
 

 

کرکاران،  بب بـشداری نونـرانی بـشکانی
دانـانی ھـر یـاسایـکی کار، لـ بـرژەوەنــدی 

داران و خـاوەن کۆمپانیـاکانـدایــرمـایـسـ! 

 2022 ئۆگست/ ئاب/ چوارھمسای ) 36(  ژماره      ریی کرکارییه گه کی ڕۆژنامه یه پگه

Worker’s Voice 
ساڵ لحوکمانی حزبکانی بزوتـنوەی کـوردایتـی،  ٣٠سرەنجام پاش 

ئم ڕۆژان ھوای ئوە بوکرایوە کوەزارەتی کار، ڕەشنوسی یاسـای 
ھواک ئوەی .  کاری بردۆت ئنجومنی وەزیرانوە بۆ پسندکـردنـی

پشــت ڕاســت کــردۆتوە ئنــجــومنــی وەزیــران پــۆژە یــاســاکی 
 ..پسندکردوەو ناردویتی بۆ بردەم پرلمان تا دوا بیاری لبدرێ

ک ،ـکـدایکـاتـنگاوەی وەزارەتی کـار لم ھتـدارانـی  ٣٠ئدەسـ سـا
 

 2  ڕه درژەی بابت بۆ الپه     

 دەنگی کرکار    | 
ــــــــی  ــــــــــــــــندان لدژی پ
مـــــوچکـــــانـــــیـــــان، ڕۆژی 

 مـــمکشـــمـــوز ٢٤یی ت
بشــــــک لکـــارمنـــدانـــو 
موچخۆران کۆبونوەیکـی 
ناڕەزایتیان لبردەم بانکی 
ھرــمــدا ڕیــخــســت وداوای 
. سرفکردنی موچکانیانکـرد

ئمش لکــاتــــکــدای کئو 
کارمندان مـوچی مـانـگـی 

یــــــان وەرنگــــــرتــــــوەو ٦

وەزارەتی دارایی حـکـومتـی 
ھرـــم بـــیـــنـــی دابـــوو 

 ل مانـگـانی مـانـگـدا ٢٥ک
مــــوچی کــــرــــکــــارانــــو 
. کـــارمنـــدان دابشـــدەکـــات

ھاوکات بـیـاری وەزارەتـی 
دارایــی وابــوو ک بپــــی 
خشــــتیک برلجژنــــی 
قوربان مـوچی کـارمنـدان 

ئم دۆخش .   دابشــبــکــات
ــاڕەزایتــی  بــۆت جــیــگــای ن
کارمندان وھمـو مـانـگــک 

  

لدژی پندانی موچکانیان، کرکاران و 
 !  کارمندان لشاری سلمانی ناڕەزایتی دەردەبن

 :دەنگی کرکار  |   
 وانبــــژ جــارــکــیــتــر مــامــۆســتــایــانــی

لبشك لشارو شارۆچککانی کوردستان 
 !.خۆپیشاندانیان ئنجامدا

لچوارچیوەی نارەزایتیکی سـراسـریـدا  
کلالین نـــویـــنرانـــی مـــامـــۆســـتـــایـــانـــی 
وانبـژەوە بـانـگوازی بـۆ درابـوو، ڕۆژی 

، ٢٠٢٢/  تمــوزی٢٤یك شــم رــکوتــی 
بشک  لمامۆستـایـانـی وانبــژ لبردەم 
بانکی ڕانییدا، کۆبوونوەیکی ناڕەزایتیان 
سازدا وداوایانکردن کوەزارەتـی پروەردە 

: یکك ل مامۆسـتـایـان دەـ.  دایانمزرنی
رۆژ ل گـردبـونوەو نـارەزایتـی ١٨دوای ” 

لبردەم برــوەبرایتــیکــانــی پردوەردە 

کاران / سهروتار نهرانی کر   ..بهب بهشداری نو

 

 

 :لالپڕەکانی تردا ئم بابتان دەخوننوە
 

 

ی موچشنشینان وک٢الپهرە !        خان 
   

 ٣الپهڕە ...         گفتوگۆ لگڵ کرکاران
 

 ٤الپهڕە ..  کۆمپانیاکان وپشووی کرکاران 
 

 ٥الپهڕە ...               مافی خاننشینی 
 

 ٦الپهڕە ..           کار لکۆمپانیای ماس 
  ٧الپهڕە ..           ڕووداوەکانی شونی کار

 

 !بخوننوە ژمارەیدا لم تر بابتی گلک 

 

بۆ خواستی دامزراندنیان، بشک لمامۆستایانی 
 !وانبژ، دەستیاندای ناڕەزایتی دەربین

لکــــشــی دابشــکــردنــی مــوچدا، 
ڕووبڕوی پــندانـی مـوچکـانـیـان 

 . دەبنوە

لالیکیترەوە بشـک لکـرـکـارانـو 
فرمانبرانی زانکـۆی سـلــمـانـی و 

   2   ڕه الپه ل بابت رژەید

کۆمپانیاکانی پاککرەوە، ھڕەشی   
 ! ڕاگرتنی کارەکانیان دەکن

 

 : دەنگی کرکار   |
   

بپــــی ھواــــک کدەســت بــوکــراوەی دەنــگــی کــرــکــار 
ـــفی  کوتـــووە، بپـــاســـاوی ئوەی ک حـــکـــومت ســـل
کــۆمــپــانــیــاکــانــی پــاکرەوەی دواخســتــوە، بڕــوەبرایتــی 
کۆمپانیاکان لمشتومـی ئوەدان ککـارەکـانـیـان ڕابـگـرن، 
لســرەتــای ئم مــانــگشــدا بڕــوەبری یکــــك لو 
کومپانیایانی کـاری پـاکـکـردنوەی شـقـامـو گرەککـانـی 
سلمانی دەکات، مۆتی چند رۆژیان بحکوومت داوە بـۆ 
خجــکــردنــی ســلــفکیــان وبپــــچوانشــوە کــارەکــانــیــان 

بگومان لحاتی دەستبردنی کۆمپانیاکان بـۆ ئم . ڕادەگرن
ھنگاوە، ھزاران کرکاری ژینگپاریز بــکـار دەبـ و ئو 

 . موچ کمی کھیان دەبردرێ
کرکارانی ژینگپارز دەب ھوشیاران لم دۆخ بـوانـن و 
ڕیزەکانیان یکگـرتـوو ڕابـگـرن ولڕـگـای نـوـنرانـیـانوە، 
 ن کڵ خاوەن کۆمپانیاکـانـداو داوابـکگدانوسان ل ونبک
کارو موچی ئوان ناب بکرت قـوربـانـی کــشـی نــوان 

کاتـک کـرـکـاران ئـامـادەی .  شارەوانیکان وکۆمپانیاکانوە
کار بن وگربستیان لگڵ خاوەن کۆمپانـیـاکـانـدا واژۆکـرد 

ئوە ئرکــی بڕــوەبرانــی کــۆمــپــانــیــاکــان، مــوچی .  بـــت
 . کرکاران، دەستبربکات

لسنوری سلمانی وھولرو دھـۆك، بم 
 جــکــانــی جــیــبــیـنب ک توە حــکــومئ

بۆی ئــمش دەسـتـامـانـداوەت ئم .  ناکات
 .”خۆپیشاندانان لشارەکانی کوردستان

مــامــۆســتــایکــی وانبــــژی تــر لوتیکــدا 
وەداکم مـاوەی :  ئاماژەی برتی ھحکوم

 2  ڕه بۆ الپه
 

ئازادی . زیادکردنی کری کرکاران کوەالمدەرەوەی بژوی ڕۆژانی خزانکی پنج کسی بت
مانگرتن و ڕیکخراوبون، کار یان بیمی بکاری، ھوەشانوەی گربستی کاتی ودامزراندنی 

 . دەستبرکردنی مافی خاننشینی بۆ ھموو کرکاران بموچیکی شایست. کرکارانی گربست
سعات کاری ڕۆژانو دوڕۆژ پشوی لسر یک لھفتدا، دەستکۆتاکردنی بیاری حزبکان  ٧

دەستبرکردنی خزمتگوزاری تندروستی خۆڕایی بۆ . لدامزراندن و دانی فرستی کار ب کرکاران
 !  لخواست سرەکیکانی ئستای کرکارانی کوردستان.. کرکاران
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کوردستان، کار بیاساکانی حـکـومتـی بعـس دەکن 
وژیانی کرکارانیان ڕاکشاوەت ژـربـارـکـی سـخـتـی 

سا ئوە کرکـاران  ٣٠بدرژایی ئم .  کاروژیانیانوە
بــوون کلگڵ نــزمــتــریــن ئــاســتــی کــرێ، بــــکــاری و 
سعاتکـاری زۆر، نبـوونـی بـیـم کـۆمالیتـیکـان و 

دەیـان .. سرکوتـی مـافـی مـانـگـرتـن وڕیـکـخـراوبـون و
 .  کشی تر برەو ڕویان کراوەتوە

لمش زیاتر ئگر ئـاوڕـک لکـارنـامی حـکـومتـی 
ھرــم لم چنــد ســای دوایــدا وبتــایــبتــی لگڵ 
سرھدانی قیرانی ئابوریو دەستبردنی حـکـومت بـۆ 

ـــاســـتـــی  ـــی ”  چـــاکســـازی“ ســـی ـــتـــی کـــردن ـــایب وبت
خزمتگوزاریکان وپشتیوانی کردنی لکرتی تـایـبتـی 
و کۆمپانیاکانی بکین، ئوا دەبـیـنـیـن کسـیـسـتمــکـی 
لکــار بڕیــخــســتــووە کســراپــا لدژی کــرــکــاران و 
. بقازانجی سرمایدرانو خاوەن کـۆمـپـانـیـاکـان بـووە

 دەسـتـی کـۆمـپـانـیـاکـانـی ئـاوەکـار، کـک لمسیست
 نکـالیسـتـی یـبئـارەزووی خـۆیـان گـرکردووە وب
لگڵ کرکاراندا ببستن وھیچ مـافــک بـۆ کـرـکـاران 

کــاری مــۆقت وکــرــی کم، .  برەســمــی ننــاســن
سعاتکاری زۆر و خۆدزینوە لخـاننشـیـنـی، لسـر 
 ،یـنـی مـوچدانو بکاران، نکار دەکردن وسزادانی کر
تا حساب نکردن بۆ پاداشتی سانو ھر بـیـمیکـی 

ـــی ئو ..  کـــۆمیتـــی ئمـــان الین ســـرەکـــیکـــان
ســـیـــســـتمی کدەســـالتـــداران بھـــۆیوە ژیـــانـــی 

ــوە ــاڕی ــان ھ ــی ــاران ــک ــۆی .  کــر ــریشــوە، بھ ــت ــی لالیک
ــی  ــن ــی مرکزی وڕاگــرت ــدن ھــوەشــانوەی دامزران
برزکردنوەی پلی وەزیفی وخۆدزیـنوەی حـکـومت 
و وەزارەتـی کـار لھر برپـرسـیـارـتـیک، برامـبر 

ــکــاران ی کــرــی ڕۆژان ــان ــی ..  بمــاف وژی ئو ڕاســت
ــنــ کپســنــدکــردنــی یــاســایــکــار لالین  ــمــ دەســل
ئنجومنی وەزیارانوە، ڕەسـمـیت دان و بیـاسـایـی 
. کردنی ئم دۆخی بسر کرـکـارانـی کـوردسـتـانوە

بتایبتی ک کرکارانو نوـنرانـی بشـجـیـاجـیـاکـانـی 
کرکاران چ ل کرتی حکومـی وچ لکرتـی تـایـبتـیـدا 

بکو ھیچ پرسو ڕاوژکیـان .  نک ھر بشدار نبوون
لکاتکدا یاسای کار لھر کـۆملـگـایکـدا .  پ نکراوە

کرکار الینکی سرەکی یـاسـاکی ودەبـ ڕاوـژیـان 
ــبــکــرێ ــ بم ئوە حــکــومتــی ھرــم کلژورە .  پ

داخراوەکانداو بھاوکاری پسپۆرانکی ڕیکخراوی کارو 
نونرانی خاوەن کۆمپانـیـاکـان وحـزبکـان یـاسـایـکـار 

کـارـکـی .  دەنوسنوەو بسرکرکاراندا دای دەسپنـن
ئاواش بتواوی پـچوانی لگڵ برژەوەنـدیکـانـی 
کــرــکــارانــدا وراســتوخــۆ بقــازانــجــی ســرمــایدارنــو 
 جــببواری جـ ند دەکرێ ودەخریتسکۆمپانیاکان پ

خودی ئوەی ک وەزارەتیـکـار ئـامـادەنـی ک . کردنوە
 مان دەنگی بـۆبـدرێ بـیـخـاترلپل وەی یاساکر لب
بردەم کرکاران وڕای بشکانی کرکاران وەربـگـرێ، 
بلگی بۆئوەی ک وەزارەتی کار مبستیتی یاسـای 
کارک ببات نو پرلمانوە، ک کـرـکـاران نک ھر 
ھــیــچ ڕۆــــکــیــان لنــوســیــنوەو گلکــردنوەی 
بندەکانیدا نب، بلكو لپشتی ئوانوە بسرەنجامی 

کوای کرکاران ناب ڕیـگـابـدەن لدەرەوەی .  بگینت
بــیــار وئــیــرادەی ئوان یــاســای کــارــک ڕەســمــیت 
. وەربگرێ، کنپرسیان پکراوەو ن ڕایـان وەرگـیـراوە

بۆی دەبی بخباتی یکگرتوانی خۆیـان ئم ھوی 
وەزارەتــی کــارو کــۆمــپــانــیــاکــان بشــکــســتــدا بــکــــشــن 

ھـاوکـات  .  ونارەزایتی فراوانی بروودا بھننمیـدانوە
یــاســای کــاری “ لخبــاتــی خــۆیــانــدا ھوــی گلی 

ــکــاران ــدا ”  کــر ــ ــی ت ــان ــی ــان ــافــو خــواســتک ــدەن کم ب
 جیگیرکراب    .. 

 

نهرانی/.. سهرنوسهر  ..بهب بهشداری نو
  

ی ١٤چند مانگک بریاری ژمـارە
دەرکردوەو بلنـی دامزرانـدنـی 

ی  ٤ھاوکات ل برگی .  پداوین
بیارەکدا ھاتوە پدانـی مـوچو 
شایستدارایکان بمامۆستایانـی 
وانبــــژ لکــاتــی خــۆیــدا، بم 
ــــی  ــــومت ــــک بداخوە ئوە ح
ھرمی کوردستان و وەزارەتـی 

پروەردەی خــاوەنــی بــــنــی 
ئوەتــا ئــــســتــا .  خــۆیــان نبــون

مانگی حوت و لکۆتایـی نـزیـك 
ــــــــــتوە و شـــــایســـــتی  دەب
موچخوران دابشدەکرێ کچـی 

بـۆ ئــم  ٥یشتا موچی مانگی 
ھربــــــۆی .  دابشـــــن کــــــراوە

 ــــمرەکــــی ئــــداواکــــاری ســــ

 زرانـدنژ دامبمامۆستایانی وان
 ـــدانـــی شـــایســـتپـــ ردەر لب
داراییکانمان، چونکی دۆخـوخـی 
 ـمت گـونـجـاوە ئـدارایی حکوم

تائسـتـا داواکـاری  ٢٠١٤لدوای 
ســرەکــیــمــان دامزرانــدن بــووە 
ــاســتــاوی  ــو و پ ــان ــی بم ب ب
جۆراجۆر ئو داوایمـان جـوابـی 

ـــووە ـــان وای .  نب ـــم ـــ ـــم پ ـــ ئ
حـــوکـــمت دەتـــوانـــیـــت دامـــان 
مزرــنــی چــونــکــی پــــویســتــیــن 
ــژان  ــ ــکــی زۆر ل وانب شــوب
لئم پك دـت ونـاوەنـدەکـانـی 
خوندیش ب بونی ئـم پکـیـان 

ئـم ھم داوادەکیـن .  دەکوت
 دانـی شـایسـتم پن وھزردام
دارایکانمـان پــبـدەن، ئگر نـا 
بردەوم دەبــیــن ل نرەزایتــی 

 ..دەربین

بۆ خواستی دامزراندنیان، بشک لمامۆستایانی وانبژ، دەستیاندای .. درژەی 
 !ناڕەزایتی دەربین

 
 

 رپرست بحکوم
لسالمتی 
تندروستی و 

 دابینکردنی النیکمی
 !   ژیانی ھاوتیان

مامۆستایانـی وانبــژ، لدژی دواکوتـنـی 
موچکانیان خۆپیشاندانــکـی جمـاوەریـان 
لبردەم بــانــکــی ھرــمــدا ســازداو داوای 

یکــــک .  ســرفــکــردنــی مــوچکــانــیــان کــرد
لکارمندانی زانکۆی سلمانی بدەزگاکانی 
ڕاگیاندنی ڕاگیاند کوا کـۆتـایـی مـانـگـی 
ــی  ــگ ــان ــوچی م حوت وکچــی ئوان م
شـــشـــیـــان وەرنگـــرتـــووە، ھـــاوکـــات 

 شــدار لــژی ببــمــامــۆســتــایــانــی وان
خۆپیشاندانکدا ئـامـاژەیـان بوەدا ک بـۆ 
چوار مانـگ مـوچکـانـیـان وەرنگـرتـوە و 
حکومت ھـیـچ حسـابــک بـۆ زەحـمت و 
دۆخی نالباری ژیانی ئوان ناکـا وھمـوو 

ئوانـیـش .  مانگک دەستی دەستیان پــدەکـا
ـــی و  ـــاڕەزایت ـــۆ ن ـــارن دەســـت ب ـــاچ ن

 .  خۆپیشاندان برن

لدژی پندانی موچکانیان، کرکاران و کارمندان .. درژەی
 !  لشاری سلمانی ناڕەزایتی دەردەبن

شکردنی موچی دابشنشینان وکخان! 

لمش زیاتـر مـوچیک کپــیـان دەدرێ 
ھندەکم وناچیزە ھرگیز نلئاست رەنـج 
و ماندوبوونی ئواندایو ن وەالمـدەرەوەی 
 ستـای کـوردسـتـانختی ژیانی ئدۆخی س
کلسیی حزبکـانـی دەسـتـدا بسـر 

 .ژیانی ھاوتیاندا داسپاوە
ئم دۆخ نخـــــوازراوە ھر ڕووی 
لخـاننشـیـانـان نکـردوە، بـکـو زۆربی 
زۆری کارمندو موچخۆران و کـرـکـاران، 
ــی  ــن ــشــی وەرگــرت ــ ــک ک ــ ــگ ــان ھمــوو م

یکانیان ھو .  موچدانـی مـوچنتـرس ل
.. دواکوتنی، تا لبـیـن وپـاشـکوتـکـردنـی

بۆت ھڕەشیکی بردەوامی موچخۆران 
وئمش دڕاوکــــــــــــیکــــــی گورەی 
کۆمیتی لنو خاننشینانو کـارمنـدانـدا 

 .پک ھناوە
بم بسرنجـدان لدۆخـی خـاننشـیـانـی 
 یـــشـــم کـــکـــوردســـتـــان دەبـــیـــنـــیـــن ئ
لنــاوچکــانــی ژــردەســتــی یکــیتــیــدای و 
 م دیــاردەیمــتــر ئــرو دھــۆک کولــھل

بــــگــــرە بڕــــوەبرایتــــی .  دەبــــیــــنــــرــــت
خاننشینان لھولر ئگر بۆ ڕیـکـالمـیـش 
بت خـۆی دەچـیـت مـاـی خـاننشـیـنـان و 
ــیــان بــۆســرف دەکــات، کچــی  مــوچکــان
ــان لو  ــی خــاننشــی ــان ــم ــ ــاوچی ســل لن

. دۆخدان ک لســرەوە ئــامــاژەمــان پــــدا
ئم ئوە دەســلــمــــنــ ک خــاننشــیــنــان 
بــوونت قــوربــانــی کــــشــمکــــشــی نــــوان 
دووحزبی دەستـدار ک ھریکیـان بـۆ 
خۆ زاکردن بسر ئوی تریانـدا ئـامـادەن 
ـــکـــی  و دۆخــــــگـــان ـــکـــی بـــخن تن خ

بتـایـبتـی ئگر حـکـومتـی .  نامرۆڤـانوە
ھرم حکومتی ھموو ھـاوتـیـان ئگر 
حکومتک برپرس لموچو ژیانی ھمـو 
خــاننشــیــنــان، ئدی بــۆچــی ئم فرق 

یھ ت !.  وجــیــاوازیر حــکــومگم ئب
ئم ئـــیـــدارەکی بـــ و ئم وەالمـــی 
 ر حـــزبگـــت، ئی بـــســـئـــوالننـــام
دەستدارەکان بم جـۆرە مـام لگڵ 
ھقی خاننشناندا دەکن، کوای دەب ھیچ 
ـــیو ئم جـــۆرە  کس ئم ســـرگردان
ــان دەکــرێ  ــن مــامیی لگڵ خــاننشــی

ــی .  قبــوڵ نکن ــاڕەزایت ــ بن بــۆی دەب
جمــاوەری خــاننشــیــنــان وکــۆبــوونوەی 
کسوکار وخکی ئازادیخواز، یخی ئم 
 یـزیـو بک بۆ ئبگیرێ وسنور تدەس
بکرت کب خـاننشـیـنـان و مـوچکـانـیـان 

 .دەکرێ

بگــوــرەی خشــتی مــوچی مــانــگــی شــشــی 
ــاربــوو   ــان، بــی حــکــومتــی ھرــمــی کــوردســت
موچی خاننشینی شـارسـتـانـی دابشـبـکـرـت، 
 ل ــشــ ــ ــر ک ــشــت ــ ــی پ ــان ــگک ــان بم وەک م
دابشکردنی موچی خاننشینـیـدا ل سـلــمـانـی 

ــدەدا . .دروســت بــوو ــوەن ــای  لم پی ل ســرەت
مانـگـی تمـوزدا بـوو کخـاننشـیـنـان لبردەم 
ــوونوەو  ــی کــۆب ــان ــم ــ ــان ل ســل ــاخ ــکــی ب ــان ب
نارەزایتیان دەربری وداوایان کرد موچکـانـیـان 
بۆ سرفبـکـرێ وچـیـتـر لبرگرمـا ڕانگـیـرـن 

بم لبرامـبردا .  ودەستی دەستیان پنکـرـت
بڕــوبری بــانــکک پــــی ڕاگیــانــدن کپــارەی 

ئم !.  پویست بردەسـت نـیـی بـۆ دابشـکـردن
 وەی کلــد " جــگ ــازاری چن ــان ئ ــســک ــی ــۆل پ

زۆریـنی ئوانی بگـومـان  .خاننشینانکیان دا
چاوەڕوانی وەرگرتنی موچکانیانن نخـۆشـن و 
بم گرمــای لدەرەوەی شــارەوە ھــاتــوون بــۆ 

وەی کلجگ مکانیان، ئمانگی وەرگرتنی موچ
ئایاری ئمسـاڵ، لکـاتـی دابشـکـردنـی مـوچی 
خاننشیناندا، بھۆکـاری دواکوتـن و نبـوونـی 
پارە لبانککاندا و سرەگرتنـی خـاننشـیـنـان و 
لکاتی دەرەنگانی شوەوە لبردەم بانککـان و 
دروستبوونی قرەباغی پنج خاننشین گیـانـیـان 
لدەستدا و ل مانگکانی دیکشدا ب بردەوامـی 

 .کش ل دابشکردنی موچدا دروست بووە
ئم دۆخ بڕۆشنی پیمان دەیت کخـاننشـیـان 
نک ھر لگڵ سیستمکـی ئـیـداری وپڕپـوت 
برەو ڕون، بکو ماملیک کلگیان دەکـرێ، 
ــردن ــک ــ ــی پ ــایت ــانو ســوک ــرۆڤ ــام . ئوپڕی ن

لکاتکدا خاننشینان ئو کسانن ک سانکـی 
ــــســــتم  ــــان کــــردوەو ئم ســــی زۆر کــــاری
وحـکــومــانـییــان بئرکــی ســرشــانـی خــۆیــان 

ئم .  ودوای زەحــمتــــکــی زۆر بڕیــوەبــردووە
ئینسانان کشاینی ڕیز لنان و پـاداشـتـکـردنـن، 
ــم بم جــۆرە  رــی ھ ــومت ــک کچــی ئوە ح

 .مامیان لگڵ دەکات
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سا ئم زیاد لپویست کار دەکین،  ٥ماوەی “  
کمان بدەنیوەی ھیچ ئیزافئ ب ” 

 کرکارکی کارگی چیمنتۆی گاسن، ڕاستیکانی دۆخی کاریان دەخات ڕوو 

 :دەنگی کرکار 
ــتــۆی گــاســن  کــارگی چــیــمن
لناوچی بازیانی سـلــمـانـی، 

تن  ٣٥٠٠توانای برھمھنانی
 و لیکدا ھڕۆژنتۆی لچیم

ــی ــار ٢٠١٦ســا ــی بک ، دەســت
ئم کارخـانی سـان .  کردوە

لتــــــــوانــــــــایــــــــدای یك 
ھزار تن چیمنـتـۆ ٧٠٠ملیۆنو

ــ ــن ــ ــارگی .  برھم ب ئم ک
دۆنم ل ) ٢٢٥٢( لسر ڕوبری

ــــــای  ــــــی ــــــان الین کــــــومــــــپ
(SINOMA) وەــــی ی چــــیــــن

" زەریـا" دامزراوە وکومپانیای 
کسرب گروپی کۆمپانیاکانـی 

ـــات ـــوەی دەب ڕـــارە، ب ل .  ک
ســرەتــای دەســبکــاربــونــی 
کارگی چیمنـتـۆی گـاسـنوە 

کس کـرـکـارو کـارمنـد  ٤٠٠
 م لــدا دەکــرد، بکــاری تــ
ئستادا ژمارەی گشت کرکارو 
 یو کـارخـانرانـی ئرمانـبف

 ـــت بزنـــدە دەکـــر١٠٠٠م 
 ــش ل ــی ھزار کس، کئوان
کرکاری ھـیـنـدی ونـاوخـۆیـی 

 ..پکھاتوون
ــیــاری  ــکــار بــۆزان دەنــگــی کــر
لسر بارودۆخی کـرـکـارانـی 
 ـك لکـڵ یگل یو کارگئ

کــرــکــارەکــان ک لســردوای 
خــۆی نــاوی نــاھــــنــــن گــفــتــو 
گۆیکی کـورتـمـان ئنـجـامـدا، 

 :کلرەدا دەیخوننوە
ســـرەتـــا :  دەنـــگـــی کـــرـــکـــار

دەمــانوــت بــزانــیــن تــۆلکــام 
 بش کاردەکیت؟

ـــکـــارەکشـــی :  کـــرب مـــن ل
 .کاردەکم" مقلع"

چند کس لم : دەنگی کرکار
 بش کاردەکات؟ 

ــــارەک ــــک ــــر ــــان :  ک ــــوم بھم
بســایق و ســتــافــی ســیــانی 

کس دەبـیـن  ٥٥ئامرەکانوە، 
. و زۆربی کرکارەکان ھیندیـن

ڕۆژان چنـد :  دەنگی کـرـکـار
 .سعات کاردەکن ؟

ـکـارەکس :  کرب ـمکـاری ئـ
 ك لموو ڕۆژڕۆژە، ھی ٧ب

بیانی تا حوتی ئوارە کارمان 
ساڵ پش ئـسـت وا ٥پدەکن، 

 بو ڕۆژانعـات کـارمـان ٨نس
مبستم ئوەی ئـسـتـا .  دەکرد

ی ئــــوارە ٧جــاری واھی تــا 
ئــیـــزنـــمـــان نـــادەن وکـــارمـــان 
 ن  ومـاوەی کـارمـان لدەکپ

ئتوانـم بـــم .  سعات زیاترە٩
سا ئـم زیـاد  ٥ئوە ماوەی 

 یــن، بــــویســت کــار دەکپــل

ئوەی ھــیــچ ئــیــزافیکــمــان 
 بدەن. 

ــکــار ــگــی کــر ــگــان :  دەن تــۆمــان
 .موچکت چندە ؟ 

ـکـارەککر  : ٨٠٠مـن مـانـگـان 
زارم دەدەنــمــوو .  ھم ھب

ــك  ــ ــگ ــ  ٤٥مــان ھزاریشــم ل
 ٨گلدەنوە بۆ زەمـان ئوەی 
.  ســا لم بشــ کــار دەکم

ــان  ــن ک غدرم ــی ــم دەزان ــ ئ
لدەکن، بم چی بـکیـن الی 
ک سـکـا بـکیـن ئو ھمـوو 
سا من لوم نمـدی ڕۆژـك 
سندیکایك وەزارەتی کـارـك 
. کســــك ھواــمــان بــپــرســــت

 ـــم ـــ ـــارەکی ئ ـــبت ک ـــای بت
ـــــاو  ـــــلع زۆردورە لن مق

ــارخــانکوە ــاوەیک .  ک ئوە م
 ک یوەش ھدەنــــگــــۆی ئ
کۆمپانیا ھندك ل کرـکـارانـی 

نـــــاوخـــــۆ دەرکـــــاو لگڵ 
ـــدی  ـــن ـــی ـــی ھ ـــایک ـــی ـــان ـــپ ـــوم ک
ڕکوتـووە کـرـکـاری ھـیـنـدی 

ـــــــــــــرێ ئمســـــــــــــاڵ .  وەردەگ
کرکارـکـیـان دەرکـرد و ھـیـچ 

ئــم .  حسابـکـیـان بـۆ نکـرد 
ـــــــــی  ـــــــــن کالین داوادەکی
پیوەندیدار لسرمان بجـواب 

زۆر زوــمــان لــــدەکــرێ .  بــــن
 ـمی دەرکردنیش بۆ ئرەشھ
.  بڕاستی مئسات دەخوقنـی

ئم کـــارە لدەســـت بـــدەیـــن 
 . کارمان دەست ناکوێ 

ئوەی بئــم :  دەنگی کرکـار
ــی  ــگ ــی دەن ــدن ــان ــت گی ــر ــک ب
 نالیب ــــــــکــــــــارانکـــــــر
پیوەندیدارەکان و ھوئدەین 
 ر پـــرســـســڕاگشــتـــیـــش ل

 .. کرکاریکان دورست بکین
  

 

لبین وندانی موچی کرکاران 
لکاتی خۆیدا، دەستدرژیکی 

ئاشکرای خاوەنکار 
وکۆمپانیاکان، بۆ سر ژیان و 

 !  گوزەرانی کرکاران
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 ..ھاوڕیانی کرکار
.. دەنگی کرکار

بخوننوە و بدەستی 
ھاوڕیانی خۆتانی 

 !بگینن

 :دەنگی کرکار  |  
 

ل سنوری پارزگـای سـلــمـانـی ئو 
کــومــپــانــیــایــانی کــاری پــاكــکــردنوە 
 وەی کبــــیــــانــــوی ئ ن بدەک
سلفکانیان لکاتی پویستـا پــنـادەن 
ـــی  ـــدەســـت ـــوچو حق ـــش م ـــی ئوان
ــان بردەوام دوادەخن،  ــارەک ــک کــر
 ســــزیــک ب بڕادەی ئوەی ک ن
. مانگ جارك موچیکیـان پــدەدەن

ســـــــرەڕای ئوەش ژمـــــــارەی 
کــرـــکـــارەکــانـــیـــان کمـــکـــردوەتوە 
ـــدـــك ئـــامــــــرو کرەســـی  وھن
پویستیش دابین ناکن وبو پــیش 
کـاری ئوانی مــاونتوە قـورسـتــر 

 .بووە
 م دۆخر ئسـبۆ زانیاری زیاتـر ل
ب باشمان زانی یکك ل کرکـارانـی 
ــــن بم وەك  ــن ــز بــدوپــارژیــنــگ
ھمیش ناوی ناھنین نبـادا لسـر 
ئو ڕاستیـیی ک بـاسـی دەکـا نـان 

 :  باویکن ولسرکاردەری بکن

ئم کــاتت بــاش :  دەنــگــی کــرــکــار
دەنگوباسـتـان چـیو کـارتـان چـۆن 

 دەگوزەرێ؟
کارەکوەش بـاش:  کری ئم کاتئ ..

ـــا ســـعـــات  ـــســـت ـــ ـــیکی ئ ڕاســـت
ــان بو زووە  ــی ــان ــوی بی ــی چــوارون
دەچین سرکار وھتا سـعـات یك 

چـونـک  ئــشـک .  کارمان پــدەکن
زۆر بـــووە لســـرمـــان وژمـــارەی 
ــیــشــیــان کم  ــامــــرەکــان کــرــکــارو ئ
کــردۆتوە  و زەخــتــــکــی زۆرمــان 

پشتر ژمارەی سـیـارەکـان .  لسرە
ســیــارە بــویــن، کچــ ٢٣نــزیــکی 

.  سـیـارەمـان ھی١١ئستا ھمووی 
کــرــکــاریــش زۆر کم بــۆتوە لو 
ــن ــدا دەکی ــ ــاری ت ــاوچیدا کک . ن

پــشـتـر .   موچشیـان کمـکـردۆتوە
ھزاری ھبــوو، بم ٥٠٠ســایق 
کـرـکـاریـش .  وەردەگـرێ٤٠٠ئـسـتـا 

ئم جــــگلوەی .  کمــــکــــراوەتوە
کپشتر نـانـی نــوەڕوانـمـان ھبـوو 
بم ئستا ئوەشیان بیوەو پــمـان 

 . نادەن
بوابـک کـارەکمـان نـاچـاری وھر 
ئم ھی و بــکـاری ھـیـچ کـارـکـی 
ـــۆتوە ـــشـــت ـــی ـــدا نھ ـــان ـــم . لبردەم

کسکیش نـیـی نـوـنرمـان بــت و 
پشتمان بگرێ وداوا لکـومـپـانـیـابـکـا 
ــان  ــارەک ــار و ســی ــک ــر ــارەی ک ژم
زیادبـکـات تـا ئوزەخـتمـان لسـر 

خـاشـاك .  الچ بگب ـمستا ئـئ
ھئگرنوە دوو کرکار لسـرەوە 
دوانیش لخوارەو زەختكـی زۆریـان 
لســـرە رۆژان زیـــاد ل ھزار 
حـــاویی خـــاشـــاك برزدەکنوەو 
ئوانی ســـرەوە بتـــاـــی دەکن، 
کچی یشتـا چـاودـرەکـان نـاڕازیـن 
وخـــکـــی واش ھی شـــکـــاتـــمـــان 
 رەك جـپیسی گن بن ودەدەکل

چاودرەکانیش موحـاسـبی .  دەھن
ئوە لکــاتــــکــدای ک .  ئــــم دەکن

بگب ئم کــارە دەکیــن و ھر 
 ،کجار قورسو ی دەردەچوەی لئ
ئم سرباری ئوەی ک باتاکردنـی 

حاویکان بونکـی پـیـس و نـاخـۆش 
دەکا بسر کرکارەکاندا چونکی ئو 

ھاووتیـان .  کارە بگب نگونجاوە
ون دەنرن بۆ بڕـوەبر وئویـش 

کم .  مـــوحـــاســـبی ئــــــم دەکـــات
ڕۆژیش ھی پش کـاتـی دیـاریـکـراو 
تواوببین ئگر زوتریـش تواوبـیـن 
ناچینوە ئۆفیس چونکی دەمـانــرن 

یعنی جاری واھبـووە .  بۆ کاریکیتر 
نــیــوســعـــات زوتــر گڕاویـــنتوە 
کــومــپــانــیــا مــوحــاســبیــان کــردویــن 
وتویان بـۆخبرتـان نداوە ئـیـشـی 

 .ترمان ھبووە
 وە دوسئ ستوە ئت موچنسبب
مانگ دەمـان دەنـ کمــك بـاشـتـر 

 .بووە 

مکجارە کی ر بمان دەنگشمان ئککجار قورس بووە وکرمان یکارەک! 
 

 گفتوگۆ لگڵ کرکاڕیکی ژینگپاریزی ناوچی سلمانی

 

 :کرکارکی ژنگپارز بۆ دەنگی کرکار
 ربزی سپارکارانی ژینگکر
کومپانیای گاریکس دووبارە 
کشی دواکوتنی موچیان 

یھ! 
یکــــك ”  کــایــی“ لپیــوەنــدیكــدا، 

 ر بزی سپارکارانی ژینگکرل
کومپانیای گاریکس ببـوکـراوەی 

ئــم "  دەنگی کـرـکـاری ڕاگیـانـد
دوبارە وەك جاری پشو کـشـی 

یمان ھوتنی موچـسـتـا .  دواکئ
، ئــــم ٢٠٢٢/ تمــوز/ ٢١کڕۆژی 

کرکارانی ژیـنـگپـارـز ککـار بـۆ 
ڕۆژە مـوچمـان  ٨١کۆمـپـانـیـای نـاو بـراو دەکیـن، مـاوەی

وەرنگرتووە و ئم بۆ خۆی کشیکو لمش کــشـتـر 
ل ک وەیڵ ١٥/٨/٢٠٢٢ئگســتــی کــومــپــانــیــا لــبدا، گــر

شارەوانی کۆتایی دت، جـا ئگر مـوچی مـانـگــکـیـشـمـان 
تنـانت !.  پبدەن بم نازانین ئوەی دەمــنـ چـ لــدـت
ئم ئو "  نازانین دەمانخنوە سرکـار یـان بــکـار دەبـیـن

دۆخکی ک ببر چاوی وەزارەتی کار ودەزگـا پیـوەنـدی 
دارەکانوە، ڕووبڕوی کرکارانـی ژیـنـگپـارـز کـراوەتوەو 

 ".ھیچ ھنگاویکیش نانن
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 !گنجانی ئامادەبکار.. کرکارانی کوردستان 
 ! رانه رمانبه کردنی کرکاران وفه کۆیلـه ستی کاتی بـه گربه  چونکه..ستی کاتی گربه ن به ده مل مه  

 

ن  خاوه موو بیارک به ستی کاتی ھه گربه..  وه و پاداشتکه بیمه  جۆرهر  نشینی و ھه مانی خانه دانی زه به  ن کۆمپانیاکانه بوونی خاوه ست نه یوه م و په عاتکاری زۆر وکرێ که پاندنی سه ستی کاتی داسه گربه
ی کار پکردنی  غه ده با داوای ڕاگرتن و قه..کردنه ری وکۆیله م ستمگ ین به ده با ڕگا نه  وایه که! .. ن ردەکه کانیان ده ر کاره سه ران له رمانبه وت کرکاران و فه رکات بیانه دا و ھه کارو کۆمپانیاکان ده

 !کار به  کی ئاماده موو ھاوتیه ل  بۆ ھه سه ی بکاری ته یا بیمه دابین کردنی کاری دائیمی وه  ین به رپرسیار بکه ت به با حکومه. ین ستی کاتی بکه گربه ران به رمانبه کرکاران و فه

 :پشکی
ک ــــکــــرای ل ئوەی ئــــاش

کوردستان چندین سا یاسـا 
پراوزخراوە و وەزارەتی کار 

ئم .  ناتوانت جبجـ بـکـات
ـــا  ـــســـت ـــ ـــا ئ جـــگلوەی کت
حکومتی ھرـم ھر ھمـان 
یاساکانـی سـردەمـی بعسـی 
ـــردۆت بـــنمـــا کئویـــش  ک
لئــاســتــی خــواســت وویســتــی 
کرکارانی کـوردسـتـانـدا نـیو 
کانیانژیانو مافراپا دژ بس .

بم بــا حــوکــمــی بــ بــنمــا 
لسر شوەی کاری ھیچ کـام 
ل کۆمپانیاکان ندەیـن وپشـت 
ب قسـی خـودی  کـرـکـاران 
ببستین وبزانین کۆمپانـیـاکـان 
ــاران  ــک ــی پشــووی کــر ڕۆژان
ــا  چــۆن  دەســتبردەکن وت
چند لگڵ ئو مافـاندا دـت 
. ک یــاســا بکــرــکــارانــی داوە

ســــرەتــــاش دەچــــــــن الی 
بم لبر ئوەی .  کرـکـاران

 ڕووی ســــــزا ولــــــڕووب
پرسینوەو دەرکـردن نبـنوە 

 : ناویان ناھنین
با سـرەتـا کـرـکـارانـی نوت 
بدونین ک شادەماری ئابوری 
کوردستانوە وکرکارانـی ئو 
کرتش بۆ ھموو کـرـکـاران 
 ـــمڕای ئــــــکـــیـــش بو خ
توژکی ھۆشیارە و دەتـوانـن 
بۆ ھر کشکی کۆمتی یان 

پشـلـکـاریك ک خـاوەنـاکـار 
یان حـکـومت بـۆ سـرمـافـی 
ــدەن،  ــجــامــی ب ــکــاران ئن کــر
ــگر  ــاری ــکــی ک ــ ــن ڕۆ ــوان ئت

 بگن  
 ـك لکـیپشـوو لبارە بس
ــاوگیکــی  ــارەکــانــی پ ــک کــر

 : گورەی نوتمان پرسی
ھروەک دەزگاکانی حکومتـی 

ــۆنی جژنوە  ــم بب ر٦ھ 
 یــانــد، ئــایڕۆژ پشــووی ڕاگ
ئــــوە بھمــان شــــوە لم 

ڕۆژی بھــرەمنــد ٦پشــووە 
ــیــاکتــان  ــان ــایــا کــۆمــپ بــون؟ ئ

ڕۆژەی بمـافـی  ٦ماوەی ئم 
 تواوەوە، پدان؟

: لوەمدا ئو کـرـکـارە وتـی
ب ھموو ئو کـرـکـارانی “ 

 ــن ل ــی ــدا ن ــان ک ل وەجــبک
ڕۆژی پنج شموە چونیـتوە 
 مكشــوە تــا ڕۆژی یمــا

ــــنوە ١٧ ــــاچــــی ی تمــــوز ن
 .”سرکار

ــکــرد ــ ــان ل ــارم ــر پــرســی : دوات
کوات ئوانی شـفـتـات کـار 
دەکن چۆن سـرکـار؟ ئگر 
ل پشوودا کاریـان کـرد، ھـیـچ 

 .بەپارەکی زیادەیان پدان؟
: لوەمــدا کــرــکــارەک ووتــی

نء، چـــــونـــــکـــــی ئوانی ” 
ـــــــاردەکن  ـــــــاوەب ک مـــــــون
 ک یتی بـاشـیـان ھئیسراح
شفتی خۆی تواکـرد تـا دوو 

ڕۆژ ودوو شـــو نـــاچـــنوە 
وات دوو ڕۆژ و .   ســرکــار

ــــاردەکن و  دوو شــــو ک
بھمـــان شــــــوە دوو ڕۆژ 
. ودوو شو ئیسراحت دەکن

سعـات ٣٦یعنی ھفتان تنھا
ئم گربستی ئم .  کاردەکن

بم .  کــرــکــارانمــان ندیــوە
 ریبی یـاسـاکھاوت ك لجۆر
 دیارە کۆمـپـانـیـاک دەبینرێ ک

 .”پابندی گربستن
ھرلم چــــــوارچـــــــــــوەیدا 
پــرســیــارمــان ل کــرــکــارــکــی 
یکك لکارگکانی چـیـمنـتـۆ 

ئم :  کرد و پرسیارمان لــکـرد
 ٦جژن حوکمت برەسـمـی 

ڕۆژ پشــووی ڕاگیــانـد، ئـــوە 
چند ڕۆژ پشووتان وەرگـرت؟ 
ئـــای ئوانی ک لپشـــووی 
ڕەســمــیــدا دەچــنوە ســرکــار 
ھــیــچ بــەپــارەیکــی زیــادەیــان 

 پدەدەن؟ 
 : کرکارەک لوەمدا ووتی

ئــــم وەک کــرــکــاران و “  
 ندانی کۆمپانیای دەلتا بکارم
بش بــویــن ل مــافــی پشــوی 
جژن و ل ســــــیم ڕۆژی 
جژنوە، واتــا ل دوشــموە 
 بــن و بــدەکدەوامــمــان پــ
حساب کـردنـی ئـیـزاف ودانـی 
 لـمـان کک پـەپـارەیھیچ ب
ــدا  ڕۆژانــی پشــووی ڕەســمــی

کاردەکین وھق دووبرابر 
 .کریمان پبدەن

 مکـمـان دوشـیوەجـب ـمئ
ھاتینوە وەجبیکی تر ئمۆ 
و وەجبی ئیـدارە وەک بـــی 
ئوان لفـــیــرعونکـــانــن تـــا 
. یکشمم نھاتنوە سرکـار

با ئوەش بم کپش پشووی 
جژن، کاغزکیان بۆ نـاردیـن  
کتــــیــدا نــوســرابــوو ئوانی 
ڕۆژانی جژن نـاینوە وەک 
ھاوکاری بۆیان حساب ئکرێ 
واتا ب مافی کرکارانی نـازانـن 
و ئیکن بمنت و پـیـاوەتـی 
ـــکـــدا  ـــ بســـرمـــانوە، لکـــات
حکومت بڕەسـمـی ببـۆنی 
جژنوە ڕۆژانــی پشــووی ڕا 

ئمش پــــــمـــان .  گیـــانـــدووە
دەیـت ککـۆمـپـانـیـاکـان گـوێ 
ــاســا  ــو ی ــاری حــکــومت ــی بب

 .”نادەن
ل دوو کرکـاری ژیـنـگپـارـز 
ھمــان ئو پــرســیــارانمــان  
لـکـردن، کتقـریـبن وەمـی 
ھر دووکیان زۆر ـک نـزیـك 

یکك لو دوو کـرـکـارە .  بوو
ک سرب کومپانیای گاریـکـس 

 :بوو ووتی
 “ بـك ئموشتش ھجارێ پ

ئوە بــــــم حــاــمــان یکــجــار 
خراپ چـونـکـی لنـاوەڕاسـتـی 
مــانــگــی پــــنــجوە مــوچمــان 

ـــووە ـــرت ـــھم ..  وەرنگ ســـ ل

ڕۆژی جژنیشـوە دەسـتـمـان 
 .”کردوەتوە بکار

کــرــکــاریــکــیــتــر لکــومــپــانــیــای 
بھــۆی ئوەی ” شــکــار ووتــی

خــك قــوربــانــیــان کــردوە و 
 ـمن کـردوە، ئـشاریان بـۆگ
لدووەم ڕۆژی جژنوە 
. دەســتــمــان بکــار کــردۆتوە

ئم ئگر موچکانی خـۆمـان 
لکاتی خۆیدا بدەن باش و تـا 
ئستاش ھیچ زیادەیکمان بـۆ 

ــــانت .  حســــاب نکــــراوە تن
ــــی پشــــووی  ئگر لڕۆژان
.   رەسمیشدا کـارمـان کـردبــت

بگشــــتــــی ھمــــوو کــــات 

موچکانمان کمو ناشـزانـیـن 
 .” چیبکین

کوات ھرلم قســانی ئو 
کــرــکــارانوە شــتــیــکــمــان بــۆ 
ــــش  ــــتوە ئوی ــــ ڕوون دەب
شوەی کاری کومپـانـیـاکـان و 
جیـاوازی ل گـربسـتـی کـارو 
ـــی  ـــاف ـــی  م ـــردن دەســـتبرک
خاوەنکار و نـاھـاوسـنـگـیکـی 
یجگار برچاو ل سـیـسـتمـی 
بڕــوەبــردنــی بــازاڕی کــار 

کســرپــــچــی .  لکــوردســتــانــدا
کردنکی ئاشکرای کۆمپانیاکان 
ـــومت  ـــی حـــک ـــان ـــارەک ـــی لب
ئاشکرادەکاو نوەزارەتی کارو 
ندەزگا پیوەندیـدارەکـانـیـشـی 
ــــی لســــر  ــــک ــــ ــــوســــت ھ

 !وەردەگرن
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پیمانری دەنگی   
 شاباز محمود: کرکار

ــار    ــک ــر ــی ک ــگ ــی دەن ــاف ســت
 ھــاوکــارانــی کــک لــوکــۆم
ــــوون  ــــارب ــــک ــــر ــــان ک ــــۆی خ
بشــداریــان کــرد، لخــولــــکــی 
ھوشیارکردنوە بیـاسـایـکـارو 

ڕۆژی شمم .   گریبستی کار
ـــــــــکوتـــــــــی ٣٠/٧/٢٠٢٢ر ،

رــــکــــخــــراوی دابــــیــــن بــــۆ 
 ـدانـی دیـمـوکـراسـی لپشگ
" چــــــوارچــــــوەی پـــۆژەی 

دا "  جبج کردنی یاسای کار
ــۆ  ــی ب ــکــی یک ڕۆژەی ــ خــول
کرکاران و کارمندانی کرتی 

لسـرەتـای .  تایبت ئنـجـامـدا
) چــــاوان ئــــازاد( خــــولکدا 

 ــکــخــراو، کــورتــزەری رپــار
بــاســــکــی لبــارەی پــرۆژەکو 
. ڕکخراوەکوە، پــشـکشـکـرد

ــی  ــنران ــ ــاشــان لالین ڕاھ پ
خــولک بــاس لپــــنــاســی 
کرکارو گربستـی کـارکـردن 
ــار  ــاســای ک ــی ی ــ کــرا، کبپ
پویستو گـرنـگ گـرـبسـتـی 
ــاف و  ــت وم ــ کــارکــردن ھب
ئرکی کـرـکـارو خـاوەنـکـاری 

خـولـی .  تـیـدا دیـاری کـرابــت
ـــکـــاران و  ـــاری کـــر ھـــۆشـــی
ــایــبت  کــارمنــدانــی کرتــی ت

ــــی  ــــدان ــــارمن ببشــــداری ک
کـــــۆمـــــپـــــانـــــیـــــاو کـــــارگو 
ــنــکــارەکــان بڕــوەچــوو شــو .

لبشــــکــی دیــکی خــولکدا 
بشــداربـــووان پـــرســیـــاریـــان 
لبارەی پاپشتی یـاسـایـی بـۆ 
گرـبسـتـی کـارکـردن کـردوو 
باسیـان لوەش کـرد کچـۆن 
بتوانرت فشاربکن خاوەنـکـار 
گــرـــبســـتـــیـــان بـــۆ بـــکـــاتـــو 
. مافکانیان بۆ فراھم بـکـات

خولی ھۆشیاری کـرـکـاران و 
ــایــبت  کــارمنــدانــی کرتــی ت
ئامانجیتی بتوانت کارمنـدان 
وخـــاوەنـــکـــارەکـــان لدەقـــی 

ــاتوەو  ــک ــادارب ــاگ ــان ئ ــاســاک ی
ئاشنایان بکات ب بگو ماددە 
یــاســایــیکــانــی ڕــکــخــســتــنــی 

ل .  پیوەندی نوان کارو کـرێ
ــاری  ــی ھــۆشــی ــژەی خــول در

گــۆران ( کــرــکــاران کلالین 
مامۆستـای زانـکـۆ و )  ئیبراھیم

شارەزای )  ھۆشمند عوسمان( 
یاسای خاننشیـنـی پــشـکش 
ـــرا، پـــرســـی دەســـتبری  ک
کــۆمیتــی وڕــکــارەکــانــی 
 ــکــاران ل ــی کــر تــۆمــارکــردن
سندوقی خاننشینـی بـاسـکـرا، 
کبپی یاسای خاننشیـنـی و 
دەستبری کۆمیتی ژمارە 

ی ھمــوار ١٩٧١ی ســاــی ٣٩
کــراو ڕــکــخــراوە، ھروەھــا 
 نشینی لوان خانراوردی نب
کرتی گشتی و تایـبتـی کـراو 
نــمــونی زیــنــدوو بــۆ بشــدار 

لبشــی .  بــووان ھــــنــرایوە
کـــــــۆتـــــــایـــــــی خـــــــولکدا 
بشـــداربـــووان بکـــۆمــــــک 
پرسیاری پراکتکـی پیـوەنـدی 

ڕۆژانی نــــــوان کـــرـــکـــارو 
ــــان  ــــولکی ــــار خ ــــک ــــاوەن خ
دەومنـــد کـــردو پـــاشـــان 
بــــوانــــامی بشــــداربــــوون 
بســر بشــداربــووان دابش 

شایانی بـاسـ سـتـافــکـی .  کرا
بوکراوەی دەنگی کرکار لم 

 . خولدا بشداریان کرد

 

 !کرکاران بیاساکانی کار ئاشنادەکرن: سلمانی
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 گفتوگۆ لگڵ   |
 : وەستا مھدی

 

بدوای چند ڕۆژ لخـۆپـیـشـانـدانـو  
نـاڕەزایتـی دەربـیـنــی، کـرــکـارانــی 
ژینگپارز، بۆ خواستی موچکانیـان 
ومانوە لسرکـارەکـانـیـان، ئــسـتـا 
ــــان دۆخــــی کــــارو  لژــــر ھم

ــدان ــان ــی ــان ــی .  گــرفــتک ــان ــاک ــی ــان کــۆمــپ
پاکرەوە ببھانی  تـازەکـردنوەی 
گربستکانـیـان، نک ھر وەمـی 
بخواسـتکـانـی کـرـکـاران ندایوە 
بگرە ئو کرکارنی ڕۆـیـان ھبـوو 
ل ھنانمیدانی کـرـکـارانـدا لسـر 
 ـسـتـاش لکارەکانیان دەرکـران وئـ
ــســتمــو  ــان ســی ــوەی ھم چــوارچــی
گربستدا کرـکـارانـیـان خسـتـۆتوە 

ــی .  ســرکــار ــکــاران کــر تم حــائ
لدۆخکی سختدا ڕاگرتوەو تـوانـای 
دورکوتــــــنوە لنـــــــاڕەزایتـــــــی 

لــرەدا ..  دەربینان بسـرداسـپـاوە
بمبستی گرفتکانی سـر ڕـگـای 
ھوکانی کـرـکـارانـی ژیـنـگپـارـز 
 ـگـایـانر ڕسـی لستانربو بوئ
بباشمان زانی ئم گفتـوگـۆی لگڵ 
سـرنــوســری بــوکــراوەی دەنــگــی 

 :کرکاردا سازبدەین
وەستا مھدی خۆتان : دەنگی کرکار

ئاگادارن ککرکارانـی ژیـنـگپـاریـز 
دەورەیکـــیـــان لنـــاڕەزایتـــی بـــۆ 
خواستی موچو باشکـردنـی دۆخـی 
 ـتم وادڕکـردوە، بـپکاریـان تـ
 ـکـۆشـانتیو تـم ناڕەزایرچاو ئب

ــــــنکـــوتـــبـــیـــتوە .. ئـــاکـــامــــــکـــی ل
ھســنــگــانــدنــی ئــــوە بــۆ ئم 
دەورەیی خبــاتــی کــرــکــارانــی 

 ژینگپاریز چی؟  
ــا مھــدی لڕواتــدا وادــت :  وەســت

برچاو ک خبـاتـی ئم دەورەیی 
کــــرــــکــــارانــــی ژیــــنــــگپــــارــــز 
بدەســـتـــکوتــــــک نگیشـــتـــبــــــت، 
ــان و  ــی ــان ــوچک ــی ک نم ــت ــایب بت
ندۆخی کاریان گـۆرانــکـی ئوتـۆی 

بم ببــوای مــن .  بســرداھــاتــوە

ئم دەورەی بــدەسـتـکوت نبـووە، 
بئـاســتـــک ھــوشـیــاری کـرــکــارانــی 
بردۆت سرەوەو لدۆخـی خـۆیـانـو 
ـــــان  ـــــاک ـــــی ـــــان ـــــپ ـــــامی کـــــۆم م
وشــارەوەنــیکــان و حــکــومت و 

تنـانت .  وەزارەتی کار تــگیشـتـون
ئم دەورەی پــرۆڤیک بــوو بــۆ 
ــی  ــات ــی خب ــا ئزمــون ــاران ت ــک کــر
یکــــگــــرتــــوانو ڕــــکــــخــــراوبــــون 
. وھبژاردنـی نـوـنرانـیـان تــبـگن

 ـنـنت بـھـھاوکات تـوانـیـان حـکـوم
 تـو کـۆمـپـانـیـاکـانـیـش مـوچرخس
. ندراوەکانی کرکاران سرف بـکن

ـــی  ـــاران ـــک ـــر ـــی ک بم ســـروشـــت

ژیـــنـــگپـــارـــز وھــــــزھـــاوســـنـــگـــی 
بــزوتــنوەکیــان لدۆخــی ســخــتــی 
ئابـوریـو بـوونـی بــکـاریکـی زۆرو 
توانای کۆمپـانـیـاکـان، ئو تـوانـایی 
ـــوو  ـــاران ک ھم ـــک ـــر نداوە بک
خـــــواســـــتکـــــانــــــیـــــان بســــــر 
ـــن ـــن ـــ ـــدا داســـپ ـــان ـــارەک ـــک . خـــاوەن

لالیکیتریشوە خباتی ژینـگپـارـز 
ئاستنگی زۆریان لبردەمو سـادە 
نی برئنجامی ھمو نـاڕەزایتـیک 
بسرکوتن وبدەستھنانی ھمـوو 

 .خواستکان بگات
باستـان لئـاسـتنـگ :  دەنگی کرکار

کرد ئگر بکرێ لم بارەوە قسـی 
 زیاتر بکیت؟
گورەتیرن ئاستنـگ :  وەستا مھدی

ئوەی کبـــزوتـــنوەی کـــرـــکـــاری 
 ی نـیو توانایشتا ئکوردستان ھل
ـــارچی  کل حرەکتــــــکـــی یکـــپ
ــدانوە ــت می ــ ــب ــات ــدا ھ ــی ــیت ــان . چــی

ــاری کــراویــش جــونوەیکــی  بدی
پرشو بو نا یکگرتوە وئاسۆیکی 
ــدا زاڵ نــی . ســراســری بســری

ــی  ــان ــیک ــاڕەزایت ــرەوە ن لالیکــی ت
ــا  کــرــکــارانــی ژیــنــگپــارــز ھــــشــت
پشــتــیــوانــی کــرــکــارانــی کــارخــانو 

پشت نـیکانی لرایتیوەبڕب  . مئ
جگ لوەی ک بکاری ھڕەشیکی 

خـودی تـوانـای .  گورەی لسـریـان
کــۆمــپــانــیــاکــانــو ســیــســتمــــکــی کــار 
کحکومت ناوی ناوە بـازاڕی ئـازاد 
و ھموو ئیختیارکی بکۆمپانـیـاکـان 

.. داوە وبیاسا دەستی ئـاوەکـردون
بگشــتــی نــاڕەزایتــی وبــزوتــنوەی 
 پـاریـزی خسـتـۆتکـارانـی ژیـنـگکر
دۆخــــکــی ســخــتوە کــاتــی ئوــت 

 .  سنگری خۆیان قایمتر بکن

بجۆرـکـیـتـر ئگر :  دەنگی کرکار
ــی  ــتکــان ــا گــرف ــســت ــ ــن لئ ــرســی ــپ ب
کــرــکــارانــی ژیــنــگپــارــز لبــارەی 
موچوە لچیدای بۆچی کۆمپانیاکان 
موچ بکـرـکـاران نـادەن وھمـوو 
 دانـی سـلـفکـیـش پـاسـاوی نجار
لالین حکومتو شـارەوانـیکـانوە 

 دننوە؟ 
بدنـایـیوە کــشـی  : وەستامھدی

موچی کرکـارانـی ژیـنـگپـارـز، تـا 
ئست وەك خۆی باقیی وبیـانـوکش 
ھر مسـلی دواخسـتـنـی سـلـفی 
کومـپـانـیـاکـان لالین حـوکـمتوە، 
ئوەتا کرکارانـی قزای ڕاپرـن و 
ــوەی کــاری  چــوارچــل دزە کق
کــومــپــانــیــای گــاریــکــســدا کــاردەکن 

ڕۆژە موچیان پـندراوە  ٨٥ماوەی 
 دەکات ۆ کم٢٤ئ موز وەعـدوایت

 ل تمـحـاـبـدەن، ئکیان پـیموچ
ــیــش  ــن ــای شــکــارو گردی ــی ــان ــپ کــوم

ــــوەیمــــان شــــھر .  بگم ئب
 نـھـا لت یشـم کرنج بدەین ئس
 و ل یریـدا ھمانی و دەوروبسل

ــی ــر بو جــۆرە ن ــ ــۆی .  ھول ھرب
ــاتوە ســر  کــــشــک ڕیشــی دەب
ــوان  ــ ــافســی ن مــالمــالنــ و مــون
حـــزبکـــانـــی دەســـالت وئو دوو 
ئــیــدارەیــیی کھیو کــرــکــارانــیــان 

بواتایکیتـر . کردۆت قوربانی خۆیان
 ــکــردن ک ــوازە لحــکــومت و شــئ
یکتی وپارتی بڕیـوەی دەبن ئم 

کــــشــی .  وەزعی لــــکوتــوەتوە
ـــوچ ھربتنـــھـــا  ـــی م ـــن دواکوت
ژیــنــگپــارــزەکــانــی نگــرتــوەتوە 
بشــــــکـــی زۆر لمـــوچخـــۆرانـــی 
حوکمیشی گرتـوەتوە، بم ئوەی 
ک عایدی کرتی تایبت بت بتنھـا 

ئو کـــومـــپـــانـــیـــاکـــانـــی ک کـــاری 
خزمتگوزاری گشتی ئنجـام دەدەن 
بم شــوەیی، ئگر نـا مسـلی 
گربستـو ڕـکوتـنـامکـان ب پــی 
یــاســا کــراوە بم ســرئنــجـــام 
لکوردستـان شـتــك بنـاوی یـاسـا 
کــارەوە نــیــیو گشــت دەســتــــك 

 بی سیاسییکتدەستی دو مب. 
ئم بتنھا بۆ کشی کرـکـاران و 
ـــۆ  ـــی ب ـــی ـــان وان ـــزەک ـــار ـــگپ ـــن ژی

ــک وایمــووشــتــراســتــی .  ھب بــۆی
ئوەی ک گــــرودەی تنــھــا چــیــنــی 
 ، ــشــتــکــــکــی زەحــمــکــارو خکــر
 م ســیــســتــمتــا ئبــروای مــن ھب
سیاسیـسـی لسـرکـاربــت وەزعـی 
 ــگــت ،ربــاشــتــر نــابــ مــك لخ
چارەی گونجاو بۆچارەسی کشی 
ژینگپارزو خكی ناڕازی وەالنانـی 
 و گــرتــنســیــاســیــی م ســیــســتــمئ
دەستی دەست لالین کرـکـارانـو 

ئگر نــا ھمــوو .  خــك خــۆیــانوە
ــدی  شــتکــان دوبــارەیو زەرەرمن
یکمیش تنھاوتنھا کرکاران دەبن 
،کــــرــــکــــاران دەبــــ خــــۆیـــــان 
ڕـــکـــخـــراوبـــکن و گـــوێ رایـــی 

ژینگ پارزەکـان . قسکرەکانیان بن 
سرەتایکی باشیـان دەسـت پــکـرد 
ــوو  ــزەی نب ــ ــاو ھ ــوان بم ئو ت
کپـالنــی ھــاوبشــی کــومــپــانــیــاکــانــو 

 .   شارەوانیکان بشکستدا بکشت
ــکــار نــد رۆژە :  دەنــگــی کــرم چئ

ــار جــووە ل الیك  ــی ک وەزارەت
 ـتـرڕەشنوسـی یـاسـای کـار دەنـ
پرلمـــان و لالیك پشـــکـــنر 
دادەمزرـنــی، لســر ئم دەــــن 
ــاردانوەی ئو  ــای ئم ک چــ؟ ئ
ــارانــی  ــرــک ــی کک ــوجــۆ نــی ــم ج

کوردستان بعام دەیـکن و حـوکـمت 
 برپرس دەکن؟

وەزارەتی کار ھرچیـیك  : وەستامھدی
بــــت نــاچــارە ئم بــکــا ئگر بــۆ 
ڕووکشیش بت ئب باسی کرکـاربـکـا 

بـ بشــکـی .  باسی معـانـاتـیـان بـکـا
پیوەندی بناڕەزایتی کرـکـاریکـانوە 
ھی وبشکیشی فشاری ڕکخراوە نـو 
دەوتیکان عــراق کـۆمــك بـیـارو 
ڕکوتنامی نــودەوتـی واژۆ کـردوە 
ناچارە ئگر بۆ ڕاکــشـانـی سـرنـجـی 
ــار  ــش جــاروب ــی ــودەوت ــی ــگــای ن کــۆم
جویك بکا، دواتر ئاماری ڕوداوەکانـی 
کار بتایبت لم شش حوت مـانـگی 
ئمسادا زۆر ڕوولسرە بپـی دوایـن 
ڕاپـــۆرتـــی کـــرـــکـــار تـــیـــڤـــی ژمـــارەی 

 یشــتــوەتس ٤١قــوربــانــیــانــی کــار گک
خۆپیشانـدانـی ھمـوو ڕۆژەی بــکـاران 

ــکــی نــاڕازی وھــتــد خ  .. ــان ھمــووئم
مـن .  ھۆکارن بۆ جـوی وەزارەتـی کـار

پمـوای کـرـکـاران کمــك ڕـکـخـراوو 
مــونســجــم بــن دەتــوانــن دوو ھــــنــدە 
 نر الیســــــت لبـــریـــان ھکـــاریـــگ

 .پیوەندرەکان 
وەک کــۆتــا پــرســیــار :  دەنــگــی کــرــکــار

پیامتان چی بۆ کرـکـاران، دەبـ چـی 
 بکن لدۆخی ئستادا؟  

پیامی من بۆ ککرکاران : وەستامھدی
ئوەی ک چیتر چـاوەڕاون مبـن تنـھـا 
خۆتان نبت ھیچ ک س ب دەردی ئوە 
 وە ھـاتـووە کـسـتـا کـاتـی ئت ئنازان
لدەوری داخــوازیکــانــمــان کــۆبــیــنوە، 
دەســـتی کـــرـــکـــاران لئـــاســـت ھر 
کۆمپانیاو کارگو ناوەندەکانـی دروسـت 
بکین ولبارەی دۆخی کارو ژیانـمـانوە 
 ر لیــن و ھوبــاس بــکــژو قســڕاو
 یـنبـک و دەستـاننی کارەکانمان ئشو
ــان و  ــم ــان ــیک ــاڕەزایت ــی ن ــلیك وەســی
ــیــش  نــوــنراتــیــمــان بــکن و ھمــووان
پشتگیـریـان لــبـکن، ئـاسـانـرتـیـن شـت 
دوروستکردنی دەسـتکـان، بـۆ ئمش 
دەکــرێ ســود لبکــارھــــنــانــی گــروپــی 

 .ماسنجر وسوشال میدیا وەرگرن
خــاوەنــکــارو دەســتــداران ڕــکــخــراون 
وبژەوەندی چینایتی خـۆیـان بھــزی 
 ش دەبــمزن ئــکخراوبونیان دەپارڕ
ل برامـــبردا ھمـــان شـــت بـــکیـــن 
ــنــی  چــ ــمــ برژەوەنــدی ھــاوبشــی ئ

 ..کرکار ئوەمان لدەخوازێ

ئایا وەزارەتی کار بکردەوە مافی خاننشینی  
 بۆ کرکاران دەستبر کردووە؟

 

ئستا کاتی ئوە ھاتووە ک لدەوری داخوازیکانمان کۆبینوە، دەستی کرکاران 
لئاست ھر کۆمپانیاو کارگو ناوەندەکانی دوروست بکین ولبارەی دۆخی کارو 

 و دەستاننی کارەکانمان ئشو ر لین و ھوباس بکژو قسوە ڕاوژیانمان
 “بکین وەسیلیكی نارەزایتیکانمان و نونراتیمان بکن و ھموانیش پشتگیریان 

“ 



 

 

  
WORKER’S  VOICE  6  

 
 دەستدارانڕگامدەن   

 ! خزمتگوزاریکان ھڕاج بکات
 

کـان،  ئـابـوریـه  تـگـوزاری و پـۆژه تیـکـردنـی خـزمـه تایبه به
نــدان و  مــه وــه نــدتــر كــردنــی  ده مــه وــه دهتــی  ســیــاســه

.  ستکورتـه ژار و ده کرکاران و ھاوتیانی ھهژارتركردنی  ھه
دابــیــنــکــردنــی  لــه   تــه ی حــکــومــه وه تــی خــۆدزیــنــه ســیــاســه

رچوانی زانکـۆ  نجان و ده زراندنی گه کان و دامه تگوزاریه خزمه
. وامـدا رده بــکـاریـی بـه  لـه  یمانگاکان و ڕاگرتـنـیـانـه و په

ئاستیکی شیاوی بژوی و دابینـبـوونـی  وایه با بۆ دیفاع له که
ن  الیـه لـه..  ی بـیـکـاری  کـان و دانـی بـیـمـه تگـوزاریـه خزمه
  ریـمـان بـھــنـیـنـه مـاوه کگـرتـووی جـه ڕیزی یه  ،  وه ته حکومه

  .  وه یدانه مه

 

 :نغدە عوسمان |  
ـــی    ـــدن ـــان ـــی گی بمبســـت

ی بــوکــراوەی ٣٥ژمــارەی 
دەنــگــی کــرــکــار، بدەســتــی 
ـــر  ـــت ـــکـــی ـــکـــاران، جـــار کـــر
ـــۆ  ـــای مـــاس، ب ـــی ـــان کـــۆمـــپ
جـــــیـــــاکـــــردنوەی موادی 
ســکــرابــمــان بســرکــردەوە، 
وەک ھموو جارک چاومـان 
ـــکـــارو  ـــر ـــارەیک ک ب ژم
کارمندی کۆمپانیـاک کوت، 
مبســتــمــان بــوو ل کــاتــی 
ـــــــارەی  ـــــــژدا لب ـــــــوو وت
کـــــارەکیـــــانوە ووتیـــــان 

 .لوەرگرین
کاری جیاکـردنوەی موادی 
 ،ســـکـــراب زۆر ئـــاشـــکـــرای
چــونـــک ل گـــۆڕەپـــانـــــکـــی 
ـــی  ـــن شـــو وات ،ورەدایگ
کــــارەک لبردەمــــتــــای و 
ـــنـــی   ـــرت ـــویســـت بوەرگ ـــ پ
 ت نــاکــات بــۆ چــونڕوخســ

یدانـی کـارەکم  . ـسـتـا کئـ
 ر لھ وەرزی ھــــاویــــن
دورەوە ھســت ب تـــیــنـــی 
گرمی و سـوربـونوەی ئو 
 یـت  کدەک مـوو ئـاســنھ
 ل ـــکـــارانو کـــرچـــۆن ئ
 ـــن کـــی زووەوە دـــی بیـــان
 رمای بـرەو گرکارو بس
بزەیی نیوەڕۆی ئم وەرزە،  
 موو وردە ئاسنو ھچۆن ئ

ـــا دەکنوە ـــجـــی ـــک ـــ وەک .  ل
ــی  ــان ووتن ــان “ خــۆی ــی ســک

ھندە تــر بــت یـان بشـی 
ــان  ــاوی ســاردی ــویســت ئ ــ پ
ـــان  ـــی ـــالک ـــی ـــا ھ ـــت ت ـــ لالب

 .”بیربرتوە
ئم کـــارە لســـ الینوە 
:  کرکار ئـازار دەدات، یکم

 دەگـات ک ،یختی کارەکس
: دووەم.  ئوپڕی تاقپوکن

خترناکی و متـرسـی ئم 
کــارەی بــۆ ســر گــیــانـــی 
نــدەکــان کــکــارو کــارمکــر  .

ئویـــش بـــونـــی پـــارچی 
تقمنی نتقیوە ک بھند 
وەرنگیراوە  لالین خـاوەن 
کارەکوە و تا ئـسـتـا دەیـان 
 ـــــ ـــــان ل ـــــارچی جـــــار پ
تقـیـوەتوەو بــۆت ھـۆکــاری 
بـریـنــداربـون و لدەســتـدانــی 
 ،کارەکی کرستندامی جئ
وە ھندێ جار بۆت ھۆکـاری 

ئمش .   گیان لدەستـدانـیـان
جگلوەی کمترسـی گـیـان 
لدەســـتـــدان ھڕەشـــیکـــی 
ئکـیــدە، ھــاوکـات ن بــیــمی 
تندروستی و ن خاننشیـنـی 
 نــھــا دەبــنوە، تــتدەیــانــگــر
قوربانی ککی سرمـایی 

 .  خاوەن کار
ئم کـارە تـرسـنـاک :  سـھم

جــــــگلوەی ســــــخــــــتو 
متـــرســـیـــدارە، خـــاوەنـــکـــار 
کـــــــرـــــــیکـــــــی زۆرکم 

ک .  بکـــرـــکـــارەکـــان دەدات
ھرگیز نشـایسـتی ڕەنـجـو 
مانـدوبـون وئو متـرسـیی 
کڕووی لکـــرـــکـــارەکــــان 
 مــدەرەوەیوە کــردووە ون
.  ب ژیان و بژوی ڕۆژانیـان

بم لســــــــایی ئو 
سیستمدا کدەسـتـداران 
ـــدا  ـــان ـــی ـــاران ـــک ـــر بســـر ک
دایسپاندووە، ئو دۆخیـان 
ھلخستوە کھیـچ حسـابـیـک 
بۆ مـافـو ڕەنـجـی کـرـکـاران 

 .. نکردوە
 ـــک پـــرســـیـــارمـــان لکـــاتـــ
کــرــکــارەکــان کــرد لبــارەی 
ــدە؟  ــان چن ــارەکی ــی ک کــر
وەم ئوەبــوو ک برامــبر 
یک طن سکراب جیاکـردنوە 

 .  ھزار دینار دەدەن ٢٥تنھا 
 ش کسکرابـان رەسو کئ
جیـا دەکـرـتوە، زۆرتـریـنـی  
پارچی فدراون ل کـوچو 
کۆنکانوە کـۆکـراونتوە،  
ئمــانش دیســان بھـــــزو 
بازوی کرکاران کۆدەکرـتو 
 مـــتـــریـــن کـــرێ، واتک ب
دووجـــــار ســــــرمــــــایدار 
ـــک  ســـودوەردەگـــرێ، جـــار
کرەسکانیان بکمترین نـرخ  
دەســتــدەکوــت، جــارــکــیــش 
ـــــــن ژمـــــــارەی  ـــــــری زۆرت
کـــرـــکـــارەکـــان کـــرـــکـــاری 
ھــــاوردەن ک زوربیــــان 
 ،وەشـیـان نـیواننی حشو
زۆریــان خــکــی ســوریــاو 
جنوب و ناوەڕاستی عــراقـن 
کلدەست شڕ ڕایانـکـردوە، 
بھر نرخک بت کـاردەکن 
 ت ژیـانـیـان لونھا  دەیانت
ــــت،  ــــ ــــگ ڕزگــــاری ب جن
ئمانش ھمیش دەبـن ئو 
 ی کرزانــزی کــاری ھھــ

ســـرمـــایدار چـــاوی وەک 
ــــانوەی وەک  ڕادار بدوای

 .کاری ھمیشیان 
ئوەی جی سرنـج بـونـی  

چنــدیــن ســنــدیــکــای بنــاو 
کرکار، کتا ئستا ئاوڕکیان 
لو بــارگــرانــی و ختری 

یـــان ئو !  کـــارە نداوەتوە
 ک مــیــدیــای ــا ھمــوو کن
 ـتکی سیاسی دتک بابکات
پشوە، ھندەی یک و دوو 
ــــۆ  دەگن ســــرســــری ب
ســـودی حـــیـــزبکـــانـــیـــان و 
برژەوەنـــدیکـــانـــیـــان، بم 
ـــی واگورە  ـــی بیک ـــون ب
لسر ژیانی کرکـاران ھـیـچ 
بۆیان گرنگ نیی، بـۆی ئوە 
کرکاران خۆیانن دەبیت بـیـر 
ــی  ــدەی کــارو ژیــان ــایــن ل ئ
خـــۆیـــان بـــکنوە ودەســـت 
لناو دەستی یک بـکن بـۆ 
بگـــــــــــژا چـــــــــــونوەی 

 .سرمایداران
 

 

 بزوتنوەی ھسوڕاوانی ھاوڕیانی کرکار،
 !کرکاریی

 

بوکراوەی دەنگی کرکـار، دەنـگـی ئــوەی، داکـۆکـی لمـافـو 
خۆاستکانی  ئوە دەکاو لڕیـزی خبـات ونـاڕەزایتـیکـانـی 

دەنگی کرکار ھیچ شرتومرجکی نـیـی بـۆ .  ئوەدا ڕاوەستاوە
.. گیاندن وبوکـردنوەی بـیـروراو بـۆچـون وخـواسـتکـانـتـان

کوای ئم بــوکــراوەی بدەســتوە بــگــرن وببــوکــراوەی 
خۆتانی بزانن، بشیوەی گونجاوی خۆتان ھواڵ وبـابتـی بـۆ 
بنرن وبنوسن، بیخوننوە وبدەسـتـی ھـاوڕیـانـی ودۆسـتـانـی 

 ..  خۆتانی بگینن
بۆ گیاندنی ھربابت وھوک ل ڕگای ئم ژمارە 

: تلفۆنانوە لگمان پیوەندی بگرن
07702237250 
07701511043                     
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 !  جیاکاری لڕاگیاندنی ھلی کاردا
    

   : بنار مستفا  | 
ھواردن، لخستبردەستی ھلیکرادا، یکک لو جیاکاری و  

دیاردە برچاوانی کخاوەنکارەکان، لراگیاندنی ھلیکاردا دەستی 
ئم دیاردەی بمبست بت یان بمبست، حاتکی .  بۆ دەبن

 :بۆنمون.  نادروستو دەب ڕیگی پندرت
 و ل ویستتگوزاری پکی خزمکارمانی کرسل ک لیقاوەخان
ڕاگیاندنکیاندا ھاتووە، ک ب دوای کسکدا دەگڕێ ل ڕەگزی 

سان بت و کاتی کارکردنی ل نۆ و نیوی  ٢٣ - ١٧م بت، تمنی 
 . کاتژمر و نیو ل ڕۆژکدا ١٤وات . شو ١٢بیانی تا 

ڕاگیاندنکانی ھلی کار لکوردستاندا، لکچوونی زۆریان لگڵ ئم 
 بک ،یدا ھیت"نمونن"  دەرفڕەش .  ناوی دەبخاوەنکارەکان ب

لسر سپی دەنووست، کئو کسی دەیوت کاری بۆ بکات، 
"ویستت"  پکدا بنمچ ت ت و لک بزک .  چ ڕەگندھ ت لنانت

دا داوای ئوەش کراوە، ک کسک خاوەنی "ھلی کار"ڕاگیاندنی 
 .ئۆتۆمبلی خۆی بت یان مندای نبت

ئمان ل وتانی پشکوتوودا کڕیگ بجیاکاری وھواردن نادەن 
 . قدەغی و ھیچ کات خاوەنکار بۆی نیی ئو جۆرە جیاکاریان بکات

لم جۆرە وتان ئستا قس لسر ئوە دەکرت، کچۆن ھواردن 
وجیاکاری ناڕاستوخۆ تواو بنب بکرت، بۆ نمون کسک ب نابت 
بخاتری ناو و تمن وپشینی شانسی کمتر ھبت لوانی تر، 
بکو تنھا لسر بنمای لھاتووی وئزموون وخوندن دەرفتی 

 . کاری دەخرت بردەست
دەرفتکانی ھلی کار لکوردستان لزۆر الینوە دەھنیت قسی 
 وخۆ دەچنی ڕاستنو خاە لندە پچ ت، کر بکرسل
چوارچیوەی ھواردن و جیاکاریوە، کاتک کۆمپانیایک پویستی 
ب کارمندک کارەکانی بۆ ڕاپڕنت، چ کارکی بتمن یان 
ڕەگزی کرکارەوە ھی؟ بۆچی دەب مافی ھبت ئم داواکارییانی 

کسکی "ئایا ئوەی .  ھبت و تایبتمندی کسک دیاری بکات
کسکی "، ئو کارە ب کچک ناکرت؟ یان "دەوت ل ڕەگزی نر

سان  ٣٣، ب کسکی "سان ٣٠  -  ٢٠دەوت ل تمنی نوان 
 تک دیر مووچرانبب ک لکارک کرت؟ یان کاتنجام نادرئ
 ،و کۆمپانیایئ تخشزی خۆی دەبک و کات و توانا و ھکۆمپانیای
چۆن کۆمپانیا ڕگا بخۆی دەدات ژیانی تایبتی و خاوەندارتی 

ئو نمونیی لسرەتادا ئاماژەی پکرا، .  کرکارەک دیاری بکات؟ 
سان، ک تواو ل خۆیدا ڕاببینت ئو کارە ئنجام  ٢٥کوڕکی 

بدات، بم بپی ڕاگیاندنی خاوەنکارەک بت تمن و ڕەگز ئم 
ئاخۆ ئم کس چندە ھست ب سرشۆڕی و ...  دەرفتی پنادات

بزی بکات، ک لسر بنمای ھندێ تایبتمندی دەرەوەی 
 . ئیرادەی خۆی، ھر ل سرەتاوە شانسی پ نادرت

بجیا لم جیاکاری، داوای نابجش دەکرت، بۆنمون داوای 
ئزموونی چندین ساڵ، ھگری بوانامی زانینی زمانکانی 

ئمان  لپاڵ جیاکاریدا ..  عرەبی و ئینگلیزی و کۆمک داوایتر
 . دەرفتیکارەکش لبردەم ھرکسکدا تسک وکم دەکاتوە

لکوردستان سیستمكی کار لئارادای ککۆمپانیا و خاوەنکار 
دەستیان زۆر ئاوەی بۆ دانای مرج و مامکردن ب کرکارانوە، 
یوە ھتاوان تی لک و زیاتر نزیکایر جۆرە مۆڕاھ دوورە ل ک .

چونک ھواردن و جیاکاری خۆی جۆریک لتاوان وە ھیچ 
بپچوانوە دەست ل .  یاسایکیش نیی ڕگری لم دیاردەی بکات

پشتی کۆمپانیا و خاوەنکارەکان ڕاوەستاوە وئازادن لوەی کبچ 
مرج وداوایکوە کرکاران بخن سرکار، ئگر بنرخی 

 .  دەستبردن بۆ تاوانکردنیش بت
ب ھۆی سختی ژیان و گوزەرانی کوردستانوە، وای ئم ھموو 
ھواردن و داواکاریی نابجی ل دەرفتکانی ھلی کاردا، ھشتا 
ئو کاران خواستیان لسرەوە و ل کۆمگادا ئوان ب بختوەر 

ناچاربوون بۆ .  تماشا دەکرن، ک دەستیان بو کاران دەگات
دەستبردن لو جۆرە کاران و قبوکردنی ئو مرج نابجیانی 
خاوەنکار دایناوە و پراوزخستنی لشکرک ل کسانی ئامادەبکار 
و مامی نابج لگڵ کرکاراندا، گوزارشت لوە دەکن، 
کسیستمی کار ل کوردستان پویستی ب ئاوگۆڕکی ڕیشیی 

یوفراوان ھ . 
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دەب کارکردن بژوی  
کرکاران مسۆگر بکات، 
 !نک بیانکات قوربانی

  

خواستکانی کرکارانی کوردستان 
لپناو ڕاوەستانوە برامبر 

 بڕووداوەکانی شونی کار
 

ترخانکردنی بشـك لداھـات وقـازانـجـی *  
سانی کۆمپانیا و خاوەنـکـار وپـۆژەکـان بـۆ 

دابـیـن کـردنــی پـــداویســتـیکــانـی سـالمتــى   
 .گیانی کرکاران

 

کمــکــردنوەی ســعــاتــکــاری ڕۆژانو زیــاد *  
 .کردنی ماوەی پشوو لکاتی کاردا

 

ئرکی حکومتى ھرم کڕەوشی کـارکـردن *  
لھموو کارگو کومپانیاو پـۆژەکـانـی کرتـی 
حکومی وکرتی تایبت ، بھـاوبشـ لگڵ 
نونرانی کرکاراندا، بخات ژر چـاودـریوە 
وبپی ستانـداردە جـیـھـانـیکـان مرجکـانـی 
. ســـالمتـــی شـــوـــنـــیـــکـــار لبرچـــاوبـــگـــرن

بپچوانوە لگڵ سزای تـونـد برەورویـان 
 .بکاتوە

 

قرەبــوکــردنوەى کســوکــارى قــوربــانــیــان *  
وبینوەى موچى خـاننشـیـنـى بـۆ ھـاوسـرو 

 . .مناکانیان

بمبســتــی ئـــاشــنــاکــردنـــی 
کرکاران ب مادەو بـگکـانـی 
ھمــــو ئو یــــاســــایــــانی  
ــــتوە،  ــــاران دەگــــر ــــک ــــر ک
بــوکــراوەی دەنــگــی کــرــکــار 
ھویداوە، نـاوەبنـاوە لسـر 
یکــــــــــــك لیــــــاســــــاکــــــان 
ــاران  ــک کــروە بــکــردن ڕۆشــن

لم ژمـــــارەیدا ب .  بـــــدات
پــــویســتــمــان زانــی لســر 
سرەکیترین مـادە ل یـاسـای 
خــان نشــیــنــی و دەســتبری 

 :کۆمتی قس بکین
تائم کات یاسای خان نشینـی 
 تــی لری کــۆمبو دەســت
ـــاســـای  ـــان ھر ی ـــوردســـت ک

، ١٩٧١ســـــاـــــی ٣٩ژمـــــارە
کلســـردەمـــی حـــکـــومتـــی 
ــــاری  بعســــدا، دەرچــــوە ک

 پدەکردت  
ی ئم یــاســایدا ٢ل مــادەی 

ــم ” : ھــاتــووە ودەــامــانــج ل ئ
یاسای دەستبری تندرستـی 
وسالمتی وژیان بۆسرجم 
کرکاران ل کـۆمـاری عــراق، 
 ک وەیھاوکـات ئـامـانـجـی ئ
ھلــومرج وخــزمتــــکــی وای 

کرـکـاران بـکـا ک کـرـکـاران 
لباری کۆمتی وپیـشـیـیوە 

 .”برت ئاستکی باشتر
 ی یـــاســـاکم ئـــامـــانـــجـــانئ
لرگای لقکـانـی دەسـتبری 
کۆمتیوە جـبجـ دەکـرێ  

ن لك دپ ک: 
لقی بیمی تندورسـتـی، لـقـی  

بیمی برکوتنی شونی کـار، 
لقی بیمی خان نشـیـنـی، لـقـی 

 .بیمی خدەمات
بۆ ئوەی ک کرـکـار برچـاو 
ڕوشنی زیاتری ھبت لسـر 
ئم مادەی وبـزانــت کـام لو 
لقانی ک ئیشارەتی پکراوە و 
ــلــی کــاری  ــا ب فــع ــــســت لئ
پـدەکـرێ وکـامشـیـان کـاری 
 ــاران ل ــک ــر ــرێ و ک ــاک ــن ــ پ
کوردستاندا چۆن ئو مـافیـان 
 دان دان ـمل کـراوە، ئـشپ
دەچــیــن ســریــان و قســیــان 

 :لسر دەکین
. لــقــی بــیــمی تنــدورســتــی/  ١

وات ھر کـرـکـارـك لکـاتـی 
نخــۆشــیــدا تواوی عــیــالج و 
دکتۆر ودەرمـانــك ب بالش 

ئم لـــق کـــاتـــی .  وەردەگـــرێ

خۆی لسـردەمـی دەسـتـی 
حـــزبـــی بعس کـــارابـــوو، 
چونکی سیستمی سیاسی ئو 
ســــردەم ســــیــــســــتمــــی 
ــو  ــی ب ســرمــایداری دەوت
ھمــــووشــــت ڕاســــتوخــــۆ 
. حکومت جـ بجــی دەکـرد

 بون کن ھدەگمکاران بکر
ــایــبت بــــت . ســربکرتــی ت

گربستکانیش جماعی بـون 
ــان لگڵ  ــاســا مــامی و بی

ــكــی کم .  دەکــرا شــــا ب ــھ تن
نبت ل کرکارانی بینـاسـازی 
ک ئوانش ل خزمتـگـوزاری 
تنــدورســتــی بھرەمنــدبــون 
وتواوی داودەرمـــــــان و 

 .پداویستیكان خۆڕایی بوون
دوای ھــــوەشــــانوەی ئو 
ســیــســتم ئولــقش داخــراو 
ســـیـــســـتمـــی بـــازاڕی ئـــازاد 
جگای گرتوەو ئستا شـتــك 
نــیــی بنــاوی خــزمتــگــوزاری 
تنــدوروســتــی بــۆ کــرــکــاران 
بم بیاسا ھی وبتواوی 

 .پشل کراوە 
. لقی برکوتنی شونی کار/  ٢

 ـــــــۆت ـــــــقش کوت ئم ل

برشاوی ڕۆتین و سـوـحـی 
نوان سـنـدیـکـاو خـاوەنـکـارو 

ـــــــــیـــن .  نخـــۆش دەتـــوانـــم ب
ــک بتواوەتــی ئویــش  رخ
ڕووی لنمان ھـۆکـارەکشـی  
ــازادەو  ــازاڕی ئ ــی ب ــادەســت ب
ــــی کــــردنوەی  شــــان خــــا
حکومت لو برپرسیاریتی 

 ک دەب ھیبت
ئم لــق .  لــقــی خــانشــنــیــی/  ٣

لئــســتـادا بتواوی جـــگــای 
ــــــمتو  ــــــایخــــــی حــــــوک ب
زۆرببـــــاشـــــی ترکـــــیـــــزی 
لســـریتـــی ھـــۆکـــارەشـــی 
ــردنوەی پــارەیو بس  ــۆک ک
ــــی  ــــســــتم ــــا ســــی ئگر ن
ـــا ئوپری  ـــی ت ـــن خـــاننشـــی
کرکارانی ل بـ بشـکـراوەو 
کمرتین کس دەتـوانــت ئو 
 ـت کـنـدەست بھـب رجانم

ــووە ــات ــاســاک ھ ــکــی .  لی چــون
بازاڕی ئازاد بجـۆرـك مـافـی 
کرکـارانـی پــشــل کـردوە و 
 دەســتــی خــاوەنــکــاری  ئــاوە

لوانش کـرـکـار تـا .  کردووە
دەگات بتمنـی خـاننشـیـنـی 
ڕەنگ دە جگا کـار بـگـۆرـت، 

 ــنــدە کــارایم  ڕۆتــیــن ھــب
دەزگاکانـی دادوەریـش ھــنـدە 
کــرــکــارانــی پــــشــت گــوێ 
خســتــووە کمــتــریــن کــرــکــار 
نــاتــوانــــت دوای مــافــی خــۆی 

 .کوت
٤  /دەماتکـاتـی خـۆی .  لقی خ

ئم لق ببرنام کاری دەکرد 
و بوبوە سرچاوەی داھاتـکـی 
ــات  ــی خدەم ــدوق ــۆســن زۆر ب
وچندین پۆژەی سـکنـی و 
گشتیاری ھبـو ک خـزمتـی 
کرکاران دەکرد، بم لئستا 
 ــق ــن ئو ل ــی ــ ــ ــن ب ــی ــوان دەت
بتواوەتـی داخــراوەو بھــیــچ 

 .جۆرك باسی ناکرت 
 ئــــای وەیئ پــــرســــیــــارەک
ــن لســر  ــوان ــاران دەت ــک ــر ک
 و یـاسـایمان ناوەڕۆکی ئھ

 داوای مافکانیان بکن؟
بڕای ئــم نخــرە چـونـکـی 
ســیــســتمــی بــازاڕی ئــازاد تــا 
ئوپڕی دژە کـــرـــکـــاریو 
کرکاران ناتوانن تیدا ژیانکی 
خۆش بژین ڕگچارە گۆڕینـی 

می سیاسیسیست. 
ــاتــی  ــھــا بخب ــکــاران تن کــر

خۆیان دەتوانن ژیانیان بگـۆرن 
و تنھا لڕـگـای شـوڕشــکـی 
 وە دەتوانن کۆتایی بکاریکر
نھامتیکـانـیـان بـھــنـن، ئو 
 یــســتــا ھئــ ی کییــاســای
یاسای سردەمانـک دەوتـی 
عراق لژرباری ھژمونــکـی 
جـیــھــانــیــدا برەو ســیــســتمــی 
سرماداری دەوتی ھنگاوی 
 ژمــونوھــایــی ب ــاکــۆت ــاو ت ن
ڕیفۆرمی دەکرد ئــسـتـا ئـیـتـر 
سمایداری سـرتـاپـاگـیـرە و 
ھژمونی بازاڕی ئازاد جگـای 
 ـــازاڕان ـــوو ئو ب ب ھھم
ــدا  ــی ــار ت ــک کــر ــکــرد ک چــۆ

 . جگاوشونی ھبوو
مافـی خـاننشـیـنـی بمـوچی 
کــــافــــیوە کوەمــــدەرەوەی 
ژیانی سردەمبت، خۆاستکـی 
 کارانی کـوردسـتـانڕەوای کر
کرکاران دەب بھوشیـاریوە  
لھر یاسای کارکدا پداگـری 
ــــکن  لســــر ئم مــــاف ب
وڕیــگـــاندەن دەســـالتـــداران، 
داھاتوی خۆیانو خزانکانـیـان 
لھژاری و بــــــدەرەتـــانـــیـــدا 

 .   ڕابگرن
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 ڕووداوەکانی شونی کار  
 

 کیگۆش 
 شاباز محمود ئامادەی دەکات

 

 . دوو کرکار لڕگادا گیانیان لدەستدا/  کالر
و ل نـاحـیـیی  نـگـانــكـی شـه بپی ڕاگیاندنکی بڕوەبرایتی پۆلیسی گرمـیـان، دره

ڕزگاری سر ب قزای کالر، دوو کرکار کبـرابـوون ل ئـۆتـۆمـبــلــکـی گـواسـتـنوەی 
سوتمنیدا، لکاتی دەرھنانی بنزین لنو تـانـکرەکیـانـدا، بھـۆی زۆری غـازی نــو 
تانکرەکوە ، تانکرەکیان دەتقــتوە و ھردووکـیـیـان لنــو تـانـکرەکدا گـیـانـیـان 

،  ئـازەر عـبـدلـل ڕەشـیـد، ١٩٩١بناوەکانی مبند عبدلل ڕەشید، لدایکبووی .  لدەستدا
 .   ١٩٩٨لدایکبووی 

 .لڕوداکی بربونوەدا کرکارک گیانی لدەستدا/ سلمانی
، لکاتی کارکردنـدا، ل بـاخـانیک ١٩٩٤لبدوادا چونکدا کرکارک بناوی یونس ئۆرگان، لدایکبووی سای 

 . لسر ڕگای نوان ھواری شار و پردی کۆبان دەکوت خوارەوە وگیان لدەستدەدات
 دوو کرکار بھۆی ڕوداوەکانی شونی کارەوە گیانیان لدەستدا/ خانقین

لناوچی بختیاری لشاری خانقین دووکرکار بناوەکانی حسن سح علی وحیدەر زیاد زیـدان لکـاتـی 
 . کارکردندا گیانیان لدەستدا، ھاوکات س کرکاری تریش برینداربوون 

 خانقین کرکارکی ژینگپاریز لکاتی کارەکیدا گیانی لدەستدا
ساڵ ل کاتی پاكکردنوەی جادەکانی خانقیـنـدا ب جـدەی  دڵ ٣٨ئیاد محمود کرکارکی ژینگ پارز تمن 

ھزار  ٣٥٠مانگ ل گڵ کومپانیایکی پاککرەوە ل خانقین مانـگـان بمـوچی ٨ئیاد ماوەی .  گیانی لدەستدا
ھزار داودەرمان بۆ نخـۆشـیکی خـۆی و پــداویسـتـی ١٥٠ھزار کری خانوی دەداو دەبوای ب٢٠٠ئیاد کرچی بو مانگان .  کاری دەکرد

ئیاد دومـنـداڵ وھـاوسـرەکی پـاش . ئیاد چند ڕۆژبو پارەی دەرمانی پنبو بۆی جدە لیدا : باوکی ئ. ڕۆژانی خزانکشی دابینبکا
باوکی ئیاد  داوا لحوکمت دەکات ک مـوچیکـی .  خۆی ب سپرست جھشت وھیچ کسیش نیی ک ئرکی بخوکردنیان بگرت ئستۆ

ئم لستافی دەنگی کرکار سرەڕای سرەخۆش ل کسـوکـارو .  خاننشینی بۆمنداو خزانکی ببتوە تا ئومندان بتوانن ژیان بکن 
 .ھاوریانی ئیاد داوا ل حوکمت دەکین ک موچیکی خاننشینی بۆخزانکی ئیاد ببتوە 

حکومت برپرس لپابند کردنی  
کۆمپانیاکان، بدابین کردنی مرج و 

 !پداویستیکانی سالمتی شونی کارەوە



 

 

  
WORKER’S  VOICE  

 سوڵ   ھدی ڕه   مه : ر    رنوسه   سه   
     dangikrekar@yahoo.com     

Mob: 07702237250  

 ستون  دوا  
 

 یاسای کاری بنماکانی
 !کرکاریی

 :سای. خ  | 
ئم ڕۆژان ھوای پسندکردنی یاسای کار لالین ئنجومنی وەزیرانوە 

ئمش .  پسند کراوەوە وبیارە بخرت بردەم پرلمان بۆ دەنگدان لسری
بب بشداری و ئاگاداری خودی کرکاران کالینکی سرەکی ھریاسای 

کرژەوەندی .  کاربلکی کارن کریاسایی ھوانپچین ک مایانو بنم ئب
 .کرکاراندا بو پی بوترت یاسای کاری کرکاریی؟

بالوە بگرین کیاسای کار ناتوان بدەربت لکاریگریکانی ھر قۆناغیکی 
مژویی لخباتی چینایتی نیوان کرکارانو سرمایداران ودەستکیان و 
ھیز ھاوسنگیک کبزوتنوەی کرکاریی لبرامبر حکومت و خاوەنکاردا 
قراریگرتوە، ھاوکات ناتوانت ڕاستوخۆ ڕەنگدانوەی پشەوی کۆمیتی 

بم ئوەی مبست .  وجۆری نیزامکی سیاسی و ئابوری بسرەوە نبت
لیرەدا ئاماژەکردن بسرەکیترینی ئو بنمایانی کلڕوانگی 
برژەوەندیکانی کرکارانوە لنوسینوەی یاسای کاردا لبر چاوگیرابت 

 :ئوانیش ئمانن. ومادەکانی نابت پچوانبن پی
یاسای کار دەب چینی کرکار وەک یک چینی کۆمیتی بناسنت ولسر /  ١

بنمای یکپارچیی کرکاران وەک چینک، کھموویان ھاوبشن لفرۆشی 
بمپیش .  ھزیکاردا ولم ڕگایوە ژیانیان دابین دەب، لبرچاوبگیرت

ھرجۆرە جیاکردنوەو بش بش کردنی کرکاران لژر ناوی کرکارانی 
کرتی حکومی و ئھلی، بیانی وناوخۆ، ژن وپیاو، ماھیرو ناکارام، کوردو 

بمانای جیاکردنوەی مافو ئازادیکانی کریکارانو ...  عرەب وتورکمان، 
 .دابدابکردنیتی

لخای یکموە دەگین ئوەی ک یکسانی بنمایکیترە بۆ ھر /  ٢
ئمش بمانای ئوەی ک لدیاریکردنی ئاستی کرێ، .  یاساکارکی کرکاریی

بیمکان، پشوو، کاتی کارکردن، ڕاھنان وھبژاردنی جۆری کار وھرجۆرە 
ئیمتیازاتکی تر، بیکسانی و بلبرچاوکردنی جۆری کاری یکسان، بۆ ھر 
 .کرکارکی ژنو پیاو خۆمای و دەرەکی بڕەسمی بناسرێ وجیاکاری تدانکرێ

٣  /  دەبک کاریکخراوبوونی کررجی مانگرتن وڕم کیتر، ئازادی بمایبن
ئم بنمای .  بۆ ھموو کریکاران لھمو بوارەکانی کاردا، بڕەسمی بناسنی

چکی برگری لخۆکردنی کرکاران لبرامبر ئو مافانی کبۆی بڕەسمی 
بب ئم بنمای، کرکاران دەبن کویلی دەستی خاوەنکارو ناتوانن .  ناسراوە

 . برگری لخۆیان بکن
٤  / یوداخوازیانی ئکاریی دیاریکردنی کۆمکی تری یاسای کاری کرمایبن

کباری ژیان وھلومرجی کار برەوباشتر دەبات، ئمش دەبی بپی 
 ت، کب تیانیکۆم شرەویوت وپو دەستککی جیھانی و ئیوانپ

لوانش دیاریکردنی ئاستی کرێ، سعاتکاری .  بدەستھاتون و جگیر کراون
ڕۆژان، مۆتو پشووەکان، بیمکان، پداویستیکانی کار، بڕەسمیت ناسینی 
نونرانی کرکاران وڕکخراوە کرکاریکان، وەک ترەفک لبڕوەبردن 

 .وچاودریکردنی یاساکانی کاردا
ساڵ  ٤بنمایکیتر لھر یاساکارکی کرکاریدا، داننان بوەی کدەب ھر/  ٥

جارک لڕگای نونرانی کرکاران وڕکخراوەکاریکان و لسرداوای ئوان 
ئوە .  چاو ببگو مادەکانیدا بخشندرتوە وئاوگۆڕی پویستی تدا بکرێ

ساڵ گۆڕانی  ٢٠، وەیاخود ١٥یان ١٠ھرگیز نشیاوە ککۆملگا لماوەی 
بسردادێ وبرەوپشوە دەڕواو ئاستی بژوی ویستو ئارەزوەکانی 
. ھاوتیانیش برەو سرەوە دەچیت، بم یاسای کار ھر لڕابردودا بمنتوە

کوای گۆڕانکاری و چاککردنی یاسای کار بم پی دەبت بنمایک ونابت 
ئیستا کدەستداران خرکی بکارخستنی یاسای کارە .  فرامۆش بکرێ

لھرمی کوردستان، کرکارانیش دەب ئامادەبن بۆ قسباس لسرکردنو 
سرنجدان لتواوی بگو مادەکانی وناب فرامۆشی بکن چونک ئگر 
یاسای کار لدەرەوەی دەخاتو ڕای کرکاران پسند بکرێ و بچیت بواری 

ئوا خۆیان وچندین نوەی .  جبجی کردنوە و ھیچ ڕۆکیان تدا نبت
 ند دەیدەستو قاچیاندا بۆ چدواتریشیان زنجیری خاوەن کارو کۆمپانیاکان ل

کوای کرکارانی کوردستان دەب بوریایی وڕیزی یکگرتوی .  دەمنیتوە
خۆیانوە ڕگا ندەن دەسالتداران و خاوەنکارەکان ژیانی ئوان لبمافیدا 

 ..  ڕابگرن و بیکن یاسا

 
 کورتی به

 

لدژی باج و ڕوسومات، جوتیارانی شاری سلمانی 
 .!لبردەم علوەی شارەکدا خۆپیشاندانیان بڕخست

 

باشبژوی و  بۆ کمدەرامت ھژار و جماوەری ناڕەزایتی
قرھکی ڕەواو  بکان، کردەیتگوزارەیدابینکردنی خزم! 
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 دەنگی کرکار   
بگورەی داتاکانی بازاڕی جیھانی نوت، نـرخـی  

 نت بوتی خاوی بررمیل نک ب٦٠دۆالر و  ١١٣ی 
 راورد بش بمـت و بـوەدەکـری پـنت مـامس

ئمــۆ .  دوــنــ نــرخکی دوو دۆالر برزبــووەتوە
سشمم، بگورەی داتاکانی بازاڕی جـیـھـانـی نوت 

 مـریـکـی بوتـی خـاوی ئرمـیـل نک ب١١٠نرخی ی 
سنت مـامی پــوەدەکـرـت ئمش ل  ٣٠دۆالر و 

کاتکدای، لماوەی ڕابردوودا نرخی برمـیـلــک نوت 
 زیاتر ل یشتوە  ١٣٠گزیـیدۆالر و دواتـریـش داب

خوارەوە بھۆی زیادبوونی ئگرەکـانـی ڕـکـکوتـنـی 
 راورد بم بوان ڕوسیا و ئـۆکـرانـیـا، بن ئاشتی ل
ســانــی پــــشــوو نــرخکی لبرزیــدای و بردەوام 

. دۆالر مـــامی پــــــوە دەکـــرـــت ١٠٠ســـرووی 
لسرەتای دەستپکـی ھــرشـکـانـی روسـیـا بـۆسـر 
ئۆکرانیا بھۆی زیادبـوونـی سـزاکـانـی وتـان لسـر 
روسیا و کمبوونی دابینکـردنـی نوت ل بـازاڕەکـانـدا 

 ١٤نرخی نوت گیشت برزتـریـن ئـاسـتـی لمـاوەی 
 .سای ڕابردووی خۆیدا

بگورەی پشبینیـیکـان لمسـاـدا براورد ب سـاـی 
 ٩٦ڕابردوو، خواست لسر نوت زیاد دەکـات و بـۆ 

 .ھزار برمیل ل ڕۆژکدا برز دەبتوە ٤٠٠ملیۆن و 
ی مانگی شوبات، سرۆکی روسیا فرمانـیـدا ٢٣ڕۆژی 

ب دەستپکردنی ئۆپراسیـۆن سـربـازیـیکـان ل نـاو 
خاکی ئۆکرانیادا و ئمش بووە ھـۆی برزکـردنوەی 

بگورەی بشــک .  نرخی نوت ل بازاڕەکانی جیھاندا
ل چاودرانی سیاسـی و ئـابـوری، گـۆڕانـکـاریـیکـانـی 
نرخی نوت پیوەندی ب لدوان جیاوازکانی ئمـریـکـا 
و روســیــا و وتــانــی جــیــھــانوە ھی لبــارەی 
قیرانکانی ئۆکرانیا و متـرسـیـیکـانـی گورەبـوونـی 
 وە ھـۆکـارە بـۆ گـۆڕانـکـاری لکی دیکالیل کنگج
 ل ـك کڕوت وشوەی نرخی نرزبونیدا، بکنرخ
نوان ئۆکریـن وروسـیـادا ھـگـیـرسـاوە بشــک لو 
قیران جیھـانـیی ک تـوشـی سـرمـایداری جـیـھـان 
ـــیـــشـــی وەك ھر  بـــۆتوەو ئـــاســـوارە خـــراپکـــان
قیرانــــکــیــتــری ســرمــایداری بســرشــانــی چــیــنــی 
کــرــکــاردا دەشــکــــتوە وئوەی لم نــــوەدا زیــانــی 
بردەکوێ ودەبــ بــاجکی بــدات چـیــنـی کـرــکــارە 
،ھرمی کوردستانیش پـیشـکـی ئم شـروھرای ی 
گیشـــتـــوەتـــ و لگڵ دەســـتـــپــــــکـــردنـــی شـــرو 
ــــرخــــی تواوی  ــــرخــــی نوت ن ــــونوەی ن برزب
پداویستیکانی ژیـانـی رۆژانوی برزبـوەوەو لگڵ 
ئم گــرانــیشــدا ڕــژەی بــــکــاری و ھژاری ڕووی 
لزیادبون چوەو ھـاوکـاتـیـش مـوچو حقـدەسـتکـان 
لجگای خۆیتی و لـبـرـنـو دواکوتـنـی مـوچو کم 

یژەی ھکان درتگوزاریوەی خزمکردن.. 

بھۆی باج وڕسوماتوە بشک لجوتیاران 
لبردەم علوەی شاری سلمانی 
خۆپیشاندانکی جاماوەریان  سازداو 
داوایان کرد ک باجو سرانی سرسریان 

یکک ل جوتیارە خۆپیشاندەکان .  ھگیرت
ب دەزگاکانی ڕاگیاندنی ووت، دەستی 
کوردی ب درژایی مژووی خۆی ستمی 
ل جوتیاران کردوو ئاماژەی بوەدا، ئوان 
برھم کشتوکاییکانیان و سوزە و 
میوە دەھنن ناو علوە، جگ لوەی نرخی 
بنزین زیادی کردوە ھاوکات ھندێ باجیان 
لوەردەگرن و وەسکیان بۆدەکن مۆری 
فرمی حکومت و ھیچ کۆمپانیایکی پوە 

نیی  . ش لک خاوەن  بت، ژمارەیدە
ملیۆن دینار ل  ٣٠علوەک بناوەی باجوە 

ئوەشی .  جوتیارەکان وەرەگیرت
 لوەکردەم دەروازەی عبڕوو، لخست
کارمندک دانراوە ب جوتیاران دەت 
ھرکسک بی پنج ھزار باج ندات 

پۆلیسکی .  ڕگی پنادرت برھمکی بچت ناو علوەکوە
ھاتوچۆش پی وتوون، ھر جوتیارک پارەکی ندات مۆتی 

جوتیارەک باسی لوەشکرد، ئو .  شۆفرییکی لوەردەگیرت
کس پی ڕاگیاندوون لالین بگرد تابانی وەزیری 

جوتیارەک ئوەشی خستڕوو، .  کشتوکای ھرموە دانراوە
ئوان پشتر قائیمقامی سلمانییان ئاگادارکردووەتوە، بم ئو 

نیی تو بابئاگاداری ئ یاندوون کی ڕاگت .  پنانوتیشی، ت
ک نییت ئاگاداری ھیچ شتمانیس دەزگاری سلکی .  پارجوتیار

. دیکوتی  کس نازانت ئم باج لالین کوە وەردەگیرت
وتیشی، بناوی عمولوە ب نایاسایی پارەیان لوەردەگیرت و 

ت بۆ وەرگرتنی پارەکنرکاردەھرمی بکی نافوس. 

 

ھکشانی نرخی نوتیش 
بزیانی کرکاران 

!دەشکتوە  


