
کورتیک ل مژووی

".                                                                                                                           سۆکسـ  رکخراوی خوندکارانی سۆسیالیستی کورد ل ئوروپا" 

Socialist Organisation Of The Kurdish Students in Europa) SOKSE)

بشی چوارەم

داوودەزگای خوندکارانی سۆسیالیستی کورد ل : ڕکخراوی سۆکس، لگڵ دامزراندنیدا، بم دروشم خۆی ناساند
ئوروپا، ڕکخراوکی خوندکارانی بۆ ئو ئامانجان تدەکۆشت ک رکخراوە خوندکارە سۆسیالیستکانی 

خوندەواری یکی (ئو ئامانجانی ک ل دروشمی خوندکارانی سۆسیالیستانی .کوردستان بۆی تدەکۆشن
(و) کوردانکی سۆسیالیستانروەردەیت)پندا خۆی دەنو.گومان ھ ن بالیوروپا لتی ئرجی تایبل و م

.رکخراومانوە پش چاو دەگیرت

 ی لکتو دەرام کخراوەکی رکھاتتی ،پندامنانی مافی ئدەستھتی بکخراو و چۆنیکانی رئامانج
.بڤۆککی بچکۆالندا خستۆت بردەست

پاش ئوە، ل کۆنفرانس و کۆنگرەی پنجوە لۆگۆ . دتا دەمی لکترازانک بم پەوە و لۆگۆکیوە سۆکس کاری کر
 تی و ئینجا ئاماژە بوایتر پرسی نسست و خۆڵ لکی خکییشپ گۆڕدراو ب ەوپرۆگرامی سۆکسو پ

 تکخراو دەدرێ و دەببۆ پاراستتن :( گۆڕانی دروشمی ر ،و سۆسیالیستان وتووانشککی پناوی ڕۆشنبیری یپ ل
پشو گوەییانتدانی کولتووری ن .(نکخراومان دەنوکانی روت و یاسا . ئامانجی گشتی یکھ دواتر ل

گشتی یکانی رکخراو  و ئامانجکانی ڕکخراو و بدەستھنانی مافی ئندامتی  و چوارچوە رکخستنکانی  
.سۆکس ڕوون کراوەتوە

کۆنگرەکانی سۆکس:

.ئمانیا/دا،ل شاری میونیخ١١/٩/١٩٨٠ ـ  کۆنگرەی دامزراندن ل١

٢ مانیا٢٥/٩/١٩٨٣ـ ٢٣ـ کۆنگرەی دووەم لشاری میۆنیخ ئ ر دروشمی .  لژ ل

"ھموو ھز و ووزە و توانایکی بفڕ ل پناوی سرخستنی کشی نتوەکماندا" 

٣ م سوید١٩/٨/١٩٨٤ـ١٨ـ لشاری ستۆکھۆ ر دروشمی. لژ ل

.دروشم و شادەماری پاسۆک" تا ملکچی یکی نخستووین،با بۆ ئازادیی یکگرین" 

٤ ر دروشمی٢٨/٧/١٩٨٥ـ ٢٦ـ لژ مانیا لرلینی رۆژاوا ئشاری ب ل

.دروشم و شادەماری پاسۆک"ئازادی و سربستی نک دیلیتی و ژردەستی " 

٥ ٧/٧/١٩٨٦ـ٥ـ لرلینی رۆژاوا ئشاری ب ر دروشمیلژمانیا ل



برەو یکگرتنی کۆڕ و کۆم سیاسی و پیشییکان ل دەرەوەی کوردستان بۆ ناساندنی خباتیی رەوای " 
"نتوەکمان ب جیھانی دەرەوە

ل شاری کۆپنھاگن دانیمارک لژر دروشمی٢/٨/١٩٨٧ـ ١و ٣١/٧ـ ٦

"ل چوارچوەی رکخراوکی کوردیدابۆ یکخستنی خباتی خوندکاران ل دەرەوەی وت " 

٧ ر دروشمی١٦/٧/١٩٨٩ـ١٤ـ لژمانیا لشاری شتوتگارت ئ ل

با کوردایتی و کوردستانی بوون،بزونری خباتی خوندکاران بت ل دەرەوەی کوردستان،ل چوارچوەی " 
"رکخراوکی خوندکاری سرانسری پتودا

٨ شاری ١٢/٩/١٩٩٣ـ١١ـ ل ر دروشمیلژ مانیا لرلین  ئب

"رەکیمانرکی سکوردستان ئ وەی رزگاریخوازی کورد لپشتگیریی بزوتن"

 تی دەکرا و ھاوبیران لرایوەبڕی بوەی گشتی و دەستندین کۆنفرانس و کۆبوونچ ک،ی باسج
دا، بشی ھرە زۆری ھاوبیران ل بۆ بشداریکردن لم کۆنگران.پیوەندییکی توندوتۆی رکخراوەییدا بوون

شون بۆ کۆنگرە . شارەکانی  جیاجیاکانی وتانی ئوروپاوە لسر ئرک و گیرفانی خۆیان دەھاتن شونی کۆنگرە
ل برلین و . بکرێ دەگیرا و مانوەش ھر خرجی بوو زۆربی ھرە زۆری جارەکان لسر گیرفانی ھاوبیران

.بیران دەبوون میوانی ھاوبیرانی ئو شاران، چونک ژمارەی ھاوبیران و دۆستان فرە بوو ستۆکھۆم،ب تایبت ،ھاو

میوانکی زۆر ب تایبت ... لم کۆنگراندا بانگواز، راگیاندن، بیاری کۆنگرە بۆ دەرەوە و بۆ نوخۆ دەردەکرا
الین کوردی و کوردستانییکان و رکخراو و پارت دۆستکان ل کورد و بگان بانگھشت دەکران و وتار یاخود 

ھاوبیران ب جۆش و خرۆشی . کۆڕ گان و ئاھن ساز دەکرابروسکیان دەخوندرایوە و ھندێ جاریش سمینا و 
چرکیک وەستان بۆ گیانبختکردووانی کوردستان دەوەستان و ب سروودی ئی رەقیب کۆتایی ب کۆنگرە و 

. کۆنفرانسکان دەھات

وکراوەکانی سۆکسب:

سم١٥/٢٠،ب قوارەی ژمارەی لدەرچووە٢٨، خوندکاری کوردـ 

.الپڕە٣٦، ١٩٨٢کانوونی دوەمی ، ١ژمارە 

.ل٦٠، ١٩٨٣، مارتی ٢ژمارە 

.، ل١٩٨٤٥٤، مارتی ٣ژمارە 

.ە"خوندکاری کورد" نمسا، لسر گۆڤاری/ ھتا ئرە ناونیشانی وتی ئۆتریش

.ل٥٤، ١٩٨٦، کانوونی دووەمی ٤ژمارە

.ل١٩٨٦،٢٨، مارتی ٥ژمارە 

.ل٣٢، ١٩٨٦، ئایاری ٦ژمارە

.کوردە.لم ژمارە بدواوە،ئارمکی نوی لسر خ. ل٥٦، ١٩٨٦، ئابی ٧ژمارە



کورد ل دەزگای چاپمنی شھید فرھاد چاپ . لم ژمارە بدواوە،خ. ل٣٦، ١٩٨٦، تشرینی یکمی ٨ژمارە 
.ئم ناوە چووە سر خوندکاری کورد.دەکراو

.ل٣٦،  ١٩٨٧، نورۆزی ٩ژمارە 

.ل٣٢، ١٩٨٧، ئایاری ١٠ژمارە 

تادەرفت بۆ قمی .کورد ل ئۆرگانوە کرا ب گۆڤار. لم ژمارە بدواوە خ. ل٣٦، ١٩٨٨، شوباتی ١١ژمارە 
. دیکشدا پیدا بت، بشداریی بکن ل خزمتکردن دا و الپڕەکانی خوندکار بۆ بیر و قمکانی تر وا بت

.ل٦٠، ١٩٨٨، ئیلوولی ١٢ژمارە 

.ل٥٠، ١٩٨٩کانونی دووەمی ، ١٣ژمارە 

.ل٣٢،  ١٩٨٩، نورۆزی ١٤ژمارە 

.الپڕە،تایبت ب کۆچی ناوادەی کاک ئازاد مستفا٦٤، ١٩٨٩، ئیلوولی ١٥ژمارە 

.،خوندکار ل سوید دەردەچوو ناونیشانی ئوشی لسرە١٥ـ ٤ل ژمارە : سرنچ

.ارک لسر خوندکارەناونیشانی دانیم. ل٧٨، ١٩٩٠، مارتی ١٦ژمارە 

.، ؟بداخوە بۆمان پیدا نبوو١٧ژمارە 

.ل ٤٨، ١٩٩٢، مارتی ١٨ژمارە 

.ل١٩٩٤،٦٨، نورۆزی ١٩ژمارە 

.ل٥٦، ١٩٩٥، نورۆزی ٢٠ژمارە 

.ل٦٦، ١٩٩٥، خرمانانی ٢١ژمارە 

.ل٥٢، ١٩٩٦، نورۆزی ٢٢ژمارە 

.ل٥٢، ١٩٩٧، نورۆزی  ٢٣ژمارە 

.ل١٥٤، ١٩٩٧، گرزانی ٢٥ـ٢٤ژمارە 

.ل٨٦، ١٩٩٨، گالوژی ٢٦ژمارە 

.ل٧٠، ١٩٩٩، نورۆزی ٢٧ژمارە 

.تایبت  ب کۆچی دوایی ھاوبیر شماڵ عزیز. ل١٠٨، ٢٠٠١..... ،  ٢٨ژمارە 

انگ و سای ھر لم ژمارەیشوە ناوی م. برلین دەرچووە/ەوە،خوندکاری کورد ل ئمانیا١٦ل ژمارە : سرنج
بابتکانی خوندکاری و سیاسی و مژوویی و ئدەبی و رۆشنبیریی . کوردیی  لسر خوندکار برچاو دەکون

،ب برگکی کارتۆنی ١٥/٢١خوندکار ب قبارەی . گشتی بوون،وەرگان و گل بابتی دیکش برچاو دەکون
.جوان دەردەچوو



دەرچووە لک ژمارەی لی مانیای رۆژاوا دەریدەکرد١/٣/١٩٨٥ـ تروسکرلین و ئمین و .، لقی بھاوبیران پشکۆ ئ
.شماڵ عزیز  سرپرشتییان دەکرد

عبدو چوارتایی و دۆرت خانی : ھاوبیران. ژمارەی لدەرچوو٢ب زمانی ئمانی  Kurdistan Aktuellـ 
.ییان دەکردخزانی و فرەیدون قازی و ھۆ برزنجیی، سرپرشت

سرباری باری کزی ئابووری و ژیانی سختی گوزەران و رکخراوەیی،سۆکس ل پناوی ئامانج پیرۆزەکانی 
.،بردەوام بوو ل خزمتکانی توانی خرمان ل نامیلک و کتبی نایاب بخات نو کتبخانی کوردییوە

کانی سۆکسب و نامیلککت:

ل ئینگلیزییوە . و..نوسینی میروسالڤ زیگموند و جیری ھانزیکا.. ین و ئفسان و ھومدـ کوردستان وتی راپر١
١٩٨٤زاگرۆس سیروانی 

١٩٨٤ل ئمانییوە کوردۆ علی . ـ ئکتر و ریژیسیۆری کورد یماز گونی  و٢

١٩٨٤ل رووسییوە کمال علی .و.. الزەرف . م. ـ کورد و مسلی کورد٣

١٩٨٥ل ئمانییوە کوردۆ . کورد ل پرلمانی ئامانیدا وـ مسلی٤

١٩٨٢ـ دوانزە وان بۆ مندان،  عبدو پشو لقی ھۆندە ٥

١٩٨٤ـ فی ظالل العمامة  ، لقی سوید ٦

١٩٨٥سۆکس !!! ـ دەربارەی کۆتاییھاتنی ووتوژی یکتی نیشتمانی و میریی نیشتمانیی٧

کمال مزھر  . دا د) رنیسانس(ۆناخ لبر رۆشنایی تاقیکردنوەکانی ئوروپای رۆژگاری ـ ئدیب و ئرککانی ق٨
 ١٩٨٣سۆکس

١٩٨٤ـ بیری نتوەیی کوردی،جمال نبز ٩

١٩٨٤ـ ھندک لکش بنڕەتیکانی قوتابخانی کوردی سۆسیالیزم،جمال نبز ١٠

١٩٨٥ـ دۆزی ناسیونالی کورد،جمال نبز ١١

١٩٨٦ـ پوەندارتی کوردی ،جمال نبز ١٢

١٩٩٠ـ سدان سا، عبدو پشو ١٣

١٩٩٥ھۆ برزنجیی و فرەیدون قازی ـ کورد ل کاریکاتری جیھانی دا ، ١٤

چاپی دووەمی بۆی ١٩٩٢،٢٠٠٤ـ پرۆژەی گاپ،ئقیکی تری کۆلۆنیالیزمکردنی کوردستان ،ھۆ برزنجیی ١٥
.زیادکراوە

١٩٩٢ـ کورد و مسلی کورد ، ئیسمایل بشکچی وەرگران و ئامادەکردنی الس ١٦

Stoppt den Völkermord in Kurdistan,,, SOKSE  ,1993ـ١٧



لمڕ یکخستنی رکخراو و کۆم خوندکاری کوری و کوردستانییکانی دەری ووت ،سۆکس ـ ھوستمان١٨
١٩٨٨

. ٢٠٠٢ھڤپیڤین لگڵ ھونرمندی کورد حمرەشید ھرەس ،و ڕەسنایتیـ شانۆ  ھوست و باوەڕ١٩
ئامادەکردنی ھۆ برزنجیی

 رەتا،لس ،تی سۆکسرایڕیوەبی بی ١٩٨٠کۆمیتتی ئۆتریش١٩٨٥تا ساو ھاوبیر / ل مسا بوو، چونکن
، ل وتی سوید بوو ،ھاوبیر کاک ١٩٨٨ـ١٩٨٥دوای ئوە . کاک کوردۆ علی، برپرسی یکم بوو، لوێ نیشتج بوو

کۆمیتی ٢٠٠٥ـ١٩٨٨ل . پاشان دەستی ل کارکشایوە. ئاراس وەلی،برپرسی یکمی سۆکس بوو
وەبڕمانیا بووبرلینی ئشاری ب ل تی سۆکسکی گشتی. رایوەیشکانی ڕبرکندە بۆوەئرووی بووب.

تا پش لک ترازانک، برھم و گانی سمینار و نووسینکانی مامۆستا جمال نبز، نوسین و وەرگانکانی 
یم،بختیار قازی، ئحمد نقیب و  سالح  و کاک کوردۆ، چاالکی دەیان ھاوبیری تری وەک ھاوبیران بروسک ئیبراھ

.عومر و ھۆ و دەرسیم و کریم و نیھاد و نوزاد و گل ھاوبیری تر بشکی گرنگی مژووی سۆکسیان نخشاند

، نریمان گۆمی تا سرەتای ١٩٩١فرەیدون قازی تا سای : ئو ھاوبیرانی لم قۆناخدا تواو ھاوکار بوون 
ر شماڵ عزیز تا کۆچی دوایی کرد، ھاوبیران بختیار شمیی و عوسمان تۆفیق و پشکۆ ئمین،عومر ، ھاوبی٢٠٠٠

سۆزانردەوام و زۆر دکخراوی دەکرد.. تۆفیق بکنیکی رموو کاروباریی ترشتی ھرپھاوبیر عوسمان س .
،سردەمانکی بختیار شمیی. ەندمیی ل ھۆەوانشاد فازیل شفیق و بختیار شڕھاوبیران شوان خفاف و 

ل سوید بورھانی مام تۆفیق و شیرکۆ و حکیم کاکوەیس و شمای حاجی . بڕوە دەبردشیماپڕی پاسۆکیزۆر
و جمال ١٩٨٨ەوانشاد کاردۆ و ئاراس وەلی تاجوانمرگی ڕو فرەیدون سدیق و ١٩٩٢مجید و رزگار شمیی تا 

کمال علی و ئازادی حاجی سابیر و بھزاد چاومار و نسرەدین و رەوانشاد .نیزامدین و نیاز علی و د
علی خانقینی و ماھیر علی خوشک یادگار محمود و زۆری دیکش رۆی برچاویان ل . حمچاوشین و د

ەکانی سوید ئرکی چاپکردنی بوکراو/ سانکی زۆریش ھاوبیر حمکریم ل ئۆپساال. خزمتکردندا گاوە
ل . ھاوبیر شمای حاجی مجیدیش ب چاپمنییکانی سۆکسوە ماندووبوونکی زۆری کشا.سۆکسی لسر بوو

دانیمارک نریمان . کریم. ھنگاریا د. فرەنسا رزگار و کریم. بریتانیا نبز و برزان عزیز و فرەیدون سدیق
ئیتالیا شماڵ و ل رۆژاوای ئلمانیاش عبدو .دەپڕاندخباتی بوچانیان ڕا. و ئاراس و سیروان و نھرۆ

ئارام  عومر و  عومر بختیار شابان وچوارتایی و سالم قادر و ل برلین ئاوات سیتکی و فالح و ربوار و
سویسرا، گیانبختکردوو خالید شخ .و پشکۆ ئمین و ھۆ برزنجیی و دواتریش کامران ئحمدتۆفیق

ف،ئیسماعیل و نرویج، فریاد حسن و کندا حمڕەشید ھرەس و گل ھاوبیر و الینگر و دۆستی تر،ک عار
.ناوەکانیانم لیاد نماوە

یان بڕوە دەبرد و )رادیۆی ھاوبیران(ھاوبیرانی سویدیش، بستون ئازاد و نریمان ئحمد، ماوەیکی زۆر 
.  خزمتکی برچاویان کرد

ەوانشاد شماڵ عزیز، پشکۆ مامۆستا جمال نبز، ڕەوانشاد کوردۆ علی،ڕ: بواری راگیاندنیشھاوبیرانی
عومر تۆفیق، حکیم کاکوەیس،ئاراس وەلی، ھۆ فرەیدون قازی، ئمین،بختیار شمیی،عوسمان تۆفیق،

.برزنجیی 


