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  مارس لەجیهاندا ٨بەرزڕاگرتنی  

 
 

، کە ی ژنانخواستەکان بۆو بوی مارسی ئەمساڵ لەدنیادا رۆژێکی گەورە ٨

و رێکخراوەکانی ژنان و کرێکاران و ژنان و پیاوانی ئازادیخواز 

بەشداریان تێداکرد، هاوکات حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کۆمۆنیستەکان 

ەی واڵت چاالکی جۆراوجۆری کوردستان لە ئاستی کوردستان و دەرەو

ی مارس، چی ٨ و رێپێوانەکانیکۆبوونەوەنیشاندا، چی بەبەشداریکردن لە 

بە کۆبووەی بەرزڕاگرتنی ئەم رۆژە، کە لێرەدا بەشێک لەو چاالکیانە 

لەئاستی کوردستان،  سویسرا، فنالندا، کەنەدا، نەرویج و بەریتانیا 

 باڵودەکەینەوە.

 :کوردستان

س رۆژی جیهانی ژنان کۆمیتەی سلێمانی حزبی ارم ٨بە بۆنەی 

 .ئەنجامداستان کۆمەڵێک چاالکی کۆمۆنیستی کرێکاریی کورد

بخانەی گشتی ئەو لە شارۆچکەی کەالر لە کتی   ٦/٣/٢٠١٩لە رۆژی  /١

ەندامی مەکتەبی سیاسی ئ  "سایە خەسرەوشارە سمینارێک بۆ هاوڕێ" 

ێشی ژانان لە ) ڕیشەی ستەمک ،لە ژێر ناونیشانیحزب سازکرد

کوردستان(. هەروەها لەناوشاریشدا کۆمەڵێک بەیان نامەو تراکتیان  

سەردانی کۆمەڵیک ناوەندی گەنجان کرا.  باڵوکردەوە، جگە لەوەش

،هەروەها ر کرا لەسەر رەوشی ژنان  لە کوردستانقسەوباسێکی  زۆ

ەردانی بارەگای حزبی  شیوعی  کوردستان کرا لە سەرکێشەی ژنان س

 سکرا.باقسەو
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 ،لەبەردەم باخی گشتی هاوڕێیانی حزب  مێزکتێبێکیان دانا   ٣مانگی  ی٦و٥مانی لە رۆژی لە ناوشاری سلێ /٢

کە بۆ  ۆشەوە دروشمەکانی حزبیان دەوتەوەندگبەیاننامەی حزبیان باڵوکردەوە، لەرێگای بڵ ١٠٠کە بە ەرای ئەوەی سەڕ

ک لە بوو، کۆمەڵێ بوارانی ئەو ناوەکە جێگای سەرنجی رێابوەوە الفیتەی سور رازینر وە ئەم بۆنەیە ئامادەکرابوو،

 بە هاواڵتیان. ەی یاسای یەکسانی ژن و پیاو و چەند نامیلکەی تر درانکلنامی

سمینارێک  ،لە هۆڵی کتێبخانەی جمال عیرفان ٢٠١٩ /٧/٣رۆژی  /٣

،سکرتێری کۆمیتە ناوەندی حزب بۆ هاوڕێ عوسمانی حاجی مارف

،کە تیایدا ) ژن لە نێوان ماف و یەکسانیدا( ونیشانیسازکرا،لەژێر نا

ن و پیاوانی ئازادیخواز بەشداریان تێداکرد. ژمارەیەکی زۆر لە ژنا

باسەکاندا.شایەنی ەکی چاالک بەشداریان کرد لە قسەووەیئامادەبوان بەشێ

باسە کە تەواوی  سمینارەکە بەشێوەیەکی راستەوخۆ لە رێگای پەیجی  

ی راگەیاندی شەنگەوە پەخشکرا. هەروەها کەناڵپێیسبوکی رادیۆ ەف

دواترتەوای ستان ئامادەبون و ی کوردگاکەناڵی رێ ،یوعیحزبی ش

کە ستان کەناڵی گەلی کورد، لەهەمان کاتدا سمینارەکەیان پەخشکرد

هاوڕێ ک لەبەشداربوانی سمینارەکە  کرد لەوانە نی ئامادەبون و چاوپێکەوتنی لەگەڵ کۆمەڵێماکەناڵی یەکێتی نیشت

 ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزب. ،خسرەو سایە

مانی  مەراسیمێک سازکرا کە لە شاری سلێمارس  ٨رۆژی  /٤

دا بەشداریان کرد یژمارەیەکی زۆر لە ژنان وپیاوانی ئازادی خواز تیا

پاشان هاوڕێ  ،ێکاری پێشوازی لە میوانەکان کرابەسرودی کر

حزب، ی سکرتێری کۆمیەی ناوەندی گرمحسین کریم جێ

ستان. ن کرد لەسەر  وەزعی ژنان لە کوردکی بۆ ئامادەبواقسەوباسێ

ایەنی باسە کە قسەوباسەکانی هاوڕێ محسین بە شێوەی الیڤ لە ش

اترا و.دپەخشکرا گای پەیجی فەیسبوکی رادیۆ پێشەنگەوەرێ

مەراسیمەکە بە گۆرانی وموسیقا رازایەوە پاش شەش کاتژمێڕ  

باسە کە مەراسیمەکە جیگای  یەنیمەراسیمەکە کۆتایی پێهات، شا

 ی ئامدەبوان بوو.خۆشحاڵ

 :سویسرا
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 رانی عێراقی لەنابەری پەراسە، فیدراسیۆنی سە وهی مارس ڕۆژی جیهانی ژنانە8ی بۆنە بە ی مارس١٠رۆژی 

شاری زویرخی سویسرا  راسیمێكیان لە، مەدستانسویسرا و ڕێكخراوی سویسرای حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كور

 رپرسی فیدراسیۆن لەلی ( بەد عەحمەن ) ئەالیە ران لەنابەوتاری فیدراسیۆنی پە بە كەراسیمەتای مەرهد، سەسازكر

ی ٨شداریان كرد،مێژووی شیعرێك بە خشانەسرود و پە مال كۆشش بەستیپێكرد، دواتر فازل عوسمان و جەسویسرا ده

وتاری ڕێكخراوی سویسرای حزبی كۆمۆنیستی ش وهدوای ئە شكرا و دوابەشكەپێ د (وهحمەئە ن )فاتمەالیە مارس لە

ی وهخوێندنە زیز بەیی و فواد عەجوتیار ڕانیە ك لەر یەشكرا، هەپێشكە وهجید(هن )دڵشاد مەالیە كرێكاریی كوردستان لە

كاتژمێر  5ی یان كرد،. دوای نزیكەكەراسیمەشداری مەك بەگۆرانیە لی ( بەشیعرێك و ) ئاوات عە ن پارچەچە

 . كانی ژنان كۆتایی پێهاتبوواندا بۆ كێشەنێو پشتیوانی ئاماده لە كەراسیمەمە

 

 نەرویج:

 

  

پێی بە كسانیخواز، كەسی ئازادیخواز و یەزاران كەشداریكردنی هەم بەردهبەڕێگری لە بووهوا نەفر و ساردی ئاوهەبە

 شداربووان لەرچاوی بەشێكی بەبە كە نی وتنەشایە بوون! وهس ئەزار كەهە ١٤ ئۆسلۆ زیاد لە نها لەكان تەرمیەمیدیا فە

كساندا. كار و كرێی یە كسانی نێوان ژن و پیاو لەیە مساڵیش پێداگری بوو لەكی ئەرهنجان بوون. دروشمی سەگە

شمان ژێر ناوی: لەباربردن بوو لەمافی لە ت دژ بەی حكومەرستانەپەت و بڕیاری كۆنەدژی سیاسە وشمێكی تر لەدر

كاردا و كردنی  شداری زیاتری ژنان لەندین دروشمی تر بۆ بەو چە مەین! ئەدهر ئەسەو خۆمان بڕیاری لە هی خۆمانە

تاكو زۆرترین  وهكاتژمێریە ٨مان كرێی هە ڕۆژێكدا بە كاتژمێر كار لە ٦نها تە وام. هاوكاتیش داوایردهكاری بە بە

ناو شاردا ڕێڕۆیشتن بە پانی كرێكاراندا و دواتر بەگۆڕه بوو لە وهتا كۆبوونەرهبێ..... سەمووان هەتی كار بۆ هەرفەده

ناوشار  م ڕیز لەكەچووبوون یەرنەكان دهێكی زۆری ڕیزهشبووان هێشتا بەر زۆری ئامادهبەبووترێ لە پێویستە كە

 !وهست بوونەیوهو پە وهڕانەگە

شداربوون بە وهدروشم و پالكارتی خۆیانە ردوو حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان و عێراق بەهە هاوڕێیانێك لە

زمانی ئینگلیزی  ردوو حزب بەیانی هەبە لە یان نوسخەها دهروهكسانی ژن و پیاو. هەر یاسای یەسەپێداگری بوو لە كە

 .وهبوواندا باڵوكرایەناو ئامادهبە

 كسانی.بات بۆ ئازادی و یەی ژنان خەوهوسانەدژی چە بە وهستانەوه ی مارس ڕۆژه ٨بژی 

پێی بە كسانیخواز، كەسی ئازادیخواز و یەن كەزاراشداریكردنی هەم بەردهبەڕێگری لە بووهوا نەفر و ساردی ئاوهەبە

 شداربووان لەرچاوی بەشێكی بەبە كە نی وتنەشایە بوون! وهس ئەزار كەهە ١٤ ئۆسلۆ زیاد لە نها لەكان تەرمیەمیدیا فە
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كساندا. كار و كرێی یە كسانی نێوان ژن و پیاو لەیە مساڵیش پێداگری بوو لەكی ئەرهنجان بوون. دروشمی سەگە

شمان ژێر ناوی: لەباربردن بوو لەمافی لە ت دژ بەی حكومەرستانەپەت و بڕیاری كۆنەی سیاسەدژ دروشمێكی تر لە

كاردا و كردنی  شداری زیاتری ژنان لەندین دروشمی تر بۆ بەو چە مەین! ئەدهر ئەسەو خۆمان بڕیاری لە هی خۆمانە

تاكو زۆرترین  وهكاتژمێریە ٨مان كرێی هە ڕۆژێكدا بە ر كار لەكاتژمێ ٦نها وام. هاوكاتیش داوای تەردهكاری بە بە

ناو شاردا ڕێڕۆیشتن بە پانی كرێكاراندا و دواتر بەگۆڕه بوو لە وهتا كۆبوونەرهبێ..... سەمووان هەتی كار بۆ هەرفەده

ناوشار  م ڕیز لەكەچووبوون یەرنەن دهكاشێكی زۆری ڕیزهبووان هێشتا بەر زۆری ئامادهبەبووترێ لە پێویستە كە

 !وهست بوونەیوهو پە وهڕانەگە

شداربوون بە وهدروشم و پالكارتی خۆیانە ردوو حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان و عێراق بەهە هاوڕێیانێك لە

زمانی ئینگلیزی  ردوو حزب بەیانی هەبە لە یان نوسخەها دهروهكسانی ژن و پیاو. هەر یاسای یەسەپێداگری بوو لە كە

 .وهبوواندا باڵوكرایەناو ئامادهبە

 كسانی.بات بۆ ئازادی و یەی ژنان خەوهوسانەدژی چە بە وهستانەوه ی مارس ڕۆژه ٨بژی 

 فنالند:

   

 

 

 

 

دوو چاالکی س رۆژی جیهانی ژنانەوە ی مار٨ی کوردستان بە بۆنەی یزبی کۆمۆنیستی کرێکارکۆمیتەی فنالندی ح

ی مارسی حزب،  کە لەوانە حزبی ٨زبە چەپەکانی فنالند بۆ بەشداری چاالکی سازدا یەکەمیان بانگهێشە کردنی ح

بەشی یەکەمی  یان نارد.کانزبەکەکۆمۆنیستی فنالند و حزبی سۆسیال دیموکرات نوینەریان وەک قسەکەری رەسمی ح

ی کوردستان ئااڵ فەرەج دەستی یزبی کۆمۆنیستی کرێکارفنالندی حپرسراوی کۆمیتەی  باسی لێئەم بۆنەیە بە قسەو

مەرجی ژنانی فنالند و ئاستی خەباتیان بۆ داواکاری کرێی دی کە تیایدا جەختی خستە سەر هەلوپێکرد بە زمانی فنالن

تە باسی و سێ باسە ببێکرد و خوازیاری ئەوە بوو ئەوە هەلومەرجی ژنانی پەنابەری باس یەکسانی ژن و پیاو.

کرێی  زبی کۆمۆنیستی فنالنی کرد کە ئەبێت مانگانە النی کەمیندبێرگ بە درێژی باسی داواکاری حۆمان.تیینا سائەمڕ
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شینیەوە ئەم داوایەیان هەیە وە باسی کرێی ئیرۆ کەمتر نەبێت ئەو لە دیدگای قۆناغی خانەن٢٠٠٠هەر ژنێکی بێکار لە 

مەرجی ژنانی ی رەگەزەکان نەمێنێت.هەروەها هەلوە ئەبیت ئەو جیاوازیە لەسەر بنەمایەکسانی ژن و پیاوی کرد ک

دۆخی راسیستیەوە لە دەرەوە نا ئەمنیدا ئەژین هەم بەهۆی باروپەنابەری لە فنالند هەڵسەنگاند کە لە بارودۆخێکی 

 ی ئەبێتەوە.ئەترسن وە لە ماڵەوە لەو پیاوانەی توند و تیژن ژیانیان رۆژانە دووچاری کۆیلەیەت

زبی سۆسیال دیموکراتی فنالندەوە بە هەمان ئاراستەی قسەکانی یال لێپرسراوی رێکخراوی  ژنانی حپاشان ئیرما مارت

ت و حکومەتەکەی هێنایە جێگای مەڵێک فاکتی رەخنەگرانەی لە دەسەاڵئااڵ و تیینا درێژەی بە باسەکەی دا و کۆ

بە دەلیلی سەرنەکەوتنی  یوها سیپیالو ئیستیقالەی سەرۆک وەزیرانباس.وە لە باری ئەزمەی حکومەتی فنالند قسەو

رایە ژێر رەخنەی تە بۆ سەر داهاتووی ژنان خی تایبەتی، وە کاریگەری ئەم دەسەاڵێنی کەرتی گشتی بۆ کەرتگۆڕ

 لەوانە ئااڵن دانیاربەشداری گفت وگۆکەی کرد.   بەشداربوانەوەکە، کە 

ر لە ژێلە ئااڵ فەرەج و ئیبراهیم حسین  وولەرێکخستنی  سیمینارێک بۆ هەریەکبریتی ب ەکەبەشی دووهەمی مەراسیم

گادا( کەژمارەیەکی بەرچاو لە دانیشتوانی شاری هیلسینکی و دەوروبەرەکەی ناونیشانی )پێگەی ژنان لە کۆمەڵ

رەکیانەی ەو بنەما سەمەرجی ژنانی کرد لە جیهاندا و ئبرایم حسێن باسی هەلوئیێ ەشدارییان تیادا کرد. سەرەتا هاوڕب

انەوە بۆ نیزامی ی تیا حەشار داوە  سەرچاوەکەی گەڕو سەرچاوەی کۆیالیەتی ژنان خۆ دەستنیشان کرد کە هۆکار

ستەمی کاری بەکری گرتەدا زیاتر دەچەوسێندرێتەوەو بە نزم حسابییان بۆ ئەکرێت، یسەرمایەداری کە تیایدا ژنان لە س

وەی یەکسانی خوازی ژنانی نی کرد کە چەندە بە زەرەری چوونە پێشەوەی بزووتنەباسی رۆڵی بزووتنەوە فیمینیستەکا

، پاشان لە الیەن ئااڵ فەرەج باسی مەسەلەی ژن بوون و سەرچاوەکەی کرد و باسی یاسای یەکسانی و الئحەی کرێکارن

ەوپێشچوونی بزووتنەوەی برایم و ئااڵ باسی چۆنیەتی بەرئیدەست بەجێی داواکاریەکانی باس کرد و پاشان هەریەک لە 

کاری رێکخراوەکانی تری سەر بە حزبەکان رەخنەی  یەکسانیخوازی ورێگریەکانی ئەم بزووتنەوەیان کرد. ئەلگۆی

پایەکانی نیزامی پاشان باسی ئەوەیان کرد کە تەنها رێگە بۆ بەدیهێنانی یەکسانی تەواوی ژنان بە البردنی  لێگیرا.

کردن و سالم یەکەم هەنگاو دەبێت لە سابتی شەریعەتی ئیۆالر لە جێگەی یاساێکی سکەتسەرمایەداری و پێکهینانی دەوڵ

پاشان  بەدیهێنانی یاسای یەکسانی ژن و پیاو. بەشداری ئامادەبوان وبە کۆمینتەکانیان بەردەوامیاندا بەباسی سیمینارەکە،

 گۆو جەدەلی سیاسیانەدا کۆتایی هات!سیمینارەکە لە کەشێکی گفت

 کەنەدا:

 

 

 

مارس رۆژی جیهانی ژنانەوە، لە شاری تۆرنتۆ چاالکی جۆراوجۆر دەکرێت، هەر لە ریپێوان و ٨بەهۆی  سااڵنە

وە کۆبوونەوە و کۆڕو سیمنارەوە کە رێکخراوەکانی ژنان و کرێکاران سازیدەدەن و بەشداریەکی فراوانی تێدا دەکرێت، 

سەرلە پێکردو هاوکاتی دەیان حزب و رێکخراوی کە  ئەمساڵیش بەهەمان شێوە بە کۆبوونەوە و رێپێوان دەستی

بە شیعار و   حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و عێراقی مارس، هەردووڕێکخراوی ٩بەیانییەکەی ڕۆژی 
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. شیعارەکان ئاماژە بە هەلومەرجی بزووتنەوە و هەلومەرجی ژنان دەکەن ایبەت لەو ڕێپێوانە بەشداریان کردپالکارتی ت

بەوتنەوەی شیعارەکان بەردەوامی  وبەهەمان شێوەی سااڵنی تر ان و عێراق و ناوچەکە وکەنەدا. ئەمساڵیش لە کوردست

 .بە ڕێپێوانەکە درا

 بەریتانیا:

بەیاننامەی حزبی ، نی مارسدا لەلەندە٨ەڕای بەشداری هاوڕێیانی حزب لە چەند مراسیمی لەبەریتانیا سەرهەروەها 

نگلیزی بەجیا لەباڵوکردنەوەی ئیکە تەرجومە کرابوو بۆ زمانی ی مارس ٨ایبەت بە تکۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان 

 بەشێوەی عەلەنی، پۆستکرا بۆ زۆرێک لە رێکخراوەکانی ژنان و رێکخراوە کرێکاری و سۆشیالیستەکان.

 زبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستانی/ حرێکخراوی دەرەوە

١٤/٣/٢١٠٩ 


