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)قانيوا( ی آجرپزیها  کارگران کورهندگاني با نمای هماهنگتهي کمی اعضاداريد  

 
١٣٨٧م شهريوردو بيسته عجم                                                                         ک کمی برای هماهنگتهيکم     
     

 فصل بهار و شروع دني درختان و با فرا رسی فصل زمستان و سر برآوردن جوانه ها از خاک وشکوفه هاافتني اني پابا

 ولذت بردن حگاههاي موزه ها و تفر،یستي و توریدني ونقاط  دباي زعتيسال نو، پر کردن اوقات فراغت و استفاده از طب

 خارج یبا شکوه و مجلل و سر زدن به مناطق مختلف کشور و حت ی در هتلهادني آرمی شب،یعي مناظر بکر طبدنياز د

 و ی بهداشتیحي تفری امکانات و دستاوردهاني و آخری و استفاده از تمامیحي مختلف تفریاز کشور، شرکت در اردوها

 ها بلکه ده خانوایالبته نه تمام.  رديگي قرار می اجتماعی گروههاگري خانواده ها و دیزي برنامه رستي ، در لیشيآسا

سکه  ی روکي فقط نياوشوديدرآمد جامعه مپر مخصوص وی حال خانواده ها امکانات جامعه فقط شاملیتماماستفاده از  

..... آن است  و امادي سفیو رو  

 ی روزرهي سکه، داستان پر از درد و رنج و مشقت دهها هزار زن و مرد و کودک نگون بخت و تني ااهي وسگري دیرو

 در ی آجرپزی که کوره هايی شهرهای از نقاط مختلف کردستان راهزي ناچی امرار معاش و کسب درآمدیاست که برا

 دهي جان آنها مکرهي و ششوندي ممکن استثمار موهي شنيدتريشد  بهشتري و پنج شش ماه تمام وگاها بشونديدارند، مآنجا قرار

  یآپارتمانهابرجها و  ساخته شده بدست کارگران، ی باشند و آجرهاشي در آساشتري زالو سفت هر چه بی تا عده اشوديم

.ديآنها را به آسمانها بسا  

 و ی آب درمانیعي طبی به فکر استفاده از چشمه هاستند،ي نکي نکي و تفنن و پیحي تفری به فکر سفرهاگري دنانيا

 و ملکه ذهنشان نانيغم ا تمام هم ونند،يو خوشمزه را نبزي تمیخواب هم، غذاها دردي شاستند،ي مجلل نیالهايآسودن در و

 فکرند که نکند امسال نيا اند، دردهي آنان تدارک دی داران براهيرما است که سی جهنمی سوزان و وحشتناکیتحمل گرما

  کار کنند شتريتوان دارند ب که دريی فکرند تا جانيادردست برود، ازاثر سوانح محل کاراده شان در خانویاعضا  ازیکي

.رندي نمیال و زمستانشان فراهم کنند تا از گرسنگ حی برایتا اندک توشه ا  

 و روندي کوره پزخانه ها مکي تنگ و تاریرهاي خمدني بلکه به دستندي نحگاههاي موزه ها و تفردني به فکر دگري دنانيا

 در فکر اقامت در گري سکه دی رونيساکنان ا. کشندي کوره پزخانه ها انتظارشان را می بهداشتري و غفي کثیشورابها

 ني کار خود را به ارزانتریروي که نروندي مناني آنها هستند و اانتظار  دری کاه گلی بلکه اتاقکهاستندي مجلل نیهتلها

 ري غداي و شدی کاری طاقت فرسای داران بفروشند و تمام وجود خود را در معرض فشارهاهي ممکن به سرمامتيق

  ی انسانريغ  سخت و به شدتیخانه ها جز کارها کوره پزی سخت و طاقت فرساطيشرادردهند و واقعا کار قراریانسان

. مرحله خود قرار داردني و درجه استثمار در ان در باالترديايبه حساب م  

 آکنده از رنج و مرارت، گام ی از درد وبا قلبزي لبری مبهم و مخوف با دلی سرنوشتی به سوبي ترتني به اناني او

 حراج، ی کلمه محبوب و دوست داشتندني حراج حراج، و با شن،ی آهایآها: زنندي مادي لرزان فريی و با صدادارنديبرم

 شده و خالق خود را شکر ادتري قلب همچو سنگشان زضربان  سرعتجان،ي و هی داران زالو صفت از فرط شادهيسرما
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 حراج ديياي گرسنه بی گرگهایآها.  خواهد شدشتري کار حراج شد و ارزش افزوده خودشان بیرويگزارند که باز هم ن

  وصي بفروش برسانم و شما آنقدر حرري بخور و نمی در قبال مزدخواهمي که دارم می کاریروي مقدار ننيکرده ام، ا

 نعمت در جامعه را به دي کار ما، ما کارگران و صاحبان تولیروي ندني که بر سر ارزانتر خردي و طمعکار هستآزمند

  که درست دي کارش را ارزانتر به شما بفروشد، ظاهرا نزد شما محبوبتر است، اما بدانیروي و هر کس نديا داختهرقابت ان

.مي زشت شما آگاهو دي پلاتي واز نميداري اما بمياست ما گرسنه ا  

 هر ساله ی آجر پزی و دستی ملیها  از کورهیادي با داشتن تعداد زی شرقجانيشهرستان شبستر واقع در استان آذربا 

ها در مناطق   کورهني اشتري بکند، ی خود جذ ب می مختلف کردستان را به سوی شهرهای از کارگران فصلیاديتعداد ز

  - ی دستی  کوره ٣۵٠  ی ال٣٣٠  گاني که تعداد آنها در وادارند  قراری و سروان گولیاروان گول - لي خلزجيد -گانيوا

. استی دستیکوره ٣٠ یاروان گول -ی دستی کوره٣٠ ی ال٢٠ وی ملی کوره۵-٦ لي خلزجيد  

 

 

یرگرا کیها جاد تشکلي کمک به ای برای هماهنگتهيکم  

٢٢/۶/١٣٨٧  


