حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان -رێکخراوی دهرهوه

٨ی مارس لەجیهاندا کرایە رۆژی
دژ بە نابەرابەریەکانی کۆمەڵگای سەرمایەداری
بەشداری رێکخراوەکانی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان لەرۆژی جیهانی ژناندا
ئەمساڵ لە ٨ی مارس رۆژی جیهانی ژناندا رۆژی خەبات و نارهزایەتی دژ بە ستمکیشی ژنان و جیاکاریونایەکسانی دنیا هاتنە مەیدانێکی
گەورەی لە ژنان و پیاوانی ئازادیخوازو یەکسانیخوازی بەخۆیەوە بینی لە ڕیزێکی ملیۆنی خەڵکی ناڕازی بەجیهانی بەناو مۆدێرن و
دیموکراسی سەرمایەداران و دەوڵەت و دەسەاڵتەکانیان بوو.
لەکاتێکدا ئیدعای مافی مرۆڤ و تەپڵی یەکسانیخوازی و دیموکراسیەکەی دەسەاڵتی سەرمایەداری جیهانی هەراسان کردووە ،بەاڵم لەجەرگەی
ئەمریکاو واڵتانی غەربیدا هێشتا هەاڵواردنی جنسی و رەگەزی و کرێی نایەکسان و زاڵکردنی فەزای کۆنەپەرستانەو دینی یەخەی ژنانی
گرتووە .لەگەڵ ئەوهی لەبەشێکی زۆر لە واڵتانی جیهان بەهەول و خەباتی نەپساوی ژنان و پیاوان یەکسانی خوازو ئازادیخواز بەشێکی زۆر
لەمافە فەردی ومەدەنیەکانی ژنان بەدەستهاتوە بەاڵم هیشتا چەوساندنەوەوهەالواردن لەدژی ژنان وەک یەکێک لەدیارەدە ناهەموارەو
قیزەوەندەکانی دنیای ئەمرۆ سەرمایەداری درێژەی هەیە .هەربۆیە خەبات بۆ دەیهێنانی یەکسانی هەمەالیەنەی ژانانو پیاوان ناتوانیت گرێدراو
نەبیت بە خەبات لەپیناو هەڵوەشاندنەوەی نیزامی سەرمایەداری و بەدەیهێنانی دنیایەکی ئازادو ویەکسان وخاڵی لە چەوساندنەوە.
ئەمسال جیهان مارشێکی ناڕەزایەتی گەورەی بەخۆیەوە بینی لەژنان و پیاوانی ئازادیخوازو ناڕازی .لە ئیسپانیا مارشی زیاتر لە پێنج ملیۆن
ئینسانی شەقامەکانی خرۆشان ..لە ئەستەنبوڵی ژێر دەسەاڵتی بۆژوا ئیسالمی فاشیستی تورکیا بە دەیان هەزاری لە خەڵكی ناڕازی لەم رۆژەدا
رژانە سەر شەقامەکان.
لەبەریتانیا لە رۆژەکانی سەرەتای مارسەوە بە دەیان کۆڕو کۆبوونەوە و ناڕەزایەتی بەبۆنەی ئەم رۆژە جیهانیەی ژنانەوە ڕێکخرا...لەوانە تەنیا
لەرۆژی  ٤ی مارسدا زیاتر لە دە هەزار کەس بەکۆبوونەوە و رێپێوان ناو شاری لەندەنیان بەدروشمەکانی مافەکانی ژنان و دژ بە هەاڵواردن و
نایەکسانی و تیپەڕبوونی سەد ساڵ بەسەر بەدەستهێنانی مافەکانی ژنان و بەشداری لە دەنگدانی واڵتدا نمایش کردوو ،دەیان کۆڕو سمینارو
ئاهەنگی مارسی تری بەخۆیەوە بینی.
لەئەمریکا دەیان هەزار کەس رژانە سەر شەقامەکان .هاوکات لە دەیان واڵتانی تری وەک فەرەنسا ،ئیسرائیل ،کۆسۆڤۆ ،پاکستان ،هندستان،
نەرویج ،ئوسترالیا ،فنالند و ئەڵمانیا تا دەگاتە واڵتانی ئاسیاو رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،هەر شوێنە بە شێوەیەک پێشوازیان لە ٨ی مارس و
خواستەکانی ژنانیان بەرز راگرت وەک رۆژی ناڕەزایەتی و هاتنەمەیدانی ژنان و رۆژی ناڕەزایەتی بە سیستەمی چەوسینەرانەو جیاوازیخواز
و ناعەدالەتی سەرمایەداری .
بەم بۆنەیەوە وهک هەموو ساڵێک رێکخستنەکانی دهرهوهی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان لە سۆنگەی بڕوابوونیەوە بە یەکسانیی
هەمەالیەنەی ژن و پیاو،خەبات بۆ کۆتاییهێنان بە نایەکسانی کۆمەاڵیەتیی نێوان ژنو پیاو وهک بەشێکە لەخەبات بۆ هەڵوهشاندنەوهی سیستەمی
سەرمایەداری و پێویستی بە کارێکی دەستبەجێە بۆ ڕیشەکێشکردنی یەکجارهکی ئەم سیستەمە و بەدیهینانی کۆمەڵگایەکی ئازادو یەکسان ،خاڵی
لە چەوسانەوه ونایەکسانی دهزانییت لەئاستی ژمارهیەک لەوالتە ئەوروپیەکان و ئوسترالیاوکەنداو زنجیرهیەک چاالکی ئەنجامدا .
لە واڵتەکانی؛ فنالند ،ئوسترالیا ،کەنەدا ،نەرویج و بەریتانیا بەشێوەی جۆراو جۆر ئەمساڵیان لەژنان و پیاوانی ئازادیخواز و یەکسانیخواز پیرۆز
کرد و بەشداری چاالکیان کرد.

فنالند
بە بۆنەی ٨ی مارس رۆژی جیهانی ژنانەوە حزبی
کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان لە ١١ی مارس
سیمینارێکی لە شاری هێلسینکی بۆ هەریەک لە ئااڵ فەرەج و
ئیبراهیم حسین سازکرد بەناوی "هەلومەرجی ژنان و
بزووتنەوەی یەکسانیخوازی".
لەم سیمینارەدا ژمارەیەکی بەرچاو لە دانیشتوانی شاری
هێلسینکی و دەوروبەری بەشدارییان تیادا کرد.
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سەرەتا ئیبرایم حسێن باسی هەل ومەرجی ژنانی کرد لە جیهانداو ،ئەو بنەما سەرەکیانەی دەستنیشان کرد کە هۆکارو سەرچاوەی کۆیالیەتی ژنان
خۆی تیا حەشار داوە .سەرچاوەکەی گەڕاندەوە بۆ نیزامی سەرمایەداری کە تیایدا ژنان لە سیستەمی کاری کرێ گرتەدا زیاتر
دەچەوسێندرێتەوەو بە نزم حسابیان بۆ ئەکرێت ،باس ی توند و تیژی ژنان و بازرگانیکردن بەهێزی کاری ژنان و ڕۆڵی باندە لەشفرۆشەکان
یەکێکی تر بوو لە باسەکان.
پاشان لەالیەن ئااڵ فەرەج باسی هەلومەرجی ژنانی کوردستان لە سااڵنی نەوەدەکانەوە کە دەرگا ئاوەاڵ کرابوو بۆ هەموو چەشنە هێزێکی سیاسی.
ژنان لەو کاتانەوە زیاتر بوونە قوربانی سیاسەتی حزبە دەسەاڵتدارەکان و هەروەها ناوەرۆکی کۆنەپەرستانەو دژە ژنانەی یەک بە یەکی
حزبەکانی ناو دەسەاڵتی باس کرد.
باسی لە نەخش و کارەکانی هەڵسوڕاوانی ئەوکاتەی کۆنیزمی کرێکاری و رێکخراوەی سەربەخۆی ئافرەتانی کرد .پاشان هەریەک لە ئیبرایم و
ئااڵ باسی بزووتنەوەی یەکسانیخوازی و رێگریەکانی ئەم بزووتنەوەیان کرد.
ئەلگۆی کاری رێکخراوەکانی تری سەر بە حزبەکان رەخنەی لێگیراو ،باسی ئەوەیان کرد کە تەنها رێگە بۆ بەدیهێنانی یەکسانی تەواوی ژنان،
بە البردنی پایەکانی نیزامی سەرمایەداری و پێکهینانی دەوڵەتێکی سیکۆالر لە جێگەی یاسای شەریعەتی ئیسالم یەکەم هەنگاو دەبێت لەسابت
کردن و بەدیهێنانی یاسای یەکسانی ژن و پیاو.
بە بەشداری ئامادەبوان و گفتوگۆی گەرمووگوڕ جەدەلی سیاسیانە بەردەوامیاندا بەباسی سیمینارەکە تا کۆتایی.

ئوسترالیا
بۆ یادی هەشتی مارس لە ئوسترالیا چەند کارو چاالکیەک بەڕێوەبران.
یەکەم :بەشداری لە کوبونەوەو خۆپیشاندانی جەماوەری کە لە الیەن کۆمیتەی هەشتی
مارسەوە رێکخرابوو.
ئەم کومیتەیە لە کۆمەڵێک هەڵسوڕاوی بزوتنەوەی ژنان و یەکێتییە کرێکاری و
رێکخراوە چەپەکانەوە پێکهاتوە و سااڵنە بە کوبوونەوە و رێپێوان هەڵدەستن و
خواستەکانی ژنان بە تایبەتی لە مەیدانی کارو پیشە جۆراوجۆرەکاندا دەخەنە روو و
داوای سەپاندنی دەکەن بەسەر حکومەت و خاوەن کارەکانەوە.
لەم خۆپیشاندانانە جگە لە ئەندامانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان لە
ئوسترالیا ،هاوشانی ئێمە چەندین کەسی چەپ وکۆمۆنسیتی کوردستان بەشداربوون.
الفیتەو دروشمەکانی حزب کە خواست و دروشمی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی ژنان بە
گشتی و کوردستان بە تایبەتی بەرزکرابوونەوە.
دووەم :بەشداری لە خۆپێشاندانی ناڕەزایەتی کۆمەڵێک لە هەڵسوڕاوانی یەکسانیخوازی
خەڵکی ئێران کە بۆ بەرگری لەمافەکانی ژنان و ناڕەزایەتی خەڵک ئەنجامیان دا
لەبەردەم تاون ۆڵی گەڕەکی پاراماتا کە دەیان کەس بەشدار بوون ،هاوڕێیانی حزبی
کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بە دروشمەکانی حزبەوە بۆ ٨ی مارسی ئەمساڵ کە بۆ
پشتیوانی لە داواکانی ژنان لە ئێران ئامادە بوون.
سێهەم :بەشداری هاوڕێیانی حزب لە چاالکی کۆمیتەی یادی هەشتی مارس کەبەدوای
چاالکی سەرەداو درێژەی ئەم رۆژەداو لە دوای سەعات  ١١ی١١ی مارسەوە مەراسیمی
تایبەت سازکرا لە پارکی گەڕەکی پاراماتا شاری سدنی.
لەم مەراسیمەدا دەیان کەسی ئازادیخوازو یەکسانی خواز لە ژنان و پیاوان بەشداریان
کرد لە هاواڵتی واڵتانی ئێران و عێراق و بە تایبەتی خەڵکی کوردستان بەشدار بوون.
مەراسیمەکە راستەوخو بە ڤیدیو الیڤ باڵو دەکرایەوەو خەڵکێکی زۆریش بینەری بوون.
بەرنامەی مەراسیمەکە بەزمانەکانی کوردی و فارسی پیشکەش دەکرا،ک ە جگە لە وتەی بەخێرهاتن و گرینگی ئەم رۆژە وەک رۆژی
ناڕەزایەتی جیهانی ژنان بە دژی ستەم و بێمافی لەسەر ژنان لە سایەی سیستەمی سەرمایەداریەوە ،هاوکات لە نێوان بڕگەکانی بەرنامە چەندین
خواست و وتەی تر دەوتران.
پەیامی پشتیوانی بۆ خەڵکی خوڕاگری عەفرین راگەیاندرا کە ئەو خەڵکە دوو مانگە بەرامبەر هێرشی سوپای دەوڵەتی تورکیا راوەستاون بۆ
بەرگری لە ژیانیان .هەروەها سیاسەتی شەڕخوازانەی رژێمی تورکیا مەحکوم کرا.
جگە لەمانە چەند وتەو بەیانی تری چەند الیەن خوێندرایەوە لەوانە :وتاری کۆمیتەی هاوپشتی لەگەڵ بزوتنەوەی کرێکاری ئێران لە ئوسترالیا لە
الیەن فەروخەوە.
وتاری کۆمیتەی بەرگری لە ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی ئێران لە ئوسترالیا لەالیەن حوسامەوە .خوێندنەوەی بەیانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی
ئێران لە ایەن ئەرسەالن نازرییەوە.
بەیانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان لەالیەن چیمەن عارفەوە.
خوێندنەوەی پەیامی هاوڕێیان جەبار مستەفاو شیرین علی کە نەیان توانیبوو بەشدار بن لە کاتێکدا هەموو ساڵێک لە رێکخەرانی رۆژی هەشتی
مارس بوون.
هەروەها هاوڕێیان سروە وەهاب و فەرەخوندە جەعفەری و سلێمان قاسمیانی وتەو ،وشیعریان خوێندەوە .
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کەنەدا
بە بۆنەی ٨ی مارس ڕۆژی جیهانی ژنانەوە هاوڕێ کاوان قادر لە رێکخراوی کەنەدای
حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان پەیکەرێکی ٨ی مارسی دروستکردبوو ،کە وێنەی
قاچەکانی ژنێک بوو کە دەیەوێت نیزامی زاڵمانەی سەرمایەداری ژێر پێ بنێت کە
سەرچاوەی چەوسانەوەی ژنانە و دوایی رێکخراوی حزب لەکەنەدا ئەمەیان کردە
پۆستەرێک بۆ رێزگرتن لە ٨ی مارس رۆژی جیهانی ژنان.

نەرویج
بە بۆنەی ٨ی مارس ڕۆژی جیهانی ژنان هاوڕێیانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی
کوردستان لەکۆبوونەوەو رێپێوانەکانی ٨ی مارس کە سااڵنە دەکرێت لە لەشارەکانی ئۆسلۆ و فریدریکستاد بەشداریانکرد.
ئەمساڵ بەتایبەتی لەشاری ئۆ سلۆ هاوڕێیانی هەردوو حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق کە سااڵنە
یادی ٨ی مارس دەکرێتەوە بەشداری کرد ،دوای کۆبوونەوە بە
رێپێوان مارشەکە بەردەوام بوون کە نزیك بە  ١١هەزار كەس لە
میتینگ و ڕێپێوانی  ٨ی مارسی ئەمساڵی ئۆسلۆدا بەشداربوون.
دروشمەکانی ٨ی مارسی ئەمساڵ :كرێی یەكسان (بۆ ژن و پیاو)،
 ٦سەعات كار لە ڕۆژێكدا بە كرێی تەواوهوه (واتە كرێی ٨
سەعات) ،ژنانی گشت جیهان پێویستیان بە بڕیاری ئازادانەیە لە
پێشگرتن بە سكپڕی و لەباربردندا ،كاری بەرامبەر كرێ بۆ
هەمووان ،كاری ڕاهێنان كۆیلەكارییە......

بەریتانیا
ڕێپێوانی ژنان بۆ ٨ی مارس لە لەندەن
٤ی مارسی  ١١١٨لە لەندەن بەئامادەبوونی زیاتر لە دە هەزار کەس
لە ژنان و پیاوانی ئازادیخواز ،بەکۆبوونەوە و رێپێوان شاری لەندەنیان
بەدروشمەکانی مافەکانی ژنان و دژ بە هەاڵواردن و نایەکسانی و
تیپەڕبوونی سەد ساڵ بەسەر بەدەستهێنانی مافەکانی ژنان و بەشداری
لە دەنگدانی واڵتدا و سەرنج راکێشان و کۆبوونەوەی هەزار کەسی تر
لەدەوری کۆبوونەوەکە سەرەتا لەبەردەم پەلەمان بە دانی دروشم و
بەرزکردنەوەی الفیتەو پالکارت و قسەوباس دەستی پێکردو دوایی
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بەرێپێوان بەرەو ماڵی سەرۆک وەزیران بەریتانیا کە لەحزبی پارێزگارانەو بۆ ماوەیەک وەستان لەوێدا و دانی دروشم و شیعارو دوایی بە
رێپێوان بەرەو ناوەندی شار لە ترافڵگار سکوێر کە شوێنی کۆبوونەوە گەورەکان و سااڵنەی ٨ی مارس و یەکی ئایارو ناڕەزایەتیەکان و چاالکی
ترە'
شایەنی باسە لەم ڕێپێوانەدا چەندین ڕێکخراوی ژنان و کرێکاری و کۆمۆنیست و چەندین هەزار کەسی ئازادیخوازو ئینساندۆست و
یەکسانیخواز و ژمارەیەکی بەرچاو لە ئەکتەران و گۆرانی بێژان و شاعیران بە گۆرانی و نمایشە جۆراوجۆرەکانیان بەشدار بوون و هەروەها
چەند میدیای بینراو و بیستراوی بەریتانی و بیانی خۆپیشاندانەکایان ئەگواستەوەو هاوکات و بەبەردەوام خەڵکی پەیوەست دەبوون بە
ڕێپێوانەکەوە.
لەو دروشمانەی کە بەرزکرابوونەوە :نا بۆ هەاڵواردنی ڕەگەزی ،بەڵێ بۆ یەکسانی نێوان ژن و پیاو ،بەڵێ بۆ یەکسانی لە کار و کرێدا ،با
کۆتایی بێت بە ناخۆشیەکانی ژنان ،هاوپشتی لەگەڵ خەباتی ژنان لە دنیادا.
یەکێک لە قسەکەرانی خۆپێشاندانەکە ژنێکی کرێکاری بەنگالدیشی بوو باسی وەزعی ژنانی ئاسیاو خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی کرد و بەتایبەت
خۆی کە لە  ١١ساڵیەوە دەستی بەکرێکاری کردبوو ،وە سەرەتای کرێکاری مانگی بە دوو پاوەند کاری کردبوو و دواتر لە ئەنجامی
ناڕەزایەتیان کرێکەیان بەرزکرابووەوە بۆ  ١١پاوەندو دواتر و بە ناچاری و بە زەروری پەنای بردبووە بەر ڕێکخراوبوون لە ڕێکخراوێکی
کرێکاریدا و تێکۆشابوو لە پێناوی مافەکانیدا تا ئاستی ڕابەرێکی کرێکاری لە ڕێکخراوەکەدا .وتاربێژانێکی جۆراجۆر بەشدار بوون کە دژی
نایەکسانیەک کە لەکۆمەڵگا بەرامبەر بەژنان بەشێوەی جۆراو جۆر ئەنجامدەدرێت لە مەیدانی سیاسەت ،کار ،هونەر ،کرێ و هەروەها
هەلومەرجێکی سەخت و کارەستباری ژنان لەواڵتانێک کە دەرگیری رژێمە دواکەوتوو و دینین و جەنگ و کاولکاری و کوشتاری ژناندان.
هاوڕێیانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەشداری چاالکانەی ئەم کۆبوونەوەو ریپێوانەیان کرد بە دروشمەوەو بەردوام هاوڕێ سوهام
علی بەشێوەیەکی راستەوخۆ خۆپیشاندان و رێپێوانەکەی دەگواستەوە هاوکات گفتوگۆی لەگەڵ هەریەکە لەهاورێیان دەشتی جەمال و نوری
بەشیر لەسەر ئەم کۆبوونەوەو خۆپیشاندانەو لەسەر ٨ی مارس سازدا کە راستەوخۆ پەخشبوو.

مەراسیمی تایبەت لەندەن
٠١ی مارس
لەسەر بانگەوازی رێکخراوەکانی فیدراسیۆنی
پەنابەرانی عێراقی و ڕێکخراوی ژنانی کورد و
ڕۆژهەاڵت رۆژی  ١١مارس مەراسیمێک
بەبۆنەی رۆژی جیهانی ژنان رۆژی دەربڕینی
خەبات و ناڕەزایەتی دژ بە نایەکسانی و
ستەمکێشی دژی ژنان سازدرا.
بەشی یەکەمی مەراسیمەکە قسەوباسی هەریەکە
لە سەوسەن سەلیم ،دەشتی جەمال لەسەر دۆخی
ژنان لەگۆشەیەکەوە قسەوباسیان لەسەر ئەم
رۆژەو ناهەمەتیەکانی سەرمایەداری و
نایەکسانیەک کەبەسەر ژنانیاندا هێناوە
باسکرد.پاشان نوری بەشیر لەالیەن حزبی
کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بەو بۆنەیەوه ووتەیەکی پیشکەشکرد.
مەراسیمەکە لەالیەن سوهام عەلیەوە بەڕێوە دەبراو هاوکات قسەباسەکان راستەوخۆ پەخش دەکرانەوە و بە چەند کۆپلە شیعری عبدواڵ سڵیمان
( مەشخەڵ ) کە لەالیەن سوهامەوە خوێندرایەوە نێوانی بەرنامەکانی ڕازاندبۆوە.
بەشی دووەمی مەرسیمەکە بە خۆشی شادی برایە سەر کە لەنێویاندا چەند گۆرانیەکی زیندوو لەالیەن گروپێکی موزیک کە هەردوو گەنجانی
دڵپڕ لە هیواو موسیک زانای تارو پێشەواوە کە بە تایبەت بۆ ٨ی مارس پێشکەشیان کرد یادەکە شکۆدارو رازیندرایەوە.
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