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هەش����تی م����ارس ب����ۆ هەم����وو ئازادیخوازێ����ک مانا و 
یادکردن����ەوەی  ڕۆژی  هەی����ە،  خ����ۆی  تایبەتمەن����دی 
قوربانیدانی ئافرەتە بۆ مافی یەکس����ان و شانازیکردن 
بە ئامانجە بەدەس����تهاتووەکان، ڕۆژی هەڵوەستەکردنە 
لە هەلومەرجی ئێس����تا و ناڕەزایەتییە لە نادادییەکان 
و پێداگریی و تێکۆش����انە بۆ گەیشتن بە دادپەروەری و 

هەلومەرجی یەکسان بۆ ئافرەت و پیاو. 
بەوپێیەی ئافرەتان لە سەرانس����ەری جیهان و گشت 
قۆناخەکانی مێژووی مرۆڤایەتی دوای نەمانی کۆمەڵگەی 
دایکس����االر ڕووبەڕوو بوون لەگەڵ چەوسانەوە و ستەم 
و، بەردەوامیش لە تێکۆشان و ئاڵەنگاری هەلومەرجی 
سەپێندراودا بوون؛ بۆیە گشت ئافرەتان هەشتی مارس 
بە ڕۆژی خۆیان دەزانن و دەتوانم بڵێم هەش����تی مارس 
بۆنەیەکی جیهانگیرە بۆ سەرجەم ئافرەتانی ئازادیخواز 

لە هەر پێکهاتەیەکی نەژادی بن.
لە هەرێمی کوردس����تاندا؛ ڕۆژی هەش����تی مارس بە 
چاالکی جۆراوجۆر و ش����ێوازی تایبەت لەس����ەر ئاستی 
فەرمی و جەماوەری و میدیایی یاد دەکرێتەوە، پرسی 
ئافرەتی����ش یەکێکە لە پرس����ە جێی ب����اس و گرنگی 
پێ����دراوەکان. ئافرەتانی کوردس����تان لە مێژوودا ڕۆڵی 
گەورەیان ل����ە قوربانیدان لە پێناو پرس����ی نەتەوەیی 
هەب����ووە و بی����ری یەکس����انیخوازی الی ئافرەتی کورد 
مێژوویەکی دێرینی هەیە، تەنانەت ئافرەتانی کوردستان 
لە قۆناخ����ە جیاوازەکانی مێژووی گەلی کوردس����تاندا 

ڕۆڵیان لە بواری فەرمانڕەوایی هەبووە. 
لەمڕۆش����دا ئافرەت بەش����دارە لە هێزی کار، کایەی 
سیاس����ی، بواری کۆمەاڵیەت����ی و فەرهەنگی، ئافرەت 
و  ناوخ����ۆ  هێزەکان����ی  و  دادوەری  دەس����ەاڵتی  ل����ە 
ب����واری بازرگانی����ش بوونی هەیە، لە بواری یاس����اییدا 
چاکس����ازی کراوە و هەرێمی کوردستان خاوەن یاسای 
به ره نگاربوونه وه ی توندوتیژی خێزانییە و دامودەزگای 
تایبەتمەن����د ب����ە پاراس����تنی ئافرەت ل����ە توندوتیژی 
دامەزراون، ده ی����ان ڕێکخراوی تایبەتمەند بە پرس����ی 
ئافرەت بوونیان هەیە، یەکەکانی یەکس����انی جێندەری 

لە وەزارەتەکانی حکومەتی هەرێم کراونەتەوە. 
لێرەدا بە ش����ێویەکی واقیعی لەم پرس����ە دەدوێم، 
نادیدەگرتنی دەستکەوتەکان و پیشاندانی تەواوی بوونی 
ئافرەت وەک قوربانی و ژێردەس����تە، لەبەرچاونەگرتنی 
ڕۆڵی ئاف����رەت لە بوارە جی����اوازەکان، بێ بەهاکردنی 
گەیشتنی ئافرەت بە دەسەاڵت، بە گرنگ نەزانینی ئەو 
چاکسازییانەی لەم پرسەدا کراون. وەک هەندێک کەس 
و گروپ لە س����ۆنگەی دژایەتیکردنی ئەزمونی هەرێمی 
کوردس����تان پەنای بۆ دەبەن، ل����ە کاتێکدا خزمەت بە 
پرس����ی ئافرەت ناکات، لە هەمانکات لێدانە لەم پرسە 
و بەکارهێنانیەتی بۆ مەرامی تایبەت و خزمەتکردنە بە 

ئەجیندای سیاسی جیاواز. 
ئ����ەوەی  ک����ە  دەبینی����ن،  ئ����ەوەش  هەمان����کات 
پێیگەیش����تووین هاوتا نییە بە قەبارەی سامانی مرۆیی 

و توانا و لێهاتوویی ئافرەت، پرس����ی ئافرەت بە تەنها 
بریتی نییە لە گەیش����تنی دەس����تەبژێرێک لە ئافرەتان 
بە پێگەکانی دەسەاڵت، پرس����ی ئافرەت پرسی گشت 
ئافرەتان و پرسی کۆمەڵگەیە، پرسی ئافرەت پرسێکی 
سیاس����ییە و پێویستە وەک مەس����ەلەیەکی ستراتیژی 
لە پێش����ینەی گرنگیدانەکان و هاوتای پرس����ی ڕزگاری 
نیش����تمانی بێ، پرسی ئافرەت پرسێکی کۆمەاڵیەتی و 
کولتورییە و ئافرەتان تا ئەوپەڕی گیرۆدەی بیروباوەڕی 
کۆمەاڵیەتی و کولتوری و داب و نەریتە پارێزکارەکانن، 
پرس����ی ئاف����رەت پەیوەندارە بە ئاب����ووری و ئافرەتان 
کەمتری����ن ڕێژەیان لە هێزی کاردا هەیە، لە س����ەرجەم 
کایەکانی بەڕێوەبردن و جومگەکانی ژیان نایەکس����انی 
ل����ە ئامادەیی ئافرەت لەچاو پی����اودا هەیە، بەاڵم ئێمە 
دەبێ ئەوە نادیدە نەگرین، کە دەس����ەاڵتی سیاس����ی و 
حکومەتی هەرێم بە گوتار و بە کردار پشتیوانی پرسی 

ئافرەتن. 
لە س����ۆنگەی پش����تیوانیی حکومەت و دەس����ەاڵتی 
سیاس����ی لە بزوتنەوەی ئافرەت����ان، جێی خۆیەتی کە 
ئێمەش هێزی پش����تیوانی حکومەت بین و پش����تیوانی 
حکومەتیش زیاتر بەدەس����ت بێنین بۆ بەرەوپێشبردنی 
پرس����ەکەمان، ئەوەش کاتێک ڕوودەدات، کە ئێمە واتە 
ئافرەتانی کوردستان بەبێ جیاوازی بیروڕا و دونیابینی 
وەک بزاڤێکی جەماوەری و کۆمەاڵیەتی خاوەن ڕوانگەی 
س����تراتیژی بین بۆ پرسی ئافرەت و پرسەکانی دیکەی 
گرێدراوی نەتەوە و نیش����تمان. هاوکات خاوەن سەنگی 
جەم����اوەری بەهێز بین لەنێو ئافرەتانی کوردس����تاندا، 
کایەی سیاس����ی و هەر بوارێکی دیکە کە باوەڕی باوی 

کۆمەڵگە بە ب����وار و کایەی ئێمەی نەزانیوە، پێچەوانە 
بکەین����ەوە و خۆمان بە هاوب����ەش و ئەرکدار بزانین لە 

گشت کایەکانی دەسەاڵت و تەوەرەکانی ژیان.
لە سۆنگەی ڕۆڵ و قوربانیدانی ئافرەتانی کوردستان 
لە قۆناخەکانی خەباتی ڕزگاری نیشتمانی و لە سۆنگەی 
باوەڕی بزاڤی ئازادیخوازی گەلی کوردستان بەو ڕۆڵە، 
کات����ی ئەوەیە؛ ئەوەی کراوە ف����راوان و زیاتر بکرێت و 
پرسی ئافرەت وەک پرسێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و 
ئابووری و کولتوری جێگیر بک����رێ، کاری هەمەالیەنە 
بک����رێ ب����ۆ دەس����تکاریکردنی بەه����ا کولتورییەکان و 
تێگەیش����تنی کۆمەڵگە لەوەی کە ڕووە ئینسانییەکەی 
ئافرەت ببینێ نەک بایەلۆژییەکەی، ئاس����تی بەشداری 
ئاف����رەت لە سیاس����ەت و ئابووری و گش����ت کایەکان 
بەرزبکرێتەوە و یاس����ای پێش����کەوتوو بۆ بەدیهێنانی 

یەکسانی جێندەری دەربکرێت.
هەرێم����ی کوردس����تان، ل����ە قۆناخێکی س����ەختی 
ئابووری و هەستیاری سیاس����ی و گۆڕانی کۆمەاڵیەتی 
ئاب����وری خێ����زان و  و کولتوریدای����ە، بەڕێوەبردن����ی 
پێویستیەکانی هێزی کار و بوژانەوەی بازاڕ و کشتوکاڵ 
و ڕزگاری نیش����تمانی و دەربازب����وون ل����ە قەیرانەکان؛ 
پێویس����تیان بە وزەی ئافرەت هەیە، مه رجی بنه ڕه تی 
بۆ ژیانی مرۆڤانە و پێوەری پێش����کەوتنی سیس����تەمی 
بەڕێوەبردن؛ تەنها ئەوەیە ئافرەتان چەند لە مامەڵەی 
مرۆڤانە بەهرەمەندن و چەند لە جومگەکانی بەڕێوەبردن 

و سیاسەتکردن بەشدارن!.
هەشتی مارس لە گشت ئافرەتانی کوردستان پیرۆز 

بێت.

٨ی مارس، رۆژی به جیهانیكردنی پرسی ئافره تانه  
له  س����ه رجه م كۆمه ڵگ����ه  جیاوازه كان����دا و به هه ند 
وه رگرتنی ئه و خه بات و تێكۆش����انه یه  كه  سااڵنێكه  
بزوتنه وه ی ئافره تان كاری بۆ ده كه ن و خه باتكردنه  
له پێناو چه سپاندنی یه كسانی و دادپه روه ری له  هه ر 

دوو پێگه ی خێزان وكۆمه ڵگه . 

كاركردنی رێكخراوه كانی داكۆكیكار له  مافه كانی 
ئافره تان له  جیهان به گش����تی و هه رێمی كوردستان 
به تایبه ت����ی بۆ جه ختكردنه وه  و به ره وپێش����بردنی 
خواس����ت و داوای ئافره تانه  بۆ به ش����داركردنێكی 
كاراتری ئافره ت����ان له  ب����واره  جیاوازه كاندا. ئێمه  
وه ك یه كێتی ئافره تانی كوردستان، له چوارچێوه ی 
س����تراتیژ و به رنامه ی كاركردنماندا، سااڵنه  له رێگه  
خوێندنه وه  و دیراسه كردنی بارودۆخ و هه لومه رجی 
ئافره تان له  كوردس����تان، پالن و كاره كانمان به ره و 
ئه و ئاراسته یه یه   كه  پێویستیه كانی ئافره تانی پێ 

پر ببێته وه . 
پێویس����ته   كوردس����تان  ئافره تان����ی   ئێس����تا 
به ربه سته كانی به رده م خواست و جۆری كاركردنیان 
ال به رن و به پش����ت به س����تن به  توانا جه س����ته یی و 
هزرییه كانی خۆیان بتوان����ن ئاماده ییان له  ته واوی 
كار و پیش����ه كاندا هه بێت و بازاری كار هاوشێوه ی 

پیاو شوێنی ئافره تانیش بێت.

دروشمی یه كێتی ئافره تانی كوردستان له  رۆژی 
جیهانی ئافره تاندا بریتیه  له " خاوه ندارێتی به رهه م 
و بڕیار مافی منیش����ه " ده مانه وێ����ت له رێگه ی ئه م 
دروش����مه وه  بڵێین هێ����زی كاری ئافره ت����ان ببێته  
چه ق����ی گۆڕانكاری له  بڕی����ار و جێكردنه وه ی له ناو 
ئه و كاره  جیاوازانه ی كه  كۆمه ڵگه وێنایه كی پیاوی 
پێ به خش����یون و هێزی ده س����تی ئافره تانیان لێ 
بێبه ش����كردوون، دووباره  ئه و هێ����زی بڕوابوونه  بۆ 
ئافره ت����ان بگه ڕێندرێت����ه وه  و ئه وانی����ش بتوانن له  

هه ڵبژاردنی كاردا خاوه ن بڕیاری خۆیان بن.
 پاڵپش����تی به رده وام����ی حكوم����ه ت هه رێم����ی 
كوردس����تان بۆ به ره وپێش����چونی مافی ئافره تان و 
وه ك پره نس����یپێكی چه س����پیوی مافه كانی مرۆڤ 
و دیموكراس����ی كاری جدیی����ان ل����ه  پێناوی����دا به  
ئه نجام گه یاندوه ، جێگه ی س����ه رنج و دڵخۆشیه  بۆ 
ئافره ت����ان و بۆته  هانده ربۆ به رده وامبوونی خه باتی 
ئافره تانی كوردس����تان بۆ به ده ستهێنانی خواست و 

ئامانجه كانیان. 
ل����ه م ڕۆژه دا ی����ادی ئافره تان����ی كوردپه روه ر و 
به ش����داری بزووتنه وه ی رزگاری كوردستان له  بیر 
ناكه ین سه ری ڕێز و نه وازش داده نوێنین و ساڵو بۆ 
گیانی پاكی شه هیدانی ئافره ت له  بزاڤی نیشتمانی 
ده نێرین. ئ����ازار و به س����ه رهاتی ئافره تانی ئێزدی 
زامێكی س����اڕێژنه بووی جه س����ته مانه  و به رده وامی 

خزمه ت و پش����تیوانیمان بۆی����ان كه مترین ئه ركه. 
دووپات ده كه ین كه  له  پاڵ خه باتمان بۆ یه كسانی، 
پارێزه ری ئازادی و ده س����تكه وته كانی كوردس����تان 
بی����ن و به رامب����ه ر خوێنی ش����ه هیدان وه ف����ادار و 

به رده وامیده ری ڕێباز وڕێگایان بین.
ئ����ه م رۆژه  له س����ه رجه م رێكخراوه كانی ئافره تان 
و ژنانی كوردس����تان و س����ه رجه م چاالكوان وپیاوه  
یه كس����انیخوازه كان پیرۆز ده كه ین و خه باتیان به رز 

ده نرخێنین.
له س����ه رجه م س����تاف و ئه ندامان����ی یه كێت����ی 
ئافره تانی كوردس����تان پیرۆز ده كه ین كه  هه میشه  

به ب����ێ ماندووب����وون و به ب����ێ جی����اوازی ئامێزیان 
بۆس����ه رجه م ئافره تانی كوردس����تان ل����ه  نه ته وه  و 

پێكهاته  جیاوازه كان كردۆته وه .
س����اڵو ده نێرین بۆ ئ����ه و ئافره تان����ه ی له پێناو 
دابینكردنی بژێ����وی ژیانی خێزانه كه یان كۆش����ش 

ده كه ن و پشت به  هێزو توانای خۆیان ده به ستن.
ساڵو ده نێرین بۆ  روحی ئه و ئافره تانه ی بۆنه ته  
قوربان����ی هزری پیاوس����االری و نه ریت����ی چه وتی 

كۆمه ڵگه .
 یه كێتی ئافره تانی كوردستان
٨ی مارسی ٢٠٢١

په یامی یه كێتی ئافره تانی كوردستان به بۆنه ی 8ی مارس

ده ستكه وته كانمان هاوتا نییە بە قەبارەی سامانی مرۆیی و توانا و لێهاتووییمان
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وەالتێ رۆژێ
دلڤین خەلەف

روژا ٨هەش����تی مارس ئەو روژا سەرتاسەر ل جیهانێ ب ناڤێ خەباتا 
ژنان رێز لێ دهێتە گرتن ژبو هەبونا یەکس����انی و دادپەروەریا رەگەزی 

و ئازادیا ئافرەتێ د خوە پێگەهاند و ئەرک و کارو ژیانێ دا .

 ل����دوور ڤ����ی بیرەوەریێ هەڤال : نیهایەت س����اڵح دبێژیت : روژا ٨ی 
ئ����ادارێ هەمی ئافرەتێن جیهانێ ئاهەنگا دگێ����رن وەکی روژا جیهانی 
یا ئافرەتان، ژبەر کو ل ڤێ روژێ ل س����اال ١٨57 ئافرەتێن کرێکارێن 
رستن وچنینێ ل )نیویورک( خو پیشاندانەکا بەرفره ئەنجام دا و تێدا 
داخازا مافێن خو کرن کو پێکهاتبو ژ زێدەکرنا کریا دەستێ وکێم کرنا 

دەمژمێرن کاری .
 پولیسا هەر زیکا خوپیش����اندەر بەالف کرن وگەلەک ئافرەت دەستە 

سەرکرن و چەندین ئافرەت کوشتن و بریندار کرن
 . پش����تی چەندین ساال )کالرا زتکین( ئیک ژ رێبەرێن نافدارێن حزبا 
سوس����یاال ئەلمانی بو بریاردا روژا ٨ی ئ����ادارێ ببیتە روژا جیهانی یا 
ئافرەت����ان ژبەر دوو ه����وکارا ١- ٨ی ئادارێ بیرهاتن����ا وان ئافرەتێن 
قەهرەمانێن کارگەها رستن و چنینێ ل نیویورک .٢- ٨ی ئادارێ روژا 

بەرپابونا ئافرەتێن کرێکارە ل)تیرزبوک( دژی حکومەتا روسی
 . پش����تی چەندین س����اال و داواکاریێن ئافرەتان ل کور وکونفرانسا ل 

ساال ١97٨ بریار هاتە دان 
ژالی����ێ نەتەوێن ئێکگرتی ڤە ک����و روژا ٨ی ئادارێ ببیتە روژا جیهانی 

یا ئافرەتان
ئافرەت����ا کورد ئێک بویە ژ ئافرەتێن قەهرەمان و هەر دەم مل ب ملێ 
زەالمی خەبات و تێکوشین کریە و هێزا خو نیشا هەمی جیهانێ دایە، 
ئافرەتا کورد س����ەلماندیە کو نەبتنێ نیڤا کومەلێ بەلکو کومەل هەمی 
یە )دایکە، خویش����کە، خێزانە(، هەردەم ئافرەتا کورد خەباتێ دکەت 
کو مافین خو بدەس����ت ڤە بینیت و یەکس����ان بیت بەرامبەر زەالمی . 
س����ەرەرای هندێ کو هەتا نوکە تا رادەک����ی ئافرەتا کورد مافێن خو 
بدەست ڤەئیناینە وبەشدارە د بریارا سیاسی دا وخودان پوستین بلندە 
دس����ەرکردایەتیێ دا بەشدارە لێ هیش����تا ئافرەتێن کورد دبەردەوامن 
لس����ەر خەباتا خو کو هەمی مافین خو بدەست ڤە بینن . لدوماهیکێ 

روژا ٨ی ئادارێ ل هەمی ئافرەتێن جیهانێ
 پیرووزبیت و بتایبەتی ئافرەتێن کوردستانێ

  هەیفا دوس����کی دبێژت: ب هەلکەفتا ٨ هەشتی مارس پیرووزباهیێ 
ل س����ەرجەم ئافرەتێن جیهانێ دکەم ب تایبەت یێن کوردستانێ نەخا 
س����مە یێن پارێزگەها دهوکی ، هەش����تی مارس روژەکا جیهانی یە و 
تەڤای����ا ئافرەتا بخوەڤەدگریت ل����ێ ل ڤی روژێ گەلەک گازندە ژهندی 
دهێتەکرن کۆ ئاهەنگ و هەلکەفت و تشتێ وەسا هەبیت . لێ دبنیات 
دا ئ����ەف روژە ئەوە یا پتر بەحس ل مافی ئافرەتێ دهێتە کرن و ئەو 
بوی����ەرا پەیدابوی ل وەالتێ نیوی����وروک کۆ ژمارەکا نزیکی 6٠ ئافرەتا 
هاتنە کوشتن و ئەشکەنجە وسوتن . ئەڤجا ٨ی ماری هەمی دەما یا ل 
کوردستانێ هەی چنکو ب هزارا ژن هاتینە کوشتن و سوتن و د دول 
و نهاالن����دا تەرمێن وان هاتینە دیتن . ژبەرهندی ژی گەلەکا پێتڤی یە 
ئەڤرو بەحس ل وێ چەندێ بکەین ئەو سزایێن ئەڤرو ب ژنێ دهێنەدان 
ل ژێر ناڤێ پەردا نامیس����ی یان شیش����تنا نامیس����ێ ئەف ناڤە هەمی 
وێ دگەهینیت کو زەالم دبیتە خودانێ دەس����تهەالتەکا زلهێز و نێر و 
خودانێ ڤێ ئافرەتا . لێ خودێ هەرکەس ئازاد دایە و کەس خودانێ 
کەس����ی نینە ل����ەوا یا پێتڤی یە ئەم وەک ئافرەت لس����ەر وێ چەندێ 
کار بکەی����ن ک����ۆ ٨ی مارس گرنگیە بهەمی م����اف و ئەرکێن بەرامبەر 
ئافرەتی دهێتەکرن . لدوماهیێ دبێژی ئەم سەرجەم ئێک رێزیا ئافرەتا 
لس����ەرجەم رێکخراوێن، جڤاکێ مەدەن����ی و رێکخراوێن گرێدایی مافێ 
ئافرەتێ ینە و پێتڤی ئێک رێزی و رێکخس����تنا ئافرەتێ و چاالککرن و 
پێگەهاندنا ئافرەتیینە ژبوی بو هندێ دا ئافەرت بش����ێت ژئەڤرو پێدا 
بەرڤانیێ ژخوە بکەت دا کو دادپەروەریا جڤاکی دا دروست ببیت و رێز 
ل ماف و ئەرکێن ژنێ بهێتە گرتن و یاژ هەمییان ژی گرنگتر ئەوە کار 
لسەر وێ چەندێ بکەین کو دژاتی دناڤبەرا ئافرەتێ بخوەدا نەمینیت . 

لڤی س����ەردەمی تەنگاڤ و ڤێ رەوشا هەستیار 
کو کوردس����تان و دەڤەر بگشتی پێرە دەرباس 
دب����ێ پێدڤیە ل س����ەر ه����ەر کوردەكی خودان 
وژدان و خەمخۆرێ وەالتێ خۆ ئەڤێ پرس����یارێ 
ب دلس����ۆزی بکەت گەلۆ کەنگ����ی وێ نەحەز و 
خۆفرۆش����ێن گەل����ێ مە ش����ەرمێ ژ خۆ کەن ل 
س����ەر رەفتارێ����ن خۆ یێن قرێ����ژ ئەوێن ل دژی 
مللەتێ خۆ بکار دهین����ن و هەولێن تێکدانا ڤی 
وەالتێ خوەش و رەنگی����ن دکەن و کەنگی وێ 
زانبن ئیرادا ب هێز یا س����ەرکردایەتیا پارتی و 
سیاسەتا سەرکەفتی یا جەنابێ سەرۆك بارزانی 
بتنێ زامنێ ئارامی و پێش����کەفتنا کوردستانەکا 
ئ����ازادە و هەر ئەون ڤی مللەتی بەرەو قوناغەکا 
هیم����ن و س����ەردەم دبەن و هەر ئ����ەون وەالتێ 
م����ە ئاڤەدان دکەن و ناهێل����ن دوژمن و نەیارێن 
گەلێ مە بدەس����تێن خۆ یێن قرێژ ئازادیا بخوینا 
هەزاران شەهیدێن قەهرەمان هاتیە پێش وێران 
و پوچ����ەل بکەن، ما وێ کەنگ����ی خوە فرۆش 
دەس����ت ژ تێکدانا رەوشا کوردستانێ بەردەن و 
هێلن ئەڤ خەلکە ب ئازادی هزر ل چارەنڤیسێ 
خۆ بکەت و ما ئەوان چی ئەگەر هەنە ژبلی کو 
بووینە کۆلە و خزمەتا دوژمنێ ڤی مللەتی دکەن 
هەتا ئەڤان پیالنێن خراب ل پێش����یا ئازادیا ڤی 
وەالتی دروس����ت دکەن، ئەرێ هەتا کەنگی وێ 
چاڤێن خوە فرۆش����ان ل چەنیکێن نانێ دوژمنێ 
ڤ����ی گەلی بێ ما دەم نەهاتی����ە لخوە ڤەگەرن، 
گەلۆ چما ئەو نکارن نانەکی ب سەربلندی بخۆن 
و بدەن����ە زارۆکێن خوە، ما نە بەس����ە خزمەتا 
دوژمنا و داربەدەس����تی و کۆل����ەداری، ما دەم 
نەهاتیە مێشکێ خۆ بدەنە کاری و وژدانێ خوە 
زەالل بکەن و هزر د هەبوونا ژیانەکا سەرفەراز 
و وەالتەک����ی ئازاد دە بکەن، ما وێ کەنگی هزر 
ژب����ۆ پاش����ەرحژا زارۆك و نەڤیێ����ن خوە بکەن 
و الپەرەکی پاك و س����پی ژبۆ پێش����هاتیێ وان 
ڤەکەن، گەلۆ ما ئ����ەو نزانن ڤەخوارنا فڕەکە ژ 
ئاڤا ئازادیێ ب سەرەکی بلند بەرامبەر دەریایەکا 
هنگڤینێ ب سەرش����ۆریە کو دکەڤە سەر زمانێ 

هەر مرۆڤەکی خودان بیرو باوەر.
ه����ەر ژ دەس����تپێکا هەبوون����ا مرۆڤایەتیێ و 
هەتا نها هەموو گەلێن لس����ەر رویێ ڤێ ئەردێ 
داخوازا ژیانەکا ئارام و دوور ژ کێش����ە و ئاریشا 
دک����ەن و هەر وەک����ە ئەوان هەمووی����ان ئەڤرۆ 
مللەتێ کورد ژی داخوازا تیشکێن ئازادیەکا بێ 
س����نور و بس����ەرفەرازی د وەالتەکی سەربەست 
و کۆمەلگەهەکا ئاش����تیخواز ب هەموو پێکهاتە 
و ئ����ۆل وئاینی����ن خوەڤ����ە دک����ەت و داخوازا 
ژیانەکا گەش و ئارام د کوردس����تانەکا رۆناك و 

سەربەخوە و سەقامگیر دا دکەت.
مللەت����ێ کورد بهیڤین����ە ل دەمەکی نێزیك و 
لژیر سیاس����ەتا راس����تەقینە یا جەنابێ سەرۆك 
بارزانی ب ئازادیا کوردستانەکا ئارام وێ شادبە 
و هەموو کۆل����ەدار ودوژم����ن و نەیارێن وەالتێ 
م����ە وێ روورەش ش����ەرمەزار مین����ن و کەڤنە 
ب����ەر نفرەتێن دیرۆکێ. هەر ب����ژی کورد و بژی 

کوردستان.
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هه شتێ مارس روژا 
ڤه ژاندنا مافێن ئافره تان

دلڤین شه مال 

و ل  پێكهاته ی���ا س���ه ره كیا جڤاكی���ه   ئاف���ره ت   
كوردس���تانێ گرنگی���ه كا زۆر ب ش���یانێن ئافره تان 
هاتی���ه  دان و نوكه  ئافره ت ل پرانیا س���ێكته راندا 
كار دك���ه ن و خودان بریارو هێزو ده س���هه اڵتن ژبلی 
ڤان تایبه تمه ندیا س���االنه  روژا هه ش���تی مارس كو 
ب روژا جیهانی���ا ئافره ت���ان هاتیه  ناس���ین لس���ه ر 
ئاس���تی جیهانی چه ندین چاالكی دهێنه  ئه نجام دان 
ب مه به س���تا پاراس���تنا مافین ئافره تان، ل هه رێما 
كوردس���تانێ ئه ڤ روژه  ب چه ندین چاالكیا دهێته  
ساخكرن سه ره رای كۆ ئه ڤساله  ئه ڤ چاالكیه  وه ك 
پێدڤی ناهێنه  ئه نجامدان ژبه ر به الڤبوونا ڤایروس���ی 
كورونا به لێ ئ���ه ڤ روژه  بویه  هیڤیه ك بو ئافره تان 
ك���و دڤێ روژێ دا پتر گرنگیی ب پاراس���تنا مافێن 
خو بده ن و پتر بزاڤێ بكه ن بو ب ده س���تڤه ئینانێ، 
ل هه رێما كوردس���تانێ س���ال بو س���الی پێنگاڤێن 
باش دهێنه  هاڤێتن بو پاراس���تنا ئافره تان ل سایا 
حكومه تا هه رێما كوردستانێ هه شتێ مارس روژه ك 
بو بوو ڤه ژاندنا مافی���ن ئافره ت هاتیه  ئاڤراندن كو 
دڤێ روژێ دا كومه كا ئافره تان ب ره نگه كێ هێمنانه  
داخوازا مافێن خ���و كریه  بوینه  قوربانی ئافره ت ب 
هێزو شیانێن خو شیایه  خو ئاڤا بكه ت و جڤاكه كێ 
ساخله م به رهه م بینیت سه ره رای كو هێشتا هنده ك 
ناوچ���ه  هه نه  رێرگرن ل هه مب���ه ر مافێن ئافره تان و 
ده س���ته به ركرنا وان باشترین هێز بو ئافره تان ئه وه  
كاربكه ن بو ب ده س���تڤه ئینانا خواستا خو پارستنا 
ده س���تكه فتێن خو ئه و ه���زرو ش���یانێن ئافره تان 
بو ژیان���ی زور ب هێزن ژی���ان ب هه بونا ئافره تان 
ئارامیه كا جڤاكی دروس���ت دك���ه ت پێدڤیه  ئافره ت 
رێكێ نه ده ن كو بهانه  ب ش���ه ره فا ئافره تان بهێته  
كرن و هه رده م هێزو چه په رن بن به رامبه ر پاراستنا 
كارێن خۆ خو ب ده س���تڤه ئینانا مافێن زێده تر ئه و 
جڤاكێن رێ���زی ل ئافره تان و ش���یانێن وان نه گرن 
هێشتا هه ست ب گرنگی و هه بونا ئافره تان نه كریه  .

 له  8ی مارسدا
 حسنا سدیق

رۆژی جیهانی 8ی مارس
سۆزان محه مه د

دارایی و مافەکانی ئافره ت باشتر بوو.
س���اڵی ١97٨ رێکخ���راوی نه ته وه یه کگرت���ووه کان 
بڕیاریدا که  ٨ی مارس وه ک رۆژی جیهانی ئافره تان به  
فه رمی بناسرێت، له ساڵی هه شتاکاندا رۆژی ٨ی مارس 
دوباره  مانا و بوونی تایبه تی خۆی دۆزییه وه   و رێزلێنان 
له و که س���انه ی که  ئه م بزووتنه وه یان ده ست پێکردووه  

بۆ ئاڵوگۆڕی هه لومه رج تێکۆشاون، به ڕێوه ده چێت.
به هێزکردنی ژنان، یەکس���انی ره گه زی و یه کس���انی 
ماف���ی تاکه که س���ی و کۆمه اڵیه تی، ه���اوکاری له  گه ڵ 
رێکخراوه  س���ه ربه خۆکان ودام���ه زراوه  کۆمه اڵیه تیه کان 
ده ب���ێ له  به رنامه  و پرۆگرام���ی ئافره تان له  داهاتوودا 

بێت.
ئەم���ڕۆ زیات���ر لە س���ەدەیەک تێدەپەڕێت بەس���ەر 
یەکەمی���ن ڕۆژی ی���اد کردنەوەی ٨ ی مارس���دا، بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەش���دا کۆمەڵێک ڕێگ���ری زۆر هەن لە پێناو 
بەدەس���تهێنانی مافەکانی ئافره تدا لە کایە کۆمەاڵیەتی 
و سیاسییەکاندا، لە ئێستادا هێشتا چەند واڵتێک هەن 

لە کەمترین مافیان بە ئافره ت داوە.

مێژووی ڕۆژی جیهانی ئافره ت واتە ٨ ی مارس 
هاوکاتە لەگەڵ مێژووی ڕوبەڕوبونەوەی سیاسی 
و کۆمەاڵیەت���ی ئاف���ره ت بەرامبەر نادادی و بێ 

مافیان لە کایە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکاندا.
هەڵبژاردن���ی ٨ ی مارس وەک ڕۆژی ئافره ت 
ل���ە جیهان���دا، دەگەڕێت���ەوە ب���ۆ ناڕەزایی و 
ڕوبەڕوبونەوەی ئافره تی کرێکاری ڕستن و چنین 

لە ساڵی ١٨57 لە شاری نیۆیۆرکی ئەمریکا.
کاری زۆر و س���ەخت لەگ���ەڵ کرێ���ی کەمی 
کرێکارانی ژن لە کۆتاییەکانی سەدەی هەژدەیەم 
و سەرەتای سەدەی بیست، وای لە ئافره ت کرد 
کە ناڕەزایی دەرببڕن لەبەرامبەر بەدەستهێنانی 

مافەکانیان.
ل���ەم ڕۆژەدا کرێکاران���ی ڕس���تن و چنین لە 
کارگەیەکی گەورەی پۆشاکدا بەرامبەر سەختی 
کارەکەیان و کەمی مووچەکەیان و خراپی باری 
دارایی���ان ناڕەزاییان دەربڕی، ئ���ەم ناڕەزاییە 
بەشێکی زۆری ئافره تی ئەم کارگەیەی گرتەوە 

و بەردەوامی هەبوو.
ل���ە ٨ ی مارس���ی ١9٠٨ دا دوای تێپەڕینی 
زیاتر لە 5٠ س���اڵ ئافره ت���ی کرێکاری کارگەی 
رستن و چنینی کەتان لە شاری نیۆیۆرک لەگەڵ 
یادکردنەوەی ئەم ڕۆژە، بەهۆی پەستانی زۆری 
کار لەسەریان و مووچەیەکی کەم دەستیان بە 
دەربڕین���ی ناڕەزایی کرد، خاوەنی ئەم کارگەیە 
بە هاوکاری پاسەوانەکانی کارگەکە و بۆ ڕێگری 
لە ناڕەزایەتی بەش���ەکانی ت���ری کارگەکە، ئەم 
ئافره تەی لە ش���وێنی کارەکانیان زیندانی کرد، 
بە هۆکارێکی نادیار ئاگر لە کارگەکەدا کەوتەوە 
و تەنه���ا هەندێک کرێکاری ژنی دیلکراو توانیان 
خۆی���ان ڕزگار بکەن، لەم کاتەدا ١٢9 کرێکاری 

ژن لەم ئاگردا سووتان.
ڕۆژی ٨ی م���ارس بەمش���ێوەیە وەک ڕۆژێک 
بۆ نارەزایەتی ئافره ت بەرامبەر نادادییەکان لە 

یادەوەری خەڵکیدا مایەوە، لە س���ااڵنی دواتردا 
و لە واڵتان���ی ئەوروپا و ئەمری���کا ناڕەزایەتی 
ئافره ت وەک خۆپیشاندان و دروستکردنی فشار 

لەبەرامبەر مافەکانی ئافره تدا بەردەوام بوو.
یەکێک لە دیارترین داکۆکیکەرانی مافەکانی 
ئاف���ره ت ل���ە واڵت���ی ئەڵمانی���ا کالرا زێتکین 
)١٨57-١9٣٣( بوو، خواس���تەکانی ناڕەزایەتی 
ئافره تی لە ئەڵمانیادا لەسەر بنەمای ٨ کاتژمێر 
کارکردن بۆ ئافره ت لەڕۆژێکدا، مافی پش���وو، 
ماف���ی مۆڵەتی لەدایکبوونی منداڵ، یەکس���انی 
مافی ئافره ت لەگەڵ پیاواندا لەیاس���ادا خستە 

ڕوو.
لە ئەوروپا دووەمین کۆنفرانسی سۆسیالیستی 
نێودەوڵەت���ی ئافره ت کە ١٠٠ ژن بەش���دارییان 
تێدا کردبوو لە ١7 واڵتی جیهاندا، بە پێشنیاری 
کالرا زێتکین لە ٢7 ی ئابی ١9١٠ لە کۆپنهاگن 
رۆژی ٨ ی مانگ���ی م���ارس وەک ڕۆژی ئافره ت 

دەستنیشان کرا.
یەکەمین ڕۆژی جیهانی ژن لە مانگی مارسی 
١9١١ لە دانیمارک، ئەڵمانیا، هۆڵەندا، نەمسا، 
سویس���را و ئەمری���کا بەڕێوەچ���وو، ملیۆن���ان 
ژن ل���ەم ڕۆژەدا بەش���دارییان کرد، خواس���تە 
س���ەرەکییەکانی ئافره ت بریتی بوون لە یاسای 
پاراس���تنی کار بۆ ئافره ت، ماف���ی دەنگدان و 
بەش���داری کردن لە هەڵبژاردنەکاندا، یەکسانی 
مووچ���ە لەگەڵ پیاوان���دا، ٨ کاتژمێر کارکردن 
لە ڕۆژێکدا، پاراس���تنی دای���ک و منداڵەکەی، 

زیادکردنی مووچە کەمەکان.
 بەه���ۆی قەیران���ی ئاب���ووری جیهانەوە لە 
س���ییەکانی سەدەی بیس���تدا و مەترسییەکانی 
فاش���یزم بابەت���ی نارەزایەتییەکان���ی ئافره ت 

پشتگوێ خرا.
لە نێوان ه���ەردوو جەنگی جیهانی یەکەم و 
دووەم���دا، مافی یاس���ایی لەناوبردنی منداڵ و 

پاراستنی دایکان گرنگییەکی زۆری پەیدا کرد، 
ئەم گرنگییە گۆڕا بۆ ناڕەزایەتی و جووڵەیەکی 
گەورە بە هۆی قەیران���ی داراییەوە کە ئەوکات 
تەواوی ئەوروپای گرتبوویەوە، س���ااڵنە نزیکەی 
یەک ملیۆن ژن منداڵەژانی���ان لەبار دەبرد، بە 
هۆی ئەم لەباربردنەوە لە ساڵی ١9٣١ تەنها لە 

ئەڵمانیا نزیکەی ٤٤ هەزار ژن مردن.
بە هاتنە سەر حوکمی حکومەتێکی دیکتاتۆری 
فاشیستی لە ئەڵمانیا و قەدەغەکردنی هەر جۆرە 
ناڕەزایەتییەک و خۆپیشاندانێک، یادکردنەوەی 

٨ ی مارس مەحاڵ بوو.
دوای جەنگی جیهان���ی دووەم لە واڵتەکانی 
ئەوروپ���ای ڕۆژهەاڵتی جەژن���ی ڕۆژی ئافره ت 
لەس���اڵی ١9٤6 دووب���ارە بەڕێوەچ���وو، ل���ەم 
واڵتان���ەدا ڕۆژی ئاف���ره ت وەک جەژنی فەرمی 
لە ڕێگای دەوڵەتەوە دەستنیش���ان کرا و باری 

هەشتێ مارس����ێ روژا جیهانێ یا ئافرەتایە 
و بڤ����ێ هەلکەفتێ لسەرانس����ەری جیهانێ 
چاالکیێن ج����وراو جور دهێن����ە ئەنجامدان 
ئەڤ روژە هەش����تێ ئادارا ١٨75ئافرەتێن 
کارکەرێ����ن لکارگەه����ەکا ج����الن ل باژارێ 
نیورکێ خوەنیش����ادانەک لدژی گرانیا کاری 
وکێمیاک����رێ ئەنجامدا. و پاش����ان ژ ئالیێ 
پولیس����انڤە هاتنە بەالڤکرن .پشتی دوبارە 
بون����ا وێ بویەرێ ل ئەمری����کاو و چەندین 
وەالتێن دی یێن ئەوروپا سەدان ژنان گیانێ 
خوە ژدەست داژبەر ئالوزیا خو پیشاندانان،ل 
س����اال ١977 ڕێکخراوا یونس����کو یاسەر ب 
نەتەوێ����ن ئێکگرتیڤە بریاردا کو هەش����تێ 
مارس����ێ وەکی روژا جیهانی ی����ا ئافرەتان 
بهێتە پەس����ەند کرن .و هاتیە پەسەندکرن 
کو هەشتێ مارسێ روژا جیهانی یا ئافرەتان 

بیت بڤ����ێ هەلکەفتێ جوانترین و گەرمترین 
س����ەرجەم  ئاڕاس����تەی  خو  پیروزباهیێ����ن 
ئافرەتێن جیهانێ و بتایبەت یێن کوردستانێ 
دکەم هەشتێ مارسێ وەفاداریەکە بو ژنێنن 
ملەتێ من ئەوێن ب خەبات وتێکوش����اناخو 
ک����و قوتابخانێنن مەزن ژب����و ئاڤاکرنا وان 
قهرەمانێ����ت کو گیانێ خ����وە فیدای ملەتێ 
خوە کرین کوه����ەر ئەوقهرەمان کورین ڤان 
دایکێن زحمەتکیش بوینە ژپێخەمەت ئازادیا 
گەل و وەالتێ خوە جانێ خوە کریە قوربان 
هەردیس����ا چەندین ئافرەت����ان گیانێ خوە 
کری����ە قوڕبانی ژبو ئازادی و س����ەربەخوەیا 
گەلێ خوەهزارەها سالف لگیانێ وان شێرە 
ژنان بن کوژیاناخوە دەست دای لبن زولم و 
س����تەمالێ هاتیە کرن ژبو دەست ڤە ئینانا 

ژیانەکا ئارام.

    ل ساال ١977 
ڕێکخراوا یونسکو یاسەر 
ب نەتەوێن ئێکگرتیڤە 
بریاردا کو هەشتێ 
مارسێ وەکی روژا 
جیهانی یا ئافرەتان بهێتە 
پەسەند کرن .و هاتیە 
پەسەندکرن کو هەشتێ 
مارسێ روژا جیهانی یا 
ئافرەتان بیت

      ئەمڕۆ زیاتر لە 
سەدەیەک تێدەپەڕێت بەسەر 
یەکەمین ڕۆژی یاد کردنەوەی 
٨ ی مارسدا، بەاڵم لەگەڵ 
ئەوەشدا کۆمەڵێک ڕێگری زۆر 
هەن لە پێناو بەدەستهێنانی 
مافەکانی ئافره تدا لە کایە 
کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکاندا، 
لە ئێستادا هێشتا چەند 
واڵتێک هەن لە کەمترین 
مافیان بە ئافره ت داوە
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– ١١٣ س���اڵ لەمەوبەر لە هەش���تی مارس���ی 
ساڵی ١9٠٨ زایینی ئافرتانی كرێكار لە كارگەی 
رس���تن و چنین لە ش���اری نیویوركی ئه مریكا 
بۆ وەدەس���تهێانی مافەكانیان وەك، پاراستنی 
یەكسانی رەگەزی،زیادكردنی مووچە و هەبوونی 
چاودێری تەندروس���تی و كۆمەاڵیەتی نارەزاییان 
دەربڕی و مانیان گرت، خاوەن كارگە بۆ ئەوەی 
دەنگ���ی نارەزاییی ئافرەتەكان ب���اڵو نەبێتەوە، 
دەرگای كارگەی بە رووی ئافرەتە كرێكارەكاندا 
داخس���ت و دوات���ر ب���ە هۆكارێك���ی نادی���اری 
ئاگركەوتنەوە لە ناو كارگەدا ١٢9 ئافرەت سوتان 
و گیانیان لە دەستدا، دوای ٢ ساڵ لەو رووداوە 
لە ساڵی ١9١٠ لە كۆنگرەیەكی جیهانی ئافرەتان 
لە كۆپنهاگ پایتەختی دانیمارك، بڕیاریاندا رۆژی 
هەش���تی مارس بە رۆژی نیودەوڵەتی ئافرەتان 
بناس���ێنرێت، وەك هێمای���ەك ل���ە جواڵنەوەی 

ئافرەتان بۆ وەدەستهێنانی مافەكانیان. 

- ب���ە پێ���ی راپۆرتی"ركنا" واڵتی س���عودیە 
لەمەودوا رێگەی ب���ە ئافرەتانی ئەو واڵتەدا كە 
لە رێزی س���وپادا بە پلە جی���اوازەكان خزمەت 
بكەن، واڵتی س���عودیە بەنیازە بەو هەنگاوە تا 
رادەیەك لە گوشاری كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و 
ئەو رەخنانەی كە لە ب���واری مافەكانی ئافرەت 
ل���ەو واڵتە دەگیرێت كەم بكاتەوە، پیش���تریش 
لە س���اڵی ٢٠١٨ بۆ یەكەم جار ئەو واڵتە مافی 

لێخورینی سەیارەی بە ئافرەتان بەخشی. 
  

- ئاژانس���ی فەزایی ئەوروپا دوای ١١ ساڵ لە 
كاركردن���ی بەنیازە ئافرەت وەك بۆش���ایی گەڕ 
دابمەزرێنێت، ئەو ئاژانس���ە لە راگەیەندراوێكدا 
ب���اس ل���ەو دەكات كە ئاژانس���ەكەیان بە نیازە 
پێش���كەوتنی گەورە لەو بوارەدا تۆمار بكات و 
بۆ ئەو مەبەس���تەش س���وود لە هەردوو رەگەز 

وەردەگرێت. 
  

- رێكخ���راوی نەت���ەوە یەكگرت���ووەكان ل���ە 
راپۆرتێك���دا ئاماژە بەوە دەكات كە بەش���داری 
ئاس���ایی ئافرەتان )تەنیا وەك بەشداربوو( لەو 
گفتوگۆیان���ەی ك���ە تایبەتن بە ئاش���تی رێژەی 
س���ەركەوتنی گفتوگۆكان 6٤% زیاد دەكات، لە 
هەمان كاتدا بەش���داریان لە وتووێژەكاندا وەك 
"نێوەندگیر"ئەو رێژەیە زۆر لەوە بەرزتر دەكات، 
كەچی تەنیا 9 % ئافرەتان وەك كەسانی ئاسایی 
بەشداری گفتوگۆكان دەكەن و ٢% وەك كەسی 
نێوەندگیر لەو ب���وارەدا رۆڵیان هەیە، هەروەها 
پێیان وای���ە ئەگەر ی س���ەركەوتنی هەوڵەكان 
بۆ س���ەقامگیری لە كۆمەڵگەدا و س���ەركەوتنی 
وتووێژەكانی تایبەت بە ئاش���تی لە جیهاندا ئەو 
كات���ە زیاتر دەبێت، كە ئافرەتان لە پرۆس���ەی 

ئاشتیدا بەشدار بن.

لە هێلینەوە 

ئا:نەسرین حەسەن

له  مارسدا 
ژنێک دێت و 

له  که الوه کانی عومری خۆی ڕاده مێنێ 
ئه رشیفی خه مه  سارده کانی 

به  ئه سرینی گه رمی ئه توێنێته وه  
ژنێک دێت و 

الشه ی شکاوی 
له  به رەبه یانی مێژوودا 
له  بااڵی خاچ ئه کاته وه  

به  ئه سپای سه ما له گه ڵ سه حه ر 
ئه کات 

باسی بێداریی تاریکی بۆ هه تاو ئه کات 
ئه و ژنه  سیمای سیخناخه  به  ئێواره  

له  ئێواره دا 
هێدی ......هێدی 

سه فه ر به ناو ڕه نگه کاندا ئه کات 
تا ئه گاته  ڕه نگی خۆی ره نگی ژن 
تا ئه گاته  ده نگی خۆی ده نگی ژن 

سه دای که له بچه کانی دڵی 
که له بچه کانی هزری 
زامه کانی جه سته ی 

ئەبیستێ
هێمن ....هێمن 

به  نه غمه ی سه مفۆنیایه ک 
هه موو که له بچه کان ئه شکێنێ 

و 
نه رم ......نه رم 

به سه ر گه وهه ری خه ونه کانیدا 
له  باڵ ئه دا 

هه ڵئه فرێت به سه ر باژێڕه کانی مه نفادا 
هاژه ی ئازاری ژنه  ژان گرتوه کان ئه بیستێت 

هاژه ی بێداری کچه  دڵ کوژراوه کان ئه بیستێ 
هاژه ی نه داری 
هاژه ی ویژدانی 

بیوه ژنه کانی ڕۆژهه اڵت ئه بیستێ 
کە هه ستیان 

شه قار شه قاره  به  زام 
پڕن له  ئارامیی ئه به دی 

به  نیگای چاویاندا پێکانی 
زه مه نێکی دوورتر 

زه مه نێکی شه رمنتر 
حه شار دراوه  

له  ئاسمانی خه ونه کانیاندا 
بۆنی هه موو ئه و ئه ستیرانه  ده کا 

ئه و ئه ستێرانه رۆحی ژنه  
قه قنه سه کانی شیکاگۆیان 

به  به ڕۆکی بڕ له  نوری خۆیان هه ڵواسیوه  
هه ر له وێوه  ژنێکی کاکوڵ سپی 

له  دامێنی حه وته وانه وه  
هه ورێک ئه ژه نێت 

بۆ بیابانیکی تینوو تینوو 
بیابانێک که  ڕۆحی ژنه  

بیابانێک پڕ پڕه  له  دۆزه خه کانی ته نیایی 
ژنێک دێت و 

ئاره زوه  شکاوه کانی له  بانیژه ی 
خولیادا سه وز ئه کا 

ژنێک دێت و 
دڵی مۆری له  بێباکی زه مه ن 
به  گوێسه وانه  سه هۆڵیه کانی 

ئه مه لدا هه ڵئه واسێ 
تا به  نه مری له  حزووری به فردا 

به  پاکیزه ی بمینێته وه  
له  ڕه شی ڕۆژگار به  دوور بێت 

که سه ره کان له سه ر کۆشی ئه دورێته وه  
له  سینه یدا فه ریکه  په پووله کان بۆ هه میشه  

به خیوو ئه کا 
له  مارسدا ژنێک دێت و 

باوڵێک مه راقی پێیه  
له  بیده نگیدا نوقم وله  چاوه ڕوانودا ته نیا 

هه موو شه وێ 
تاریکی ........ته نیایی 

هه نجن هه نجنی ئه کات و 
له  تاریک و لێڵه ی به یان 

ئه ژێته وه  بۆ خه مه کان 
به  مه لوولی سێبه ره که ی ڕایده کێشێ 

بێناو نیشان 
ژنیک دێت و 

وێنه ی ئه و عه شقه ی له  دڵیدا خولقاوه  
خاپووری ئه کات 

به رسیله ی خۆزگه کانیشی به  ته نافی 
چاڕه نووسدا هه ڵه واسێ 

تا له  ئێواره یه کی کڕێوه دا 
به  شکاوی له  مه یدانی شه رمدا 

به  ناچاری کۆیان ئه کاته وه  
ژنێک دێت و 

له  ناو ڕووتی ڕۆژگارداهه ستی پۆشته ی پێیه  
هه ستی یه کسانی 

هه ستی ژنێتی 
ئه و ژنه  له  ناو گه رده لوولێکدا وون ده بێت و 

هه رگیز ...هه رگیز 
نایه ته وه  

ژنێک دێت و 
له  سڕ بوونی ته مه نی ڕاده مێنێت 

وشه  خه فه  کراوه کانی گه رووی ئازار ئه دات 
پرچی په موویی له  هاوینێکی گه رمدا 

به  تیشکه کان شانه  ئه کات 
چاوانیشی له  ئاودا قه تیس ماوه  

دڵی له  ئازاردا به ستوویه تی 
له  سۆراخی هه توانێکه  

بۆ تواندنه وه ی 
به تیری ئه وان به  تیری کۆمه ڵگه  

دڵی ئه سمێ 
تا له  ڕووت بوونه وه ی په یڤێکدا 

به رائه تی خۆی 
بۆ ئه وان ......بۆ ئێوه  

بۆ خودا ڕاڤه  بکا 
ڕاڤه  بکا.. 

له  مارسدا ژنێک دێت 

حیات مجید


