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 �ە� مای 
ۆژی تێکۆشانی کرێکاران و ڕۆژی ئاھھنگگێڕانیشھ، کھ تیایدا ڕ  لھ یھک کاتدا، ڕۆژە  میھکی مای ڕۆژی جیھانیی کرێکارانھ. ئھ

 دۆزە گرنگھکانیان و بھھاکانی بزوتنھوەی کرێکاران ڕێپێوان ساز دەدەن.  لھ پێناو خستنھڕوویکرێکارەکان 

  و�تان پشووی فھرمییھ. ێک لھزۆر کھ لھ ڕۆژەئھم ی مای دەکھن. ۱لھ ڕێپێوانی  دابھشداریسا�نھ ھھزارەھا خھڵکی لھ جیھان

  پێمان وایھ بھ ئاسانی بھدەست ھاتوون.مافانھ ھھیھ کھ لھ ئھمڕۆدا خایھنی پھنھان بۆ ئھی درێژێک لھ پشت ئھم پشووەوە خھبات

ووی �ە� مای �  م�ێی
و�تان ژمارەیھکی زۆر کارگھ و لھ ێک زۆردا، لھ ۱۸۰۰وەک یھکێک لھ دەرەنجامھکانی شۆڕشی پیشھسازی لھ سا�نی 

خھڵکی بۆ کارکردن ڕوویان کردە شارەکان. کاتی   و کارخانھ زیادیان کرد. کھلوپھل بھ ڕێژەیھکی زۆر بھرھھم ھێنران

لھبار و   ڕاھاتووین، وە لھ زۆر جێگھ بارودۆخی شوێنی کارکردنپێێ ئێستا ڕۆژێکی کارکردن زۆر درێژخایھنتر بوو لھوەی 

گونجاو نھبوون. ئیتر وردە وردە کرێکارەکان لھ پێناو خھبات و تێکۆشان بۆ مافھکانیان لھ ڕێکخراوەکانی کرێکاراندا دەستیان 

 . کرد بھ خۆ ڕێکخستن

 

         Flickrسھرچاوە:                 Shutterstock. وێنھ:  مێژووی ئێڤھرێت، ۱۹۱۲نیۆیۆرک ساڵی  

لھ پاریس، بڕیاردرا کھ کرێکاران لھ ڕۆژێکدا ھھشت سھعات کار   ۱۸۸۹ی نێونھتھوەیی کرێکاران لھ ساڵی  گرەیھکلھ کۆن

جێھێڵدرا بکھن. ھھروەھا بڕیاریش درا کھ یھکی مای بکرێتھ ڕۆژی کرێکاران. چۆنیھتی بھڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی ڕۆژەکھ، بھ

 بۆ ھھر و�تێک کھ چۆن دەخوازێت بھو جۆرە ئھنجامی بدات.

  Shutterstock  سێرگی کول، بھرلین. وێنھ:             Shutterstockلھندەن. وێنھ: لۆندیسالند،              Shutterstockسێرگی کول، بھرلین. وێنھ:        
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 �ە� مای لە نەرو�ــــج  
بۆ یھکھمین جار ئاھھنگی (یھکی مای)یان وەک ڕۆژی خھبات و خۆشیی  ۱۸۹۰بزوتنھوەی کرێکاران لھ نھرویج لھ ساڵی 

بھ ڕێکخستن و ات ناوی کریستیانیا بوو خۆیان گێڕا. ئھو ڕۆژە لھ زۆرێک لھ شارەکان، وە لھ پایتھخھتی و�ت، کھ ئھو ک

خھلکێکی زۆر لھ ڕێپێوانھکھدا بھشدارییان کرد و گرنگترین دۆزی خھباتیشیان بریتی بوو لھ   .پیرۆز کرائھنجامدانی ڕێپێوان 

بھرزیان کردبووەوە، ئھمھ بوو: "ھھشت  داانشمانھی لھ ڕێپێوانھکولھو دریھکیک ھھشت کاتژمێر کارکردن لھ ڕۆژێکدا. 

    ".خھوتن و ھھشت سھعات  پشوودان عات کار، ھھشت سھعاتسھ

دواتر ڕۆژەکھ بووە بۆنھیھک بۆ   سھعات کارکردن لھ ڕۆژێکدا.  ۸ بریتی بوو لھ سا�نێکی زۆر گرنگترین داخوازیی کرێکاران

     دونیابینی و بیروباوەڕەکانی کرێکاران.خستنھڕووی خواست و 

 ڕێپێوانی یھکی مای

          
بھ ڕێکخستن و ئھنجامدانی گھلێک چاالکیی جۆراوجۆر یادی ڕۆژەکھ دەکھنھوە.  پارتھ سیاسییھکان و ھھندێک لھ ڕێکخراوەکان

بھی دەست پێدەکات ئھویش بھ کۆبوونھوە لھ شوێنی دیاریکراو و زۆر ئاھھنگگێڕان ھر لھ بھرەبھیانییھکی زووی یھکی مایھ

. پاش ئھوە کاتی خوێندنھوەی وتار و ڕێپێوانی یھکی مای دەست پێدەکات. ئھوانھی پێکھوە بھیانی نانی خواردنیکاتیش 

لھ پاڵ ئھوەدا لھو   ن.ەبھ کامھ ڕێکخراو دەری دەخات ھھڵگرانی سھر چھندھا الفیتھ بھرز دەکھنھوە کھ   بھشداری دەکھن،

کھ ئاوێنھیھکھ بۆ دۆزە ڕەوا کۆمھ�یھتییھکان. موزیک و گۆرانیش ھھمیشھ لھ یھکی  رێنھوەڕێپێوانھدا چھندین دروشم بھرز دەک

  بایھخی خۆیان ھھبووە.  بھھا و مایدا

 

 Wikimediaسھرچاوە: 
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 ڕۆژ�� نێونەتەوەیی سۆل�دار�تێتە
کرێکاران لھ سھرانسھری دونیادا ڕۆژێکی خۆش و ھاوکات ڕۆژێکی یھکی مای بۆ بزوتنھوەی کرێکاران لھ نھرویج و 

ڕۆژێکی نێونھتھوەیی، ڕۆژێکی تێکۆشان و  سیاسیی گرنگیشھ. ھھر لھ سھرەتاوە یادکردنھوە و پیرۆزکردنی یھکی مای

 ڕسیمبولێک بووە بۆ یھکێتی و بھھێزکردنی بزوتنھوەی کرێکاری.

لھ   نی تۆوی یھکگرتوویی و ناسنامھ بۆ خھبات و تێکۆشان و دروشمھکان.ئھم ڕۆژە زۆربھی کات بۆنھیھک بووە بۆ چاند

ڕۆژگاری ئھمڕۆدا یھکی مای بۆتھ ڕۆژێکی گرنگ بۆ پیشاندانی سۆلیداریتێت لھگھڵ کرێکاران لھ سھرانسھری جیھاندا. 
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  Shutterstock زەینھب،دروشمی یھکی مای بھ زمانی عھرەبی. سھرچاوە: ئھبو   Flickr وێنھ: 
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