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کۆبوونەوەکانی کۆمیتەی کارگێڕ
کۆمیتەی کارگێڕ لە ماوەی ساڵی  ٢٠١٦دا  ٤کۆبوونەوەی ئاسایی ئەنجامداوە.
کۆنگرەی سااڵنە ٢٠١٦
ڕۆژی یەکشەممە ڕێکەوتی  ٢٦ی فێبروەری کۆنگرەی سااڵنەی کۆمەڵەکەمان بەسترا .نوێنەری ڕێکخراوە کوردیەکان
بانگهێشتکرابوون .میوانی کۆنگرەی ئەمساڵ خاتوو ئەن کریستین ئەندەرشۆن ،جێگری سەرۆكی ئەنجومەنی تەندروستیی ناوچەی
یۆتەبۆری بوو .ئەن کریستین سەرۆکایەتیی دیوانی کۆنگرەکەی کرد.
دوای تەواوبوونی تەواوی بڕگەکانی کۆنگرە لە ڕاپۆرتەکانی چاالکی و دارایی ،هەڵبژاردن و ڕووسپیکردن ،ئەن کریستین باسێکی
سەرنجڕاکێشی سەبارەت ڕەوشی کاروباری تەندروستی پێشکەشکرد .چۆنیەتیی کاری مەڵبەندە تەندروستیەکان و بنکەی
فریاگوزاری .ئامادەبووان کۆمەڵێ پرسیاریان ئاڕاستەکرد ،وە لە گفتوگۆیەکی سودبەخشدا زۆر بابەت تاووتوێکرا.

چاالکیی مەیدانیی ساڵی 2016
لەماوەی ساڵی  2016دا هەموو مانگێک چاالکیی مەیدانی لە زۆربەی مەیدان
و گۆڕەپانەکانی شاری یۆتەبۆریدا سازکراوە .ئەندامانی کۆمەڵەکەمان چاالکانە
بەشداریانکردووە لە بەڕێوەبردنی ئەو چاالکیانە بەتایبەتی لە ئەنگرێد .لەم
چاالکیانەدا ،دابەشکردنی باڵوکراوەکانی حیزب ،گفتوگۆ لەتەک خەڵکدا
ئەنجامدراوە.

یەکی ئایاری 2016
یەکی ئایاری  2017ڕۆژی کرێکار ،بزووتنەوەی کرێکاری و جەماوەری ،وەک هەموو ساڵێکی ڕابوردوو بەرز ڕاگیرا ،سەرەتا لە
کاتژمێر  10.30وە لە مەیدانی ئولوف پاڵمە جەژنی خێزانی سازکرا ،چاالکیی جیاواز بۆ تەمەنی جیاواز .دواتر کاتژمێر سێ و
نیو ڕێپێوانی حیزب و ئۆڕگانی سەندیکاکان لە مەیدانی ئاسنەوە بۆ یۆتەپالتسن ،بەگەڕەکی هاگەدا تێپەڕیکرد ،بەمارش و مۆسیقای
ئنتەرناشناڵ .لە ڕیزی پێشەوە ،بەڕیز ستێفان لوێڤێن ،سەرۆکی حیزب بەڕێ کەوت .کۆمەڵەکەمان لە تێکڕای چاالکیەکاندا
بەشدارییکرد ،لە رێپێوانەکەدا ،بە دروشم و پالکاتی تایبەتی خۆی بەشداریکرد .جگە لە سەرۆک وەزیران ستێفان لوێڤێن ،پارێزگاری
یۆتەبۆری ئەن سۆفی هێرمانسۆن وتاریان خوێندەوە .نزیکەی دە هەزار کەس ئامادەی چاالکیەکانی  ١مای بوون.

نامە بۆ وەزیری دەرەوە سەبارەت ئۆردوگای ئاوارەکانی ڕۆژهەاڵت لە باشوری کوردستان
بەمەبەستی ڕێگری لە ئەگەری دەستدرێژی ڕژێمی ئیسالمیی ئێران بۆ سەر کەمپی ئاوارەکانی کوردانی ڕۆژهەاڵت ،نامەیەکمان
ئاڕاستەی وەزیری دەرەوەی سوید ،خانم مارگۆت ڤاڵستروێم کرد .لە نامەکەدا ڕەوشی ئاوارەکانمان ڕوونکردەوە ،هەروەها ئەو
هەڕەشانەی کە ڕژێمی ئیسالمیی ئێران ئاڕاستەی کەمپەکان و سەرکردایەتیی حیزبە کوردیەکان ئەیکات.
کەرنەڤاڵی هاممەرکوللەن 2016
لەماوەی ڕۆژەکانی  27تا  29ی مای کەرنەڤاڵی گەورەی هاممەکوللەن سازکرا .لەو کۆبوونەوە جەماوەریە مەزنەدا ،وەک سااڵنی
ڕابووردوو سۆسیالدیموکراتەکان لەتەک سەندیکاکانی کرێکاریدا چرالکیی مەیدانیان ئەنجامدا .ئەندامانی کۆمەڵەکەمان بەشدارییانکرد
لەم چاالکیەداو لە دەواری تایبەت بەحیزبدا ،نوسراوەکانی حیزیان باڵوکردەوەو ،گفتوگۆیان لە گەڵ خەڵک کرد.

پڕۆتیستۆ لە دژی دەستگیرکردنی  ١١پارلەمانتاری هەدەپە لەالیەن ڕژێمی تورکیاوە
جارێکی تر حیزبەکەی ئەردۆگان تێکڕای بەها دیموکراتیەکانی پێشێلکرد بە گرتنی  ١١ئەندام پارلەمانی پارتی هەدەپە .ئەمە
سەرەڕای ئەوەی لە ماوەیەکی کورتدا خۆپیشاندانە جەماوەریەکانی باکوڕی کوردستانی بەزەبری هێز و ئاگر ڕاوەستاند ،بەهەزارەها
خانووی وێرانکرد .بە سەدەها سیاسەتمەداری شارەوانیەکانی شارەکوردەکانی گرت ،وە جێگاکانیان دراوون بە خەڵکانی سەر بە
حیزبەکەی خۆی .دەیەها ڕۆژنامەنووسی گرتووە .تورکیا بەخێرایی بەرەو سیستەمێکی تۆتاڵیتاری دیکتاتۆر هەنگاو ئەنێت .کۆمەڵەی
سۆسیالدیموکراتی کوردی ئەم کردەوانە بەتووندی مەحکوم کرد وە داوا لە پارتی سۆسیالدیموکرات کرا کە وەاڵمی توندیان هەبێت
بەرامبەر بەم کردەوانە .کۆمەڵەکەمان نامەیەکی ئاڕاستەی خاتوو مارگۆت ڤاڵستروێم کرد بۆ ئەم مەبەستە.
هەڵوەشانەوەی چاالکیی پالنکراو
لە ماوەی ساڵی  2016دا دەستەی بەڕێوەبردن پالنی چەند چاالکیەکیان کرد بۆ ئەندامان ،بەاڵم بەهۆکاری جیا هەڵوەشانەوەو
ئەنجام نەدران.
پالنی ڕۆژێکی تەواو خوێندن بۆ ئەندامان کرا .بۆ ئەم مەبەستە ،ماۆستای تایبەت و بابەت و لۆکاڵ ئامادە کرا ،وەلێ بەهۆکاری
ئەوەی کە ژمارەیەکی کەم لە ئەندامان خۆیان ناونووسکرد ،بڕیاردرا هەڵوەشێتەوە.
هەروەها ،پالنی سەیرانێکی خێزانی بۆ ئەندامان ساز بکرێ .خانوو لە نزیک دەریاچە گیرا ،بەرنامەی خۆش پێشنیارکرا ،وەلێ
ئەمجارەش بەهۆکاری کەمیی وەاڵمی بەشداریەوە هەڵوشێنرایەوە.
وشەی کۆتایی
هەڵوەشاننەوەی چەند چاالکییەک لەوانە ،ڕۆژێک بۆ خوێندن ،کۆبوونەوەی ئەندامان ،وە سەیرانێک ،هەروەها سازنەکردنی هیچ
چاالکییەک لەتەک ڕێکخراوە کوردیەن ،نیشانی ئەدات کە ئەمساڵی کۆمەڵەکەمان یەکێک نەبووە لە ساڵە زۆرچاالکەکان .ئەمەش
وەک ڕەخنە لەخۆگرتن تۆمارئەکەین ،کە دەستەی بەڕێوەبردن وەک تێکڕای ئەندامان بەگشتی بەشدارن .وەلێ چەند چاالکیەکی تر
ئەنجامدراوون ،بۆیە زۆر سوپاسی ئەو ئەندامانە ئەکەین کە کۆمەکیان کردووین بۆ ئەنجامدانی ئەو چاالکیانە.
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