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ھۆ برزنجیییکمبشی 

:کورتی مژووییپشینیکی

دا، ١٩٥٦و پاشان ب دروستی ل ١٩٤٩ل نوەڕاستی سدەی بیستمی رابردوودا،سرەتا سای 
دەستیک ل خوندکارانی کورد ل ھندەران،بیریان ل دامزراندنی رکخراوکی سربخۆ، 

استنی پداویستی ئم کارەش ھم بۆ پار. جیا ل ترک و عرەب و فارس بۆ خۆیان کردەوە
فرھنگ و ناسنامی کوردی و ھمیش بۆ پشتیوانی و گیاندنی دەنگ و رەنگی نتوەی کوردی 

شایانی باسکردن، . ب جیھانی دەرەوە بوو،گمارۆدراو ب چندین داگیرکر و دوژمن
خوندکارانی کورد ب گشتی، وەک بایۆزی نتوە وابوون و ل قۆناخ سختکاندا،چندین 

. ورس و گرانیان ب ئنجام گیاندووەئرکی ق

نورەدین زازا،عیسمت شریف {:بوون ل بر و سیمبۆلکانی ئم بیرۆک و وەچرخان بریتیڕ
ئم دوو ناوە ب تایبت وەک دیارترین و چاالکترین و ھسوڕاوترین کسانی خاوەن وانلی،

یی،ئبدولقادر عبدو و سعدی شوکت ئاکرەبیرۆک و بزونری کار و چاالکییکان بوون،
دەستی ئم دەست لخۆبووردووە، ل بزاڤی خوندکاریی ج. و چندانکی تر} دزەیی

دەب ئوەشمان لیاد . یدا،ل ھندەران، دیارە و ب خزمتکی گورە دت ھژماردندکور
ووە و پاشان ل نچ، ک خباتی خوندکاران ل وت جۆراوجۆرەکانی ئوروپادا بڕوە چ

.ئمریکا و کنداش ھات میدان

بزاڤی خوندکاریی بدرژایی بوونی خۆی،جگ لوەی ئقیکی  بزوتنوەی رزگاریخوازی 
لژر کاریگرتی سیاستی گشتی ھزە زۆربی ھرە زۆری ساتوەختکان کورد بووە،ھاوسات،

دا ، ١٩٦١گیرسانی شۆڕشی ئیلوول ل ھھر بۆی ساتی.با دەستکانی کوردستاندا بووە
کۆمی (بای کشا بسر،چاالکییکانی کۆمی خوندکاران دا،ک ئودەم تنیا  

ل میداندا ) Kurdishe Students,Society in EuropaـKSSE(خوندکارانی کورد ل ئوروپا
و ئامانج بوون،بتایبت لو ،وەک حیزب کوردییکان ھگری ھمان دروشم خوندکارانیش. بوو

بشکی زۆریان، کوتبوون ژر کاریگرتی سردەمدا ک باو باوی مارکسایتی بوو،
بم پی ھژموونی ئم ئیدیۆلۆژیی، بسر شۆڕشی .ئیدیۆلۆژی مارکسایتی و چپەوییوە

ل خولگی کوات سیاستی گشتی شۆڕش و خۆندکاران،. ئیلوولیشوە کاریگرتی ھبوو
ھوی بردەوامی                                                                                                              سیاستی شورەویش، ل بنچیندا. سیاستی شورەوی دەرندەچوون

.پاراستنی بردەوامتی برژەوەندییکانی خودی شورەوی بوو

ی دیکش ب نیازی خوندن و گوزەران پڕیدەی ھندەران بوون، پاش ئوەی ژمارەیک کورد
بشک لمان ھگریی بیروباوەڕی نتوەیی بوون و بیر و ھزری خۆیان، ل چوارچوەی 
پەوپرۆگرام و چاالکییکانی کۆمی خوندکاراندا ندەدییوە،لبرئوەی خاوەنی 



نجیان لسر سیاستی شورەوی برامبر ب بیرۆکیکی تواو کوردستانی بوون،رەخنو سر
ھاوکات نیان دەویست ببن پاشکۆی سیاستی زلھزەکان،لسر بنمای  .پرسی کورد ھبوو

برژەوەندی بای کورد و کش رەواکی،تماشای رووداوەکانیان دەکرد و ھوستییان 
ریان ل دامزراندنی وەدەگرت، ریان ندراوە ب سانایی بیروڕایان دەرببن،بۆی بی

. رکخراوکی نوی تایبت ب خۆیان کردەوە

ل رۆژی

کۆمی خوندکارانی نتوەیی کورد ل : دا رکخراوکی نتوەیی،ب ناوی٢١/٣/١٩٦٥
National Union oft he Kurdish Students in Europa-NUKSE.دامزرا)نوکس(ئوروپا

جمال نبز،بروسک ئیبراھیم، ئحمد نقیب، : تیبوون لرانی ئم رکخراوە بریدامزرن
.تالب رۆستم

، درژە بچاالکییکانی دەدات و پاشان،ب ئومدی ھنان کایی ١٩٧٧/ ٩/  ٣ئم رکخراوە تا 
ل رووی ،رامبر ب گفتکی سادە،ک پیان درا بووبرکخراوکی یکگرتووی بھز،

دەوەشوە، خۆی ھسۆزییوەدتبوو... نچاالکی جۆراوجۆری ھ دەب و . نوکستی ئخزم
بوکراوە و ئۆرگانی ب زمانی کوردی و ئمانی ھبووە و پخشی . فرھنگی کوردی کردووە

جمال نبز، کۆمی ئازادیی : بۆ زانیاریی زتر لمڕ ئم رکخراوە، بوان.کردووە
.کوردستان/ سلمانی٢٠١٥خان و پاشخانکانی پش١٩٥٩ژیانوەی و یکتی کورد کاژیک 

سای کورد، سرھدانی فرە حیزبی ل کۆمگی ١٤ی شۆڕشی ١٩٧٥پاش نسکۆکی سای 
ھاوکات ھر حیزب و ھزک ھوی دەدا، ب . باشووری کوردستان دا،بووە دیاردەیکی نوێ

 پ بکاتوە و بۆ خۆی پاوانخواز ھموو الیکدا پلوپۆ بھاوژێ و ب پل بۆشایی  گۆڕەپانک
...بکات

یک ل سیما ھرە زەقکانی ئم قۆناخ، دروستکردنی رکخراوی پیشیی و خوندکاریی 
پداویستی گرنگ و برچاوی ئو رۆژگارە، ...بوو،ب تایبت ل نو کوردانی ئاوارەی ئوروپادا

ھۆی سرەکیش،کۆمی . ئوەی دەخواست، ھر الیک نونرایتی خۆی ھبت
. ب تواوی کوتبووە ژر رکفی سیاستی پارتی دیموکراتی کوردستانوەKSSEخوندکاران،

دەتوانی ئرک خوندکارییکان و پابندبوونی حیزبی خۆیان لک ئندامکانی نیان
دوای . پارچ پارچبوون دەچووبۆیکا تا دەھات ریزەکانی برەو لکترازان و. جودابکنوە

ی خۆیدا تووشی ١٧دروستکردنی یکتی نیشتمانی کوردستان، کۆمی ناوبراو ل کۆنگرەی 
کۆمی  خوندکارانی کوردستان ل دەرەوەی وت ناسراو ب . ن. دابان بوو،الینگرانی ی

.ئکسا دامرزاند

شکچی دەندە وەک برچتی کور: " ھوایتوەی رزگاری نبزووتن حام دستان ل
مبندەکانی ئوروپاوە بڕوەببرن،مانوە لو مبندان و کردنوەی نوسینگ  لوێ 

".بنککان ل کوردستان بنکارکی گرنگ،بم بو مرجی 



.استقینی خباتیکم کوردستان میدانی ڕ..بایخی ھیئم بۆچوون ب دوو ئاڕاستدا،
و پیشیی لدەرەوەی کوردستان گرنگ،بس جگرەوە و ھاوشانی دووەم خباتی خوندکاریی 

ت نییوەی وئ.

 رکئ وە لوتنوە و دوورکتی پارتییسیاس ب یی توندی کۆمستنجامی وابرئس
سرەکییکانی خوندکاران و بندکردنوەی دروشمی سیاسی و سرسختی ئقتی حیزبی و 

ش، کۆمرت کردووردە جیاوازی دیکرتوپی ک...

ل ئوروپا ھبوون و چاالک بوون،یاخود دەرئنجامی ،و رکخراوانی، لو ساتوەختدائ
:ھاتن کای، بریتین لKSSE پارچبوونی 

KSSE،Kurdisahe Students,Society inـ کۆمی خوندکارانی کورد ل ئوروپا،
Europe.KSSE زیک برلین،نندی ببپارتی دیموکراتی  کوردستانم.

، مبندی پراگ، نزیک ب پارتی کۆمۆنیستی KSSEـ کۆمی خوندکارانی کورد ل ئوروپا،
.عراق بوون

AKSA ،Association of Kurdistan abroadـ کۆمی خوندکارانی کوردستان لدەرەوەی وت،
١٩٨٤ل سای .  یوە و نزیک بمان بووھات کایکتی نیشتمانی کوردستاندوای دروستبوونی

بدواوە،دەستیکیان ل جیابۆوە ،ب تایبت ل برلینی رۆژاوا و ئمانیا،بھمان ناو کاریان 
.دەکرد و وەک ئکسا،مبندی برلین ،یان ئکسای جیاوەبۆوە ، دەناسران

UKSYE،Union oft theسای ـ یکتی خوندکاران و الوانی کوردستان ل ئوروپا،

Kurdistan Student and Youths in Europe لی دیموکراتیپارتی گ زیک بوون لن
.دروست بوو١٩٨٢،سای کوردستان

ـ الوانی سۆسیالیستیش چند کسکی کمبوون و ل ھندێ وت ھبوون،نزیک بوون ل حیزبی 
.سۆسیالیستی کوردستان

کسکی نتوەیی،ل رکخراوکی خوندکاری وابست ب ھر لم روانگیوە سخت بوو، بۆ
یاوەکو بشی ھرە سرەکی دروشمی ئو حیزبانی پاش ھرەس ..حیزبکی چپوە کار بکات

ھاتبوون کایوە، ب گوتی ئیمۆ ل چوارچوەی داگیرکرچتی 
کسکی . واردعراقچتی،ترکیاچتی،ئرانچتی،سوریاچتی و شورەویپرستیدا خولیان دەخ

نتوەیش خاوەنی باوەڕ و ھوستی راستقین، ھرگیز ئامادە نبوو،بچت ژر چتری 
.سیاستی نا کوردستانی ئم رکخراوانوە

 ل ک،یحیزبان ک لرەس ڕدا،١١/٩/١٩٧٥پارت سۆسیالیستی کورد ـ پاسۆک ـ یسکاوە پاش ھ
بیری ل ناچار بوویش ،وەک ھموو ئوانی دیک،پاسۆک. و پی ناوەت نو قۆناخی خباتوە

چونک . دروستکردنی رکخراوکی تایبت ب خۆی، بۆ ئندام و دۆست و الینگرەکانی دەکردەوە



محاڵ بوو،ھاوبیرکی پاسۆک خۆی ل خانیکی ھزری و چوارچوەیکی دیکی سددەرسدی 
ھاوبیرەکانی پڕیدەی ھندەران بووون، ب ئو ساتوەخت،کۆمی ل. ناکوردستانیدا ببینتوە

ل بر . تایبت کاک کوردۆ علی، ب پشتیوانیی مامۆستا جمال نبز و کاک بروسک ئیبراھیم 
رۆشنایی خبات و تکۆشانی نوکسدا و ب سوودوەرگرتن ل ئزموونی ئو رکخراوە و 

کخراوی خوندکارانی سۆسیالیستی ر: کسایتییکانیان توانییان رکخراوکی نوێ ب ناوی
 ـ ل وروپا ـ سۆکسئ ١١/٩/١٩٨٠کورد لنزروە . دا دابمنوە ھاوبیران کۆبکرگایم رتا ل

بو واتایی  ھاوبیرانیش، بتوانن ب نخشی . و ببن خاوەنی دەنگ و رەنگ و سکۆی خۆیان
لرەدا . یی و سیاسییکیدا بگنخۆیان رۆیان ل خزمتکردنی دۆزی کورد و رەھندە فرھنگ

پویست ئاماژە ب خاکی یاسایی گرنگیش بکم، ئویش ئوکات،ل ئوروپا ھیچ پارتکی 
سیاسی ،رگی کاری سیاسی پندەدرا،ناچاران ئم رکخراوە خوندکارییان دەبوون پش 

.قڕەوی کاروبارەکانیان

ۆیدا،کوت چاالکی و ھر زوو بووە،یک ل سۆکس، ل تمنکی کورتی دروستبوونی خ
بھزترین و دیارترین رکخراو و ل سرتاسری ئوروپا و دەرەوەی وتدا، لسر ئاستی 

.کوردستانی و نونتوەیی، ج پنجی ب تکۆشانوە، ل بوارە جۆراوجۆرەکاندا نخشاند


