
ھیچ بڕوا بە ڕامیاری و ڕامیاران مەكەن  

تەنیا بەڵێنی ئەو ش������تانەمان پێ������دەدەن، كە ئێمە دەمانەوێنێ
پاش ەەڵبژاادنەكان پشتمان لێدەكەنێ ئیدد ەەا كامیان بن
 ۆشیالدێمۆكراتەكان یا پ��ااتی چەپ ، پ مە ��یاییەكانپ و
پلیبراڵەكانپ ی���ا پنا یونالیس���تەكانپ ، لەوانە چ���اوەبوانی

ەیچ شتێكی باش ناكەین ێێێ

بەڵم ئەگەا لوان و پی���ران، بێك���ااان و كرێك���ااان پێكەوە
دە �������������تبەكاابن، پێكەوە دەت�������������وانین ەەموو ش�������������تێك
بەدە ����تبھێنین : بە ەێ����زد یەكگرتوومان دەت����وانین بەا بە

تاڵنكردنی  ەاپەناكان بگرین  

ئێمە وەك  ەندیكا بنەبەتییەكان لەپێناو ەەمان ش��������������������تدا
تێدەكۆش���������������������ینێ لەبەائەوەد لە با ���������������������تیدا ەەموو
بەازبوونەوەیەك لە كرێخ������������������انوودا واتە كەمبوونەوە و
لەدە ���تدانی ك���رێ و مووچەكان : پااەیەك كە لە رەاویی

بۆ گوزەاان كەمدەبێتەوە  

ھەمووان پێویستیان بە سەرپەنایە بۆ نیشتەجێبوون  
ھەروا لە باشترین باردا بەخۆڕایی  

سەندیكای گشتی كۆڵن
)FAU- IAAیەكێتی ئازادی كرێكاران  
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لەبەائەوە تەنیا ش����ایانی یەك ش����تن: بەاەەڵس����تی  بە ەەا
كەاە تەیەكی پێویست، ئەوانەد كە لەبەادە تماندا ەەن:

- خۆپیشاندان و كۆبوونەو 
- نامە لەڕێی پارێز ر و پەنابردن بۆ دادگە

- كەمكردنەو ی كرێ و نەدانی تا ڕاد ی ھیچ
- د ربڕینYYYYYYی ناڕ زایەتی لە ڕێYYYYYYی تەلەفۆن و فYYYYYYاكس و

ئیمەیل و پلكارتەو 

ھەراجكردنی – سەرپەناكان  

گەڕ كی كۆڕڤایلە
تاڵن و ھەراجد كرێت 

دوو  ەد   و  ەەزاا  لە١.٢٠٠نزیكەد  )  ەاپەنا 
 لە م�����������انگی ئ�����������ازاادا بەدازۆاەملێییەكی بەبێوەبەاانە

 ەامایەگوزااانی دااا دەفرۆش��رێنێ ئەود زۆات��ر ب��داد
پێشبڕكێكەا دەبێت و دەباتەوە  

ئەمەش دەبێتە ەۆد :

بەرزبوونەو ی كرێ•
نەبوونی چاكسازی•
نەبوونی نوێسازی•

بەم و�����ۆاە دەوڵەتمەن�����دەكان دەیانەێت بە نیش�����تەوێبوونی
مرۆڤەكان تەنیا ق��ازانجی رۆی��ان ەەاچی زی��اتر مس��ۆگەا

بكەن 

ەەاوەەا ش��اا  ك��ااگێڕیی)د ك��ۆڵن لەم ب��ااەوە ن��اتوانێت
زۆا كۆمەك بك������ادێ رەزێنەد راڵییە و پ ن������ی گەواەد

Mül) و میولھایم  Deutzەەیەێ لەبەائەوەد كە لە دۆیتە  
heimدەبێ���ت بالرانەد شووشەبەند ب���ۆ رۆش���گوزەاانان (

بۆبنێ������نێ بۆیە ەی������چ ب������ۆ  ەاپەناد ەەژااانی كۆبڤایلە
)Chorweiler  و پۆاتە (Porzنامێنێتەوەێ (

بە  ەانجدانێك لە گەبەكی ت���������������ازە لە بایناوە���������������افین
)Rheinauhafen(نیش�����اندەداد، كە بەاژەوەن�����دد ئێ�����وە لە 

كوێیە : لە باڵرانە گرانەكان���دا، كە تەنیا ش���وێن ب���ۆ گەواە
دیكە ئەوانی  ەەموو  گرانەكانێ  و  ەاپەنا  كۆمپانییەكان 
دووا بخرێنەوە  ی���������������ا با ���������������تەورۆ بەاەو لنەوازد

 بێسەاپەنایی كەناا شەقامەكان و ژێر پردەكان) (

بەڵم ئەاكی ش��ااەوانی  كۆمونە)یە  ەاپەنا ب��ۆ ەەمووان
دابی�����ن بك�����اد : چ ب�����ۆ لوان و پی�����ران و تەنداو �����تان و
نەرۆشان و رانەنشینان و وەاگرانی بیمەد كۆمەڵیەتی یا

ئەوانەد كە نیوەكاان ێێێ
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