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:لقکانی سۆکس ل وتانی ھندەران

وتی . ئمانیای رۆژاوا، لقک بوو. ب تنیا لقک بووبرلینی رۆژاوا،. سرتاسری وتی سوید،یک لق بوو
شورەوی، وتی وتکانی وتی فرەنسا،وتی ئیتالیا،وتی ئینگلستان،وتی سویسرا،وتی ھۆندە،دانیمارک،

.ھنگاریا، وتی کندا و تاک و تراش ل وتانی دیک ھاوبیرانمان ب ناوی سۆکسوە چاالکییان دەکرد

:جۆری چاالکییکان

یادی ئاھنگان ل جژنی نتوایتی نورۆز، شۆڕشکانی کورد، .یادکردنوەی بۆن نتوەیی و نیشتمانییکان
ئایار، ١ین، یادی دامزراندنی حیزبکان،سازدانی شوی کوردی و بشداری ل بۆنکانی اپڕھبج و ئنفال و ڕ

سازدانی کۆڕ و سمینار و کردنوەی پشانگای شوەکاریی و ھوی . جژنی کرکاران و بۆنکانی وتانی خانخوێ
گانب ی بکنگرھندی جۆرەوجۆرەکانی فناساندنی کورد و رەھ.

یشاندان و گردبوونوە و رپوان، ب بۆنی رووداو و پشھات، جۆراوجۆرەکانی سرانسری کخستنی خۆپڕ
گردبوونوە لبردەم .. وەک ھرش و پالمارەکانی داگیرکران و ھوست دوژمنکارەکانیان. کوردستانوە

ەوە و نام ب بایۆزخانی بایۆزخانکانی داگیرکرانی کوردستان و دەربینی ناڕەزایی و پشکشکردنی بیرخر
.وت زلھزەکانی تری دنیا

.پوەندیکردن لگڵ بگاندا و ھوی پیداکردنی دۆست و کۆکردنوەی ھاوکاریی بۆ کوردستان و ئاوارەکان

ھاوکات برامبر ب . وویان دەداوداو و پشھاتک ک ل کوردستان ڕدەرکردنی بیاننام، برامبر ب ھر رو
.رووداوە جیھانییکانیش

ب تایبت ب . نووسینی یاداشت و بیرخرەوە بۆ وتانی خانخوێ و زلھزەکانی دنیا،لمڕ پرسی کوردەوە
گانک... زمانانی بیند نموونچ:

ی دەرکردنی بیان ب زمان ئوروپاییکان ،بۆ نموون ب ئمانی لمڕ زیندانیکردنی ژن رۆژنامنووسی ئمان
ناردنی نامی ئاوا .ک ل الین دەوتی تورکیاوە لسر کورد خرابووە زیندانوە)ھال شلومبرگر(دۆستی کورد،

ناردنی نام بۆ . ۆشنی برامبر ب پرسی کوردنرنی و ناڕاوژکاری ئمانی شرۆیدەر،لمڕ ھوستیبۆ ڕ
نووسری گورەی خاوەن ختی نۆبی ئمانی گیونتر ناردنی سوپاسنام بۆ .گۆرباشۆف،دەربارەی دۆزی کورد

دامزراندنی پوەندی لگڵ نونری گالنی جیھان دا و .گراس،لسر ھوستی ئرنی لھمبر دۆزی کورد
.وە نواندنی زۆر جۆری تری چاالکی. ھاوھوست بوون برامبر ب کشکانی گالن و مرۆڤایتی ل جیھاندا

قاسملۆ، .شھیدکردنی د: ی بیاننام، ب بۆنی تکای پرسکانی پیوەست ب کوردەوە، بۆ نمووندەرکردن
. ج.م.ئۆجالن، شھیدکردنی . شھیدکردنی شرەفکندی، ھرشی تورکیا بۆسر باشووری کوردستان، گرتنی ع
امۆستا ھژار و مامۆستا شوکور رۆژبیانی، کۆچی دوایی مامۆستا عبدو جوھر ومامۆستا مسعود محمد و م

.مستفاوە و تادوایی

چاپکردنی پۆستر و پۆستکارت لمڕ بارودۆخی کوردستان و ژیانی پ ل کولمرگی و ھمانی روخساری دزوی 
سۆکس و پاسۆک یکم . دروستکردنی مدالیای بریخی کوردستان ل میتالکی تۆکم و بنرخ...داگیرکران
ون بم کارە ھسان و ل بۆن و چاالکییکاندا پشکش دەکران و ژمارەیکی زۆریشی نردرایوە بۆ رکخراو بو
.کوردستان



تزکی، دان ب کوردە پنابرەکان، ل وتانی ئوروپا بۆ ئوەی کاروباری پنابرییان بڕوە / نام پاپشتی 
ئوروپا،ھاوبیر بوو بت،یاخود کوردکی دسۆز و ب ەنگ ب سدان و ھزاران کوردی پڕاگندەی ڕ.بچت

ئابوو،ئم ب نامی سۆکس پاپشتیمان ل کیسکی دەکرد، وەک ھتوویکی سیاسی ددانی پدا دەنرا، 
س،ب یک ل بشانازییوە،نامی پشتگیریی سۆک. لالین دادگاوە و مافی نیشتجبوونیان بدەست دەھنا

ھرکس نامی پاپشتی . کخراوە کوردیی باوەڕپکراوەکانی دەرەوەی کوردستان دادەنرامی ڕمتمانترین نا
ئرشیڤی سۆکس ب سدان نامی لو جۆرەی تدا . ەت بکرایتوەای، زۆر کم وادەبوو، کیسکی ڕسۆکسی ھب

.پارزراوە

نوەی کۆمکی مای بۆ ئو ھاوبیر و کۆکرد. وەمدانوەی داخوازییکانی خونرانی خوندکاری کورد
ھر بۆن و . ھاونتوەکانمان، ک ل کمپکانی وتانی ئران و پاکستان و وتانی دیک لیان قومابوو

.سۆکس ئای کوردستانی تدا دەشکاندەوەچاالکییک بووبت،کوردستانی یان نونتوەیی،

راوەکانی ل ناوەوە و دەرەوەی وت بو دەکراوە و پیتا پیتا نامی سۆکس،تا دەھات پلوپۆی دەھاویشت و بوک
.داواکاری ھاتن ریزەکانی سۆکسمان بۆ دەھات

جی ئاماژە پدان،سرجم ئم چاالکییان،گشت و ھاتووچۆ بۆ کۆبوونوە کۆنفراس و پلینۆمکانی 
بوکردنوەی پۆستر و پۆستکارت و ئامادەکردنی سۆکس،دەرکردنی بوکراوە و چاپمنییکانی سۆکس و پاسۆک،

  مووی لر ھرجی، ھرک و خن و دەیان جۆری تری ئکرێ گرتنی شو نگ و بانی ئاھدروشم و سلۆگان و گ
یارمتیمان لکس و ،یک تاک پوول. ئابوونوەی مانگانوە لسر ئرکی گیرفانی ھژارانی ھاوبیران بووە

.چند دۆست و کوردکی دسۆزەوە جارەوجار پمان دەدرا،لجگ لو باربووانی. تووەالیک وەرنگر

ردەم سبتان وخۆپیشاندان لو ندێ لتی ھسکردنی سیاسکاندا و پرۆترنجی ڕفارەتشانی باری ساک
.ھندکی دیک و پشکشکردنی یاداشت پیان

. ینستیتووت و نوەندەکانی کوردی ل جیھان داناردنی بوکراوەکانی سۆکس،بۆ مبند و ئ


