
 

 ی مارس رۆژی جیهانی ژنان بەرز راگیرا٨
 

چاالکیەکانی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان 

 بەبۆنەی رۆژی جیهانی ژنان
 

کسانی  و جیاکاری و  نایە  بات و بەرەنگاری دژ بە ی مارس ڕۆژی جیهانی ژنان، ڕۆژی خە٨هەمین ساڵرۆژی ١١١لە 

مکێشی و بێ مافی ژنان، ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان زنجیرەیەك چاالکی لە واڵتەکانی  ستە

 .ئەوروپا، بەریتانیا، کەنەداو ئوسترالیا ئەنجامدا
   

  كسان پێویست و مومكینە كی ئازاد و یە دنیایە
 

كسانی،  ستهێنانی ئازادی و یە ده باتی جیهانیی ژنان بۆ بە ی مارس، ڕۆژی خە٨ی  بۆنە بە١١/٢/١/١١ئێوارەی شەممە 

( Zoom)  وه تی زوومە اڵیە ی تۆڕی كۆمە ڕێگە  راسیمێكی لە ی حزبی كۆمۆنیستی كرێكاریی كوردستان مە وه ره ڕێكخراوی ده

 .ڕێکخست 
لەم مەراسیمەدا هاوڕێ گەشاو دوای بەخێرهاتنی ئامادەبوان و دەقەیەك بێدەنگی بۆ ئەو ژنانەی بوونە قوربانی پیاوساالری 

كسانیخوازی ژنان  ی یە وه ڵسوڕاوی بزووتنە ڕاگەیاند، پاشان بەرنامەی مەراسیمەکەی کردەوە، سەرەتا سەوسەن سەلیم  هە

ی مارس لە کوردستان پیشکەشکرد و پاشان ٨باسێکی لەسەر مێژووی خەباتی بزووتنەوەی یەکسانیخوازی لە کوردستان و 

 .هاوڕێ جەمال محسن لەسەر پێویستی هاتنەمەیدانی بزووتنەوەی یەکسانخوای ژنان باسێکی پیشکەشکرد
بەدوا ئەواندا بوارکرایەوە بۆ بەشداری ئامادە بوون لەم تەوەرەیەدا دۆستان و کەسانی یەکسانیخواز و ئازادیخواز بە قسەوباس 

لەسەر هەڵومەرجی نالەباری ژنان  لەکوردستان ئەو ئەرکانەی پێویستە دەستبەجێ بکرێت بەرامبەر بە شااڵوی کوشتنی ژنان  

قسەوباس و پێشنیارەکانی بەشداربوانیان گەاڵڵەکرد لە گرنگی ( سەوسەن و جەمال)لە دوایدا هاوڕێیان . كانیان دەوڵەمەندکرد باسە
کۆکردنەوەی هێزو تواناکانی یەکسانیخوازان و ئازادیخوازان و یەک دەنگیان لە دروستبوونی دەنگێکی رادیکال و 

 .پێشکەوتنخوازی توکمە لەبەرامبەر بەم پێشێلکاری و هەاڵواردنەی بەرامبەر بە مافەکانی ژنان لەکوردستان بەڕێوە دەچێت

کاتژمێر بە بەشداری ژمارەیەکی بەرچاو لەکەسانی یەکسانیخوازان و داکۆکیکاران لەمافەکانی ژنان کە لە کوردستان ١پاش  لە 

 .  ئەمریکاو کەنەدا بەڕێوەچوو، بەرنامەی مەراسیمەکە کۆتایهات و و واڵتانی ئەوروپا و بەریتانیا
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 ی مارس لە واڵتەکانی ئەوروپا، بەریتانیا، کەنەداو ئوسترالیا٨چاالکیەکانی 
 

 :لەندەن –بەریتانیا 

 .ڕۆژی جیهانی ژناندا بەدژی کوشتاری ژنان و گێڕانەوەی حورمەتی ئینسانییان خۆپیشاندانی ناڕەزایەتی ڕێکخرا ی مارس ٨لە 

تی  زایە ربڕینی ناڕه و بۆ ده" شەرەف"دژی توندوتیژی و کوشتنی  ژنان بە پاساوی  ، لە١/١١ی مارسی٨لە رۆژی سێ شەممە 
،  خۆپیشاندانێکی ناڕەزایەتی لەبەردەم نۆینەرایەتی  پێندراوه ر ژنانی کوردستاندا سە سە ی بە باره بەرامبەر بەو دۆخە نالە

 .حکومەتی هەرێمی کوردستان لە لەندەن سازدرا

لەم خۆپیشاندانە ناڕەزایەتیەدا سەوسەن سەلیم بەرپرسی رێکخراوی ژنانی کوردو رۆژهەاڵتی ناوەڕاست پاش دەقەیەك بێدەنگی 

بۆ رێزگرتن لە قوربانیانی توندتوتیژی، وتارێکی لەسەر دۆخی ژنانی کوردستان پیشکەشکرد، پاشان دەشتی جەمال بەرپرسی 
رێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان قسەوباسێکی لەسەر ئەو جیاکاری و ستەمەی لەسەر ژنان هەیە 

لەکوردستان لەهەموو بوارەکانی سیاسی و ئابووری کۆمەاڵتی و فەرهەنگی داسەپاوە کرد و پشتیوانی خۆیانی لە مافەکانی ژنان 

بەدوای ئەواندا هەڤال بریتین .  و دژ بەکوشتنی ژنان و ئەو ئەرکانەی دەکەوێتە سەرشانی بزوتنەوەی یەکسانیخوازی خستەڕوو
ی مارس پێشکەشکرد، هەروەها گونا سەعید هەڵسوڕاوی ٨ی شوبات لە بەریتانیا قسەوباسێکی لەسەر مێژووی ١١لەگروپی 

 .داکۆیکار لەمافەکان ژنان وتارێکی لەسەر هەلومەرجی ژنان و دژ بەکوشتنی ژنان لەکوردستان پێشکەشکرد

پەڵەیەکی ڕەشە، "  شەرەف "  کوشتنی ژنان بەپاساوی : "شایەنی باسە بەشداربوان لەم خۆپێشاندانەدا بە هەڵگرتنی دروشمی

تاوانە و دەبێ " شەرەف " بەنێوچاوانی سیستەمی دەسەاڵتدارێتی حزبەکانی بزوتنەوەی کوردایەتیەوە، کوشتنی ژنان بە بەهانەی 
ئەنجامدەرانی ڕووبەڕووی توندترین سزا ببنەوە، یاسای فرەژنی پەرلەمانی کوردستان، بێڕێزیە بەکەسایەتی ژنان ودەبێ 

هەڵبوەشێتەوە، ئەرکی حکومەتە کە بیمەی بێکاری بەژنانی بێکار و دەرچوی زانکۆ و پەیمانگاگان لەئەستۆ بگرێ، پیاوساالری 

فرە ژنی بێڕێزیە بە ئینسانی ژن و دەبێ ئەنجامدەرانی ...  و کۆنەپەرستی دوژمنی سەرسەخی ماف و ئازادیەکانی ژنانە
هەشتی مارس، ...مارس، بە پشوی فەرمی وەکو رۆژی جیهانی ژنان ٨کردنی رۆژی ...  ڕووبەڕووی سزای یاسایی ببنەوەو

بەزمانی ئینگلیزی و کوردی بەرز ..."  رۆژی دەربڕینی ناڕەزایەتیە بەڕووی هەرجۆرە جیاکاری و ستەم و بێمافیەکی ژناندا

 .راگیرا

بژی ..  بکوژانی ژنان دادگای بکەن..  بکوژانی ژنان سزا بدەن ..  کوشتنی ژنان راگرن، نا بۆ توندوتیژی :  هاوکات شیعاری
لەالیەن خۆپیشاندەرانەوە بەدەنگێکی ىڵند ...  یاسای فرەژنی پەرلەمان هەڵبوەشێننەوە..  یەکسانی هەمەالیەنی ژنان و پیاوان

 .دەوترایەوە

 :پاشان یاداشتێکی ناڕەزایەتی کە ئەم خواستانەی لە خۆگرتبوو درا بە نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە لەندەن
ژنان  تی بە توانێت سوکایە سێك نە ال و بانگخواز و كە هیچ  مە  یاسا قەدەغە بکرێت  و هاندانی توندوتیژی بەرامبەر بە ژنان بە*/ 

 .بکات

 .ربگرن و سزای خۆیان وه  وه یانگرێتە کی لێبوردن نە بکوژانی ژنان هیچ یاسایە  و پێویستە  یە وره کوشتنی ژنان تاوانی گە*/  

 .دامەزراندنی ژنان و کچانی دەرچوی زانکۆ و پەیمانگاکان*/ 
بیمەکردنی هەموو ئەو ژنانەی کاری ناوماڵ دەکەن، هەروەها پێدانی خزمەتگوزاری تەندروستی خۆڕایی بەژنانی دوگیان و */ 

 .مناڵەبەر، لەوانە دەرمان و نەشتەرگەری، شیرو پێوستی تر بۆ مندااڵن

 مانی کوردستان رلە ژنی پەسەندکراوی پە هەڵوەشانەوەی یاسای فره*/ 

و جێگرتنەوەی بە یاسایەکی سکوالر کە   تی ئیسالم  دانراوه ریعە مای شە ر بنە سە لە  سێتی كە هەڵوەشانەوەی یاسای باری کە*/  
 .  یەکسانی هەمەالیەنەی نێوان ژن و پیاو لەهەموو بوارەکاندا بەڕەسمی بناسێنی

پاش زیاتر لە کاتژمیرێك بەرامبەر بە دۆخێکی سەخت و نامرۆڤانە کە ژنانی کوردستانی تێدا راگیراوە خۆپیشاندانەکە کۆتایی 

 .هات
    



 
 :نەرویج

ی  ٨  رویج، لە كانی نە ی شاره زۆربە  لە  ریتی سااڵنە ك نە بەشداری رێکخستنەکانی حزب لە نەرویج لە ڕێپیوانی ناڕەزایەتی وه

و   قابە كانی ژنان و نە ڕێكخراوه  رچاو لە شی بە كات و بە ست پێئە ده  وه كانە ی شاره رگە ناوجە  و ڕێڕۆیشتن لە  وه مارسدا كۆبوونە

 .شدارییان كرد بە  مجۆره مساڵدا بە ی مارسی ئە ٨  رویج لە نە  كانی حزب لە ڕێكخستنە. ن كە شداری ئە كان بە كرێكاریە  كێتیە یە
 

 :ئۆسلۆ

 /١نێوان   تیایدا لە  ستی پێكرد كە پانی كرێكاران ده گۆڕه  ناوشار لە  لە  كە وه تا كۆبوونە ره ی مارس، سە ٨ی ڕۆژی  ئێواره  ر لە سە
. دا كرد كە ڕێپێوانە  شدارییان لە كسانیخواز بە ژنان و پیاوانی یە  سیش لە كە //١٠دا و  كە وه واوی كۆبوونە تە  زار لە هە ١١بۆ 

ی  لە سە مە  كسان و مافی ژنان بۆ بڕیاردان لە كسان بۆ كاری یە بوونی كرێی یە  ت بە باره كان سە دروشمە  رچاو لە شێكی بە بە

ندین  هاوكاتیش چە.  بوو  وه ژن و پیاوه  مووان بە كاتژمێر و دابینكردنی كار بۆ هە ٦ی كار بۆ  وه مكردنە باربردنی مناڵ و كە لە

 .. رزكرزبۆوه بە  وه كانە كرێكاریە  كێتیە ن یە الیە كانی ژنان لە مافە  دروشمی تر بۆ پارێزگاری لە
 

ر ژنان و  سە مێك لە ستە  موو جۆره دژی هە  لە  باتە ی مارس ڕۆژی خە ٨)شدارییان كرد و دروشمی  حزب بە  هاوڕێیانێك لە

 . رزكردبۆوه یان بە( كوشتنی ژنان ڕابگرن
 

 :ی مارسی ئۆسلۆدا ٨كاتی یادی   لە  یسبوكی دوو تۆماری الیڤە ش لینكی فە مانە ئە

 

https://www.facebook.com/jamal.mohsin.75/videos/1303590863449331 
 

https://www.facebook.com/jamal.mohsin.75/videos/2758297190972292 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  :فرێدریكستاد

كانی  و كێشە  لە سە ی مارس و مە٨ر  سە لە  شكردنی وتە و پێشكە  وه ڕێپێوان و پاشان كۆبوونە  ، ئێواره مانشێوه هە  ش بە م شاره لە
رزیان  بە  بووانیان بۆ الی دروشمێك ڕاكێشا كە رنجی ئاماده شدارییان كرد و سە بە  هاوڕێیانی ئێمە  شێك لە بە. ستی پێكرد ژنان ده

 (.ڕابگرن  م فیمیسایده كوردستان كوژراون، ئە  زاران ژن لە هە)ویش  ئە  ، كە كردبۆوه

 : و شاره لینكی تۆمارێكی كورتی ڕێپێوان لە

https://www.facebook.com/jabar.muhsin/videos/678707063373929 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 :کەنەدا

 

رێکخستنەکانی کەنەدای حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان، بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی بەرچاو لە ژنان و پیاوانی 
 . دا ئاهەنگێکی ڕێکخست  ١/١١ی مارس ٠یەکسانیخواز لە ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی 

 . بەرنامەی ئاهەنگەکە  لە دوو بەش پێکهاتبوو؛  بەشی یەکەم بەشی سیاسی و بەشی دووەم ئاهەنگ و گۆرانی و میوزیک بوو 

ی مارس لە ژنان  و پیاوانی ئامادە بوو، هەردوو بڕگەی ٨سەرەتا نێرگز هادی پێشکەشکاری بەرنامە،  وێڕای پیرۆزبایی 
 .بەرنامەکەی خوێندەوە

لە یەکەم بڕگەی بەرنامەدا هاوڕێ سەردار عەبدواڵ  وەک سەرپەشتیاری  بۆنەکە و نوێنەرایەتی رێکخستنی کەنەدا وتەیەکی 

ی مارس کرد و جیاوازی نێوان ئەم جەژنە و جەژنە نەتەوەیی و ئایینی و  ٨پێشکەشکرد کە تیایدا باسی لە گرنگی یادی 

ی مارس بۆنەیەکی رەوت و بزووتنەوەی یەکسانیخوازیە و لە پێناو ئامانجی گۆڕینی ٨ئاماژەیدا بەوەی  . نیشتمانییەکانی باسکرد
ئەم باردۆخەی ئێستا کە ناعەدالەتی و نایەکسانی سەرتاپای جیهانی گرتوەتەوە بەعێراق و کوردستانیشەوە وە لەپێناو ئامانجی 

فەرزکردنی یەکسانی هەمە الیەنەی ژنان و پیاواندایە، بە پێچەوانەوە بۆنەو  جەژنی ڕەوتە کۆمەاڵیەتیەکانی تر لە پێناو 

ی مارس ٨هەربۆیە دەبێت  یادی .  فەرزکردنی ئەم بارودخەی ئێستادایە و لە پێناو زیاتر سەپاندنی ناعەداالتی و نایەکسانیە
بکرێتەوە بەهەر جۆرێک ئیمکانی هەبێت بەخۆپیشاندان و ناڕەزایەتی دەربڕین بێ یا بە ئاهەنگ و مەراسیم و شیرینی 

 .بەخشینەوە بێ 

ی مارس لە الیەن ساکار سەعیدەوە  خوێنرایەوە، کە تیایدا باسی لە چۆنیەتی بەرەنگار بوونەوەی ٨پاشان وتەی حزب بە بۆنەی 

کوشتنی ژنانی کرد و باسی توندی تیژی دژی ژنان کرد لە کەنەدا و بەتایبەت لە نێو کۆمیونیتیەکانی سەر بە واڵتانی رۆژەهەاڵت 
 و ئیسالمی و باسی لە بوونی فرە ژنی ناقانونی  و بەمێردانی کچی منداڵی کرد کە حکومەتی کەنەدای بە بەرپرس زانی

 هەروەها چووە سەر ئەوەی هەتا سەرمایەداری . لەژێر ناوی ئازادی  فرە کوڵتوری کە ئیجرائاتی پێویست ناکات 

 .هەبێ ستەم و چەوسانەوەش لە سەر ژنان دەمێنێ 

 پاشان پشوویەک دراو خواردنی ئێوارە  خوراو ئەنجا بڕگەی دووەم دەستیپێکرد کە موسیقاوگۆرانی دیجەیی 
 . بەشدار بوانیش بە شۆڕوشەوقەوە دەستیان بەهەڵپەڕکێی کوردی و سەمای فارسی و عەرەبی کرد .  بوو  

لە کۆتایشدا هاوڕێ جەالل سەعید بەرپرسی فیدراسیۆنی سەرتاسەری پەنابە رانی عێراقی لە کەنەدا ئاگاداریەکی ڕاگەیاند 

 .ی مارس١٨سەبارەت بە ئەنجامدانی ئاهەنگی نەورۆز لە بەرواری 
 

 

 

 
 

 

 :هلسنکی-فنالند

 

توانرابوو ریکالمێکی فراوان بۆ  سەرەڕای ئەوەی بە هۆی بارودۆخی کۆرۆناوە بارودۆخی شەڕی روسیا و ئۆکرانیاوە نە

بانگهێشت كرابوون   ی كە ی مارسی ئەمساڵ بكرێت، لەگەڵ ئەوەشدا زۆربەی ئە و هاوڕێ و دۆست و  ئاشنایانە٨مەراسیمی 

سەرەڕای  ئێوارە . هەروەها زۆر بە خۆشحاڵیەوە هەندێك هاوڕێیانی عەرەب زمان و فنالندی زمان بەشدار بوون. بەشدار بوون
پێکەوە بوونێکی هاورێیانەی بە سوود پێکەوە، وتەی مەراسیم لە الیەن ئااڵ فەرەجەوە پێشکەش کرا، وتەی مەراسیم بەزمانی 

سەرەتا پرسی ژنان لە ئاستی نێونەتەوەییدا و پاشان لە فنالندەوە بۆ کوردستان پرسی ژنان .  فنالندی و کوردی پێشکەش کرا

هەڵسەنگێنرا، توندو تیژی دژ بە ژنان لە تەوەرە سەرەکیەکانی باسەکە بوو باسی کاری زیاترو پێکەوەییمان لەم مەیدانەدا  لە 



دوای وتە پێشکەشکردنەکە، بەشداربوان بە پرسیاری .  باسەکەی بەشی زامنی سەرکەوتنی بزووتنەوەی یەکسانیخوازی بوو
 .کاتژمێری خایاند ٢هەمووکاتی مەراسیمەکە .جۆراو جۆر و گۆڕینەوەی بیروبۆچوونەکانیان لەگەڵ یەکتریدا، بەردەوام بوون

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :سدنی-ئوسترالیا

 ی مارس رۆژی جیهانی ژنان لە سدنی ڕێکخرا٨مەراسیمێك بەبۆنەی 

لەالیەن کۆمیتەی ئوسترالیای حزبەوە مەراسیمێک رێکخرا کە تیایدا هاوڕێ عامر سابیر، بەرنامەکانی  ١٢/٢/١/١١ئەمڕۆ 

ی مارسەوە لەالیەن چیمەن عارف خوێنرایەوە، پاشان هاوڕێ ئەسەد حیدەری ٨بەڕێوەدەبرد و سەرەتا بەیانی حزب بەبۆنەی 

هەندێک قسەوباسی لەسەر هەلومەرجی ژنانی ئێران و کوردستانی ئێران کرد و لەگەڵیشیدا پارچە هۆنراوەیەکی خوێندەوە، 
پاشان هاوڕێ عامر، هەندێک ئامار و هەلومەرجی ژنانی لە جیهان و ئوسترالیا بە ژمارە و بەڵگەوە بۆ ئامادەبوان خوێندەوە کە 

لەنێو .  تیایدا بە پلە دووی ژنان و حەقدەستی کەمتر لە پیاوان و تەنانەت ڕێژەی کوشتنی ژنان لە ئوسترالیا بە ئامار خوێندەوە

بڕگەی دووەمی .  بڕگەکانی بەرنامەکاندا چەندین سروود و گۆرانی بۆ یادی ژنان و گۆرانییەکەی ماریا بۆ ئامادەبوان لێدرا
 .بەرنامەکان موسیقا و پکنیک بوو، کە هەندێک لەهاوڕێیان کۆمەکێکی هێجگار گەورەیان بە مەراسیمەکە کرد

 

 

 

 
 

 ڕێکخراوی دەرەوەی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان

٢٢/٢/١/١١ 

 


