کورتهيهک له م ژووی" ر کخراوی خو ندکارانی سۆسياليستی کورد له ئهوروپاـ سۆکسه".

)Socialist Organisation Of The Kurdish Students in Europa( SOKSE
هه ۆ بهرزنجهيی
پ شينهيهکی کورتی م ژوويی:
له ن وەڕاستی سهدەی بيستهمی رابردوودا،سهرەتا سا ی  ١٩٤٩و پاشان به دروستی له  ١٩٥٦دا،
دەستهيهک له خو ندکارانی کورد له ههندەران،بيريان له دامهزراندنی ر کخراو کی سهربهخۆ ،جيا له
ترک و عهرەب و فارس بۆ خۆيان کردەوە .پ داويستی ئهم کارەش ههم بۆ پاراستنی فهرههنگ و ناسنامهی
کوردی و ههميش بۆ پشتيوانی و گهياندنی دەنگ و رەنگی نهتهوەی کوردی گهمارۆدراو به چهندين
داگيرکهر و دوژمن ،به جيهانی دەرەوە بوو .شايانی باسکردنه ،خو ندکارانی کورد به گشتی ،وەک
با يۆزی نهتهوە وابوون و له قۆناخه سهختهکاندا،چهندين ئهرکی قورس و گرانيان به ئهنجام گهياندووە.
ڕ بهر و سيمبۆلهکانی ئهم بيرۆکه و وەچهرخانه بريتی بوون له }:نورەدين زازا،عيسمهت شهريف
وانلی،ئهم دوو ناوە به تايبهت وەک ديارترين و چاﻻکترين و هه سوڕاوترين کهسانی خاوەن بيرۆکه و
بزو نهری کار و چاﻻکييهکان بوون،شهوکهت ئاکرەيی،ئهبدولقادر عهبدو و سهعدی دزەيی{ و
چهندان کی تر .ج دەستی ئهم دەسته لهخۆبووردووە ،له بزاڤی خو ندکاريی کورديدا،له ههندەران ،ديارە
و به خزمهت کی گهورە د ته ههژماردن .دەب ئهوەشمان لهياد نهچ  ،که خهباتی خو ندکاران له و ته
جۆراوجۆرەکانی ئهوروپادا بهڕ وە چووە و پاشان له ئهمريکا و کهنهداش هاته مهيدان.
بزاڤی خو ندکاريی بهدر ژايی بوونی خۆی،جگه لهوەی ئه قهيهکی بزوتنهوەی رزگاريخوازی کورد
بووە،هاوسات،زۆربهی ههرە زۆری ساتهوەختهکان لهژ ر کاريگهر تی سياسهتی گشتی ه زە با
دەستهکانی کوردستاندا بووە .ههر بۆيه ساتی هه گيرسانی شۆڕشی ئهيلوول له  ١٩٦١دا  ،با ی ک شا
بهسهر،چاﻻکييهکانی کۆمه هی خو ندکاران دا،که ئهودەمه تهنيا )کۆمه هی خو ندکارانی کورد له
ئهوروپا) KSSEـ  (Kurdishe Students,Society in Europaله مهيداندا بوو.
خو ندکارانيش،وەک حيزبه کوردييهکان هه گری ههمان دروشم و ئامانج بوون،بهتايبهت لهو سهردەمهدا
که باو باوی مارکسايهتی بوو ،بهش کی زۆريان ،کهوتبوونه ژ ر کاريگهر تی ئيديۆلۆژی مارکسايهتی و
چهپڕەوييهوە.بهم پ يه ههژموونی ئهم ئيديۆلۆژييه ،بهسهر شۆڕشی ئهيلووليشهوە کاريگهر تی ههبوو.
کهواته سياسهتی گشتی شۆڕش و خۆ ندکاران ،له خولگهی سياسهتی شورەوی دەرنهدەچوون .سياسهتی
بهردەوامی
ههو ی
بنچينهدا
له
شورەويش،
پاراستنی بهردەوام تی بهرژەوەندييهکانی خودی شورەوی بوو.
پاش ئهوەی ژمارەيهک کوردی ديکهش به نيازی خو ندن و گوزەران پهڕيدەی ههندەران بوون ،بهش ک
لهمانه هه گريی بيروباوەڕی نهتهوەيی بوون و بير و هزری خۆيان ،له چوارچ وەی پ ڕەوپرۆگرام و
چاﻻکييهکانی کۆمه هی خو ندکاراندا نهدەدييهوە،لهبهرئهوەی خاوەنی بيرۆکهيهکی تهواو کوردستانی
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بوون،رەخنهو سهرنجيان لهسهر سياسهتی شورەوی بهرامبهر به پرسی کورد ههبوو.هاوکات نهيان
دەويست ببنه پاشکۆی سياسهتی زله زەکان،لهسهر بنهمای بهرژەوەندی با ی کورد و ک شه
رەواکهی،تهماشای رووداوەکانيان دەکرد و هه و ستييان وەدەگرت ،ر يان نهدراوە به سانايی بيروڕايان
دەرببڕن،بۆيه بيريان له دامهزراندنی ر کخراو کی نو ی تايبهت به خۆيان کردەوە.
له رۆژی
 ١٩٦٥/٣/٢١دا ر کخراو کی نهتهوەيی،به ناوی :کۆمه هی خو ندکارانی نهتهوەيی کورد له
ئهوروپا)نوکسه(دامهزراNational Union oft he Kurdish Students in Europa-.
 NUKSEدامهزر نهرانی ئهم ر کخراوە بريتيبوون له :جهمال نهبهز،بروسکه ئيبراهيم ،ئهحمهد نهقيب،
تالب رۆستهم.
ئهم ر کخراوە تا  ،١٩٧٧ /٩ /٣در ژە بهچاﻻکييهکانی دەدات و پاشان،به ئوم دی ه نانه کايهی
ر کخراو کی يهکگرتووی بهه ز،بهرامبهر به گفت کی سادە،که پ يان درا بوو ،له رووی د سۆزييهوە،
خۆی هه دەوەش ن تهوە ...نوکسه چاﻻکی جۆراوجۆری ههبوو .خزمهتی ئهدەب و فهرههنگی کوردی
کردووە .ب وکراوە و ئۆرگانی به زمانی کوردی و ئه مانی ههبووە و پهخشی کردووە.بۆ زانياريی ز تر
لهمهڕ ئهم ر کخراوە ،بڕوانه :جهمال نهبهز ،کۆمه هی ئازاديی ژيانهوەی و يهک تی کورد کاژيک ١٩٥٩
پ شخان و پاشخانهکانی  ٢٠١٥سل مانی /کوردستان.
پاش نسکۆکهی سا ی ١٩٧٥ی شۆڕشی  ١٤سا هی کورد ،سهرهه دانی فرە حيزبی له کۆمه گهی
باشووری کوردستان دا،بووە دياردەيهکی نوێ .هاوکات ههر حيزب و ه ز ک ههو ی دەدا ،به ههموو
ﻻيهکدا پهلوپۆ بهاو ژێ و به پهله بۆشايی گۆڕەپانهکه پڕ بکاتهوە و بۆ خۆی پاوانخواز بکات...
يهک له سيما ههرە زەقهکانی ئهم قۆناخه ،دروستکردنی ر کخراوی پيشهيی و خو ندکاريی بوو،به
تايبهت له ن و کوردانی ئاوارەی ئهوروپادا...پ داويستی گرنگ و بهرچاوی ئهو رۆژگارە ،ئهوەی
دەخواست ،ههر ﻻيهک نو نهرايهتی خۆی ههب ت .هۆی سهرەکيش،کۆمه هی خو ندکاران KSSE،به
تهواوی کهوتبووە ژ ر رک فی سياسهتی پارتی ديموکراتی کوردستانهوە .ئهندامهکانی نهيان دەتوانی ئهرکه
خو ندکارييهکان و پابهندبوونی حيزبی خۆيان ل ک جودابکهنهوە .بۆيهکا تا دەهات ريزەکانی بهرەو
ل کترازان و پارچه پارچهبوون دەچوو .دوای دروستکردنی يهک تی نيشتمانی کوردستان ،کۆمه هی
ناوبراو له کۆنگرەی  ١٧ی خۆيدا تووشی دابڕان بوو،ﻻيهنگرانی ی .ن .کۆمه هی خو ندکارانی
کوردستان له دەرەوەی و ت ناسراو به ئهکسا دامهرزاند.
ههرچهندە وەک ب شکچی دە  " :مهحا ه بزووتنهوەی رزگاری نهتهوايهتی کوردستان له مه بهندەکانی
ئهوروپاوە بهڕ وەببر ن،مانهوە لهو مه بهندانه و کردنهوەی نوسينگه لهوێ کار کی گرنگه،به م بهو
مهرجهی بنکهکان له کوردستان بن".
ئهم بۆچوونه به دوو ئاڕاستهدا ،بايهخی ههيه ..يهکهم کوردستان مهيدانی ڕاستهقينهی خهباته .دووەم
خهباتی خو ندکاريی و پيشهيی لهدەرەوەی کوردستان گرنگه،بهس ج گرەوە و هاوشانی ئهوەی و ت
نييه.

2

سهرئهنجامی وابهستهيی توندی کۆمه ه به سياسهتی پارتييهوە و دوورکهوتنهوە له ئهرکه سهرەکييهکانی
خو ندکاران و ب ندکردنهوەی دروشمی سياسی و سهرسهختی ئهق تی حيزبی و ووردە جياوازی ديکهش،
کۆمه هی کهرتوپهرت کرد...
ئهو ر کخراوانهی ،لهو ساتهوەختهدا ،له ئهوروپا ههبوون و چاﻻک بوون،ياخود دەرئهنجامی
پارچهبوونی  KSSEهاتنه کايه ،بريتين له :
ـ کۆمه هی خو ندکارانی کورد له ئهوروپاKurdisahe Students,Society in ، KSSE ،
Europe.KSSEمه بهندی بهرلين،ن زيک به پارتی ديموکراتی کوردستان.
ـ کۆمه هی خو ندکارانی کورد له ئهوروپا ،KSSE ،مه بهندی پراگ ،ن زيک به پارتی کۆمۆنيستی
ع راق بوون.
ـ کۆمه هی خو ندکارانی کوردستان لهدەرەوەی و تAssociation of Kurdistan ،AKSA،
abroadدوای دروستبوونی يهک تی نيشتمانی کوردستان هاته کايهوە و ن زيک بهمان بوو .له سا ی
 ١٩٨٤بهدواوە،دەستهيهکيان ل جيابۆوە ،به تايبهت له بهرلينی رۆژاوا و ئه مانيا،بهههمان ناو کاريان
دەکرد و وەک ئهکسا،مه بهندی بهرلين ،يان ئهکسای جياوەبۆوە  ،دەناسران.
ـ يهک تی خو ندکاران و ﻻوانی کوردستان له ئهوروپا،سا ی Union oft the ،UKSYE
 Kurdistan Student and Youths in Europeن زيک بوون له پارتی گهلی ديموکراتی
کوردستان،سا ی  ١٩٨٢دروست بوو.
ـ ﻻوانی سۆسياليستيش چهند کهس کی کهمبوون و له ههندێ و ت ههبوون،ن زيک بوون له حيزبی
سۆسياليستی کوردستان.
ههر لهم روانگهيهوە سهخت بوو ،بۆ کهس کی نهتهوەيی،له ر کخراو کی خو ندکاری وابهسته به
حيزب کی چهپهوە کار بکات..ياوەکو بهشی ههرە سهرەکی دروشمی ئهو حيزبانهی پاش ههرەس هاتبوونه
کايهوە ،به گوتهی ئيمڕۆ له چوارچ وەی داگيرکهرچ تی ع راقچ تی،ترکياچ تی،ئ رانچ تی،سورياچ تی و
شورەويپهرستيدا خوليان دەخوارد .کهس کی نهتهوەيش خاوەنی باوەڕ و هه و ستی راستهقينه ،ههرگيز
ئامادە نهبوو،بچ ته ژ ر چهتری سياسهتی نا کوردستانی ئهم ر کخراوانهوە.
پارت سۆسياليستی کورد ـ پاسۆک ـ يهک له حيزبانهيه،که له  ١٩٧٥/٩/١١دا ،پاش ههرەس ڕسکاوە و
پ ی ناوەته ن و قۆناخی خهباتهوە .پاسۆکيش ،وەک ههموو ئهوانی ديکه،ناچار بوو بيری له دروستکردنی
ر کخراو کی تايبهت به خۆی ،بۆ ئهندام و دۆست و ﻻيهنگرەکانی دەکردەوە .چونکه مهحاڵ
بوو،هاوبير کی پاسۆک خۆی له خانهيهکی هزری و چوارچ وەيهکی ديکهی سهددەرسهدی ناکوردستانيدا
ببين تهوە .ئهو ساتهوەخته،کۆمه ی له هاوبيرەکانی پهڕيدەی ههندەران بووون ،به تايبهت کاک کوردۆ
عهلی ،به پشتيوانيی مامۆستا جهمال نهبهز و کاک بروسکه ئيبراهيم  .له بهر رۆشنايی خهبات و ت کۆشانی
نوکسهدا و به سوودوەرگرتن له ئهزموونی ئهو ر کخراوە و کهسايهتييهکانيان توانييان ر کخراو کی
نوێ به ناوی :ر کخراوی خو ندکارانی سۆسياليستی کورد له ئهوروپا ـ سۆکسه ـ له  ١٩٨٠/٩/١١دا
دابمهزر ن  .تا لهم ر گايهوە هاوبيران کۆبکر نهوە و ببنه خاوەنی دەنگ و رەنگ و سهکۆی خۆيان .بهو
واتايهی هاوبيرانيش ،بتوانن به نهخشی خۆيان رۆ يان له خزمهتکردنی دۆزی کورد و رەههندە
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فهرههنگيی و سياسييهکهيدا بگ ڕن .ل رەدا پ ويسته ئاماژە به خا کی ياسايی گرنگيش بکهم ،ئهويش
ئهوکات،له ئهوروپا هيچ پارت کی سياسی ،ر گهی کاری سياسی پ نهدەدرا،ناچارانه ئهم ر کخراوە
خو ندکارييانه دەبوونه پ ش قهڕەو ی کاروبارەکانيان.
سۆکسه ،له تهمهن کی کورتی دروستبوونی خۆيدا،کهوته چاﻻکی و ههر زوو بووە،يهک له بهه زترين
و ديارترين ر کخراو و له سهرتاسهری ئهوروپا و دەرەوەی و تدا ،لهسهر ئاستی کوردستانی و
ن ونهتهوەيی ،ج پهنجهی به ت کۆشانهوە ،له بوارە جۆراوجۆرەکاندا نهخشاند.
شياوی باسه ،ههموو ر کخراوە خو ندکاريی و پيشهييهکان ،بانگاشهی سهربهخۆييان دەکرد ،ل له
راستيدا له پشت ههر يهک کيانهوە ،پارت کی سياسی ههبوو .سۆکسهش جگه لهوەی پاسۆک راستهخۆ له
پشتی بوو ،ههرنهب ز تر له  ٤/٣ئهندامهکانی هاوبيری پاسۆک بوون .بهش کی کهميان خۆيان به کاژيک
دادەنا و ژمارەکی ئ جگار کهميش خۆيان تهنيا ههر به سۆکسه دەزانی و له ئهوروپا هاتبوونه ن و ئهم
ر کخستنه نهتهوەييهوە و ئارەزووی کاری حيزبايهتييان نهدەکرد.
به م هيچ هاوبير و کهس ک ﻻری له ن زيکی سۆکسه به پاسۆکهوە نهبوو .به پ چهوانهوە پشتيوانی
هاوبيرانی کوردستان بووبووە ،بهش ک له خهباتی کوردبوون و سهرچاوەی ئيلهام ،ب ئهم ژ دەرە/مرجع
ههستی نامۆيی و دوورە و تی ،تا ڕادەی خهسان و وشکبوونهوە ،تاکی کوردی کوشتبوو.
ئهوەی ئهلفوبايهک له سهرەتاکانی سياسهت بزان و رياليستانه له پرسی کورد،بڕوان  ،دەزان پ داويستی
و ئهرک و ش وەی خهبات لهسهر گۆڕەپانی کوردستان،که مهيدانی راستهقينه و کاريگهر و کارای
خهباته،فرە جياوازە له کار و ت کۆشان ک له دەرەوەی جوگرافيای ئهم نيشتمانه داگيرکراو و دابهشکراو
و گهمارۆدراوە.
د .کهمال فوئاد دە  :هيچ گومان لهوەدا نييه،که بناخهی راستی ت کۆشانی گهلی کورد له خاکی کوردستان
خۆی دايه و ج بهج کردنی مهسهلهی کورديش به پلهی يهکهم بهستراوە بهو ت کۆشانهوە که سهرچاوەکهی
له خاکی کوردستانهوە هه دەقو .
ههر کار و ت کۆشان لهدەرەوەی کوردستان ،گرێ نهدراب به کوردستانهوە،چهند ههوڵ و توانای خۆی
بخاته گهڕ،ههر سست و بهرەو ووشکبوونهوە دەچ .ئهمهش حوکمی واقيعی خهباته.واقيع له کوێ ب ت
و چی داوا بکات،لهو دا زەمينهی دروستی ت کۆشان شين دەب ت .ئهوەی دەرەوەی واقيع دەتوان رۆ ی
هاوکار و پا پشتی بگ ڕێ .کاميل ژيريش دە  :ک گهيڕەسهنی کوردايهتی،کوردستانه.
ههر لهبهر رۆشنايی ئهم راستی و پرينسيپهدا ،ئهرکی سۆکسهش بوو،رەنگ به سياسهت و ر بازی
پاسۆک بداتهوە،که له کوردستان ئا بهدەستی خهباتی کوردايهتی بوو .خاوەن بارەگا و پ شمهرگه و
پ وەنديی کوردستانی بوو .چهتری راستهقينه و بهرههستی کۆکهرەوەی وزە و توانای هه گرانی بيری
نهتهوەيی بوو .پ وەنديی ئۆرگانی سۆکسه لهگهڵ پاسۆکدا ،ههر وەک ههرگيز شت کی شاراوە نهبووە له
هيچ هاوبير و کهس ک ،ههمان کات سهرچاوەی ه ز کی وزەبهخش و تروسکهی هيوا و پشتيوانی گهورە
بوو بۆ هاوبيران و سۆکسه.
سکرت ری سۆکسه،نو نهرـ ههميشه بهپرسی پاسۆک بووە لهئهوروپا .بهپ ی ههلومهرجی پ ويست
راپۆرت له ن وان سهرکردايهتی پاسۆک و لقی ئهوروپادا ئا وگۆڕ کراوە .هاوکات سکرت ر و کۆميتهی
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بهڕ وەبهرايهتی سۆکسهش ههمان جۆر پهيوەندييان ههبووە .ههر بۆ نموونه دروشمی کۆنگرەی  ٣و
 ٤ی سۆکسه ،ئامانج و شادەماری پاسۆکن.
سۆکسه ب وکراوە و ئهدەبياتی پاسۆکی دووبارە چاپ و ب ودەکردەوە ،يادی دامهزراندنی پاسۆک،
سا نه له ﻻيهن هاوبيرانی سۆکسه و پاسۆکهوە پ کهوە دەکرايهوە و پ وەندييهکی توندوتۆڵ له ن وان
هاوبيرانی ناوەوە و دەرەوەی کوردستان دا ههبوو .گهل کۆمهک و يارمهتی دارايی بۆ پاسۆک،له ﻻيهن
هاوبيرانی ر کخستنهکانی پاسۆک و سۆکسهوە له ئهوروپاوە کۆدەکرايهوە .ئهمانه و زۆر کاری تر
مشت کن له خهرمانی ت کۆشانی ئاشکرای هاوبيران،له ههردوو ر کخستنهکهداشانبهشانی يهکتر.
پاسۆک،له زەمينهی تهمهنی خهباتی خۆيدا و به تايبهت لهو قۆناغهدا ،مهحکومی کۆمه ههلومهرج بوو،
که گهل جاران ،له دەرەوەی ويستی خۆی کاريگهر تی لهسهر سياسهتی دادەنا .بۆ نموونه :چهندين ه زی
ديکهی کوردستانی له گۆڕەپانهکهدا ههبوون و به هزر و ستراتيژ ،له کوردايهتييهوە دوور بوون و به
ت کڕا سهرگهرمی خهبات ک بوون ،له چوارچ وەی دەو هته داگيرکهرەکانی ت نهدەپهڕاند ،ـ ئۆتۆنۆميخواز
بوون به ههموو مۆد لهکانی ئايدۆلۆژيخوازييهوە ـ  .سۆسياليستخواز ک له چهشنی کۆبای کاسترۆ و
رۆمانيای چاوچيسکۆ!!.
ئ بۆ پاسۆک ،که پارت کی نهتهوەييه و له ههر له ڕسکانيهوە بانگهوازی يهک تی و تهبايی ريزەکانی
بزوتنهوەی کوردايهتی کردبووە دروشمی ن وەندی خۆی ،و لهبهر ڕۆشنايی تيشکی بيروباوەڕ و
ڕ بازەکهيدا کاری لهسهر گوتاری تهبايی و يهک تی ن و ڕيزەکانی بزاڤی نهتهوەيی دەکرد ،نهدەبوو ههو ی
هه گيرساندنی شهڕی دەستهويهخهی ئهم حيزب و ﻻيهنانه بدات ،چونکه شهڕکردن ههم خزمهت بوو به
داگيرکهرانی کوردستان ،ههميش پ چهوانهی دروشم و چهمک و ستراتيژ و گوتاری نهتهوەيی کوردە،که
پاسۆک له بنچينهدا وەک پرنسيپ باوەڕی پيی نهبوو .به م دەب ئهوەش بگوترێ سهرباری
گهمارۆدراوی ،ديسان ههرگيزاو ههرگيزيش ئامادەی سازش نهبوو ،له سهر پرنسيپه بنچينهييهکانی
کوردبوون و کوردايهتی و چ بازرگانی و ههرزانفرۆشييهکيشی ،به ستراتيژی رەوای نهتهوەييهوە
نهدەکرد.
بۆيه کهموزۆر دەبوو به ئاوەزوو و ديقهت کی وردبينانهوە ،مامه ه لهتهک ئهم بارودۆخهی ئهو ههموو
کۆمه ه ه زە چهکدارەدا بکر ت .و هاوساتيش ههبوونی ئهو کۆمه ه هاوبيرەی پاسۆکيش له کوردستان،که
له بهردەم ئهو ههموو ههڕەشه و ئاب ووقهدانهدا لهبهرچاو بگيرێ و ناکرێ سهربهخۆ و نابهرپرسانه،
بهردەوام لهشهڕە دەندوکی ﻻيهنهکان و پهﻻماردانياندا بين.
مامۆستا جهمال نهبهز و چهند کهس کی ه جگار کهم ،له ن و سۆکسهدا ،دەربهستی لهبهرچاوگرتنی ئهم
راستييانه نهبوون و دەيانويست له گۆڕەپانی پانوبهرينی ئهوروپاوە ،بڕيار بۆ کوردستان بدەن و
سۆکسهش بۆ مهرام و ئامانجهکانی خۆيان وەکابهرن .به کورتی ئهو ئهق ت و سياسهتی مامسهلم نييهی
ئهوانه نو نهرايهتييان دەکرد ،روانگهيهکی له پشتهوە بوو ،دەخوازرا ش واز کی ديکهی سياسهت بگير ته
بهر و ئهوروپا بکر ته مهيدان ک ،بۆ بهگژداچوونهوەی ﻻيهنهکان و بهرتهسکردنهوەی جموجو هکانيان.
رەنگه ئهمهش کارت کی باش بوايه ،وەک تاکتيک بۆ کاری سياسی و گوشار ه نان بۆ ﻻيهنهکانی ديکه،
ل ديسان بهرامبهر به سياسهتکردن لهسهر زەمينهی واقيعی کوردستان کورتی دەه نا و نهدەکرا وەک
ستراتيژ بهردەوام ،کار بهم کارته بکر ت .بۆيه ئهو بهڕ زانه ،کات ههر پ داگرييان دەکرد و دەيانگووت:
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دەب ت سۆکسه به ههموو ش وەيهک سهربهخۆ ب ت و دابڕاو ب ت له سياسهتی پاسۆک و خهباتی کوردستان،
ئاڕاسته و ههنگاوەکانی کارکردن ،بهرەو ناديار و بنبهست بوون دەچوون.
هه بهت داوا و ويستی ئهم چهند هاوبيرە ،که کهمينه بوون و به ڕای زۆرينهش ڕازی نهبوون ،له
بهرامبهر سياسهتی گشتی سۆکسه دا کار کی سهخت و مهحاڵ بوو،به تايبهت بۆ ئهو هاوبيرانهی خۆيان
له و ت و لهدەرەوە،له ڕيزەکانی پاسۆکدا خهباتيان کردبوو و قوربانييان دابوو .دەرئهنجام هه و ست و
ڕوانگهکهيان ،نهيتوانی ج ی خۆی له ن و هاوبيراندا بکاتهوە و زۆرينهی دەنگ و هه و ستهکان بهﻻی
خۆيدا راک ش و به پرنسيپی زۆرينه و کهمينهش رازی نهبوون.
ئهم بۆچوون و دەنگه کهمينهيه ،هاوشانی بهه زبوونی سۆکسه و پهلهاو شتنی چاﻻکييهکانی ،تا دەهات
ب ندتر دەبۆوە .رەنگه له چهند خاڵ و پرس کدا،به پ ودانگی ئهوروپا،و له رووی تيۆريی رووتی دوور له
واقيعهوە  ،چهند راستی له قسه و باسهکاندا ههبووب  ،ل ههرگيز نهدەکراو ناکرێ ئهو سياسهته لهسهر
زەمينهی واقيعی چ ئهوروپا و چ بۆ کوردستان پ ڕەو بکرێ .بهکورتی ئهوەی دەويسترا ،به ناوی
سۆکسهوە بکرێ ،خۆگيرکردن بوو،له گۆشهيهکدا و دابڕان کی گهورە بوو له دەوروبهر و ميللهت و
واقيعی خهبات ،و کردنهوەی بهرەيهکی شهڕ بوو ،به رووی ههموو ﻻيهکدا ،شهڕ ک که نه به پاسۆک
و سۆکسه دەکرا و نه باوەڕيشيان پ ی بوو .ئهگهرچی پ ويسته بگووترێ ،ههموو پ داويستييهکانی کار و
خهباتی دەوروبهری ناسروشتی پاسۆک و سۆکسهش ،به ت کڕا به د ی ههموو هاوبيرانيش نهبوو .به م
ديسان لهو واقيعه تاڵ و ئالۆزکاوەدا ،تهنيا ئهوە شياوی هه سوڕاندن و دەستهبهرکردن بوو ،که کرا.
بهکورتی و کرمانجی ئهوەی له سۆکسه دەوا دەويسترا،نهدەکرا ن وی بن ی سياسهت و واقيعبينی و
خو ندنهوەی دروستی بارودۆخی ناوخۆيی و دەرەکی .چونکه لهو پ وەندييهدا،چ دەرەتان بۆ سۆکسه و
پاسۆک نهدەمايهوە ،جگه لهوەی دەبوو ههردەم ،پ وەندی گرژ و ئا ۆز و ناتهندروستی ،لهگهڵ ﻻيهنهکانی
تردا ههب ت و نهتوان رۆ ی ئهر نی و کارای خۆی لهن و هاوک شهيهی دۆزی کورد دا،به دروستی
بگ ڕ ت.دووريش نهبوو ،سهرقا ی پاسۆک و سۆکسه بهم بهرەيهوە ،به ئاکام ک بگهيشتايه ،ئهرکه
سهرەکييه نهتهوەييهکهی خۆی له بيربچ تهوە ياخود له بار بهر ت.
ئا لهم چرکهساتهدا،که بهشی ههرە زۆری هاوبيرانی سۆکسه،هاوبيری پاسۆکيش بوون و ئاگاداری ئهو
پ وەندييه ئۆرگانييهی ههردوو ﻻبوون و به حوکمی ههر ناههموارييهک ب ت،پهڕاگهندەی ئهوروپا
بووبوون،خهباتی خۆيان له ئهوروپاش به در ژکراوەی ب چهندوچوونی خهباتی و ت و ن و ريزەکانی
پاسۆک دەزانی و به ههموو قهناعهت و باوەڕ کهوە،سهرباری ههندێ وردە سهرنج و ت بينی تايبهت،
متمانه و باوەڕيان به ش وەی خهبات و سياسهتکردنی هاوبيرانی کوردستان ههبوو،خۆشييان به ئاو نهی
با نمای دەنگ و رەنگ پ دەرەوەی ر بازی پاسۆک بهتايبهت و کوردستان به گشتی دەزانی و سهرجهم
کار و چاﻻکييهکانيان به ئه قهيهکی زنجيرەی خهباتی پاسۆک دەزانی ...به کورتی به ﻻی زۆرينهی
هاوبيرانی سۆکسهوە ،پاسۆک له کوردستان سهرچاوەکه بوو ،به گيان و جهسته و خو ن و فرم سک،
م ژوو دروست دەکات و ئهوانی ههندەران جۆگهلهی ئهو سهرچاوەيه بوون.
ئا لهم بارودۆخه ههستيارەدا ئهو دەستهيهی سهربهخۆيی رەهای سۆکسهيان له پاسۆک و کوردستان
دەخوازی،دەيانويست بۆ مهبهستهکانی خۆيان ،سۆکسه بهبار کی ديکهدا هه سوڕ نن و ب رەچاوکردنی
بارودۆخی پاسۆک و کوردستان بيکهنه چهک کی ه رش بردنه سهر ههموو ﻻيهک .دەستهی زۆرينهی
سۆکسهش داوای لهبهرچاوگرتنی چهندايهتی و چۆنايهتی بارودۆخی کوردستان و پ گهی پاسۆک و ژيانی
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هاوبيرەکانيان دەکرد .شايانی وەبيره نانهوەيه ،ئهو رۆژانه شهڕی ئ ران و ئ راق له گهرمهيدا بوو،
کوردستان بووبووە مهيدانی ئهو شهڕە نهگريسه ،پ وەندييه سياسيهکانی ريزەکانی کوردايهتی دووچاری
ل کترازان و شهڕی يهکترکردن بووبووەوە .رژ مهکهی سهددامی بهعسی ئهفلهقيش بهرنامه و نهخشهی
راگو زان و تواندنهوە و به عهرەبکردنی کوردی به ئاشکرا راگهياندبوو،چهنديشی پ بکرا،هاوشانی
شهڕەکهی لهگهڵ ئ راندا ،ج بهج ی دەکرد.
له بارودۆخ کی وا داسهپاوی پڕ مهترسيدا ،ئهرکی پارت کی نهتهوەيی بهر له ههر دروشم ،بانگهوازە
بۆ پاراستنی يهک تی و تهبايی ﻻيهنهکان و تکا و هاواری بهردەوامه بۆ يهک تی گوتار و ريزەکانی نهتهوە.
پاسۆک لهم مهيدانهدا ،لهبهردەم بهرپرسيار تييهکی م ژوويی گهورە و ترسناکدا خۆی دەبينييهوە ،بۆيه
تاڕادەی خۆ توانهوە ئامادەگی پ که نانی يهک تی و يهکگرتن و تهبايی لهگهڵ ﻻيهنهکاندا ههبوو.به
مهرج ک که له حوکمی به گهنهويستدا بوو،مهرجی بهه زبوونی بازووی کوردايهتی و سهنگهری
خهبات بۆ پار زگاريی له کورد و کوردستان .پاسۆک ئهمهی دەکرد و له پ ناوی ئهم هيوا و
ئامانجهشدا،قوربانی و باجی زۆری دا .ديارە کارکردن به پ چهوانهی ڕەوتی ئهم گوتارەوە ،مانای نهر نی
و بير و سياسهتی ناکوردايهتی دەنو ن ،بۆيه دەبوو به ههر جۆر ک ب ت ،سۆکسه و پاسۆک خۆی ل
دوورە پهر ز گرن.
مهخابن دەستهی ن وبراو ،نهک ئهمهيان پ ههرس نهدەبوو ،به کو به جۆر ک له سازشييان دادەنا.
ههربۆيه بهردەوام پ داگرييان لهسهر ئهوە دەکرد ،ئهوەی بۆ ئهوان له پايتهختهکانی و تانی ئهوروپا به
ئاسانی دەگووترێ و دەکرێ ،پ ويسته هاوبيرانی کوردستانيش ههروا بکهن.
به ديدی من سهرجهم ک شهی ئهو هاوبيرانه ،ـ ئهگهرچی به دڵ و گيان بۆ کورد و کوردستان دەژيان ـ
له ئاکامی دوورييان له نيشتمان ،ناواقعيبوون و ب ئاگابوون له سروشتی ژيان و ت کۆشان و
پ وەندييهکانی ن و کوردستان و له ههلومهرجی خهبات و گۆڕانکارييهکانهوە سهرچاوەی گرتبوو.
هه بهت ،دابڕان و ل کجودابوونهوە له ههر حيزب و ر کخراو کدا ڕوو بدات،زيان و کاريگهر تی نهر نی
خۆی ههيه .ئهوەی له دەروونی سۆکسهشدا دەکو ،شهڕی دەسه ت و پله و پايه نهبوو ،به کو
نهدۆزينهوەی ڕ گاچارەيهکی ب زيان و هه نهبژاردنی ميکانيزم کی گونجاو و پراکتيکی بوو بۆ
ک شهکان .ئهم بارەش ژينگهيهکی دروست کردبوو ،بارگاوی به توڕەيی هاوبيرانی کوردستان ،که له
شاخ بوون و بارەگايان ههبوو،بهرپرس بوون له ژيانی پ شمهرگه و چارەنووسی حيزب و ئا ی
بيروباوەڕی کوردايهتی .هاوبيرانی کوردستان خۆيان به نهخشهک شی سهرەکی و ئا بهدەست و
سهرچاوەی سياسهتهکه دەزانی،چونکه لهسهر زەمينی واقيعدا بوون ،گيانبازيشيان به کردەوە بۆ دەکرد.
ههموو لق و پۆپهکانی تريش به ئهوروپاشهوە ،به جۆگهله دەزانی .ڕاستيش ههروايه،به چاوی ئهوسا و
ئهق تی ئ ستاشهوە ههميشه،ههر کوردستان گۆڕەپانی ڕاستهقينهی خهبات و ت کۆشانه .ئهم حا هته
ڕەوايهتی کوردايهتی و شۆڕشگ ڕی ڕەهای پ بهخشی بوون .بهس دەبوو ههنگاوەکهيان به ش وز کی
وا تهواو بهرپرسانه هه بگرتايه،ئهو گورزە قورسه لهو کاتهدا له سۆکسه و هاوبيران نهدرێ .مخابن ئهم
حا هتی ڕەوايهتی وەرگرتن و تووڕەييه توندەی کاک ئازاد نو نهرايهتی دەکرد،بووە پهردەيهکی ئهستوور
و ڕ گهی له بيرکردنهوەيهکی عهقﻼنی و چارەسهر کی حهکيمانه گرت .بۆيهکا ئهو زيانهی بهر پهيکهر
و جهستهی سۆکسه و هاوبيران کهوت ،هی کۆی گشتی ههمووانه و سهد ئهفسووس ،نهدەبوو کارەساتی
وا ،له پای هيچ ڕووی بدات .دەب ئهوەش بگووترێ هيچ ﻻيهک ،پﻼنی بۆ ئهم دەرئهنجامه د تهز نه
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دانهڕشت بوو ،به کو ڕووداوەکه بهرههمی ناڕاستهخۆی ڕەنگدانهوەی بارودۆخی نالهبار و ناسروشتی
و ئا ۆزی ناوەوەی کوردستان بوو .شياوی ئاماژە پ دانه ،ئهگهرچی باس له جيابوونهوە و کهرتبوونی
ر کخراو ک و بهرەيهکی هاوبيران دەکهين ،ل جيابوونهوەکه به چاوپۆشی له ههندێ پ شهاتی بچووک،
به ئاشتی و ه منی و ژيوەری به ئهنجام گهيشت .ئهمهش نموونهيهکی دەگمهنی دنيای سياسهت و حيزبی
کوردی و کوردستانييه.
ئهو چهند هاوبيرەی ئهوروپا،به ههموو ش واز ک مام سهلم نيان دەکرد و نهيان دەويست ،ددان بهم
ڕاستييهدا حاشاهه نهگرەدا بن ن و واقيعهکه ،ئهگهرچی تا يش ب ت ،تا دەرەتان و قۆناخ کی باشتر قبو ی
بکهن .ڕەنگه هاوبيرانی ئهوروپاش،ئهوانهی لهم ن وەندا بوون و له نزيکهوە ئاگاداری هه و ستی ئهوروپا
و کوردستان بوون ،وەک پ ويست نهيان توانيب له ن وان ئهم دوو ديدە جياوازەی ـ نهک دژ بهيهکه ـ
هاوبيران دا کاک ئازاد مستهفا و جهمال دا ،ژينگهيهکی ئارام و تهندروست بۆ گفتوگۆ ساز بکهن و
توانايهکی زيات بۆ ل ک نزيکبوونهوەان خهرج بکهن.يان بۆيان نهکراب ت ميانگيرييهکی ئهر نی لهم
ميانهدا بگ ڕن.
به سهرنجدان لهم باسه ،بۆمان دەردەکهوێ ،بۆ سۆکسه و ئ مهی سهرجهم هاوبيرانيش،سهخت و گران
بوو،کهس کی وەک مامۆستا جهمال نهبهز،کارمان له تهکدا نهکات و ما مان لهيهکتر بترازێ .مامۆستا
جهمال جيا لهوەی وەک يهک له دامهزر نهران و برا گهورەی ههمووان تهماشا دەکرا ،ههمان کات،
قورسايی خۆی له گشت مهيدانهکاندا ههبوو .خزمهته ب شومارەکانيشی شتگهل ک نين ناديدە بگير ن.
ههروەها جيابوونهوە بۆ سۆکسه و هاوبيران ،شت کی چاوەڕوان نهکراو و نهگونجاو بوو،ئاخر بير و
فهلسهفه و ر بازی کوردايهتی ،بۆ خۆی کاری بهردەوام لهسهر يهکخستن و تهبايی دەکات ،ئيدی چۆن
دەکرێ هه گرەکانی ل ک دڕندوگ و ناتهبا بن.بهڕاستی شت کی ناقۆ و ج ی پرسيارە!.
بۆيهکا گهرەکه پ لهو ڕاستييه بابهتييه بن ين :به ئهم ماڵ جياييه ،گورز کی گران و زيانی گهورەی
به سۆکسه گهياند ،ل بهو مانايه کوشندە نهبوو ،هاوبيرانی سۆکسه گۆڕ بۆ خۆيان هه کهندن و مهيدانهکه
چۆڵ بکهن.
دوای ئهو ئالۆزی و ناخۆشييانه ،هاوبيران به پهرۆشی و ههو ی ب وچانهوە ،در ژەيان به ت کۆشان و
چاﻻکييهکان دا و سۆکسه پشوو در ژانه ،بهردەوامی به تهمهنی خۆی له قۆناغ کی سهختدا بهج گهياند
و به زوويی ت ی پهڕاند.
شايانی دووپاتکردنهوەيه،ڕەنگه له ڕووی تيورييهوە ههندێ قسه و هه و ستی ئهو کهمه هاوبيرە ،له چهند
خاڵ و قۆناخ کدا ڕاست بووب  .بۆ نموونه له ڕ ی سۆکسهوە ،وەک چهک ک کاريگهر ههندێ گوشار ،
بۆ سهر ئهو ﻻيهنانه دروست بکهين ،واز له سياسهتی نادۆستانه و ناکوردانهی دژايهتی و پهﻻماری
هاوبيرانی نهتهوەيی به نن .يان پتر به ﻻی کوردايهتيدا وەرچهرخ ن و وابهستهی دوژمنانی کوردستان
نهبن .ل ڕادەی مهترسييهکانی سهر هاوبيرانی کوردستان و هه گيرسانی شهڕ کی ن وخۆی ديکهی
براکوژی ،ياخود قو بوونهوە و دڕ ژەک شانی براکوژی ئهگهر کی گهورەتر بوو .چونکه ئهو ه زانهی
تر،ههر ناحهزی فيکری پاسۆک نهبوون ،به که له زۆر هه و ستدا ،دوژمنکارانهش ڕەفتاريان دەکرد و
به دوای بيانووی پووچه دا دەگهڕان ،هه سوکهوتيان توندوتيژتر بکهن بهرامبهر به هاوبيرانی
کوردستان.
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ڕاستييهکی حاشاهه نهگرە ،پاسۆک به ههموو جۆرە ميتۆد ک دژايهتی دەکرا و ههوڵ دەدرا له مهيدانهکهدا
گۆشهگير بکرێ .لهمهش بڤهتر ئهوە بوو ،ئهو ه زانه چهک بهدەست بوون ،نه س يان له پهﻻمار و
کوشتن دەکردەوە و نه له پﻼن و ئاژاوەگ ری خۆيان وازيان دەه نا .داگيرکهرانيش فيتنهگ ڕی ب بڕانهوەيان
له کاردابوو.
ئيدی تۆ له ئهوروپا ههزاران بهياننامهت دەکردايه و سهدان ناڕەزاييت دەرببڕييايه و چهندين خۆپيشاندانت
ساز بکردايه ،چارەسهری ئهو ک شانهی پ نهدەکرا و نهدەبووە فريادڕەسی ،پاسۆک و پرسه نهتهوەييهکه.
ئهوەيشی ناب له بيرمان بچ ئهوەيه ،لهو قۆناخهدا ،زياتر ئهق تی که هگايهتی و ملهوڕی و قبو نهکردنی
يهکتر و بانگاشهی حاکم و قارەمانی گۆڕەپان له ن و ه زەکان دا زاڵ بوو ،نهک پرنسيپ و باوەڕی
هاوچارەنووسی و هاوخهباتی ڕاستهقينه و هاوتا و تهندروست.
ههقيقهتی مهسهلهکهش ئهوە بوو،به ئهوان /ﻻيهنهکانی ديکه ،زۆرجاران زياد له ناحهز و هاوپهيمانی
ڕەفتاری خراپيان بهرامبهر به پاسۆک دەکرد ،ل ههر نهدەکرا ،ئ مه له ژ ر پهردەی هاوپهيمانيدا بهو
ش وە زبر و زەقه ،ه رش بکهينه سهريان و دەب ددان بهو ڕاستييهشدا بن ين ،لهگهڵ ئهوەشدا که پاسۆک
باوەڕی پ ی بهو دۆخه نهبوو ،هاوزەمانيش ههر پ شی نهدەکرا.
دەرئهنجامی ئهم ملمﻼن ه منانه ،هاوبيرانی ديکهش،که ز تر له ٦/٥ی پ کدەه نا و زۆرايهتی
ڕەهابووين،له ئاکامی خو ندنهوەيهکی بهديقهتی بابهت و مهسهلهکان ،لهبهر ڕۆشنايی ئهم ڕاستييه
به گهنهويستانهدا ،هه و ستمان بهﻻی هاوبيرانی کوردستاندا شکايهوە .ئهم بڕيار و هه و ستهش ،به پ ی
هيچ پﻼن و فڕوف ڵ و ڕەنگدانهوەی خۆشهويستی يان ڕک لهم يان لهو نهبوو ،ياخود گو ڕايه ی کو رانه
نهبوو ،بۆ هيچ کهس و ﻻيهک .به کو کتومت لهگهڵ واقيعی دۆخه سهپاوەکهدا ،جووت دەهاتهوە و ئهوسا
و ئ ستاشی لهسهر ب ت ،ههر خهباتی ناوەوەی و ت،لهبهرتر و گرنگتر و سهنگينترە ،لهوەی لهدەرەوەی
و ت ئهنجام دەدرێ .ئهمهش مانای کهمکردنهوەی بايهخی چاﻻکی و ت کۆشانی دەرەوەی کوردستان
نييه.
بهههرحاڵ ئهوەی نهدەبوو ڕوو بدات ،لهدەست دەرچوو و قهوما ،گهر سينهفراوانی و ئاوەز کی
زرنگانهتر و پشوودر ژتر و ڕۆح کی گهورەتری بهرپرسيار تی و وردبينی و ئايندە خو ندنهوەيهکی
باشتر له ئارادابوايه،ئاکام بهوە نهدەچوو که پ ی گهشت .
خۆ ههر نهب ت دەکرا ،ئهو ک شهيه ،لهسهر بنچينهی کارسازييهک يان جۆرە ر کهوتن کی ژ ربهژ ر و
تاکتيکئام ز ،چارەسهر بکرايه،تا ههلومهرج کی باشتر سهری هه دەدا .بۆ نموونه دەکرا:

١ـ پاسۆک،بهجۆر ک له جۆرەکان خۆی لهبهرههم و بۆچوونهکانی جهمال نهبهز دوورەپهر ز بکات.
ئهوانهی ت بينييان لهسهر دروست دەبوو.
٢ـ مامۆستا جهمال نهبهز ڕازی بوايه ،ئهو بهرههمانه به ناوی خۆيهوە ب وبکاتهوە ،نهک به ناوی
سۆکسهوە .به واتايهکی ديکه لهمهيدانی ديکهدا ـ ڕۆشنبيريی و فکری ئازاد داـ  ،کار بکات بۆ بيروباوەڕی
کوردايهتی .بهمهش هاوسهنگ تی خهباتی ناوەوە و دەرەوە دەهاته کايهوە و ههر ﻻيهک دەيتوانی بڕەک
سهربهستر کارەکانی بکات.
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٣ـ ههر بۆ ڕای گشتی ناد خوازانهش بوايه ،ڕوونکردنهوەيهک لهم بارەوە ب وبکرايهتهوە.
به م ل ک ت نهگهيشتن و دەرنهچوون لهو کو رە ڕ يه ،بهو دەرئهنجامه گهيشت بيروبۆچوونی جياواز
هاته کايهوە و گرژييهکان تا دەهات زەق دەبۆوە ،دوا و ستگه گهيشته ئهوەی له سا ی  ١٩٨٥دا ک شهکه
بهم جۆرە يهکا بکر تهوە:
ـ داوا لهو دەستهيه کرا ،بچنهوە /ب نهوە کوردستان و ئهوان چی به باش دەزانن ،له بيروبۆچوون و
ش وازی سياسهتکردن بيکهن و بي ن ،سهرکردايهتی و بنکردايهتی پاسۆک له خزمهتی بۆچوونهکانيان
دا دەبن .ل ئهمان به هيچ ش وەيهک بهم داوايه ڕازی نهبوون و خۆيان خسته ن و ل کدانهوەی
سهيروسهمهرە و کهوتنه هۆنينهوەی چيرۆکی نادروستهوە.
ـ يان ئهوەتا ،سۆکسه ،دەب ت ڕەنگدەرەوەی سياسهتی گشتی پاسۆک ب ت .ناکرێ پاسۆک له بهرە و
هاوپهيمان تی دا ب ت ،لهگهڵ ﻻيهنهکانی کورد و کوردستانيدا ،که فهرزی قۆناخ و گۆڕەپانهکه بوو .به م
سۆکسه له ئهوروپاوە ه رش و قسهی توند بهرامبهر بهو ﻻيهنانه بکات و سهروبهری گوتاری خۆی
تهرخانی دژايهتی ﻻيهنهکان بکات .ئاخر هاوپهيمان تی و هاوچارەنووسيش پرنسيب و نهريتی خۆی
ههيه.ڕاسته ههندێ ﻻيهن پ ڕەوی ل ناکهن و ههر سات و کات بهپ ی بهرژەوەندی خۆيان
هه يدەسووڕ نن،به م بۆ پارت کی نهتهوەيی وەک پاسۆک ،نهدەکرا به پ ودانگی ئهوان هه سوکهوت بکات
و وەک ﻻيهنهکانی ديکه خهمسارد و تاکتيکباز ب ت ،لهگهڵ ئهم داوا ژياريی و ههستيارە .پاسۆک ناچار
بوو ،به پ ی ناسنامهی نهتهوەيی خۆی ،له مهيدانی ههوڵ بۆ يهک تی و تهبايی بزاڤی کوردايهتی کار
بکات .له کات کدا،وەک م ژوو بۆی تۆمار کردووين و نيشانمان دەدات ،به در ژايی دووههزارسا هی
ڕابردوومان ،ناتهبايی و نا يهکگرتوويی هۆکار کی بهرههست و بهرچاوی ن گهتيڤی ت شکان و
نسکۆکانمان بووە.
دواجار،ئهو هاوبيرانه ريزەکانی سۆکسهيان ج ه شت و سهرەتا ويسترا به ناوی سۆکسهوە کار بکهن ،ل
بۆيان مهيسهر نهبوو .هاوکات بۆ ماوەيهک دژی سۆکسهی دايک وەستانهوە .ئهوەشيان بۆ نهچووە سهر.
به م سۆکسهی زۆرينهی رەها ،ههرماو و بهردەوام بوو لهسهر چاﻻکييهکانی و کۆنفرانس ک له و تی
سويد ،له رۆژانی  ٤و  ٥ی کانوونی دووەمی  ١٩٨٦دا گيرا و بهدوورودر ژی باس له ک شهکان کرا به
ڕ زەوە ئاماژە به نابهرپرسيار تی خۆی له بهرههمهکانی مامۆستا جهمال ڕاگهياند .دواتر له رۆژانی
٢٥ـ ١٩٨٦/٧/٢٧دا ،ئهو کهمه هاوبيرە له هانۆڤهر کۆنگرەيهکيان به ئامادەبوونی چهند کهس گرت و
به بهياننامهيهک ﻻی خۆيانهوە سۆکسهيان هه وەشاندەوە .به م سۆکسه تا نزيکی بيست ساڵ دوای ئهوەش
ههر مايهوە و در ژەی به چاﻻکييهکانی دا.
شايانی ئاماژە پ دانه،ههر ئهم دەستهيه،پاشان ر کخراو کی تريان به ناوی "کۆمه هی يهکسانی و ئازاديی
کورد)کۆياک(،له  ١٩٨٧/٤/٤دا ڕاگهياند .له کات کدا ئ مه ئهم ههنگاوەمان گهل پ باش بوو ،ل ههر
ئهو ڕاگهياندن و ب وکردنهوەی پ ڕەو و پرۆگرامهکهيان بوو ،دەنا له مهيداندا به مردوويی هاته ژيانهوە
و هيچی ديکهی بهدوادا نههات.
ج ی خۆيهتی ئاماژە بهوە بدەين،خودی پاسۆکيش له تهک سياسهتی ،هاو بهرە و هاوپهيمانهکی ،له ههموو
کاروبارەکاندا تهواو هاوڕا و هاوستراتيژ نهبوو .پاسۆک ههردەم له پرسه ستراتيژی و بنهما گشتييهکانی
کوردايهتيدا پ داگری خۆی،لهسهر ئامانج و دروشمهکانی دەکرد و به گهش لهم ڕووەوە زۆرن .به م
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سهرباری ئهم ڕاستيانهش ديسان ههر نهدەکرا ،لهو قۆناخه ههستيارەدا ،ملمﻼن کانيان لهگه دا قو تر
بکهينهوە،ستراتيژ و تاکتيک ج گۆڕک يان پ بکرێ و داگيرکهر و دوژمنه سهرەکييهکهمان لهبير
خۆمان ببردايهتهوە و ههر شهڕی ﻻيهنه کوردييهکانمان بکردايهته ئامانج  .ئاخر بهڕاستی ،ڕاگو زان و
گهمارۆدان،که پاشان هه هبجه و ئهنفالی بهدوادا هات کورد و کوردستان ،لهبهردەم قڕبوون و
سووتماککردندا بوون و ههڕەشهی مهترسيدار بهسهر چارەنووسی کوردەوە بوو.
هه بهت ههموو ئهوەش دەزانين ،ئهو ﻻيهنانه بهوش وەيهی خۆيان باوەڕيان پ ی بوو ،خهباتی چهکدارييان
دەکرد .به باش و خراپ خۆيان لهو م ژووە بهرپرسن .واقيعهکهش وابوو،ههر دەبوو پ وەندی به
شو ن کهوە بکر ت.ئ ران لهشهڕی خو ناويدا له دژی ع راق ت وەگﻼ بوو ،ه زی پ شمهرگه لهسهر
سنوورەکان گيرسابووەوە ،ئيدی تهواوی ﻻيهنهکان ،به ش وەيهکی ئۆتۆماتيکی ،ببوونه دۆستی ئ ران و له
ئ ران ن زيک بوون،وەک دە ن  :دوژمنی دوژمنهکهم دۆستمه ..ئهمهش وای کردبوو ،ه زەکان بۆيان
هه نهدەسوڕا ،بهههمان زمان و سياسهت ،رووبهرووی ئ رانيش ببنهوە .شهڕی سهرەکيش لهدژی
ههڕەشه و مهترسييهکانی دەو هتی ع راق بوو .کۆمه گای ن ودەو هتيش به رۆژهه ت و رۆژئاواوە،له
ئاست مهرگهساتی کورد ،ب دەنگی و چاونووقاندن و گوێ قهپاتکردنيان هه بژارد بوو.
هه بهت ،دابڕان و ل کجودابوونهوە له ههر حيزب و ر کخراو کدا ڕوو بدات،زيان و کاريگهر تی نهر نی
خۆی ههيه .ئهوەی له دەروونی سۆکسهشدا دەکو ،شهڕی دەسه ت و پله و پايه نهبوو ،به کو
نهدۆزينهوەی ڕ گاچارەيهکی ب زيان و هه نهبژاردنی ميکانيزم کی گونجاو و پراکتيکی بوو بۆ
ک شهکان .ئهم بارەش ژينگهيهکی دروست کردبوو ،بارگاوی به توڕەيی هاوبيرانی کوردستان ،که له
شاخ بوون و بارەگايان ههبوو،بهرپرس بوون له ژيانی پ شمهرگه و چارەنووسی حيزب و ئا ی
بيروباوەڕی کوردايهتی .هاوبيرانی کوردستان خۆيان به نهخشهک شی سهرەکی و ئا بهدەست و
سهرچاوەی سياسهتهکه دەزانی،چونکه لهسهر زەمينی واقيعدا بوون ،گيانبازيشيان به کردەوە بۆ دەکرد.
ههموو لق و پۆپهکانی تريش به ئهوروپاشهوە ،به جۆگهله دەزانی .ڕاستيش ههروايه،به چاوی ئهوسا و
ئهق تی ئ ستاشهوە ههميشه،ههر کوردستان گۆڕەپانی ڕاستهقينهی خهبات و ت کۆشانه .ئهم حا هته
ڕەوايهتی کوردايهتی و شۆڕشگ ڕی ڕەهای پ بهخشی بوون .بهس دەبوو ههنگاوەکهيان به ش وز کی
وا تهواو بهرپرسانه هه بگرتايه،ئهو گورزە قورسه لهو کاتهدا له سۆکسه و هاوبيران نهدرێ .مخابن ئهم
حا هتی ڕەوايهتی وەرگرتن و تووڕەييه توندەی کاک ئازاد نو نهرايهتی دەکرد،بووە پهردەيهکی ئهستوور
و ڕ گهی له بيرکردنهوەيهکی عهقﻼنی و چارەسهر کی حهکيمانه گرت .بۆيهکا ئهو زيانهی بهر پهيکهر
و جهستهی سۆکسه و هاوبيران کهوت ،هی کۆی گشتی ههمووانه و سهد ئهفسووس ،نهدەبوو کارەساتی
وا ،له پای هيچ ڕووی بدات .دەب ئهوەش بگووترێ هيچ ﻻيهک ،پﻼنی بۆ ئهم دەرئهنجامه د تهز نه
دانهڕشت بوو ،به کو ڕووداوەکه بهرههمی ناڕاستهخۆی ڕەنگدانهوەی بارودۆخی نالهبار و ناسروشتی
و ئا ۆزی ناوەوەی کوردستان بوو .شياوی ئاماژە پ دانه ،ئهگهرچی باس له جيابوونهوە و کهرتبوونی
ر کخراو ک و بهرەيهکی هاوبيران دەکهين ،ل جيابوونهوەکه به چاوپۆشی له ههندێ پ شهاتی بچووک،
به ئاشتی و ه منی و ژيوەری به ئهنجام گهيشت .ئهمهش نموونهيهکی دەگمهنی دنيای سياسهت و حيزبی
کوردی و کوردستانييه.
ئهو چهند هاوبيرەی ئهوروپا،به ههموو ش واز ک مام سهلم نيان دەکرد و نهيان دەويست ،ددان بهم
ڕاستييهدا حاشاهه نهگرەدا بن ن و واقيعهکه ،ئهگهرچی تا يش ب ت ،تا دەرەتان و قۆناخ کی باشتر قبو ی
بکهن .ڕەنگه هاوبيرانی ئهوروپاش،ئهوانهی لهم ن وەندا بوون و له نزيکهوە ئاگاداری هه و ستی ئهوروپا
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و کوردستان بوون ،وەک پ ويست نهيان توانيب له ن وان ئهم دوو ديدە جياوازەی ـ نهک دژ بهيهکه ـ
هاوبيران دا کاک ئازاد مستهفا و جهمال دا ،ژينگهيهکی ئارام و تهندروست بۆ گفتوگۆ ساز بکهن و
توانايهکی زيات بۆ ل ک نزيکبوونهوەان خهرج بکهن.يان بۆيان نهکراب ت ميانگيرييهکی ئهر نی لهم
ميانهدا بگ ڕن.
به سهرنجدان لهم باسه ،بۆمان دەردەکهوێ ،بۆ سۆکسه و ئ مهی سهرجهم هاوبيرانيش،سهخت و گران
بوو،کهس کی وەک مامۆستا جهمال نهبهز،کارمان له تهکدا نهکات و ما مان لهيهکتر بترازێ .مامۆستا
جهمال جيا لهوەی وەک يهک له دامهزر نهران و برا گهورەی ههمووان تهماشا دەکرا ،ههمان کات،
قورسايی خۆی له گشت مهيدانهکاندا ههبوو .خزمهته ب شومارەکانيشی شتگهل ک نين ناديدە بگير ن.
ههروەها جيابوونهوە بۆ سۆکسه و هاوبيران ،شت کی چاوەڕوان نهکراو و نهگونجاو بوو،ئاخر بير و
فهلسهفه و ر بازی کوردايهتی ،بۆ خۆی کاری بهردەوام لهسهر يهکخستن و تهبايی دەکات ،ئيدی چۆن
دەکرێ هه گرەکانی ل ک دڕندوگ و ناتهبا بن.بهڕاستی شت کی ناقۆ و ج ی پرسيارە!.
بۆيهکا گهرەکه پ لهو ڕاستييه بابهتييه بن ين :به ئهم ماڵ جياييه ،گورز کی گران و زيانی گهورەی
به سۆکسه گهياند ،ل بهو مانايه کوشندە نهبوو ،هاوبيرانی سۆکسه گۆڕ بۆ خۆيان هه کهندن و مهيدانهکه
چۆڵ بکهن.
دوای ئهو ئالۆزی و ناخۆشييانه ،هاوبيران به پهرۆشی و ههو ی ب وچانهوە ،در ژەيان به ت کۆشان و
چاﻻکييهکان دا و سۆکسه پشوو در ژانه ،بهردەوامی به تهمهنی خۆی له قۆناغ کی سهختدا بهج گهياند
و به زوويی ت ی پهڕاند.
شايانی دووپاتکردنهوەيه،ڕەنگه له ڕووی تيورييهوە ههندێ قسه و هه و ستی ئهو کهمه هاوبيرە ،له چهند
خاڵ و قۆناخ کدا ڕاست بووب  .بۆ نموونه له ڕ ی سۆکسهوە ،وەک چهک ک کاريگهر ههندێ گوشار ،
بۆ سهر ئهو ﻻيهنانه دروست بکهين ،واز له سياسهتی نادۆستانه و ناکوردانهی دژايهتی و پهﻻماری
هاوبيرانی نهتهوەيی به نن .يان پتر به ﻻی کوردايهتيدا وەرچهرخ ن و وابهستهی دوژمنانی کوردستان
نهبن .ل ڕادەی مهترسييهکانی سهر هاوبيرانی کوردستان و هه گيرسانی شهڕ کی ن وخۆی ديکهی
براکوژی ،ياخود قو بوونهوە و دڕ ژەک شانی براکوژی ئهگهر کی گهورەتر بوو .چونکه ئهو ه زانهی
تر،ههر ناحهزی فيکری پاسۆک نهبوون ،به که له زۆر هه و ستدا ،دوژمنکارانهش ڕەفتاريان دەکرد و
به دوای بيانووی پووچه دا دەگهڕان ،هه سوکهوتيان توندوتيژتر بکهن بهرامبهر به هاوبيرانی
کوردستان.
ڕاستييهکی حاشاهه نهگرە ،پاسۆک به ههموو جۆرە ميتۆد ک دژايهتی دەکرا و ههوڵ دەدرا له مهيدانهکهدا
گۆشهگير بکرێ .لهمهش بڤهتر ئهوە بوو ،ئهو ه زانه چهک بهدەست بوون ،نه س يان له پهﻻمار و
کوشتن دەکردەوە و نه له پﻼن و ئاژاوەگ ری خۆيان وازيان دەه نا .داگيرکهرانيش فيتنهگ ڕی ب بڕانهوەيان
له کاردابوو.
ئيدی تۆ له ئهوروپا ههزاران بهياننامهت دەکردايه و سهدان ناڕەزاييت دەرببڕييايه و چهندين خۆپيشاندانت
ساز بکردايه ،چارەسهری ئهو ک شانهی پ نهدەکرا و نهدەبووە فريادڕەسی ،پاسۆک و پرسه نهتهوەييهکه.
ئهوەيشی ناب له بيرمان بچ ئهوەيه ،لهو قۆناخهدا ،زياتر ئهق تی که هگايهتی و ملهوڕی و قبو نهکردنی
يهکتر و بانگاشهی حاکم و قارەمانی گۆڕەپان له ن و ه زەکان دا زاڵ بوو ،نهک پرنسيپ و باوەڕی
هاوچارەنووسی و هاوخهباتی ڕاستهقينه و هاوتا و تهندروست.
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ههقيقهتی مهسهلهکهش ئهوە بوو،به ئهوان /ﻻيهنهکانی ديکه ،زۆرجاران زياد له ناحهز و هاوپهيمانی
ڕەفتاری خراپيان بهرامبهر به پاسۆک دەکرد ،ل ههر نهدەکرا ،ئ مه له ژ ر پهردەی هاوپهيمانيدا بهو
ش وە زبر و زەقه ،ه رش بکهينه سهريان و دەب ددان بهو ڕاستييهشدا بن ين ،لهگهڵ ئهوەشدا که پاسۆک
باوەڕی پ ی بهو دۆخه نهبوو ،هاوزەمانيش ههر پ شی نهدەکرا.
دەرئهنجامی ئهم ملمﻼن ه منانه ،هاوبيرانی ديکهش،که ز تر له ٦/٥ی پ کدەه نا و زۆرايهتی
ڕەهابووين،له ئاکامی خو ندنهوەيهکی بهديقهتی بابهت و مهسهلهکان ،لهبهر ڕۆشنايی ئهم ڕاستييه
به گهنهويستانهدا ،هه و ستمان بهﻻی هاوبيرانی کوردستاندا شکايهوە .ئهم بڕيار و هه و ستهش ،به پ ی
هيچ پﻼن و فڕوف ڵ و ڕەنگدانهوەی خۆشهويستی يان ڕک لهم يان لهو نهبوو ،ياخود گو ڕايه ی کو رانه
نهبوو ،بۆ هيچ کهس و ﻻيهک .به کو کتومت لهگهڵ واقيعی دۆخه سهپاوەکهدا ،جووت دەهاتهوە و ئهوسا
و ئ ستاشی لهسهر ب ت ،ههر خهباتی ناوەوەی و ت،لهبهرتر و گرنگتر و سهنگينترە ،لهوەی لهدەرەوەی
و ت ئهنجام دەدرێ .ئهمهش مانای کهمکردنهوەی بايهخی چاﻻکی و ت کۆشانی دەرەوەی کوردستان
نييه.
بهههرحاڵ ئهوەی نهدەبوو ڕوو بدات ،لهدەست دەرچوو و قهوما ،گهر سينهفراوانی و ئاوەز کی
زرنگانهتر و پشوودر ژتر و ڕۆح کی گهورەتری بهرپرسيار تی و وردبينی و ئايندە خو ندنهوەيهکی
باشتر له ئارادابوايه،ئاکام بهوە نهدەچوو که پ ی گهشت .
خۆ ههر نهب ت دەکرا ،ئهو ک شهيه ،لهسهر بنچينهی کارسازييهک يان جۆرە ر کهوتن کی ژ ربهژ ر و
تاکتيکئام ز ،چارەسهر بکرايه،تا ههلومهرج کی باشتر سهری هه دەدا .بۆ نموونه دەکرا:

١ـ پاسۆک،بهجۆر ک له جۆرەکان خۆی لهبهرههم و بۆچوونهکانی جهمال نهبهز دوورەپهر ز بکات.
ئهوانهی ت بينييان لهسهر دروست دەبوو.
٢ـ مامۆستا جهمال نهبهز ڕازی بوايه ،ئهو بهرههمانه به ناوی خۆيهوە ب وبکاتهوە ،نهک به ناوی
سۆکسهوە .به واتايهکی ديکه لهمهيدانی ديکهدا ـ ڕۆشنبيريی و فکری ئازاد داـ  ،کار بکات بۆ بيروباوەڕی
کوردايهتی .بهمهش هاوسهنگ تی خهباتی ناوەوە و دەرەوە دەهاته کايهوە و ههر ﻻيهک دەيتوانی بڕەک
سهربهستر کارەکانی بکات.
٣ـ ههر بۆ ڕای گشتی ناد خوازانهش بوايه ،ڕوونکردنهوەيهک لهم بارەوە ب وبکرايهتهوە.
به م ل ک ت نهگهيشتن و دەرنهچوون لهو کو رە ڕ يه ،بهو دەرئهنجامه گهيشت بيروبۆچوونی جياواز
هاته کايهوە و گرژييهکان تا دەهات زەق دەبۆوە ،دوا و ستگه گهيشته ئهوەی له سا ی  ١٩٨٥دا ک شهکه
بهم جۆرە يهکا بکر تهوە:
ـ داوا لهو دەستهيه کرا ،بچنهوە /ب نهوە کوردستان و ئهوان چی به باش دەزانن ،له بيروبۆچوون و
ش وازی سياسهتکردن بيکهن و بي ن ،سهرکردايهتی و بنکردايهتی پاسۆک له خزمهتی بۆچوونهکانيان
دا دەبن .ل ئهمان به هيچ ش وەيهک بهم داوايه ڕازی نهبوون و خۆيان خسته ن و ل کدانهوەی
سهيروسهمهرە و کهوتنه هۆنينهوەی چيرۆکی نادروستهوە.
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ـ يان ئهوەتا ،سۆکسه ،دەب ت ڕەنگدەرەوەی سياسهتی گشتی پاسۆک ب ت .ناکرێ پاسۆک له بهرە و
هاوپهيمان تی دا ب ت ،لهگهڵ ﻻيهنهکانی کورد و کوردستانيدا ،که فهرزی قۆناخ و گۆڕەپانهکه بوو .به م
سۆکسه له ئهوروپاوە ه رش و قسهی توند بهرامبهر بهو ﻻيهنانه بکات و سهروبهری گوتاری خۆی
تهرخانی دژايهتی ﻻيهنهکان بکات .ئاخر هاوپهيمان تی و هاوچارەنووسيش پرنسيب و نهريتی خۆی
ههيه.ڕاسته ههندێ ﻻيهن پ ڕەوی ل ناکهن و ههر سات و کات بهپ ی بهرژەوەندی خۆيان
هه يدەسووڕ نن،به م بۆ پارت کی نهتهوەيی وەک پاسۆک ،نهدەکرا به پ ودانگی ئهوان هه سوکهوت بکات
و وەک ﻻيهنهکانی ديکه خهمسارد و تاکتيکباز ب ت ،لهگهڵ ئهم داوا ژياريی و ههستيارە .پاسۆک ناچار
بوو ،به پ ی ناسنامهی نهتهوەيی خۆی ،له مهيدانی ههوڵ بۆ يهک تی و تهبايی بزاڤی کوردايهتی کار
بکات .له کات کدا،وەک م ژوو بۆی تۆمار کردووين و نيشانمان دەدات ،به در ژايی دووههزارسا هی
ڕابردوومان ،ناتهبايی و نا يهکگرتوويی هۆکار کی بهرههست و بهرچاوی ن گهتيڤی ت شکان و
نسکۆکانمان بووە.
دواجار،ئهو هاوبيرانه ريزەکانی سۆکسهيان ج ه شت و سهرەتا ويسترا به ناوی سۆکسهوە کار بکهن ،ل
بۆيان مهيسهر نهبوو .هاوکات بۆ ماوەيهک دژی سۆکسهی دايک وەستانهوە .ئهوەشيان بۆ نهچووە سهر.
به م سۆکسهی زۆرينهی رەها ،ههرماو و بهردەوام بوو لهسهر چاﻻکييهکانی و کۆنفرانس ک له و تی
سويد ،له رۆژانی  ٤و  ٥ی کانوونی دووەمی  ١٩٨٦دا گيرا و بهدوورودر ژی باس له ک شهکان کرا به
ڕ زەوە ئاماژە به نابهرپرسيار تی خۆی له بهرههمهکانی مامۆستا جهمال ڕاگهياند .دواتر له رۆژانی
٢٥ـ ١٩٨٦/٧/٢٧دا ،ئهو کهمه هاوبيرە له هانۆڤهر کۆنگرەيهکيان به ئامادەبوونی چهند کهس گرت و
به بهياننامهيهک ﻻی خۆيانهوە سۆکسهيان هه وەشاندەوە .به م سۆکسه تا نزيکی بيست ساڵ دوای ئهوەش
ههر مايهوە و در ژەی به چاﻻکييهکانی دا.
شايانی ئاماژە پ دانه،ههر ئهم دەستهيه،پاشان ر کخراو کی تريان به ناوی "کۆمه هی يهکسانی و ئازاديی
کورد)کۆياک(،له  ١٩٨٧/٤/٤دا ڕاگهياند .له کات کدا ئ مه ئهم ههنگاوەمان گهل پ باش بوو ،ل ههر
ئهو ڕاگهياندن و ب وکردنهوەی پ ڕەو و پرۆگرامهکهيان بوو ،دەنا له مهيداندا به مردوويی هاته ژيانهوە
و هيچی ديکهی بهدوادا نههات.
ج ی خۆيهتی ئاماژە بهوە بدەين،خودی پاسۆکيش له تهک سياسهتی ،هاو بهرە و هاوپهيمانهکی ،له ههموو
کاروبارەکاندا تهواو هاوڕا و هاوستراتيژ نهبوو .پاسۆک ههردەم له پرسه ستراتيژی و بنهما گشتييهکانی
کوردايهتيدا پ داگری خۆی،لهسهر ئامانج و دروشمهکانی دەکرد و به گهش لهم ڕووەوە زۆرن .به م
سهرباری ئهم ڕاستيانهش ديسان ههر نهدەکرا ،لهو قۆناخه ههستيارەدا ،ملمﻼن کانيان لهگه دا قو تر
بکهينهوە،ستراتيژ و تاکتيک ج گۆڕک يان پ بکرێ و داگيرکهر و دوژمنه سهرەکييهکهمان لهبير
خۆمان ببردايهتهوە و ههر شهڕی ﻻيهنه کوردييهکانمان بکردايهته ئامانج  .ئاخر بهڕاستی ،ڕاگو زان و
گهمارۆدان،که پاشان هه هبجه و ئهنفالی بهدوادا هات کورد و کوردستان ،لهبهردەم قڕبوون و
سووتماککردندا بوون و ههڕەشهی مهترسيدار بهسهر چارەنووسی کوردەوە بوو.
هه بهت ههموو ئهوەش دەزانين ،ئهو ﻻيهنانه بهوش وەيهی خۆيان باوەڕيان پ ی بوو ،خهباتی چهکدارييان
دەکرد .به باش و خراپ خۆيان لهو م ژووە بهرپرسن .واقيعهکهش وابوو،ههر دەبوو پ وەندی به
شو ن کهوە بکر ت.ئ ران لهشهڕی خو ناويدا له دژی ع راق ت وەگﻼ بوو ،ه زی پ شمهرگه لهسهر
سنوورەکان گيرسابووەوە ،ئيدی تهواوی ﻻيهنهکان ،به ش وەيهکی ئۆتۆماتيکی ،ببوونه دۆستی ئ ران و له
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ئ ران ن زيک بوون،وەک دە ن  :دوژمنی دوژمنهکهم دۆستمه ..ئهمهش وای کردبوو ،ه زەکان بۆيان
هه نهدەسوڕا ،بهههمان زمان و سياسهت ،رووبهرووی ئ رانيش ببنهوە .شهڕی سهرەکيش لهدژی
ههڕەشه و مهترسييهکانی دەو هتی ع راق بوو .کۆمه گای ن ودەو هتيش به رۆژهه ت و رۆژئاواوە،له
ئاست مهرگهساتی کورد ،ب دەنگی و چاونووقاندن و گوێ قهپاتکردنيان هه بژارد بوو.

ڕ کخراوی سۆکسه ،لهگهڵ دامهزراندنيدا ،بهم دروشمه خۆی ناساند :داوودەزگای خو ندکارانی
سۆسياليستی کورد له ئهوروپا ،ڕ کخراو کی خو ندکارانهيه بۆ ئهو ئامانجانه ت دەکۆش ت که ر کخراوە
خو ندکارە سۆسياليستهکانی کوردستان بۆی ت دەکۆشن.ئهو ئامانجانهی که له دروشمی خو ندکارانهی
سۆسياليستانهی )خو ندەواری يهکی کوردانه( و)پهروەردەيهکی سۆسياليستانه(دا خۆی دەنو ن ت.ب
گومان ههل و مهرجی تايبهتی ئهوروپا لهﻻيهن ر کخراومانهوە پ ش چاو دەگير ت.
ئامانجهکانی ر کخراو و چۆنيهتی بهدەسته نانی مافی ئهندام تی ،پ کهاتهی ر کخراوەکه و دەرامهتهکهی
له ب ڤۆک کی بچکۆﻻنهدا خستۆته بهردەست.
تا دەمی ل کترازانهکه بهم پ ڕەوە و لۆگۆکهيهوە سۆکسه کاری کرد .پاش ئهوە ،له کۆنفرانس و کۆنگرەی
پ نجهوە لۆگۆ و پ ڕەوپرۆگرامی سۆکسه گۆڕدراو به پ شهکييهکی خهست و خۆڵ لهسهر پرسی نهتهوايهتی
و ئينجا ئاماژە به گۆڕانی دروشمی ر کخراو دەدرێ و دەب ته  ):له پ ناوی ڕۆشنبيری يهکی پ شکهوتووانه
و سۆسياليستانه ،بۆ پاراستتن و گهشهپ دانی کولتووری نهتهوەييانه( .ئامانجی گشتی يهکانی ر کخراومان
دەنو ن  .دواتر له هه کهوت و ياسا گشتی يهکانی ر کخراو و ئامانجهکانی ڕ کخراو و بهدەسته نانی
مافی ئهندام تی و چوارچ وە ر کخستنهکانی سۆکسه ڕوون کراوەتهوە.

کۆنگرەکانی سۆکسه:
 ١ـ کۆنگرەی دامهزراندن له ١٩٨٠/٩/١١دا،له شاری ميونيخ/ئه مانيا.
 ٢ـ کۆنگرەی دووەم له  ٢٣ـ  ١٩٨٣/٩/٢٥له شاری ميۆنيخ ئه مانيا .له ژ ر دروشمی
" ههموو ه ز و ووزە و توانايهکی بهفهڕ له پ ناوی سهرخستنی ک شهی نهتهوەکهماندا"
 ٣ـ له  ١٨ـ ١٩٨٤/٨/١٩له شاری ستۆکهۆ م سويد .له ژ ر دروشمی
" تا ملکهچی يهکی نهخستووين،با بۆ ئازاديی يهکگرين" دروشم و شادەماری پاسۆک.
 ٤ـ له  ٢٦ـ  ١٩٨٥/٧/٢٨له شاری بهرلينی رۆژاوا ئه مانيا له ژ ر دروشمی
" ئازادی و سهربهستی نهک ديلي تی و ژ ردەستی " دروشم و شادەماری پاسۆک.
 ٥ـ له  ٥ـ ١٩٨٦/٧/٧له شاری بهرلينی رۆژاوا ئه مانيا لهژ ر دروشمی
" بهرەو يهکگرتنی کۆڕ و کۆمه ه سياسی و پيشهييهکان له دەرەوەی کوردستان بۆ ناساندنی خهباتيی
رەوای نهتهوەکهمان به جيهانی دەرەوە "
 ٦ـ  ٧/٣١و  ١ـ  ١٩٨٧/٨/٢له شاری کۆپنهاگن دانيمارک لهژ ر دروشمی
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" بۆ يهکخستنی خهباتی خو ندکاران له دەرەوەی و ت له چوارچ وەی ر کخراو کی کورديدا"
٧ـ له  ١٤ـ ١٩٨٩/٧/١٦له شاری شتوتگارت ئه مانيا لهژ ر دروشمی
" با کوردايهتی و کوردستانی بوون،بزو نهری خهباتی خو ندکاران ب ت له دەرەوەی کوردستان،له
چوارچ وەی ر کخراو کی خو ندکاری سهرانسهری پتهودا"
 ٨ـ له  ١١ـ ١٩٩٣/٩/١٢له شاری بهرلين ئه مانيا له ژ ر دروشمی
"پشتگيريی بزوتنهوەی رزگاريخوازی کورد له کوردستان ئهرکی سهرەکيمانه"

ج ی باسه،که چهندين کۆنفرانس و کۆبوونهوەی گشتی و دەستهی بهڕ وەبهرايهتی دەکرا و هاوبيران له
پهيوەندييهکی توندوتۆ ی ر کخراوەييدا بوون.بۆ بهشداريکردن لهم کۆنگرانهدا ،بهشی ههرە زۆری
هاوبيران له شارەکانی جياجياکانی و تانی ئهوروپاوە لهسهر ئهرک و گيرفانی خۆيان دەهاتنه شو نی
کۆنگرە .شو ن بۆ کۆنگرە بهکرێ دەگيرا و مانهوەش ههر خهرجی بوو زۆربهی ههرە زۆری جارەکان
لهسهر گيرفانی هاوبيران .له بهرلين و ستۆکهۆ م،به تايبهت ،هاوبيران دەبوونه ميوانی هاوبيرانی ئهو
شارانه ،چونکه ژمارەی هاوبيران و دۆستان فرە بوو .
لهم کۆنگرانهدا بانگهواز ،راگهياندن ،بڕياری کۆنگرە بۆ دەرەوە و بۆ ن وخۆ دەردەکرا ...ميوان کی زۆر
به تايبهت ﻻيهنه کوردی و کوردستانييهکان و ر کخراو و پارته دۆستهکان له کورد و ب گانه بانگه شت
دەکران و وتار ياخود بروسکهيان دەخو ندرايهوە و ههندێ جاريش سهمينا و کۆڕ گ ڕان و ئاههن ساز
دەکرا .هاوبيران به جۆش و خرۆشی چرکهيهک وەستان بۆ گيانبهختکردووانی کوردستان دەوەستان و
به سروودی ئهی رەقيب کۆتايی به کۆنگرە و کۆنفرانسهکان دەهات.

ب وکراوەکانی سۆکسه:
ـ خو ندکاری کورد ٢٨ ،ژمارەی ل دەرچووە،به قهوارەی ٢٠/١٥سم
ژمارە  ، ١کانوونی دوەمی  ٣٦ ، ١٩٨٢ﻻپهڕە.
ژمارە  ،٢مارتی  ٦٠ ، ١٩٨٣ل.
ژمارە  ،٣مارتی  ،٥٤ ١٩٨٤ل.
ههتا ئ رە ناونيشانی و تی ئۆتريش /نهمسا ،لهسهر گۆڤاری" خو ندکاری کورد"ە.
ژمارە ،٤کانوونی دووەمی  ٥٤ ، ١٩٨٦ل.
ژمارە  ،٥مارتی  ١٩٨٦،٢٨ل.
ژمارە ،٦ئاياری  ٣٢ ،١٩٨٦ل.
ژمارە  ،٧ئابی  ٥٦ ،١٩٨٦ل .لهم ژمارە بهدواوە،ئارم کی نو ی لهسهر خ.کوردە.
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ژمارە  ،٨تشرينی يهکهمی  ٣٦ ،١٩٨٦ل .لهم ژمارە بهدواوە،خ .کورد له دەزگای چاپهمهنی شههيد
فهرهاد چاپ دەکراو.ئهم ناوە چووە سهر خو ندکاری کورد.
ژمارە  ،٩نهورۆزی  ٣٦ ،١٩٨٧ل.
ژمارە  ،١٠ئاياری  ٣٢ ،١٩٨٧ل.
ژمارە  ،١١شوباتی ٣٦ ،١٩٨٨ل .لهم ژمارە بهدواوە خ .کورد له ئۆرگانهوە کرا به گۆڤار .تادەرفهت
بۆ قه همی ديکهشدا پهيدا ب ت ،بهشداريی بکهن له خزمهتکردن دا و ﻻپهڕەکانی خو ندکار بۆ بير و
قه همهکانی تر وا ب ت.
ژمارە  ،١٢ئهيلوولی  ٦٠ ، ١٩٨٨ل.
ژمارە  ،١٣کانونی دووەمی  ٥٠ ،١٩٨٩ل.
ژمارە  ، ١٤نهورۆزی  ٣٢ ،١٩٨٩ل.
ژمارە  ، ١٥ئهيلوولی  ٦٤ ، ١٩٨٩ﻻپهڕە،تايبهت به کۆچی ناوادەی کاک ئازاد مستهفا.
سهرنچ :له ژمارە  ٤ـ ،١٥خو ندکار له سويد دەردەچوو ناونيشانی ئهو شی لهسهرە.
ژمارە  ، ١٦مارتی  ٧٨ ، ١٩٩٠ل .ناونيشانی دانيمارک لهسهر خو ندکارە.
ژمارە  ،١٧؟بهداخهوە بۆمان پهيدا نهبوو.
ژمارە  ،١٨مارتی  ٤٨ ، ١٩٩٢ل .
ژمارە  ،١٩نهورۆزی  ٦٨، ١٩٩٤ل.
ژمارە  ، ٢٠نهورۆزی  ٥٦ ، ١٩٩٥ل.
ژمارە  ،٢١خهرمانانی  ٦٦ ،١٩٩٥ل.
ژمارە  ،٢٢نهورۆزی  ٥٢ ، ١٩٩٦ل.
ژمارە  ،٢٣نهورۆزی  ٥٢ ،١٩٩٧ل.
ژمارە  ٢٤ـ  ،٢٥گه ر زانی  ١٥٤ ،١٩٩٧ل.
ژمارە  ،٢٦گهﻻو ژی  ٨٦ ،١٩٩٨ل.
ژمارە  ،٢٧نهورۆزی  ٧٠ ،١٩٩٩ل.
ژمارە  ١٠٨ ، ٢٠٠١ ..... ،٢٨ل .تايبهته به کۆچی دوايی هاوبير شهماڵ عهزيز.
سهرنج :له ژمارە  ١٦ەوە،خو ندکاری کورد له ئه مانيا/بهرلين دەرچووە .ههر لهم ژمارەيهشهوە ناوی
مانگ و سا ی کورديی لهسهر خو ندکار بهرچاو دەکهون .بابهتهکانی خو ندکاری و سياسی و م ژوويی
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و ئهدەبی و رۆشنبيريی گشتی بوون،وەرگ ڕان و گهل بابهتی ديکهش بهرچاو دەکهون .خو ندکار به
قهبارەی ،٢١/١٥به بهرگ کی کارتۆنی جوان دەردەچوو.

ـ تروسکه يهک ژمارەی ل دەرچووە له  ،١٩٨٥/٣/١لقی بهرلين و ئه مانيای رۆژاوا دەريدەکرد.هاوبيران
پشکۆ ئهمين و شهماڵ عهزيز سهرپهرشتييان دەکرد.
ـ  Kurdistan Aktuellبه زمانی ئه مانی  ٢ژمارەی ل دەرچوو .هاوبيران :عهبدو
دۆر ت خانی خ زانی و فهرەيدون قازی و هه ۆ بهرزنجهيی ،سهرپهرشتييان دەکرد.

چوارتايی و

سهرباری باری کزی ئابووری و ژيانی سهختی گوزەران و ر کخراوەيی،سۆکسه له پ ناوی ئامانجه
پيرۆزەکانی ،بهردەوام بوو له خزمهتهکانی توانی خهرمان له ناميلکه و کت بی ناياب بخاته ن و کت بخانهی
کوردييهوە.

کت ب و ناميلکهکانی سۆکسه:
 ١ـ کوردستان و تی راپهرين و ئهفسانه و هوم د ..نوسينی ميروسﻼڤ زيگموند و جيری هانزيکا..و.
له ئينگليزييهوە زاگرۆس سيروانی ١٩٨٤
٢ـ ئهکتهر و ريژيسيۆری کورد يه ماز گ ونی و .له ئه مانييهوە کوردۆ عهلی ١٩٨٤
٣ـ کورد و مهسهلهی کورد .م .ﻻزەر ف  ..و.له رووسييهوە کهمال عهلی ١٩٨٤
٤ـ مهسهلهی کورد له پهرلهمانی ئا مانيدا و .له ئه مانييهوە کوردۆ ١٩٨٥
 ٥ـ دوانزە وانه بۆ مندا ن ،عهبدو پهش و لقی هۆ هندە ١٩٨٢
٦ـ فی ظﻼل العمامة  ،لقی سويد ١٩٨٤
٧ـ دەربارەی کۆتاييهاتنی ووتو ژی يهک تی نيشتمانی و ميريی نيشتمانيی!!! سۆکسه ١٩٨٥
٨ـ ئهديب و ئهرکهکانی قۆناخ لهبهر رۆشنايی تاقيکردنهوەکانی ئهوروپای رۆژگاری )ر نيسانس( دا د.
کهمال مهزههر سۆکسه ١٩٨٣
 ٩ـ بيری نهتهوەيی کوردی،جهمال نهبهز ١٩٨٤
١٠ـ ه ند ک لهک شه بنهڕەتيهکانی قوتابخانهی کوردی سۆسياليزم،جهمال نهبهز ١٩٨٤
١١ـ دۆزی ناسيونالی کورد،جهمال نهبهز ١٩٨٥
 ١٢ـ پ وەندار تی کوردی ،جهمال نهبهز ١٩٨٦
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 ١٣ـ سهدان سا ه ،عهبدو پهش و ١٩٩٠
 ١٤ـ کورد له کاريکات ری جيهانی دا  ،هه ۆ بهرزنجهيی و فهرەيدون قازی ١٩٩٥
 ١٥ـ پرۆژەی گاپ،ئه قهيهکی تری کۆلۆنياليزمهکردنی کوردستان ،هه ۆ بهرزنجهيی ٢٠٠٤، ١٩٩٢
چاپی دووەمی بۆی زيادکراوە.
 ١٦ـ کورد و مهسهلهی کهورد  ،ئيسمايل ب شکچی وەرگ ران و ئامادەکردنی ﻻس ١٩٩٢
١٧ـStoppt den Völkermord in Kurdistan,,, SOKSE ,1993
 ١٨ـ هه و ستمان لهمهڕ يهکخستنی ر کخراو و کۆمه ه خو ندکاريه کوری و کوردستانييهکانی دەر ی
وو ت ،سۆکسه ١٩٨٨
 ١٩ـ شانۆ هه و ست و باوەڕ و ڕەسهنايهتی ،ههڤپهيڤين لهگهڵ هونهرمهندی کورد حهمهرەشيد ههرەس
 .٢٠٠٢ئامادەکردنی هه ۆ بهرزنجهيی
کۆميتهی بهڕيوەبهرايهتی سۆکسه ،سهرەتا،له  ١٩٨٠تا سا ی  ١٩٨٥له و تی ئۆتريش /نهمسا بوو،
چونکه هاوبير کاک کوردۆ عهلی ،بهرپرسی يهکهم بوو ،لهوێ نيشتهج بوو .دوای ئهوە ١٩٨٥ـ،١٩٨٨
له و تی سويد بوو ،هاوبير کاک ئاراس وەلی،بهرپرسی يهکهمی سۆکسه بوو .پاشان دەستی له
کارک شايهوە .له  ١٩٨٨ـ ٢٠٠٥کۆميتهی بهڕ وەبهرايهتی سۆکسه له شاری بهرلينی ئه مانيا بوو.
بهش وەيهکی گشتی ئهرکهکانی ڕووبهرووی بهندە بۆوە.
تا پ ش ل ک ترازانهکه ،بهرههم و گ ڕانی سهمينار و نووسينهکانی مامۆستا جهمال نهبهز ،نوسين و
وەرگ ڕانهکانی کاک کوردۆ ،چاﻻکی دەيان هاوبيری تری وەک هاوبيران بروسکه ئيبراهيم،بهختيار
قازی ،ئهحمهد نهقيب و سهﻻح و عومهر و هه ۆ و دەرسيم و کهريم و نيهاد و نهوزاد و گهل هاوبيری
تر بهش کی گرنگی م ژووی سۆکسهيان نهخشاند.
ئهو هاوبيرانهی لهم قۆناخهدا تهواو هاوکار بوون  :فهرەيدون قازی تا سا ی  ،١٩٩١نهريمان گۆمی تا
سهرەتای  ،٢٠٠٠هاوبير شهماڵ عهزيز تا کۆچی دوايی کرد ،هاوبيران بهختيار شهمهيی و عوسمان
تۆفيق و پشکۆ ئهمين،عومهر تۆفيق بهردەوام و زۆر د سۆزانه ..هاوبير عوسمان سهرپهرشتی ههموو
کاروباريی تهکنيکی ر کخراوی دەکرد .هاوبيران شوان خهفاف و ڕەوانشاد فازيل شهفيق و بهختيار
شهمهيی له هۆ هندە .بهختيار شهمهيی،سهردەمان کی زۆر ما پهڕی پاسۆکيشی بهڕ وە دەبرد .له سويد
بورهانی مام تۆفيق و شيرکۆ و حهکيم کاکهوەيس و شهما ی حاجی مهجيد و رزگار شهمهيی تا ١٩٩٢و
فهرەيدون سديق و جوانهمهرگی ڕەوانشاد کاردۆ و ئاراس وەلی تا١٩٨٨و جهمال نيزامهدين و نياز
عهلی و د .کهمال عهلی و ئازادی حاجی سابير و بههزاد چاومار و نهسرەدين و رەوانشاد حهمهچاوشين
و د .عهلی خانهقينی و ماهير عهلی خوشکه يادگار مهحمود و زۆری ديکهش رۆ ی بهرچاويان له
خزمهتکردندا گ ڕاوە .سا ن کی زۆريش هاوبير حهمهکهريم له ئۆپساﻻ /سويد ئهرکی چاپکردنی
ب وکراوەکانی سۆکسهی لهسهر بوو.هاوبير شهما ی حاجی مهجيديش به چاپهمهنييهکانی سۆکسهوە
ماندووبوون کی زۆری ک شا .له بهريتانيا نهبهز و بهرزان عهزيز و فهرەيدون سديق .فهرەنسا رزگار و
کهريم .ههنگاريا د .کهريم .دانيمارک نهريمان و ئاراس و سيروان و نههرۆ .خهباتی ب وچانيان
ڕادەپهڕاند .ئيتاليا شهماڵ و له رۆژاوای ئهلمانياش عهبدو چوارتايی و سهﻻم قادر و له بهرلين ئاوات
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سيتهکی و فهﻻح و ر بوار و بهختيار شابان و ئارام عومهر و عومهر تۆفيق و پشکۆ ئهمين و هه ۆ
بهرزنجهيی و دواتريش کامهران ئهحمهد .سويسرا ،گيانبهختکردوو خاليد ش خ عارف،ئيسماعيل و
نهرويج ،فرياد حهسهن و کهنهدا حهمهڕەشيد ههرەس و گهل هاوبير و ﻻيهنگر و دۆستی تر،که
ناوەکانيانم لهياد نهماوە.
هاوبيرانی سويديش ،ب ستون ئازاد و نهريمان ئهحمهد ،ماوەيهکی زۆر )راديۆی هاوبيران(يان بهڕ وە
دەبرد و خزمهت کی بهرچاويان کرد.
هاوبيرانی بواری راگهياندنيش :مامۆستا جهمال نهبهز ،ڕەوانشاد کوردۆ عهلی،ڕەوانشاد شهماڵ عهزيز،
پشکۆ ئهمين،بهختيار شهمهيی،عوسمان تۆفيق ،فهرەيدون قازی ،عومهر تۆفيق ،حهکيم کاکهوەيس،ئاراس
وەلی ،هه ۆ بهرزنجهيی .

لقهکانی سۆکسه له و تانی ههندەران:
سهرتاسهری و تی سويد،يهک لق بوو .بهرلينی رۆژاوا ،به تهنيا لق ک بوو .ئه مانيای رۆژاوا ،لق ک
بوو .و تی دانيمارک ،و تی هۆ هندە ،و تی سويسرا ،و تی ئينگلستان ،و تی ئيتاليا ،و تی
فهرەنسا ،و تهکانی شورەوی ،و تی ههنگاريا ،و تی کهنهدا و تاک و تهراش له و تانی ديکه
هاوبيرانمان به ناوی سۆکسهوە چاﻻکييان دەکرد.

جۆری چاﻻکييهکان:
يادکردنهوەی بۆنه نهتهوەيی و نيشتمانييهکان.ئاههنگ ڕان له جهژنی نهتهوايهتی نهورۆز ،شۆڕشهکانی
کورد ،يادی هه هبجه و ئهنفال و ڕاپهڕين ،يادی دامهزراندنی حيزبهکان،سازدانی شهوی کوردی و
بهشداری له بۆنهکانی  ١ئايار ،جهژنی کر کاران و بۆنهکانی و تانی خانهخوێ .سازدانی کۆڕ و
سهمينار و کردنهوەی پ شانگای ش وەکاريی و ههو ی ناساندنی کورد و رەههندی جۆرەوجۆرەکانی
فهرههنگهکهی به ب گانه.
ڕ کخستنی خۆپيشاندان و گردبوونهوە و ر پ وان ،به بۆنهی رووداو و پ شهاته ،جۆراوجۆرەکانی
سهرانسهری کوردستانهوە .وەک ه رش و پهﻻمارەکانی داگيرکهران و هه و سته دوژمنکارەکانيان..
گردبوونهوە لهبهردەم با يۆزخانهکانی داگيرکهرانی کوردستان و دەربڕينی ناڕەزايی و پ شکهشکردنی
بيرخهرەوە و نامه به با يۆزخانهی و ته زله زەکانی تری دنيا.
پ وەنديکردن لهگهڵ ب گانهدا و ههو ی پهيداکردنی دۆست و کۆکردنهوەی هاوکاريی بۆ کوردستان و
ئاوارەکان.
دەرکردنی بهياننامه ،بهرامبهر به ههر رووداو و پ شهات ک که له کوردستان ڕوويان دەدا .هاوکات
بهرامبهر به رووداوە جيهانييهکانيش.
نووسينی ياداشت و بيرخهرەوە بۆ و تانی خانهخوێ و زله زەکانی دنيا،لهمهڕ پرسی کوردەوە .به
تايبهت به زمانانی ب گانه ...چهند نموونهيهک:
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دەرکردنی بهيان به زمانه ئهوروپاييهکان ،بۆ نموونه به ئه مانی لهمهڕ زيندانيکردنی ژنه
رۆژنامهنووسی ئه مانی دۆستی کورد)،ه ﻼ شلومب رگهر(که له ﻻيهن دەو هتی تورکياوە لهسهر کورد
خرابووە زيندانهوە .ناردنی نامهی ئاوا بۆ ڕاو ژکاری ئه مانی شرۆيدەر،لهمهڕ هه و ستی نهر نی و
ناڕۆشنی بهرامبهر به پرسی کورد .ناردنی نامه بۆ گۆرباشۆف،دەربارەی دۆزی کورد.ناردنی
سوپاسنامه بۆ نووسهری گهورەی خاوەن خه تی نۆب ی ئه مانی گيونتهر گراس،لهسهر هه و ستی
ئهر نی لهههمبهر دۆزی کورد .دامهزراندنی پ وەندی لهگهڵ نو نهری گهﻻنی جيهان دا و هاوهه و ست
بوون بهرامبهر به ک شهکانی گهﻻن و مرۆڤايهتی له جيهاندا .وە نواندنی زۆر جۆری تری چاﻻکی.
دەرکردنی بهياننامه ،به بۆنهی ت کڕای پرسهکانی پهيوەست به کوردەوە ،بۆ نموونه :شههيدکردنی
د.قاسملۆ ،شههيدکردنی شهرەفکهندی ،ه رشی تورکيا بۆسهر باشووری کوردستان ،گرتنی ع.
ئۆجهﻻن ،شههيدکردنی .م.ج .رۆژبهيانی ،کۆچی دوايی مامۆستا عهبدو جهوههر ومامۆستا مهسعود
محهمهد و مامۆستا ههژار و مامۆستا شوکور مستهفاوە و تادوايی.
چاپکردنی پۆستهر و پۆستکارت لهمهڕ بارودۆخی کوردستان و ژيانی پڕ له کولهمهرگی و هه مانی
روخساری دز وی داگيرکهران...دروستکردنی مهداليای بهريهخهی کوردستان له ميتال کی تۆکمه و
بهنرخ .سۆکسه و پاسۆک يهکهم ر کخراو بوون بهم کارە هه سان و له بۆنه و چاﻻکييهکاندا پ شکهش
دەکران و ژمارەيهکی زۆريشی ن ردرايهوە بۆ کوردستان.

نامه پا پشتی  /تهزکيه ،دان به کوردە پهنابهرەکان ،له و تانی ئهوروپا بۆ ئهوەی کاروباری پهنابهرييان
بهڕ وە بچ ت .ڕەنگه به سهدان و ههزاران کوردی پهڕاگهندەی ئهوروپا،هاوبير بوو ب ت،ياخود
کورد کی د سۆز و به ئابڕوو،ئ مه به نامهی سۆکسه پا پشتيمان له کهيسهکهی دەکرد ،وەک
هه توويهکی سياسی ددانی پ دا دەنرا ،لهﻻيهن دادگاوە و مافی نيشتهج بوونيان بهدەست دەه نا.
بهشانازييهوە،نامهی پشتگيريی سۆکسه،به يهک له متمانهترين نامهی ڕ کخراوە کوردييه
باوەڕپ کراوەکانی دەرەوەی کوردستان دادەنرا .ههرکهس نامهی پا پشتی سۆکسهی ههبايه ،زۆر کهم
وادەبوو ،کهيسهکهی ڕەت بکرايهتهوە .ئهرشيڤی سۆکسه به سهدان نامهی لهو جۆرەی ت دا پار زراوە.
وە مدانهوەی داخوازييهکانی خو نهرانی خو ندکاری کورد .کۆکردنهوەی کۆمهکی ما ی بۆ ئهو هاوبير
و هاونهتهوەکانمان ،که له کهمپهکانی و تانی ئ ران و پاکستان و و تانی ديکه ل يان قهومابوو .ههر
بۆنه و چاﻻکييهک بووب ت،کوردستانی يان ن ونهتهوەيی ،سۆکسه ئا ی کوردستانی ت دا دەشهکاندەوە.
سۆکسه،تا دەهات پهلوپۆی دەهاويشت و ب وکراوەکانی له ناوەوە و دەرەوەی و ت ب و دەکراوە و
پهيتا پهيتا نامهی داواکاری هاتنه ريزەکانی سۆکسهمان بۆ دەهات.
ج ی ئاماژە پ دانه،سهرجهم ئهم چاﻻکييانه،گهشت و هاتووچۆ بۆ کۆبوونهوە کۆنفراس و پلينۆمهکانی
سۆکسه،دەرکردنی ب وکراوە و چاپهمهنييهکانی سۆکسه و پاسۆک ،ب وکردنهوەی پۆستهر و
پۆستکارت و ئامادەکردنی دروشم و سلۆگان و گ ڕانی ئاههنگ و به کرێ گرتنی شو ن و دەيان
جۆری تری ئهرک و خهرجی ،ههر ههمووی له ئابوونهوەی مانگانهوە لهسهر ئهرکی گيرفانی
ههژارانهی هاوبيران بووە .يهک تاکه پوول ،يارمهتيمان لهکهس و ﻻيهک وەرنهگرتووە .جگه لهو
باربووانهی،له چهند دۆست و کورد کی د سۆزەوە جارەوجار پ مان دەدرا.
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خۆپيشاندان لهبهردەم سهفارەتهکاندا و پرۆت سکردنی سياسهتی ههندێ له و تان و ڕاک شانی باری
سهرنجی ههند کی ديکه و پ شکهشکردنی ياداشت پ يان.
ناردنی ب وکراوەکانی سۆکسه،بۆ مه بهند و ئينستيتووت و ن وەندەکانی کوردی له جيهان دا.

سۆکسه و ڕۆ ی له يهکگرتنهوەی خو ندکارانی سا ی ١٩٨٨دا.
پوختهی کۆبوونهوەکانی يهکگرتنهوەی ر کخراو و کۆمه ه کوردی و کوردستانيهکانی دەرەوەی و ت
له سا ی  ١٩٨٨دا:

دەقی ههموو کۆبوونهوەکانی ئامادەکاری تا گرتنی کۆنگرە و پاشتريش وەک خۆی ب ودەکهمهوە .ئهويش
لهبهر گرنگی پرۆسهکه و بۆ ئهوەی له ڕووی م ژووييهوە بزانرێ چ کارێ بۆ يهکگرتنهوە کراوە و ک
چی کردووە و خهباتی خۆنهويستانهی سۆکسه بۆ چی بووە و چی بهرههم ه ناوە؟! .پ ويسته نرخاندنی
وورد و بابهتی بۆ ئهم ڕووداوە ،له م ژووی بزوتنهوەی خو ندکاراندا بکرێ و گهرەکه م ژوووش
ئاگاداری ئهم چمکهی خهباتی خو ندکاران ب ت ،و ڕۆ ی سۆکسه لهم ميانهدا ،چونکه بايهخی م ژوويی
خۆی ههيه.
بهداخهوە تا ئ ستا،وەک پ ويست ئاوڕ لهم پرسه گرنگه م ژووييهی يهکگرتنهوەی خو ندکاران
نهدراوەتهوە .جگه لهوەی به کرچوکا ی و وەک بابهتی سهرەقه هم نهب باسی نهکراوە .به جارجار
ئهم مهسهله گرنگ و ههستيارە له ﻻيهن چهند کهس کهوە ئاماژەی سهرپ ی پ دراوە .تا ئ ستا نه ڕەوانشاد
کاک د .کهمال فوئاد ،له وتارەکهيدا "چهند زانيارييهک لهبارەی بزووتنهوەی خو ندکارانی کوردەوە له
ههندەران" رابوون ژمارە ١٩/١٨ـ ١٩٩٦دا و نه کاک نهوزاد ئهحمهد له کت بهکهيدا"رۆژنامهگهريی
خو ندکارانی کورد له ئهوروپا و ئهمريکا١٩٤٩،ـ "١٩٩١دا و نه مامۆستا جهمال نهبهز له کت بهکهيدا،که
پ شتر ئاماژەمان پ داوە ،باسی کۆمه ه خو ندکارييهکان دەکهن ،باسيان ل وە نهکردووە .که بهداخهوە
پرس کی وا ههستيار و خهبات کی وا تژی له شانازی خو ندکارانی نهتهوەيی /سۆکسه،ههرگيز ناب ت،
فهرامۆش بکرێ و به ههند وەرنهگير ت.
سهرەتا پ ويسته ئهوە ب م زۆر جار ،باس له يهکگرتن و يهکخستنی کۆمه ه و ر کخراوە خو ندکاريی و
پيشهييهکان کراوە ،بهس دەنگی پهرۆش و جددی کهم بوون ،چونکه ههر ﻻيهک به مهرج و گهز و
پ وانهی بهرژەوەندييهکانی خۆی ،لهو پرسهی دەڕوانی و ههنگاوی بۆ دەنا.
سۆکسه ،تاکه ڕ کخراو ک بوو به شانازييهوە و لهو پهڕی پهرۆشييهوە ،وەک پرنسيپ و ئامانج باوەڕی
بهم پرسه ههبوو ،بۆی ت دەکۆشا و خۆيی و بهرژەوەندييهکانی لهبير چووبووەوە ،له پ ناوی هاتنه دی و
گهيشتن به ئامانجه پيرۆزە .له ﻻپهڕەکانی دواتردا ،ئهم ڕاستييهتان بهرچاو دەکهوێ و به باوەڕ و هه و سته
کردەييهکانمان ئاشنا دەبن و دانپ دانان و گهواهی ﻻيهنهکانی تر دەخو ننهوە ،که چۆن قسه لهسهر
هه و ستی سۆکسه دەکهن ،به ئهوە رۆحی کوردانه و باوەڕی بهزر و گهشی نهتهوەييانهی نهگۆڕ و
چهسپاوی ئ مه بووە بۆ يهکگرتن.
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له کۆبوونهوەيهکی دەستهی با ی بهرەی کوردستانی له ناوەوەی و تدا ،بڕياری يهککرتنهوەی ههموو
ڕ کخراوە پيشهييهکانی ناوەوە و دەرەوەی و ت درا .دوا بهدوای ئهم بڕيارە ،داخوازی يهکگرتنهوە،
ڕەههند کی تری وەرگرت و ههنگاوەکان بهو ئاڕاستهيهدا هه دەنران.
ڕاستييهکی تاڵ و تفت ئهوە بوو ،بزوتنهوەی خو ندکاران لهدەرەوەی و ت ،لهم ژ بوو ١٩٧٥،ـ
،١٩٨٨واته  ١٢ساڵ بوو ،دووچاريی کهرتکهرتبوون و ل کترازان ببوو .هاوزەمان کۆمه ر کخراو
و کۆمه هی نو ش هاتبوونه مهيدانهوە.
سۆکسهش ،له گشت بۆنه و ياد و کۆنگرە و ب وکراوەکانيدا ،به جددی جهختی لهسهر يهکگرتن و تهبايی
بزوتنهوەی خو ندکاران دەکردەوە و ووزە و توانايهکی زۆری خۆی له پ ناوی ئهم ئامانجهدا به خهرج
دا .دروشم و بانگهواز و سهروتاری ب وکراوەکانی ههميشه داوای يهکگرتن بووە ،واته ڕۆح کی بهرزی
بهرپرسيار تی ههبوو بۆ ئهم پرسه و ئامادەبوو ،ههموو پله و پايهکان ببهخش ته ههر ﻻ و کهس  ،به
مهرج لهسهر زەمينهی کوردايهتی ئامادەی يهکگرتن و کارکردن ب ت .له مانگی  ١٩٨٨/١دا ،واته
پ ش کۆنگرەی يهکگرتن ،به ناميلکهيهک) :هه و ستمان لهمهڕ يهکخستنی ڕ کخراو و کۆمه ه
خو ندکارييه کوردی و کوردستانييهکانی دەر ی و ت(سياسهت و ئامانجی خۆمان به ڕوون و ئاشکرا
خستۆته بهردەستی ههموو ﻻيهنهکان .
لهم ناميکهدا،جهختمان لهسهر )يهک تی و يهکخستنی( کۆمه ه خو ندکارييهکان کردووە .له ئهگهر کدا گهر
ئهمهش پ کنههات ،وەک ئهلتهرناتيڤ داوامان کردووە)بهرەيهکی خو ندکاريی( ياخود )کۆميتهی
هاوبهش( پ ک به نرێ .لهم ڕووەوە وەک سۆکسه ،ئامادەکی خۆمان له پ ناوی يهکريزيی خو ندکارانی
کورد دا ،لهسهر زەمينهيهکی کوردانهی تهندروست و مهحکهم ،بۆ ت که بوون و خۆ تواندنهوە،به سوودی
کوردايهتی ڕاگهياندووە.
ئهوە بوو سهروەخت پهرۆشی جددی يهکگرتنهوەی خو ندکاران هاتهپ شهوە ،دەست کرا به کۆبوونهوە و
ئامادەکاريی بۆ گهيشتن بهو ئامانجه .سۆکسه بهب هيچ دوو د ييهک بهگهرمی پ شوازی له بڕيارەکه کرد
و کاری گهورەی بۆ ه نانهدی و گهيشتن به و ستگهی يهکگرتن ئهنجام دا.
پ ش ئهم ههو هش ،له سهرەتای ههشتاکاندا ،لهگهڵ برايانی يۆکسی دا ،ههو هکانی يهکگرتنمان زۆری
ل ک نزيک کردينهوە و گهشتينه دوا قۆناخهکانی يهکگرتن ،ئيدی لهبهر ههندێ بۆچوون و باوەڕ ،کارەکه
به ئهنجام نهگهشت .ئهوان باوەڕيان بهو بهشهی کورد و کوردستان له شوورەوی نهبوو ،سۆکسهش له
ڕووی م ژوويی و نهتهوەيی نهيدەتوانی ئهم بۆچوونه ناڕاسته بسهلم ن .
هاوکات،گهرەکه ئاماژە بهوەش بدەم ،وەک سۆکسه ،چ جار ک ئامادە نهبووين به تهنيا لهگهڵ KSSE
مه بهندی بهرلين،ياخود  AKSAيهکبگرين ،چونکه يهکگرتن لهگهڵ ئهم دوو ﻻيهنهدا به تهنيا ،مانا و
ه مای بلۆکبهندی دەگهياند ،بهرامبهر به ﻻيهنهکهی ديکه و به مانايهکی ديکه ،دەکهوتينه ن و ئهو ملمﻼن
ناپيرۆزەی له ن وان ئهواندا بهرقهرار بوو وە ڕەوتی گرتبوو.که پ مان وا بوو ،لهئاکامدا خزمهتی به
بزوتنهوەی خو ندکاران و ئامانجی يهکگرتنهوە ناکات .به م له تهکياندا ئامادەی ههر هاوکاری
وئهنجامدانی کار کی هاوبهش بووين .
وەک له يادم ب  ،پاش چهندين کۆبوونهوە و قسه لهسهرکردن لهسهر يهکگرتنهوە ،سهرئهنجام رۆژی
 ١٩٨٨/٦/٢٥دەستنيشان کرا به يهکهم ڕۆژی کۆبوونهوە بۆ يهکگرتن.
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ئامادەبووان} کۆمه هی خو ندکارانی کوردله ئهوروپا ـ مه بهندی بهرلين .لهسهر ه ی سياسهتی پارتی
ديموکراتی کوردستان دەچوون بهڕ وە ،کۆمه هی خو ندکارانی کورد له ئهوروپا ـ مه بهندی پراگ.
هاوڕ ی پارتی کۆمهنيستی ع راق بوون ،کۆمه هی خو ندکارانی کوردستان له دەرەوەی و ت ،ئهکسا.
سهر به برادەرانی يهک تی نيشتمانی کوردستان بوون ،ڕ کخراوی خو ندکارانی سۆسياليستی کورد،له
ئهوروپا.هاوبيرانی پارتی سۆسياليستی کوردـ پاسۆک بوون ،کۆمه هی ﻻوان و خو ندکارانی کوردستان،
يۆکسی سهر بهپارتی گهل بوون،کۆما کورد ،ن زيکی کۆمکار بوون{ ...برادەرانی سۆسياليستيش
ڕ کخراو کی ﻻوانی خۆيان ههبوو ،ئامادە نهبوون .وە ههروەها پارتی کر کارانی کوردستانيش
ڕ کخراوی خو ندکارانيان ئامادە نهبوو .کۆبوونهوەکان زۆرينهی له بارەگای کۆمکار بوو له بهرلين.
،١٩٨٨/٦/٢٥ڕۆژی يهکهمی دانيشتنهکان و لهبهر ئهوەی بهش ک له برادەران له و تانی دوورەوە
هاتبوون ،دوو رۆژ و شهو ک بهسهر يهکهوە کۆبوونهوەمان کرد.
کۆبوونهوە به وەستانی خولهک ک بۆ گيانی گشت گيانبهختکردووانی کوردستان دەستی پ کرد .پاشان
ههر ڕ کخراوە خۆی ناساند .
ـ کاک ش خ عهلی)د .خليل جندی( و کاک کاوە ب سارانی نو نهری مه بهندی پراگ.
ـ کاک پيرۆت ئهحمهد  ،کاک حهمهدەمين دەلۆيی و کاک فهوزی ئهسعهد ،نو نهری
مه بهندی بهرلين.
ـ کاک عهبدولموئمن دەشتی و کاک فهﻻح حهسهن ،نو نهری ئهکسا.
ـ هاوبير عوسمان و بهندە)هه ۆ بهرزنجهيی( نو نهری سۆکسه.
ـ کاک ئهبو زەڕ،نو نهری کۆماکورد.
سهرەتا گلهيی و ڕەخنهيهکی توند له ههردوو کۆمه هی پراگ و بهرلين و ئهکسا گيرا .سهبارەت بهو
کۆبوونهوە نه نيی و س قۆ ييهی له ن وان خۆياندا له ڕۆژانی ١١ـ،١٩٨٨/٦/١٢له شاری پراگی
چيکۆسلۆڤاکيا بهستبوويان .له کۆبوونهوەيهياندا،کهموزۆر لهسهر ه ه گشتييهکانی کۆمه هی ئايندە ڕ ک
کهوتبوون .له ههقيقهتيشدا،ئهم کۆبوونهوەيان لهسهر بنچينهی کۆبوونهوە ناوزڕاوەکهی ناسراو به "لقاء
الرفاق"ی ن وان جهﻻل تا هبانی،هوشيار ز باری و عبدلرزاق الصافی ،يهک تی و پارتی و حشع،که
لهسوريا له ،١٩٨٨/٥/١٢لهسهری ڕ ک کهوتبون گيرابوو.
ههر س ﻻيهن لهسهر ههموو خهتوخا ی کۆنگرەکه ڕ ک کهوتبوون و ئهوەی دواتر له بهرلين نمايشتيان
کرد ،جگه له شانۆگهرييهکی نهزۆک بهوﻻوە ،هيچی ديکه نهبوو .چونکه بيروڕا و سهربهخۆيی
خو ندکارانيان به ههند وەرنهگرتبوو،هيچ بايهخ کيشيان به پرنسيپه ديموکراسييهکان نهدا و له ڕاستيشدا،
ه شتا زەمينهی دروست و مهحکهم له ن وان ئهو س ﻻيهنهدا ،به تهواوی دروست نهبوو بوو بۆ
يهکگرتنهوە .بۆيه چاوەڕوانی ئاکام کی بهفهڕ و ئهر نی،له هه سوکهوت و بيرکردنهوەيان نهدەکرا.
دواتر ئ مه وەک سۆکسه ،پ شنيازمان کرد ،بۆ ئهوەی هيچ ﻻيهک فهرامۆش نهکرێ،ڕ کخراو يان
کۆمه هی داهاتوومان ،چوارچ وەيهک ب ت بۆ ههر ههموومان ،با داوەتنامهيهک بۆ ڕ کخراوی فهيهکای
پ ک ک بن رين ،تا ئهوانيش دەرفهتی بهشداريکردنيان ههب ت .ل داواکهمان به پهرۆشهوە وەرنهگيرا.
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ئهوانيش مخابن ئامادەی بهشداريکردن نهدەبوون .پاشان داواکرا دەست بکرێ به پ شنيازەکان و قسهکردن
لهسهر کۆميتهکان" ،کۆميتهی ئامادەکاريی کۆنگرە ،کۆميتهی کات و شو نی کۆنگرە ،کۆميتهی چۆن تی
گرتنی کۆنگرە،کۆميتهی ناوی کۆمه ه و بارەگاکهی ،کۆميتهی ژمارەی ئهندامانی کۆنگرە".
ههر ﻻيهک لهسهر چۆن تی گرتنی کۆنگرە ،سياسهتی کۆنگرە،دروستکردنی کۆميتهکان،ه ی گشتی
قسهيان کرد .ئايا کۆنگرە کراوە ب ت ياخود به نو نهرايهتی ب ؟ بيروڕاکان جياوازبوون .سهرئهنجام :
ههر ڕ کخراو ک ئازادە ،چهند ئهندام د ن ت بۆ کۆنگرە ،به م دەب ههمان کات ژمارەيهک به ن زيکهيی
دياريی بکرێ ،بۆ ئامادەکاری لهسهر کاروباری شو ن و ﻻيهنی تهکنيکی کۆبوونهکه.

ناوی ر کخراو:
ـ مه بهندی بهرلين ،ئ مه پ مان باشه ناوەکه وەک خۆی بم ن تهوە.
ـ سۆکسه ،ئ مه در ژکراوە و دابڕاوی هيچ ﻻيهن ک نين .خۆ گهر لهسهر ناو کی نوێ ر کبکهوين باشترە
و،گهر زۆرينهشتان مانهوەی ناوەکهتان وەک خۆی پ باشه ،ئ مه دژ نين ،چونکه ئامانج يهکبوون و
کارکردن و خزمهته .به م لهم ڕووەوە پ مان باشه ،دوا بڕيار کۆنگرە بيدات.
سهرئهنجام ههندێ گفتوگۆ وکرا و بيروڕا ئا وگۆڕ کرا،بهتايبهت ئهکساش داوای گۆڕينی ناوەکهی دەکرد.
سهرئهنجام  :ههتا کۆنگرە ،گهر لهسهر ههر ناو ک ڕ کهوتين ئهوا کار کی چاکه،ل گهر نهکرا ،وا به
بڕياری کۆنگرە ڕازی دەبين.
ج گای کۆميتهی بهڕ وەبهرايهتی گشتی
ـ مه بهندی پراگ ،دەمانهوێ له پراگ ب ت.
ـ سۆکسه ،ئ مه دژ نين ،وەل ﻻمان وايه زۆربهی ئهندامانی کۆميته له کوێ ب ت ،ئهوێ باشترە .وەک
دەزانن هاتووچۆ بۆ ئهوروپای ڕۆژهه ت ههندێ سهخته .ههموو ﻻيهنهکانی ديکهش له ڕووی
پراکتيکييهوە پراگيان به زەحمهت ناوزەد کرد.
سهرئهنجام :کۆميتهی ئامادەکاريی،تا کۆنگرە ههو ی چارەسهرکردنی ئهم خا ه دەدات .گهر به ڕ کهوتن
نهگهشتين ،با باسهکه بچ ته کۆنگرەوە.
١٩٨٨/٦/٢٦
کۆميتهی ئامادەکاريی کۆنگرە
له کۆبوونهوەی ئيمڕۆدا نو نهری يۆکسی کاک سهربهست و کاک موس ح ئامادە بوون.
دەستهيهکيش به تايبهت له بهرلينی ڕۆژئاوا و ئه مانيای ڕۆژئاوە له ئهکسا جودابووبوونهوە و به ناوی
ئهکسای جياوەبووەوە مه بهندی بهرلين ،کاک کاکی خۆم و جهنگيزخان ،ئامادە بوون.
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ـ ئهکسا،پ شنيازی کرد ،کۆميتهی ئامادەکاريی ،ژمارەييان  ٧ـ  ٩کهس ب ت باشه.
ـ سۆکسه ،ههر ﻻيهک دووکهس و بۆ کۆبوونهوەکان ،يهک کهسيش ئامادە ب ت بهسه.
ـ يۆکسی ،ههمان بيرورای سۆکسهمان ههيه.
ـ ناوەندی پراگ ،ههر س ر كخراوەکه ،بهرلين و پراگ و ئهکسا،سهروو دوو ئهندام و ئهوانی ديکهش
يهک ئهندام.
ـ ناوەندی بهرلين ،پ شنيازەکهی پراگمان پهسهندە.
ـ يوکسی ...سوور بوون لهسهر ئهوەی دەب ئهوانيش دوو ئهنداميان ههب ت .لهم خا هدا که زۆر گفتوگۆی
لهسهر کرا..ئ مه ئامادەيی خۆمان دەبڕی تهنيا و تهنيا له بهرخاتری پرسی يهکخستن و يهکگرتنهوە ،واز
له ژمارەی ئهندامی خۆمان له کۆميتهدا به نين ،بۆ سهرکهوتنی پرۆسهی يهکگرتن .ئهمهش ئهوپهڕی
نيازپاکی ئ مهی بهرامبهر بهوان دەردەخست .يۆکسی ،له بهياننامهيهکياندا"چ يهکگرتن کمان دەوێ ،له
 ١٩٨٨/٩/١٢دا دەنووس :
"ڕاستييهکهی نو نهری سۆکسهش ڕايگهياند که ئهوانيش زۆر لهگهڵ ئهو ژمارە)(١١؟!! يهدا نين،به م
ئهگهر ژمارەی ئهندامانی کۆميتهکه بب ته)(١٢ئهوا ئهوانيش دوو نو نهريان دەو ت .س ر کخراوی
ناوبراو وايان پيشان دا که ئهگهر سۆکسه رازی ب ت کۆميتهکه بب ته )(١٢ئهندام و ئهوانيش داوای دوو
ئهندام نهکهن،ئهوا ئهوانيش)واته س ﻻيهنهکه(قايل دەبن بهوەی کۆميتهکه بب ته )(١٢ئهندام.سهير ئهوە
بوو دوايی سۆکسه بهوە قايل بوو،کهچی ئهوان لهوەش پهش مان بوونهوە"..
دوای گفتوگۆيهکی دوورودر ژ له ن وان ئامادەبوواندا،به باش زانرا ههر ﻻيهک يهک کهس و سووربوونی
 KSSEلهسهر دوو کهس ،بۆ ههرس ﻻيهنهکه ,کۆبوونهوەکانی بهرەو ئا ۆزی برد .ههرچهند دواتر،
برايانی ئهکسا نهرمييان نواند ،به يهک ئهنداميش رازی بوون.
سهرئهنجام :بڕياردرا لهبهرخاتری يۆکسی کۆميتهکه له  ١٠کهس پ ک ب ت.
کاری کۆميتهکان
ڕاپۆرتی سياسی ،دەستووری ناوخۆ ،بڕيار و ڕاسپاردە ،بهرنامهی کار ،دروشمی کۆنگرە و ناوهۆ ی
کۆنگرە ،ئامادەکردنی بانگه شتن بۆ پارت و ڕ کخراوکان ،دامهزراندنی کۆميتهی کۆنگرە ،پ ڕەوی
ناوخۆ و دانيشتنهکان بنووسر تهوە ،دەرکردنی ب وکراوەيهک تا کۆنگرە ،کۆکردنهوەی پيتاک ،پاراستنی
نه نی کار و ناو و شو نی کۆنگرە،وتار به چ ش وەيهک بخو ندر تهوە و دەستنيشانکردنی ناونيشانی
کۆميتهی ئامادەکاريی تا کۆنگرە..
ناوەکانی کۆميتهی ئامادەکاريی
بهرلين ،کاک فهوزی و کاک حهمهدەمين .سۆکسه ،هه ۆ بهرزنجهيی .ئهکسا کاک دەشتی و کاک نهريمان.
کۆماکورد،کاک ئهبوزەڕ .ﻻوان کاک بههرۆز .پراگ کاک ش خ عهلی و کاک جهوههر شاوەيس و کاک
ئهسکهندر.
ناوی کۆميته
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ـ بهرلين :کۆميتهی ئامادەيی کۆنگرەی يهکگرتووی کۆمه ه خو ندکارە کوردی و کوردستانييهکان له
ئهوروپا
ـ يۆکسی :وشهی ﻻوانی بۆ زياد بکرێ .
ـ سۆکسه :وشهی ڕ کخراوی بۆ زياد بکرێ.
ـ پراگ :کۆميتهی ئامادەيی کۆنگرەی يهکگرتووی ،مه بهندە خو ندکاری و ﻻوانی کوردی و کوردستانی
له ئهوروپا.
سهرئهنجام :کۆميتهی ئامادەيی کۆنگرەی يهکگرتووی مه بهندە خو ندکاری و ﻻوانييه کوردی و
کوردستانيهکان له ئهوروپا.
دروشم
ـ ئهکسا :دروشمی خو ندکاران وەک خۆی بم ن تهوە.
ـ سۆکسه :ئ مه پ شنياز دەکهين کهوا ئهو دروشمه بگۆڕدرێ،چونکه بهڕاستی گوزارشتی تهواو له
مهسهلهی خو ندکاران ناکات و ڕەنگدانهوەی تهواوی ئهم قۆناخهمان ناب ت ،له سهر خو ندکاران و پرسی
يهکگرتنهوە.
١٩٨٨/٦/٢٩
سهرەتا يۆکسی ،جهختی لهسهر ئهوە کردەوە ،گهردوو ئهنداميان له کۆميتهی بهڕ وەبهرايهتی گشتيدا
نهب  ،بهشداريی کۆنگرە ناکهن .هاوکات هيوای سهرکهوتن بۆ ههموو ﻻيهک دەخوازن.
ـ سۆکسه :ئ مه بهداخهوەين بۆ ﻻيهن کی وەک يۆکسی ،که دەيانهوێ لهسهر شت کی وا ساکار و تهکنيکی
دەست بک شنهوە .چونکه ئامانجی يهکگرتنهوە لهوە مهزنتر و پيرۆزترە کهوا بهشداری نهکهن.
ـ بهرلين و ئهکساش به ههمان ش وە به داخهوەبوون بۆ هه و سته توندەکهی يۆکسی.
ـ ئهکسا :دوای سووربوونی يۆکسی لهسهر هه و ستهکهی ،به توندی کهوته سهرزەنشتيان ،بهوەی ههميشه
دژی ههو ی يهکگرتن بوون.وتی :ئ مه دەتوانين ب ين تهنيا سۆکسه ،به کردەوە کاری بۆ پرسی يهکگرتن
کردووە،ئ مهش وەک ئهکسا بايی پ ويست کارمان بۆی کردووە .ئهمهی سهرێ گهواهی و ئارگومهند کی
ترە لهسهر هه و ست و فيکری سۆکسه و دروشمهکانی.
ـ سۆکسه :ئ مه له لهخۆبووردوويی و د سۆزيی و پهرۆشمانهوە بۆ يهکگرتنهوە ،ڕازين کهوا ههر چوار
ﻻيهنهکه ،بهرلين و پراگ و ئهکساو يۆکسی سهرو دوو ئهندام و ئهوانی ديش يهک ئهندام ...سهبارەت به
خۆمان گهر يهکگرتنهوە پ ک ب ت تهنانهت ئامادەين ،کهسيشمان نهب ت له کۆميتهدا.بهﻻی ئ مه يهکگرتن
وکارەکانی ئايندە و بهج گهياندنی خزمهتهکانی سهرشانمان بهرامبهر به کورد گرنگترە.
ـ کۆماکورد :ئهوانيش به توندی ڕەخنهيان له هه و ستهکهی يۆکسی گرت و وتييان ئ مهش ههمان ڕای
سۆکسهمان ههيه ،به يهک ئهندام ڕازين.
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ـ سۆکسه :پ ويسته ئهوە ب ين ئ مه به گشتی گومانمان ههيه و زۆر شت به د ی ئ مهش نييه،به م چونکه
خا هکان تهکنيکين،ههق نييه ببنه گرفت ،ههر نهب خا ی گهوههری تر ههيه ،لهسهری ڕ ک بکهوين.
دەنا ئ مهش خۆمان دەک شينهوە.
ـ يوکسی :ئ مه لهو هه و ستهی برايانی سۆکسه زۆر باش ت دەگهين و سوپاسيان دەکهين .دواتر پيرۆزباييان
له کاروبارەکانی ئ مه کرد و ئامادەيی خۆيان بۆ ههر کار ک بهوان ساز ب ت بۆ هاوکارييکردن دەربڕی
،و داوای ل بووردنيان کرد و خۆيان ک شايهوەو چوونه دەرەوەی کۆبوونهوەکه).تومهز يۆکسی زووتر له
لقاء الرفاق ئاگادار کرابوونهوە،ل بۆ بهس شهڕيان لهسهر دوو ئهندام دەکرد ،ئهمه ئهو پرسيارە نه نييهی
ج ی سهرنجه؟!(.
سهرئهنجام :ههموو ﻻيهنهکان ڕەخنهيان له يوکسی گرت و لهسهر ئهوەی پرسی يهکگرتنهوە پ ش ل
دەکهن .به ههو کی ئ مه،کار کمان کرد ،لهگهڵ ئهوەشدا،يۆکسی کۆبوونهوەکانيان جيه شت،به م
دەرگامان به کراوەيی بۆيان به ه شتهوە،ههر کات ڕازيبوون ،دەتوانن بيری ل بکهنهوە و ب نهوە
بهشدار بن.

ـ ئهکسای جياوەبوو :ئهوانيش لهسهر ئهوە هه و ستيان وەرگرت و وەک يۆکسی چوونه دەرەوە .دواتر
رەشنووسی بهيانی راگهياندنی کۆميتهی هاوبهش خو ندرايهوە و گفتوگۆی لهسهر کرا و ههندێ ت بينی
و باری سهرنجی بۆ زياد کرا.
دروشمهکانی کۆنگرە:
"با ١٦ی ئازار،رۆژی بۆمبابارانکردنی هه هبجه بکهين به رۆژی جيهانی بۆ قهدەخهکردنی چهکی
کيمياوی و گهشهدان به هاوکاری لهگهڵ خهباتی گهلی کورد،له پ ناوی مافی چارەنووس و ئاشتی
ديموکراتيدا" .پ شنيازی ههموو ﻻيهک جگه له سۆکسه .سۆکسه پ شنيازی ئهمهی کرد:
" با  ١٦ئازار رۆژی بۆمبابارانکردنی هه هبجه هيرۆشيمای کوردستان،بکهينه رۆژ کی جيهانی بۆ
قهدەخهکردنی چهکی کيمياويی و پشتيوانی تهواوی نهتهوە بندەستهکهمان و ناساندنی بزوتنهوە
رزگاريخوازەکهی به جيهانی دەرەوە".
سهرئهنجام  ،بڕيار لهسهر ئهوەی يهکهم درا.
شو ن و کاتی کۆنگرە:
KSSEبهرلين ،پ شنيازی نيوەی دووەمی مانگی  ٨کرد .هاتن پ نجشهممه،گهڕانهوە دووشهممه٤ .
رۆژ بۆ کۆنگرە و دوا رۆژ بۆ ئاههنگی کۆتايی .ههمووان لهسهری رازيبووين.
ـ سۆکسه :پ شنياز دەکهين کۆنگرە له و تی ئه مانيا رۆژاوا ب ت،چونکه زۆرينهی هاوبيرانمان لهو ن و
ک شهی نهبوونی پهساپۆرتيان ههيه و ناتوانن ب ن بۆ بهرلين،يان و تانی ديکهی ئهوروپا.
 KSSEبهرلين ،ئ مه پ مان باشه له بهرلين ب ت،چونکه ناگونج کۆميتهی ئامادەکاری له بهرلين ب و
کۆنگرە له شو ن کی ديکه.
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 KSSEپراگ،پ مان باشه له بهرلين ب ت.
 AKSAپ مان باشه له بهرلين ب ت،چونکه لهبارە و کۆميتهش ل رەيه.
 K.KURDبهرلين زۆر چاکه و کارەکان باش دەڕوات.
ژمارەی ئهندامانی بهشدار بوو:
ـ سۆکسه ٤٠ ،ـ ٦٠
ـ ئهکسا ٥٠ ،ـ٧٠
ـ کۆمه ه بهرلين ١٢٠ ،ـ ١٤٠
ـ کۆمه ه پراگ ١٣٠ ،ـ ١٥٠
ـ کۆماکورد١٥ ،
به ت کڕا ن زيکی  ٣٠٠کهس ئامادە دەبن.
ليژنهی بهڕ وەبردنی کۆنگرە:
کۆنگرە هه يان دەبژ رێ :ـ دەستهی بهڕ وەبردنی کۆنگرە  ٥ـ  ٧کهس.
ـ دەستهی بڕوا پ کراو

 ٧ـ  ٩کهس.

ـ ر کخهری هۆڵ له ههموو بارەيهکهوە ههتا بۆ دەنگدانيش.
ـ کۆميتهی ئاسايش و پاراستن ٧ ،ـ  ١٤کهس.
ـ کۆميتهی پ شوازی ميوان،خواردنيش  ٦ـ  ٨کهس.
ـ کۆميتهی بڕيار و راسپاردە،کۆميتهی ئامادەکاريی دەستنيشانی دەکات.
ـ کۆميتهی نووسينهوەی پوختهی دانيشتنهکان  ٣ـ  ٥کهس.
ميوانهکان:
پاسۆک،پارتی،يهک تی،سۆسياليست ،پارتی گهل،حيزبی ديموکرات،کۆمه ه ،تهڤگهر ) (٨پارت
بوون،پ ک ک  ،رزگاری،کاوە ،پارتی ديموکراتی کوردستانی ترکيا ،يهک تی گهلی کورد ـ پارتی،
پارتی ديموکراتی پ شکهوتنخواز ،پارتی کار.
مه بهندی رۆشنبيريی کورد،لهندەن ،ئهکاديميای زانست و و هونهر،کۆمه هی پزيشکانی کورد.
کهسايهتييهکان:
بهش ك لهو ناوانهی ئ مه پ شنيازمان کرد :جهمال نهبهز،عهبدو
ب کهس،سهباحی غالب و ناسری رەزازی و فهرهاد بابان.
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پهش و ،فهرهاد شاکهلی،ش رکۆ

برادەرانی ديکهش ئهم ناوانهيان پ شنياز کرد :مامۆستا ههژار،کهمال ميراودەلی ،جهليلی
جهليلی،ئوردۆخانی جهليلی ،شاکر محۆی ،کهريمی حسامی،غهنی بلووريان ،سهعدی يوسف ،مارف
خهزنهدار ،ووريا رەواندزی ،بۆزئهرسهﻻن ،قادر ديﻼن،خالقی ،شڤان پهروەر ،گو ستان ،بهناز،
پهيمان ،گارا .ڕەنگه چهندان کی تريش باس کرابن.
ـ يهک تی خو ندکارانی جيهان ،يهک تی ﻻوانی جيهان ،کۆسمۆلی و تانی سۆسياليستی کۆريا ،کۆمه هی
خو ندکارانی ترکيا ،نهوجهوانانی کۆمۆنيستی گريکی ،پارت و ر کخراوە فهلهستينييهکان ،ر کخراوی
قوتابيانی ئهفريکا ،يهک تی ديموکراتی ع راقی ،پارته کۆمهنيستهکانی ع راق و سوريا و ئ ران و ترکيا
و ئهکسهرييهتی ئ رانی،غشت ر کخراوە خو ندکارييه پ شکهوتنخوازەکان .پارتهکانی ئه مانيا،
ئهمنستی ،خاچی ن ودەو هتی ،کۆمه هی داکۆکی له گه نی ههڕەشه ل کراو ،ﻻوانی ئه مانی وهتد...
ر گهی وتار خو ندنهوە بهم ﻻيهنانه بدر ت:
کۆميتهی ئامادەکار،خو ندکارانی جيهانی ،ﻻوانی جيهانی ،قوتابيانی چيک و پۆلۆنيا،بهرەی
کوردستانی،تاڤگهر ،ئهکسهرييهت بهناوی ههموو کۆمۆنيستهکانهوە ،ئهلتهرناتيفه ليستهی ئه مانی و
کاردری.
بڕيار درا،رۆژی  ١٩٨٨/٧/٣دەمژم ری ٣ی پاشنيوەڕۆ ،کۆبوونهوەی داهاتوو بکرێ و قسه لهسهر
ئهم خا نه بکر ت:
راپۆرتی سياسی ،پ ڕەووپرۆگرام ،ک شهی کۆميتهی ئامادەيی ،بهيانی کۆميتهی ئامادەيی.
١٩٨٨/٧/٣
گفتوگۆ لهسهر بهيانی هاوبهش کرا،به م لهسهر خا ی کوردستانی خواروو ،مشتومڕ دروست بوو.
 KSSEپراگ،خواستييان وابوو کوردستانی ع راق بنووسرێ.سهرئهنجام بڕيار درا کوردستانی
خواروو بنووسرێ.
ک شهی کۆميتهی ئامادەيی،دروشم،ناوی کۆميته به زمانی کوردی و ئينگليزی ،ناونيشانهکهی لهسهر
ب ت،بانگه شتنهکه وەرگ ردر ته سهر زمانی ئينگليزی و لهگهڵ بهيانی کۆميتهی هاوبهش دا بن ردر ت
بۆ ﻻيهن و کهسهکان .ئهمانه  KSSEپراگ له ئهستۆيان گرت ئامادەی بکهن.
راپۆرتی سياسی و پ ڕەوی ناوخۆ،له ن وان خۆياندا ج بهج کرا بوو،واته بهدزی ئ مهوە و گشت
ﻻيهنهکانی ترەوە .ئهم کارەش له ﻻيهن مه بهندی پراگهوە ج بهج کرابوو ،سهر و کۆپييهکيان دابوو به
مه بهندی بهرلين و ئهکسا،بهب ئاگادريی ﻻيهنهکانی تر.
بڕياردرا،رۆژی  ١٩٨٨/٧/١٦دەمژم ری ٣ی پاشنيوەڕۆ کۆبوونهوە ب ت.
راپۆرتی جيهان و ناوچهکه،سۆکسه ئامادەی بکات .راپۆرتی کوردستان ،ئهکسا ئامادەی بکات.
ـ سۆکسه :ئ مه ئامادە نين هيچ کار ک بکهين ،لهبهرئهوەی ئ وە پ شتر کاروبارەکانتان له ن وان خۆتاندا
دابهش کردووە.
ـ ج گای کۆنگرە  /کاروباريی تهکنيکی .پ ڕەو و پرۆگرام قسهيان لهسهر کرا.
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،Alte Mensa TUهۆ کی گهورەی زانستگهی تهکنهلۆژی بهرلين بوو،دەستنيشان کرا بۆ شو ن
گرتنی کۆنگرە .ئهم هۆ ه تهنيا بۆ دوو رۆژ گيراوە ١٩،ـ ١٩٨٨/٨/٢٠و نرخهکهی  ٩٥٠مارکه.
کارتی ئهندامان :دوو جۆر کارت دروست بکرێ.
سوور :بۆ ئهندامهکان ٥٠٠ ،دانه.
زەرد :بۆ ميوانهکان  ١٥٠دانه.

ـ ئهکسای جياوەبوو :ئهوانيش لهسهر ئهوە هه و ستيان وەرگرت و وەک يۆکسی چوونه دەرەوە .دواتر
رەشنووسی بهيانی راگهياندنی کۆميتهی هاوبهش خو ندرايهوە و گفتوگۆی لهسهر کرا و ههندێ ت بينی
و باری سهرنجی بۆ زياد کرا.
دروشمهکانی کۆنگرە:
"با ١٦ی ئازار،رۆژی بۆمبابارانکردنی هه هبجه بکهين به رۆژی جيهانی بۆ قهدەخهکردنی چهکی
کيمياوی و گهشهدان به هاوکاری لهگهڵ خهباتی گهلی کورد،له پ ناوی مافی چارەنووس و ئاشتی
ديموکراتيدا" .پ شنيازی ههموو ﻻيهک جگه له سۆکسه .سۆکسه پ شنيازی ئهمهی کرد:
" با  ١٦ئازار رۆژی بۆمبابارانکردنی هه هبجه هيرۆشيمای کوردستان،بکهينه رۆژ کی جيهانی بۆ
قهدەخهکردنی چهکی کيمياويی و پشتيوانی تهواوی نهتهوە بندەستهکهمان و ناساندنی بزوتنهوە
رزگاريخوازەکهی به جيهانی دەرەوە".
سهرئهنجام  ،بڕيار لهسهر ئهوەی يهکهم درا.
شو ن و کاتی کۆنگرە:
KSSEبهرلين ،پ شنيازی نيوەی دووەمی مانگی  ٨کرد .هاتن پ نجشهممه،گهڕانهوە دووشهممه٤ .
رۆژ بۆ کۆنگرە و دوا رۆژ بۆ ئاههنگی کۆتايی .ههمووان لهسهری رازيبووين.
ـ سۆکسه :پ شنياز دەکهين کۆنگرە له و تی ئه مانيا رۆژاوا ب ت،چونکه زۆرينهی هاوبيرانمان لهو ن و
ک شهی نهبوونی پهساپۆرتيان ههيه و ناتوانن ب ن بۆ بهرلين،يان و تانی ديکهی ئهوروپا.
 KSSEبهرلين ،ئ مه پ مان باشه له بهرلين ب ت،چونکه ناگونج کۆميتهی ئامادەکاری له بهرلين ب و
کۆنگرە له شو ن کی ديکه.
 KSSEپراگ،پ مان باشه له بهرلين ب ت.
 AKSAپ مان باشه له بهرلين ب ت،چونکه لهبارە و کۆميتهش ل رەيه.
 K.KURDبهرلين زۆر چاکه و کارەکان باش دەڕوات.
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ژمارەی ئهندامانی بهشدار بوو:
ـ سۆکسه ٤٠ ،ـ ٦٠
ـ ئهکسا ٥٠ ،ـ٧٠
ـ کۆمه ه بهرلين ١٢٠ ،ـ ١٤٠
ـ کۆمه ه پراگ ١٣٠ ،ـ ١٥٠
ـ کۆماکورد١٥ ،
به ت کڕا ن زيکی  ٣٠٠کهس ئامادە دەبن.
ليژنهی بهڕ وەبردنی کۆنگرە:
کۆنگرە هه يان دەبژ رێ :ـ دەستهی بهڕ وەبردنی کۆنگرە  ٥ـ  ٧کهس.
ـ دەستهی بڕوا پ کراو

 ٧ـ  ٩کهس.

ـ ر کخهری هۆڵ له ههموو بارەيهکهوە ههتا بۆ دەنگدانيش.
ـ کۆميتهی ئاسايش و پاراستن ٧ ،ـ  ١٤کهس.
ـ کۆميتهی پ شوازی ميوان،خواردنيش  ٦ـ  ٨کهس.
ـ کۆميتهی بڕيار و راسپاردە،کۆميتهی ئامادەکاريی دەستنيشانی دەکات.
ـ کۆميتهی نووسينهوەی پوختهی دانيشتنهکان  ٣ـ  ٥کهس.
ميوانهکان:
پاسۆک،پارتی،يهک تی،سۆسياليست ،پارتی گهل،حيزبی ديموکرات،کۆمه ه ،تهڤگهر ) (٨پارت
بوون،پ ک ک  ،رزگاری،کاوە ،پارتی ديموکراتی کوردستانی ترکيا ،يهک تی گهلی کورد ـ پارتی،
پارتی ديموکراتی پ شکهوتنخواز ،پارتی کار.
مه بهندی رۆشنبيريی کورد،لهندەن ،ئهکاديميای زانست و و هونهر،کۆمه هی پزيشکانی کورد.
کهسايهتييهکان:
بهش ك لهو ناوانهی ئ مه پ شنيازمان کرد :جهمال نهبهز،عهبدو
ب کهس،سهباحی غالب و ناسری رەزازی و فهرهاد بابان.

پهش و ،فهرهاد شاکهلی،ش رکۆ

برادەرانی ديکهش ئهم ناوانهيان پ شنياز کرد :مامۆستا ههژار،کهمال ميراودەلی ،جهليلی
جهليلی،ئوردۆخانی جهليلی ،شاکر محۆی ،کهريمی حسامی،غهنی بلووريان ،سهعدی يوسف ،مارف
خهزنهدار ،ووريا رەواندزی ،بۆزئهرسهﻻن ،قادر ديﻼن،خالقی ،شڤان پهروەر ،گو ستان ،بهناز،
پهيمان ،گارا .ڕەنگه چهندان کی تريش باس کرابن.
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ـ يهک تی خو ندکارانی جيهان ،يهک تی ﻻوانی جيهان ،کۆسمۆلی و تانی سۆسياليستی کۆريا ،کۆمه هی
خو ندکارانی ترکيا ،نهوجهوانانی کۆمۆنيستی گريکی ،پارت و ر کخراوە فهلهستينييهکان ،ر کخراوی
قوتابيانی ئهفريکا ،يهک تی ديموکراتی ع راقی ،پارته کۆمهنيستهکانی ع راق و سوريا و ئ ران و ترکيا
و ئهکسهرييهتی ئ رانی،غشت ر کخراوە خو ندکارييه پ شکهوتنخوازەکان .پارتهکانی ئه مانيا،
ئهمنستی ،خاچی ن ودەو هتی ،کۆمه هی داکۆکی له گه نی ههڕەشه ل کراو ،ﻻوانی ئه مانی وهتد...
ر گهی وتار خو ندنهوە بهم ﻻيهنانه بدر ت:
کۆميتهی ئامادەکار،خو ندکارانی جيهانی ،ﻻوانی جيهانی ،قوتابيانی چيک و پۆلۆنيا،بهرەی
کوردستانی،تاڤگهر ،ئهکسهرييهت بهناوی ههموو کۆمۆنيستهکانهوە ،ئهلتهرناتيفه ليستهی ئه مانی و
کاردری.
بڕيار درا،رۆژی  ١٩٨٨/٧/٣دەمژم ری ٣ی پاشنيوەڕۆ ،کۆبوونهوەی داهاتوو بکرێ و قسه لهسهر
ئهم خا نه بکر ت:
راپۆرتی سياسی ،پ ڕەووپرۆگرام ،ک شهی کۆميتهی ئامادەيی ،بهيانی کۆميتهی ئامادەيی.
١٩٨٨/٧/٣
گفتوگۆ لهسهر بهيانی هاوبهش کرا،به م لهسهر خا ی کوردستانی خواروو ،مشتومڕ دروست بوو.
 KSSEپراگ،خواستييان وابوو کوردستانی ع راق بنووسرێ.سهرئهنجام بڕيار درا کوردستانی
خواروو بنووسرێ.
ک شهی کۆميتهی ئامادەيی،دروشم،ناوی کۆميته به زمانی کوردی و ئينگليزی ،ناونيشانهکهی لهسهر
ب ت،بانگه شتنهکه وەرگ ردر ته سهر زمانی ئينگليزی و لهگهڵ بهيانی کۆميتهی هاوبهش دا بن ردر ت
بۆ ﻻيهن و کهسهکان .ئهمانه  KSSEپراگ له ئهستۆيان گرت ئامادەی بکهن.
راپۆرتی سياسی و پ ڕەوی ناوخۆ،له ن وان خۆياندا ج بهج کرا بوو،واته بهدزی ئ مهوە و گشت
ﻻيهنهکانی ترەوە .ئهم کارەش له ﻻيهن مه بهندی پراگهوە ج بهج کرابوو ،سهر و کۆپييهکيان دابوو به
مه بهندی بهرلين و ئهکسا،بهب ئاگادريی ﻻيهنهکانی تر.
بڕياردرا،رۆژی  ١٩٨٨/٧/١٦دەمژم ری ٣ی پاشنيوەڕۆ کۆبوونهوە ب ت.
راپۆرتی جيهان و ناوچهکه،سۆکسه ئامادەی بکات .راپۆرتی کوردستان ،ئهکسا ئامادەی بکات.
ـ سۆکسه :ئ مه ئامادە نين هيچ کار ک بکهين ،لهبهرئهوەی ئ وە پ شتر کاروبارەکانتان له ن وان خۆتاندا
دابهش کردووە.
ـ ج گای کۆنگرە  /کاروباريی تهکنيکی .پ ڕەو و پرۆگرام قسهيان لهسهر کرا.
،Alte Mensa TUهۆ کی گهورەی زانستگهی تهکنهلۆژی بهرلين بوو،دەستنيشان کرا بۆ شو ن
گرتنی کۆنگرە .ئهم هۆ ه تهنيا بۆ دوو رۆژ گيراوە ١٩،ـ ١٩٨٨/٨/٢٠و نرخهکهی  ٩٥٠مارکه.
کارتی ئهندامان :دوو جۆر کارت دروست بکرێ.
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سوور :بۆ ئهندامهکان ٥٠٠ ،دانه.
زەرد :بۆ ميوانهکان  ١٥٠دانه.

ـ ئهکسای جياوەبوو :ئهوانيش لهسهر ئهوە هه و ستيان وەرگرت و وەک يۆکسی چوونه دەرەوە .دواتر
رەشنووسی بهيانی راگهياندنی کۆميتهی هاوبهش خو ندرايهوە و گفتوگۆی لهسهر کرا و ههندێ ت بينی
و باری سهرنجی بۆ زياد کرا.
دروشمهکانی کۆنگرە:
"با ١٦ی ئازار،رۆژی بۆمبابارانکردنی هه هبجه بکهين به رۆژی جيهانی بۆ قهدەخهکردنی چهکی
کيمياوی و گهشهدان به هاوکاری لهگهڵ خهباتی گهلی کورد،له پ ناوی مافی چارەنووس و ئاشتی
ديموکراتيدا" .پ شنيازی ههموو ﻻيهک جگه له سۆکسه .سۆکسه پ شنيازی ئهمهی کرد:
" با  ١٦ئازار رۆژی بۆمبابارانکردنی هه هبجه هيرۆشيمای کوردستان،بکهينه رۆژ کی جيهانی بۆ
قهدەخهکردنی چهکی کيمياويی و پشتيوانی تهواوی نهتهوە بندەستهکهمان و ناساندنی بزوتنهوە
رزگاريخوازەکهی به جيهانی دەرەوە".
سهرئهنجام  ،بڕيار لهسهر ئهوەی يهکهم درا.
شو ن و کاتی کۆنگرە:
KSSEبهرلين ،پ شنيازی نيوەی دووەمی مانگی  ٨کرد .هاتن پ نجشهممه،گهڕانهوە دووشهممه٤ .
رۆژ بۆ کۆنگرە و دوا رۆژ بۆ ئاههنگی کۆتايی .ههمووان لهسهری رازيبووين.
ـ سۆکسه :پ شنياز دەکهين کۆنگرە له و تی ئه مانيا رۆژاوا ب ت،چونکه زۆرينهی هاوبيرانمان لهو ن و
ک شهی نهبوونی پهساپۆرتيان ههيه و ناتوانن ب ن بۆ بهرلين،يان و تانی ديکهی ئهوروپا.
 KSSEبهرلين ،ئ مه پ مان باشه له بهرلين ب ت،چونکه ناگونج کۆميتهی ئامادەکاری له بهرلين ب و
کۆنگرە له شو ن کی ديکه.
 KSSEپراگ،پ مان باشه له بهرلين ب ت.
 AKSAپ مان باشه له بهرلين ب ت،چونکه لهبارە و کۆميتهش ل رەيه.
 K.KURDبهرلين زۆر چاکه و کارەکان باش دەڕوات.
ژمارەی ئهندامانی بهشدار بوو:
ـ سۆکسه ٤٠ ،ـ ٦٠
ـ ئهکسا ٥٠ ،ـ٧٠
ـ کۆمه ه بهرلين ١٢٠ ،ـ ١٤٠
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ـ کۆمه ه پراگ ١٣٠ ،ـ ١٥٠
ـ کۆماکورد١٥ ،
به ت کڕا ن زيکی  ٣٠٠کهس ئامادە دەبن.
ليژنهی بهڕ وەبردنی کۆنگرە:
کۆنگرە هه يان دەبژ رێ :ـ دەستهی بهڕ وەبردنی کۆنگرە  ٥ـ  ٧کهس.
ـ دەستهی بڕوا پ کراو

 ٧ـ  ٩کهس.

ـ ر کخهری هۆڵ له ههموو بارەيهکهوە ههتا بۆ دەنگدانيش.
ـ کۆميتهی ئاسايش و پاراستن ٧ ،ـ  ١٤کهس.
ـ کۆميتهی پ شوازی ميوان،خواردنيش  ٦ـ  ٨کهس.
ـ کۆميتهی بڕيار و راسپاردە،کۆميتهی ئامادەکاريی دەستنيشانی دەکات.
ـ کۆميتهی نووسينهوەی پوختهی دانيشتنهکان  ٣ـ  ٥کهس.
ميوانهکان:
پاسۆک،پارتی،يهک تی،سۆسياليست ،پارتی گهل،حيزبی ديموکرات،کۆمه ه ،تهڤگهر ) (٨پارت
بوون،پ ک ک  ،رزگاری،کاوە ،پارتی ديموکراتی کوردستانی ترکيا ،يهک تی گهلی کورد ـ پارتی،
پارتی ديموکراتی پ شکهوتنخواز ،پارتی کار.
مه بهندی رۆشنبيريی کورد،لهندەن ،ئهکاديميای زانست و و هونهر،کۆمه هی پزيشکانی کورد.
کهسايهتييهکان:
بهش ك لهو ناوانهی ئ مه پ شنيازمان کرد :جهمال نهبهز،عهبدو
ب کهس،سهباحی غالب و ناسری رەزازی و فهرهاد بابان.

پهش و ،فهرهاد شاکهلی،ش رکۆ

برادەرانی ديکهش ئهم ناوانهيان پ شنياز کرد :مامۆستا ههژار،کهمال ميراودەلی ،جهليلی
جهليلی،ئوردۆخانی جهليلی ،شاکر محۆی ،کهريمی حسامی،غهنی بلووريان ،سهعدی يوسف ،مارف
خهزنهدار ،ووريا رەواندزی ،بۆزئهرسهﻻن ،قادر ديﻼن،خالقی ،شڤان پهروەر ،گو ستان ،بهناز،
پهيمان ،گارا .ڕەنگه چهندان کی تريش باس کرابن.
ـ يهک تی خو ندکارانی جيهان ،يهک تی ﻻوانی جيهان ،کۆسمۆلی و تانی سۆسياليستی کۆريا ،کۆمه هی
خو ندکارانی ترکيا ،نهوجهوانانی کۆمۆنيستی گريکی ،پارت و ر کخراوە فهلهستينييهکان ،ر کخراوی
قوتابيانی ئهفريکا ،يهک تی ديموکراتی ع راقی ،پارته کۆمهنيستهکانی ع راق و سوريا و ئ ران و ترکيا
و ئهکسهرييهتی ئ رانی،غشت ر کخراوە خو ندکارييه پ شکهوتنخوازەکان .پارتهکانی ئه مانيا،
ئهمنستی ،خاچی ن ودەو هتی ،کۆمه هی داکۆکی له گه نی ههڕەشه ل کراو ،ﻻوانی ئه مانی وهتد...
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ر گهی وتار خو ندنهوە بهم ﻻيهنانه بدر ت:
کۆميتهی ئامادەکار،خو ندکارانی جيهانی ،ﻻوانی جيهانی ،قوتابيانی چيک و پۆلۆنيا،بهرەی
کوردستانی،تاڤگهر ،ئهکسهرييهت بهناوی ههموو کۆمۆنيستهکانهوە ،ئهلتهرناتيفه ليستهی ئه مانی و
کاردری.
بڕيار درا،رۆژی  ١٩٨٨/٧/٣دەمژم ری ٣ی پاشنيوەڕۆ ،کۆبوونهوەی داهاتوو بکرێ و قسه لهسهر
ئهم خا نه بکر ت:
راپۆرتی سياسی ،پ ڕەووپرۆگرام ،ک شهی کۆميتهی ئامادەيی ،بهيانی کۆميتهی ئامادەيی.
١٩٨٨/٧/٣
گفتوگۆ لهسهر بهيانی هاوبهش کرا،به م لهسهر خا ی کوردستانی خواروو ،مشتومڕ دروست بوو.
 KSSEپراگ،خواستييان وابوو کوردستانی ع راق بنووسرێ.سهرئهنجام بڕيار درا کوردستانی
خواروو بنووسرێ.
ک شهی کۆميتهی ئامادەيی،دروشم،ناوی کۆميته به زمانی کوردی و ئينگليزی ،ناونيشانهکهی لهسهر
ب ت،بانگه شتنهکه وەرگ ردر ته سهر زمانی ئينگليزی و لهگهڵ بهيانی کۆميتهی هاوبهش دا بن ردر ت
بۆ ﻻيهن و کهسهکان .ئهمانه  KSSEپراگ له ئهستۆيان گرت ئامادەی بکهن.
راپۆرتی سياسی و پ ڕەوی ناوخۆ،له ن وان خۆياندا ج بهج کرا بوو،واته بهدزی ئ مهوە و گشت
ﻻيهنهکانی ترەوە .ئهم کارەش له ﻻيهن مه بهندی پراگهوە ج بهج کرابوو ،سهر و کۆپييهکيان دابوو به
مه بهندی بهرلين و ئهکسا،بهب ئاگادريی ﻻيهنهکانی تر.
بڕياردرا،رۆژی  ١٩٨٨/٧/١٦دەمژم ری ٣ی پاشنيوەڕۆ کۆبوونهوە ب ت.
راپۆرتی جيهان و ناوچهکه،سۆکسه ئامادەی بکات .راپۆرتی کوردستان ،ئهکسا ئامادەی بکات.
ـ سۆکسه :ئ مه ئامادە نين هيچ کار ک بکهين ،لهبهرئهوەی ئ وە پ شتر کاروبارەکانتان له ن وان خۆتاندا
دابهش کردووە.
ـ ج گای کۆنگرە  /کاروباريی تهکنيکی .پ ڕەو و پرۆگرام قسهيان لهسهر کرا.
،Alte Mensa TUهۆ کی گهورەی زانستگهی تهکنهلۆژی بهرلين بوو،دەستنيشان کرا بۆ شو ن
گرتنی کۆنگرە .ئهم هۆ ه تهنيا بۆ دوو رۆژ گيراوە ١٩،ـ ١٩٨٨/٨/٢٠و نرخهکهی  ٩٥٠مارکه.
کارتی ئهندامان :دوو جۆر کارت دروست بکرێ.
سوور :بۆ ئهندامهکان ٥٠٠ ،دانه.
زەرد :بۆ ميوانهکان  ١٥٠دانه.
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دروشمهکان
له ڕاستيدا ،تهنيا کۆمه هی مه بهندی پرگ و سۆکسه ،گه هی کۆمه دروشميان ههبوو .ئهمهش
وەک ههقيقهت ک بهش کی گرنگی ئهو ملمﻼن و ديدە جياوزە هزری و ئايدۆلۆژييهی ن وان هه گرانی
بيری مارکسيزم و نهتهوەيی ڕەنگی دەدايهوە .خو نهريش دووريی و ڕەههندە فيکرييهکانی ئهم دوو
ڕوانگه جياوازە دەرک پ دەکات.ئيدی دوا بڕيار ش،لهمهڕ د سۆزيی و واقع تی دروشمهکان و
هه سهنگاندنيان ههر بۆ م ژوو دەم ن تهوە.
 KSSEپراگ،
١ـ با بوەست ه رشی لهناوبردنی بهکۆمهڵ و راگو زان و سياسهتی نهتهوەيی دەرههق به گهلی
کوردمان.
٢ـ بژی يهک تی خو ندکارانی جيهانی پ شڕەوی بزوتنهوەی خو ندکارانی ديموکراتی له جيهاندا.
٣ـ له پ ناوی نهه شتنی چهکی ئهتۆمی و ههموو چهکی کوشندە لهسهر زەمين دا.له پ ناوی بهه زکردنی
ئاشتی جيهانی.
٤ـ س و بۆ راپهڕينی گهلی فهلهستين له خاکی داگيرکراو.
٥ـ س و بۆ خهباتی رزگاريخوازانهی گهﻻنی بندەست له جيهان دا.
٦ـ با بچ ته دەرەوە کهشتی و بنکه لهشکرييهکانی ئيمپرياليزم له ناوچهکهدا.
٧ـ س و بۆ ئهو ت کۆشهرانهی ميللهتهکهمان که له زيندانهکانی ئهو رژ مه فاشی و دکتاتۆر و
کۆنهپهورست و داوای ئازادييان بۆ دەکهين.
٨ـ س و بۆ پ شمهرگه قارەمانهکانی کوردستان.
٩ـ پا پشتی و پشتگيری ههموو بهرە نيشتمانی و پ شکهوتنخوازەکان دەکهين.
١٠ـ مردن و سهرشۆڕی بۆ بهکاره نهرانی چهکی کيمياوی دژی رۆ هکانی گهلهکهمان.
١١ـ با بهه زتر ب ريزەکانی يهک تی بزوتنهوەی خو ندکارانی کورد ،وەکو بهش ک له بزوتنهوەی
خو ندکارانی ديموکراتی جيهانی.
١٢ـ با سهرکهوتوو ب ت کۆنگرەی يهکگرتوو.
 KSSEبهرلين ،دروشمهکان زۆربوون و زۆری ت دەچ و له هۆ هکهدا ج يان ناب تهوە.
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١ ،SOKSE
ـ به کوردستانيکردنی ئايدۆلۆژيا و ر بازی خهباتمان ،سهرکهوتنی خهباتی رزگاريخوازانهمان مسۆگهر
دەکهين.
٢ـ کوردستان گهورەترين کۆلۆنی ژ ردەستهيه.
٣ـ داگيرکهرانی کوردستان،بهش کی ئۆردووی ئيمپرياليزمن.
٤ـ کوردايهتی سهنگهری کوردە،دژی ئيمپرياليزم.
٥ـ سهنگهری کورد دژی ئيمپرياليزم کوردايهتييه.
٦ـ بهرەی کوردستانی سهرتاسهری زامنی ،سهرکهوتنی خهباتی
نهتهوەييمانه.يان
رزگاريی و سهربهخۆييمانه.
سهنگهری قايمی کوردايهتييه.
٧ـ له خو نی شههيدەوە،خۆری رزگاری هه دێ.
٨ـ کورد له چهکی کيمياوی و"تعريب و تهجير و ترحيل" قايمترە.
٩ـ ئهی شههيدان،بهژنه با ی کوردستان بهخۆ بگرن ،دەزانن ر ک بهقهدەر يهکن.
١٠ـ با ههميشه خهباتی خو ندکارانی کورد لهدەرەوە،له خزمهتی نهتهوەکهماندا ب ت.
١١ـ پتهوتر ب ريزەکانی خو ندکارانی کورد له دەرەوەی و ت،بۆ زياتر پشتيوانی کردن له
نهتهوەکهمان و خهباته رزگاريخوازەکهی.
پوختهی ئهوانهی له ئاکامدا لهسهری ر ککهوتين:
ـ له خو نی شههيدەوە خۆری رزگاری هه دێ.
ـ سهنگهری راستهقينهی کورد دژی ئيمپرياليزم کوردايهتييه.
ـ سهرکهوتوو ب ت خهباتی رزگاريخوازی گهﻻنی بندەست له جيهان دا.
ـ بژی يهک تی خو ندکارانی جيهانی پ شڕەوی بزوتنهوەی خ .ديموکراتی لهجيهاندا.
ـ س و بۆ پ شمهرگه قارەمانهکانی کوردستان.
ـ لهناوبردنی گهلی کورد و و رانکردنی کوردستان به چهکی کيمياوی له ﻻيهن رژ می فاشست و
ديکتاتۆری ع راقهوە،تاوان کی گهورەی دژ به مرۆڤايهتييه.
ـ بهرەی کوردستانی ع راق،وە می راستهقينهی ه رشی بهربهری رژ می ع راقه بۆ سهر کوردستان.
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١٩٨٨/٨/١٦
کۆبوونهوە کرا لهسهر  :بهرنامهی کۆنگرە ،وتاری کۆميتهی ئامادەيی ،چاوخشانهوە به راپۆرتی
سياسی و دەستووردا،باسی ههمهجۆری تريش کرا.
پرۆگرامی کۆنگرە.
کارتی بهشداريم  ،رەنگی سوور و به ناوی هه ۆ و ژمارە  ١١ی لهسهرە.

شانۆگهريی يهکگرتن و يهکگرتنهوە:
سهرەتا پ ويسته،ئاماژە به راستيهک بکهم .لهبهر رۆشنايی ئهو راپۆرتانهی بهردەوام ،لهمهڕ گۆنگرەی
يهکگرتنهوە بۆ کۆميتهی بهڕ وەبهرايهتی گشتی سۆکسه و ئهندامانی کۆميته دەماننارد،هاوبيران
زانياری دروست و و نهيهکی گشتی يهکگرتنهوەيان ﻻ دروست بوو.
لهگهڵ ئهوەشدا،بهشی زۆری ديد و بۆچوونهکان لهسهر ئهوە کۆک بوون ،متمانه و باوەڕ کز بوو به
ﻻيهنهکانی تری بهشدار و ئامادەی يهکگرتن .بۆيه به باش زانرا ،يهک دوو رۆژ پ ش کۆنگرە،
هاوبيران ب نه بهرلين و له کۆبوونهوەيهکی فراوان دا به ت روتهسهلی هه سهنگاندن کی وورد بۆ
سهرجهم خاڵ و پرسهکانی مهسهلهی يهکگرتن بکهين .ئهوە بوو بڕياردرا چهند رۆژێ بهر لهبهستنی
کۆنگرە،هاوبيران ئهوانهی دەتوانن بهشساری بکهن،به پ ی گونجان و بۆ لوان،ب ن بۆ بهرلين،که ههم
کۆميتهی بهڕ وەبهرايهتی ل بوو ،ههميش کۆنگرەی يهکگرتنهوەی ت دا ساز دەکرا.
ههروامان کرد ،و بهشی زۆری هاوبيران و ه ندەک به نو نهرايهتی لق و و تهکان ئامادەبوون .کاک
ئازاديش ،وەک نو نهری پاسۆک،ئامادەبوو ،که خۆی له م ژبوو بۆ چارەسهری نهخۆشييهکهی له و تی
سويد بوو،يهک دوو ههفته پ ش کۆنگرە بهسهردان هاتبووە بهرلين بۆ ﻻمان .لهتهک  ٣٨هاوبيری
ئامادە بوودا ،ديارە بهش کی هاوبيرانمان ئهو کاته لهبهر نهبوونی پهساپۆرت و مافی
نيشتهج بوون،نهيانتوانی بهشداری بکهن.
کات دەستکرا به کۆبوونهوە .خو ندنهوەيهکی باشی پرسهکه کرا و ،و نهيهکی دروستی سهرومڕی باس
و هه و ست و ئهگهرەکان خرايه بهردەم چاوی هاوبيران .دوای گفتوگۆ و هه سهنگاندن کی ت روتهسهلی
ههموو ديوەکانی مهسهلهکه،کات هاتينه سهر گوێ گرتن له بيروڕای تاکه تاکهی هاوبيران،سهرجهميان
به گومان بوون و دەس همينهوە له ﻻيهنهکانی ديکه ،جگه له بهند و هاوبير عوسمان تۆفيق ـ ديارە به
سهلماندی س مهرجه سهرەکييهکهمان له ﻻيهن ئهوانهوە ئهوانيش :هه کردنی ئا ی کوردستان و داننان
بهوەدا که کوردستان کۆلۆنييه و زەمينهی فيکری ر کخراو دەب کوردستانی ب ت به گشتی و دەرەتانی
کوردايهتی کردن بهتهواوی ههب ت .ئينجا ئ مهش رازين و به باشی دەزانين يهکبگرين .ئا ل رەدا دوو
خاڵ بۆ م ژوو تۆمار دەکهم :
يهکهم ،له حا هتی سهلماندنی ئهو مهرجانهی سۆکسهدا،ئ مه پ مان وا بوو ه ه گشتييهکانی سياسهت و
ناوەڕۆک و سيمای کۆمه ه به هزری کوردستانی رەنگڕيژ کراوە.ئهمهش دەستکهوت و سهرکهوتنه بۆ
دۆزی نهتهوايهتيمان.
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دووەم،مڕخمان لهوە خۆش کرد بوو ،به هاوکاری ئهکسا،که له رووی فکرە ز تر کوردستانی بوون و
له ئ مهوە ن زيک بوون،له ئايندەدا له ر گای لقهکانهوە ،که ئهندامانی ههردوو ﻻمان له و تهکاندا زۆر
چاﻻک و د سۆزبوون،دەتوانين با دەستی بهسهر ر کخراوەکهدا بهدەست به نين،ئهمهش ههر يهنيا به
ئامانجی ئهوەی کۆمه ه ڕۆ ی م ژوويی خۆی وەک ر کخراو کی کوردستانی بگ ڕێ و کاريگهڕ تی
ئايدۆلۆژی به تايبهتی هی کۆمهنيستهکانی بهسهرەوە نهب ت .ئهو رۆژگارە ه زە ئيسﻼمييهکان ئامادەييان
نهبوو.ملمﻼن له ن وان کوردايهتی و مارکسايهتيدا بوو.
ئهوە بوو سهرجهم هاوبيرانی تر  ،ههر به گومان بوون له يهکگرتن و باوەڕيان پ ی نهبوو .پ يان
باش بوو ،بايکۆتی يهکگرتنهوە بکهين.
له ڕاستيدا هه و ستهکهی بهندە و هاوبير عوسمان ،بهرئهنجامی ماندووبوون و ئامادەکاريی و بهشداريی
ز تر له  ٢مانگ کۆبوونهوە لهگهڵ ئهو ﻻيهنانه و له ههموويشی گرنگتر ،چوونمان و ت که بوونمان
بهو ههموو خو ندکار و ﻻوانه ،زەمينهيهکی فراوانتری کار و چاﻻکيمان بۆ هه دەکهوێ .ناکرێ حاشا
لهوەش بکهين،که ئيدی ب زاربووين له پچڕپچڕی ريزەکانی خو ندکاران .ڕەنگه بڕەکيش خۆشباوەڕی
له ديدی کوردايهتييهوە پ وە بووب ت.
کاک ئازاد مستهفا،که وەک ميوان ک ئاگاداری سهروبهری دانوساندنهکان بوو ،لهسهر داوای
هاوبيران،دوای ئهوەی گو ی له گفتوگۆ و هه سهنگاندن و بۆچوونهکانی ئ مه بوو،به چهند قسهيهک
بهشداری کرد .سهرەتا ووتی:
من دەست ناخهمه ناو کاروباری ئ وەوە،خۆتان بڕيار بدەن چی دەکهن.بهس قوربانتان بن،هاوبيرانی
کوردستان له خهيا ی خۆتان دەرنهکهن و بارودۆخيان لهبهرچاو بگرن .ناحهز و نهيارمان زۆرەوە،له
ههموو ﻻيهکهوە به جۆرەها بڕوبيانووی پووچهڵ شهڕمان پ دەفرۆشن و بهربهرەکانيمان دەکهن .ل له
ناواخنی گووتهکهيدا،ئهويش بهشداری کۆنگرە و يهکگرتنی پ باش بوو ،دەيگووت خۆتان چاﻻک بن،
وەک هاوبيران ئاماژەيان پ دا ،له لق و و تهکاندا ،لهگهڵ ئهکسادا ،دەتوانن رۆ ی باش بگ ڕن و پرسی
يهکگرتنيش ،بڕياری بهرەی کوردستانييه .ڕەنگه سهخت ب ت بۆ ئ مه و ئ وە بهشداری نهکهين و
خۆمان وەتاق بخهينهوە .جگه لهمانهش،ئ وە دەزانن ئ مه يهکگرتن دروشم و داواکاريی و خهباتمان،
نهک ههر زەحمهته بهشداری پرۆسهيهکی وا نهکهين،به کو لۆژيک و دروشم و م ژووشمان ل مان
قبووڵ ناکات دوا بکهين خۆما ڕيزپهڕ بکهين.
ئهو کاته پاسۆک زۆر له ی.ن.ک ە وە ن زيک بوو،يهک تی دروشمی مافی چارەی خۆنووسی ب ند
کردبۆوە .ههرچهندە کهم ک ﻻستيکی و تهمومژاوی بوو ،ل ديسان ئ مه پ مان وابوو له رووی
ناويشهوە ب ت،پلهيهک لهسهرووی حوکمی زاتی و ئۆتۆنۆمييهوەيه .ئهکساش چاﻻک بوو ،سۆکسهش
پ وەندييهکی توندوتۆ ی لهگه ياندا ههبوو .ئهمه هيوايهکی گهورەی سۆکسه بوو ،له پرۆسهی يهکگرتندا،
بهو ههموو ت بينييانهشی که ههمان بوو.
سهرئهنجامی سووربوونی ئ مه لهسهر بايهخی ئامادەگی ،بهشداری کۆنگرەمان کرد ،ب ئهوەی بڕياری
ئهر نی و نهر نی خۆمان پ ش وەخت داب ت .چونکه بڕە بابهت و خا کی هه واسراو مابوون،بڕيار
بوو له کۆنگرەدا يهکﻼيی بکر نهوە.
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ههردوو  KSSEو  AKSAههرچی ههيان بوو له ئهندامان،به هی مهکتهبی سياسييهشهوە،
ه نابوويانه هۆ هکهوە :هوشيار ز باری ،تاريق ئاکرەيی ،پيرۆت ئهحمهد،محهمهد سا ح جومعه و
رۆژی نوری شاوەيس و...هی پارتی،رەنشادان د.کهمال فوئاد،عومهر دەبابه،شازاد سائيب،عومهر ش خ
موس،سهعدی پيرە و ...هی يهک تی و جهوههر شاوەيس و چهند ئهندام کی تری سهرکردايهتی حشع،
ئامادە بوو .بايهخی ئهم يهکگرتنه و له ديدی ئهوانه ،لهودا خولی دەخوارد،ک با دەستی بهسهر
کۆمه هی ئايندەدا دەب ت،به واتايهکی ديکه ک براوەی ئهم پ شبڕکييهيه.
پارتی و حشع ،چ له و ت و چ لهدەرەوە سهريان کردبوو بهسهری يهکتردا و گهمارۆی يهک تی يان دا
بوو .کهواته ههردوو مه بهندی بهرلين و پراگ،خۆيان گيڤ دەکردەوە ،دەست بهسهر کۆمه هی
داهاتوودا بگرن .ئهکساش ئهمهی دەزانی و به ئاسانيش نهيدەويست ئا ی خۆبهدەستهوەدان ب ند
بکاتهوە .ئهکسا،گيرۆدەی دەستی ر کهوتننامه بهدناوەکهی " لقاء الرفاق" و ئيمزاکهی مام جهﻻل بوو.
دەنا ئهکسا بهو ه ز و پ زەی ههيبوو،ههرگيز ئامادە نهبوو ،شتگهل کی وا به سانايی قبوڵ بکات.
حشع ،له رووی ئيدۆلۆژييهوە بهه ز بوو ،نهخشی خۆی لهسهر پارتی دانابوو .پارتی ب حشع
نهيدەتوانی يهک ههنگاو بن  .حشعيش پشتی بهه زی سهربازی پارتی و پ وەندييهکانی به ئ رانهوە
بهستبوو .يهک تی دوای رووداوەکانی پشتئاشان و گهمهی موفاوەزاتی  ،١٩٨٤ه شتا تای تهرازووی
ن وخۆيی و ن وچهيی سووک بوو ،ڕاست نهبوو ببوەوە.
يهک تی و ئهکسا  ،له ئ مهوە زۆر ن زيک بوون ،بهش کی باشيان له ڕووی بيروباوەڕەبوو ،بهشهکهی
تريشی ناچارانه بوو .لهم سۆنگهيهوە کۆمه بيروبۆچوونی هاوبهشمان لهسهر پرسهکان وەک يهکی
ل هاتبوو .ئهکسا دەيويست ه ز نمايشت بکات و ب ههم و ئامادە نيم به ههموو شت کی دوو ﻻيهنهکهی
تر ڕازی بم ،بۆيهکا بهردەوام ملمﻼن يان دەکرد و دەيانويست بهرگری بکهن .ل سهرباری ههموو
وزە و چاﻻکی و هۆشيارييان،وەک ئاماژەمان پ دا ،ئهکسا سنووری هه سوکهوتيان دياری
کرابوو،چاوەڕێ بوون ،له دوجاردا يهك له بهرپرسهکانيان چرای سهوزيان بۆ داگيرس ن  ،تاوەکو
فهرمانی لقاء الرفاق ،ج بهج بکهن.
کۆنگرە رۆژێ له ﻻيهن مامۆستا پيرۆت و رۆژێ له ﻻيهن سهعدی پيرە و دوا رۆژيش ش رزاد
قازييهوە بهڕيوە برا.
له گوتاری کۆميتهی بهڕ وەبهری بهخ ره نانی ميوانهکان ،که لهﻻيهن ش خ عهلی مه بهندی پراگهوە
خو ندرايهوە ،ناوی کاک ئازاد،وەک نو نهری پاسۆک به مهبهست نهه نرا .ئ مه بهمه زۆر زۆر
د گران بووين و به توندی و رەقی رەخنهمان ل گرت و داوای ل بووردنيان کرد و پاشان به تايبهت
بهخ رهاتنی کاک ئازاديان کرد .کارەکانی ديکه له کهشوههوايهکی گرژی بارگاويدا،بهڕ وە چوو.
ئهوان تۆقيبوون لهوەی ،ئ مه دەستيان ئاشکرا بکهين و لقاء الرفاقی پڕ له شهرمهزاريی بخو نينهوە و
ب و بکهينهوە.
خا کی گرنگ که ل رەدا شايانی ئاماژە پ دانه ،ئهوەبوو رۆژی دووەمی کۆنگرە،١٩٨٨/٨/٢٠،
ر کهوتی وەستانی شهڕی ئ ران و ئ راقی دەکرد .له کۆنگرەدا باسمان لهوە کرد،با رۆژی دووەم
سهرلهبهيانی بهر له دەستپ کردنی کۆنگرە،خۆپيشاندان ک ساز بدەين و سهرنجی رای گشتی ئه مانی و
جيهان بهﻻی ئهو شهڕەدا راک شين،که له کوردستان دژ به گهلهکهمان بهرپا کراوە .ههردوو مه بهندی
بهرلين و پراگ،رازی نهبوون و ههر کار کی لهو چهشنهشيان به دژی ئاشتی جيهانی و شورەوی
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دەدايه قه هم .به م سۆکسه لهگهڵ برادەرانی ئهکسادا و ﻻوانی سۆسياليست بڕيارمان دا،به تهنيا ئهو
کارە بکهين .ئهوە بوو بهياننامهيهکمان دەرکرد و رۆژی دووەمی کۆنگرە،بهش کی کاتهکهمان بۆ
خۆپيشاندان تهرخان کرد و له ن وەڕاستی شاری بهرلين خۆپيشاندان کمان سازدا و داوای وەستانی
شهڕی دژ به کوردستانيشمان کرد و دەمانگووت شهڕی کورد کۆنترە له شهڕی ئ ران و ع راق.
ن زيکی  ١٣٠ـ ١٥٠کهس ک ئامادەی خۆپيشاندانهکه بووين .بهداخهوە ئهو بهياننامهيهمان له ئهرشيفدا
نهماوە.
له رۆژی س يهمی کۆنگرە ،تا دەهات ،ئهکسا هه و ستی شل و ﻻواز دەبوو ،هيچيان بۆ نهدەسهلم ندرا،
چونکه دەست و پ بهستراو بوون .ههردوو  ،KSSEبا دەستی خۆيان بهسهر کۆنگرەدا ک شا .له دوا
و ستگهدا ئهکسا ،چاوەڕ ی چرای سهوزی بهرپرس کی خۆيان دەکرد ،تا ههموو شت بدەنه دەستهوە.
خۆبهدەستهوەدانی ئهکسا ،ج ی نيگهرانی ئ مه بوو،هاوکات ،بهزيانی گهورە و م ژوويی بزاڤی
خو ندکارانيش دەکهوتهوە .بهم جۆرە ئ مه پشت کی گهورەمان بهرەو چۆکدادان دەچوو.
ههرچيمان کرد ،ڕونکردنهوەيهک بدەين و هۆ هکه به ئارامی ج به ين ،ل ئهوە بوو چ دەرفهتيان نهداين
هه و سته بنجييهکانمان باس بکهين :مهسهلهی ئا و کۆلۆنيبوونی کوردستان بچهسپ نين.
له ئاکامدا ئهوان داوايان کرد ،ئهو مهسهﻻنه که بهﻻی ئ مهوە و له ڕاستيشدا له حوکمی به گهنهويستان،
بخهنه دەنگدانهوە .ئ مه به توندی ئهمهمان ڕەتکردەوە و وتمان به هيچ جۆڕ ک ئامادە نين وەک )شاهد
الزهور( بهشداری ،تاوان و گهمهيهکی وا بکهين .بهﻻی ئ مهوە ئهو مهسهﻻنه گفتوگۆ هه ناگرن و وەک
بوونی خۆر و ئهست رە و زەوی به گهنهويستن .له کات کدا ئ مه ههر سووربووين لهسهر ئهم دوو
پرنسيپه،دەمانويست به دەنگ کی زو هوە ڕای بگهيهن ن .بۆيه زۆر ههو مان دا ،مايکرۆفۆن بگرين
بهدەستمانهوە و به وتهيهک ،ڕاستييهکان بۆ ئامادەبووان ڕوون بکهينهوە و هۆ ی کۆنگرە ه منانه
بهج به ين .ل چ بوار کيان نهداين و ههموو ئامادەبوانيش ئاگاداری پسکهپسک و خۆڕاپسکاندن و
گرژی ن وان ئ مه و بهڕ وەبهرانی کۆنگرە و زله بهرپرسهکانی پارتی و کۆمهنيست بوو بهتايبهت.
من چهند ووشهيهکم وەک سهرە قه هم له پارچه کاخهز کدا نووسيبوو دەمويست بيخو نمهوە ،دەرفهتی
ئهوەشيان نهدا .لهبهرئهوەی من ئهندامی بهڕ وەبهری کۆنگرە بووم،جو هکردنم گران بوو .نووسينهکهم
دايه دەست هاوبير عوسمان تاوەکو ،بيخو ن تهوە ،کهچی پهﻻماری ئهويش درا و ر ی پ نهدرا ،قسه
بکات .ئيدی هاوبيرانی ئ مهش کهوتنه خۆ و هاتنه پ شهوە بۆ ئهوانه ڕ گرييان ل دەکردين و کهشی
کۆنگرەکه بهتهواوی گرژی ت کهوت.
وەک پ شتر ئاماژەمان پ دا ،تومهز ئهوان لهوە دەترسان ئ مه دەقی "لقاء الرفاق"مان بهدەستهوەيه و
دەمانهوێ ئهو شهرمهزاری و گا تهجاڕييهی ئهوان ئيمزايان کردووە و کردوويانه بڕياری
يهکگرتنهوە،ئاشکرای بکهين و ڕيسهکهيان ل بکهينهوە به خوری.
دەب ڕاستييهک بۆ م ژوو ب م گهر بهاتايهو ئ مه ئهو کارەشمان ئهنجام بدايه،ﻻيهنگرانی ئهو حيزبانه
ئامادە نهبوون،دەستبهرداری ههنگاوەکانی خۆيان بن .هۆکهشی به حيزبی بوون و دەرو شييهکی ب کۆت
و بهندی خه کهکه بوو.دەنا دەبوو ئهوان بهڕامبهر به ڕ گريکردن له ئ مه هه و ستيان بنواندايه و
ناڕەزاييان نيشان دايه.
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له ﻻيهکی ديکهشهوە،دەب ئاماژە بهوەش بکهم،کهوا لهراستيدا،تا ئهو چرکهساته ،ئ مه چ ئاگايهکمان له
له"لقاء الرفاق" نهبوو .ئاخر نو نهرمان له سوريا نهبوو .ئهو ر کهوتنامهيهش پ موايه خودی دەزگای
سيخوڕی سووری ب وی کردبۆوە،تا کورد نهگهنه ئامانجی يهکگرتن.
ئهوە بوو گرژيی و ئا ۆزی کهوته ن و هۆ هکهوە .ئ مه به توڕەيی و ناڕەزايی و ڕاپسکان کی زۆرەوە،
کۆنگرەمان بهج ه شت .ئهوان ههر بهردەوام بوون لهسهر بهڕ وە بردنی کۆنگرە و باوەڕيشيان نهدەکرد،
سۆکسه بڕياری وا قورس بدات و کۆنگرە بهج به ت.
دوای بهج ه شتنی هۆ ی کۆنگرە ،دەستبهج کۆبوونهوەيهکمان سازدا ،بۆ هه سهنگاندنی پرسی
يهکگرتنی خو ندکاران و ئهو شانۆگهرييه نهزۆکهی ساز درابوو .له پ ناوی روونکردنهوەی مهسهلهکان
و راگهياندنی هه و ستمان بهياننامهيهکمان به ن وی " ڕوونکردنهوەيهکی ناچاری " دەرکرد.
بۆ م ژوو ئ مه ئهو دوو ئا و تابلۆ و کهرەسانهی بردبوومانه ناو هۆ ی کۆنگرەوە،لهبهر حورمهتی
گيانبهختکردووانی ڕ ی سهربهخۆيی کوردستان و خو ندکاران و ميوانه بهڕ زەکان ،کات دەرچووين
لهگهڵ خۆماندا نهمان بردن .کهچی دوايی ههموويان ديزە بهدەرخۆنه کرد و وەک ما ه تا نی هه يان
لووشی .پاشان به نامهيهکی پڕ له ڕەخنه و گلهييهوە،به فهرمی له ١٩٨٩/٢/٤دا ،داوامان ل
کردنهوە،کهچی ئاستی شهرمهزاريی و خهجا هتييان به پلهيهک گهيشتبوو،ڕووی وەرام دانهوە و
ڕووبهڕووبوونهوەيان نهبوو.
دوای چهند رۆژ کی کهم  ،باشم له ياد نييه و نازانم له ڕ ی ک وە بوو ،نوسخهيهکی "لقاء الرفاق"م
دەستکهوت .دەستبهج ،به فاکس ناردم بۆ ئهندامانی کۆميتهی بهڕ وەبهرايهتی و دەستهی نووسهرانی
خو ندکاری کورد .ئيدی له ژمارە  ١٢ی خو ندکاردا،به چهند بابهت ک لهسهر يهکگرتنهکه ،ئهم
شانۆگهرييه ڕيسواکرا و توانيمان باشتر پهردە له ڕووی دز وی ئهو کارە ناشايستهيهی دەرههق به
خو ندکاران و کوردايهتی کرا،ههڵ بدەينهوە.
ههرچۆن ک ب ت ،لقاء الرفاق ههموومانی تووشی شۆک کرد،بهتايبهت،ئ مهی سۆکسه،دوای ئهو پهرۆش
و گهرموگوڕييهمان بۆ سهرخستنی ئامانجهکه نواندمان ،هيچ ئاگامان لهم کهينوبهينهی ﻻيهنهکان نهبوو.
پ شمواب ،برادەرانی يۆکسی،له ر ی پارتی گهلهوە،که له سوريا بوون .سهرەتا ر کهوتنه ژ ربهژ رەيان
دەستکهوتبوو ،ب ويشيان کردەوە .بهم ش وەيه لهم شانۆگهرييه نهزۆکهدا ئهنجام درا ،که ه ه گشتی و
ئهکتهرەکانی له سورياوە دياريی کرا بوو .به ڕوا هت پرۆسهی يهکگرتنهوەی کۆمه هی خو ندکاران،
خو ندکاران ڕۆ ی کۆمبارس کی پاسيڤيشيان پ نهبڕا و ههموو خهبات و ت کۆشانهکهيان بووە قوربانی
ئهو ﻻپهڕە ڕوو زەردە پڕ له شکست و شهرمهزارييهی بۆ م ژووی تاريکی خۆيان تۆماريان کرد.
پ ويسته ئهوەش وەبير به نينهوە ،لهتهک ئهو ڕاستييهشدا لهمهڕ پرسی يهکگرتنهوە ،کهچی له مانا و
ناوەڕۆکدا ،ئهو پرسه گرنگه نهک هيچ ه ز و پ ز کی به بزووتنهوەی خو ندکاران نهبهخشی ،به که
ﻻواز و سست و بهرەو پووکانهوەشی برد.
ئهوەی بهﻻی ئ مه ج ی شانازی و مايهی سهرکهوتن بوو ،وەک سۆکسه ،ب ئهوەی چ ئاگادارييهکمان
لهسهر ئهم نه نکارييهی ئهو ﻻيهنانه ههب ت ،ل يان به گومان بووين .به ب چهند و چوون ئامادە بووين
لهگه يان دا يهکبگرين ،دەستبهرداری بهرژەوەندی و پله و پايهی شايستهی خۆمان بين،له پ ناوی مهسهله
گشتی و ڕەوا و پيرۆزەکهدا .به م ههرگيزاو و ههرگيز ئامادە نهبووين له گه ياندا ،لهسهر خاڵ و پرنسيپ
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و بنهمای سهرەکی و گهوههری ،هيچ سازش و يهکگرتن ک ئهنجام بدەين .دوای ههوڵ و ت کۆشان کی
زۆر لهبهر ڕۆشنايی فهلسهفهی کوردايهتی و چهمکی کوردبووندا،بڕياری پاراستن و مانهوەی
سۆکسهمان دا،بۆ در ژەدان به ڕ بازە پيرۆزەکهی ،که له يهکهم چرکهوە خستبوومانه ئهستۆی خۆمان.
دوای کۆتايی هاتنی شانۆگهريی يهکگرتن و يهکگرتنهوە ،کۆمه هی يهکگرتوو به شهپ هل دراوی مايهوە،و
چ چاﻻکييهکی بهرچاوی نهما و تهنانهت ب وکراوەيان،نهبوو،وە بهياننامهشيان ڕووی له کزی کرد.
مخابن ،پرۆسهی يهکگرتنی کوردی لهسهردەستی ئهو ﻻيهنانهدا ،ههروابووە ،چ ه ز کی بهرههم
نهه ناوە ،به کو سستی و ناچاﻻکبوون و کهمتهرخهميکردن و خهمساردی نواندن پهرتهوازبوون ،ئاکامی
يهکگرتنهوەکانی کورد بووە .چونکه زۆرينهيان لهسهر بنچينهی تاکتيک و ف ڵ و فهرەج و باوەڕ به
بهرامبهر و ﻻيهنی تر نهکردن ئهنجامدراون و ههو ی قوتدان و سڕينهوەی بهرامبهر ئامانج بووە،نهک
يهکخستنی توانا و خورتکردنی بازووی کوردايهتی .به کورتی ئهو بڕيار و ههنگاوەی يهکگرتن،چونکه
بنهمای ڕاستهقينه و ڕيشهی بنجی نهبوو،چ سيمايهکی نو ی ل بهديار نهکهوتوو و ه ز و پ زی نهبهخشييه
خو ندکاران.
کۆمه هی يهکگرتوو ،بۆ دەربازبوون لهم دۆخه و ههو ی رازيکردن و بهشداريکردنی ئهو ڕ کخراوانهی
لهدەرەوەی کۆمه ه مابوونهوە،کۆنگرەی دوومی خۆی له رۆژانی  ١٨ـ ،١٩٩٠/٨/٢٠له شاری گراتسی
ئۆتريش /نهمسا بهست .سۆکسهش،به فهرمی داوەت کرا و ئ مهش پ مان باش بوو،بۆ ه شتنهوەی ڕايه هی
پ وەندييهکان و نائوم دنهبوون له ههو ی يهکگرتن،بهو بنهما به گهنهويستانهی ﻻی ئ مه و پ ويسته ههموو
کورد ک بهﻻيهوە به گهنهويست ب ت ،بهشداريمان کرد.
بهندە ،دەستنيشان کرا وەک نو نهری سۆکسه ،بهشداری کۆنگرەکهيان بکهم .له کۆنگرە ،وتاری سۆکسهم
خو ندەوە،که وتار کی ڕەخنهئام زی د سۆزانه و به پهڕۆشانه بوو .به ئاشکرا و ڕوونی بير و ڕاو و
بۆچوون و ڕەخنه و کهموکوڕی و هه سهنگاندنهکانم خسته بهرچاو و ههم له پ ناسه و پ گهی کۆمه ه و
ههميش له دوورکهوتنهوە ،له گيان و ڕ بازی کوردستانی و ههميش له پ ش لکردنی ههموو پرنسيپهکانی
ديموکراسی و خو ندکاری و ڕازيبوون به گهمهی ناتهندروستی حيزبهکان .داوامان کرد ،کۆمه ه ب تهوە
سهر ه ی دروست و لۆژيکداری خهباتی ڕاستهقينهی خۆی و ڕۆ ی مانا و بههای کوردستانی بگ ڕێ.
هاوبيرانی کوردستان لهسهر هه و ستی سۆکسه لهمهڕ يهکگرتنهوە ،ڕووبهرووی ڕەخنهی زۆری
ﻻيهنهکان بوونهوە و له کۆبوونهوەی سهرکردايهتی بهرەی کوردستانيدا،باسی ک شهکه کرا بوو.
هاوبيرانی پاسۆک ،به لۆژيک کی کوردانه توانييان ڕوونکردنهوەی هه و ستهکه،له فۆڕم کی ئهر نيدا
بخهنه بهردەم ﻻيهنهکان و به گهرميش دەستخۆشييان له هه و ستهکهمان کرد .ئهمهش به گهيهکی چهسپاوە
بۆ ئهوەی نيشانی بدەين ،سۆکسه بهمانای وشه ،له پرسه ههستيارەکاندا ئازاد و سهربهخۆ بوو،دەبوو لهوە
زياتريش بکات،که تا ئهو کاته پيی هه سا بوو.
دوای چهند ديدار و گۆڕينهوەی بيروڕا،لهتهک بهرپرسی ﻻيهنهکان دا ،بۆمان ئاشکرابوو که هيچ به
نيازنين گۆڕانکارييهکی پرنسيپی له پ ڕەو و پڕۆگرام و بهرنامه کۆمه هدا،ئهنجام بدەن ،تا نيازی پاکی
خۆيان به ئ مه نيشان بدەن .بۆيهکا ديسان و سهرلهنوێ چ ئامادەگييهکی خۆمان بۆ يهکگرتن و يان چوونه
سهر خوانی ئهوان ،وەک ئهوەی ئهوان چاوەڕ يان دەکرد،نهنواند و ش گيرتر بووين لهسهر ڕ بازەکهی
خۆمان.
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سۆکسه ئهودەم  ،سا زياتر بوو،کهوتبوو بهسهر کۆستی گهورەی گيانبهختکردنی کاک ئازاد
مستهفادا،که له  ١٩٨٩/٣/١٩دا دوا ما ئاوايی ل کردين .لهتهک ئهم گورزە کهمهرشک نهدا و باری
نائوم دی ئهو ڕۆژگارەی کوردستان،ديسان سۆکسه،دوای ئهوانهش به تهنيا و سهربهخۆ مايهوە،در ژەی
به چاﻻکييهکانی خۆی دا و ب وکراوەکانی ڕووی له زياد بوون و به پ زتربوون دەکرد .به واتايهکی
ديکه  ١٣ژمارەی خو ندکاری کوردمان دەرکرد و کۆمه کاری تريشمان ئهنجام دا .وەک له ليستی
ب وکراوەکاندا ،ئاماژەی بۆ کراوە.
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