کۆمیتەی کارگێڕ
ڕێگر دۆسکی  .........................................سەرۆک  ١ ................... ................................ساڵ
نەجات فەرزا  ..........................................جێگری سەرۆک  ١ ...........................................ساڵ
تانیا قارەمان  .........................................ئەندامی ئاسایی  ١ ...........................................ساڵ
سالح شەرەفی  ........................................ئەندامی ئاسایی  ...........................................کۆتایی
ڕەفیق ئینجیر  .........................................ئەندامی ئاسایی  ...........................................کۆتایی
ئەبو مورادی  ..........................................ئەندامی ئاسایی  ١ ...........................................ساڵ
پەرژین عبدالرحمن  ....................................ئەندامی یەدەک  ...........................................کۆتایی
کامیل شامحمد  .......................................ئەندامی یەدەک  ...........................................کۆتایی
گالیار نیزارکی و موستەفا محمد هەڵبژێردرابوون بۆ کۆمیتەی کارگێڕ ،وازیان لە کارەکانیان هێنا ،بەهۆکاری گواستنەوەیان لە
یۆتەبۆری .بێگومان هەردووکیان وەک ئەندامی کۆمەڵە ماوون .لە جیاتی کاک موستەفا ،کۆمیتەی کارگێڕ ئەرکی بەرپرسی
دارایی سپارد بە کامیل تا کۆنگرە.
چاودێران
مهاباد محمد و رزگار فرج
دەستەی هەڵبژاردن
شادیە حیدری ،فریق محمود ،شیرین کاررۆ و محي الدین أسکندری.

نوێنەرانی کۆنفرانسەکانی حیزب لە یۆتەبۆری

ئەندامانی ئاسایی
ئەندامانی جێگر

ڕوناک أمین
گالیار نیزارکی

رفیق ئینجیر
شیرین کاررۆ

محمد ئەرتەکین
نسرین جوامیر

کۆبوونەوەکانی کۆمیەی کارگێڕ
کۆمیتەی کارگێڕ لە ماوەی ساڵی  ٣١١٢دا  ٦کۆبوونەوەی ئاسایی ئەنجامداوە.
کۆنگرەی سااڵنە ٣١٠٢
ڕۆژی شهممه ڕێکهوتی  ٣٢ی فێبرواری  ٣١١٢دا کۆنگرهی سااڵنهی ئاسایی کۆمەڵەکەمان بەسترا له هۆڵی ئا بێ ئێف له
کاتژمێر دووی پاشنیوهڕۆ .نمایندهی پارته کوردیهکان ( حیزبی دێموکراتی کوردستان ،کۆمهڵهی شۆڕشگێڕی زهحمهتکێشانی
کوردستان ،حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ،بزووتنهوهی گۆڕان،
یهکێتیی نیشتمانیی کوردستان ،پارتی دیموکراتی کوردستان و ڕێکخراوی
یارسهنهکان) ئامادهبوون  .ههروهها بهڕێز خاتو لێنا مالم(سهرۆکی
ئهنجومهنی شارهوانیی یۆتهبۆری) بهشداریی کۆبوونهوهکهی کردبه دوو
بابهت .یهکهمیان لهسهر دانانی باجی ئۆتۆمبێل بۆ ناو شاری یۆتهبۆری .لێنا
باسی له گرنگیی ئهو باجه کرد له چهند ڕوویهکهوه .کهمکردنهوهی ژمارهی
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ئۆتۆمبێل ،کاریگهری پۆزهتیڤی دهبێت لهسهر ژینگهی شار ،خێرایی گهیشتنو هاتووچۆ وه ههروهها دارایی ئهو باجه بۆ
پهرهپێدانی ژێرخانی شارهکه .بابهتی دووهم لهسهر کۆنگرهی پارتیه که له  ٢تا  ٧ی ئهپریل له یۆتهبۆری دهبهسترێ .له
کۆنگرهدا بهفهرمی ستێفان لۆڤێن ههڵئهبژێردرێ به سهرۆکی حیزب .ههروهها لێنا که خۆی ئهندامێکی کۆنگره دهبێ باسی لهوه
کرد که چاوهڕوان دهکرێ که دۆزی فهلهستین به تایبهت باسبکرێ.
له بڕگهی دووهمی کۆبوونهوهکهدا ،خاڵه ئاساییهکانی کۆبوونهوهکه تاووتوێکرا .ڕاپۆرتی چاالکییهکان که به کوردی و سویدی
ئامادهکرابوو دوای پێداچوونهوه پهسهندکرا .ههروهها ڕاپۆرتی دارایی .کۆنگره بڕیاری ڕووسپیکردنی کۆمیتهی کارگێڕی دا ،به
پێی پێشنیاری چاودێرهکان .له خاڵی ههڵبژاردندا ،کۆنگره بهڕێز ڕێگر دۆسکی ی ههڵبژارد وهک سهرۆکی کۆمهڵهکه بۆ ماوهی
دوو ساڵ .ههروهها ئهندامانی تری کۆمیته ههڵبژێردران به پێی پێشنیاری دهستهی ههڵبژاردن  ٢٣ئهندام ئامادهی
کۆبوونهوهکه بوون.
سەردانی ی ن ک
گروپێکی کۆمهلهکهمان سهردانێکی هاوڕێیانی یهکێتیی نیشتمانیی کوردستان  /کهرتی یۆتهبۆریی کرد له ڕۆژی سهممه ڕێکهوتی
 ٣٧نیساندا .هاوڕێیانی ی ن ک پێشوازیی گهرمی له هاوڕێیانمان کرد ،وه دانیشتن و
وتووێژێکیان سهبارهت ڕهوشی ههردوو حیزب و ڕێکخراوهکان کرد .ی ن ک حیزبی
دهستهخوشکی سۆسیالدیموکراته له ناو ڕێکخراوی سۆسیالیست ئینتهرناشنالدا.
ههروهها له دانیشتنهکهدا باسی ههلومهرجی پالنی کاری هاوبهش له داهاتوودا
تاووتوێکرا.
یەکی ئایار
ژمارهیهک له ئهندامانی کۆمهڵهکهمان ،ههروهها ژمارهیهکی کورد له پهیوهندیدارو الیهنگری حیزب بهشداریان له ڕێپێوانی  ١مای
ساری یۆتهبۆری کرد که لهالیهن حیزب و سهندیکاوه ڕێکخرابوو .زیاتر له  ٦١١١کهس بهشداریی ئهم چاالکیهی کرد ،وه بهڕیز
یوهان لیندهۆلم سهرۆکی سهندیکای بیناسازی وتاربێژی ئهمساڵ بوو.

کۆبوونەوەی ئەندامان  ٠٠ی مای
کۆمهڵهکهمان کۆبوونهوهیهکی ئهندامانی بهست لهڕۆژی شهممه ڕێکهوتی  ١١مایدا .بابهتی کۆبوونهوهکه بریتییبوو له
"ئایدۆلۆژیی سۆسیالدیموکراتی "که لهالیهن کامیل شامحمدهوه پێشکهشکرا .سهرۆکی کۆبوونهوهکه ڕێگر دۆسکی ڕاپۆرتیكی
دهربارهی کۆنگرهی حیزب دا ،وه چاالکیهکانمان ،ههروهها ههلو مهرجی ههڵبژاردنی عمر موستهفا بۆ سهرکردایهتیی حیزب و
دواییتر وازهێنانی .چهند خاڵێکی تر له کۆبوونهوهدا وتووێژی لهسهر کرا ،وهک باسی ئهو نامهیهی که کۆمهڵهکهمان بۆ
ئهنجومهنی کۆمهڵه کوردیهکانی ناردبوو سهبارهت یادکردنهوهی ڕۆژی کارهساتی ههڵهبجه .کۆبوونهوهکه له هۆڵی ئا بێ ئێف له
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سپادهگاتانی  ٩بهسترا له کاتژمێر  ١٣تا  ٣٦ .١٦:٢١ئهندام ئاماده بوون .کۆمهڵه میوانداریی ئهندامانی کرد به خواردن له
ڕێستۆرانتێکی کوردی.

ئاهەنگ بۆ ئەندامانی کۆمەڵەکەمان
کۆمهڵهکهمان ئاههنگێکی خێزانیی بۆ ئهندامان و خێزانهکانیان ساز کرد له ڕۆژی شهممه ڕێکهوتی  ٣١ی سێپتهمبهر .ههروهها
چهند میوانێکیش بانگهێشتکران  .پاش وتاری بهخێرهاتنی سهرۆکی کۆمهڵهکه بهڕێز ڕێگر دۆسکی ،ئاههنگهکه دهستیپێکرد .له
بڕگهی پێشبڕکێدا ،کۆمهڵێک پرسیار له  ٢بهشداربوو کرا.
پرسیارهکان زانیاریی گشتی بوو دهربارهی حیزب ،شاری
یۆتهبۆری ،سوید وه کوردستان .
کۆمهڵیک وێنه نیشاندران دەربارەی چاالکییهکانی ڕابووردووی
کۆمهڵهکهمان .میوانداریی خواردن و خواردنهوهی بهشداربووان
لەالیەن کۆمهڵهکهمانەوە کرا .ئاههنگهکه له ساڵۆنی فۆلکێتس
هیوسی هاممهرکولله ساز کرا به مۆسیقا و سهما بهردهوام بوو تا
کاتژمێر  .٣٣:٢١وه  ٧١کهس بهشدار بوو.
کۆبوونەوەی ئەندامان  ٣ی نۆڤەمبەر
کۆمهڵهکهمان له ڕۆژی شهممه ڕێکهوتی  ٣ی نۆڤهمبهردا کۆبوونهوهیهکی بۆ ئهندامان سازکرد .بابهتی کۆبوونهوهکه ئامادهکردنی
لیستهی پێشنیاری کاندیدهکانی کۆمهلهکهمان بوو بۆ پارلهمان ،ئهنجومهنی ههرێم و شارهوانی ،وه سهرۆکایهتیی ئهنجومهنی
گهڕهکەکان .چهند ئهندامێ پۆستی ئهنجومهنیان ههیه باسی ئهزموونی خۆیان کرد سهبارهت چۆنیهتیی کارکردن له ئهنجومهندا،
وه ئهرک و بەرپرسیارێتی .لیستهی پێشنیارکراوی کاندیدهکان لهالیهن کۆبوونهوهکهوه ئامادهکرا .کۆمیتهی کارگێڕ پێداچوونهوه
ئهکات پێش ناردنی بۆ سهرۆکایهتیی حیزب له ناوچهی یۆتهبۆری ١٧ .ئهندام ئامادهی کۆبوونهوهکه بوون که له ساڵۆنی ئا بێ
ئێف سازکرا لهنێوان کاتژمێر  ١٣و  ١٦دا.
مەحکومکردنی تیرۆریڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی
ڕێکهوتی  ٥ی دیسهمبهری  ٣١١٢له شاری کهالر ،ڕۆژنامهنوس کاوه ئهحمهد گهرمیانی،
لهبهردهم ماڵی خۆیدا بهدهستی کۆمهڵێک چهکدار تێرۆرکرا .مهبهستی کارهکه بێدهنگکردنی
پێنووسه ڕهخنهئامێزهکهی کاکه کاوهبوو ،واته پێشێلکردنی ئازادی دهربڕین و نووسین و
باڵوکردنهوهبوو .ئازادی ڕادهڕبڕین بناغهی سیستهمی دیموکراتییه ،وه یهکێکه له
پایهسهرهکیهکانی بههاکانمان ،بۆیه ئێمه لهکۆمهڵهی سۆسیالدیموکراتی کوردی له یۆتهبۆری
نهفرهت لهم کاره قێزهوهنه دهکهین و مهحکومی ئهکهین .ههروهها دهنگمان دهخهینه پاڵ ئهو دهنگانهی که داخوازی له
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دهسهاڵتی کوردی دهکهن بکهرانی ئهم کاره دهستگیربکات و دادگایی بکرێن .کۆمهڵهی سۆسیالدیموکراتی کوردی له یۆتهبۆری-
 ١٣ی دیسهمبهری ٣١١٢
ڕۆژی هەڵەبجە و ئاهەنگی نەورۆز
بە هاوکاری لەگەڵ کۆمەڵە کوردیەکاندا ،لە چوارچێوەی ئەنجومەنی کۆمەڵەکوردیەکان یادی هەڵەبجە سازکرا لە  ١٦ی مارس
هەروەها ئاهەنگی نەورۆز  ٣١ی مارس.
ئەندامانی کۆمەڵەکەمان
ژمارەی ئەندامانی کۆمەڵەکەمان دابەزیوە ،ئەندامێک وازیهێنا لە ئەندامەتی ،کۆمەڵێ ئەندامیش ئابونەیان نەداوە .تا کۆتایی
ساڵی  ٣١١٢ژمارەی ئەندامان  ٥٢ئەندامە ،وە  ١١ئەندامیش ئابونەی نەداوە.
ماڵپەڕو ئیمەیل و فەیسبووک
ماڵپەڕەکەمان لەالیەن کامیلەوە ئەپدەیت ئەکرێ .پەڕەی فەیسبوک لەالیەن ڕێگرەوە .هەروەها لیستەی تەواوی ئیمەیلی
ئەندامانمان هەیە ،کە کاری پەیوەندی و زانیاری گۆڕینەوەی ئاسان کردووە.
وشەی کۆتایی
هەندێ لە خاڵی پالنەکانی  ٣١١٢جێبەجێ نەکرا ،لەوانە سەردانی پارتە کوردیەکان .لە ماوەی ساڵی  ٣١١٢بە هاوکاری کاری
بانگەشەمان لەتەک کۆمەڵەی سۆسیالدیموکراتی هاممەرکوللەو بازنەی ئەنگرێد کردووە .کۆمەڵەکەمان فۆڵدەرێکی دروستکردووە
بە سویدی و هەردوو زاراوەی کوردی ،بۆ ئەوەی لە بانگەشەکاندا بەکار بهێنرێ بۆ ناساندنی کۆمەڵەکەمان.
لەماوەی ساڵی ڕابوردوودا چەند ئەندامێکی نوێ هاتنە ڕیزی کۆمەڵەکەمانەوە ،کە کاریگەری زۆر پۆزەتیڤی هەبوو .بەاڵم ژمارەی
ئەندامانمان زیاد نەبوو ،چونکە چەند ئەندامێک ئابوونەیان نەدا .دوو ئەندامی کۆمیتەی کارگێڕ وازیان هێنا بەهۆکاری
گواستنەوەیان ،ئەمەش بووە هۆکاری کە کۆمیتە کارەکانی سەخت بێت .فەیسبوک و ئیمەیل تۆڕێکی پەیوەندیی دروستکردووە،
کە کارئاسانی ئەکات لە گەیاندنی زانیاری .کۆمیتەی کارگێڕ سوپاسی تێکڕای ئەندامان ئەکات بۆ هاوکاریان ،وە هیوادارین
ساڵی  ٣١١٣بانگەشەیەکی چاالک ئەنجام بدەین.
ژانواری ٣١١٣
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