شوێنیکار ڕوداوەکانی کار و سەالمەتی ڕێنمایەکانی

 ! ڕوداوەکانی ئاگر کەوتنەوە: بابەت 

دیسانەوە بەهۆی ڕوداوێکی     
شوێنی کارەوە، کرێکارێك گیانی 

 !لەدەستدا

ێو ەیە   بەنیوی سشت وا   ەێنوەم  ٦١/٦/٦٤٦٤ڕۆژی سێیە شەەەخ ڕ ەەو ک 
خواەەح خ وە بیخێەێینک دەواەەبەەاەی شیەی کلێ ینک  نوشنک ڕوداو نەنک 

 ێ ە وەك کنتنیننک ڕۆژننیەەی .  دی وچۆ دەبێ وبەدۆ ەوە گ ی  وەدەکتدەدا 
دەنگک ێو ەیە خۆەی  بە شنەە نەنک خەەنوسەژاەەی خنینەوادەو دنیوە ن نیننک 

سشت وا  دەاان   ودیوێی  ش داوا وە ن ەنە سە وەند داەەێی  دەێە   ێە  ەواوی ەینە  یکنی ن ەێنیننک سشنتن نوا  
 کتینک دەنگک ێو ەیە.                                                           بدا ە خینەوادەێەی 

 

وەکەە بینگەواا ەک ێو ەیەانک گو وەکتک 
سی وگەی نەو  وگیاو س شەکنیای سنتنوۆ 

ی حنواە نوا خ ا نی نو ٤٩ێ   یویخ ڕۆژی 
نیوەندی ێنو نەنیەی وسن نشنەکنیای  ٦١وە 

وەدە ی  شیەی   وا خ ێو ەیەا  دەکت نی  
دا ە ەننینننگننو ننیننێننەننک کننەەاکننەەی ێە  ننی 

 .  ێستیە دە  ەی دە ە

وەبنینننگەوااەێەی ێنو ننەننیەا  گنو ننوەکننتننک 
نەو دا ژەنیەە ەک وەخنواکنت دنی نوە ێە 

دە ننوەشننیننندنەوەی ێننیەی :  بننو ننتنن نن  وە
ەنننۆسە  وێنننودنننن نننی  بەدەەننن نننشنننە نننکخ 
ا یدێودنک ێی ک سشنووی ێنو نەنیەا  بنۆ 

ڕۆژ سشوو وەەینگنێنەنداخ  ٤٤ڕۆژ ێیەو  ٦٤
ەنلن نۆ   ٤٦ا ید ێودنک ێوه بۆ ا ی نو وە

(..  ۆەۆ وەەینگێنەندا١٤٤وا ە نا ک بە)   ە 
 ەەە وەێی ێەدا ە ێەێو ەیەانک نەو  وگیا 
وسننتننوۆێنن نن نن ننیوی کننی ننن ننەننک اۆەە وە 
خەبننی نندا  بننۆ ا ننیدێننودنننک ێننوه وێەم 

 .ێودنەوەی کەعی ەیە

 ەم ەینگنو نیە کنەەاکنەە ەی ێنو نەنیەا  
ێنۆەنەنینن نیی ننوا  " کەەە ی وەێنو نەنیەاننک

ەوە دەکننتننک سننێننەننود ودوا ننو "  بنن ننیننو 
شەسۆوک دا بەەەو ننیوەنندەێنیننک ێەە نک 
نەو  وسنن ننشننەکننیای سننتننوۆ ێنن نن نن ننی ننک 
وبەدوای خنۆ ندا اننجن نوە ەک وەچنینێنک 
وێەەە یک ێو ەیەانک بەدوای خۆ دا دنێنینی 
وبەشێەک اۆە وەێو ەنیەاننک وەکنەەێنیەو 
بننێننەننیەخ ەننوسە ننو دەەنن ننشننە ننکخ ڕەکنن ننک 
وخننیوە  گننو ننوەکننتننک ێننی ننک گننو ەوە و 
 ەێننگننو ننوانە وەدەوەی خننواکننتەێننیننن ننی  
. ێۆبنوونەوە وسشنتنوانن نی  وە ەێنتنو ێنود

یێگیی بیکە  ەم ەنیننگنو نیەی ێنو نەنیەا  
 ەننننناننننی دووڕۆژ دوای دەبنننن اەدنننننک 

بەکنەەۆێنۆەنیەی  ن نسا  سنێنک “  ەە  سک” 
 نیوە ە ەە دانەوە 

 ەێەم ێنننیەدانەوەی دەکنننە  نننداەاننننک  
ی اوەی   سەەک  ێوا  وەبەەاەنوەە  ەم 
ەننینننگننو ننیە  ەێنندەکننت وکننەەاکننەە ەی 
ێنننو نننەنننیەاننننداخ بنننس نننیەی وەکنننەە ێنننیە 

ێەس وە ێو ەیەانک  نیەا    ٢٤٤دەەێودنک
بە م بننس ننیەەێە ا ننی ننو .  دەکننتنن ننەننێننەننود

نیڕەاا ە ک ێو ەیەانک نەو و س نشنەکنیای 
ستنوۆێن ن ن نی نک وبەشنەێنینن نتنوی بەدوای 

ێنو نەنیەە  ٢٤٤خۆ دا دێییو  دیوێی   ەو 
ێی  ەی ێە بس یەی دەەێودن ی  دەابوو وە 
بەەدەم ێیەگەدا دە  ە ی  بە خۆس شیندا  
داوە و   نوانن نی  سنی نەنشنتنک اۆە نک وە 
ێەە ەێینک  و بەدەکنتنونانێنین  ێە دەەنی  
چنننیەەننننووکننن نننی  دە ە و کنننی ەدنننی ە 

چنننیوەڕواننننک بە نننێنننیە دەۆ نننیەێنننیننننک 
کەەەی ەداەاننک  نێنوانن  بنۆ ا نیدێنودننک 
ێننو ننەننیننن ننی  و بننیشننوننوونننک بنن  ننو ننی  و 
گۆڕ یک گو وەکتەێین ی  وەەۆسە ن ەوە بنۆ 

 ..دا   ک

وەدەنگیو ەک  ودا  ەنجوەەنک بی ی ێیەی 
 نن ننسننەەننک  ننێننوا  ێەو ە سنن ننەنننگننێننوا  
وبەی یێودنەوەی ێو نەنیەاننک ەنیننگنو نوو 

ێەو ە “ ڕەک ک وەۆسە  وسە  نیننەنیەی“ بە
دەو ننک سننیەچەسننیەچەێننودنننک ڕ نناەێننینننک 
ێننو ننەننیەانەوەخ بەنم وەم دەنننگننیوەشنندا 
شەستک دێنینیخ بە نی نوە نک ێە ەنیننگنو نیە 
کننەەاکننەە ەێەی ێننو ننەننیەانننک نەو  و 
س شەکنیای سنتنوۆێن ن ن نی نک سشنتن نوانن نو 
یوننەوە ەێک یەەیوەەی نواوانک بنۆنی 
خۆی ڕاێێشنیوە وچەنند ن  ێنۆەوێنۆەە  
وێەەە   وڕ ەیواوەی ێو ەیەی وەنیوخنۆ 
ودەەەوەی   واندا سشت نواننک خنۆ نی  بنۆ 

 .   ەم ەینگو یە وخواکتەێینک دەەبس وە

بێگوەی   ەم ەینگو یەی ێو ەیەانک نەو خ 
وەنەاای کنن نننیکننک  نننێننسننتنننیی  ننێنننوا  
وسە وانێەک  یبوە ک ێە ەخەی بەنن نااەنک 
کەەەی ەداەی و حنەنوەە ەێەی گنو نووەخ 
وەسنننی   ەو بنننینننوەکنننتەی ێەڕژ ننن  وە 
وە ەدانەوە بەدە ی  ێێشەی کن نیکنک و 
ێننۆەەن ە نن نندا  ننێنن ننەەو ننووەخ گننونننگنن ەێننک 
ک یکک بەەیەکتەدەێی ەوە ێە ێ دا چ یک 
ێننو ننەننیەی  ننێننوانننک وەک نننیێننتننۆە ننەننک 
 ننی ننوگننۆڕبەخشنننک شننۆڕشنننگننێننوانەخ بە 
 یڕاکتەی دە ەێێینک ێۆەنیەی  ن نسنەەنک 
کەەەنی ەوەخ وەێنێنشن ەێنێنشنە کن نیکن نو 
. ێۆەەن ە  ەێیندا دێییوە ە ڕ ای سێنشنەوە

وەم کونگە ەوەخ دە وان   بن نێن ن  ێە  ەم 
ەینگو یە کەەاکەە ەی ێو نەنیەا  چنوای 
 وەێد ەک گەوەە ە نەک دەەبنۆ  نی نوگنۆڕ 
وەنیوخۆی  ێواننداخ بنگنوە بنۆ دا ەسنینندننک 
 ەێنننێنننک وەسە  ێنننۆنەسەەکنننتننن ەێنننیننننک 
نننیوچەێەو ڕاگننیەبننوونننک ێننو ننەننیەا  و 
اەح ە نەنێنش وەڕژ ن نێنەنک  ن نینسنیننەنوژ 

 ..  واا  ک کەەەی ەداەی 

 ێ ە وەک کنتنیننک بناڵوێنواوەی دەننگنک 
سشت نواننک گەەەنک خنۆەنی  وەم ..  ێو ەیە

ەننینننگننو ننیە دەەدەبننس نن  وکننەەێەو ننیننکخ 
بەدەکننتننەەو ننێننەننک گەوەەی ێننو ننەننیەانننک 

 ..ێوەدکتی  وگشت نیوچەێە دەاان  

کەەێەو ت ەینگو یک ێو ەیەانک 
کەەاکەەی نەو و س شەکیای 

 ستوۆێ   یی وە ێوا 

 

 باڵوێواوەی دەنگک ێو ەیە   

 

 پیشەسازی نەوت و کرێکارانی مانگرتنی: ئێران
!، چرای ئومێدێکی گەورە  پترۆکیمیایی



 

 

  

WORKER’S  VOICE  
 سوڵ   هدی ڕه   مه : ر    رنوسه   سه   
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Mob: 07702237250  

 ستون  دوا  
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ئەمە حکومەتی حزبەکانی 
 !بزوتنەوەی کوردایەتیە

 نەغەدە عوسامن|   

وەێی ێەدا حەوەە  سەنەیەی ەووچەی ێو نەنیەو ێنیەەەننداننک 
داوەخ  دنن ننن  د نننینننۆشننونننونننێنننەنننک بنننۆ ێەس بەێنننیەەێەی 
نەدێشتوە ەوەخ چونەە ەووچەی ێو ەیەا  و ێنیەەەننداننک سنلە 
ناەک دنێنینیوە ە  نیکنتنێنک ێە بن  نوی ڕۆژانەی سنێ بەڕ نوە 
. نەچێت ونە وان  وە م بە ب  وی ڕۆژانەی خنۆ نی  بندەنەوە

دەکننە   دەە بەم ێننیەو ێننودەوانەشننک نەوەکننتننیوە ێە 
بەەاەوەە ەووچەخۆە بەێیەی دەدێیێخ وەدەەینەنی ندا بەەاەنوەە 
خە ەک نەداەاو بێنەنیە نش دەوەکنتنێنتەوەخ بنۆ  ەەەە  ەگەە 
ێەکننینننێننک دەو ننونندە  بنن  ننوی خننۆ ننی  بەدەکننت بنناننێننینن خ 
دەەننودەکننت ڕ ننگننو ننی  وننێنندەێە خ وە ننی   ننیکننی ەێنن ننی  بننۆ 
دادەڕ   ت  ی ننیچنیە نی  بنەە  دەکنتنک ونێناە نونگنو خ وەبنوی 
 ەوەی  ێنیە  نیکنیننک بنەە  و دەونک ێنیە بنسەخسنێنین  بنۆ 

ن ونەی  ەەەە دوا بنس نیەی شنیەەواننک دەوونێنوە .. دیو  ک
کننەبننیەە  بەکننەننیەدنننک ێننۆێننودنەوەی ێننیە ننۆ  وێننییەای 
نیوخۆ  وخیشیێک ێنۆ   وبنیااڕەێنینە بە ێنۆەنەنینن نی ەک و 
سەدەیەێودنک وەو ێەکو خێاانینەی ژ ین ی  وەکەە  ەم ێنیەە 

وەەەە ا ی و ێی ێک دەکە   شینک خۆی بەەاەوەە بە .  بووە
دەەچوانک اانەۆو سە  ینگیو سێشە  ەێی  وە داەەاەاند  بە نی  
ێودۆ ەوەخ ێی ێک دن ن  داەەاەاوە ەک  نن ە بنۆ گەننجنی  ێە 

ێیە ی  بۆ داب   ێی  و بن  نوی خنۆ نیننک ونێنوە دابن ن  ێە خ  
سەنەیەی  ەو دەکتگێسو خیوە  عەەەبینینە دەدا  ێە چەند   
کی ە وە دەنده شو یک وەک کەدؤ ەێە و شو یک  و بن  نوی 

 ..خۆ ی  بە ەەەوەو ب ی بەدکت د ی 

شیەەوانک کلێ ینک ێە نەەەینگە ەێە داەدەکتک ح نابەێنی  و 
بەەسوکەێینەخ  ێستی وە ب نوو سنەننک  ەوەدا   ەو ننیوچنینەی 
خە ەک  دەژاەو اەح ە ەێش  ب  وی خۆ ینک ونێنوە بەدەکنت 
دەدێی خ ب ەەنە ەو ەک ێنۆەنەنینن نیێنی  و کنینوە بنۆ شنو نینک 
ێیەەێین ی  دابیێ خ بە م بەەاەوەە نوخێک ێە ێنیەەێە نی   ەو 
بسە سیەە ە ی  بۆ دەەننیدنێنینێنتخ  ەەەە بنوە دنۆی دەوکنت 
بونک نیڕەاا ە ک وەن ە  خە نەە دەژاەو اەحن ە نەنێنشنەێەوە 
وە ی  ێستیە  ەو بیبە ە وەک خۆی بیس ە نیاانو ت ێۆەەین یی 

 .  بەەسوکێک چیوی خستۆ ە کەە  ەو شو   ێیەە

دەکە  ک شیەی کلێ ینک دەە وەم ەینگەدا ییە ەک  نودە نک  
ێو ی ەوە کەە ژنینک دەکت نوۆە ێە یگە وەو ێیەە ی  د   
ێیە ک نیاان   چونەە ژنینک سیش یوەی  ەنفیل و ێ  ی یبیەاننک 
ێوەدکتین  ێەخ بووە بەخێوو بێو بۆ دەکە  خ وە  دنۆێنیەی 
ەی و وانک و کەەگەەدانک بۆ  ەو خێاا  وژنینەی ێە دەە ەک 
ێۆەە ێک وە ەنیندا  و ێەس و ێنیەی بە ەەەنن نی  بەکنەەدا 
ێەو وەو دەبنێنت بن  نوی ڕۆژانە نی  بنۆ دابن ن  بنەە خ بە م 
نەخێوخ دەکە  داەا  یگەوەوەی د    یوڕ ک وەم سنوەبنینن نینە 
نیدا ەوەخ بەدەەی  شێوە ژ ینک  ەوان شک وەک بنیسنک خە نەنک 
ێو ەیەو اەح ە ەێش بۆ گونب ن ەخ بۆ  ەم ێیەە نیڕەوە ەشک 

چەند گووسێەک بەەداوە ە ڕاسک  ەو ژنینەو اۆە بنێنشنەەەنینە  
دەچیە کەە ێۆگیێین ی  و نەەدودی دەێە خ وە   انینەە بەو 
ێەکینە دەێە  ێە وەکەە ی  د یە دەنبخ وەوەە سێاەوە   نو 
 ەوە ە سیە  ەم دەەوو  کوێنی ە نک سنێنەنونەخ  ن نینجنی بنس ن  
سننیەە ننی  وەک بەە نن ننل وننێننوەەدەگننو  و  ەو ێەەە ڕاسەی 

خنۆ نی  و ەننک کنەەگنو نک ..  ەیوە ەوە ڕادەکتن نی  دەێەنەوە
ڕاسەێە ننی  دەبە  و بننیسنن ەێەی ێە سننیەە ەێننک وانننیێننی  

 ەەە ە ژ ننیننک خە نک سنیە کنک کنی  حنەننوەننک .   دەدەنەوە
حابەێینک باو یەوەی ێوەدا ە کخ  ەەە ە بییک سنوەبنینن نداننک 
گەنە و س وی  ەم دەە  ە ێە خو یک خۆ ی  بنۆ ڕشنت  نی بە 
 یاادی و کەەنواای و بن  نو ەێنک بنیشندا ژ نینن نی   گنواەە 

 .بەی خ بە م بەداخەوە دەەوی وەد ێک بوو

حکومەت بەرپرسە لەسەالمەتی تەندروستی و  
 !   دابینکردنی النیکەمی ژیانی هاواڵتیان

 کورتیهب

 

 !باڵودەبێتەوە کاردا لەناوەندەکانی “کرێکار دەنگی”

 !تازە بن ژمارەی چاوەڕوانی بەردەوام

 

 !هاوڕێیانی کرێکار، دۆستان

  mmahdirasool59@yahoo.com: نن یه ستمان بگه ده به  وه م ئیمێله ڕێگای ئه کانتان له کرێکاریه  ته واڵ وبابه توانن هه ده

  07702237250 : لەگەڵمان پەیوەندی بگرن تەلەفۆنەوە ژمارە ئەم لەڕیگای وەیا

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

 

 

سەعات کاری زۆری ڕۆژانە دەبێتە 
 !هۆی مردنی کرێکاران

 ەەە %.  ٦٩بننننۆ ەوە بننننۆ 
وەێنننی نننێنننەننندا ە ێە اۆەبەی 
اۆەی  ەم سننننوەبننننیننننن ننننینە 

 ٢٩بنۆ  ٦٤ ەەەن ی  وە نێوا  
 ١٢کننننی نننن نننندا  ووە ەەەنننننک

کنی ن ەوە بەم کنەعنی  ێنیەە 
اۆەە ێننننیە ننننی  ێننننودووە 
وەنننیوچەێننینننک سننیکنن ننفنن ننەننک 
یەەبننننننک و خننننننواەووی 

 .  ڕوژدە  ک  یک ی

دەەوەدی ڕاسۆە ەێە  ەوەشنک 
 یشەواێودووە ێە وە ی انینندا 

٪ ێنو نەنیەا  بەم ٩نا ەەی وە
شنننننێنننننوە ە ێنننننیە دەێە  

( ١٤٤) ێەڕ نننن ە ننننی  دەێننننی ە
ەل ۆ  ێو ەیەی سن نیو و ژ خ 

بنۆ  ٢وەم ڕ  ە ەە نا ەەی وە
٪ دا وە خننننننواەووی ٤٤

بنۆ  ٣ڕۆژدە  ک  یک ی  و وە
 .٪ وە وو  ینک  ەوەوسیدا ١

 : ئامادەکردنی|     

 ئاواتە سور        

بەسێک وێەۆ  یەوەێک دنیوبەە ێە 
 ەنجنیم دەاوە وەن ە  دەە دوو  
ڕ ەیواوی  ەندەوکتک ی اینک و 
ڕ ەیواوی ی ایننک ێنیەەوەخ  ەو 
ڕاکت ە  یشەوابنووە ێە وەکنی نک 

دەااە  ٢١١دا نننا ننەەی  ٦٤٤٦
ێننو ننەننیەخ وەینن نناننینننداخ بەدننۆی 
کننەعننی ننەننیەی اۆەەوە گنن ننیننن ننی  

 . وەدەکتداوە

 ەم وننێننەننۆ نن ننیەوە ە ێە وەکننەە 
بننیەەننیی بەدواداچننوونننک ژ ننینننک 
کەدەدی دەااە ێنو نەنیە  ەننجنیم 
دەاوە  ەم ڕاکت ینەی خنواەەوەی 

 :  یشەواێودووە

دەااە ێو ەیە بە یە نتەی  ٣٩٥ -
 . دەەیغ گ ین ی  وەدەکت داوە

دەااە ێو ەیە بە یە نتەی  ٣١٢ -
د  و ێێشەێینک د ەوە گن نینن نی  

 ..وەدەکت داوە

دنننۆێنننیەی کنننەەەێنننک گننن نننی  
وەدەکنننتنننداننننک  ەم ێنننو نننەنننیەانە 
کننەعننی  ێننیەی اۆەی ڕۆژانە 

 ! بووە

وا ە  ەم ێننو ننەننیەانە وە ینن ننی ننک 
کننەعننی  ێننیە وە  ٣١ ەوەی ێە 

دەنتە ەێدا  ەنجیم بدە خ کەعی  
 ١١دە نی  ١٤ێیەە ی  گە شتنۆ ە 

 . کەعی  ێیە وەدەنتە ەێدا

یننێننگننیی  ننیەننیژە ە  ەم ڕ نن ەی 
بەەا  ٦٤٤٤ەننودنە  ننی کننی ننک 

mailto:dangikrekar@yahoo.com

