بارودوَخي كريَكاراني عيَراق وسةنديكاكانيان لة ذيَر كونرتوَلَي داعش دا
لة دوا بة دواي دةي حوزةيران (يونيوَ)  2014كة داعش ضةند شويَنيَك وشاريَكيان لة عرياق لة باكوري بةغدا كوَنرتوَلَكرد
وكريَكارة عيَراقيةكان روبةروبونةوة طرانرتين بارودوَخ بون لة ضةوسانةوة و بيَكاري و دةركردن لة شويَين ذيانيان دا وة
تةنانةت روبةروبونةوةي كوشتنيش  ,كة هةنديَك شويَين كار و كارطة دةرطاكانيان داخست بة هوَي شةري داعش و هيَزة
ضةكدارة عيَراقيةكان  ,وة بةتايبةتي ئةو شويَنانةي كة بة تةواوي داعش كوَنرتوَلَي كرد وةك موسلَ و تكريت و رومادي وة
هةنديَك لة ناوضةكاني ثاريَزطاي دياىل  .ضةتةكاني داعش ثةالماري بارةطاكاني سةنديكاكاني كريكاراني كرد لة ميان
هيَرشةكةي بو سةر موسلَ وة لةو بروايةدابون كة سةنديكا بةشيَكة لة هةيكةليةتي حكومةتي عيَراقي  .وة تةنانةت
هيَرشيان كردة سةر كةسايةتية نقابيةكان لة ناو شاري موسل وةك رفاندنو دواتر كوشتين خيَزاني يةكيَك لة رابةرة
نقابيةكاني لقي موصل سةر بة يةكيَيت طشيت سةنديكاكاني كريَكاراني عيَراق ( )GFIWلة مانكي ئةيلول (سيَبتمبةر)
2014
وة لةم بارودوخة سةنديكاكان ناتوانن كارو روَلَي خوَيان ببينن وة
هةروةها بة ملونةها خةلَك لة مالَ و كاري خوَي دةركرا و ثةنايان
بردة شويَنة ئارامةكان وة لةو شويَنانة شارةكاني هةريَمي كوردستاني
عيَراق  ,دةرئةجنام شويَين كار و كارطةكان دةرطاكانيان داخست لة
موسلَ و شويَنةكاني تر كة بامسان كرد بو بة هوَي ويَران بوني داراي
عيَراق وهيجرةت كردني ئةو كريَكارانة لة بةر نةبوني كار و
جيَهيَشتين كارةكانيان وة بةتايبةتي ئةو كريَكارانةي لة نةتعةوة
ودينة كةمينةكانن وةك يةزيدي وشةبةك وصابئة و مةسيحي .
بوَ منونة زياتر لة  600شويَين كاري بضوك دةرطاكاني داخست لة ناوضةكاني ثيشةسازي موسلَ وة سةدان كارطة وشويَين كار
لة شويَنةكاني تري موصل وة لةبةر نةبوني كار و بلَاو بةنةوةي نةخوَشي كريَكاريَكي زور ناوضةكانيان ضوَلَ كرد وة
هةروةها بةريَز سةروَك لقي صالح الدين سةر بة يةكيَيت جمالس و سةنديكاكاني كريَكاران لة عيَراق ( )FWCUIوةصفي
بارودو ئابوري كريَكاران دةكات بة شيَوةيةكي زوَر خراث كة لة ئاسيت كارةسات دايا
لة ذيَر باري تةزةمخي ئابوريداية و نةبوني خزمةت طوزاري و كةمبوني كالَا لة بازارةكاندا  .ذياني رابةر سةنديكايةكان
زوَر لة مةترسيداريداية ضونكة بة بوَنةي بةدواضونةوة و ثرسيار كردن لة ذيان كريَكاران .
وة سةنديكا تواني بة ريَكايةكي تايبةت موضةي ئةو كريَكارانةي بي كريَ ماونةتةوة بطةيةنيَت بة شيَوةيةكي تايبةت كة
لة هاوثيَضي ئةم بلَاوكراوةية دا

ئاماذةكراوة .

ئةو شةرةي لة ثاريَزطاي ئةنبارة زياني زوَري ئةياندوتة ذيَخاني ئابوري ئةو شارة و بوةتة هوَي وةستاني ثروَذة
وةبةرهيَنيةكان كة بو بة هوَي زياد بوني بيَكاري زياد بوني ثةناهةندةي ناو خوَي بة شيَوةيةكي زوَر زياد وة كاريطةري
باري ئينساني و كوَمةلَايةتي و ئابوري ئةم كارةساتة لة ئةنبار بيَ طومان هةتا ضةند نةوةيك دةميَنيَت.
لة م برطانةي خوارةوة روَشناي دةخةينة سةر مةينةتيةكاني كريَكاران كة روَذانة كة رةبةرويان دةبيَتةوة لة ذيَر دةسةلَاتي
داعش دا
لة سيَدارةداني كريَكاراني شارةواني صالح الدين
ضةتةكاني داعش هةستان بة رفاندن و كوشتين هةشت كريَكاري خزمةتطوزاري طشيت لةبةر ئةوةي بارودوَخةكةيان ثيَباش
نةبو وة دذايةتي ئةو ضةتانةيان دةكرد وة بة مةينةتيةكان رازي نةبون  ,وة هةروةها وةك لة بةياني يةكيَيت جمالس و
سةنديكاكاني كريَكاران لة عيَراق ( )FWCUIدا هاتوة بةيانيَكيان دةركرد لة روَذي 22ي ئوَكتوبةر  2014الش و ثامشاوةي ئةو
هةشت كريَكارانة كة كريَكاري ثاككردنةوة بون بة كوذراوي دوزرانةوة دواي يةك مانط لة رفاندنيان لة صالح الدين وة
ئةكيَتيةكة وتي داعش زوَري لةو كريَكارانة كردبو كة بة زوَر كار بكةن بة بيَ مووضةش وة دواي ئةوةي كريَكارةكان داواي
مووضةيان كرد داعش نزيكةي  40كريَكاري لةوان كوَكردةوة لة ثاركي طةورةي ئاهةنط و بونةكان لة تكريت وة هةشتيان
لةويَ رفاند.
هيَرش بردنة سةر يةكيَيت طشيت سةنديكاكاني كريَكاران لة عيَراق  -GFIWلقي موسلَ
هةنديَك لة سةنديكايةكان كة لة ذيَر كوَنرتوَلَي داعش دان رايان طةياند كة تةهديد كراون لة داعش ةوة بة هوَي ضاالكية
سةنديكايةكانيانةوة وة ضةتةكاني داعش سةيارةكان وثارةي سةنديكايان لة موسلَ دزيوة كة سةر بة يةكيَيت طشيت
سةنديكاكاني كريَكاران لة عيَراق  -GFIWلقي موسلَ ة وة مالَ وسةيارةي تايبةتي سةروَكي يةكيَتيةكةيان بردوة كة
ناوبراو لةطةل نويَنةري ناوةندي هةماهةنطي قسةي كردبو كة ناضاريان كرد مالَ و سةيارة و هةمو ئةشيا تايبةتةكاني
جيَبه َي َليَت وة دواي ئةوة طولةيةكيان لة قاضي دا كة ويسيت خيزانةكةي نةجات بدات وة ناوبراو هوَكاري ئةمة دةطةرينيَتةوة
بوَ ئةوةي جطة لة وةي كة خوَي ضاالكواني سةنديكايية بةلَام خيزانةكةيشي كانديد كرابو بوَ هةلَبذاردني نويَنةراني
ثةرلةماني عيَراق
وة ئةو خةلَكانةي كة هةلَهاتن لة لة موسلَ و صالح الدين وانبار و شويَنةكاني تر بة هوَي تةهديد و ترساندن بو.
كاريطةري هةلَهاتن
لة تشريين يةك (ئوكتوبةر)  2014نويَنةراني ناوةندي هةماهةنطي كريَكاران هةستان بة زيارةتي خيَوةتطةي عةربةد لة
شاري سليَماني بوَ ثةناهةندةي عيَراقي كة دةكةويَتة دوري  30كيلومةتر (نزيكةي  19ميل) لة ناوةندي شاري سليَماني .
نويَنةي ناوةند ضاوثيَكةوتنيَكي كرد لة طةل هةنديَك كريَكار وة لة وان بةريَز عبد الرمحن كة وتي لة مانكي ئوطةست
(هةشت) طةيشتوَتة خيَوةتطةي عةربةد دواي ئةوةي داعش ثةالماري موسلَ ي دا خيَزانةكةي عبد الرمحن ثارضةيةك زةوي

كشتوكالَيان هةبو بة روَي ( 1250هيكتار) وة خوَي و كوَمة َليَك كريَكار كاريان تيَدا دةكرد لة كوندةكاني شاري موسلَ كة ئيَستا
لة ذيَر كونرتوَلَي داعش داية . 1عبد الرمحن وتي مالَيان داطري كرد و زةويَكةيان تيَكدا وة براكةي و  31كةسي تريان لةطةلَي
كوشت  ,عبد الرمحن ئاماذةي بة وة دا كة يارمةتي ناويَت بةلكو دةيةويَت كار بكات و بةريَطةي كارةكة بتوانيَت بذيَوي
خيَزانةكةي دةر بكات  .وة هةروةها وتي هةمويان دةيانةويَت كار بكةن نايانةويَت لة خيَوةتطةيةك بذيَن و ببيَت بة ئةرك
 .وبة ضاويَكي ثرِ لة فرميَسك و ذان وتي سةنعةتيَكم فيَر بكةن يان ثيشةيةكم فيَر بكةن هةر ضي بيَت تةنانةت دةالكي
بيَت و قذ برينيش بيَت من بة َليَين ئةوةتان دةدةميَ كة توانام هةية بذيَوي ذياني خوَم ومنالَةكامن دةركةم لة داناني
دوكانيَكدا .
بةلَام موراد كة يةزيدية و خةلَكي شةنطالة وتةمةني  40سالَة  ,بوَ نويَنةري ناوةند دوا ووتي كة وةك ماموستا كاري دةكرد
ثيَش ئةوةي داعش ثةالماري ناوضةكةي بدةن  ,وة خيزان دارة و هةشت مندالَي هةية وة دواي ئةوةي مالَيان ويَران بو
ثةنايان بردة شاخي شةنطال خوَي و هةزاران يةزيدي وة سةدان لة وان تةوق دران لة سةر ضياكة بوَ ماوةي زياتر لة مانط
 .وة هةضةندة تواني خوَي دةرباز بيَت بةلَام زوَريَك لة يةزيديةكان تةعدايان ليَ كرا و رفيَندران و ئافرةتةكانيان رفيَندران
و تةعةداي سيَكسيان ليَ كرا تةنانةت لة يةك خيَزان  21ئافرةتيان رفاند و يةكيَكيان تةمةني  14سالَة  .موراد وتي
مةينةتيةكي زوَريان ضيَشتوة خوَي و خيَزانةكةي لةو نوَ رةذةي لة ضياي شةنطال بوون وة ضةتةكاني داعش دةوريان دابون
وة لة بةر بيَ نان وئاودا وتي ثةنامان بردة خواردني طةلَاي دارةكان وة لة هةموي ناخوَشرت ئةو منالَانةي كة لة طةلَيان بون
كة توشي وشكاي بون وذيان لة دةست دان موراد لة دونيا داواي يةك ئوميد دةكات ئةويش طةرانةوةي بو كار و منالَةكاني
بطةريَنةوة خويَندن.
ضاومان كةوت بة مةحةمةد  .سوننية خةلَكي بةعاجة دوو خيَزاني هةية و ضوار مندالَي هةية يةكيَكيان لة خيَوةتطة لة
دايك بو مةحةمةد مالَةكةي و ئةساسسةكةي لة دةست داوة ضونكة ضةتةكاني داعش كة زانيان ئةفسةري ثوَليس بو بة
عةميل ناويان برد  .وة مةحةمةد وتي كة ضةتةكاني داعش طةيشتنة ناو شارةكة ئةمري كشانةوةي ثيَ طةيشت  .وة لةبةر
ئةوة ناضار بو خيَزانةكةي جيَبه َيلَيت وة دواي ئةوةي طةيشتة شويَين ئارام لة هةريَمي كوردستان تواني خيَزانةكةي دةرباز
بكات لة بةعاج وة ئاماذةي بةوة دا كة نايةويَت بطةريَتةوة بوَ شارةكةي

وةلَام دانةوةي سةنديكا عيَراقيةكان
هةرضةندة بارودوَخةكة نالةبارة بةلَام سةنديكاكاني كريَكاران
بيَدةنك نةبوَن وة لة خوارةوةي هةنديَك لة مةوقفةكانيان.
 لة كانوني دووةم (يناير) سةدان كريكاري طري بةستة
كاتيةكان هةستان بة خوَثيشاندان لة وةزارةتي كارةباي بةغدا
داواي ضةسثاندانيان كرد لةسةر ميالكي بةردةوام وة ضاالك
كردنةوةي برياري موازةنةي سالَي  2015كة دةفةرميَ بة
ضةسثاندنيان
 وة لة هةمان مانط دا لة كانوني دووةم (يناير) دةيان هةستان بة خوَثيَشاندان لة كوَمثانياي ثرتوَكيمياويات لة بةسرا
وة نارةزايان دةربرِي لة نةبوني مووضة بوَ ماوةي سيَ مانط بةبةردةوامي و بريين ريَطاي سةرةكي بةسرا و سةفوان
وة نارةزاييان دةر برِي وة داواي سةريف مووضةيان كرد وة داوايان كرد خبريَنة سةر موازةنةي سابت وة لة تةمويل
زاتي نةجات يان بيَت  ,ضونكة دةبيَت ئةو كومثانيانة لة  %40لة داهاتةكانيان تةرخان بكةن بوَ مووضة كة نةكرا وة
داواكرا لة حكومةتي ناوخوَي كة تةدةخول بكات.
 وة هةروةها كوَمثانيا تةمويلي زاتيةكان سةر بة وةزارةتي
ثيشةسازي هةستان بة خوثيشاندان بوَ نارةزايي دةربرين لة بريين
مووضةيان كة سيَ مانطة نةدراوة وة هةروةها طواستنةوةي
موضةكانيان بوَ ميزانيةي مةركةزي كة لة يةكي كانوني يةكةم
(ديسةمبةر)  2014سةدام كريَكار لة وةزارةتي ثيشةسازي
اعتصاميَكيان ساز كرد لة بةرامبةر بارةطاي كومثاني طشيت
ثيشةسازي ثيَستة لة ناو بةغدا وة خوَثيَشاندةران داوايان كرد لة
حكومةت كرد بوَ ضاالك كردنةوةي كةرتي ثيشةسازي بكات و
كوَمثانيا لة كار كةوتوةكان ضاالك بكاتةوة كة ماوةيةكي زوَرة
لة كار وةستاوة وة دروستكردني دارايةكي فرة داهات بكات وة
نةك تةنها ثشت ببةستيَت بة داهاتي نةوت وة داوايان كرد دان
بة مافةكاني كريَكار بدريَت لة كوَبونةوة و خوَثيَشاندان لة
شويَين كار وكةرتة طشتية كان و داواي ضاك سازيان كرد لة
بواري ئابوري و كومةلَايةتي و دذ بة تايبةت كردني كةرتةكان
و كةم كردنةوةي خةرجي سةروَكايةتية كان  .سةروَكايةتية
سيانيةكان.

 سةند يكاكان نةوةستان لة ضاالكيةكانيان لة بةرطري كردن لة مايف كريَكاران و ثاراستنيان هةتا لة ناوضةكاني داعش
كة كوَنرتوَلَي كردوة  .يةكيَيت طشيت سةنديكاكاني كريَكاران لة عيَراق ( )GFWUIوورك شوثيَكي ئامادة كرد بوَ
كةرتي طشيت لة صالح الدين بوَ بةرز كردني ئاسيت هوَشياري و زانسيت كريَكاران لة معياري بةقةرز داني دةزطاي
ئابوري نيَو دةولَةتي  .دوابةدواي راهيَناني رابةرة سةنديكايةكان لة اليةن ناوةندي خةماهةنطي كريَكاران لة مانطي
تشريين دووةم ( نوفمبةر) 2014
 وة هةروةها ئةنداماني لقي صالح الدين لة يةكيَيت جمالس و سةنديكاكاني كريَكاران لة عيَراق ( )FWCUIهةستان
بة موفاوةزات لة طةل حكومةت بوَ سةرف كردني مووضةي ئةو  1000كريَكارةي لة كارطةيةك كاريان دةكرد لة ناوضةي
ضةتةكاني داعش ضونكة حكومةت تواناي نةبو ئةو برة ثارةية بطةيَنيَتة دةسيت كريَكاران لة ترسي داعش بةلَام
بةريَطةي ( )FWCUIتوانرا بة سةركةوتوانة ئةو مووضةية بطةينة دةست كريَكارةكان.
 كوَمةليَك لة ضاالك واني كريَكاري و ضاالك واني كوَمةلَطاي مةدةني بةشداري كونفرانسيكيان كرد بة موبادةرةي
كوَمةلَطاي مةدةني عيَراقي ( )ICSSIكة لة شاري ئوَسلو بة ريَوة ضوو لة نةرويج وة لة مياني كونفرانسةكة ئيتيفاق
كرا لةسةر داناني مةقيفيَكي هاوبةش كة دةبيَ لة ميان سالَيَك وةر بطرييَت  2015وة دةبيَ ريَنماني و هاوكاري حكومةت
بكريَت بوَ هاوكاري كريَكاران بوَ دةباز بون لةم بارودوَخة بة سةركةوتووي بة ريَطةي تةعويز كردني كةرتي كريَكار
وة كةم كردنةوةي ستةم لة سةر خيَزاني كريَكاران و بةرز كردنةوةي باري ئابوريان وة هةستاني كريكاراني بةشداربو
وة نويَنةري ناوةند بة بوذاندنةوةي توَري ثةيوةندي لة طةل طوَمولَطاي مةدةنيةكاني تر كةكاريَكي زور طرنطة كة
يةكيَكة لة برطة سةرةكيةكاني هاوكاري لة كاتي ئايندةدا
داواتان ليَ دةكةين سةيري ئةم ثريزينتةيشنة بكةن كة نويَنةري ناوةند وسام جاسب عودة ،ثيَشكةشي كرد و ضاالك
واني سةنديكايي إلهام عبد المعبود وة طالب هاشم جبر ثيَشكةشي كرد
بوَ زياتر ئاشنا بون بة بةيان نامةي سةنديكاكاني تر تكاية سةرداني ئةم لينكانة بكةن بوَ بينيين بابةت وبلَاو كراوةي
زياتر:
بيان االتحاد العام لنقابات العمال في العراق حول وضع النساء في المناطق تحت سيطرة داعش.
بيان اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق حول االحداث األخيرة في الموصل ومدن أخرى.
بيان االتحاد العام لنقابات العاملين في العراق حول تأثيرات أحداث العراق على العمال.

تكاية ئةم ثارضة فيديويانة ببينني لة خوَثيَشاندنةكان بة كامرياي وسام ضاس عودة
اإلحتجاجات العمالية في بغداد بتاريخ  26كانون الثاني 2015
االحتجاجات العمالية في بغداد بتاريخ  1كانون األول . 2014
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