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٦بشی 

.دا١٩٨٨ی ساییکگرتنوەی خوندکارانڕۆی لسۆکس و

:دا١٩٨٨رەوەی وت ل سای ەی و کوردستانیکانی ددپوختی کۆبوونوەکانی یکگرتنوەی رکخراو و کۆم کور

لبر گرنگی ئویش . و پاشتریش وەک خۆی بودەکموەدەقی ھموو کۆبوونوەکانی ئامادەکاری تا گرتنی کۆنگرە
ووی مژووییوە بزانرێ چ کارێ بۆ یکگرتنوە کراوە و ک چی کردووە و خباتی ل ڕپرۆسک و بۆ ئوەی 

ل ،ووداوەنرخاندنی وورد و بابتی بۆ ئم ڕپویست!.انی  سۆکس بۆ چی بووە و چی برھم ھناوە؟خۆنویست
و ڕۆی مژووی بزوتنوەی خوندکاراندا بکرێ و گرەک مژوووش ئاگاداری ئم چمکی خباتی خوندکاران بت،

.چونک بایخی مژوویی خۆی ھیسۆکس لم میاندا، 

جگ . توەتا ئستا،وەک پویست ئاوڕ لم پرس گرنگ مژووییی یکگرتنوەی خوندکاران ندراوەبداخوە 
جارجار ئم مسل گرنگ و ھستیارە ب . وەی ب کرچوکای و وەک بابتی سرەقم نب باسی نکراوەل

ل وتارەکیدا کمال فوئاد،. کاک دەوانشادتا ئستا ن ڕ.ل الین چند کسکوە ئاماژەی سرپی پدراوە
دا و ن کاک ١٩٩٦ـ١٨/١٩رابوون ژمارە" تنوەی خوندکارانی کوردەوە ل ھندەرانوچند زانیارییک لبارەی بزو"

دا و ن مامۆستا " ١٩٩١ـ١٩٤٩رۆژنامگریی خوندکارانی کورد ل ئوروپا و ئمریکا،"نوزاد ئحمد ل کتبکیدا
بمال نوە جن، باسیان لکان دەکندکارییخو داوە، باسی کۆمشتر ئاماژەمان پپ یدا،ککبکت ز ل

سۆکس،ھرگیز /پرسکی وا ھستیار و خباتکی وا تژی ل شانازی خوندکارانی نتوەییک بداخوە . نکردووە
.نابت، فرامۆش بکرێ و ب ھند وەرنگیرت

وە بئ ویسترەتا پم زۆر جار،س کانییندکاریی و پیشکخراوە خوو ر کخستنی کۆمکگرتن و یی باس ل
چونک ھر الیک ب مرج و گز و پوانی برژەوەندییکانی خۆی،بس دەنگی پرۆش و جددی کم بوون،کراوە،

. لو پرسی دەڕوانی و ھنگاوی بۆ دەنا

وەک پرنسیپ و ئامانج باوەڕی بم پرس شانازییوە و لو پڕی پرۆشییوە،کخراوک بوو ب سۆکس، تاک ڕ
 ناوی ھاتنپ بیر چووبووەوە، لکانی لرژەوەندییدەکۆشا و خۆیی و ببوو، بۆی تھ ئامانج یشتن بدی و  گ

ردەییکانمان ئاشنا دەبن ئم ڕاستییتان برچاو دەکوێ و ب باوەڕ و ھوست کل الپڕەکانی دواتردا،. پیرۆزە
 وە، کننکانی تر دەخونواھی الیدانان و گوە رۆحی چۆن و دانپئ ن، بدەک ستی سۆکسور ھسل قس

کوردانوەییانتشی نزر و گسپاوی ی و باوەڕی بگۆڕ و چکگرتننبووە بۆ ی مئ .



کخراوە بیاری یککرتنوەی ھموو ڕل ناوەوەی وتدا،ل کۆبوونوەیکی دەستی بای برەی کوردستانی 
دوا بدوای ئم بیارە، داخوازی یکگرتنوە، ڕەھندکی تری وەرگرت و . و دەرەوەی وت دراپیشییکانی ناوەوە

.ھنگاوەکان بو ئاڕاستیدا ھدەنران

ساڵ بوو، ١٢،وات ١٩٨٨ـ ١٩٧٥لمژ بوو،وت،ڕاستییکی تاڵ و تفت ئوە بوو، بزوتنوەی خوندکاران لدەرەوەی
.ھاوزەمان کۆم رکخراو و کۆمی نوش ھاتبوون میدانوە. دووچاریی کرتکرتبوون و لکترازان ببوو

ب جددی جختی لسر یکگرتن و تبایی بزوتنوەی سۆکسش، ل گشت بۆن و یاد و کۆنگرە و بوکراوەکانیدا،
دروشم و بانگواز و .دەکردەوە و ووزە و توانایکی زۆری خۆی ل پناوی ئم ئامانجدا ب خرج داخوندکاران

وات ڕۆحکی برزی برپرسیارتی ھبوو بۆ ئم پرس و سروتاری بوکراوەکانی ھمیش داوای یکگرتن بووە،
 لسر زەمینی کوردایتی ئامادەی ب مرجھموو پل و پایکان ببخشت ھر ال و کس،ئامادەبوو،

ھوستمان لمڕ : (ب نامیلکیکوات پش کۆنگرەی یکگرتن،دا،١/١٩٨٨ل مانگی . یکگرتن و کارکردن بت
ب سیاست و ئامانجی خۆمان)کخراو و کۆم خوندکاریی کوردی و کوردستانییکانی دەری وتیکخستنی ڕ

.بردەستی ھموو الینکان وون و ئاشکرا خستۆت ڕ

گر ئمش ل ئگرکدا . کۆم خوندکارییکان کردووە) یکتی و یکخستنی(لم نامیکدا،جختمان لسر 
م ل.پک بھنرێ) کۆمیتی ھاوبش(یاخود ) برەیکی خوندکاریی(وەک ئلترناتیڤ داوامان کردووەپکنھات،

مینیکی کوردانی لسر زەخۆمان ل پناوی یکریزیی خوندکارانی کورد دا،ئامادەکی ووەوە وەک سۆکس،ڕ
. اگیاندووەۆ تواندنوە،ب سوودی کوردایتی ڕن و خوبۆ تکبوتندروست و محکم،

دەست کرا ب کۆبوونوە و ئامادەکاریی ئوە بوو سروەخت پرۆشی جددی یکگرتنوەی خوندکاران ھاتپشوە،
سۆکس بب ھیچ دوو دییک بگرمی پشوازی ل بیارەک کرد و کاری گورەی بۆ .گیشتن بو ئامانجبۆ 

.ھناندی و گیشتن ب  وستگی یکگرتن ئنجام دا

لگڵ برایانی  یۆکسی دا، ھوکانی یکگرتنمان زۆری لک نزیک پش ئم ھوش، ل سرەتای ھشتاکاندا،
. گشتین دوا قۆناخکانی یکگرتن، ئیدی لبر ھندێ بۆچوون و باوەڕ، کارەک ب ئنجام نگشتکردینوە و 

سۆکسش ل ڕووی مژوویی و نتوەیی ئوان باوەڕیان بو بشی کورد و کوردستان ل شوورەوی نبوو،
نلمبس ناڕاست م بۆچوونیدەتوانی ئن.

مبندی KSSEچ جارک ئامادە نبووین ب تنیا لگڵ وەک سۆکس، ھاوکات،گرەک ئاماژە بوەش بدەم،
چونک یکگرتن لگڵ ئم دوو الیندا ب تنیا، مانا و ھمای بلۆکبندی یکبگرین،AKSAبرلین،یاخود 

،کی دیکمانای و ب  ی دیککنالی ر برامبیاند، بدەگو ملمالنو ئن وتینوان ناپیرۆزەی دەکن ل
دکاران و ئامانجی خزمتی ب بزوتنوەی خونک پمان وا بوو، لئاکامدا.برقرار بوو وە ڕەوتی گرتبووئواندا

.ھاوبش بووین وئنجامدانی کارکیھاوکاری ھربم ل تکیاندا ئامادەی.اتکیکگرتنوە نا

،یادم ب رکردنوەک لسل وە و قسندین کۆبوونوە،پاش چکگرتنر یسنجام رۆژی لرئ٢٥/٦/١٩٨٨س
.ۆژی کۆبوونوە بۆ یکگرتندەستنیشان کرا ب یکم ڕ

لسر ھی سیاستی پارتی دیموکراتی . کۆمی خوندکارانی کوردل ئوروپا ـ مبندی برلین{ئامادەبووان
ھاوڕی پارتی کۆمنیستی . ـ مبندی پراگکوردستان دەچوون بڕوە، کۆمی خوندکارانی کورد ل ئوروپا 

یکتی نیشتمانی سر ب برادەرانی . عراق بوون، کۆمی خوندکارانی کوردستان ل دەرەوەی وت، ئکسا
ھاوبیرانی پارتی سۆسیالیستی کوردـ پاسۆک .کخراوی خوندکارانی سۆسیالیستی کورد،ل ئوروپاکوردستان بوون، ڕ
... }بوونوان و خوندکارانی کوردستان، یۆکسی سر بپارتی گل بوون،کۆما کورد، نزیکی کۆمکار بوون،  کۆمی ال

ەھا پارتی کرکارانی وە ھرو. کخراوکی الوانی خۆیان ھبوو، ئامادە نبوونبرادەرانی سۆسیالیستیش ڕ
. بارەگای کۆمکار بوو ل برلینکۆبوونوەکان زۆرینی ل.  کخراوی خوندکارانیان ئامادە نبووکوردستانیش ڕ



،ڕۆژی یکمی دانیشتنکان و لبر ئوەی بشک ل برادەران ل وتانی دوورەوە ھاتبوون، دوو رۆژ و ٢٥/٦/١٩٨٨
.شوک بسر یکوە کۆبوونوەمان کرد

کخراوە اشان ھر ڕپ. ردکۆبوونوە ب وەستانی خولکک بۆ گیانی گشت گیانبختکردووانی کوردستان  دەستی پک
.خۆی ناساند 

.مبندی پراگو کاک کاوە بسارانی نونری) خلیل جندی. د(ـ کاک شخ علی

، کاک حمدەمین دەلۆیی و کاک فوزی ئسعد، نونریئحمد ـ کاک پیرۆت

.مبندی برلین

.نونری ئکساـ کاک عبدولموئمن دەشتی و کاک فالح حسن،

.نونری سۆکس)  ھۆ برزنجیی(وسمان و بندەھاوبیر عـ 

.ـ کاک ئبو زەڕ،نونری کۆماکورد

سبارەت بو  کۆبوونوە  . ەخنیکی توند ل ھردوو کۆمی پراگ و برلین و ئکسا گیراسرەتا گلیی و ڕ
ل .اگی چیکۆسلۆڤاکیا بستبوویان،ل شاری پر١٢/٦/١٩٨٨ـ١١ۆژانی ل ڕنھنیی و سقۆییی ل نوان خۆیاندا 

ل ھقیقتیشدا،ئم .کوتبوونکھ گشتییکانی کۆمی ئایندە ڕکۆبوونوەییاندا،کموزۆر لسر 
ی نوان جالل تابانی،ھوشیار "لقاء الرفاق"زڕاوەکی ناسراو ب وکۆبوونوەیان لسر بنچینی کۆبوونوە نا

.وتبون گیرابووکک،لسری ڕ١٢/٥/١٩٨٨ک لسوریا ل کتی و پارتی و حشع،زباری و عبدلرزاق الصافی ،ی

جگ ل ل برلین نمایشتیان کرد،دواترکوتبوون و ئوەیکلسر ھموو ختوخای کۆنگرەک ڕھر س الین
ن ب ھند چونک بیروڕا و سربخۆیی خوندکارانیا. ھیچی دیک نبووشانۆگرییکی نزۆک بوالوە،

تیشدا، ھشتا زەمینی دروست و اسنسیپ دیموکراسییکان ندا و ل ڕوەرنگرتبوو،ھیچ بایخکیشیان ب پر
بوو بوومواوی دروست  نت دا، بنالی و سوان ئن م لوەحککگرتنچاوە. بۆ ی ڕ بۆیفکی بڕوانی ئاکام

. اندەکرو ئرنی،ل ھسوکوت و بیرکردنوەیان

کخراو یان کۆمی نکرێ،ڕدواتر ئم وەک سۆکس،  پشنیازمان کرد، بۆ ئوەی ھیچ الیک فرامۆش
تا ،ی پ ک ک بنرینفیکاوەیک بت بۆ ھر ھموومان، با داوەتنامیک بۆ  ڕکخراوی چوارچداھاتوومان،

ئوانیش مخابن ئامادەی . وە وەرنگیرال داواکمان ب پرۆش. ئوانیش دەرفتی بشداریکردنیان ھبت
کۆمیتی "پاشان داواکرا دەست بکرێ ب پشنیازەکان و قسکردن لسر کۆمیتکان، .بشداریکردن ندەبوون

کۆم و ئامادەکاریی کۆنگرە، کۆمیتی کات و شونی کۆنگرە، کۆمیتی چۆنتی گرتنی کۆنگرە،کۆمیتی ناوی
".ئندامانی کۆنگرەبارەگاکی، کۆمیتی ژمارەی

ئایا . ھر الیک لسر چۆنتی گرتنی کۆنگرە، سیاستی کۆنگرە،دروستکردنی کۆمیتکان،ھی گشتی قسیان کرد
:سرئنجام . کۆنگرە کراوە بت یاخود ب نونرایتی ب؟ بیروڕاکان جیاوازبوون

 ھمان کات ژمارەیک ب نزیکیی دیاریی بم دەبکخراوک ئازادە، چند ئندام دنت بۆ کۆنگرە،ھر ڕ
.کاروباری شون و الینی تکنیکی کۆبوونکئامادەکاری لسر بۆ بکرێ،


