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ندامانی  رانی زانۆن و ئه  کارگه  له)ک تییه رایه نونه (ک یه ردا ڕاسپارده مبه  سپته14     له
 Buenos Airesو بۆینۆس ئایرس  ره  به وه  هNeuquén   له نۆیکوین(MTD)ی بکاران  وه بزووتنه

 زانۆن  رگریکردن له بۆ به nationale Kampagneری  رتاسه کی سه رگرییه ی به وه ڕێ، بۆ ئه وته که
 ی وه ندنه ری لسه سه چارهندی شاردا ڕپوانیان کرد و خوازیاری  نوه ر به دان کارگه سه. ن ڕکبخه
 مارسی  له. نتین بوون رژه کانی ئه گیراوهدار سه ستبه  دهکۆمپانیاموو کارخانه و   ههندارتی خاوه

ر  به ڕوه  خۆبه-/ر رانی خۆڕکخه کارگه: ڕوو کیان خستۆته یه دیاردهرانی زانۆن   کارگه وه ه2002
 یک یه ڕاسپارده.  میانھناوه رهه رکاردا به ر و سه به ڕوه نکار، به ڵ خاوه گه ی له وه ت باشتر له نانه ته

کان،  تییه یه  کۆمه وه ندامی بزووتنه ئه 70ری زانۆن و   کارگه )100سوڕاو   هه170  پکھاتوو له
م  رده  به له.  بۆینۆس ئایرس یشتنه ی گه که یانییه به ر له سه) پارزن  ده   که  کارخانه ی که وانه ئه

 و داخستنی  وه ندنه دژی لسه) : مان پارله(یی  وه ته ی نه و کۆنگره ره  به وه نهو شو کی ئه یه دادگه
،  Chilavertی چیالڤرت  رانی چاپخانه کارگه. ،  ڕپوانیان کرد وه ته ن حکومه الیه  له که کارخانه
ی  هخان سته ، خهConfortiی کۆنفۆرتی  ، چاپخانه Brukmanی بروکمانرگ دوورین ی جلوبه کارخانه

ی  ، کارگهAdos-Gesundheitsklinikدۆز  ی ئه خانه سته ، خهJunin-Gesundheitsklinikنین  جه
رانی   و کارگه  Bauen Hotelرانی  ، کارگهSasetruی ماکارۆنی   ، کارخانهGatticپوی 

کانی   جۆراو جۆره  ڕکخراوه سانیك له روا که  ههUsuhia ئوسوهیا   یRenacerبایی  کاره
  .بوون شدار ده دا به که  ڕپوانه  له وه ارانهبک

کیان  یه کان، داوانامه کارخانه) ی وه خستنهڕ گه وه(ی  وه  کردنه ی دووباره وه نهرانی بزووت    کارگه
گشت ) کان  کۆنه نه خاوه( ندارتی  ی خاوه وه ندنه ری لسه سه چارهبۆ ) مان پارله( کۆنگرس  دایه

 پ   به زانن که ران ده مان کاتدا خۆپشانده هه له. کان ڕخراوه گه نوێ وه رله سه کۆمپانیا و  کارخانه
   بوون و چ به  چ به– بپارزن  ر نرخک بووه هه کان به  کارخانه  گرنگه نده رداگرتن، چه سه له
شار و ف. رانی زانۆن ترسی بوون بۆ کارگه مه پ م دواییانه کانی ئه فته هه.  تاپۆی یاساییبوونی نه
کو   تاوهران ، ر کارگه  بۆ سهGouverneursرمی  تدارانی هه سه ن ده الیه چنین له نگ پھه ته
ن؛  کانی بکاریدا کاربکه  پرۆژه رامبردا له به  و له وه دا بکشنه  کارخانه کانیان له  کاره ست له ده

،  وه رانه ن خودی کارگه الیه لهبردنی زانۆن  ڕوه پاش س ساڵ به. تی وه ی ده لی گچکه گه کارگه
م   له مه ر شاو، ئه  به وه ونه که   ده وه هNeuquénرمی نۆیکوین  تی هه ن حکومه الیه نوێ له رله سه

 دا )باشتی کا( کوالیتت  و فرۆشتنمھنان ، رهه به رز له ری به پوهران   تیدا کارگه دا، که مانگه
 زانۆن  که)  کشاوه( بوارد  وه رک،  خۆی له کی کورت دادگه یه  ماوه ر له به. ن توانن تۆمار بکه ده
  . وه بکاته)دانپیانراو( یاسایی  که ران بناست و کارخانه کارگه)تعاونی (زی وه ره ههک  وه

  له. کۆمپانیاکانی  وه رخستنه گه ی وه وه ری بزووتنه رتاسه  ستراتیژی سه  له شکه  به م ڕپوانه    ئه
ی   نزیکهرداگیراو سه ستبه  دهاییکۆمپان و   کارخانه200   زیاتر له وه مه النیکه دا به نتین رژه ئه

 ی یرمی باشوور  هه ی زانۆن له  کارخانه ن، که ن هه که  کاریان تدا دهر  کارگه10000
Neuquénکه یهکاراکان بۆ   نموونه  له کنان رهه زموونی به ئه(  پر خۆبه له) مھژ تی  رایه به وهڕ

http://hezhean.blogspot.com/


ی   مانگکدا نزیکه  له م کارخانه ئه. ن که ر کارده  کارگه420دا   زانۆن  ئستادا له له.  راندا کارگه
ر  سه ستیان به زراو ده ری دامه  کارگه240دا 2002 مارسی  له. م دن رهه  به میتر کاشی3000

کانی بکاران،   ڕکخراوه سانک له ، که ری تازه  کارگه180   زیاتر له وه و کاته له. دا گرت که کارخانه
  .رگیراون دا وه  کارخانه له

  وڕخراو گه  وه لی دووباره گه ری گونجاو بۆ کارخانه سه نیا چاره  ته:یانووت ران ده    خۆپیشانده
ری  تی کارگه رایه به یوهڕ ژر به  له- ه)نکار خاوه(ندارتی  ی خاوه وه ندنه ، لسهرگیراو تی وه لپرسراوه

میان تدا  رهه ، به وه ته وه ن ده الیه  لهیان وه رگرتنه  و وه وه  داخستنه ی بترس له وه  بۆ ئهدا، –
تی  ت زۆرجار مۆه  حکومه2001ری  مبه ی دسه19/20یرانی  پاش قه.  وه بھنرتهم  رهه به
   و نوسینگه کو کارخانه خشی، تاوه به هکرد، د ن داگیردهکانیایاکۆمپان  رانک، که کارگه به

تی   ساڵ دیاریکرابوون، مۆه2کاتیانه بۆ   ته م مۆه ئه  ی، که وه ر ئه به له.  وه نه کان بکه داخراوه
  ی که وانه ، ئه کی بیره یه  کارخانه  و لکه Grissanopolisی  ، چاپخانهChilavertی  چاپخانه

  تی ئستاکانه  حکومه ی که وه ئه . دا کۆتایی پدت م ساه ، له وه خرانهڕ گه  وه وه رانه ن کارگه الیه له
نییه، وا وان پیان  ریانی، که  ناڕازیان ده . ئاشکرا نییهکات،  ده یه م کشه ڵ ئه گه  له ه چۆن مامه

تک  سیاسهدا  مه ر ئه رامبه به له.  والتدا دابین بکات ڕز بۆ بکاران له ت کاری پ  حکومه که
 تیدا  تک که ، سیاسه کانه تییه یه  کۆمه  تییه زایه  ئامانجی کۆنترۆکردنی ناڕه ر، که به گرته ده
  .کات ژاران تووشی تاوان ده هه

نتین  رژه  ئابووری ئه . ووهخت دایگرت یرانکی دارایی سه دا قه2001  نتین له رژه  ئه ی که وه    پاش ئه
 ئابووری خۆی  گرن، که  داده وه ر ئه سه کان پ له ئابووریناسه. کوێ هرد دا جگیر ده م کاته له
  له) انتاج اجتماعی غیرصافی (  ناپوختهتی یه می کۆمه رهه بهوتنی  رکه سه،  وه گرته ده
  ی که وانه ، ئه وه ته ر ماونه سه کان بچاره  ئابووریه ک پشان گرفته  وه نووکه هه.  وتندایه رکه ده

کان  وره  گه کان و کۆمپانییه  بیانییه کشه هره چی به که.  وه گشتی گرتۆته ی کاریان بهبازار
ی  دا ڕژه م کاته له.  بازاری کار  ڕووناکاته ندنه سه ره و په م ئه ینن، به گه ک ڕاده یه وه شانه گه

،  مجۆره به. ن بکارنیا%15.7ی  ، نزیکه یه  کاریان هه ی که وانه له.  دایه% 19.5ی  بکاری نزیکه
  ).ر  میلیۆن کارگه5.2  واته ( یه واوی گرفتی کاریان هه ته به% 35.2ی  نزیکه

  نگاوه ههداهنانی   شانازینتین رژه  ئه کان له رداگرتنی کارخانه سه ستبه ی ده وه بزووتنه
ر  رامبه ر به  چینی کارگه رگری له  بۆ بهیان ،) وه ستانه هه(کانی   ستراتیژییه تاییه ره سه
ری و  رگه تی که رایه به ڕوه لی خۆبه زمونگه  ئه  بریتین لهش وانه ئه، بێ پیده داری رمایه سه

داری  رمایه ی سهکان پکھاتهدژی    وخۆ واو ڕاسته کی ته یه ر ڕیگه سه ی که له وانه  ئه،ڕکخراوبوون
ک  روه نیا بۆ سوود هه ته یاکان بهکانی کۆمپان ره که  ئاراسته که ، یه)تی ندارتی تایبه خاوه(

موو   زانۆن و هه رگری له به .ن که باتده خه) کان ئامره( لھاتوویی و زانینی   لهران  کارگهداماینی
   ئمه کک له ر یه گه ئه! ن ، بکه گیراوهردا سه یان بهست  ده وه رانه ن کارگه الیه  له ی و کارخانانه ئه
  هکجاریی  یهگرتنی ستھه ده) یخوازین ده  ی ئمه وه ئه! ( شکن  تکدهموومان هوکات ه ، ئه وه رگنه وه
رۆی ژر کۆنت له  ی که وانه  و کۆمپانیاکان، ئه  کارخانهی گشت وه ندنه  لسه کانی وه  هه له

  .م  دنن رهه ریدا به کارگه
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