بەرزڕاگرتنی  ٨مارس لەجیهاندا

٨ی مارسی ئەمساڵ لەدنیادا رۆژێکی گەورە بوو بۆ خواستەکانی ژنان ،کە
ژنان و پیاوانی ئازادیخواز و رێکخراوەکانی ژنان و کرێکاران و
کۆمۆنیستەکان بەشداریان تێداکرد ،هاوکات حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی
کوردستان لە ئاستی کوردستان و دەرەوەی واڵت چاالکی جۆراوجۆری
نیشاندا ،چی بەبەشداریکردن لە کۆبوونەوەو رێپێوانەکانی ٨ی مارس ،چی
بە کۆبووەی بەرزڕاگرتنی ئەم رۆژە ،کە لێرەدا بەشێک لەو چاالکیانە
لەئاستی کوردستان ،سویسرا ،فنالندا ،کەنەدا ،نەرویج و بەریتانیا
باڵودەکەینەوە.

کوردستان:
بە بۆنەی  ٨مارس رۆژی جیهانی ژنان کۆمیتەی سلێمانی حزبی
کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان کۆمەڵێک چاالکی ئەنجامدا.
 /١لە رۆژی  ٢٠١٩/٣/٦لە شارۆچکەی کەالر لە کتیبخانەی گشتی ئەو
شارە سمینارێک بۆ هاوڕێ" خەسرەو سایە" ئەندامی مەکتەبی سیاسی
حزب سازکرد،لە ژێر ناونیشانی ( ڕیشەی ستەمکێشی ژانان لە
کوردستان) .هەروەها لەناوشاریشدا کۆمەڵێک بەیان نامەو تراکتیان
باڵوکردەوە ،جگە لەوەش سەردانی کۆمەڵیک ناوەندی گەنجان کرا.
قسەوباسێکی زۆر کرا لەسەر رەوشی ژنان لە کوردستان،هەروەها
سەردانی بارەگای حزبی شیوعی کوردستان کرا لە سەرکێشەی ژنان
قسەوباسکرا.
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 /٢لە ناوشاری سلێمانی لە رۆژی ٥و٦ی مانگی  ٣لەبەردەم باخی گشتی هاوڕێیانی حزب مێزکتێبێکیان دانا،
سەڕەرای ئەوەی کە بە  ١٠٠بەیاننامەی حزبیان باڵوکردەوە ،لەرێگای بڵندگۆشەوە دروشمەکانی حزبیان دەوتەوە کە بۆ
ئەم بۆنەیە ئامادەکرابوو ،وە الفیتەی سور رازینرابوەوە کە جێگای سەرنجی رێبوارانی ئەو ناوە بوو ،کۆمەڵێک لە
نامیلکەی یاسای یەکسانی ژن و پیاو و چەند نامیلکەی تر دران بە هاواڵتیان.
 /٣رۆژی  ٢٠١٩ /٣/٧لە هۆڵی کتێبخانەی جمال عیرفان ،سمینارێک
بۆ هاوڕێ عوسمانی حاجی مارف،سکرتێری کۆمیتە ناوەندی حزب
سازکرا،لەژێر ناونیشانی ( ژن لە نێوان ماف و یەکسانیدا)،کە تیایدا
ژمارەیەکی زۆر لە ژنان و پیاوانی ئازادیخواز بەشداریان تێداکرد.
ئامادەبوان بەشێوەیەکی چاالک بەشداریان کرد لە قسەوباسەکاندا.شایەنی
باسە کە تەواوی سمینارەکە بەشێوەیەکی راستەوخۆ لە رێگای پەیجی
فەیسبوکی رادیۆ پێشەنگەوە پەخشکرا .هەروەها کەناڵی راگەیاندی
حزبی شیوعی ،کەناڵی رێگای کوردستان ئامادەبون و دواترتەوای
سمینارەکەیان پەخشکرد ،لەهەمان کاتدا کەناڵی گەلی کوردستان کە
کەناڵی یەکێتی نیشتمانی ئامادەبون و چاوپێکەوتنی لەگەڵ کۆمەڵێک لەبەشداربوانی سمینارەکە کرد لەوانە هاوڕێ
خسرەو سایە ،ئەندامی مەکتەبی سیاسی حزب.
 /٤رۆژی  ٨مارس لە شاری سلێمانی مەراسیمێک سازکرا کە
ژمارەیەکی زۆر لە ژنان وپیاوانی ئازادی خواز تیایدا بەشداریان کرد
بەسرودی کرێکاری پێشوازی لە میوانەکان کرا ،پاشان هاوڕێ
محسین کریم جێگری سکرتێری کۆمیەی ناوەندی حزب،
قسەوباسێکی بۆ ئامادەبوان کرد لەسەر وەزعی ژنان لە کوردستان.
شایەنی باسە کە قسەوباسەکانی هاوڕێ محسین بە شێوەی الیڤ لە
رێگای پەیجی فەیسبوکی رادیۆ پێشەنگەوە پەخشکرا.دواترا
مەراسیمەکە بە گۆرانی وموسیقا رازایەوە پاش شەش کاتژمێڕ
مەراسیمەکە کۆتایی پێهات ،شایەنی باسە کە مەراسیمەکە جیگای
خۆشحاڵی ئامدەبوان بوو.

سویسرا:
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رۆژی ١٠ی مارس بە بۆنەی 8ی مارس ڕۆژی جیهانی ژنانەوه  ،فیدراسیۆنی سەراسەری پەنابەرانی عێراقی لە
سویسرا و ڕێكخراوی سویسرای حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان ،مەراسیمێكیان لە شاری زویرخی سویسرا
سازكرد ،سەرهتای مەراسیمەكە بە وتاری فیدراسیۆنی پەنابەران لە الیەن ( ئەحمەد عەلی ) بەرپرسی فیدراسیۆن لە
سویسرا دهستیپێكرد ،دواتر فازل عوسمان و جەمال كۆشش بە سرود و پەخشانە شیعرێك بەشداریان كرد،مێژووی ٨ی
مارس لە الیەن (فاتمە ئەحمەد )وه پێشكەشكرا و دوابە دوای ئەوهش وتاری ڕێكخراوی سویسرای حزبی كۆمۆنیستی
كرێكاریی كوردستان لە الیەن (دڵشاد مەجید)هوه پێشكەشكرا ،هەر یەك لە جوتیار ڕانیەیی و فواد عەزیز بە خوێندنەوهی
چەن پارچە شیعرێك و ( ئاوات عەلی ) بە گۆرانیەك بەشداری مەراسیمەكەیان كرد .،دوای نزیكەی  5كاتژمێر
مەراسیمەكە لە نێو پشتیوانی ئامادهبوواندا بۆ كێشەكانی ژنان كۆتایی پێهات.

نەرویج:

بەفر و ساردی ئاوهەوا نەبووه ڕێگری لەبەردهم بەشداریكردنی هەزاران كەسی ئازادیخواز و یەكسانیخواز ،كە بەپێی
میدیا فەرمیەكان تەنها لە ئۆسلۆ زیاد لە  ١٤هەزار كەس ئەبوون! وه شایەنی وتنە كە بەشێكی بەرچاوی بەشداربووان لە
گەنجان بوون .دروشمی سەرهكی ئەمساڵیش پێداگری بوو لە یەكسانی نێوان ژن و پیاو لە كار و كرێی یەكساندا.
دروشمێكی تر لە دژی سیاسەت و بڕیاری كۆنەپەرستانەی حكومەت دژ بە مافی لەباربردن بوو لەژێر ناوی :لەشمان
هی خۆمانە و خۆمان بڕیاری لەسەر ئەدهین! ئەمە و چەندین دروشمی تر بۆ بەشداری زیاتری ژنان لە كاردا و كردنی
بە كاری بەردهوام .هاوكاتیش داوای تەنها  ٦كاتژمێر كار لە ڕۆژێكدا بە هەمان كرێی  ٨كاتژمێریەوه تاكو زۆرترین
دهرفەتی كار بۆ هەمووان هەبێ .....سەرهتا كۆبوونەوه بوو لە گۆڕهپانی كرێكاراندا و دواتر بە ڕێڕۆیشتن بەناو شاردا
كە پێویستە بووترێ لەبەر زۆری ئامادهبووان هێشتا بەشێكی زۆری ڕیزهكان دهرنەچووبوون یەكەم ڕیز لە ناوشار
گەڕانەوه و پەیوهست بوونەوه!
هاوڕێیانێك لە هەردوو حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان و عێراق بە دروشم و پالكارتی خۆیانەوه بەشداربوون
كە پێداگری بوو لەسەر یاسای یەكسانی ژن و پیاو .هەروهها دهیان نوسخە لە بەیانی هەردوو حزب بە زمانی ئینگلیزی
بەناو ئامادهبوواندا باڵوكرایەوه.
بژی  ٨ی مارس ڕۆژه وهستانەوه بە دژی چەوسانەوهی ژنان خەبات بۆ ئازادی و یەكسانی.
بەفر و ساردی ئاوهەوا نەبووه ڕێگری لەبەردهم بەشداریكردنی هەزاران كەسی ئازادیخواز و یەكسانیخواز ،كە بەپێی
میدیا فەرمیەكان تەنها لە ئۆسلۆ زیاد لە  ١٤هەزار كەس ئەبوون! وه شایەنی وتنە كە بەشێكی بەرچاوی بەشداربووان لە
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گەنجان بوون .دروشمی سەرهكی ئەمساڵیش پێداگری بوو لە یەكسانی نێوان ژن و پیاو لە كار و كرێی یەكساندا.
دروشمێكی تر لە دژی سیاسەت و بڕیاری كۆنەپەرستانەی حكومەت دژ بە مافی لەباربردن بوو لەژێر ناوی :لەشمان
هی خۆمانە و خۆمان بڕیاری لەسەر ئەدهین! ئەمە و چەندین دروشمی تر بۆ بەشداری زیاتری ژنان لە كاردا و كردنی
بە كاری بەردهوام .هاوكاتیش داوای تەنها  ٦كاتژمێر كار لە ڕۆژێكدا بە هەمان كرێی  ٨كاتژمێریەوه تاكو زۆرترین
دهرفەتی كار بۆ هەمووان هەبێ .....سەرهتا كۆبوونەوه بوو لە گۆڕهپانی كرێكاراندا و دواتر بە ڕێڕۆیشتن بەناو شاردا
كە پێویستە بووترێ لەبەر زۆری ئامادهبووان هێشتا بەشێكی زۆری ڕیزهكان دهرنەچووبوون یەكەم ڕیز لە ناوشار
گەڕانەوه و پەیوهست بوونەوه!
هاوڕێیانێك لە هەردوو حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان و عێراق بە دروشم و پالكارتی خۆیانەوه بەشداربوون
كە پێداگری بوو لەسەر یاسای یەكسانی ژن و پیاو .هەروهها دهیان نوسخە لە بەیانی هەردوو حزب بە زمانی ئینگلیزی
بەناو ئامادهبوواندا باڵوكرایەوه.
بژی  ٨ی مارس ڕۆژه وهستانەوه بە دژی چەوسانەوهی ژنان خەبات بۆ ئازادی و یەكسانی.

فنالند:

کۆمیتەی فنالندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان بە بۆنەی ٨ی مارس رۆژی جیهانی ژنانەوە دوو چاالکی
سازدا یەکەمیان بانگهێشە کردنی حزبە چەپەکانی فنالند بۆ بەشداری چاالکی ٨ی مارسی حزب ،کە لەوانە حزبی
کۆمۆنیستی فنالند و حزبی سۆسیال دیموکرات نوینەریان وەک قسەکەری رەسمی حزبەکەکانیان نارد .بەشی یەکەمی
ئەم بۆنەیە بە قسەوباسی لێپرسراوی کۆمیتەی فنالندی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان ئااڵ فەرەج دەستی
پێکرد بە زمانی فنالندی کە تیایدا جەختی خستە سەر هەلومەرجی ژنانی فنالند و ئاستی خەباتیان بۆ داواکاری کرێی
یەکسانی ژن و پیاو .وە هەلومەرجی ژنانی پەنابەری باسکرد و خوازیاری ئەوە بوو ئەو سێ باسە ببێتە باسی
ئەمڕۆمان.تیینا ساندبێرگ بە درێژی باسی داواکاری حزبی کۆمۆنیستی فنالنی کرد کە ئەبێت مانگانە النی کەمی کرێی
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هەر ژنێکی بێکار لە ٢٠٠٠ئیرۆ کەمتر نەبێت ئەو لە دیدگای قۆناغی خانەنشینیەوە ئەم داوایەیان هەیە وە باسی کرێی
یەکسانی ژن و پیاوی کرد کە ئەبیت ئەو جیاوازیە لەسەر بنەمای رەگەزەکان نەمێنێت.هەروەها هەلومەرجی ژنانی
پەنابەری لە فنالند هەڵسەنگاند کە لە بارودۆخێکی نا ئەمنیدا ئەژین هەم بەهۆی بارودۆخی راسیستیەوە لە دەرەوە
ئەترسن وە لە ماڵەوە لەو پیاوانەی توند و تیژن ژیانیان رۆژانە دووچاری کۆیلەیەتی ئەبێتەوە.
پاشان ئیرما مارتیال لێپرسراوی رێکخراوی ژنانی حزبی سۆسیال دیموکراتی فنالندەوە بە هەمان ئاراستەی قسەکانی
ئااڵ و تیینا درێژەی بە باسەکەی دا و کۆمەڵێک فاکتی رەخنەگرانەی لە دەسەاڵت و حکومەتەکەی هێنایە جێگای
قسەوباس.وە لە باری ئەزمەی حکومەتی فنالند و ئیستیقالەی سەرۆک وەزیرانیوها سیپیال بە دەلیلی سەرنەکەوتنی
گۆڕێنی کەرتی گشتی بۆ کەرتی تایبەتی ،وە کاریگەری ئەم دەسەاڵتە بۆ سەر داهاتووی ژنان خرایە ژێر رەخنەی
بەشداربوانەوەکە ،کە لەوانە ئااڵن دانیاربەشداری گفت وگۆکەی کرد.
بەشی دووهەمی مەراسیمەکە بریتی بوولەرێکخستنی سیمینارێک بۆ هەریەک لە ئااڵ فەرەج و ئیبراهیم حسین لە ژێر
ناونیشانی (پێگەی ژنان لە کۆمەڵگادا) کەژمارەیەکی بەرچاو لە دانیشتوانی شاری هیلسینکی و دەوروبەرەکەی
بەشدارییان تیادا کرد .سەرەتا هاوڕێ ئیبرایم حسێن باسی هەلومەرجی ژنانی کرد لە جیهاندا و ئەو بنەما سەرەکیانەی
دەستنیشان کرد کە هۆکار و سەرچاوەی کۆیالیەتی ژنان خۆی تیا حەشار داوە سەرچاوەکەی گەڕانەوە بۆ نیزامی
سەرمایەداری کە تیایدا ژنان لە سیستەمی کاری بەکری گرتەدا زیاتر دەچەوسێندرێتەوەو بە نزم حسابییان بۆ ئەکرێت،
باسی رۆڵی بزووتنەوە فیمینیستەکانی کرد کە چەندە بە زەرەری چوونە پێشەوەی بزووتنەوەی یەکسانی خوازی ژنانی
کرێکارن  ،پاشان لە الیەن ئااڵ فەرەج باسی مەسەلەی ژن بوون و سەرچاوەکەی کرد و باسی یاسای یەکسانی و الئحەی
دەست بەجێی داواکاریەکانی باس کرد و پاشان هەریەک لە ئیبرایم و ئااڵ باسی چۆنیەتی بەرەوپێشچوونی بزووتنەوەی
یەکسانیخوازی ورێگریەکانی ئەم بزووتنەوەیان کرد .ئەلگۆی کاری رێکخراوەکانی تری سەر بە حزبەکان رەخنەی
لێگیرا .پاشان باسی ئەوەیان کرد کە تەنها رێگە بۆ بەدیهێنانی یەکسانی تەواوی ژنان بە البردنی پایەکانی نیزامی
سەرمایەداری و پێکهینانی دەوڵەتێکی سکۆالر لە جێگەی یاسای شەریعەتی ئیسالم یەکەم هەنگاو دەبێت لە سابتکردن و
بەدیهێنانی یاسای یەکسانی ژن و پیاو .بەشداری ئامادەبوان وبە کۆمینتەکانیان بەردەوامیاندا بەباسی سیمینارەکە ،پاشان
سیمینارەکە لە کەشێکی گفتگۆو جەدەلی سیاسیانەدا کۆتایی هات!

کەنەدا:

سااڵنە بەهۆی  ٨مارس رۆژی جیهانی ژنانەوە ،لە شاری تۆرنتۆ چاالکی جۆراوجۆر دەکرێت ،هەر لە ریپێوان و
کۆبوونەوە و کۆڕو سیمنارەوە کە رێکخراوەکانی ژنان و کرێکاران سازیدەدەن و بەشداریەکی فراوانی تێدا دەکرێت ،وە
ئەمساڵیش بەهەمان شێوە بە کۆبوونەوە و رێپێوان دەستی پێکردو هاوکاتی دەیان حزب و رێکخراوی کە سەرلە
بەیانییەکەی ڕۆژی ٩ی مارس ،هەردووڕێکخراوی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان و عێراق بە شیعار و
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پالکارتی تایبەت لەو ڕێپێوانە بەشداریان کرد .شیعارەکان ئاماژە بە هەلومەرجی بزووتنەوە و هەلومەرجی ژنان دەکەن
لە کوردستان و عێراق و ناوچەکە وکەنەدا .ئەمساڵیش بەهەمان شێوەی سااڵنی تر و بەوتنەوەی شیعارەکان بەردەوامی
بە ڕێپێوانەکە درا.

بەریتانیا:
هەروەها لەبەریتانیا سەرەڕای بەشداری هاوڕێیانی حزب لە چەند مراسیمی ٨ی مارسدا لەلەندەن ،بەیاننامەی حزبی
کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان تایبەت بە ٨ی مارس کە تەرجومە کرابوو بۆ زمانی ئینگلیزی بەجیا لەباڵوکردنەوەی
بەشێوەی عەلەنی ،پۆستکرا بۆ زۆرێک لە رێکخراوەکانی ژنان و رێکخراوە کرێکاری و سۆشیالیستەکان.

رێکخراوی دەرەوەی /حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان
٢١٠٩/٣/١٤
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