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هەشتی مارس و بەردەوامی تێکۆشان بۆ ئازادی و یەکسانی

هەش���تی مارس بە تێکۆش���ان و قوربانیدانی گەورەی 
ئافرەت���ان بەدەس���ت هات���ووە، ئ���ەو ڕۆژە، ڕۆژی بە 
ئاگاهات���ن و یەکگرتنەوەی ئافرەتانە بەرامبەر جیاکاری 
و ناهاوس���ەنگی پێگەی مرۆڤبوونیان . ئەو ڕۆژە، ڕۆژی 
داواکردن���ی مامەڵ���ەی یەکس���انە . ڕۆژی بەرخودان و 
وەس���تانەوەی ئافرەتە بەڕووی ستەم و نادادپەروەری. 
ئەگەرچی ڕووداو و فاکتەرەکانی درووستبوونی هەشتی 
مارس تایبەتە بە تێکۆش���انی ئافرەتان���ی ئەمەریکا و 
واڵتانی پیشەس���ازی کە ئافرەتان دەس���تحەقی کەمتر 
ل���ە پیاویان پێدەدرا و دەچەوس���ێنرانەوە، بۆیە داوای 
کرێی یەکس���انیان دەک���رد. دواتری���ش داواکارییەکان 
فراوانتربوون، بەگش���تی ئافرەتانی توێژەکانی دیکەش 
داوای یەكسانی و مافی یاس���ایی و سیاسییان دەکرد، 
بەاڵم بەگش���تی هەش���تی مارس بۆ هەم���وو ئافرەتانی 
جیه���ان گرنگ���ی و پی���رۆزی خ���ۆی هەی���ە، ئەمەش 
لەبەرئەوەی ئافرەتان لە تەواوی کۆمەڵگەکان پرسێکی 
هاوبەش���یان هەی���ە، ک���ە ڕووبەڕووبوونەوەی���ە لەگەڵ 
لێکەوتەکان���ی هزری باوکس���االری ک���ە بوویتە مایەی 
س���تەم و نادادپەروەری لەسەر ئافرەت و تێکۆشانە بۆ 
ژیانێکی باش���تر، هەربۆیە هەشتی مارس دەرفەتێکە بۆ 
شانازیکردن بە دەس���تکەوتەکان؛ هاوکات وێستگەیەکە 
بۆ س���ووربوون لەس���ەر پرەنس���یپەکانی تێکۆش���انی 
یەکس���انخوازی بۆ ژیانێکی ش���کۆمەندانە. لەهەمانکات 
وەک دەبینی���ن دوای ئەو مێ���ژووە دوورودرێژە و دوای 
چەندی���ن گۆڕانکاری لە سیس���تەمی جیهان���ی و باری 
کۆمەاڵیەتی گەالن و کاریگەرییەکانی جیهانگیری،دوای 
خەباتی دوورودرێژی ئافرەتان بۆ ماف و یەکس���انی؛ تا 

ئێستاش لە هیچ شوێنێکی دونیا ئافرەتان بە تەواوی بە 
ماف و دەرفەت و لێپرسراوەتی یەکسان نەگەیشتوون. 
تەنان���ەت لە زۆرینەی کۆمەڵگەکانی جیهاندا ڕووبەڕوون 

لەگەڵ توندوتیژی و جیاکاری لەسەر بنەمای جێندەر.
ئافرەتی کوردیش وەک س���ەرجەم ئافرەتانی جیهان 
خ���اوەن مێژوویەکی پڕ تێکۆش���انی یەکس���انخوازی، 
ه���اوکات ئازادیخ���وازی نەتەوەییە، ئەگ���ەر ئافرەتانی 
جیه���ان تەنها لەبەر ئافرەتبوونیان س���تەمیان لێکرابێ 
و چەوس���او بووبنەوە؛ ئەوە ئافرەت���ی کورد دوو جۆر 
چەوس���انەوەی لەس���ەربووە، لەالیەکەوە چەوسانەوەی 
نەتەوەیی لەالیەن واڵتان���ی داگیرکار لەالیەکی دیکەش 
چەوساوەی دەستی هزری پیاوساالری و ئەو سیستەمە 
کۆمەاڵیەتیی���ەی کە ئافرەت بە کەمتر و الوازتر لە پیاو 
دەبینێ و مافی خاوەنداری ئافرەت بە پیاو دەدات، کە 
لەمەشیاندا کاریگەری کولتوری واڵتانی داگیرکەر ڕۆڵی 
ب���ااڵی هەبووە، ئەمەش لەبەرئ���ەوەی کولتوری نەتەوە 
بااڵدەستەکانی ناوچەکە هەڵگری زۆرێک لەو بەهایانەیە، 
ك���ە رێگرن ل���ە ب���ەردەم پێش���كەوتنی كۆمەاڵیەتی و 
چەس���پاندنی مافی مرۆڤ بە تایبەت���ی مافی ئافرەت، 
داگیرک���ەران ب���ە تەنها خاکی���ان نەویس���تووە، بەڵکو 
هەوڵیان داوە فەرهەنگ و شارس���تانیەتی خاکەکەمان 
بشێوێنن و دیاردەی نامۆ بهێننە نێو هزری کۆمەاڵیەتی 

و کولتوری کۆمەڵگەکەمان. 
کورد  ئافرەتان���ی  ئەگەرچ���ی  لەم���ڕۆدا،    
گی���رۆدەی دەس���تی بی���ری باوکس���االرین و ڕۆژان���ە 
ڕووب���ەڕووی توندوتی���ژی دەبنەوە، س���ەرەڕای هەوڵی 
زۆر الیەنی فەرمی و نافەرمی لێرەو لەوێ گوێبیس���تی 

ڕووداوی توندوتی���ژی دەبی���ن دەره���ەق ب���ە ئافرەتان 
ئەوەندە دڕندانەیە ڕاماندەچڵەکێنێت و پێویست دەکات 
ل���ە خەباتی ڕێکخراوەیی مەدەنی زیات���ر بەردەوام بین 
و زیات���ر پێداگی���ری بکەین لە گەیش���تنی ئافرەتان بە 
مافەکانیان، بەاڵم دەبێت ئەوەشمان لە پێش چاو بێت، 
کە ئافرەتان لە هەرێمی کوردستان هەنگاوی گەورەیان 
بڕی���وە و پێش���کەوتنی بەرچاوی���ان بەدەس���تهێناوە، 
ئەگەر ئێمە گۆڕانکارییەکان نادیدە بگرین و ستایش���ی 
دەس���تکەوتەکان نەکەین و بە گرینگیان نەزانین، ئەوا 
لە پرس���ە بنەڕەتییەکە دوور دەکەوین���ەوەو دەکەوینە 
دوای گوتارێک کە ئەجینداکەی ناڕوونە و هەریەکەو بۆ 

مەبەستێک ئاڕاستەی دەکات.
ب���ە گەڕانەوە بۆ مانا جەوهەری و س���یمبولییەکەی 
هەش���تی مارس، کە ش���انازیکردن بە دەستکەوتەکان 
و س���ووربوون لە تێکۆش���ان بۆ دەرچ���وون لە پێگە و 
ڕۆل���ە نەریتی و بارە س���ەپێنراوەکە بەس���ەر ئافرەتە، 
ئەگ���ەر گوزەرێکی خێرا بەم س���ێ دەی���ەی ڕابردوودا 
بکەی���ن و بارودۆخی خۆم���ان بهێنینە پێش���چاو و لە 
خۆمان بپرس���ین ئێمەی ئافرەتانی کوردستان لەم سی 
ساڵەی کە حکومەت و پەرلەمانی کوردستان بەرقەرارە 
چەند دەس���تکەوتمان بەدەس���ت هێن���اوە و چی جۆرە 
گۆڕانکارییەک بەس���ەر ڕوانگە کولتوری و تێگەیش���تنە 
کۆمەاڵیەتیی���ەکان ب���ۆ پرس���ی ئافرەت هات���ووە، بە 
دڵنیاییەوە ئێمە دەستکەوتی گەورەمان بەدەستهێناوە 
و گۆڕان���کاری بەرچاو دروس���ت بووە، ه���ەر لە بوونی 
یاس���اکان تا بوونی دامودەزگا فەرمییەکانی تایبەت بە 
بەرەنگاری توندوتیژی و تا زیادبوونی ڕێژەی ئافرەت لە 
ناوەندەکانی دەسەاڵت و دامەزراوە فەرمییەکان لەڕووی 
چەندایەت���ی و چۆنایەتی؛ هەروەها پێش���کەوتنەکانی 
ئاف���رەت لە بواری خوێندن و زانس���تی و پیش���ەیی و 

تێکەڵب���وون بە بازاڕی کار ت���ا ڕۆڵی کاریگەر لە بواری 
ڕێکخراوەکان���ی کۆمەڵگەی مەدەنی و میدیا و فەرهەنگ 
بەشێوەیەکی گشتی تا گۆڕانکارییەکان لە باری خێزان؛ 

لە بواری ئەرک و مافی هاوسەران.
هەربۆی���ە، ئێمە هەش���تی مارس ل���ە خۆمان پیرۆز 
دەکەین و ش���انازی بە دەس���تکەوتەکان دەکەین و بە 
دەنگ���ی بڵن���د دەڵێین بەڵ���ێ تێکۆش���انی ئافرەتانی 
کوردس���تان بەرهەمی هەبووە. لەهەمانکات پارێزگاری 
ل���ە دەس���تکەوتەکان دەکەی���ن و ل���ە بەرامب���ەر هەر 
پشێلکارییەک دەنگ و هەڵوێستی ئافرەت دەبین، لەسەر 
ئامانجەکانمان پێدادەگرین و بۆ کۆمەڵگەیەک کە هەموو 
بوار و س���ێکتەرەکانی یەکس���انانە لە نێوان ئافرەت و 
پیاو بەڕێوەببرێت درێژە بە تێکۆشان دەدەین. هەشتی 
مارس لە س���ەرجەم ئافرەتانی کوردس���تان پیرۆزبێ. 
درود بۆ گیانی ئافرەتانی ش���ەهیدی ڕێی یەکس���انی و 

هاوسەنگکردنەوەی ژیان.

په یامی یه كێتی ئافره تانی كوردستان به بۆنه ی 8ی مارس، رۆژی 
جیهانی ئافره تان

8ی مارس، رۆژی ش���انازیكردنه  به ده ستكه وته كانی 
ئافره ت���ان له  راب���ردوو و ئێس���تادا، ڕۆژی بریاردانه  
ل���ه  بوونی ره گه زی م���ێ وه ك هاوب���ه ش و كاریگه ر 

له به شداریكردن و  به ره وپێشچوونی كۆمه ڵگە .

ئافره تان���ی  خه بات���ی  كوردس���تان،  له هه رێم���ی 
كوردس���تان له پێناو بنیادنان و چه س���پاندنی ئه و رۆڵ 
و ئەرکە  راس���ته قینه یه  كه  چه ندین س���اڵە بە ئامانجی  
ده س���ته به ركردنی ته واوی مافه كانی ئافره تان له رێگه ی 

چاالكی و هێڵی جیاوازه وه  كاری بۆ ده كرێت.
یه كێتی ئافره تانی كوردس���تان ب���ه رده وام پێداگیری 
له س���ه ر یه كس���انی جێن���ده ری له خێ���زان و كۆمه ڵگه  
ده كاته وه ، لەو جیهانبینییەوەیە بۆ  دروش���می ئه مساڵ 
بۆ رۆژی جیهانی ئافره تان ش���كاندنی ئه و به ربه ستانه ی 
ک���ە هزری دواکەوت���ووی کۆمەڵگە دروس���تیکردوون و 
بوونەتە ئاس���تەنگ لەبەردەم س���ەلماندنی مرۆڤبوونی 
ئافرەت، کردۆتە دروش���م و کاری ب���ۆ دەکات. هاوکات 
داوا ده كه ین كه  زیاتر گرنگی به  پرسی ئافره تان بدرێت 
و ئ���ەم خااڵن���ەش وەک میکانیزمێک بۆ چارەس���ەر و 

باشترکردنی رەوشی ئافرەتان دەخەینەڕوو:

١. دی���اردەی ئافرەتک���وژی کۆتای���ی پێبهێندرێت، 
چونک���ە ئەمە زەنگێکی مەترس���یدارە ئەگ���ەر رێگەی 
لێنەگیرێت دەبێت���ە کلتوورئەمەش ت���ەواو پێچەوانەی 

دابونەریتی کوردەوارییمانە.
٢. پێویس���ته  رێكخراوه كانی ئافره تان به هه ماهه نگی 
الیه نی په یوه ندیدار له  حكومه تی هەرێم و رێكخراوه كانی 
كۆمه ڵگه ی مه ده ن���ی، له رێگه ی به رنام���ه ی جیاوازه وه  
كاربك���ه ن ب���ۆ تێگه یش���تن و باڵوكردن���ه وه ی كلتوری 
مرۆڤساالری له كۆمه ڵگه دا، و دانانی رێگه چاره ی گونجاو 
بۆ كه مكردنه وه ی كێش���ه  خێزانیی���ه كان كه  له ئه نجامی 
تێگه یش���تن و په یوه ندییه كی دروس���ت له نێوان هه ردوو 

ره گه ز به رامبه ر به یه كتر دروست ده بێت.
 ٣.س���زای توند به س���ه ر بكوژانی ئافرەتدا جێبه جێ 
بكرێت و بەهیچ ش���ێوەیەک دانیش���تنی کۆمەاڵیەتی بۆ 

دەرچوونیان لەسزاکانیان، پەسەند نەکرێت.
٤. میدیا و میدیاکارانی کوردستان چیدیکە چیرۆکی 
کوش���تنی ئافرەت وەک مانش���ێت بەکارنەهێنن، بەڵکو 
تەرکیز بکەنە تاوانباران و ئاماژە بەو سزایانە بدەن کە 

بەهۆی ئەو کارە نامرۆڤانەوە وەریدەگرن.
٥.پێویس���تە ئافرەتانی کوردس���تان هۆش���یارتربن 

لەبەرامبەر هەر نادادپ���ەروەری و زوڵمێک به رامبه ریان 
دەکرێت و لەرێگەی یاس���اوە هەوڵی چارەس���ەرکردنی 
کێش���ەکانیان بدەن، بۆئەوەی درێژەنەکێشێت و نەبێتە 
هۆکاری بڕی���اری هەڵە لەبری رزگاربوون لەئاریش���ەکان 

کۆتایی بەژیانی خۆیان بێنن.
ئەم رۆژە جیهانییە له ته واوی ئافره تانی كوردس���تان 

پیرۆزبێت، هیوادارین چاونەترس���انە ئەو بەربەس���تانە 
بش���کێنن کە بوونەتە رێگ���ر لە گەیش���تن بەئامانج و 

مرۆڤبوونیان.
یه كێتی ئافره تانی كوردستان
8ی مارسی ٢٠٢٢

 ئێمە هەشتی مارس لە 
خۆمان پیرۆز دەکەین و 
شانازی بە دەستکەوتەکان 
دەکەین و بە دەنگی بڵند 
دەڵێین بەڵێ تێکۆشانی 
ئافرەتانی کوردستان 
بەرهەمی هەبووە



ئافرەتان8

بوێرە ژن
حه یات مه جید

چ له  كوردستان و چ له  جیهانیشدا، بۆ ناسینه وه ی بوێریی و ده ستنیشانكردنی 
ش���ێواز و ئاس���ته كه ی، پێوه ری تایبه ت هه ن، كه  هه ر یه ك���ه  له  كایه كانی 
)ش���وێن، كات، كولتوور، ئاین، واقیعی كۆمه اڵیه تیی( كاریگه رییان له س���ه ر 
داڕشتنییان هه ن، هه ر ئه مه یشه  وا ده كات كه  پێوه ره كان له  كۆمه ڵگه یه كه وه  

بۆ كۆمه ڵگه یه كی تر جیاواز بن.
ئافره ت بوونه وه رێكه  هه م بوێره  هه م له  خۆبووردووه ، هه ر ئه و بوێری و له  
خۆبووردووه یش وا لێده كات، كه  به رگه ی سه ختی و ته نگوچه ڵه مه كانی ژیان 

بگرێت و مانایه كی ترییان پێبدات.
كێش���ه  كۆمه اڵیه تییه كان و له  ناویشییاندا كێشه  خێزانییه كان كه  زۆرجار 
جیابوون���ه وه  و لێكترزانی خێزانیی لێده كه وێته وه ، له و كێش���ه  به رباڵوانانه ن 
كه  له  ته واوی كۆمه ڵگه كاندا بوونییان هه یه ، به اڵم ئه و كێشانه  زیاتر ئاستی 
بوێ���ری و ل���ه  خۆبووردووی ئافره ت ب���ه  دیار ده خه ن، چونك���ه  له  زۆربه ی 
كۆمه ڵگه كاندا، ئافره ت قوربانیی سه ره كییه  و باجه  قورسه كه ی ئه و كێشانه  

ده دات.
ئه گ���ه ر كۆمه ڵگه ی كوردی ب���ه  نموونه  وه ربگرین، ده بینی���ن كاریگه رییه  
نێگه تیڤه كان���ی ئه و كێش���انه ، له  ئاس���تێكی فراواندا ڕووب���ه ڕووی ئافره ت 
ده بن���ه وه  و ده روازه  به ڕووی دڵڕه قییه كی فراوان���ی كۆمه اڵیه تیی ده كه نه وه ، 
ك���ه  زیاتر ئافره ت ب���ه  ئامانج ده گرن، چونكه  هه ر له  توانج لێدان و هه وڵدان 
بۆ س���نوورداركردنی ئازادییه كانییه وه ، تا هه وڵ���دان بۆ كه مكردنه وه ی پێگه  
كۆمه اڵیه تییه كه ی و به  كه م س���ه یركردنی كه سایه تییه كه ی، له سه ر ئاستێكی 
فراوان���ی كۆمه اڵیه ت���ی دركی پێده كرێ���ت،  ئه مه یش به  داخ���ه وه  ده رخه ری 

هۆشیاری كۆمه اڵیه تیی كۆمه ڵگه یه ، كه   له  ئاستێكی نزمدایه .
ل���ەو بڕوای���ە نیم هی���چ ئافره تێك ب���ۆ جیابوونه وه  بچێته  ناو پرۆس���ه ی 
هاوسه رگیرییه وه ، یاخود چاوه ڕێی مه رگی هاوسه ره كه ی بكات و به و خه یاڵه وه  
هه نگاو به ره و پرۆس���ه كه  بنێت، به ڵكو به وپه ڕی دڵخۆشیی و گه شبینییه وه  
ب���اوه ش بۆ ئه و ژیانه  ده كاته وه ، كه  نازانێت داهاتووه كه ی چی ده بێت، به اڵم 
كاتێك به  هه ر هۆكارێك بێت، ڕووبه ڕووی لێكترازانی خێزانی ده بێته وه ، یان 
ب���ه  بڕیارێك ده گات، كه  ئیتر له گه ڵ هاوس���ه ره كه ی نه ژی، ئیتر ڕووبه ڕووی 
دۆخێكی س���ه خت و تاقه تپڕوكێن ده بێته وه ، ڕووبه ڕووی غه در و دڵڕه قییه كی 
فراوانی كۆمه اڵیه تیی ده بێته وه ، كه  به رگه گرتنی پێویس���تیی به  بوێرییه كه ی 

له  ڕاده به ده ر هه یه .
ئه گه ر خوێندنه وه یه كی بابه تییانه  بۆ كێش���ه  بكه ین، ده بینین س���ه ره ڕای 
چاوه ڕوانی ئافره ت ب���ۆ ئه و دۆخه ی كه  له  ئه نجامی بڕیاری جیابوونه وه یه وه  
ڕووب���ه ڕووی ده بێته وه ، ب���ه اڵم كاتێك بابه ته كه  ده گات به  كه م س���ه یركردن 
و بێڕێزیك���ردن له  به رانب���ه ری، بوێرانه  بڕیاره  درووس���ته كه  ده دات، هه موو 
بێڕێزییه ك ڕه ت ده كاته وه  و ئازایانه  ش���ان ده داته  به ر س���ه ختییه كانی ژیان 
و ده س���تبه رداری مافه كانی خۆی نابێت، ئه م ج���ۆره  ئافره تانه ، بوێرانه  بۆ 
مافه كانی خۆیان ده جه نگن، ئه مه یش ده ركه وتنی ئه و هۆشیارییه  درووسته یه ، 
كه  مرۆڤانه  ده یه وێت وه ك خۆی بێت و كه رامه ت و شكۆی له سه رووی هه موو 

شتێكی تره وه  دابنێت و سازشی له سه ر نه كات.
به  داخه وه  له  كوردس���تان، ڕۆژ به  ڕۆژ ئاماری جیابوونه وه ی هاوسه ران له  
هه ڵكش���اندایه ، كه  به رزبوونه وه ی ئاماره كانیش چه ند هۆكارێكی هه ن، ڕه نگه  
به ش���ێك له  هۆكاره ن بریتی بێت له  تێنه گه یش���تنی هاوسه ران له  یه كتری، 
بێبه هابوون و كه مس���ه یركردنی یه كتری، ی���ان قبوڵنه كردنی جیاوازییه كان، 
به اڵم كاتێك ده گاته  سه ر شێوانی شیرازه ی خێزانیی و لێكترازانیی خێزانیی، 
ناكرێ���ت هه میش���ه  ئافره ت قوربان���ی یه كه می ئه و دۆخه  بێ���ت و كۆمه ڵگه  
دڵره قان���ه  مامه ڵه ی له گه ڵ بكات، به ڵكو پێویس���ته  خوێندنه وه یه كی ورد بۆ 
دۆخه كه  بكرێت و بابه تییانه  هۆكاره كان دیاری بكرێت، له وه یش���دا ش���كۆی 
مرۆڤ له  به رچاو بگیردرێت، كه  ئافره ت له  به  بوێریی و له  خۆبووردووییه وه  

له  پێناوییدا ده جه نگێت.
ئافرەتی ئەمڕۆ سەرەڕای هەندێك تێبینیم، بەاڵم بۆ مافی خۆی هۆشیارە، 
ناتوانێ���ت به وه  ڕازی بێت، ب���ە بێرێزی و بێبەهاییه وه  لێ���ی بڕوانرێت، هه ر 
ئه مه یش���ه  وای لێ ده كات، كه  به  بوێرییه وه  بڕیار له س���ه ر داهاتووی خۆی 
بدات، هه ر ئه مه یشه  وامان لێ ده كات، كه  بۆ ناسینه وه ییان په نا ده سته واژه  

درووسته كه  ببه ین، ئه ویش )بوێره  ژن(ه ، نه ك هیچ ده سته واژه یه كی تر.

س����اال نه ك����و ل 8 ئ����اداری روژه كه 
ب����و ئافره تین جیهانی و كوردس����تانی 
هاتیه ده س����ت نیشان كرن دڤی روژیدا 

چه ندی����ن چاالكیین جوراوج����ور تیته كرن وه ك 
دانانا به یانامه و پیشكیشكرنا سیمینارا و دانانا 
پوس����ته را و دابه شكردنا گوالن هه روه سا ئه ڤ 
روژه وه ك یاسا یه كه بو پاراستنا مافی ئافره تی 
و خیزان����ی و وه ك ریزگرتنه ك بوو بزاڤا ئافرتان 
ب����و وه رگرتن����ا مافی خو ل هه می ب����وارادا چ ژ 
الیی بواری كومه الیه تی یان سیاسی یان ئابوری 

بیتن. 

حنان بش����یر خدر به رپرسا ئه نجومه نی موسل 
: ئافره ت هی����ز كا مه زنه بو گورانكاری دناڤ 
جڤاك����ی دا، روله كی گه له كی گرنگ دیار كر ژ 
به ریدا و نوكه ژ كارین ویین چاالك و بزاڤا وی 
یا بهیز هزریت وین یت جیاواز بو وه رگرتنا مافی 
خو وه ك ئافره ت و هه روه سا وه رگرتنا مافی 
خو بو به ش����داركردن ل سیاسه تی دا . ئافره 
ت نیڤا جڤاكی یه و نیڤا دی ژی دئینته س����ه ر 
دنیایی، بتایبه تی د جڤاكی مه دا هزاران ئافره 
ت كاری خ����و یی تایبه ت ڤه كریه بش����ته ڤانیا 
جڤاكی و س����ه ركه فتن ئینایه هه روه سا ئه ز 
وه ك به رپرس����ا ئه نجومه نی موس����ل یا ئیكه 
تیا ئافره تین كوردستانی دگه ل ستافی خو ئه 
م ب����ه رده م خزمه تا ئافره تی دكه ین و كو چ 
داواكاری هه نه و ئاریشه و بدیتنا من و كاری مه 
دگه ل ئافره تی كو نوكه ئافره ت بتر یا ئازاده 
ببیر و هزریت خو و هه ر جهه كی یان ش����وپه 
كی بچی دی بینی ئافره ت كار دكه ت چ دایك 

بیتن یان 
قوتابی یان ئافره ت ئه ڤه 

ژی به لگ����ه یه كو ئافره ت 
سه ركه فتن دئینیتن د هه می 

بوارادا چ سیاس����ی بیت یان كومه الیه تی 
یان ئابوری.

هدایه نوری یحیی به رپرس����ا ناوه 
ن����دی فای����ده : ئافره ت س����ه ركه 
فتنیت جی����اواز یت هه ین ژ الیی 
كومه الیه تی ئابوری و سیاسی 
و كوم����ه الیه تی ك����و دناڤ 
مالی كاردكه ت و هه روهس����ا 
ژ ده رڤ����ه ژی، ئه م چه ند 
به حس����ی ئافره تی بكه ین 
كیم����ه چ په یڤ نین ش����ین 
ده ربرین����ن هیز و ش����یان و 
جوانیا ئافره تی ....ئافره ت 

بده ستی خو یی راستی النتكی 
دهه ژینتن و دش����یت بده س����تی 

خو یی چه پی دش����یت دنیایی بهه 
ژینتن ! جوانترین دیاری خودی دایه 

گه ردوونی ئاف����ره ته، و دناڤ هه می 
ئاین����ادا و كوم����ه لگ����ه ه دا ئافره ت یا 

پیروزه .... 
وس���ن مایكل به رپرس���ا ناوه ندی تلكیف : 
ئاف���ره ت په یڤه كا ت���ژی حژیكرنه و ڤیانه و 
هیزه و شوره شگیر و خه بات كه ره و سومبال 

هیزایه تیی یه، ئافره ت مروڤه كی ساخله 
مه هه رده م بزاڤا دكه ت بگه هیته هه 

می ئارمانجیت خو بی تقسیری خو 
هه كه ل چه ند ئاسته نگی دا 

بوریت���ن . ئافره ت ده نگه 
كی بهی���زه دناڤ جڤاكی 
دا، كو هه ر سال ل روژا 
٣/8 ئاهه نگ ل هه می 
جیهانی تیته گیراندن دا 
ك���و بیته دیاركرن كو ئا 
ف���ره ت وه ك زه المی 
یه دشیت هه می بوارادا 
كاربكه ت وه ك زه المی 
خودان مافه خودان كاره 
خودان شیانه ..... ئافره 
ت پیتڤی ڤی روژی بتنی 
نینه كو ی���ا به رچاڤ 
بیتن چنك���ی هه روو 
روژ جه ژن���ا ته یه 

هه ر روژ سه ركه 
فتناته یه.

 

روژا جیهانی یا ئافره تان 8 
ئاداری

هدایه نوری یحیی
حنان بشیر خدر

وسن مایكل

لیلیان فازڵ
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 به های ئازادی تاك له  
تێنه په راندنی سنوری 

ئازادیه كه یه 

 له تاراوگه وه 

ئازادی مرۆڤ له مافه  هه ره  گرنگه كان و به هاكانی 
مرۆڤ����ه  به تایبه ت����ی ئ����ازادی كۆمه اڵیه ت����ی ك����ه  
تاك  به هه ڵسوكه وتی  راس����ته وخۆ  په یوه ندییه كی 
هه یه ، دادپه روه ری كۆمه اڵیه تی بناغه ی ئازادی و 
مافی تاكه ، گرنگه  یاساش پارێزه ری ئه م ئازادی و 
مافه  بێت، هیچ تاكێك بۆی نیه  به بیانوی ئازادی 
س����نوری ئازادی تاكێكی ت����ر تێپه رێنێ، ئازادی 
پێویس����تی به بیرێكی عه قاڵنی هه یه  له پاڵ ئه وه ی 

به یاساش رێكخراو بێت.
له واڵته  ئه وروپیه كان له گه ڵ هه موو ئازادیه ی كه  
مرۆڤ هه یه تی، به اڵم ئازادیان س����نوردراوه ، واته  
تاك بۆی نی����ه  به كه یف و زه وق����ی خۆی ئازادی 
خ����ۆی به كاربهێنێ و ئازادییه كه ی ببێته  كێش����ه  
بۆ ئه ویتر، به ڵكو هه مووی به ده س����توور و یاس����ا 
رێكخراوه ، تێپه راندنی س����نووری ئازادی له م واڵته  

سازی خۆی هه یه .
له ساڵی ١979 زایینی له فه ره نسا به یاننامه یه كی 
شۆرش����ی فه ره نسا ئاماژه ی به  ئازادی كردووه  كه  
هه ر مرۆڤێك ئ����ازاده ، ب����ه اڵم به مه رجێك نابێت 
ئازادی مرۆڤ كاریگه ری خراپی له سه ر په یوه ندی 

نێوان تاكه كانی كۆمه ڵگه  هه بێت.
له چوارچێوه ی  ت����اك  ئ����ازادی  له هۆڵه ن����داش 
ده س����توور دیاریك����راوه  و له به ر گرنگیه كه ش����ی 
له به ش����ی یه كه می ده س����توور هاتووه . وه زاره تی 
كۆمه اڵیه تیش بۆ جه ختكردن له سه ر مافی ئازادی 
تاك و گرنگی چۆنیه ت����ی به كارهێنانی ئه م مافه ، 
نامیلكه  و روونكردنه وه ی چاپكردووه  و خس����تۆته  
به رده ست خه ڵك، تا خه ڵك هۆشیار و ئاگاداربێت 
له مافی ئازادی كه  بۆی ره خس����اوه  و، به هاكه شی 
له چۆنیه ت����ی به كارهێنانیه ت����ی و تێنه په راندن����ی 

سنووریه تی.

 نیگار نجات

فه زیله شۆرش - هۆڵەندا

نییە  ل����ەوەدا  گوم����ان 
ش����وێنی ئاف����ره ت ل����ە 
کۆمەڵگه یەک����دا  ه����ەر 
ڕاستەقینەیە  ئاوێنەیەکی 
ئ����ەو  ڕاس����تیی  ک����ە 
ڕەوت  و  کۆمەڵگه یە 
و ش����ێوەی ژیان و 
ئاستی  و  بیرکردنەوە 
ژیاری تێدا ڕەنگدەداتەوە.

ئافره تی����ش بە درێژای����ی مێژوو بە  
پای����ەی جیاجیادا تێپەڕی����وە و هەندێ جار 

ڕۆڵی بەرچ����او و هەندێ جاریش بێ ڕۆڵ 
ب����ووە، لە هەن����دێ ناوچەدا ش����وێنی 
بەرچ����اوی بووە و لە هەندێ ناوچەدا 

دیار نەماوە.
بیاڤی کولتوری کوردستان، 
س����ەرهەڵدانی  پانتایی 

ئایین و سیس����تمە 
 ، نە کا کتە ا بس����تر ئە

یەکەمی����ن  ل����ە  ک����ە 
خۆی  دەستپێکەکانی 

ڵ  گ����ە لە

یی����ە  ند تمە یبە تا
ئافره تان����ەکان و پلەو پایەی 
خوداوەندی دایک گرێی خواردووە.

ئامینه  ئه یوب س����لێمان، مامۆستای 
یاریدەردەر و جێگ����ری راگری پەیمانگای 
تەكنیكی مێرگەس����ۆر پێی وایه  كه  یەکێک 
لە تایبەتمەندییە هاوبەش����ەکانی زۆربەی ئەو 
ئاس����ەوارانەی کە لە کولتورە سەرەتاییەکان 
خوداوەندی  پەیکەرەکان����ی  دۆزراونەت����ەوە، 
دایکە، بوونی ئەم ئاسەوارە لەم کۆمەڵگایانەدا 
لەالیەک����ەوە نیش����انە و ڕەنگدان����ەوەی ڕۆڵ 
و پێگ����ەی کۆمەاڵیەتی تایبەت����ی ئافره تەو 
مرۆڤەکان  تێگەیش����تنی  لەالیەکیتریشەوە 
لە پێگەی ئاس����مانی و ئاماژە بە هێزی 
ئافره ت لە سیستمی ژیان دایە. ئافره ت 
بۆ خۆی ه����ۆکاری توانایی و زایین 
نوێیە،  لە سیستمی کش����توکاڵی 
کاری  هێ����زی  لەگەڵ  ه����اوکات 
مرۆییەکەی وەک س����ەمبول و 
هۆکار و سەرچاوەی زاوزێ و 
بارگیری زەوین گۆڕدرا و ئەم 
بابەتە کە ئافره ت بۆخۆیشی 
هەمی����ش  و  خۆڵقێن����ەرە 
بەرهەمدان����ی  ه����ۆکاری 
زەوینە، لە هزری خەڵکی 
ئەم س����ەردەمە ڕیش����ەی 
کوتاوە. لێکۆڵەران ئەڵێن: 
خوداوەن����دی  هێم����اکاری 
ل����ە  هەرچەن����د  دای����ک 
ڕواڵەت����دا زۆرتر س����ەرنج 
ب����ە تایبەتمەندی ڕەگەزی 
بەرباڵوتری  واتای  دەدات، 

لە 

 ، ێ ز و ا ، ز ن هێن����ا ا د
بەره����ەم هێن����ان و فراوان����ی بەدواوەیە، کە 
بەتایب����ەت بە وات����ای کش����توکاڵ و چاندنی 

دانەوێڵە و ئاژەڵداری پێکەوە لکاوە.
هەموو ئەمان����ەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ڕۆڵ 
و پێگ����ە کۆمەاڵیەتییە گرینگ����ەی ئافره تان 
لە مێژووی گەلی ک����ورددا هەیانبووە بێین و 
ڕۆڵ و پێگەی ئافره ت ل����ە هەموو بوارەکانی 
کۆمەڵگای ک����وردەواری، ئازایەتی و بوێرییان 
بخەین����ە ب����ەر ب����اس، س����ەرەڕای نەبوونی 
مێژوویەکی نووس����راوە و بە ب����ەراورد لەگەڵ 
واڵتانی دراوسێ، لەگەڵ ئەوەی کوردستان لە 
ڕووی هەڵکەوت����ەی جوگرافییەوە کەوتووەتە 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس����ت و ئەم کۆمەڵگایانەش 
بە کۆمەڵگای پیاوساالر ناسراون و بمانهەوێ 
و نەمانهەوێ کاریگەرییان لەس����ەر کولتوری 
ئێمەی کوردیش داناوە، ل����ەو کۆمەڵگایانەدا 
ئافره ت هی����چ ڕۆڵێکی بۆ بەرەوپێش����بردنی 
کۆمەڵ����گا نەگێڕاوە و تەنان����ەت کااڵیەکن بۆ 
خزم����ەت بە پی����او و چۆنیان ویس����ت وایش 

بەکاریان دەهێنن و دەیانچەوسێننەوە.
ڤیان خدرشێروانی، به رێوه به ری قوتابحانه  
پێیوایه  ك����ه  ئافرەتی ك����ورد لەدێرزەمانەوە 
ل����ە كۆمەڵگەیەك����ی زیندووە، ب����ەردەوام لە 
گەشەدایە هەردەم گۆرانكاری بەسەردا دێت، 
خەڵ����ك بەه����ۆی پێش����كەوتنی تەكنولۆجیا 
ئ����اگاداری  تۆرەكۆمەاڵیەتیه كان����ەوە  و 
گۆڕانكارییەكانی جیهانن. ئاس����تی رۆشنبیری 
ئافرەت����ی ك����ورد قۆناغێك����ی باش����ی بریوە 
هەوڵیانداوە لەكاروانی پێش����كەوتن دانەبرێت، 
پێشتر له  كوردستان ئافره تی كورد زۆرێكیان 
دەچون����ە بەرخویندن، بەاڵم ئێس����تا رێژەیان 
زیادیكردوە ئەگەر تەماشای زانكۆكان بكەین 
خۆش����بەختانە ژمارەی����ان زۆرە، هەوڵدەدەن 

لەقۆناغ����ی پێش����كەوتن و زانس����ت دانەبرێن 
رۆڵێك����ی كاریگەریان هەی����ە، لەبەرێوه بردنی 
فەرمانگەكانی����ش كاردەكەن وەك بەرێوه بەر، 
لەچاالكی رامی����اری وفەرهەنگی وكۆمەاڵیەتی 
بەشدارن و ئێس����تا خۆیان خاوەن بریارن، 
هەم����وو بەبەرس����تە كۆمەاڵیەتیەكانی����ان 
بەالوە ن����اوە توانیویانه  بگ����ەن ئامانجە 

پیرۆزەكانیان. 
هه روه ه����ا ئه ڤی����ن محه م����ه د خانه میر، 
ئەندام����ی ئەنجومەنی مێرگەس����ۆری یەکێتی 
بارودۆخی  ده ڵێ����ت:  کوردس����تان  ئافرەتانی 
ئافره تان����ی ک����ورد ل����ە ڕووی فەرهەنگی و 
پێش����کەوتنی  تر  بوارەکانی  کۆمەاڵیەتی 
بەرچ����اوی بەخۆی����ەوە بینی����وە ل����ە 
کوردستان ئافره تانی کورد لە هەموو 
دیارە  بارودۆخێکدا ج����ێ پەنجەیان 
س����ەرکەوتنیان  و  پێش����کەوتن  ولە 
لە ڕووی فەرهەنگ����ی و کۆمەاڵیەتی 
لە ئێس����تاو لە راب����ردوو تایبەت لە 
کۆمەڵگای کوردیدا لە پەروەردە کردن 
و بەڕێوەبردنی خێزان و ئاش����نا کردنیان 
بە کلتوری جوانی کوردەواری و پیش����اندانی 
فەرهەنگ����ی کوردی ب����ە جیهان����ی دەرەوەو 
ناوەوە بۆی����ە ئافره تانی ک����ورد هەموو کات 
ماندوونەناس����انە شان بەش����انی پیاوەکانیان 
کاری����ان ک����ردوە ب����ۆ پێشخس����تنی گەل و 

نیشتمانەکەیان.
 ئافره تی ک����ورد لەناس����اندنی کولتووری 
کوردی رەسەنایەتی خۆی هەمیشە پێشەنگی 
ئافرەتان����ی تر بوە،ل����ەڕووی کۆمەاڵیەتییەوە 
ئەرکێکی زۆری لە سەرش����ان بووە لە رابردوو 

 ڕۆڵ و پێگەی کۆمەاڵیەتی ئافره تی 
كــــورد

و لەئێستاش����دا چونک����ە ئاف����رەت لە ن����او هەندێک لە 
عەش����یرەتەکاندا لە رابردوودا ئازادیەکی وەهای نەبووە، 
بگرە ئازادیەکەی زۆر سنوورداربووە بۆیە هەمیشە لەسەر 
مافی خۆی ش����ەری کردووە و تارادەیەک ئەم بیرورا پیاو 
ساالرییەی گۆریوەو ئازادیەکی بۆ خۆی بەدەست هێناوە 
بیرکردنەوەکانیان����ی گۆری وە بۆیە لەس����ەر زاری هه موو 
کەس����ێکە کە دەلێن ئافره ت نیوەی کۆمەڵگەیەو دایکی 
نیوەکەی تریشە لە کۆتایدا هیوادارم ئافره تانی والتەکەم 
وەک هەمیش����ە بەردەوام بن لەسەر پێشکەوتنی کلتوری 
کۆمەالیەتی فەرهەنگی والتەکەیان و بەره و پێش����بردنی 

کوردستان لەم ڕوەوە.                    

ئامینه  ئه یوب سلێمان
ئه ڤین محه مه د خانه میر

ڤیان خدرشێروانی
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- ب���ە پێ���ی راپۆرتێك كە لە "ت���ازە نیوز" باڵو 
كراوەتەوە، ئافرەتانی ئۆكراینی لە زۆربەی شوێنە 
گشتییەكان وەكو كتێبخانە، مۆزەخانەكان، شان 
بەش���انی پی���اوان چاالكی ئەنج���ام دەدەن، كە 
زۆربەی چاالكیی���ەكان ئامادە كردنی خۆراك بۆ 
س���ەربازەكان و یان دروستكردنی پارێزبەندییە، 
كه ب���ە پارچە قوم���اش و تۆڕی ماس���ی گرتن 
دروس���ت دەكرێت، بە رەنگێك كە سەبازەكان و 
زرێپۆشەكان لە بینین و چاودیریكردنی سەبازانی 
روس���یا بپارێزرین و نەبینرێن، لە گەڵ ئەوەشدا 
ژمارەیەك ئافرەت لە هەموو قۆناغەكانی تەمەن 
ل���ەو واڵتە چەكی���ان هەڵگرت���ووە و بەرگری لە 
واڵتەكەی���ان دەكەن،  ئەمەش ل���ە كاتێكدایە كە 
ماوەیەكە شەڕلە نێوان روسیا و ئۆكرانیا دەستی 
پێكردووە و لە ئۆكرانیا سەدان كەس كوژراون و 

به هەزاران كەسیش ئاواراە بوون.

- هەفتەی رابردوو، كۆش���كی سپی رایگەیاند، 
"جوبایدن" س���ەرۆكی واڵیەت���ە یەكگرتووەكانی 
ئەمەری���كا دادورەر"كتانجی براون جكس���ون"ی 
تەمەن ٥١ س���اڵ كە ئافرەتێكی رەش پێستە بۆ 
ئەندامیەت���ی لە دیوانی بااڵی دادورەی ئەو واڵتە 
كاندید كردووە، ئەمەش دوای دوو سەدە یەكەم 
ج���ارە ئافرەتێك بۆ ئەو پۆس���تە كاندید بكرێت 
."دەستنیش���انكردنی "كتانجی" بۆ ئەو پۆس���تە 
وەك ئافرەتێكی رەش پێست مشتومری زۆری لە 
نێوان جمهوریخ���وازان و دیموكراتخوازەكانی ئەو 
واڵتە دروس���ت كردووە.  ئەندامیەتی لەو شوێنە 
بەرزترین ئاستی دەزگای دادوەری ئەو واڵتەیه. 

- دوای ش���ەش مانگ لە داخس���تنی زانكۆی 
"كابول"ل���ە الی���ەن دەس���ەاڵتدارانی تالیبانەوە 
ك���ە دێرینتری���ن و بڕواپێكراوتری���ن زانك���ۆی 
ئەفغانس���تانە، بە مەرجی جیاكردنەوەی كوڕ و 
كچان و هەروەها پۆش���ینی حیج���اب بۆ كچان، 
بەرووی قوتابیانی زانكۆ دا كرایەوەو ئەمەش بوو 
بە جیگەی دڵخۆشیی قوتابیانی ئەو زانكۆیە كە 
دەتوان���ن درێژە بە خوێندن بدەن، لە الیەكی تر 
"ئەمیری" كە ئافرەتێك���ی ئەفغانییە و نوێنەری 
تایبەت���ی ئەمەریكایە لە كاروباری ئەفغانس���تان 
لە س���ەفەرێكیدا ب���ۆ قەتەر رایگەیان���د: ئەگەر 
ئەفغانس���تان بیەوێت بەرەو سەقامگیری هەنگاو 
بنێت،پێویستە لە بەهرە و توانای ئافرەتانی ئەو 

واڵتە سوود وەربگرێت. 

- ب���ە پێ���ی لێكۆڵین���ەوەكان، ل���ە جیهاندا 
بەش���ێكی زۆر لەخەڵك بە تایبەتی ئافرەتان بە 
هۆی س���ووڕی مانگانە و منداڵبوون بە دەس���ت 
كەمخوێنی و كەمی ئاسن له لەشیاندا دەناڵێنن، 
هەر بۆیە رێنمایی ئافرەتان دەكات كە سوود لە 
سەوزەی "مەعدەنوس" وەربگرن بۆ چارەسەری 
ئەو كێش���ەیە، "مەعدەنوس" بە ئاستێكی بەرز 
هاوكاری جەس���تە دەكات كە ویتامین)سی( بە 
یاش���ی وەربگرێت، كە سەرچاوەیەكی گرنگە بۆ 

چارەسەری كەمخوێنی لە لەشدا. 

لە هێلینەوە 

نەسرین حەسەن

عبدالكریم باتماز

 8مارس جەژن����ەکا جیهانی یا ئافرەتانە کو 
هەر س����ال ئەڤ یادە ل سەرانسەری جیهانێ 
دهێ����ت س����اخکرن کو دڤ����ێ رۆژێ����دا ئەرک 
وماندیب����وون و رۆلێ ئافرەتێ د وێ س����الێدا 
هێت دیارکرن،هەلسنگاندنا خوراگری وبەرگریا 
وێ د بەرامبەر وان ئاستەنگێن دناڤا جڤاکیدا 
هاتینە پێش شیایە ژبو بدەست ڤەئینانا مافێن 
خوە بەرگری ژ خ����و کریە.هەلبەت ئەڤ یادە 
دەرفەتەکە ژبوو گوهداری کرن ل بیروبوچوون 
وداخازیێن ئافرەتان ل دوور مافێ بەشداریا وانا 
د پرسێن سیاس����ی،ئابوری،جڤاکی،مرۆڤایەتێ 
دا و تیش����ک ئێخس����تن ل س����ەر وان بابەتێن 
پەیوەندی ب ئافرەتێ ڤە هەیە ش����یانێن خوە 
د وان بواراندا دیاربکەتن وهەروەس����ا کارکرن 
ل سەر یەکس����انیا هەردوو رەگەزان ل ئەرک 
ومافان����دا .لەوم����ا دبینی����ن ل سەرانس����ەری 
جیهانێ دا ئ����ەڤ هەلکەفت����ە گرنگیەکا زۆر 
پ����ێ دهێت دان ک����و وەک رێزگرتن����ەک ژبوو 
هێزوشیان و خوراگریا ئافرەتێ ؛بۆ جارا ئێکێ 
ئەڤ ی����ادە هاتیە س����اخکرن ژ الیێ حزبەکا 
ئەمریکی ڤەبوو ل س����اال ١9٠9 ز ب هەوەکێ 
رابون داکو ئافرەتێ مافێ بەشداریا دەنگدانێ 
هەبی����ت وەک زەالمی و ئەڤ هەوەیە بەرفرەه 

ب����وو ل ویالیەتا ئێگرتیا ئەمریکا وپاش����ان ل 
هەمی جیهانێ بەربالڤ بوو،هەر وەالتەکی ب 
شێوازەکی ساخکرەڤە تاکو رۆژا 8مارس وەک 
رۆژەکا جیهانی ئافرەتان هاتیە دەست نیشان 
ک����رن هەر ل وی دەمی وتا نها ئەڤ یادە ب 
هند چاالکیێن جوراوجور دهێت س����اخکرن .ل 
کوردس����تانێ ژی مینا هەمی وەالتان 8 مارس 
دهێت س����اخکرن وگرنگیەکا تایبەت ب پرسا 
ئافرەت����ێ دهێت دان ژ الیێ حکومەتا هەریمێ 
و رێکخراوێن بوارێ ئافرەتان،ئێکەم رێکخراوا 
تایبەت ب پرس����ا ئافرەتێ هاتیە دامەزراندن 
ل س����اال ١9٥٢ ل سەر دەس����تێ بابێ رۆحی 
نەتەوەی بوو وەک پێدڤیەکا س����ەرەکی ل وی 
دەم����ی ژ ب����وو بەرگری و داکوک����رن ل مافێ 
ئافرەتێ د ناڤا جڤاکێ مە یێ عەش����ایریدا،كو 
ل وی دەم����ێ ئافرەتا ک����ورد ل زۆر مافان بێ 
هەڤژینێ  )خاندن،کارکرن،هەلبژاردنا  بەهربوو 
بیروبوچوونان،… دەربرین����ا  ژیاناخو،ئازادیا 
ئافرەتێن کوردس����تانێ  (،رێکخ����راوا ئیکەتیا 
ل دەس����ت پێکا کارێ وان����ا ب نەهینی ژ بەر 
بارودوخێ نالەب����ارێ وی دەمی تا نها د ٦9 
سالێت تەمەنێ خو ێ پر تێکوشان قوتابخانا 
پێگەهاندن����ا ئافرەتێ بیە .ئافرەتا کورد وەک 

ئافرەتێن جیهانێ بەلکو زیاتریش سەختی و 
دژواریا ژیانێ بوراندیە وکار ل سەر یەکسانیا 
هەردوو رەگەزان کریە ژبوو بدەست ڤە ئینانا 
سیاسی،ئابووری،جڤاکی،مرۆڤای خوە  مافێن 
ەتی،نەتەوەی،...(،دڤ����ان هەمی بواراند رۆل 
هەبیە،ل پرس����ێن نەتەوەی وسیاسی رولەکێ 
کاریگەر هەبیە د بەرگری کرنا وەالتێ خوە ب 
تایبەت د شورشێن کوردی دا بێ ترس چەک 
هەلگرتیە بەرەڤانی ل وەالتێ خو کریە،ل پرسا 
ئابوریدا رێڤەبەرەکا س����ەرکەفتی بیە ش����یایە 
ببیتە خودان ئابوریەکا سەربەخۆ،هەروەسا د 
جڤاکیدا ژی رۆلەکێ مەزن گێرایە و شیایە ب 
سەر وان ئاریشە و ئاستەنگێن دهێنە بەرامبەر 
زال بی����ت ببیتە خودان پێگ����ەهێ خوە و تا 
ئەرک و بەرپرس����یاریەتێن مەزن ب رێڤەببەتن 
ل س����کتەرێن حکومی وحزب����ی ورێکخراوەی 
ک����و بویە نموونەیا ئافرەت����ا خوراگر نە بتنێ 
ل کوردس����تانێ بلکو ل جیهان����ێ دا،ئەڤەژی 
وێ هندێ د س����ەلمینت ک����و حکومەتا هەرێما 
هەرە  پش����تەڤەنەکێ  وپارتامە  کوردس����تانێ 
مەزنێ ئافرەتێ بوویە ولەوما نها کچ و ئافرەتا 

کورد خودان باوەری و پێگەهێ خوییە .

ه���ه ش���تی ئ���ادارێ روژا ژنێ���ن کەدکارێن 
جیهانێ،ک���و ژ ئالی���ێ نەتەوێ���ن یەکب���وی 
وەک روژا ژنێ���ن جیهان���ێ هاتییه قەبیلکرن. 
لسەرانسەری جیهانێ ئەو روژ وەك شاهییەك 
دهێتن پیروزکرن. ژبەرکو ئەو روژ وەک روژا 
ژنان دهێته نییاس���ین. گه لو لکوردس���تانێ 
روژا پیروزکرنا ژنێن جیهانێ چەوانه؟ لدیروکا 
کوردس���تانێدا ژنێن کورد ناڤێ���ن خۆ چەوا 
نڤێسینه. ده ما ئەم هەمی لژنێن روژ هەالتا 
ناڤێن دنێرن،بتایبەتی ئەم لژنێن کورد دنێرن 
: هه ردەم لدژی کەسێن کو لسەر وان تاجیز، 
ده ست درێژی، هه ژاری، به لەنگازی و زوڵم 

و زهنییەتا زه المی بەره ڤانیکرییه.
ژن دش���ێت دهەمی بواراندا گەلەك کاران 
برێڤ���ه ببتن، ژبلی کارێ���ن مالێ یێن روژانه. 
ژنێن کوردس���تانێ لدیروکێ دا هه ردەم وەك 
شێرەژنەك زاروکێن خۆ مەزنکریینه هاریکاری 

و پشتگرییا زەالمان کرییه.
ژنێن ک���ورد دقادا سیاس���ی و دیروکێ دا 
گەلەك سەرکەڤتن بدەس���تڤه ئینانه. ئەگەر 
ئەم بەرێ خۆ بدەینه دیروکێ بس���ەدان ژنێن 
ک���ورد ناڤێن خۆ وەکو قەهرەمان لدیروکێ دا 
تومارکرییه. وەکی ) خانما قازی محەمەدی 
مینا خانم، نەس���رین بەدرخان، خانما عەلی 
ش���ێر زەریفه خانم، کچا صالح بەدرخان رەو 
شەن بەدرخان، خانما سەید رزا بەسێ خانم، 
و له یال قاس���م ...هتد ( بێ ش���ك دەس���ت 
کەڤتێن تێکوش���ینا ژنێن ک���ورد کو دئەڤان 
س���الێن دوماهیێدا گه هش���تییه ئاس���تەکێ 
ناهێته پشتگوه هاڤێتن. وەکی )لەیال قاسم 
( س���ەرێ خۆ لبەر رژێم���ا بەعس نەچەمانت 
لدژی کوالنیا لیزما لجیهانێ بۆ س���ەمبوال شه 
رەڤ و ئازادیێ هەروەسا بۆ سمبوال نەتەوەێ 
ک���ورد. هەلویس���تێ )لەیال قاس���مێ ( هەتا 

نوک���ه ژی دناڤ گەلێ کوردس���تانێ دا وەك 
ش���ەمالکەکێیه . وەخت���ی دژی جەالدێن خو 
جس���ارەتێ نیش���انددتن. و هەروەسا دبیژت 
) من بکوژه ل راس���تیێ بزان���ه کو بمرنامن 
بهزاران کورد دێ هش���یارببن ( پشتی گوتنا 
خۆ سرودا ئەی رەقیب چوو سەر مێزا دارڤه 
کرنێ . )لەیال قاسم ( کەسایەتییا وێ لهەمی 
کوردستانێ بەربەالڤ بی، هزار سالڤ ل که 

سێن کۆ دئەڤان تێکوشیناندا جهگرتییه .
هەش���تی ئ���ادارێ روژا ژنێ���ن کەدکارێن 
جیهانێ یێ���ن ب ئێش و نەخوش���ی دەرباز 
کرین، *بتایبەتی هەمی ژنێن کوردس���تانێ 

پیروزبتن.

هه شتی ئادارئ روژا ژنێن کوردستانێ

ئافرەت د 8 ێ مارس دا 
دلڤین شه مال

      ل پرسێن نەتەوەی وسیاسی رولەکێ کاریگەر هەبیە د بەرگری 
کرنا وەالتێ خوە ب تایبەت د شورشێن کوردی دا بێ ترس چەک 
هەلگرتیە بەرەڤانی ل وەالتێ خو کریە،ل پرسا ئابوریدا رێڤەبەرەکا 

سەرکەفتی بیە شیایە ببیتە خودان ئابوریەکا سەربەخۆ


