
کورتیک ل مژووی

".                                                                                                                           سۆکسـ  رکخراوی خوندکارانی سۆسیالیستی کورد ل ئوروپا" 

Socialist Organisation Of The Kurdish Students in Europa) SOKSE)

٧بشی 

:ناوی رکخراو

.ـ مبندی برلین، ئم پمان باش ناوەک وەک خۆی بمنتوە

خۆ گر لسر ناوکی نوێ رکبکوین باشترە و،گر . ـ سۆکس، ئم درژکراوە و داباوی ھیچ الینک نین
. ونک ئامانج یکبوون و کارکردن و خزمتزۆرینشتان مانوەی ناوەکتان وەک خۆی پ باش، ئم دژ نین، چ

م ڕبم لیار کۆنگرە بیداتدوا ب ،مان باشووەوە پ.

.سرئنجام ھندێ گفتوگۆ وکرا و بیروڕا ئاوگۆڕ کرا،بتایبت ئکساش داوای گۆڕینی ناوەکی دەکرد

نکرا، وا ب بیاری کۆنگرە کوتین ئوا کارکی چاک،ل گر گر لسر ھر ناوک ڕ،ھتا کۆنگرە: سرئنجام
.ازی دەبینڕ

جگای کۆمیتی بڕوەبرایتی گشتی 

.ـ مبندی پراگ، دەمانوێ ل پراگ بت

ۆ وەک دەزانن ھاتووچ.وەل المان وای زۆربی ئندامانی کۆمیت ل کوێ بت، ئوێ باشترەـ سۆکس، ئم دژ نین،
وروپای ڕبۆ ئندێ ست  ھۆژھڕ. خت ش لکانی دیکنموو الیت ھزەحم وە پراگیان بووی پراکتیکیی

.ناوزەد کرد

کوتن نگشتین، گر ب ڕ. دەداتکۆمیتی ئامادەکاریی،تا کۆنگرە ھوی چارەسرکردنی ئم خا:سرئنجام
.با باسک بچت کۆنگرەوە

٢٦/٦/١٩٨٨

اریی کۆنگرەکۆمیتی ئامادەک

.سح ئامادە بوونول کۆبوونوەی ئیمۆدا نونری یۆکسی کاک سربست و کاک م

اوە ل ئکسا جودابووبوونوە و ب ناوی ئکسای ئۆژەستیکیش ب تایبت ل برلینی ڕۆژئاوا و ئمانیای ڕد
.کاک کاکی خۆم و جنگیزخان، ئامادە بوون،برلینجیاوەبووەوە مبندی 



.کس بت باش٩ـ ٧ئکسا،پشنیازی کرد، کۆمیتی ئامادەکاریی، ژمارەییان ـ 

ست بسیش ئامادە بک کوەکان، یس و بۆ کۆبوونک دووکر الیھ ،ـ سۆکس.

یمان ھمان بیرورای سۆکسـ یۆکسی،  ھ.

.و ئوانی دیکش یک ئندامـ ناوەندی پراگ، ھر س ركخراوەک، برلین و پراگ و ئکسا،سروو دوو ئندام 

.ـ ناوەندی برلین، پشنیازەکی پراگمان پسندە

لم خادا ک زۆر گفتوگۆی لسر . سوور بوون لسر ئوەی دەب ئوانیش دوو ئندامیان ھبت... ـ یوکسی
واز ل ژمارەی ئم ئامادەیی خۆمان دەبی تنیا و تنیا ل برخاتری پرسی یکخستن و یکگرتنوە،..کرا

ئمش ئوپڕی نیازپاکی ئمی برامبر . ئندامی خۆمان ل کۆمیتدا بھنین، بۆ سرکوتنی پرۆسی یکگرتن
:دا دەنووس١٢/٩/١٩٨٨چ یکگرتنکمان دەوێ ،ل "یۆکسی ،ل بیاننامیکیاندا. بوان دەردەخست

یدا نین،بم ئگر ژمارەی !! ؟)١١(ر لگڵ ئو ژمارەڕاستییکی نونری سۆکسش ڕایگیاند ک ئوانیش زۆ"
تبب کندامانی کۆمیتت)١٢(ئریان دەونوانیش دوو نووا ئر . ئگئ کخراوی ناوبراو وایان پیشان دا کر س

 تبب کت کۆمیترازی ب ١٢(سۆکس(وانیشوا ئن،ئکندام نوانیش داوای دوو ئندام و ئئ) س وات
سیر ئوە بوو دوایی سۆکس بوە قایل بوو،کچی ئوان .ئندام)١٢(قایل دەبن بوەی کۆمیتک ببت )ینکال

.."لوەش پشمان بوونوە

KSSEدوای گفتوگۆیکی دوورودرژ ل نوان ئامادەبوواندا،ب باش زانرا ھر الیک یک کس و سووربوونی 
کنالی رسس، بۆ ھر دوو کسۆزی برد,لرەو ئاوەکانی برمییان . کۆبوونکسا نند دواتر، برایانی ئرچھ

. نواند، ب یک ئندامیش رازی بوون

.کس پک بت١٠بیاردرا لبرخاتری یۆکسی کۆمیتک ل : سرئنجام

کاری کۆمیتکان

کۆنگرە و ناوھۆی کۆنگرە، اسپاردە، برنامی کار، دروشمی سیاسی، دەستووری ناوخۆ، بیار و ڕاپۆرتی ڕ
کخراوکان، دامزراندنی کۆمیتی کۆنگرە، پەوی ناوخۆ و دانیشتنکان امادەکردنی بانگھشتن بۆ پارت و ڕئ

بنووسرتوە، دەرکردنی بوکراوەیک تا کۆنگرە، کۆکردنوەی پیتاک، پاراستنی نھنی کار و ناو و شونی 
تندرک بخووەیچ ش ی ئامادەکاریی تا  کۆنگرەکۆنگرە،وتار بوە و دەستنیشانکردنی ناونیشانی کۆمیت..

ناوەکانی کۆمیتی ئامادەکاریی

. ئکسا کاک دەشتی و کاک نریمان. سۆکس، ھۆ برزنجیی. برلین، کاک فوزی و کاک حمدەمین
.یس و کاک ئسکندرپراگ کاک شخ علی و کاک جوھر شاوە. الوان کاک بھرۆز. کۆماکورد،کاک ئبوزەڕ

ناوی کۆمیت

کۆمیتی ئامادەیی کۆنگرەی یکگرتووی کۆم خوندکارە کوردی و کوردستانییکان ل ئوروپا: ـ برلین

. وشی الوانی بۆ زیاد بکرێ : ـ یۆکسی

ی ڕ:ـ سۆکسکخراوی بۆ زیاد بکرێوش.

.ندکاری و الوانی کوردی و کوردستانی ل ئوروپاکۆمیتی ئامادەیی کۆنگرەی یکگرتووی، مبندە خو: ـ پراگ



کۆمیتی ئامادەیی کۆنگرەی یکگرتووی مبندە خوندکاری و الوانیی کوردی و کوردستانیکان ل :سرئنجام
.ئوروپا

دروشم

.دروشمی خوندکاران وەک خۆی بمنتوە: ـ ئکسا

بگ: ـ سۆکس و دروشموا ئین کشنیاز دەکپ مئڕۆڕدرێ،چونکواوبی استی گوزارشتی تلسم ل
.ەنگدانوەی تواوی ئم قۆناخمان نابت، ل سر خوندکاران و پرسی یکگرتنوەخوندکاران ناکات و ڕ

٢٩/٦/١٩٨٨

گردوو ئندامیان ل کۆمیتی بڕوەبرایتی گشتیدا نب، جختی لسر ئوە کردەوە،سرەتا یۆکسی،
.ھاوکات ھیوای سرکوتن بۆ ھموو الیک دەخوازن.کۆنگرە ناکنبشداریی 

ب: ـ سۆکس مکی وەک یۆکسی، ئنوەین بۆ الیداخ کنیکی  دەستکی وا ساکار و تر شتسوێ لدەیان ک
.چونک ئامانجی یکگرتنوە لوە مزنتر و پیرۆزترە کوا بشداری نکن.بکشنوە

 کساش برلین و ئی یۆکسیـ بتوندەک ستووەبوون بۆ ھداخ وە بمان شھ.

دوای سووربوونی یۆکسی لسر ھوستکی، ب توندی کوت سرزەنشتیان، بوەی ھمیش دژی ھوی : ـ ئکسا
،ئمش وەک بین تنیا سۆکس، ب کردەوە کاری بۆ پرسی یکگرتن کردووەئم دەتوانین:وتی.یکگرتن بوون

ویست کارمان بۆی کردووەئکی تر.کسا بایی پندواھی و ئارگومرێ گی سمست و فیکری ەئور ھسل
.سۆکس و دروشمکانی

ـ سۆکس :کگرتنوە بۆ یرۆشمانسۆزیی و پخۆبووردوویی و دل ل موە، ڕئ ،کنر چوار الیوا ھازین ک
سبارەت ب خۆمان گر ... ام و ئوانی دیش یک ئندامبرلین و پراگ و ئکساو یۆکسی سرو دوو ئند

بالی ئم یکگرتن وکارەکانی ئایندە و .یکگرتنوە پک بت تنانت ئامادەین، کسیشمان نبت ل کۆمیتدا
.بجگیاندنی خزمتکانی سرشانمان برامبر ب کورد گرنگترە

ای سۆکسمان یۆکسی گرت و وتییان ئمش ھمان ڕوستکی ەخنیان ل ھئوانیش ب توندی ڕ: ـ کۆماکورد
،یندام ڕھک ئی ازینب.

کان : ـ سۆکسخا م چونکب،ش نییمی ئد و زۆر شت ب یگشتی گومانمان ھ ب مین ئوە بئ ویستپ
،یری تر ھوھی گخا بر نگرفت، ھ ببن ق نییکنیکین،ھری ڕتسک بکلوین . ش خۆمانمدەنا ئ

.دەکشینوە

دواتر پیرۆزباییان ل .ئم لو ھوستی برایانی سۆکس زۆر باش تدەگین و سوپاسیان دەکین: ـ یوکسی
کاروبارەکانی ئم کرد و ئامادەیی خۆیان بۆ ھر کارک بوان ساز بت بۆ ھاوکارییکردن دەربی ،و داوای 

تومز یۆکسی زووتر ل لقاء الرفاق ئاگادار .(کشایوەو چوون دەرەوەی کۆبوونوەکلبووردنیان کرد و خۆیان 
.)!ی سرنج؟ئم ئو پرسیارە نھنییی جکرابوونوە،ل بۆ بس شڕیان لسر دوو ئندام دەکرد،

ب . دەکنەخنیان ل یوکسی گرت و لسر ئوەی پرسی یکگرتنوە پشل ھموو الینکان ڕ: سرئنجام
بۆیان ھوکی ئم،کارکمان کرد، لگڵ ئوەشدا،یۆکسی کۆبوونوەکانیان جیھشت،بم دەرگامان ب کراوەیی

 ڕب ر کاتوە،ھشتشدار بنازیبوون،ھوە بنوە و بنبک دەتوانن بیری ل.


