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کۆمیتهی کارگێڕ

ڕێگر شەفیق ............................................................................سهرۆک  ..........................................................کۆتایی
سالح شهرهفی  ........................................................................ئهندام  1 .............................................................ساڵ
نهجات فهرزا  ..........................................................................ئهندام  ..........................................................کۆتایی
کامیل شامحمد  ........................................................................دارایی  1 .............................................................ساڵ
تانیا قارهمان ..........................................................................ئهندام  ...........................................................کۆتایی
ئهبو مورادی  ..........................................................................ئهندام ...........................................................کۆتایی
محمد ئهرتهکین  ......................................................................ئهندام  1 ..............................................................ساڵ
ڕۆژان مجید .............................................................................جێگر  ............................................................کۆتایی
هەوری قارەمان  ......................................................................جێگر  ............................................................کۆتایی

چاودێران

ڕزگار فەرەج ،مهاباد محمد ،هیوا جاف و جاهیدە سالح

دهستهی ههڵبژاردن

شادیه حیدری ،فریق محمود ،محی الدین أسکندری و ڕووبار دەلێنی

نوینهرانی کۆمهڵه له کۆنفرانسهکانی یۆتهبۆریی حیزب
ئهندامی ئاسایی  :کامیل شامحمد ،نەجات فەرزا وڕێگرشەفیق
ئهندامی جێگر  :شادیه حیدری  ،محمد ئهرتهکین و تانیا قارهمان

کۆبوونهوهکانی کۆمیتهی کارگێڕ

کۆمیتهی کارگێڕ  7کۆبوونهوهی ههبووه.

کۆنگرهی سااڵنه

کۆنگرەی سااڵنەی  2014لە  23ی فێبرواریدا بەسترا.

عەلی موعینی سەرۆکی ئەنجومەنی ئەنگرێد ،میوانی
کۆنگرە بوو .عەلی باسی لە ڕەوشی ئەنگرێد کردو ،ئەو
کارانەی کە پالن دانراوە بکرێ وەک کارکردن بۆ
دڵنیایی دانیشتوان ،هەروەها کار بۆ چاککردنی
خوێندنگاکان بەردەوام دەبێت.
پاش پەسەندکردنی ڕاپۆرتی چاالکی و دارایی ،هەڵبژاردن کرا بۆ کۆمیتەی نوێ .ڕێگر شەفیق هەڵبژێردرا بە سەرۆکی
کۆمەڵە .لە پالنی  2014دا دوو خاڵی گرینگ بریتیبوون لە پرۆسەی بانگەشەی هەڵبژاردن وە ئاهەنگی بیست ساڵەی
کۆمەڵەکەمان .کۆنگرە لە لۆکاڵی ئا بێ ئێف لە ئەنگرێد بەسترا بە ئامادەبوونی  ٢٤ئەندام .بەڕێزان فەرەیدون مورادی،
محمد ئەرتەکین و فەرەیدون قارەمان بەڕیوەیان برد.

یەکی ئایاری 2014
خۆپیشاندنی یەکی ئایاری ئەمساڵ وەک بانگەشەیەک وابوو بۆ گۆڕینی حوکم .کارڵ پێتەر توردڤاڵدسۆن سەرۆکی
سەندیکاکانی سوید وتاری خوێندەوە .کۆمەڵەکەمان بە هاوکاری کۆمەڵە کوردیەکان بەشدایکرد بە سیمبۆل و پالکاتی
خۆی.

هەڵبژاردن بۆ پارلەمانی یەکێتیی ئەوروپا
ئەندامانی کۆمەڵەکەمان بەشداری لە پرۆسەی بانگەشەدا کرد بە چاالکیی سەردانی مااڵن ،باڵوکردنەوی نوسراوی
حیزب و وتووێژ لەتەک خەڵکدا .لە تەک چەند کۆمەڵەیەکی ترو اڵوانی سۆسیالدێموکرات لە ڕۆژی  ١٤ی مای لە
هاممەرکوللەن چاالکیەکی گەورەی بەجێهێنا .ڕۆژی یەکسەممە  ١٨ی مای لە هەفتەبازاڕی کڤیبێری کاری بانگەشە کرا،
وە چەند ئەندامێکیی نوێش هاتنە ڕیزی کۆمەڵەکەمانەوە.

سەیرانی 2014
وەک عادەت هەموو ساڵێک ئەندامانی کۆمەڵەکەمان سەیرانێک لەبەهاردا ساز ئەکەن .سەیرانی  2014بۆ ناوچەی
سکاتۆس بوو کە سروشتێکی جوانی هەیە بە دەریاچەو دارستانیەوە ،کۆمەڵەکەمان خانوویەکی بەکرێ گرتبوو بۆ ئەم
مەبەستە .سەیرانەکە لە ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی  7ی یونی دا سازکرا بۆ ئەندامان و خێزانەکانیان .لە کەش و
هەوایەکی جواندا ئامادەبووان کاتێکی خۆشیان بەسەر بردبە خواردن و هەندێ چاالکی وەک پیاسەی دارستان و یاری
(شەڕاد)

کۆبوونەوەی ئەندامان  ٩ئۆگۆست
کۆبوونەوەی ئەندامان دوو خاڵی گرینگی تاووتوێکرد .پالنی پرۆسەی هەڵبژاردن ،داوا کرا لە تێکرای ئەندامان کە
بەشداری بکات .هەروەها بڕیار لە سەر لیشتەی پێشنیاری کاندیدی کۆمەڵەکەمان بۆ ئەنجومەنەکانی شارەوانی و

پارێزگا.

کۆڕێک سەبارەت بە ڕەوشی کوردستان و هەڵبژاردن
ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی  30ئاگوست کۆڕێک سازکرا بۆ ئەندا پارلەمان،
شادیە حیدری سەبارەت بە ڕەوشی کوردستان لە دەستدرێژیی تێروریستانی
داعش .هەروەها لە بڕگەی دووەمدا شادیە باسی لە گرینگیی بەشداریی
هەڵبژاردنی کردو ،ئەو خااڵنەی ڕوونکردەوە کە حیزبمان بەڵین ئەدات بە
ئەنجامی بگەێنێت.

کوردستان لەبەرەم تێرردا
هێرشە دوابەدواکان و دەستدرێژیی تێروریستانی داعش بۆ شار
و ناوچەکانی باشورو ڕۆژئاوای کوردستان ،کارێکی وایکرد کە
ئەندامانی کۆمەلەکەمان لەتەک کوردانی شارەکەدا هەمیشە
لە چاالکیدابوون ،وەک چاالکیی پارە کۆردنەوە ،جلو بەرگ
دەرمان بۆ خەڵکی ئاواری ئێزیدی و کۆبانی .هەروەها هەموو
هەفتەیەک

ڕێپێوان

کرا

بۆ

خۆپیشاندان

و

هاوپشتیی

پێشمەرگەو شەڕڤانەکان .وە کۆمەکی ئەو سەدان هەزار
ئاوارەیە کە لە چیای شەنگال ماونەتەوە ،یان لە ئۆردوگاکاندا ژیانی کولەمەرگی ئەبەنە سەر.

ئاهەنگی یادی دامەزراندنی بیست ساڵەی کۆمەلەکەمان
دوای ئەوەی چەند جاریک دواخرا بە هۆکاری جیا ،وەک نەبوونی پارە ،بانگەشەی هەڵبژاردن ،وە شەڕی دژ بە تێرۆری
کوردستان ،لە ڕۆژی  ٦ی دیسەمبەردا ئاهەنگی دامەزراندنی بیست ساڵەی کۆمەڵەکەمان ساز کرا .نمایندەی کۆمەڵە و
حیزبە کوردیەکان بانگهێشتکرابوون .هەروەها نمایندی بەشی یۆتەبۆریی حیزب ،وە کرێتسەکانی سۆسیالدێموکرات و
ژنان و الوان.
لێنا مالم سەرۆکی ئەنجومەنی شارەوانیی یۆتەبۆری پەیامی حیزبی خوێندەوە .ئەندام پارلەمان بەڕێز ئەرحا
حامدناکا ،کە دڵسۆزی دۆزی کوردیە وتاری پیرۆزبایی خوێندەوە.
بەڕێزان کارین یەمتین سکرتێری حیزب ،ڕۆزگار وەتمانی سکرتێری الوانی حیزب ،تەاڵ کوردی سەرۆکی خوێندکارانی
حیزب ،دارینا ئاغا سکرتێری نێونەتەوەیی الوان لە ڕێگەی گرتە ڤیدیۆوە پەیامی پیرۆزباییان ناردبوو نیشاندرا.

فیلمێکی

کورت،

وەک

ڕاپۆرتی

مێژووی

خەباتی

٢٠

سالەی

کۆمەلەکەمان بە سویدی و تێکستی کوردیەوە نیشاندرا .ژمارەیەکی
زۆر لە بروسکەی پیرۆزباییمان پێگەیشت.
تیپی مۆسیقای بۆس وە هونەرمەندی بەڕێز کاک فەریبورز کەرەمی بە
مۆسیقاو گەرانی بەشداریان کرد.

ماڵپهڕ و فەیسبوکی کۆمهڵهکهمان
مەڵپەڕی کۆمەلەکەمان له الیهن کامیل شامحمدهوه ،نوێدهکرێتهوه .پەرەی فەیسبوکی کۆمەلەکەمان لە الیەن ڕێگر شەفیقەوە
ئەدمین ئەکرێ.

ووشهی کۆتایی
سەڵی  ٢٠١٤پڕ ڕووداوبوو .دوو هەڵبژاردن تیایدا کرا ٢٥ .ی مای بۆ پارلەمانی ئەوروپا .وە  ١٤ی سێپتەمبەر
هەڵبژاردنەکانی سوید ،بۆیە کۆمەڵەکەمان دوو پرۆسەی بانگەشەی ئەنجامدا .هەروەها لە پایزدا ،دەستدرێژیەکانی
داعش بۆ سەر کوردستان هەموو ئەندامانی چاالک کرد بۆ پشتگیریی خەڵکی کوردستان دژ بەو تێروریستانە.
سەرکەوتنمان لە هەڵبژاردن و دروستکردنی حکومەت لەالیەن حیزبمانەوە قعۆناغێکی گرینگ بوو بۆ کۆمەلەکەمان.
هەروەها ئاهەنگی یادی  ٢٠ساڵەش .كۆمیتەی کارگێڕ سوپاسی ئەندامان ئەکات بۆ هاوکاریان وە بە سەربردنی ساڵێکی

پڕ لە خەبات.
.
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