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 پوختە  

لە  ێکەک یەی وەڕگڵکوو زبەوکاری    ێندەریکی هەخوازی جۆراوجۆر  ێن لە شاری تاران بە شڵ مندا ک 

کی زۆر  ێدا زیانەم کارەن لە شاری تاران باوه کە لڵ مندا  یەڕگڵنن. زبڵ کانی کاری منداەجۆرخراپترین  

مندا دڵ ئاوقانی  دژی  ەن  و  و  ێزۆرکا  یاسا  لە  پڕێک  و  کانی  ەندکراوەسەسا  لناوخۆ  ئامانج  م  ەشاره. 

ل  ستێنیبەی  ەوەژینێتو  2، وهەژینێتو زب ەوتەکێ و   منداەڕگڵکانی  خستنە  ڵ یی  و  تاران  شاری  لە  ووی ڕن 

سەرییوتی بەبارەک  بستێنە بەم  ەت  پەیە.  شێ م  تیێیە  ه   زەمینەیی ری  و وازی  کار  کۆکردنێبە  بۆ  و  ی  ەوەنرا 

ها ە روەنراوه. هێبە کار هری  ودار و تیی ئامانجگیرەوازی نموونێی شێانە و بینین بە پمکنیکی دیەداتاکان ت

ی  ە گەڵکۆم.  خشاندشدا  ەم بوارەکانی ئەرچاوەگە و سەڵ کمان بە بێری چاووکردنی تیوستوستی درەبەبە م

منداەژینێرتوەب زب ڵ وه  دیک  ەڕگڵنی  زبەو  مەڕەگڵی  بە  شیکارەبەکانن.  شەنجامەئ  ییستی  وازی  ێکان 

دا  ە کان پیشان دەنجامەنرا. ئێربین بە کار هەشنی شتراوس و کەرچەمای سەر بنەقۆناغی لە سێ کۆدینگی س

وستێنبە  ێس ئابووری  هەی  ئابووریەکوو  و  کۆمەڵیەتی  ڵزب   ژاری  و    –؛  لە    لتووریە کفەرهەنگی 

بنەبە  یەوێچوارچ تۆ  ییماڵە ستێنی  کۆمەڵیەتییڕو  وەسیاس  یستێنبەو  کان  ەه  شەتی  و  یاسا  کانی  ەوازێکوو 

کوو  ەی کۆمەڵیەتی وڕی تۆەوێکان لە چوارچ ەڕەگڵن. زبڵ ی مندابوونەڕگڵهۆی زب   ەبۆت  ڵوبردنی زبەڕێب

خڕتۆ دێی  کار  هەو ەوسانەچکارییان    ندیەیوەپن.  ەکەزانی  و  ژیانەوملەییە  و  کار  منداڵنەرجی  ئەم   ی 

دخەسارەتهەڵگر  زەمینەی خۆش  بەبوونیان  لە  و  دێک  بوونیانکۆمەڵیەتیەکا  ساز  نەشە  شتنی  ێهەکات. 

بردنی  ەوەڕێغانستان و بەڤتی ئڵ سیاسی لە وردانی  ەوێست ەد  ەڵێویستی بە کۆمێن لە تاران پڵ ی منداەڕگڵزب

 وو. ڕ ەتەشنیار خراوێپ ێند ە ستە هەبەم مەلە شاری تارانە کە بۆ ئ ڵی زبەوەکۆکردن
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 کان ە راییەب

دی  ەنە بڵ ی منداەڕگڵکیان زبەن کە یڵ ر ئاستی شاری تاران جۆره جیاجیاکانی کاری منداەۆکە لە سڕوەئ

یە لە شاری تاراندا  ەیەند دەی چەماون  ڵ کانی کاری منداەک لە خراپترین جۆرێکەک یەی وەڕگڵین. زبەکەد

هەس دەڵری  تا  و  بەندەهڕە  ێداوه  داڵرب ەکانی  جۆرە تێبەوتر  بە  پرسێوه  بۆتە  کە  و ێک  کۆمەڵیەتی  کی 

وبردنی  ەڕێساکانی بڕێران و  ێناوخۆی ئ ی  نکاەسندکراوەیاسا پی  ەوانەچێن. بە پڵ کانی منداەکردنی مافلێشێپ

 وارەی ئاسێک بە پێر پیشە و کارەبۆ ه شیاونی ەم ەنن. تڵ م دیارده منداەی ئڵرقاەسانی سەک لە کێشە، بڵزب

کان و بە ەتییڵە وەودێن  ساڕێی  ێبە پ   ت.ێبەی تاک دیاری دەشەندروستی و گەر تەو کاره لە سەئ  یو کاریگەر

گرەرێگو ژماره  ەبێی  نڕێـی  138ستی  پیشتڵە وەودێکخراوی  بۆ  کار،  النیکەجیاواز  ە ی  تەکان  ن  ەمەمی 

ی  ێبە پ  ،ری دیاریکراو زیاترهێمی کاتژمەکە لە النیکک  ێکارک "ەی وڵکاری منداف  ێدیاری کراوه. یوونیس

منداەمەت کار  ڵنی  جۆری  دێپ  "و  چەئکات.  ەناسە  زیانەم  بە  کارانە  سەبشنە  دەخش  پێکرەیر  و  ویستە  ێن 

-ەکلێشێک پەو ڵکانی جیهاندا کاری منداەی ناوچە(. لە زۆرب2007ف، ێ)یوونیس هەوڵ بۆ نەمانیان بدرێت.

ماف منداەری  دەس  ڵکانی  )ێکرەیر  نڕێت  مندا1990کان،  ەکگرتووەی  ەوەتەکخراوی  الیڵ (.  لە  کار  ن  ەنی 

ئەخاو و  بنەنکار  هڵەما ەندامانی  بەوه  لە  دەمیشە  چەر  کەوساندنەم  )جها ەکاوەڵ وه،  توندوتیژیدان  و  ، 1ژۆیی 

2009  .) 

پەب منداەیێو  کە  وڵ ی  چینی  ەن  دی  خەسارەتهەڵگرک  هێکۆمەڵگا  کاریگەنە  نەژمار،  کانی  ەنییێرەرییە 

سەڕگڵزب لە  ئەی  بۆتەر  تۆختر  چینە  ئەم  کاریگەوه.  ش ە م  بە  پ ەیەڵە ۆمکی  ەوێرییانە  گرەکێکی  دراو  ێوه 

سەکاریگ لە  هەری  بوارەر  منداەموو  ژیانی  جۆرێن ەداد  ڵکانی  بە  کە  ێ،  خوک  دێلە  و  ەتێڕێیانگەندن  وه 

یی،  ەستەج  ندروستی ەشە لە تەڕەه  ێتوانەکا و دەوت د ەز  ێباش لە داهاتوویان ل  ەکییەپیشبوونی  تی  ەرفەد

مەد و  کۆمەڵیەتی  بکات. ەعنەروونی،  حاەئ  وییان  لە  ژیانڵێمە  جیاوازی  هۆکاری  بە  کە  و    یکدایە 

لە  کراو  ەغەدەو بە ق  ێکرەچاو دڕخش  ەبزیانکی  ێرەک فاکتەن وڵ ، کارکردنی مندایی اسایکۆمەڵیەتی و  

دەدرێ بقەڵەم  قبووەڕرەسم  ەڵ ،  ئڵای  حاشاهڕێم  ەکردنی  ئێ ه  گره،ەنەڵسا  جیاجیاکانی  شاره  لە  راندا  ێشتا 

مندا سڵ بوونی  لە  شەن  ناوەر  و  هەقام  و  جیاجیاکان  منداەروەنده  دەب  ەڕگڵزبنی  ڵ ها  بەکەدی  شی  ەین. 

کەئ  کیەرەس ئەم  کۆچبەسانە  شەرانەو  بە  کە  پرۆسەوێن  لە  نایاسایی  مەی  ئاێی  و  ڵژوویی  لە  ڕۆز  اکردن 

و  ەج نێشبنگ  و  هەوی  وەئابووریی  ەلە بوونی  هاتوونڵ کانی  خۆیان  ئڵ و  ەتەتی  دێتی  کار  و  ن. ەکەران 

زبەدیارد چاو  ڵ مندا  یەڕگڵی  لە  تاران  شاری  لە  ئبەرچاوترە  دیکە  کانی  ەشار ن  حاەو  لە  کە  ڵێ مە  کدایە 

و دەروونییان    ییستەجەبەش دەکا و بۆ گەشەی  و شان و شکۆ بێتوانا  منداڵن لە تافی منداڵی،  "ی  ەڕگڵزب

نێودەوڵەت  بەخشە"زیان ڕێکخراوی  ی)پۆرتاڵی  کۆنفیدراسیۆنی  کار،  نێکر  تی ێک ەی  تی،  ڵەو ەودێکارانی 

 (. 1، ل 2008

بەروەه پەها  دەیێو  کە  گرڵەوەی  ئێران  منداەماف  ستی جیهانی ە بێتی  کردووه  ڵکانی  واژۆ  پابی  کانی  ەندییەو 

سڵ مندا و  کار  قبووەرشەنی  س  ڵقامی  ئەکردووه،  تمە  ەرباری  چڕەپێلەگەڵ  ساەینی  بە  ەئ  ،ڵندین  چینە  م 

  ە کۆنوانسیۆنک لە  ێی زۆرێکە بە پکدا باوه  ێت ڵەحالە    ەڕگڵنی کار و زبڵ ی منداەناسراون و دیاردەرمی نەف

کاری    کانیەجۆره جیاوازبەڵێننامە  م  ەکراوه. ئ  ەغە دەق  پابەندەکیان  ێندەبە هرانیش  ێتی ئڵ کە و  ن،کاەجیهانیی

هەروەها  ن  ڵ مندا جۆرو  کاریشەخراپترین  مادەی  دو کر  ەغەدەق  یکانی  ئێرانیش  79وه.  لە  کار   یاسای 

بە  کار تەمەنی  کردن  ئەرێبە گوکردووه.    ەغەدەق  یساڵ  15کەسانی ژێر  یاسای کار  ک  ێنکارەر خاوەگەی 

لە ەیاسادانوه،  ەشەکی دیکەلە الیت.  ێدرە، تاوانباره و سزا دێنێزرەن دابمڵ سا  15ن  ەمەی خوار تڵمندا ر 

یاسای کاری پێشبینی کردووە کە ئەو پیشە و کارانەی کە تایبەتمەندییەکەیان بۆ تەندروستی و یان  84مادەی 
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تەواوە کە لێکدانەوەی    یبەخشە، النیکەمی تەمەنی کار هەژدە ساڵنئەخالقی فێرخوازان و مێرمنداڵن زیان

   کۆمەڵیەتییە.  رانیەخۆشگوزئەم بابەتە لە ئەستۆی وەزارەتی کار و 

قەڕرەس ئ ێن هڵ کاری منداکرانی  ەغەدەای  لە  بران  ێشتا  منداێلە شاری تاران زۆرت  ە تایبەو  لە  لە ڵ ک    ن 

یمانکارانی مافیایی  ەه، تارمایی بوونی پڕم بازاەرچاوی ئەدارایی بی  ڕسوون.  ەکەیدا ئیش د ەڕگڵی زبکەرت

  ە گەڵ ی بێن. بە پەکەیان خۆش دەوەوساندنەچ زەمینەین ڵ مندانانی ێکارهەب ەک کە بێبە جۆر ،وهەکاتەق دەز

وه  ەژینێم توەشاری تاران باوه، ئر ئاستی ەلە س ەڕگڵنی زبڵ ی منداەی کە دیاردە وەت بەبارەکان سەستەردەب

و خوازیاری    ێبناس   ەتەم بابەنی ئڵ مندا  یەڕگڵکانی زبەوتەکێر هۆکار و لەکردن لە سداگریێبە نیازه بە پ

ئڵ ویە  ەوەئ بداتەمی  پرسیارانە  تاران چۆنەەلە س  ی ەڕگڵ زب  ندیەیوەپوه:  ەم  ئاستی شاری  ی  کانستێنەبە  ؟ر 

دیاردچمیب زبە گرتنی  منداەڕگڵ ی  چییەڵ ی  تاران  شاری  لە  زب  ؟ن  چەڕگڵو  منداەیە وتەکێل  یی  بۆ  ن ڵ کی 

  ؟هەیە

 وه ەژینێتوپێشینەی 

وه،  ەتێنێ کان بە کار بەدراوڕێچاوه فرەدیسان ماده و س  ێتوانەدکە  وتووه  ەرکەبۆی د  ڤمرۆ  کەوه  ەو کاتەل

-مەرهەو ب  ێمی نوەردەکردنی سێپسەلەگەڵ د  خ بوون.ەبایڕنگ و پیوه گرڤەرچاوانە بە الی مرۆەس  مەئ

بێه و  کێکارهەنان  مانلی  ەوپلەنانی  ب  ،ەوەشیاوی  شیاوی  هەوەنانێکارهەماده  بوون.  گرینگتر  لەکان  م  ەر 

پرسە گرینگە    ک لەێکەی شاری بوو بە یڵی زبەوە لە شار، کۆکردن  ڤبوونی مرۆێجە نیشتدا لەگەڵ  ەئاراست

بەشاریی و  )اسکات ەوەڕێکان  شار  حەژڕێکشانی  ەڵه (.  2012،  1بردنی  بەشیمەی  و ێهمەرهەت،  نان 

پشکێکارهەب قێنان  زۆربوونی  لە  گرینگی  زبەبارەکی  ب  ڵی  و  زبەوەڕێهەیە  کی ێتوخم  بۆتە  ڵبردنی 

بۆ   پ ڕتانی  ڵ . وی شاریژیانگردیاریکراو  لە  بەشکێوو  بەنێهمەرهەوتنیش  ن کە بە  ڵکی زۆری زبێشە ری 

ناتەرچاوەس لە ر بۆیە  ە(. ه2012،  2ن )ویلسون و دیتران ەبەی د ەوەڕێم بەک  کنیکیەی تتەفرایەواو و دەی 

وەزۆرب پڕ تانی  ڵ ی  لە  بەشکێوو  زبەوەنانێکارهەوتن،  الی  ڵی  کەلە  ئەنافرتی  ەن  دەرمی  ت.  ێدرەنجام 

بردنی  ەوەڕێواتە جیا لە ب  ڵبردنی زبەوەڕێی برمەرتی ناف ەلە کس  ەکملیۆن    15ی  ەراورد کراوه کە نزیکەب

ها بە  ەروەه  (.2007،  3مدینا وه )ەنەکەکان جیا دەتێئاو  ڵکان لە زبەوەنانێکارهە، ماده شیاوی بڵزب  رمیەف

وەنگاندنەسەڵهی  ێپ لە  ئڵ کان،  تەه  50ی  ەنزیک   ەۆژانڕرانیشدا  ێتی  زبۆزار  دەرهەب  ڵن  پشکی   ێم  کە 

لە بەکی وێشار لە  ۆت  500زار و  ەه  7ی  ە، نزیکڵنانی زبێهمەرهەکوو تاران  ؛  1390)فیلسوفی،  ۆژه  ڕن 

ی دوو ملیارد و ەنزیک  ێنێمی دەرهەدا بەم شارەی وشک ل ڵ زبی کە  ەباییەدێو زەی ئڕب(.  1396رپور،  ذنو

حجتی ەب  ملیۆن  240 و  )افراختە  کراوه  ه1396پور،  راورد  یە(.  سێک ەژاری  هۆکاره  لە  کانی  ەکییەرەک 

پە  وکوو زیاتر گروەڵب ،نەدا ئیش ناکەرتەم کەژاران لەموو هەر هەت هەبەڵ ، هییەەڕگڵدانی کاری زبنجامەئ

بخوراوکان، مافەنراوێتار ران، ژنان، ەکۆچبکوو  ەکانی وەخەسارەتهەڵگرو    وتووکەزیانرەان و گرووپە 

؛  2012،  4ن )دیاس ەکەدا کار د ەرتەم کەوزان لەالن   و  چووانڵ ساەپیر و بکاران،  ێندامان، بەئمەک  ن،ڵ مندا

کاری منداڵن "زۆر    ی ەنە و زاراوڵ کانی کاری منداەک لە جۆرێک ەی یەڕگڵزب (.  2012ران،  تویلسون و دی

-ستەجەکۆ بێبەش دەکا و بۆ گەشەی و شان و ش ستانەمنداڵن لە تافی منداڵی، پ کە ێوترەجار بەو کارانە د

دەروونییان زیان  یی ببەخشە" و  و  ئـ( ئەو  ئاماژە  لە خۆ گرتووه:  تایبەتمەندییانەیان  ئەم  دەکا کە  ەو کارانە 

هاتنی خوێندن ناچار بە وازهێنان لە خوێندنیان قوتابخانە بێبەش دەکا، بەر لە کۆتاییمنداڵنە لە هەلی چوونە  

و درێژ  و  دوور  ڕادەبەدەر  لە  کاری  بە  تێکەڵ  هۆڵەکانی خوێندن  لە  بەشداری  دەکا  ناچاریان  یان   دەکات. 
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ی  ەوەجیاکردنوه و  ەکۆکردن: "ش بریتییە لەییەڕگڵ زب (.  2017کار؛    قورس بکەن )ڕێکخراوی نێودەوڵەتی 

ب  یماده  ستیەد یان  ەوەنانێکارهەشیاوی  بمادەی  کان و  لە زبێکارهەشیاوی  ناو  ەتێئاو  ڵەنانی دووباره  کانی 

فەندەناو زبڕێکانی  کۆکردنەنێشو  نیا  ڵدانی  لە زبڵزبی  ەوەکانی  ماڵ،  زب  ڵدانی  سڵو  شەدانی  کان،  ەقامەر 

(. لە  2004کار،  )ڕێکخراوی نێودەوڵەتی ڵی زبەوەکۆکردنکانی ەکامیۆنها ەروەوه و هەکانی گواستنەندەناو

کانی  ەجۆری  ێج ەستبەشتنی دێ هەە نلتی  ە مایەکەن بوونی هەیە، یڵ انی کاری منداکەجیاواز  ەکدا کە جۆرڵێحا

مندا پڵ کاری  بە  کە  مادێ نە  نێودەوڵەتی  182ژماره    یکۆنوانسیۆن  3ی  ەی  ژ  ڕێکخراوی  لە  ناێکار  وی  ر  

جۆری   مندا"خراپترین  ی  1ن" ڵ کاری  جۆرێکەناسراون.  لە  منداەک  کاری  ئڵ کانی  کارانەن  )ەو  کوو ەویە 

ن ڵ کانی منداەخالقییەنسیپە ئەڕندروستی و ئاسایش و پەی شوناس یان بارودۆخیان بۆ تێکە بە پ   (یەڕگڵزب

 (. 2013، 2کاراناوخشن )دیالو و هەبزیان

هەو وترا  ئاستە  ەک  لە  یژاری  هۆکارێکەجیاجیاکاندا  لە  زبەک  منداڵ مندا  یەڕگڵکانی  چونکە  بۆ ڵ نە؛  ن 

وان و  ەی ئەوەمانک بۆ ێکارڕێک ەی وەڕگڵو زب  ەویستیان بە کارێکانیان پڵەماەژیانی بن ویێکردنی بژدابین

کانیان  ڵەکانیان منداەداویستییێخواست و پ  کردنیدابینکانیشیان بە نیازی  ڵەما ەژمار. بنەتە هێ کانیان دڵەماەبن

بازاێنەد ناو  و  ڕرنە  هانت  کار.  سەر  بە  هاوکاران ی  لە  زبڵ مندا  لێکۆڵینەوە  ئ  ەڕگڵنی  داوه  م  ەپیشانیان 

  ێ ندەت بە هەبارەدخۆراکییان هەیە و سەی بەشێکیان ک ێند ەنە هێ ن؛ بۆ وێوه دەژارەی هڵەماەنە لە بنڵ مندا

یە  ەوه هەری ئەگەر بچن ئەگەو ئ  وه، ناچنە قوتابخانەەبۆتو  اڵندروستی زانیاری ب ەی تەشێ کوو کەی وەشێک

شتووه یان  ێهێیان بە جڵو مندا  ڵ کانیان مردوون یان ماەتدا دایک و باوکڵەحا  ێندەن. لە هەریان بکەکە د

ی ەڕگڵن، زبەکەنە لە خراپترین بارودۆخدا ژیان دڵ م منداەئکە ی ەیێو پەی. بەڕگڵنە زبەکەوو دڕکارن و ێب

ندی  ەیوەپ  ە. ل(1996،  4؛ هانت2015،  3الجارادین و دیترانت )ێکرەیر دەیان سەوەک بۆ مانێکارڕێک  ەو

بن  مووچەر  ەگەن بۆچوونیان وایە کە ئەباسۆ و و  ڵکاری منداژاری و  ەلەگەڵ ه م ەکان کڵەا مەیان داهاتی 

ئێب منداە،  دڵەوا  کارکردن  بە  ناچار  منداەکەکانیان  داهاتی  چونکە  زیاد    ماڵەبنەداهاتی    ڕێب  ێتوانەد  ڵن، 

 (. 2009، 5ن )امرسونەدابین بککانیان ەداویستییێکان بتوانن پڵەماەبنک کە ێبکا، بە جۆر

و ئڵ لە  منداێتی  کۆچبڵ راندا  ئەنی  بەڤری  زۆری  ێشەغانی  منداەژڕێکی  پڵ ی  کار  دێنی  )ێک  و  نن  ایمانی 

زۆری ێ شەب(.  هەتاوی  1400دی،  ەحمەئ؛  هەتاوی  1383حسینی،  ؛  هەتاوی  1390نرسیسانس،   کی 

کۆچبڵ مندا بەنی  و  نایاسایی  کۆچی  هۆی  بە  هاو  بوونش ەبێر  مافە  زیاتر  ەتییڵ لە  دڕکان  کاری  ەکەوو  نە 

وەم زب ەترسیداری  )زند رەڕگڵکوو  پورانارکی،  ضی  و رحیمی  و  ەه  1390وی  وامقی  هاوکاران تاوی(. 

تایب داوه  منێئ  ندیەتمەپیشانیان  کاری  جۆری  لەگەڵ  جۆرەهاوپەیوەستن  ڵ داتنیکی  بە  ئێ،  کە  دانی نجام ەک 

)زب نائاسایی  ئەکڵی و سواەڕگڵ کاری  ناو  لە  بە غانییەڤری(  ئەگەئە.  رەوی هەیکاندا زیاتر  یە کە  ەوه هەری 

  یەوە ووی کۆمەڵیەتیڕم کارانە لە ەی ئەوەوه بۆ ئە تەڕێگەباو دەرانی بۆ کاری نیوێنی  ئڵ می منداەک هۆکاری

تەسەپمەک و  ناو  ەنانەندکراون  لە  ئڵ مندات  زبەڤنی  نزمەڕگڵ غانستانیشدا،  ئاست  پیشە  لە  لەی  م  ەکانە. 

ۆژ ڕ  تاقی ر دوو  ەالرد لە هەر ئاشی مەی سەڕگڵ نی زبڵ مندا  کانەهاتووستەدەنجامە وەی ئێدا، بە پەندەوێن

ی  نڵ منداشنە کاره،  ەم چەدانی ئنجامەلە ئ  زاریەرم ەی و شەڕگڵزبم بە هۆی  ەڵ کرد، بەو  ئیشیان دەو ش

ئر،  بچووکت تەگەکە  و  گرتن  سەڕپێری  کەینی  سنووریان  منداۆژانە  ڕ   ،مترهەر  لە ەترەورەگ  ڵەو  کان 

   (.  1394وامقی و دیتران، قام )ەر شەچنە سەی دەڕگڵستی زب ەبە وه بە مەوەشەنیو
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گشتی  ڵەزبکان  ەڕەگڵزب بینا  لە  سەتەتایبو  کان  شوە رشەکان،  فێقام،  زبڕێنی  شو  ڵدانی  کۆ  ەنێو  دیکە  کانی 

ئەنەکەد هەوه.  و  ێندەوان  کاغەشتی  ئاەکوو  کارتۆن،  پارچڵز،  شووشە،  ئڵزب  ە مینیۆم،  کان،  ەۆنییڕلیکتە ە 

ی ەرچاوەسک  ەولە نەبوونی هەلە فەرمییەکانی کار  وان  ەوه. ئەنەکەکانی پالستیک، ئاسن و نان کۆ دەجۆر

بژ و  کێداهات  لە  نافەوی  کەڕد  ڵزب  ریەوبەڕێب  رمیەرتی  زبتواەوانن؛  کاسپیەڕگڵە  و  پیشە  ژاره  ەه  ی 

م ەک  یمووچەم و  ەنانی کێاهڕتوون،  ەکانیان زیاتر بریتییە لە کاری چەچاالکیی  .(2013،  1یمی ث) کانە  ەشاریی

ش بە  زیاتر  یەربەسی  ەوێکە  لە  یان  خەکەخۆ  ئ ێی  دیزانیدا  دیتران، 2012)دیاس،  ن  ەکەش  و  ویلسون  ؛ 

نیزاسیۆن و نیۆلیبرالیزم ێڕی مۆدەبوون، پرۆسجیهانیەکوو قوربانیانی بەکان وەڕەگڵاستیدا زبڕلە  (.  2012

دەب الیێکرەدی  لە  دیکەن.  هەکی  کۆمەڵیەتیی  ێ ندەوه،  گرووپە  بەلە  بەتایبە کان،  خۆج ەت  و  ێرپرسانی  یی 

یان وایە ێن، چونکە پەکەیر دەک تاوانبار سەکان وەڕەگڵ، زبڵوبردنی زبەڕێی بتەرتی تایبەکۆمپانیاکانی ک

کەئ زبەم  شارییڵسانە  ه،  کانەە  هی  هەد  ،موویانەەکە  باوەروەدزن.  بە  زۆربەڕها  بەی  رانی ەوبەڕێی 

خۆج  و  زبێنیشتمانی   لەگەڵەڕگڵیی،  شارێ و  ی  سەنای  مۆدەردەکانی  یێڕمی  ناگرەن  و  ەتێک  )پتواری  وه 

 (.  2011، 2دیتران

نە  ێبۆ و )کان  ەڕەگڵن. زبەکەدا د ەرتەم کەرانە لەنێ وسەکان باس لە بارودۆخی چەوەژینێکی زۆری توەیەژڕێ

گر  (نڵ مندا چەبێبە  کاری  ئەکەدئیش  رانە  ەنێوس ەستی  کەن.  لە  زیاتر  نافەوان  د ەرتی  ئیش  ن، ەکەرمیدا 

یاسای  ێرتەک لە  کە  بەکخڕێک  داکۆکی  و  کار  بناغەبێ ری  بەرییە.  نافەک  وامیەردەی  هۆی  ەرتی  بە  رمی 

دا کە ەکان پیشان د ەگەڵب(.  2008،  3باره )رگرسون ەنی کاری نالێئاسایش و شوبوونی  ە م، نەداهاتی زۆر ک

یان   ڵدانی زبڕێنی فێشون، لە نزیک ەکەکار د ڵدانی زبڕێف بنکەیلە رمی ەی نافەوێبە ش ڵزاران منداەبە ه

لەه شوەر  دەکرێن  ژارانە  ەزۆر هی  ێکبارودۆخلە  دا  ەنێو  النیکنیشتەجێ  بە  بنێمی ژەو  بۆ  ەڕەرخانی  تی 

(.  2005،  4ن. )کوادراەکەزراو ژیان دێنی پارێندروستی، و شوەوه، بارودۆخی تەئاوی خواردنکردنی  دابین

یە، بە ەانڤرانە و نامرۆەنێوسەچ  ەک ەپیسست و ەکی پێی کارەڕگڵ( زب2015) 5ران تل و دیووباتی ەڕبە باو

لە  ێکەن یەم کارەریکی ئەی کە خەو چینانەئک کە  ێجۆر ی کاری ڕکانی بازاەترین چینخەسارەتهەڵگرک 

پشتگوەناف کە  دیخراون.    ێرمین  و  خو  (2018)  6ران تمالیک  ئ  یەوەندنێبە  ژیاوی  ەفامی  زموونی 

ئەنابەپ پ  ەڕگڵزب   غانستانیەڤرانی  بندە یوەلە  لەگەڵ  دەی  پاکستان ڵە وەرپرسانی  لە  ئ  پیشان  یانتی  وان  ەداوه 

زۆر  ێلەگگرووپ کۆمەڵگان.  خەسارەتهەڵگرکی  ناو  دەئی  پیشان  پەدەوان  زبەنابەن  ب  ەڕگڵ رانی  م ەردەلە 

کردن  رتیلەو داوای ب ێچینەوەپێن پۆلیسن. لەکران لە الیستەبڵباجگیری و قۆ، تەزیەواردن، ئازار و ئەڵ ه

ند پیشانیان ەیە. ئیساری و شوجاعی زەسانە م کەژیانی ئکانی  ەندییەتمەک لە تایبێکەانە یەڕگڵزب   ەرەنابە م پەل

تاران  ەڕگڵ زب  ندیدارەکانیەیوەپ  ەرەفاکتداوه   لە  لە  ی  پەفاکت  ەڵەکۆمبریتییە  و  ەندیداریوە ری  تی ڵ بە 

لی  ە یاساگکوو  ەران وێکان و ئەزانییێنگی و خەرهە ف  ەرەژاری و فاکتەکوو هەرات وەغانستان و شاری هەڤئ

و   پەفاکتجیاکارانە  د ەیوەری  بە  شتدارەڵ سەست  و  شاری  بێی  زب ەڕێوازی  چوار ەئکان.  ڵەوبردنی  وان 

ئابوورنشەرچەس نافی  دەی  د ەرمییان  لە  بریتییە  کە  کردووه  بەئەوەرەستنیشان  دووباره،   ریاشد ەسپاردنی 

کە لە  ک  ێی بە جۆرەڕگڵیمانکار لە کاری زبەکردن لەگەڵ پەنشی ەیی و هاوبەی زۆریننکارە، خاوییەژڕێ

خاوەرچەس کەڕەگڵزب   داییەزۆرین  نکاریەشنی  سەکان  پەربەمترین  و  هەیە  زیاترین ەیمانکارە خۆییان  کان 

 (. 1399اری و شجاعی زند، ث)اییە. ەتیان هەڵ سەد

پەزیان زب  ەندیداریوەکانی  منداڕەگڵبە  تڵ ی  پرسە  بە  زبەکانیشەندروستییەن  لە  باوه.  ەڕگڵوه  زۆر  یدا 

تیی نزمی کار و  ێندنیان بە هۆی کوالەسەنەشەوه کە تەبنەک دەییخۆشەموو جۆره نەکان تووشی هەڕەگڵزب
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نە ناو  ەخەکانیان دەستە پیسە، دێبەکان دەوتنی لەگەڵ ماده پیسەرکەسانە بەم کەشی ئەنە لێژیانیان بوو؛ بۆ و

نی ێلە شو  ەڕگڵنی زبڵ مندا  یخۆن.ەوه و دەدۆزنەکان دەدانڵخۆراک لە ناو زب  ێندەجار ه  ێندەمیان یان هەد

ی کیمیایی،  ەکان و مادەییەر پیسییە ژینگەوتنە بەکوو ک ەی وترسەم  ێندەووی هەڕ ووبڕ  ڵی زبەوەکۆکردن

کانی  ەکانزا ژاراویی  ترسی ەم مەر دەبەل  ی مرۆیی وە وەمانبە  ندیدار  ە یوەکانی پەک لە پرسێووداو و زۆرڕ

ییە  ەڕگڵکانی کاری زبەوتەکێکی دیکە لە لێکەکارکردندا یە و کادمیۆمن. برینداربوون لە کاتی  ڤژووکوو  ەو

نی ڵ (. مندا2005نن )کوادرا،  ێمیشە واز لە کار بە ی کاتی یان بۆ هەوێن بە شڵ ی منداەوەتە هۆی ئێبەکە د

وەئامرازگ  ەڕگڵزب دەلی  جلەستەکوو  و  ناهەوبوانە  کار  بە  کارێنن، شوێرگ  گەکەنی  بە  ەیان  و  هۆی  رمە 

  نجامی ەئکە ک  ێ، بە جۆرێرکەندروستییان دەلە ت ەشەڕەهکوو برینداربوون،  ەترسیداری زۆری وەم  زیانی

لە بڵ م منداەدی ئەلە س  62.8دا  ەکان پیشان دەوەینڵکۆێل بریندار  کان  ەرەنڕێو ب  ژوتن لەگەڵ شتە تیەرکەنە 

ئ منداەبوون.  پڵم  تێراوەە  ناتوانن  خزمێزخراوانە  تەچووی  بکەندروستییە تگوزارییە  دابین  بۆ  ەکانیان  و  ن 

نەسەچار و  برین  سەخۆشییەری  خۆیان  تەکانی  بنکە  ناکەندروستییەردانی  و  ەکان  دڕن    ە نەکەوو 

 ییستەجەووداوی  ڕترسی و  ەن تووشی مڵ مندانیا  ەی نە تەڕگڵزب  (.2015باتول و دیتران،  )ری  ەسەخۆچار

ینی، سۆزداریشی هەیە کە بە هۆی  ەکۆمەڵیەتی، زتی  ەسارەخوەکوو  نی  ە ژخایێواری درەکوو ئاسەڵکا، بەد

   .(2017کار،  )پۆرتاڵی ڕێکخراوی نێودەوڵەتیترسیداری کاره ەبارودۆخی م

 وه ەژینێتو  وازناسیێ. ش13

ر ەلە س  ستێنیبەری  ووازی تیێرگرتن لە شەوکەڵتی و بە کە چۆنای  وازناسیێی شەبە ئاراست  ەوەژینێم توەئ

ئئاستی شاری   تیێنجام دراوه. شەتاران  داتاکانە شڵ قوەڵکە ه  ستێنیبەری  ووازی  بۆ  ێوازێوی  کی گونجاو 

تیێهمەرهەب ئڵ مندای  ەڕگڵزب  ریونانی  ناسینی  بۆ  تارانە.  شاری  لە  دیارده،  ەن  بە  م  داتاکان  و  زانیاری 

تەوکەڵک لە  نیوەدیمانکنیکی  ەرگرتن  کراوێپ ەی  کۆ  گەرتاسەسوه.  ەتنەکهاتوو  ی  ەـیان22  ناوکی  ەڕەری 

ل تاران  لە سەوەینڵ کۆێشاری  بە شەیان  نموونەوێر کرا و  ئامانجگیرەی  لە  ەردەبە لجار  ێندەدار و هی  ست 

گەه هێکەڕەر  لەگەڵ  دیمانە  گەنموونکرا.    داکانەڕەگڵزبلە    ێندەکدا  لە  لەگەڵ ەکەڕەگیری  دیمانە  و  کان 

ک ەخول  45بۆ    15  وان  ێلە ن  ک ەیەر دیمانەی هەنجام درا. ماوەوه ئەن گرووپی دیمانەکان لە الیەڕەگڵزب

ی  ەوێکان بە شەکەڕەی گە کە نیو  –وه  ێم شەکی شاری تاران بەڕەگ  22مانگ،    ێی سەبوو و بۆ ماو  ڕبگۆ

وازی ێها بۆ ناسینی شەروەهکران.    ێتاوتو  –کراو  نەی سکە وێبە ش  یەی دیکەکەو نیو  ڵقووەو نیو  ڵقوو

ئ تاکانە،  ەژیانی  شوەڕەگم  و  ن ێک  زبێجە شتینی  گەڕەگڵکردنی  لە  )ەکەڕەکان  تاران  کانی  ەبنککانی 

)قووەزێراوەپ  ەکەڕەگین( و  ڵ یسایکڕ تاران  لەسانەو کەردانیان کرا و ئەکان( سەکڵ کانی شاری    ێ وەی کە 

-سەم بۆ دەڵ بوون، ب  ەڕگڵنی زبڵ مندای ئامانج  ەگەڵی کۆمەوەای ئەڕرەسمان لەگەڵ کردن.  ەبوون دیمان

و    زانیاریخستنی   پزیاتر  باشتری  زبندەیوە ناسینی  هەڕگڵ ی  لە  گەی،  هێکەڕەر  لەگەڵ  دیمانە    ێ ندەکدا 

لە  ە دیمان  302کان  ەدیمان  ی گشتیەژڕێ  گیرا.  دایشڵساەورەسی گەک دیان، دیمانە لەگەڵ  ەلە س  50یە کە پتر 

بوو   لەوانەکدا  ێکەڕەر گەی لە هەڕگڵی زبەپیشوه بوو کە  ەم دیمانانە ئەیی ئەها هۆکاری فرەروەنە. هڵ مندا

کرا   ێی نوڵت و خاڵەحا  ێندە هدا ئاماژه بە ەوەژینێ واتە لە کاتی توەکایە؛ وکە بوەڕەو گەی بارودۆخی ئێبە پ

پ بە  ێکە  زبویستی  لە  پرسیار  و  هەڕەگڵ دیمانە  گەکانی  و  ەکەڕەموو  تاکەژڕێکان  زیاتری  هەی  ر ەکانی 

تێکەڕەگ بۆ  بوو.  دەک  و  زانیاری  توەمڵەوەواوکردنی  زیاتری  لەگەڵ شەدیمانەکورتوه،  ەژینێندکردنی  مان 

کان یان  ەکوو گاراژدارەو  ،نندیدا بووە یوەکان لە پەڕەگڵلەگەڵ زبوخۆ  ەاستڕی  ەوێکرد کە بە ش  ەسانەو کەئ



ستی  ەبەبە مین  ڵێب  ێبە. لە کۆتاییدا دکردەین( کاریان دڵیسایکڕوه )ەنانێکارهەرتی بەی کە لە کەسانەو کەئ

ناسینی  فام و  وڵ مندا   یەڕگڵزب  کانیستێنەبەوردتری  کردن  تەژێن  بوارەئ  کنیکیەی  کراوەم  شی  بە  ەش   .

داتاکان ش ڤەستی شیکاری و شرۆەبەم کربین،  قۆناغی )ێ وازی کۆدینگی سێی  و  بە    (تاوی ە ه  1397اشتراوس 

ه ئنرا  ێکار  کۆتاییەکە  خستنە  ەکەنجامی  لە  ەڕگڵ زبی  ستێنبەلی  ێ مۆدووی  ڕی  ئی  بوو.  تاران  م  ەشاری 

بێمۆد تکۆدینگی  می  ەرهەلە  و  تو   ری ەوەکراوه  بۆچوونی  یە.  ەوەژینێداتاکانی  کبە  و  بەشتراوس  و  ەربین 

بایەوەژینێداتاکانی توهاتووی  مەرهەی برو، تیستێنبەری  ووازی تیێی کە لە ش ەیێپ ها ەروەهخی هەیە.  ەیە 

بایەڵهستی  ەبەبە م ئاستی  ل ە شکاندنی   بە جۆرێ وه بە کار هەژینێتووه گرووپی  ەینڵکۆێخی  ک کە بە  ێنران 

لەگەڵ  ەدیمان گەتاککردن  بای  ەکەڕەکانی  داتا  کردەخدارە جیاجیاکان  کۆ  هەکانمان  لە  و  قۆناغەوه  کاندا  ەموو 

کۆکردنە تایبەب شیکاری ەت  و  چاودەکێپ داتاکان    وه  و  نواند  هاوکارییان  ی  ریێوه  لە  ەکاری  کرد.  کتریان 

دوا براپۆڕ  کۆتاییدا  الیمەرهەتی  لە  پسپۆەهاتوو  توڕن  بواری  منداەوەژینێانی  کاری  پەداچوونێ پ  ڵی  دا  ێی 

                         چاو کرا. ڕکانیان ەچوونو بۆ ڵخاکرا و 
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د  ەلە س  1رانی و  ێس( ئەک  9د )ەلە س  3غانستانی،  ەڤکان ئەڕەگڵس(ـی زبەک  290دی )ەلە س  96ی  ەوەتەن

خەک  3) پاکستاننەڵس(  بوون.ەه.  1کی  پیاو  زب  2موویان  ناو  س  95.5کان  ەغانستانییەڤئ  ەڕەگڵلە  دیان  ەلە 

خشان، ەدەلخ، بەبوو  ەوک  یەکانی دیکەزگا و شارێ کی پارەڵیان خەوانی دیکەراتن و ئەزگای هێکی پارەڵخ

 11ران و  ێئ   ەتە ی نایاسایی هاتوونەوێدیان بە ش ەلە س  89کن.  ەردەو  پانیگۆڕهی و  ەزنەفاریاب، بادغیس، غ

  14بۆ    11د  ەلە س  23متر،  ەن و کڵ سا  10کان  ەڕەگڵنی زبەمەدی تەلە س  2ی یاسایی.  ەوێدیان بە شەلە س

نی  ە مەندی تە ناون زیاتره. مامڵ سا  18نیان لە  ەمەوانی دیکە ت ەو ئن  ڵ سا  17بۆ    15دیان  ەلە س  30ن،  ڵ سا

بوو.  ڵ سا  14.2  ەڕگڵ نی زبڵ مندا لە  ەۆژانە کڕدیان  ە لە س  10ن  لە    27وه و  ەنەکەکۆ د  ڵزبکیلۆ    50متر 

دیان ەلە س  21کیلۆ و    200بۆ    151د  ەلە س  17کیلۆ،    150بۆ    101د  ەلە س  24کیلۆ،    100بۆ    51دیان  ەس

لە   لە    21فرۆشن  ەن دەتم  400بۆ    200نرخی  کانیان بە  ڵەکان زبەڕەگڵی زبدەلە س  63کیلۆ.    200زیاتر 

ۆژدا ڕوەر لە شێکاتژم  8بۆ    4دیان  ەلە س  21و زیاتر.    ٦٠٠دیان  ەلە س  16ن و  ەتم  600بۆ    401دیان  ەس

لە  ەلە س  10ر و  ێکاتژم  16بۆ    12د  ەلە س  23،  رێکاتژم  12بۆ    8د  ەلە س  46ن،  ەکەکار د پتر    16دیان 

پێکاتژم بە  بێر.  نزیکەراوردەی  کەه  15ی  ەکان  تارانەزار  شاری  لە  زبەخ  س  کە  ەڕگڵریکی  ی  ەژڕێین 

سەی لە  س ەک  نزیکێر  واتە  کەه  5ی  ە یان  مندا ەزار  داڕشتنی  تیە گرایێجن.  ڵسیان  ل  ڵزب  پالن  تاران  م  ەلە 

 وه وتی:  ەبار

 
شیکاری    ،پێیەی کە ڕێژەی زبڵگەڕە ئەڤغانستانییەکان لە دیکەی زبڵگەڕەکان زیاتره و سەرچەشنی زبڵگەڕییەکەشیان جیاوازه. لێرە بە دواوه  بەو  -1

  پەیوەست بە کۆمەڵگەی ئامانجی ئەم توێژینەوه تایبەت بەم گرووپەیە واتە زبڵگەڕانی بە ڕەچەڵەک ئەڤغانستانی.      
بەاڵم هاوشێوەی مندااڵنی دیکە    ،ستانییەکاندا دەبینرێ کە کچان لەگەڵ براکانیان لە دەورروبەری ماڵەکانیاندا زبڵگەڕی دەکەنلە ناو بنەماڵە پاک  -  2

لە داهاتوودا    ،پڕۆفیشنااڵنە زبڵگەڕییان نەدەکرد. شایەنی ئاماژەیە لە ئەگەری بەردەوامی بارودۆخی ئابووری ئێستا و زیاتربوونی ڕێژەی هەژاری
 ان و ژنانیش لەم کەرتەدا دەبینین. وەک لە ئێستادا ڕێژەیەک لە ژنان دەبینین کە خەریکی زبڵگەڕین.  بوونی کچ



زار  ەه  15م  ەسن کە ئەزار کەه  15ی  ەنین. نزیکڵێم ەتاراندا بخری  ەرتاسەلە س  ەکەژڕێ  ێوەر بمانهەگەئ

  20ک  ێک ەڕەیە گەوانە، لێس بەک  200ک  ێکەڕەگ   ەیەوانەجیاجیاکاندا جیاوازه. ل  ەکەڕەلە ناوچە و گ  ەسەک

بەک ]ئێس  ئێت.  فەوه چۆن  بۆ دەسییەزار کەه  15رمۆلە  ۆم  ئڕ ب  [؟وتووهەرکەتان  لە سێوانە،  ئاستی  ەمە  ر 

  122ن لە ەکەدا کار دەناوچانم ەی کە لەسانەو کەی ئەژڕێ تیەفرایەیە. من دەمان هەناوچ 122شاری تاران 

، من بە  ە سەزار کەه  15م  ەکۆی ئ  ەریکی کارن، لەزه کە خێزار هەه  15ی  ەژڕێم  ەستا بێداوه ]...[. ئ مەڵه

س ەزار کەه 5000وا نییە  مێبن. پ ڵمندایە ەوانەکیان لەڵێ کە کۆمم ڵێب ێوەمەوه، دەژینێک بە توەزموون نەئ

بۆ   ڵسا  18مان لە  ڵی کە مندا ەرجەو مەن. بڵن، مندا ەکەسانە کە کار دەم کەی ئێر سەک لە سە؛ یبکات  ەڕپێت

        1ت. ێچاو گرتبەڕخوار 
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تارانڵ مندا   یەڕگڵگرتنی زبچمیبهۆکاری    ی گرینگستێنبە  ێس لە  لە:    نن  بریتین  ئابووری و1کە  کوو ە( 

بنەه ناو  لە  ئڵەما ەژاری  ناو  ەڤی  لە  و  بن  ێند ەهغانستانی  ئ ڵما ەلە  ئابوورەرانییێە  و    ( 2،  ڵزب  یکان 

وەزانیی ێخ  ستێنە بەی  ەوێلە چوارچ  لتووریکە  –کۆمەڵیەتی   هاسەکانی  هەکوو  لە  مندا ەڕەرگیری  و  ڵتی  ی 

تۆزک ڕێژەی   و  زۆر  کۆمەڵیەتییڕوزای  وەه  تۆەکانی  خ ڕکوو  ئاشنایی  ێی  و  سیاس3زانی  وە (  کوو  ەتی 

شیاسای   و  بێجیاکارانە  زبەڕێوازی  س  ڵوبردنی  ئەلە  تاران.  شاری  ئاستی  سەر  پستێبە  ێ م  لە  ەکێ نە  وه 

 .  ەوەینەکەکیان شی دێندەوه هەرێندیدان کە لە ژەیوەپ

  60ژین و پتر لە  ەکاندا دەگوندیی  ەرەڤەدیان لە دەلە س  75کە    ەتەشیمەملیۆن ح  37ن  ەخاوغانستان  ەڤتی ئڵ و

ئەندێ خوەی نەکەکەڵدی خەلە س یڵ م وەوارن.  دنیایە.  ڵ ژارترین وەلە ه  ێکەتە  یەلە ماوتانی  ی  ەیە ک دەی 

بینیبوو، بەشەغانستان گەڤابردوودا، کۆمەڵگای ئڕ زینی  ەدابئابوورییە    ەشەم گەئ  مەڵ ی ئابووری بە خۆوه 

ژین ەتۆخدا د کی  ەژارییەک لە هەڵخدی  ەلە س  36ی  ەک کە نزیکێوه، بە جۆرەوتەکەن  ێژاری لەی هەژڕێ

ئ کەو  تاقمی  دابینەم  توانای  زۆرسانە  پێکردنی  لە  )وەداویستییێک  نییە  خۆیانیان  ی ئابوورتی  ەزارەکانی 

ژاری زیاتر ەی هەژڕێ  ڕشەوامی  ەردەو ب  ەنەالیەمەی هڕشە.  (2019؛ بانکی جیهانی،  2013غانستان،  ەڤئ

 وه:  ەایێڕی گ ەکڵەماەی بنژارەهوه ێم شەن بڵ سا 17ن ەمەکی تەڕێگڵکردووه. زب

  3کارن. ێموویان بەه. هر[ نا کو؟نەکەت کار دەکڵە امەژارین. ]بنەبارودۆخی ئابووریمان باش نییە؛ ئیتر ه"

بچووکترن.   خۆم  لە  هەیە  مندا  3خوشکم  خۆم  لە  هەیە  هڵبرام  بەترن.  تێموویان  برەکارن.  کم  ەیا نیا 

        "ت. ێنێخوەد

زگا  ێک لە پارێکەش یەزگایێم پارە. ئەرانێهاوسنووری ئراتن کە ەزگای هێکی پارەڵکان خەڕەگڵی زبەزۆرب

ه ئەژارەزۆر  هڤەکانی  منداەغانستانە.  کە  کردووه  وای  مڵ ژاری  بە  دابینەبەن  بنکردستی  لە  ێشەی  ک 

ئەرەب  ڵەما ەبنچووی  ێت بکێو  کۆچ  هۆی  ەران  بە  و  کۆمەڵیەتییڕتۆن  پرۆسەه  ناو  بچنە  ی  ەکانیان 

 
کەسە. )بڕوانە   565هەزار و  4کەسە و ڕێژەی مندااڵنی زبڵگەڕیش  968هەزار و  13بە بەکارهێنانی شێوازێکی دیکە ڕێژەی زبڵگەڕەکان  - 1

 (.  231-33: 1398 ،انجمن حمایت از حقوق  کودکان



منداەییەڕگڵزب زبڵ وه.  ئ  ەڕگڵنی  خەلەگەڵ  کێندامانی  و  خزم  هاوەزان،  و  زبڕێس  نیازی  بە  ی  ەڕگڵیان 

ن وتی: "لەگەڵ ڵ لە منداک  ێکەوه. یەکاتەانە هاتنیان بۆ ناو کار ئاسان دڕم تۆەن. ئەکەران کۆچ دێو ئەرەب

لە ئەمامم و ئامۆزاک  م وەبراک دا  ێکاری تغانستان  ەڤوان هاتبوون، چیتر ئەشتر ئێ وه هاتووین، پەغانستانەڤم 

ئەن هاتینە  لێبوو،  بکەڵگەره  کار  تەهاوسین."  ەیان  لە  کەمەرگیری  زک ەنی  و  یم  زۆر  لە ێکەوزای  ک 

هەهۆکار مندا  کانماڵەبنەژاری  ەکانی  کارکردنی  سڵ و  ئەنە.  زک ەژڕێی  ەوەرباری  وی  لە  تی ڵ وزا 

ک  ێر ژنەبۆ ه  ڵمندا  4.64زایینی    2016ی  ڵشتا زۆره و لە ساێژه هڕێم  ەم ئەڵ می کردووه بەغانستان کەڤئ

 کان وتی:  ەڕەگڵک لە زبێکەیدا ەم بوارەر لەه .(2019)پۆرتالی ئامار،  بووه

کمان هەیە. ێدایک و باوک ێدانە دایک و باوک: س 4خوشکین،  10برا و  6سین، ەک 20ستا ێمان ئەکڵەماەبن

 س.  ەک 16 ەتەبوونی هەیە کە ڵم ژنانە مندا ەر کام لەژنی هەیە. لە ه ێباوکم س

کی دووقات  ێختەمدا زەنی کەمەرگیری لە تەرات و هاوسەو شاری هغانستان  ەڤرگیری لە ئەوازی هاوسێش

یان ەکان زۆربەڕەگڵی دیمانە لەگەڵ زبەرێوه. بە گوەی کارەنە ناو پرۆسێی ب ە وەن بۆ  ئڵ ر منداەخاتە سەد

ر ەدا هکانەتڵەی حاە. چونکە لە زۆربنەکەرگیری دەهاوس  نڵ سا  18نی  ەمەمتر لە تەک،  یداڵنی منداەمەلە ت

تەل دێ کاندا کچەناو خزم و ناسیاو  ەل  اد ەنەمەو  "دیاری"  بۆ  لە ژەکەکیان  داب  ێ ندەهی  رەر کاریگێن.  -لە 

لەگەڵ   ێی بتوانە وەبۆ ئ  کەباوکی کچە  ەش" بدا بە شکێک "پەزۆر و  کیەیەه پارڕب  ێبەکان، زاوا دەریتەون

ستۆی ەلە ئ ەرەرگیری و خانوبەنگی هاوسەکانی ئاهەچووێی تەها دیکەروەهرگیری بکات. ەی هاوسەکەکچ

کار    ڵندین ساە رگیری چەچووی هاوسێکردنی تبۆ دابین  ێبەناچار د  ڵر بۆیە منداەتی. هەیەکەماڵبنەزاوا و  

 وه:  ەتێڕێ گیەد ەڕگڵنی زب ڵ ک لە منداێکەیبکات. 

د بد  150  ێبەدارم، دزگیرانەمن  بە خەملیۆن  ئهزوورەم  دێم. الی  ئەنڕکەمە ژن  بەگەوه.  بە  ب  ێر    ێ جیاز 

ین بە  ەن بدەملیۆن تم 150بۆ  100 ێبەد ێوه بەر بە جیازەگەم ئەڵ ین بە باوکی بووک؛ بە ملیۆن بد 35 ێبەد

 باوکی بووک. 

ئەغانستانییەڤئ بۆ  ت ە وەکان  بتوانن  بەچووی هاوسێی  بەت ئەتایبەرگیری،  دەپار  ڕە و  بری کچە    ێ بەی کە  لە 

م  ەر ئەهکاندا،  ەتڵە ک لە حاێت. لە زۆرێبەن و داهاتیان هەکار بک  ێبە ن، دەدابین بکن بە باوکی کچ،  ەبید

کۆچ  ستێنبە  ێتوانەد  ەتڵەحا ئبۆ  بۆ  دێکردن  و  کۆکردنێپس ەران  کاری  زبەوەکی  مندا  ڵی  ناو  ن  ڵ لە 

کبڕەخسێنێت کۆکردنە؛  سێبب   ێ توانەد   ڵزبی  ەوەواتە  داهاتەرچاوەتە  دابینک  ێی  چووی  ێ تکردنی  بۆ 

ئەهاوس هەرگیری.  و  جیاکاری  دژی  ەواردنانەڵ و  لە  کە  بەکۆچبی  کۆچبەتایبەران  ئەت  غانستانی  ەڤرانی 

  ە چواریان  ەیاسای پیشدات.  ەی هان دەڕگڵکوو زبە ت وەی تایبەپیش  ێندەو هەرەوان زیاتر بەئ  ێبەدروست د

غانستانی  ەڤرانی ئەنابەم یاسایە پەی ئێبە پ  1یە. ەانتڵە م حاەک لێکەراندا یێرانی بیانی لە ئەنابەی پکانەتدارڵەمۆ

کاری بیناسازی،  لە:    م چوار گرووپە بریتینەن، ئە کار بک  دا کیەرەی سە لە چوار گرووپی پیشنیا  ەتوانن تەد

خشتدروستی  ەخانەکوور کشتوکاکردنی  کاری  دیکڵ،  و  پیشەی  گرووپە  ژکان.  ەییەی  گرووپە رلقی  ێلە 

کان ەینی ماده کیمیاییڵ یسایکڕو  ڵی زبەوەنانێکارهە و ب ڵنوغرۆکردنی زبکوو ەی وەپیش ێندەکاندا هەییەپیش

غانستانی بۆیان هەیە ەڤئندانی  ەت لە تاران هەیە کە شارۆمە ی تایبەک لە پیشێستێڕها پەروەین. هەکەدی دەب
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ه وە پیش  ێندەلە  بەی  زبەوەنانێکارهەکوو  گواستن   ڵی  پالستیکیی  ەچووزیانی  ەوەو  و  ئیش  ەئاسنی  کاندا 

 ن. ەبک

لە شاری تاراندا   ڵی زبەوەوازی کۆکردنێشرمی لەگەڵ  ەرمی و نافەف  کەرتیلە    ڵی زبئابوورندنی  ەسەرەپ

منداستێنبە کاری  بۆ  حەژڕێکشانی  ەڵ هخساندووه.  ڕەن  ڵ ی  گۆەمشیەی  تاران،  شاری  ش ڕتی  وازی  ێانی 

شاری    ەل  ڵوی زباڵربەبکی  ەیەبارەبوونی قنان بۆتە هۆی دروستێ کارهەی بەژڕێکشانی  ەڵنان و هێکارهەب

ی تاران. وانەکانی شارەگرینگ  لێنجەەک لە چێکەبۆتە یپاشخوان  یان    ڵزب  ریەوبەڕێک کە بێتاران، بە جۆر

داهات کە ڕکی پەسازییەی بۆتە پیشە وەنانێکارهەبو    ڵۆکە زبڕوە، ئڵی زبدنوبرەڕێشانی بێکلێنجەچەب ڵلە پا

ر کامیان  ەن هەکەدری  ەدانەرمایەدا سەم بوارەی کە لەسانەو کەپاشخوان و ئکخراوی  ڕێکان و  ەوانییەشار

زار  و  ەه  7ن. لە شاری تاران  ەست بخەد  قازانج وەدا  ەم بوارەن لەوەئدای  ەوەڵکان هەک لە جۆرێبە جۆر

زبۆت  500 دەرهەب  ڵن  س  35کە    ێم  زبەلە  وشکە  ڵدی  سازمان  ەڕپڵ)مای  تهرانی  پسماند  زب(مدیریت    ڵە . 

تاران لە هەشاریی لە  نافەف  کەرتیر دوو  ەکان  بەرمی و  د ەڕێرمی  بێبرەوه  )کام  لە  ەوبەڕێن  کەرتی  ری!(. 

پرۆسەف کۆکردنەرمیدا  جیاکراوەوەی  وشکە  پاشخوانە  شارۆمەی  سەکانی  لە  تارانی  سەرەندانی  بە    ێ تادا 

شارەگڕێلە  واز  ێش ئەتاران  وانیەی  دەوه  بەهۆد.  1:  ێ درەنجام  پ2وه؛  ەنانێکارهەی  ی  ە فتانەحدانی  ێ. 

وشک پەکۆکراو  ەپاشخوانە  بە  شارەکان  و  وانەیمانکارانی  تاران  نیلیی.  3ی  میکانیزەکۆگا    1100ی  ەکانی 

گو بە  وتەرێلیتری.  جەرپەسی  ەی  ڕێژیی  تەگرایێرشتیاری  شار  پالن  تاران،  ۆژانە  ڕوانی  ەپاشخوانی 

زبۆت  400ی  ەنزیک د ڵن  کۆ  وشک  نزیک  ەکاتەی  واتە  س  15.26وه،  پاشماود  ە لە  دیکەکەو  الی  ەی  ن ەلە 

 وه.  ەتێکرەوه کۆ دەرمییەرتی نافەک

یر کراوه، ەدراو سە نێپەگڕێوه بە  ەکانەرەنده گشتی و یاسادانەن ناوەی لە الیەوەای ئەڕرەرمی سەرتی نافەک

خەیەژڕێم  ەڵ ب زۆری  وەڵکی  بۆ  منداێک  لڵ نە  دەرتەکم  ەن  ئیش  ناکارامەکەدا  کەن.  فەبوونی  رمی  ەرتی 

  تێچوویی مەزۆر، ک  خشیە پانتای سوودبو،  اڵربەب  ئابووری  یڕی پاشخوانی شاری، سوورەبەوەڕێی بەبازن

لە    ڵی زبەوەی کۆکردنت ەکردنی چۆنیرێلە چاود   زی ێهێب می یان  ەرخەمتەیمانکاران، کەنکاران و پەبۆ خاو

کان ەرەی فاکتەیمانکاران و دیکەن پەلە الی  ڵی زبە وەکردنی یاساکانی کۆکردنەچاونڕەوه،  ەنکارەن خاوەالی

ب ئچمیهۆکاری  کەگرتنی  پن.  ەرتەم  سێ چاود سای  ڕێی  ێبە  بە  کۆکردنەری  میکانیزمی  پاشخوانە  ەوەر  ی 

)ەوشک لە  ەه  1391کان  تاوانێرپەسبە    ەئاماژ  30  یەگڕبتاوی(،  و  پەچی  گرە یوەکانی  بە  ستی  ەبێست 

وەکۆکردن پاشخوانەوەجیاکردن  وه  وشکی  کرەە  زۆراکان  لە  ێوه.  ئبڕگەک  ش  ەیاسڕێم  ەکانی  ی ەوێبە 

ئاماژه بە  ەاستڕوخۆ و ناەاستڕ نافەوێبە ش  ڵی زبەوەبوونی کۆکردننایاسایی وخۆ  نە ێن؛ بۆ وەکەرمی دەی 

ه  17ی  ەگڕب بوونی  بە  وەفاکت  ێندەئاماژه  جیای  کەری  تەکوو  کۆە تفی،  بە  داشق  ڵلیس    18ی  ەگڕب،  ە و 

ب بە  بەزگێونانی  ێکارهەئاماژه  بەوەنانێکارهەی  بە)چواردیوارییت  ڵە مۆێ ی  و  بە    26ی  ەگڕکان(  ئاماژه 

گە جیاجیاکان  ڕواتە بەتن؛ کڵەمۆێ ی بری بیانەنابە یان پ  ەمەنیان کەمەتکا کە  ەە دکارانێکرو  ەئنانی  ێکارهەب

ی  ەوێبە ش   ڵی زبەوەها کۆکردنەروەن. هەکەد  رمیەنافی  ە وێبە ش  ڵزبی  ەوەبوونی کۆکردنەغەدەئاماژه بە ق

بێرمی زۆرەناف لە  پ ەبێگر  کانیەگڕک  کۆکردنێستی  میکانیزمی  زبەوەدانی  )ڵی  تاوی(  ەه  1391ی وشک 

د ێشێپ خاەل  لە  ئەشێاکڕرنجەس  ڵەکات.  ئڕێم  ەکانی  کە  ەوەسایە  پیە  تاوانی  هلێشێ بە  لە  ەکردنی  کام  ر 

ئەگڕب ئابووری  ڕێم  ەکانی  ئ  ێچەدێ و  .  کراوەچاو  ڕەسایە سزای  لە سوودی  ێ رپەشنە سەم چەکە  چییە جگە 

ن د   ێبەئابووری  خاوەکیهیچی  بۆ  پەی  و  تەنکار  پێیمانکار  چونکە  نییە،  ش ەیمانکارەدا  بە  وازی  ێکان 



تدا  ڵەحا  ێندەسزایان بدا و لە ه  ێتوانەنیا دەوانی تەن و شارەکەل دێشێسایانە پڕێم  ەکانی ئەگڕجۆراوجۆر ب

 هەڵدەوەشێتەوە.  ەسزاک

 

 کانی ەندییەیوەی و پەڕگڵ نجامدانی زبە وازی ئێ. ش43

پرۆس بەلە  دتەتایبەی  و  ئەئەوەرەکردن  شارڕوەسپاردن،  زۆر  وانیەۆکە  ئێتاران  لە  خۆی  ەرکەک  کانی 

کۆکردنەو جیاکردنەکوو  و  زبەوەوه  ئڵی  خستۆتە  تایبەکستۆی  ەی  ئەپو  ت  ەرتی  پەیمانکاران.  سپاردنە  ێم 

کۆمەڵیەتییەرپرسایەب شارەتییە  وەکانی  ناوەوانی  گشتێکندە ک  بی  هەتایبەی  لە  زبەمبەت  کەڕەگڵر  م ەکان 

ی وشک  خوانپاشی  ەوەکانی کۆکردنەمیکانیزمسپاردنی  ێستی پ ەبێگر  336ی  ەگڕی بێنە بە پێوه. بۆ وەکردۆت

شارەخاو واتە  هەنکار  لە  س ەکر  ەمبەوانی  خەیێسی  و  هۆی  ەسارەم  بە  پتی  هیچ  ە کاردای  یمانکار 

نییە.  ەتییەرپرسایەب بڕێکی  تارانیش  پاشخوانی  چاودێپ  تی ەرپرسایەکخراوی  و  سێسپاردن  بە  ر  ەری 

 وه.  ەوانییە کانی شارەناوچک و ەڕەگستۆی ەیمانکارانی خستۆتە ئەپ

نافەگرتنی کچمیبۆ ب  ستێنبەی جۆراوجۆرە وێیمانکاران بە شەپ نیان خۆش  ڵ نانی منداێکارهەب  رمی وەرتی 

ی کۆکردنەئ  مەکەکردووه؛  زبەوەوان  سکانیان  ڵەی  دانگی  ەهر  ەبە  دوو  پاشەبر  و  ش  ەدابۆ  ەڕنیویانی 

وه. ەنەکەکان کۆ دەکەڕەی گڵوه زبەنانێکارهەبکارانی  ێی کرەگڕێیمانکاران لە  ە یانیدا پەکردووه. لە دانگی ب

کانە لە ناو  ەڕەم گەی ئڵزب ت،  ێکوو وان ەی وەکینەم ێند ەرگرتن لە هەوکەڵش بە کەوەنانێکارهەکارانی بێکر

ی کیلۆیی بە  ەوێواتە بە ش وه  ەنە کەی کە کۆی دڵەو زبەی ئەبارەی قەرێوه و بە گوەنەکەوه کۆ دەکانەدانڵزب

وت کە  ەرکەدبۆمان  کردمان،    ەڕگڵکارانی زبێی کە لەگەڵ کرەو دیمانانەی ئێفرۆشن. بە پەیمانکارانی دەپ

ش ەئ بە  مامەوێوان  هەناوی  یەند  زبەر  کیلۆ  نرخی    ڵک  پەتم  400بە  بە  دەن  هەیمانکاران  ها ەروەفرۆشن. 

 کانیان دابین کردبوو.  ەڕەگڵبوونی زبێجە نی نیشتێدا، شو ە وەنانێکارهەبکان لە ناو ەیمانکارەپ

یمانکاران بە  ەدا، پەدانگم  ەل وه.ەنێکرەکۆ درمی  ەی ناف ە وێتی بە شەواوەکان بە تڵەۆدا زب ەڕنیوی پاشەلە نۆر

ی ەوەسووم" یان پشک، ئیزنی کۆکردنڕست "ەبێ ی گرێبە پ  ەڕگڵزبە کەسانی  بک  ێکەڕەر گەهدانی  ێکرەب

ندی  ەوانی و ناوەکە ئامانجی شار  ێر چاو بەبەمان لەتە م بابەئ  ێبە ت. داکەردەرمی دەی نافەوێکان بە شڵەزب

ب و  پەتایبەپاشخوان  ئە ت  لە  ەوەیمانکاران  کە  ئە گڕێیە  شەی  کۆکردنێم  زبەوەوازی  قازانج ڵی  زیاترین  ە 

ت  ەرتی تایبەیمانکارانی کەبە پ کانیەرکەلە ئ ێندەه ،ریێسپ د وەەرەوانی بە دەاستیدا شارڕلە ن. ەست بخەد

ر ەری بە سێسای چاودڕێی  ەرێم بە گوەڵ یمانکاران، بەستۆی پەیخاتە ئەوه و دەتێدزەکانی دەرکەخۆی لە ئ

کۆکردن پاشخوانەوەمیکانیزمی  )ەوشک  ەی  وەئ  ێند ەهتاوی(،  ە ه  1391کان  چاودەرکی  سێکوو  بە  ر  ەری 

پ پەیوەندیدارەکانی  یمانکاران  ەکاری  و ڕێکخراوه  شارەوانی  کراوه  بۆ  لە زۆربدیاری  حاەکە    کاندا ەتڵەی 

ئامانجی   وه،ەشە کی دیکەالیلە بن. ەازی دڕختی ەنیا بە سزای ن ەنن و تێنوەی د ەمرخەمتەکدا ەم بوارەلوان ەئ

بەپ لە  هێکارهەیمانکاران  بێنانی  مندا ەتڵەمۆێ زه  و  وڵ کان  هێهستەدەن  هێنانی  کاری  لە ەزی  و  رزان 

ب  قازانجینجامدا  ەئ و  پ ەزیاتره  ئەیێو  کە  پەی  کۆچبەم  منداەیمانکارانە  و  ئڵ ران  بۆ  ەڤنی  غانستانی 

 ەسەرەی ککردنکوو بیمە، دابینەکانیان وەتییە یاساییەرپرسایەی بەن، لە زۆربەبەبە کار د  ڵزبی  ەوەکۆکردن

 رن. ێبوە انە خۆ دەڕگڵو زبەبوونی باش و خۆراک بۆ ئێجە نی نیشتێکردنی شوکار، دابین کانیستەرهکەو 



کان  ڕەەگڵیان پشک لەگەڵ زب  1سووم" ڕست "ەبێگر  یێۆدا بە پ ەڕنیوی پاشەیمانکاران لە نۆرەوترا پگک  ەو

د پەکەئیش  کاریان  یان  "ەکەد  ێن  "ڕن.  یان  ن ێستەبێگرکردن"  سوومڕسووم"  لە  یان  ەڕەگڵزبوان  ێکە  کان 

لەگەڵ  ەڕەگڵزب"ئاغا"ی   گەپکان  نوەکەڕەیمانکارانی  یان  تاران  شاری  ئەرەنێکانی  کە  رکی ەکانیان 

ی ەوێی بە شەیان ئاغاک  ەڕگڵسی زبەک کە کێردراوه، بە جۆرێسپ   ێیان پڵی زبەوەنانێکارهەو ب  ەوەکۆکردن

کی  ەڕەکە لە گ  ێبدر  ەڕگڵ سانی زبەئیزن بە کوه  ە گڕێم  ەی لەوەیمانکار بۆ ئە دا بە پە ک دەیەه پارڕمانگانە ب

زب بک  ڵدیاریکراو  پ وه.  ەنەکۆ  گرەئی  ێبە  وڕ)  ەستەبێم  هەنێسووم(  کام  ەی  کرە لر  زب ێم  لە  ەڕگڵکاره  انە 

دەالی ئاغا  ب  ێدرەن  گە وەنانێکارهەبە  وەڕەی  ناسینش  ەوەنانێ کارهەب  ک  هەوەبۆ  لەی  کام  کارتەر  ک  ێمانە 

ئەردەد بۆ  کاتە وەکا  کێی  کە  زبەک  پشکن  ەڕگڵسانی  پەتووشی  پیاوانی  یان  دەیمانکارەران  ئێکان  و ەن، 

پەکارت د  ێیان  ئەدەپیشان  بۆ  دەوەن  بن  ڵی  ئنیا  کرەکە  گکاری  ێوان  لەڕەکام  بارەکن.  زبەم  ی  ێکەڕگڵوه، 

دڵ سا  18ن  ەمەت "بەتێڕێگیەن  ئەنانێکارهەوه:  بۆ  ئە وەوه  بێی  گەمە  بک  ڵزب  وک  ەڕەینە  بەینەکۆ  ی ڕوه 

،  ێگرەدهەڵ  ێکمان لەیەنێ. ئاغا ونە زار تمەه  700ستا بۆتە مانگی دوو ملیۆن و  ێت. ئێگرەردەک وێملیۆن

 هەیە." لدا ێیان لە ئۆتۆمبەمێی ئەنێکان وەرە کات. پشکنەکانمان کارت دروست دەنێ وه بە وەنانێکارهەب

 :  ەڵێ کان دڵەکی دیکە لە منداێکەی

مانگ دەدەین؛  ڕسووم  لێرە  ڕسووم   ێ"ئێمە  ئەگەر  بکەین.  ئیش  بدەن  ڕێگە  ئەوەی  بۆ  دەدەین  ملیۆن  سێ 

 .ن، بزانن کێ پارەی نەداوە دەیگرن و لێی دەدەن"ێنەدەین، ئەوان دێن دەگەڕ

دیکێجۆر گرەکی  شەبێی  بە  کار  یان  ەوێستی  پشک  نی  پێپوورسانتی  و  ئاغا  چەلیمانکاره.  ەوان  شنە  ەم 

وان خۆیاندا ێتاوه لە نەرەسر  ەکوو هەڵ، بایمانکار نادەدیاریکراو بە پکی  ەیەه پارڕدا، ئاغا چیتر بەستەبێگر

  ێ یمانکار بەبۆ پ  ێبە دی دەند لە سە کان بۆ ئاغا و چەکۆکراو  ڵەی زب ەبارە دی قە ند لە سەچن کە  ەکەدیاری د

یمانکار بفرۆشن. نرخ  ەکان بە پڵەکی دیاریکراو زبێبە نرخ  ێبەکاران دێستە، کرەبێم گرەئ  یەرێیان بە گو

        وتی: گن ڵ سا 19ن ەمەکی تەڕێگڵزبوه ەم بارە ت. لێبە یمانکاران دیاری دەوه و پەنانێکارهەن بەلە الی

ک ەیە ه پارڕنانە. هیچ بێکارهەب  هۆیدی  ەلە س  60دی هی ئاغایە و  ەلە س  40د  ەد لە سەم باره لە کۆی سەئ

نان گیر ێکارهەی بە وەبۆ ئکارانە بدا  ێم کرەی ئەپار ێبەئاغا د  ەدەلە س  40م  ەکۆی ئ  ە لییە.  ەژڕێ،  ێرناگرەو

 دات.  ەکارانە نێم کرەب

منداێکەی لە  زبڵ ک  گ  ەڕگڵنی  شارەڕەلە  سئاۆژڕکی  ەکی  زب ەبارە وا  فرۆشتنی  نرخی  بە  بە ڵەت    کان 

 تی:  ەیمانکار وتوویەپ

هەئ باره  کیلۆی  ێنرخ  شتێکر  ەم  پالستیک  هەیە؛  کیلۆی  ەتم  700کی  پیت  کیلۆی  ،  ەنەتم  900نە،  ئاسن 

نان کیلۆی  ەتم  250ش کیلۆی  ە، شووش350، کارتۆن  ەنەتم  400 نایلۆن، شتی پالستیکی  ەتم  400ن،  ن، 

 ن. ەتم 700
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سەوەانێڕگ دەرەی  پیشان  هکە  دا  ەوه  زبڵەحا   ێند ەلە  پەوێهاوشکان،  ەڕەگڵتدا  لە  ەندییەیوە ی  کار  کانی 

گەوەنانێکارهەب )کەشاریی  ەکەڕەکانی  فەکاندا  کەرتی  لە  نافەرمی(،  زبەرتی  نرخی ڵەرمیشدا  بە  کان 

پ بە  نوەدیاریکراو  یان  دەرەنێیمانکار  گشتی  نفرۆشەکانیان  بە  لە کەندییەیوەپ.  نافەکانی کار  بە  ەرتی  رمی 

یمانکاران و ەن پەسووم لە الیڕکان و نرخی  ڵەنرخی فرۆشتنی زبک کە  ێیە بە جۆرەرانەنێوسەتی چەواوەت

و ەی ئێدرا و بە پ  منجاەئ  ەڕگڵسانی زبەی کە لەگەڵ کە و دیمانانەی ئەرێبە گوت.  ێب ەکانیان دیاری دەرەنێنو

تەکەڕەگ کە  دێ ی  کار  زبەکەیدا  شەڕەگڵن،  بە  بە وێکان  مانگانە  نەیەپار  ڕەی  لە  و    2وان  ێکیان    500ملیۆن 

ی ەبارەکان و قڵەنرخی فرۆشتنی زبی  ێها بە پەروەیمانکار. هەدا بە پەن دەملیۆن تم  4تا  ەن هەزار تمەه

زبەوەکۆکردن الیڕلە    ڵی  لە  زبەۆژدا  بەد  ەوەکانەڕەگڵن  داهاتی  ین  ڵێتوانین  زبەۆژانڕکە  بە ەڕەگڵی  کان 

ە  ڵم خا ەیان بەسانە  ئاماژەم کەی ئەزۆربدا ەی کە لە کاتی دیمانەیێو پەو ب ەنەزار تمەه 71ند ە ناوی مامەوێش

لە  ەد -ی مامەوێوان بە شەی ئەی داهاتی مانگانڕتوانین بەواتە دەک  ، نەدەک پشوو دێۆژڕدا  ەفتەحکرد کە 

         1نین. ڵێمەن بخەزار تمەه  860ک و ۆنێند بە ملیەناو

زۆربەڕەگڵزب چوارچەکانیش  لە  توەوێیان  خزمایڕی  خە ی  کارن.  ەتیدا  تۆەئریکی  دابینڕم  بە  کردنی  انە 

کۆچب بۆ  وێنو  ەرەزانیاری  ئڵ کانی  ئەڤتی  دەغانستان  پرۆس  ەننێهەوان  زبەناو  ال وه.  ەییەڕگڵی  کی  ەیلە 

کۆکردنوه  ەدیک کاتی  زبەوەلە  گوڵی  بە  ئەرێیش  تۆ ەی  زبڕم  د  ڵانە  نیشتێشووه.  ەنەکەکۆ  بوونیان ێجەنی 

م  ەک کە ئێنە کاتێبۆ وبن.  ە ش دەانە دابڕم تۆەی ئێ باشووری شاری تاران بە پ کان لە  ەکڵلە ناو قووت  ە تایبەب

پارچە زەک ئەد  ێبە کر  ێوەلکان  ڵەی زبەوە و جیاکردن  ڵی زبەوەبۆ گواستنک  ەوییەسانە  پارچە ەگرن،  م 

خۆیاندا ەز ناو  لە  زۆرب،  وییە  لە  حاەکە  هاوئە سەککاندا  ەتڵەی  خزمنێکان  و  دەداب  ،تنیک  کار  ەکەش  و  ن 

 وتی:  گشداربووان ەک لە بێکەدا، یەم بوارەر لەن. هەکەد

وه. ەینەکەبار بۆ خۆمان کۆ د  ن، خۆماکیان ماممەە ین. یەکەسین. خۆمان بۆ خۆمان ئیش دەک  ێستا سێمە ئێئ

 وه. ەینەکەکۆ د ڵم زبەکەمامڕەوه و منیش لەگەڵ کوەکاتەن دێره خاوێکیان ماممە کە ئەی

ی  ە بنکک لە  ێش ەب  ە سەک  ێم سەیە کە ئەوەسین" ئە ک  ێستا سێمە ئ ێی " ئەستڕست لە  ەبە دا، مە وەانێڕم گەل 

نزیک  –)گاراژ(    یانڵزب د ێس تەک  50یەکە  ئیش  بە کر،  نەکەیدا  ئ  ێبۆ خۆیان  تەگرتووه و  دا  ێوان کاری 

 تنیکییە.  ێی ئ ندە یوەمای پەر بنەناوه کە لە سێک هێ کیان پ ێبۆ خۆیان گرووپ ەسە ک ێم سەاستیدا ئڕن. لە ەکەد

وەئامرازگبە  کان  ەڕەگڵزب داشقەلی  تەکوو  عارە،  ئۆتۆمبەلیس،  و  وانێبانە  و  زب ێل  دڵەت  کۆ  وه. ەنەکەکان 

زبەوەکۆکردن ئۆتۆمب  ڵی  بێبە  دانگی  لە  ژەل  لە  چاودێیاناندا  بێر  ئەنانێکارهەری  د ە وه  ت.  ێدرەنجام 

م ئامرازانە  ەب  ڵی زبەوەی کۆکردنەبارە و ق  ەئاسانتردیکە  کانی  ەت لە چاو ئامرازێبە وان  ڵی زبەوەکۆکردن

ئ دێئۆتۆمب م  ەزیاتره.  کەب  ێدرەالنە  کەسانەو  لە  کە  فەی  دەرتی  ئیش  کەکەرمیدا  لە  نە  نافەن  رمی.  ەرتی 

ن بە  ەیدەد  "ئاغاکان"سانە  ەرەشنە کەم چەنن. ئێبانە بە کار دەکان داشقە یان عارەڕەگڵی زبە کی دیکڵێەکۆم

چووی ێ ر تەبن راەبە ئاغاکانیان یان لە بن  ەدەک دەی ە ه پارڕب  ەوەئ  رەبن راەکانیش لە بەکارێو کر  کانەڕەگڵزب

ر ەگەیە کە ئە داشق  نانیێکارهەکان کاتی بەڕەگڵکانی زبەشێک لە کێکەیفرۆشن.  ەئاغاکانیان دبە    ڵداشقە زب

ک بن،  ەڕەریکی کارکردن لە گەوان خەر ئەگەک، ئەڕەوانی لە گەشار  یکانەزێکردنی هیرسەۆژانی  ڕلە  
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ن.  کارێن بەبک  ێجە بێکی دیکە جەیەدیسان بتوانن داشقی  ەو کاتەتا ئەو ه  ێگیرەد  ێ یان لەکەو بار  ەسەرەک

 :  ەڵێستین کە دەن ببڵ سا  19ن ەمەکی تێنجەی گەن پشت بە وتیتوانەوه دەم بارەل

شارەپیاو پەکانی  گیرمان  زۆر  داشقەدەد  ێوانی  دەکەن،  جنندێهەن.  ەبەم  دێجار  ن، ەکەد  ەڕش  ،نەدەو 

دەکەداشق ئ ەبەم  داشقێن،  دەیە مە  دیکە  ه  ین،ڕکەکی  بووه،  ئەزۆر  لەداشق  20ستا  ێتا  ه  ێیان  ر ەبردووم، 

 م. ڕکەن دەزار تمەه 180ک بە ەیەداشق

ن  ەڵێی دێلیسانە )کە پەو تەوان ئەئوه.  ەنەکەکۆ د  ڵ لیس زبە تفی" یان تەکان بە "کەڕەگڵی زب ەکی دیکێتاقم

دەک زبڵکۆ  ەنە خەتفی(  و  ئڵەیان  ناو  لە  تەکان  دەلیسانەو  کۆ  زبەنەکەدا  کوه  ەکۆکردنڵوه.  چاو ەبە  لە  تفی 

ی  ەوێبە ش  ڵگرتنی زبەڵش بە هۆی هەوەر ئەبەر لەو ه  ێگیرەدەڵدا هێمتری تەی کڵکانی دیکە زبەسەرەک

زیاتره.  ەدژوارییوخۆ  ەاستڕ هکی  گ  ێندەلە  شارەکەڕەلە  کەکاندا،  کەوکەڵوانی  لە  لی ەگەسەرەرگرتن 

ی  ەتوانین ئاماژه بە قسەدا د ەرێلوه.  ەنەکەکۆ د  ڵلیس زبە کان بە تەڕەگڵکردووه و زب  ەغەدەی قەکوو داشقەو

تڵێ رمنداێم زب ڵ سا  16ن  ەمەکی  بەبک  ەڕگڵنی  کە  شە ین  وێم  بڵ وه  "هۆی  پرسیاری  نانی  ێهەکارنەمی 

      دایەوە:  ؟چییە ەکوو داشقەی وەکانی دیکەسەرەک

کیلۆم    300بۆ    200نا  ەدراو نییە، دێپەگڕێره  ێل  ەوه ]...[ داشق ەمەکەکۆ د  ڵکیلۆ زب  120یان    100ۆژانە  ڕ

 وه. ەکردەکۆ د

ی  ە وەنانێکارهەکە ب  رییەەدانی نیلی و چوار تگڵزب  ەیە، داشقەان داشقکەڕەگڵلە زب  ێندەی کاری هەسەرەک

گ  ێندەه بە  کان  ەکەڕەلە  ئێکردەیدەن  بۆ  شوەوەکاران  لە  مێی  بکستدا  ەبەنی  ئەچاالکی  و  لەگەن  م ەر 

وه.  ەتێبە نگاریان دەرەنان بێکارهەنن، بێی دیکە بە کار بەسەرەک  ڵزب  یەوەکاران بۆ کۆکردنێدا کرەکانەڕەگ

 وتی: گن ڵ سا 16ن ەمەکی تەڕێ گڵدا، زبەم بوارەر لەه

  ڕ دانانە پڵزبم   ەجار ئ  4یان    3ۆژدا  ڕلە  مە.  ێسیریش دای بە ئەسیر و بەی دا بە بەدانانڵ م زبەوانی ئەشار

 ین. ەکەد

 ی ەڕ گڵکانی زبەترسیی ە وتە و مەکێ. ل44

ندروستی،  ەتباری  ەختی زۆر، بارودۆخی نالەنی کار و زەژخایێی درەکوو ماوەی وەشێک  ێ ندەی هەڕگڵزب

وتن و ەرکەب، زیانێنەداد   ەڕگڵسی زبەیی کەستەج   ندروستیەتر  ەنی لە سێرەن  ریەکاریگژینگە کە    پیسی

کاتی  ڕ هووداوی  دەکار،  ناخۆشی  کۆکردنەستی  کاتی  لە  کە  زبەوەروونی  د  ڵی  و ،  ێبەتووشی  گرژی 

 ین. ە کەترسیانە دەم مەل ێندەوه ئاماژه بە هەرێلە ژ ی بە دواوه.ەی دیکترسەناکۆکی، و م

سانی ەکرگ.  ەخۆشی و مەندبوون و نەمبرینداربوون و زیانترسییانە بریتییە لە  ەم مەیی: ئەستەج  ترسیەم

ری  ەگەئوه ەر ئەبەر لەن و هێەڕگەکاندا دەدنڵی وشک بە ناو زبڵخستنی زبس ەست، بە نیازی دەبە د ەڕگڵزب

کی ەڕێگڵکجار زۆره. زبەکوو شووشە و ئاسن یە ری وەنڕێژ و بیستیان بە شتی تەین و برینداربوونی دڕب

، ئاسن  ێقەچە دەڵیدا هێرزی پە، دڕێیبەد  ەستم زۆر بریندار بووه؛ شووشە"دتی:  ەن وتوویڵ سا  15ن  ەمەت

تا  ەهرگ. ئیتر ەرای مەقی، چوومە شەچەڵه مستەرزی لە د ەستا دێ ش ئێک پەیە دایە. ماوێ، تیغی تێوەکەی دێل



نووکە ەتا هەی کە "ئایا هەم پرسیارەمی ئڵ کان لە وەڕەگڵدی زبەلە س  73  "م.ەمتوانی کار بکەۆژ نڕش  ەش

لە  وتۆیان  ەکی ئێیشتن ەگێن تڵ منداکاندا  ەتڵەی حاەوه. لە زۆربەتەیان داوەڵێمی بڵ " و؟بریندار بوون یان نا

-، جلدەمامککوو  ەزی وێخۆپار  کانیستەرهکەکانی برینداربوون نییە و  ەوتەکێ برینداربوون یان لی تەچۆنی

کەوب و  نابەسەرەرگ  کار  بە  کار  س  68ن.  ەی  زبەلە  دەڕەگڵدی  دە وانەستەکان  بە  بەستەیان  بوو  م  ەڵ وه 

یان ە کەوانەستە کان دۆزیبۆوه یان دەدانڵشیان لە ناو زبێستک ەکیان دێند ەنە هێ بوو. بۆ وە یان باش نە کەوانەستەد

یندار  بر  ەڕگڵسانی زب ەی کە کەنتاو کا ەبوو. لەنان نێست شیاوی بە کارهە کردنی دەقەی یان عارەڕبە هۆی ت

سانی  ەر کەگەکردووه کە ئر، وای  ەسەچووی قورسی چارێتن.  ەن یان ناکەکەنی پزیشک دا ردەبن یان سەد

ن  ەڕگڵزب بن،  ش ەبریندار  بە  چارسەوێتوانن  خۆیان  گونجاو  بکەی  لەهن.  ەر  بوارەر  یەم  لە  ێکەدا،  ک 

وەڕەگڵزب لە  ئڵ کان  هە می  "ئاخۆ  کە  پرسیاره  ئەم  چارسێتا  چۆنت  و  بووی  بریندار  کاردا  کاتی  لە  ر ەستا 

کس ناس  ێماسی. ئیتر خۆم لە ناو کان ەڵقی، هەچەڵستم ه ە رزی دروومان لە دەکیان دێ وتی: "جارگ"  ؟کردووه

  100  ێۆژڕکتۆر؛  ووه، ئینجا چوینە دەی نیشتەکە ک ماسینێمەری دانا، کەلە س  رمەی هۆشبەک مادێجۆر  –

تمەه وەزار  منداگرت".  ەردەنی  تڵێیان  سڵ سا  13ن  ەمەکی  چارەبارەن  بە  برینەسهت  وتی: گی  ەکەری 

 وه".  ەچینێپ ەد انمەکەوه برینەوه بەیندۆزەک دەۆیەڕپم  ێەڕگەکاندا دڵە، لە ناو زباکەینکی وا نێ"کار

بەن ش ێکارهەخۆشی:  لێنانی  ناستاندارد  هە وانەوازی  دیکە یە  و  نەوکردن  لەسەچارێ ب  ە خۆشییە ی    ێ کانی 

هەتێوەبک ئێ ندەوه.  کەجاریش  کۆکردنەم  هۆی  بە  زبەوەسانە  ن  ڵی  پەتووشی  دێ خۆشی  وەستی  ک  ەبن؛ 

دا وات  ەم پیشەکە. ]للەسامە  ەئ  ؟هاتووه  ێ وچاوت بۆچی ئاوای لمەوه: "دەتێڕێگیەن دڵ سا  12ن  ەمەی تڵمندا

ئ؟هاتووه  ێل دێرە[  ]چوویە  جار؟کتۆرو.  چووم  ێ[  چووم.  ئگکیان  نەوتی  دانە    5.  ەکەسال  خۆشیەمە 

لەد نێتا ئەدام هێرزییان  دێوه. جارەتەوموبەستاش چاک  لە  ئ ەوچاوم دمەک  لێرهات. هاتمە  لە  ێره وام  هات. 

یە  ەوانەبن کە لەت دەمەڵ ه  خۆشیەکان تووشی نەڕەگڵ کاندا زبەتڵەلە حا  ێندەلە ه  "بووم.ەغانستان وا نەڤئ

کردن بە ری بە هۆی بۆنەسەژانجاریش  ێندەببن. ه  انفۆالنزاکردنی پزیشک، تووشی ئەنردانەبە هۆی س

زب پیسی  د  ڵبۆی  دەئازاریان  و  ئێ بەدا  هۆی  ماوەوەتە  چەی  نڕند  ەی  بکەۆژ  ئیش  زبەتوانن  کان  ەڕەگڵن. 

،  ێئازاری گورچیلە، ئازاری گو  خۆشیە کانی نەتووشی جۆر ها بە هۆی بارودۆخی کار و ژیانیان  ەروەه

پشت  پ ێئئاسم،  ئازاری  کارکێشە،  کرستی.  لە  نەوه شەدن  نەوای  کەم  بوونیەگونجاو،  و  ی  ەسەرەکینە 

پارێپ و  گونجاو  کاری  ژیانێویستی  شوزراو،  لە  نێکردن  و  پیس  هێپارەنی  )لە  تدا(  ڵەحا   ێندەزراو، 

واو، و کاتی زۆری کارکردن  ەک و ناتڕێوی ناەگونجاو، خ ەی ئاوی پیس، خواردنی خۆراکی نەوەخواردن

 کانە.  ەخۆشییە ت نەتایبەی بەڕگڵیی زب ەستە ج ترسیەم کانیەکییەرەره سەلە فاکت

هەڕگڵزب کار:    سەختیبارودۆخی   درەو   زەختی  ێندەی  کاربووننەژخایێکوو  ماوەی  کۆ،  ی   ڵبە 

وه ەۆژڕکانی  ەم ساتەکەکە لە یەسەجار کێندە. ههەیە  رەد ەبەادەڕل  تیێباری قورس و ماندووی  ەوەگواستن

وه. ەکاتەکۆ د ڵو زبەۆ و شەڕنیووه و پاشەکاتەکان جیا دەکۆکراو ڵەیانی زبەنە بێ. بۆ واتکەو کار دەتا شەه

نیشتێشوبارودۆخی  ها  ەروەه ئاست ەڕەگڵ زبکردنی  ێجەنی  لە  هێکان  نییە.  باشدا  ئەکی  لە  ەموو  مژارانە  م 

ی  ەوه. لە زۆربەم بکاتەک  ەوەروونییەیی و دەستەووی ج ڕلە    ەڕگڵسی زبەکتوانای    ێتوانەد  کاتدای  ەژێدر

تەکات و  نایاسایی  کۆچی  هۆی  بە  ئێکاندا،  قورسی  کۆچکەچووی  کرم  زبەدنە،  بۆ    ەڕگڵسی  ناچاره 

 ەکەسەی پشووی کەن ماوەژخایێدر  کاتی کاریکی زیاتر کار بکات.  ێچووانە کات ێم تەی ئەوەبووکردنەرەق

 ت بە دژواری ەبارە ش سەنڵ سا 13  ن  ەمەکی تڵێمنداکات.  ەوت دەز  ێواو و پشووی لەوی تەو خ  ێنێوتەفەد



  و مەده، ێ وت دەی ناخۆشە. خەوەکردننێم خاوەڵ کی وا نییە، ب ێ ی شتە کەوتی: "دژوارییگوی ەخێکاری و ب

کی دیکە  ێکەی  "ت.ڕێوت بزەت خۆش نییە خێپ  ێوت د ە، ناتوانی. خوهەیتەنە پاکژ بکاڵم زب ەئ  ێ بەیانی دەب

 وتی:   ەکەی کارت بە دژوارەبارەکان سڵەلە مندا 

ر بە دوای  ەبگری. هەڵه  ڵلیسانە بە کۆەت  م ەئ  ێبە یت. دەکار بک  ێبەر دەتی؛ هەوییەخێ لە ب  ەکەکار  ناخۆشی

 وەش  ی١٠رێمە کاتژمێکات. ئیتر ئەه دڕوزۆر پیاو تو  ویەخ م ەدژواره. ک،  وهەیتە بککۆ    ڵزب.  ێیەڕبگدا  ڵزب

وین،  ەخەو دە، دوازده و نیوی شێنێخای ەک دێرێژمتخۆین، کا ەد  نانین،  ە کەو ساز دەتا نانی شە وه هەچینەد

 تی.  ەیەوەی لە جیاکردنەکەئیتر دژوارییین. ەڕپەادڕو ەیانیش لە خەشی بەش

ی ەو کاتەنە ئێبن؛ بۆ وەووداو دڕلە کاتی کاردا تووشی    جار  ێندەه  ەڕگڵنی زبڵ مندا:  ووداوی کاتی کارڕ

جار لە  ێندەوه، یان هەدانڵتە ناو زبێچەدان یان دڵر زبەتە سێچ ەدانی نییە دڵی زبەوەماندنەتوانای چ ڵکە مندا

یان و بریندار  پار  ەتە سێوەبک  ە کەدانڵیە زبە وانەدا لەتڵە م حاەنن کە لێوەنەداد   ە کەدانڵزب   ڵان بۆ زبەڕکاتی گ

زبڕێکوبن.   تەڕگڵکی  وتوویڵسا  15ن  ەمەی  "ئەن  باێتی:  بچووکین  زبڵ مە  ناو  بە  ناگات.    ەکەدانڵمان 

ی  ەوەوه گواستنەشە کی دیکەلە الی ر قاچم و قاچم بریندار بوو."ەوتە سەوه، کەواندەم دانەکەدانڵکیان  زبێجار

و کاتی    ێدرەنجام د ەلە باشووری تاران بە کامیۆن ئ  ،وهەبوونیانێجە نی نیشتێ کان لە شوەڕەگڵلە زب  ێندەه

ئەوەانەڕگ دەش  کار  بە  کامیۆنانە  بەبەم  جیاوازییەن،  گی  ەو  کامیۆنەوەانەڕلە  پەدا  زب  ڕکان  و  ڵلە  ن 

سەڕەگڵزب لە  ناچارن  یان    یمیچر  ەکان  سکامیۆن  زبەلە  دابنیشن.  ڵەر  بارودۆخەلکان  ئەم  ری  ەگەدا، 

تا  ە هتوونە،  ەوه: "ئیتر چەایێڕکان گەڕەگڵک لە زبێ کەسانە زۆره. یەم کەووداو بۆ ئڕترسی یان  ەوودانی مڕ

وه  ەیینیا ەب  ومەدهر لە  ەبین ئیتر. هەک، نە هیچ. ماندوو دێرماوەوه، نە گەوی خەخ  وی، نەەنان بخۆی، بخ

شەه دەتا  بڕێ بە    ێبەو  دڕگاوه  نابی ەۆی،  ماندوو  ئ  ؟ی  منداێئمە.  ەستەئیتر  دوازده ساڵ ستا  ده  کار  ڵ نی  ن 

نیشن.  ەوه دادەرەمووان لە سەهدابنیشن.  ەکەرییەو خاواتوانن لە نەس دەک ێتوانن یان سەس دەن. دوو کەکەد

ر  ەکان، لە سڵەر باری زبە[ لە س؟یەێوه کوەرەنیشن. ]سەوه دادەرەموو لە سەه  ێرد ببارەو ب  ێباران ببار

]ەکەرەخاو ئەد  .  نییەە م  ێوەی  ئ[  ؟ترسیدار  د ەبا،  د  اری  کوەگیر  دێکا،  هەر  دەبی،  خوارێوەکەیە  وه.  ەتە 

ت.  ێوەکەکان، د ارهتە بن دێ چەیە. د ەوەرەکان لە سڵە ، باری زبارهمان دەوەرێ، ژگیر بکا   ە کڵەک لە زبڵێیبەک

ب ێپم. ]ەوەرەمیشە لە سە[ من ه؟وهەرەس  یتەت چووە]خۆت ق لە  وا  ەنە هێبۆ و  [؟چۆن چۆنییە  ڵێم  سارده، 

بارێپ ناو خاوەخەد  ەکەشدا  دادەکەرییەر خاوەچینە سەد،  ەکەرییەنە  ئیتر  د ە،  د  ارنیشی.  رمایە  ەکات. سەگیر 

 ئیتر."  

جەز جەز  کان:ە ییەست ەختە  خەستەختی  و  پیشکانی  ەتەسارەیی  زبەلە  جۆرەڕگڵی  بە  زۆرن،  کە  ێیدا  ک 

  ێ کانیان زیانی پەسک و ماسوولکێی ئەوەهۆی ئتە  ێبەر دەد ەبەادڕی لە  تێگرتنی باری قورس و ماندووەڵه

بە کار    ەتفی و داشقەلیس یان کەکوو تەلی وەگەسه رەک  ڵی زبەوەکان بۆ کۆکردنەرمییەناف  ەڕەگڵزببگات.  

قام  ەر شەبار لە س  ش و قورسیێکان تابشتی کڵەی زبەوەوه و گواستنەوان ناچارن لە کاتی کۆکردنەن. ئەبەد

ری لە  ە، چونکە کاریگەەڵگەی جیاجیای لەوتەکێمتره و لەستەن ئڵ بارودۆخە بۆ مندام  ەنانی ئێهنن. تابشتێب

قۆناغەس گەر  ئەشەکانی  دادەکردنی  بێنە وان  مەداشق  نانیێ کارهەت.  ه  ترسیە ش  و  هەیە  ە  میشەخۆی 

وڕێگەپێدراو   بۆ  هێ نییە.  لە  گ  ێند ەنە  وەکەڕەلە  تاران،  گەکانی  لەباکووریی  ەکەڕەکوو  کە  زۆره    ژیێکان 

ل  ێ ناب  ێ جەبێ ج  ە نانی داشقێکارهەب یێب ەل هێوتنی لەگەڵ ئۆتۆمبەرکەوه و بەتێ یە تالر ببەوانەو  لە  ێک ەت.  ک 



دەڕەگڵزب "ئ ەتێڕێگیەکان  نایە،ێوه:  کار  بە  داشقە  هێولەرەس   ره  بەژی  بدەیە،  دەری  تالر  لە  ەتێبەی  وه 

 " یت.ەت بدەسارەخ  ێبە، دێوەکەک دێل ێئۆتۆمب

لە کاتی کۆکردن  تاوان و توندوتیژی:  بوونە قوربانی ناو شاردا  لە شو  ڵی زبەوەلە  نیشتێو   بوون ێجەنی 

دەڕەگڵزب قوربانیەکان  جۆرەه  بنە  بەموو  توندوتیژی.  و  تاوان  مەهاتووستەدەو  ە گەڵکانی  یدانی  ەکانی 

بریتییە    یانەکەدزیی  تریندزینی جۆراوجۆر کە گرینگ  بنە قوربانیەکان دەڕەگڵکە زبدا  ەوه پیشان دەژینێتو

لە ناو شار، و    ڵی زبەوەکانیان لە کاتی کۆکردنە بوون، دزینی شتێ جەنی نیشتێکانیان لە شوەلە دزینی شت

زب کاردا.  ڵەدزینی  کاتی  لە  زۆربەئ  ختیە زکانیان  چونکە  زۆره،  دزییانە  بەم  درەی  لە  ی  ەژێشداربووان 

ئاماژەدیمان وه  ێم شەن بڵ سا  17ن  ەمەت  کیڵێمنداکانیان" دزراوه.  ەکان" یان "بارەوه کرد کە "شتەیان بەدا 

کانیان هی ەلێ دزن، ئۆتۆمبەمان دێلن  ێوه دەلێئۆتۆمب  ە بکان  ەرانییێئدزن.  ەد  ێمان زۆر لڵزب وه: "ەاینێڕبۆی گ

مدا ڵ و لە وە" ئ؟چییەی  ەڕگڵکاری زب  ختیەکە "سمان پرسی  ڵەسا  17ن  ەمەکی تڵێلە مندا ک  ێکات.  "خۆیانە

بارەیەکەختییە مە سەوتی: "ئگ د  ڵک زبێتی؛  دەیتەکەکۆ  دڵوه،  پیاو  دێک شەی  ناکاو  لە  نییە".  ەنن،  دیار  بینی 

کان  ڵەکیان منداێوەوه: "شەایێڕکان گەڕەگڵکی دیکە لە زبێکەزۆر باوه. یبوونیان  ێجە نی نیشتێدزی لە شو

  ێ فاندی. ]کڕ  ێس ب ەر کەچوار دانە موبایل دیار نییە. ئیتر کاری هان  مستان بینیەیانی کە هەنووستبوون. ب

 ن."ێوه دەرە[ نا، لە د ؟کانی خۆتاننڵەن یان منداێوه دەرەلە د ؟کاەدزی د

کە    نەکەزموون دەئەکانی توندوتیژی بەموو جۆرە ه ڵی زبەوەلە کاتی کۆکردننی کاردا ێلە شوکان ەڕەگڵزب

توندوتیژییەزۆرب بە هۆی ش کان ەی  لە الیڕێوازی  ێیش  پەکخستنی کار  لە    73ن.  ەدەوو دڕوه  ەیمانکارانەن 

زبەس بەڕەگڵدی  توندوتیژییان  کە  وتیان  لمزەئەکان  کردووه.  نەوون  س  76دا  ەوانێم    توندوتیژی   یدەلە 

 زموون کردبوو.  ەئەیان بیستە جەدیان توندوتیژی ەلە س 69روونی و ەد

الیەڕەگڵزب لە  زیاتر  پێج ەئن  ەکان  شارۆمە نداکانی  دیکەیمانکاران.  و  زبەندان،  توندوتیژی  ەڕەگڵی  کان 

تە ێب  ێکەی  5کی  ەڕەلە گر  ەگەنان ئێکارهە، بێش دێمانە پە"ئیتر ئوه:  ەتێڕێگیەکیان دەین.  ەکەزموون دەئەب

لەندە وەیبا، ئەره، دێئ کی ەڕەدا. لە گەدەڵهمێت  ێمگرە، د2کی  ەڕەستا بە داشقە بچمە گێئر  ەگەن. ئەد ەد  ێی 

داشقە  ڕێـیش  5 بە  بچینە  ەتێبەد  2کی  ەڕەکاری گێوو کرەڕووبڕن،  ەناد گە  قاچاغچی  ێکەڕەگوه.  دیکە  کی 

 " ن.ەدەدەڵهمانێت

 

 

 کانەڕە گڵپاندنی توندوتیژی لە دژی زبەکانی س ەر ەفاکت. 1چارتی ژماره 



رپرسانی  ەیە کە بە کاتو  ەکان ئەڕەگڵزب   کردن لە ئاسایشی گشتیەشەڕەهکی زۆر باوی توندوتیژی و  ێوازێش

پەف قووەرمی  یان  گاراژ  دەکڵالماری  دەدەکانیان  و  زۆربێخۆڕیەن  لە  حاەنن.  ناوەتڵەی  نده  ەکاندا، 

ی  کانەتڵەمۆێ ی بنکە بەلەگەڵ دیاردکان  ەندەی ناوە وانی و دیکەزی داد، پۆلیس، شارێکوو هەکانی وەرمییەف

دەن  ڵدانی زبڕێف نایانێنوەرمی  بێخۆڕنن و  لە هەڵ نن.  وه ەخت و گوشارەز  ێندەبە هۆی هتدا  ڵەحا  ێندەم 

دێه ئەس  ەنەکەرش  دەر  و  بنکانە  بنن.  ێ خۆڕیانەم  جار  ڕرپرسان  ەزۆر  ناوەندانە  ۆبۆ  ئەم  پاساوی  خاندنی 

ژینگەت و  ناودەهێننەوەیی  ەندروستی  فە.  شارەتایبەب کان  ەرمییەنده  الی  وانیەت  لە  پەتاران  بە  ئێک  و ەی 

جیاکردن  وگیرەیەت بۆ  زبەوەکە  بردوویانکردوویانە    ڵی  ج   ەتەو  هۆکاری  ێجەبێبواری  خۆیان  کردن، 

خت و  ەی تاران زوانەک کە شارێکات وه  ەشەکی دیکەندانە لە شاری تارانن و لە الیە شنە ناوەم چەدیهاتنی ئەب

بە هاوکاریەتە سێکرەگوشار د ناوەدیک  ری  دەندە ی  دە کان  ئۆڕنە  ەدەست  ناوەخاندنی  لەم  بوارەندانە.  دا  ەم 

 یە:  ەوێم ش ەکان بەڕەگڵک لە زبێکەی یەوەانێڕگ

  ێ دوه  ەنە کانتان کۆ بکەیکوت شتەشرافاوه دەدا، لە ئەی دڕێفمان داناوه  ەهۆد  ێ بزان  ێر کوەلە هوانی ە"شار

  6ت. بە  ێن. بە زۆری دەبد  ێوه بۆتان نییە هۆده لێئ  ەڵێدایە. دێکیشی تەڵ وه. شتی خەکاتەکان کۆ دەو هۆد

دەرییەالنتەکپیاوی   خاوێوه  زە.  پارچە  شار  ەکەوییەنی  بە  ناداەپاره  ئوانی  ئەحو  ەت.  و  ێفتە  چووین  مە 

ک هاواری  ڕێیانی بوو؛ کوە ب  6ری  ێوتبووم کاتژمەری بوون. من خەالنتەدانە ک  6وه.  ەکۆ کرد  مانیەکەهۆد

ک وتی  بکهاتن    کانەرەالنتەکرد  هێئ وه.  ەنەکۆتان  ئڕکان  ەرەالنتەک  ،ستاینەمە  ناو  دانە    6  ،فاوا ەشرەژانە 

ه ێئۆتۆمب کەزێلی  بوون.  ئاسایش  بووەخاو  ریەالنتەکانی  ئۆتۆمب  10  ،رشار  شارلێدانە  بووەی  هی   ،وانی 

خەب  ،بوو  15  ،بوو  20کی  ەڕەگ لە  کە  هۆدل  ێئۆتۆمب   2یبووین  ەڕاپڕو  ەیانی  کە  بکەهاتن  کۆ  وه.  ەنە کان 

شار بینیمان  دەهاتین  بکەشت  ەڵێوانی  کۆ  ئەنەکانتان  من  هەوه  هۆده  ئیتر    50،  60چم.  ێپەدەڵو  بوو.  هۆده 

    "     داین.ەن ێی پەماو

مێجەنیشت نەکردنی  خۆراکی  و  نیشتێ ش  شیاو:ەترسیدارانە  زبێجەوازی  دەڕەگڵکردنی  و  -ستە کان 

خزمیش ەاگێڕپ بە  شاری  تگوزارەتنیان  دیکێندەهڕەی  زب ەکی  ژیانی  مییە  ەڕگڵی  لترسەکە  زۆری    ێ ی 

کانە کە  ەوەنانێکارهەن لە ناو بەکەیانان کار دەب تاقیی کە ە انەڕگڵو زبەئبوونی  ێجەشتینی نێوه. شوەتێوەکەد

کردن  ێجەی نیشتڕکدایە کە چڵێوه لە حاە، ئگاەشاری د  تگوزاریەو خزمئامراز    ستیان بە  ەد ک  ەیەادڕتا  

نیشتێزۆره. شو  ێوەل پاشەسانەو کەکردنی ئێجەنی  دانگی  لە  لە کەڕنیوی کە  نافەوان و  رمیدا کار ەرتی 

لە ناو قوەکەد یان ەە کە زۆربڵی زبەوەکانی جیاکردنەو بنک  کردنی خشتدروستی  ەخانەکان، کوورەکڵن 

گەکەد وکانی  ەباشووریی   ەکەڕەونە  ئەشار  مەشرەکوو  خئاحموودەفاوا،  و  تاران.  ەوا  زۆربالزیری  ی ەلە 

ێک ن کە لە زۆرەبەر دەکان ژیان بە سەبووەکەڵەە کڵزب  ڵکانی پاەستکردەد  رەپەوان لە ناو کەکاندا ئەتڵەحا

کە ب ەخزم  لیگەستەرهلە  بەبێتگوزاری  مەهاتووستەدەو  ەگەڵشن.  توەکانی  دەژینێیدانی  پیشان  کە  ەوه  دا 

ی  ەکان لە بارەڕەگڵک لە زبێکەییە.  ەانڤت نامرۆەنانەنانە زۆر خراپ و تێو شوەکان لەژیانی تاک  تیەچۆنای

 تی:  ەکردنیان وتوویێجەنی نیشتێشو

پارچە زە]ئ ب؟یەێوییە هی کەم  بە    ەکەوییەز  ،کۆنە  کردنی خشتدروستی  ەکوور  .ەخودای  کییەندهە[ هی 

لەد  ێکر سێگرین.  مانگی  د  ێره  سەدەملیۆن  و  د  ێین  کارەدەملیۆنیش  بە  هەیەەین  ]ئاوی  ئاوی  ؟با.  نا.   ]

نییە؛ ئاوی چای هەیە. ت ل  ێوه بە ئۆتۆمبەبۆ ئاوی خواردنت.  ێن ێسووتەد  ەک ە. پۆمپەمەئاو کوژمی  ەشیرینی 



دمئاو بۆ  تۆنگێان  دەنن.  تۆنگڕکەیی  هەین.  و  ەی  ]ئەنەتم  500زار  گێ.  هەره  د؟یەەرماوی  نا  بچیتە    ێبە[ 

هەشئیسالماوا.   تمەش  وەزار  پارەردەن  پەگرن،  ئاوی  دێجار  ک ەیەفتەحتی.  ەی  شوە ک  ]چۆن  نی  ێچین. 

ر نییە چونکە کون و ەترسیمان لە سەاز؛ نا. مغ[ بە  ؟ش نایەێکتان بۆ پەیەشێهیچ ک  ؟وهەنەکەرم دەوتان گەخ

 نی زۆره. ێلەک

 

 کانەڕەگڵکردنی زبێجەنی نیشتێی شوە نێو ێند ەه. 2ی ژماره ەنێو

النیکەئ لە  وکانستەرهکەی  مەوان  ژیان  گەی  ئاو،  کەکوو  گەسەرەرماو،  پارەوەرەکرمەی  کێی  و  -لەزراو 

بەو چەللی  ەوپ ئاوی خواردنەڕەگڵدی زب ەلە س  77شن.  ەبێ شنە  دەکان وتوویانە  دیان ەلە س  49ن و  ڕکەوه 

پسوولی ەوه کەنەرم بکەبوونیان گێجەنی نیشتێی شوەوەرماو. زۆر جار بۆ ئەگچنە  ەک دێجار  ک ەیەفتەح

بە کار دغ لە کاتی خەبەاز  بە هۆی ترس لە خنکان،  دە وانەوی شەن و  بە هۆی  ڵ منداوه.  ەننێیکووژە دا  ن 

دێندین کاتژمە دا چەفتەحی  ەژێلە دری  ەوەئ ئیش  بۆ کاروبارەکەر  چیتر  دیکەن  ندن و ێکوو خوەی وەکانی 

وز تەیاری  نام ێیان  زب  ێنێدا  و  ەڕگڵ و  هەئ  بۆنەکانیی  کاره  منداەڕەم  تاڵ تی  بە  دڵ یان  لە  ەن  ۆژانی ڕبات. 

خاو خۆیان  یان  دێپشوو  دەنەکەن  یان  و  لە  ەخەوه  ئەخۆراکووی  ڕون.  منداەوه  هڵ م  هۆی  بە  ی  ژارەنە 

تدا  ڵەحا  ێندەره و لە هابیخۆن زۆر سنوورد  ێبەکە دی  ە و ماده خۆراکییانەئ  شنیەچره، فننڵێ ناەوه دەخۆراک

کار بارودۆخی  هۆی  سەبە  ناچارن  ژەڕرەوه  دژوار  کاری  وەخۆراکیی  ەمەای  بنەکانیان  منداێال  ک  ڵێن. 

"]ەایێڕگ د  ...وه:  ه؟خۆنە چی  سۆسیسێ[  دێلکە؛  نیوڕکەک  ]نانی  شەڕین.  و  ئەۆ  ش؟یەەوەوتان  نانی  و ە[ 

بەخەد  ،ناخۆین بۆ  بە وین.  دەیانی  ن ەرچایی  ]واتە  شاخۆین.  ناخۆنەنی  گ؟و  ]لە  نا.  نایخۆنەڕە[  [  ؟کیشدا 

 وه. ناخۆین." ەتێن ێه، بۆمان نامۆرز تێچوویر بخۆین ەگەئ

کۆمەاڵیەتی:خەسارەتهەڵگر کاە س  بارودۆخیکۆچ،    یی  ب  رختی  ژیان،  هزموونەئەو  موو  ەکردنی 

کانی ەموو جۆرەم هەر دەوان بخاتە بەئ  ێتوانەستی ناخۆش دەهبە هۆی  کانی توندوتیژی و گووشار  ەجۆر

بەو  کۆمەڵیەتیی  زیان مادێکارهەکوو  هۆشبەنانی  بەی  مادێکارهەر.  جۆره  هۆشبەیەنانی  ناو ەکی  لە  ر 

ناس  ەڕەگڵزب ناوی  بە  مادکاندا  و  هۆشبەباوه  دیکەی  دەری  یێکەش  منداێکەشن.  لە  "زۆر  ڵەک  وتی:  کان 



دەبە کار دەر بەی هۆشبەماد ئن؛  دەوانمان هەیە.  د ێکەوان  ئەو د  ڵ[ کریستا؟شنێکەشن. ]چی  وه  ەمە ئەوا." 

ه  ێنێیەناگ زبەکە  مادەڕەگڵموو  هۆشبەکان  دەی  بێکەر  کۆمەڵ شن  دەڵێم  زۆریان  سێکەکی  ای ەڕرەشن. 

زموونی کاری دژوار لەگەڵ بینینی  ەم ئەڵ کراوه بەدی نەکان بەرەشانی ماده هۆشبێک ندا  ڵ ناو مندای لە  ەوەئ

 یان بکات.  خەسارەتهەڵگر ێتوانەنی کاردا دێ ە لە ناو شووتانڵسوکەهە شنە ەم چەئ

 

 نجامگرتن ەندی و ئە. کۆب5

ی  ەناکارام  ریەوبەڕێسای جیاکارانە و بڕێکان، یاسا و  ەڵەریتە هەونژاری، دابەکوو هەری وەفاکت  ێندەه

کۆکردن بواری  لە  نەشاری  و  و  ە کاریگ  پالنیبوونی  ە وه  بۆ  ر  شارێاهڕئاماده  لەمونانی  بۆ  -کێندان 

زبەوەجیاکردن س  ڵی  هەرەلە  نەروەتاوه،  کۆکردنێژبوونی  ەها  بۆ  گونجاو  زبەوەرخانی  و    ڵی 

ی  ەن و دیکڵ ی زۆر وای کردووه کە منداڵنانی زبێهمەرهەو  ب  ڵندان لە ئاست زبەموشار  تیەرپرسایەناب

ستی کاری لە  ە بێگر  کان پیشانی داەگەڵک بەرمیدا. وەرتی نافەلە ک  ڵی زبەوەکۆکردن  ەنەوو بکڕکان  ەسەک

زبێن پەڕەگڵوان  و  شەکان  کۆکردنێیمانکاران،  زبەوەوازی  الی  ڵی  زبەلە  لە  ەڕەگڵن  دی نەهڕەکان 

وه،  ەوازی جیاکردنێی کار، شەین و ئیزنی کار، ماوڕوازی کێوه، شەوازی کۆکردنێکوو شەو  جۆراوجۆردا  

کخستنی  ڕێوازی  ێین شڵێتوانین بە کی دیکە دەوه. بە واتایەتێبەی جۆراوجۆر دەشێتووشی ک  ،ئامرازی کار

ک کە  ێیە، بە جۆرەانڤنامرۆرانە و  ەنێوسەی چەکە رمی و شوناسەرتی نافەت لە کەتایب  ەب  ڵی زبەوەکۆکردن

ئێبەد دزینی  هۆی  زەتە  بەڕەگڵزبکە    ەباییەدێو   دەرهەکان  ئێمی  و  دەستەج  زیانیمە  ەنن  و ەیی،  روونی 

ل مژارەئوه.  ەتێوەکەد  ێکۆمەڵیەتی  کنە  ام  هۆی  الیەشار  میەرخەمتەبە  و  لە  کانی  ەکارێجەبێج  ەنەوانی 

پ  نەکردنیریێو چاود  ڵی زبەوەنانێکارهەزاندنی یاساکانی بەداب وانی بە هۆی  ەیمانکارانی شارەکارکردی 

کار و ژیانی    ڵانە لە پاەڕگڵم زب ەوه، ئەە. جیا لڵی زبەوەمی کۆکردنەکخستنی سیستڕێی  ەوازی ناکارامێش

ن  ڵ کانی کاری منداەک لە خراپترین جۆررێکەک یەی وەڕگڵ وه. زبەبنەشە دێک  ێندەووی هەڕووبڕخۆیان  

ت خوگری  ڕێنیا  ەنە  یاریێلە  و  منداندن  لە  ەڵبدەکا  ن  ڵ کردنی  جیاجیاکانەهڕەکوو  تەنده  ندروستییانی  ەوه 

 ڵی زبەوەن، کۆکردنەکەزموون دەئەدوتیژی بنکانی توەموو جۆرەه  دان لە کارڵ وه. منداەترسییەخستۆتە م

کی زۆر ناخۆشە کە  ێزموونەئ  ،خۆشیەتە هۆی نێ بەو د  ێنێیەگەد  ێی کە زیانیان پەوەئ  ڵدان لە پاڵلە ناو زب

 کات.  ەن دڵ نی ئاوقانی منداێرەی نێکستەه ەموو جۆرەه

مۆد ژێلە  پرۆسوه  ەرێلی  لۆژیکیدا  ەیەلە  ل  ستێنبەکی  زبەوتەکێ و  دراوه.  ەڕگڵکانی  پیشان  بی  کانی  ەشەلە 

مۆدەبارەشتردا سێپ توخمی  بە  داوه.  ەوەکردنوونڕل  ێت  پەتی زۆرمان  چێنیا  بە  ئاماژه  یان ە دانند  ەویستە 

نانی  ێکارهەین بڵێب   ێبەی د ەڕگڵکانی زبەنستێ بەک لە  ێکەک یەردا وەنێکارهەی بە ین. لە بواری کۆمەڵگەبک

ی ەوەجیاکردن فەرهەنگین و ێستەکردنی بەنک و دابینەندی لە الیەبەستەی بەوێت لە چوارچەتایبەبو اڵربەب

  زەمینە کە    ێچم بگری کراوه بەی جیانڵزۆری زبکی  ەیەبارەوه وای کردووه قەکی دیکەتا لە الیەرەلە س  ڵزب

موو  ەهکردنی  ێجە بێئاماژه بە جکردنی یاساکان  ێج ەبێوازی ج ێت. یان ش ێن ێخسڕەی بەڕگڵ گرتنی زبچمیبۆ ب

م یاسایانە  ەبوونی ئە نێجەبێم بە هۆی جەڵ کردووه ب  ەغەدەبۆ کار ق یڵنانی منداێکارهەکا کە بەدیانە  یاسائەو  

لڵ بۆ کاری مندا  زەمینە بە یاساکانی کار،  ەدا دەنستێبەم  ەن خۆش کراوه،  ئاماژه  یاسای  ەاگڕتوانین  یاندنی 



داپەغەدەق و  سێینی خەڕکردن  بۆ  منداە وەینڕرا  کاری  خراپترین جۆری  سێسای چاودڕێن،  ڵ ی  بە  ر  ەری 

 ین. ەکان و هتد بکەوشکخوانە ی پاشەوەمیکانیزمی کۆکردن

منداەکارڕێ و  ڵ کانی  زبەدیکن  بەڕەگڵی  کەتایبە کان  لە  نافەت  لە  ەرتی  لەگەڵ ەووبوونەڕووبڕرمی  وه 

زبڕێوازی  ێش م  ەڕگڵکخستنی  جۆراوجۆرەو  ئەترسییە  چوارچەکانی  لە  کاره  تۆەوێو  کۆمەڵیەتی ڕی  ی 

خزمایەو دۆستایەکوو  و  تۆەئتییە.  ەتی  شوڕم  و  کار  لە  نیشتێانە  کۆمێ جەنی  بۆ    ەڵێبووندا  پشتیوانی 

دەڕەگڵزب دابین  وەکان  بۆ  هێکات.  لە  ئڵە حا  ێندەنە  لە  ە تدا  ئەگڕێوان  تۆەی  هەانڕم  لە  جیا    بۆنە   ێندە وه 

پەو "ێکوو  کڕدانی  دەسووم"  دیکە  پرۆس ێ هەسانی  ناو  زبەننە  سەییەڕگڵی  ئەوه.  زب ەوەرباری  کان ەڕەگڵی 

د دەباش  کاردا  لە  کە  زبەنێنرێوسەچەزانن  و  ه ەڕگڵوه  دەبوارموو  ەی  ژیانیان  ژە کانی  کاریگێخاتە    ری ەر 

بەخۆی ئەڵ وه،  بە هۆی  دەوەم  دەی  بە هیچ کوە زانن  لڵەوەناگا و ه  ێنگیان  نابەس  ێکانیان هیچی  و   ێ وز  

 ن.  ەبە کار بد ەژێکانی درە ندییەیوە و پ ەانڕم تۆەی ئەوێن لە چوارچەناچارن ئیش بک

 

 ن لە شاری تارانڵمندا یەڕ گڵزب زەمینەییلی ێمۆد 3ی ژماره  ەنێو

مندا  ەوتەکێل  کەڵێکۆمگری  ەڵهی  ەڕگڵزب کە  ڵ بۆ  ئاست نە  دکی  ێلە  بخاتە  ەت  ێتوانەجیاوازدا  ندروستییان 

بن و   ن و شادەزراو بن و یاری بکێیانتوانی پارەک کە دێتەڕەل بکا، هێش ێییان پڵتی منداەڕەوه و هەترسییەم

سێبخو لە  بەنن.  ئاستی  زبەوتەکێ ل  داوتراڵربەر  لە  ی  ەڕگڵ کانی  و ەڵێکۆمبریتییە  کۆمەڵیەتی  پرسی  ک 

سیمای شاری ن  ڵ مندا  یەڕگڵیبینین. زبەدا دڵزبی  کان ەکڵلە قوت  ەتایبەر ئاستی شاری و بەیی کە لە سەژینگ

نامرۆ بنڤتارانی  واتە  کردووه،  مافتی ەڕەانە  منداەترین  شارەل  ڵکانی  پەم  دێشێ دا  مێکرەل  بە  ستی  ەبە ت. 

و  ەدی  ەوەمکردنەک ن  کانەڕەگڵزب  تی ەامهەنرد  زبێهەو  وەڕگڵشتنی  خرەی  جۆرا ک  کاری    یکانەپترین 

ن بوونی هەیە کە ڵ تی بۆ کاری منداەی سیاسەند ئاراستەوو. بە گشتی چڕ  ەتەشنیار خراوێپ  ێندەن هڵ مندا

           ن:   ەوێم شەب



باشترکردنی کار و بارودۆخی ژیانی ر  ەداگری لە سێم ئاراستە پەئ  :1رانی ەی خۆشگوز ێی بە پەئاراست(  1

کات. گومانی  ەم گرووپە دەکانی ئەستیییداوێپۆژانە و باشترکردنی  ڕی  ەشێی کەوەمکردنەکان و کەڕەگڵزب

ویستیان بە  ێژارن کە پەکی هێکانەڵوان خەیە کە ئەوەئ  ەڕگڵنی زبڵ کان و منداەڕەگڵت بە زبەبارەگشتی س

ی  ەستوو بە ئاراستە پشتبردانی ەوێست ەدکانی ەینی بارودۆخ نییە. نموونڕدای گۆەوەڵه م ئاراستەەئهاوکارییە. 

  ە سەرەدانی کێپ ندروستی؛  ەی ترێندروستی، شتن و چاود ەت اریزتگوەدانی خزمێرانی بریتین لە پەخۆشگوز

ئامرازه   منداەرگەس  چاالکیکخستنی  ڕێکان؛  ەزییێخۆپارو  بۆ  دابین  نڵ رمی  خانوبو  بۆ    ەرەکردنی 

   کان. ڵەماەبن

ی  ەرچاوەکردنی سکان و دابینەدان بە توانای تاکەرەپدای  ەوەڵم ئاراستە هەئ  :2ە شەی گ ێی بە پە( ئاراست2

و   ه  یی ستەجە دارایی  دەروەو  سەییەردەروەپ  ەتەرفەها  گشتی  گومانی  زبەبارەکانە.  بە  و  ەڕەگڵت  کان 

یە ەتوانایان ه  ێندەویستیان بە هاوکارییە و هێژارن کە پەکی هێکانەڵوان خەیە کە ئەوەئ  ەڕگڵنی زبڵ مندا

 ەنموون  ێندەهت.  ێبدر  ێتیان پەرفەم توانایانە دەدانی ئەرەبۆ پ  ێبەو دن  ێبکرایانە بە هێز  م توانەئ  ێبەکە د

پشتەوێستەد ئاراستەبردانی  بە  گە ستوو  لە:    ەشەی  ۆژانە؛  ڕ  ریێچاود   یکانستەرهکەکردنی  دابینبریتییە 

پیشە،  بۆ  دیل  ەب  کاری  لیەهکردنی  یی و دابینەپیش  ینانێاهڕرمی و  ەرمی و نافەی فەردەروەپکردنی  دابین

 نانی داهات.  ێهمەرهەو ب بوودجە

ئاراست3 پە(  بە  یاسا ێی  ئ  :3ی  دروستەئامانجی  ئاراستە  پانتای سیاس م  زبکردنی  بۆ  زیاتر  و  ەڕەگڵی  کان 

ینی ڕربەدانی ئیزن بۆ دێپ م ەکەنگاوی یە. هیەلە ناو کۆمەڵگاک ێک گرووپەویان ەگێزکردنی پێهەها بەروەه

ک فام ێسانەک کەکان وەڕەگڵزبدا،  ەم ئاراستەیە. لەم کۆمەڵگە بە کۆمەڵگای ئامانج و زیاتر بینرانی ئڵ سکا

ردانی  ەوێستە کانی دەنموونت.  ێبدر  ێپ   باشتریانکی  ێو مافی ژیان  ێر بکرەداکۆکییان لە س  ێبەکە دن  ێکرەد

پ لە:  ەئاراستی  ێبە  بریتین  یاسا  لۆبیگڕێی  دنەکخستن،  بەری،  وشدارەدانی  بۆ  سیاسی،  کخستنی  ڕێنە  ێی 

  کان ەڕەگڵو داهاتی زبکەم ببێتەوە  کان  ەناوبژیوانتی  ەڵ سەد  بۆ ئەوەیکان  ەرزییەوەرەهکان لە ناو  ەڕەگڵزب

یاسایی و  زیکۆمەڵگاکان و چاکسان لە ناو ڵ کاری منداسەبارەت بە ی کشاندنی ئاستی وشیارەڵ؛ هباشتر بێ

کار؛ەدابباشتر   یاساکانی  ماو  چاکسازی  زاندنی  واتە  کار  باشتری  بارودۆخی  بە  ئاماژه  کار، ەیاسایی  ی 

تەالنیک تمووچەی  مەنی، النیکەمەمی  )پارەپیش  ندروستی ە،  دێیی  د ە زراوی،  رمانی و  ەی دەنگ(، بیمەنگە 

 کات.  ەهتد د

ئاراست4 پە(  بە  سیستێی  ئ  م:ە ی  ئەئامانجی  ئاراستە  سیست  یەەوە م  بەکە  زبەڕێمی  جۆر  ڵوبردنی  ک  ێبە 

زب  ێدرڕبگۆ کەڕەگڵکە  لە  نافەکان  تەرتی  فەرمی  بە    ەڵکێرمی  لە  ڵەکێتبکات.  کەرتی  ی ەگڕێکردن 

دیکەکار  یکردنرمیەفەب لەگەڵ  خاوە کانیان  بەندییەوەرژەبنەی  خاوەتایبەکان  ندییە  ەوەرژەبنەت 

وکانەرمییەف دە،  کەییێخۆج  ەتڵەوەکوو  یان  تایبەکان  بەرتی  زبێ پشداریەت،  لە ەڕەگڵکردنی  کان 

سیاسەفرمۆلەب بەنیشتمانیی  / شاری    ەتەکردنی  نموون  ڵزبوبردنی  ەڕێکانی  د ەلە  پ   ردانیەوێستەکانی  ی  ێبە 

        (.2004کخراوی جیهانیی کار: ڕێ) ەمەی سیستەستائار

 
1 - Welfare-based approach 
2 - Development-oriented approach 
3 - Rights-based approach 



زبەسەچار پرسی  زبەڕگڵری  و  لە  ڵ مندا  یەڕگڵی  پ ێئن  هێراندا  بە  لە  ەوێستە د  ێندەویستی  سیاسی  ردانی 

ژاری هۆکاری  ەغانستان هەڤتی ئڵ لە ولە شاری تارانە.    ڵی زبەوەوبردنی کۆکردنەڕێغانستان و بەڤتی ئڵ و

  کرانی شەداب  ژاری بریتییە لەەکانی هەکییەرەس  سەرچاوەرانە و  ێن لە ئڵ کردن و کاری منداچکی کۆەرەس

تودەرفەتەکان  ی  ە رانەروەنادادپ ناو  کۆمەڵیەتییێلە  چینە  یان  پانتاکاەئابووریی  ەرتەکو  کان  ەژ  و    ی ن 

چاییجوگرافی هەوەبوونڕ،  الدەی  ناوچە  لە  نەییێژاری  کەکان،  یان  پەه  میەبوون  و  ەردەروەلی  یی 

ی  ەژڕێختە و  ە شوێی پرگیرەکاری، هاوسێکان، بە ت ناوچە گوندییەتایبە کان بەلە ناوچ  ێ ندەندروستی لە هەت

گزکزۆری   هەڵندەوزا،  کەڵ ی،  دەکاوەڵواردن،  لە  نائارامی   جەنگت،  ەڵ سەژۆیی  م  و  ترسییە  ەو 

ندن ێلی خوەکان، باشترکردنی هەترسییە سرووشتییەی مە وەنگاربوونەرەی بەواتە ئامادەککان؛  ەسرووشتیی

لە ئەران ەروەکردنی دادپشەکان، دابەلە ناوچە گوندییت  ە تایبەب رچاوه و  ەستری  ەرانەروەنجامدا دادپەتر و 

 ت. ێن بغانستان داەڤلە کۆمەڵگای ئ ژاریەه ڕێژەی ی ەوەکردنمەر کەری لە سەکاریگ ێتوانەسامان د

کخراوی ڕێتاران و  وانیەکان لە شارڵەزببردنی ە وەڕێوازی بێو شرمی ەرتی نافەکندنی ەسەرەرانیش پێلە ئ

لە  ێکەپاشخوان بوو بە ی ی  وانەتی کار و شارەزارەشنیار بە وێدا پەناوێم پە لن.  ڵ کاری منداکانی  ەنستێبەک 

و   دڕێتاران  پاشخوان  نافەکە  ک  ێدرە کخراوی  کۆکردنەرتی  و  زبەوەرمی  کەتێئاو  ڵی  تایبەی  ت  ەرتی 

گری لە  ڕێم ەو ه ێبکریمانکاران ەپ وتیڵسوکەهە ریێچاود  ێتوانرەم زیاتر دەدا، هەم بارودۆخەت. لێبکر

منداێکارهەب زبڵ نانی  لە  بکرەڕگڵن  تت.  ێی  کەڵکێ بە  نافەکردنی  فەک  ورمی  ەرتی  رمی،  ەرتی 

ستەوەشانەوەڵه یاسا  )ەکارمەی  باشترکردنی  ڕکانی  و  سووم(،  کار  وەییەپیش  ەیازییەڤهئاستی  )بۆ  نە  ێکان 

بیمە( گەماو داهات و  پشتیوانی  ڵ اسەورەی کار،  بەبەبە م  رێتوانەکردنیان، دن و  ی  ەوەنگاربوونە رەستی 

ین ەڕپێ تت بە ەبارە س 204ی ەشنیارنامێپکانی ەکارڕێکردنی جێبەجێت. ێکان بکرڵەماەی بنهاوکارژاری ەه

      ت. ێسوود بە دا بەم بوارەل ێتوان ە( د2015کار ) تیە وەڵودێن کخراوی ڕێ رمیەرمی بۆ فەناف لە ئابووری

ن و بە  ەبک ێجە بێج ڵزبی ەوەنانێکارهەوازی بێیاساکانی شکخراوی پاشخوان ناتوانن ڕێتاران و  وانیەشار

بەوێش نائ  ەستانەنقە ئەی  لەنقە یان  بوارەستانە  کەم  دەرخەمتەدا  ئنن.  ێنوەمی  دنجامەلە  و  ەشار  ێبە دا،  وانی 

یاسا و  ەرێچاود ئاستە جیاجیاکاندا بە وردی  لە  بەندکراوەسەسا پڕێکان  نن. ێزەدابب  26ی  ەگڕت بەتایبەکان 

پەروەه دێها  ئیسالمیەنجومەئ  ێکرەشنیار  تاران    نی  بەبارەسشاری  بە  منداێهەکارنەت  کاری ڵ نانی  لە  ن 

بەڕێوی  ەڕگڵزب پاشخوان  چاودێری  پا ن.  ەبکبردنی  )ئرشۆ  ڵلە  شار  مەنجومەای  بە  شار(  ستی ەبەنی 

مە ناوکردنی  ریێچاود بکک  ێمیکانیزمتوانین  ە د  کانەنییە دەنده  وە دابین  ئێڕین.  مەای  بە  کە بەمە،  -مەستی 

لە کورتڵ مندا  یەڕگڵی کاری زبەوەکردن یەخاین  بە  ەمایەکە ندا،  ئەسارەخی  ەوەمکردنەکتی  بوارە تی    ە م 

تاکئەوەیە کە    منداڵن  ڕیەنەهێشتنی کاری زبڵگ  ئامانجیدا  ەژماوێو لە در  ێبدر بەرز کان  ەئاستی توانای 

 .  کەم ببێتەوەبنەماڵنەدا و ەکاری لە ناو ئێب بێ و ڕێژەی رزۆە ڵماەو داهاتی بنببێتەوە 
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