٨ی مارسی ئەمساڵ ٠٢٠٢
درێژەی راپەڕێن و ناڕەزاەتیەکانە لە دنیادا !
نوری بەشیر
٨ی مارسی لە هەلومەرجێکی سەخت کە بەسەر کۆمەڵگای مرۆڤایەتیەوەیە یاد کرایەوە ،بەجیا لەو هەلومەرجەی کە سەرمایەداری لە
جەنگ و کاولکاری ،هەژاری و برسێتی ،زیندان و ئەشکەنجەو تیرۆرو بێحورمەتی بەژنان و بازرگانی بە جەستەی ئینسان و
رەوانەکردنی مندااڵن بۆ بازاڕی کار ،هەلومەرجی پەتای ڤاریرۆسی کۆرۆنا کە کۆمەڵگای جیهانی لەبەردەم کارەساتێکی گەورەدا
راگرتووە ،بەاڵیەکی گەورەیە کە کۆمەڵگای سەرمایەداری هاوچەرخ سەرچاوەکەیەتی ،بەهۆی چاوچنۆکی سەرمایەداری و هەوڵدان
بۆ نەهاتنەخوارەوەی سودەکانی لەبازاڕی جیهاندا ،لەبەرامبەر ئەم کارەساتەکەدا زۆر هێواش و بێخەم دەجوڵێتەوە لەبەرامبەر گیانی
ملیۆنەها ئینسان لەجیهاندا ،لە نموونەکانی بێدەربەستی دەوڵەتی ئێران ،ئیتالیا ،قسەکانی سەرۆک وەزیرانی نەرویج و بەریتانیا کە چ
ب ێخەمیەک لەبەرامبەر گیانی ئەزیزانماندا دەنوێنن کە بەرچاومانەوە گیان لەدەست بدەن .ئەبێ ئەوەش بزانین هاوکاتی ڤایرۆسی
کۆرۆنا درێژەی ئەزمەیەک یەخەی سەرمایەداری جیهانی گرتووە لە  ٠٢٢٨وەو ئێستا قوڵتر لەباری ئابوری و سیاسیەوە
دەردەکەوێت ،دەستی بۆرژوازی حکومەت و میلشیاکانیان وەک ڤایرۆسێکی بەردوامی کوشندەی سیستەمی سەرمایەداری بەردوامە
بۆسەر کۆمەڵگای بەشەری.
سیستەمی سەرمایەداری نەک هیچ بەهایەک بۆ ژنان دانانێت دەرفەتی لەبەردەمیاندا کەمکردۆتەوە کەوەک ئینسان ژیان بکەن و
دەخالەت لەچارەنوسی کۆمەڵگادا بکەن ،بەڵکو جۆرەها دامودەزگاو هێزو الیەنی کۆنەپەرستی و دواکەوتووی بەڕووی کۆمەڵگادا
کردۆتەوە ،ژنانی وەک کااڵیەک لەبازاڕی سەرمایەداری و کارەکانیاندا راگرتووەو مندااڵنیشی رەوانەی بازاڕی کار کردووە.
سااڵنە بە سەدان هەزار منداڵ قوتابخانە جێدەهێڵن یان لەبرسانا دەمرن ،بازرگانی جنسی بە ژنان و مندااڵنەوە لە فرانبووندایە ،نەک
ئەمانەش بەڵکو سیستەمی سەرمایەداری بەگشتی دنیای لەبەردەم جەنگ و کاولکاری و تااڵنکاری دەزگا سەرمایەداریەکاندا
راگرتووەو ئینسان و خوێنی ئینسان هەرزانترین کااڵکانی سەرمایەداریە ،ژنان جگە لە کااڵیەک هییچ بەهایەکیتری بۆ دانانرێت،
بەتایبەت بەدوای ئەوەی لەدرێژەی ئەزمەیەکی فراوانتر کە یەخەی سەرجەم سیستەمی سەرمایەداری گرتووە لە جیهاندا ،دەیەوێت
بەسەر کرێکاران و کەمدەرامەتانی بشکێنێتەوە.
هەموومان شاهیدی دەستەوتاوقمە قەومی و ئیسالمیە بازرگانە بۆرژوازیە دەسەاڵتدارە چەقۆکیشەکانین لە دنیای ئەمڕۆدا ،هەموومان
دنیامان لەچەند ساڵی رابردوودا رۆژانە دێتەوە بەرچاو بەدەست دەستەو تاقمی ئینسانکوژو کۆنەپەرستی تاڵیبان ،بۆکۆحەرام ،شەباب،
حوسیەکان ،قاعیدە و ئۆردوگان و سەدر حەشدی شەعبی و حکومەتی فەرەنسا لەبەرامبەر بەهێلەک زەردەکان ،دەسەاڵتی ئیسالمی لە
سودان ،کوشتارگەکانی سوریا و یەمەن و لوبنان تا دەگاتە جمهوری ئیسالمی ئێران و سعودیە و ئیسالمیەکانی کوردستانەوە ،ئەمانەش
لەژێر هەیمەنەتی دنیای سەرمایەداری و چەند قوتبی ئەمریکا ،روسیا و چین و ئەوروپا و هاوپەیمانەکانیدا چ جەهەنمێکیان لەم
دنیایەدا بۆ ئینسان خولقاندووە.
بەدژی ئەو هەلومەرجە ئێمە هەموومان ئاگاداری ناڕەزایەتی و ڕاپەڕینەکانین لەساڵی پارەوە لە سودان و دوایی لەجەزائیرو لوبنان و
عێراق و ئێران و شیللی و کەمبۆدیا و فەرەنسا کە دەوری ژنان تیایاندا بەدژی زوڵم و چەسانەوەی سیستەمی سەرمایەداری دەوری
بەرجەستە و بەرچاویان گێڕاو تا ئێستاش لە ٨ی مارسی ئەمساڵدا بۆ یەکسانی و رەفاهیەت بەردەوامن لە ناڕەزایەتیەکان بۆ ئاڵوگۆڕی
هەلومەرجی دنیای نایەکسانی سەرمایەداری ئەمڕۆ .
لەگەڵ هەموو ئەو هەلومەرجە سەختەداو بەتایبەت ترسی ڤایرۆسی کۆرۆنا بەسەر سەری کۆمەڵگای مرۆڤایەتیەوە ،لەگەڵ ئەوەی کە
زۆرێک لە کۆمۆنیستەکان و چەپەکان و ئازادیخوازان ،کۆبوونەوەو چاالکی فراوان لەهەستکردن بە بەرپرسیاریەتی و لەبەرخاتری
ژیانی ئینسانەکان لە ٨ی مارسدا راگرت و ناڕەزایەتی خۆیان بە بۆرژوازی و سیستەمی سەرمایەداری و دەسەاڵتەکانیان و
بەرزڕاگرتنی  ٨ی مارس وەک رۆژی جیهانی ژنان بەشێوەی تر کردەوە .لەگەڵ ئەو هەلومەرجە ئاڵۆزە ئەزماویە و ترسی
ڤایرۆسەدا مەیدانی زۆریک لە شارەکانی جیهان بووە مەیدانی ملیۆنی ناڕەزایەتی ژنان و پیاوانی یەکسانیخواز و ئازادیخواز و
کۆمۆنیست بۆ یادی ٨ی مارس و دژ بە دنیای نایەکسانی ئەمڕۆ لەجیهادا وەک واڵتەکانی :شیلی ،پاکستان ،عێراق ،بەریتانیا ،لوبنان،
کوردستان ،ئەڵمانیا ،سوید ،مەکسیک ،کەنەدا ،هندستان ،تورکیا ،جەزایر ،مالیزیا و فەرەنسا ،سلفادۆر ،کیرگزستان ،بێالروس،
بەنگالدش و سنوری یۆنان و تورکیا.....
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لێرەدا بەشێک لە چاالکیەکانی ٨ی مارس لە جیهاندا بە شێوەی وێنە دادەگرین:
شیلی؛ ٨ی مارس  ٠٢٠٢بە ملیۆن ژنان و پیاوانی یەکسانیخوازو ئازدیخواز رژانە ناوەندی شارەوە بۆ یەکسانی و خۆشخگوزەرانی.

عێراق؛ لە ٨ی مارسدا لەگەڵ هەموو هەڕەشەو ترسێکی میلیشیا ئیسالمیەکاندا ژنان مەیدانی شارەکانیان داگیرکرد.

2

فەرەنسا

تورکیا :لەگەڵ سەکوت و رێگرێکی زۆری دەوڵ ەتی بۆرژوا ئیسالمی فاشیستی تورکیەدا بەاڵم ژنان و پیاوانی ئازادیخواز لە شارە گەورەکانی
ئەنکارا و ئەستانبوڵ ئەم رۆژەیان بەرز راگرت.

جەزایر
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کوردستان :لە  ٨ی مارسدا ،ئەگەرچی بەهۆی ڤاریرۆسی کۆرۆناوە ،کۆمۆنیستەکان و رێکخراوەکانی داکۆکیکار لە مافەکانی ژنان بەپێچەوانەی
بانگەوازی مەالکان و ئسیالمیەکانەوە کە بەدژی رێنماییە تەندروستیەکانەوە وەستانەوە ،هەموو کۆبوونەوە و ئاهەنگەکانیان لە ناوەوەو دەرەوەی
واڵت لەبەر سەالمەتی تەندرستی هاواڵتیان راگرت  ،کە بەشێوەی هەڵواسیتنی الفیتەو پالکارت و لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانەوە ئەم رۆژەیان بەدژی
سیستەمی سەرمایەداری و دەسەاڵتدارێتی بۆژوا قەومی و ئیسالمی کردەوە ،هەروەها حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان یاداشتێکی دایە
نوسینگەی حکومەتی هەرێم لەبەریتانیا لەپەیوەندی بە خواستەکانی ژنان لە کوردستان.
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هندستان

ئیسپانیا

مۆسکۆ

سلفادۆر

بەنگالدش
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بەریتانیا

ئەندەنوسیا
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بیالروس

تایلەند
کەنەدا
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پاکستان :بزوتنەوەی ژنان و پیاوانی یەکسانیخواز لە پاکستان لە ٨ی مارسدا رژانە سەر شەقامەکان و بۆ مافەکانیان و بۆ یەکسانی کە ئەمە
ئیسالمیەکانی پاکستانی توشی فۆبیا کرد لەوەی هێرش بۆسەر خۆپیشاندانەکان بەبەردو پێاڵو و دارەوە دەستپێبکەن.

ئەڵمانیا

مالیزیا
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مەکسیک

لوبنان
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کیرگزستان

ئیسپانیا
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