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  ی هاوکاری ندامکی کۆمیته  ئه کۆنه ...  ناوچووندایه  له  لهی هاوکاری  کۆمیته

  
 پ  وه ته کانی وتی سوید بو بووه  سیاسیه  ناو بواره  ئستا له ی که واه و هه ی ئه پ به
ر   سوید مسۆگه کانی کوردو کوردستانی له  سیاسیه ی هاوکاری هزه ی کۆمیته چ ئاینده ده
 بۆ ناکۆکی ناو  وه ڕته گه ش ده یه له سه م مه هۆکاری ئه.  ناوچوون بوات و له ره  و بهب نه

  .  یه و کۆمیته کانی ئه حزبه
شه ن که که  وا باس ده که ی ناو کۆمیته ئاگادارانی مل مالنی   ڕاده ته وتووه  که که  ک

  کک له ڕی یه نی عراق له پارتی دیموکراتی کوردستا ت کاتک که تایبه ی به وه قینه ته
 وتاری  ی هاوکاریه رۆکی کۆمیته  سه کوور کهنی پارتی دیموکراتی کوردستانی باکا رکرده سه

 کاتکدا ش له مه ئه،  مین سارۆژی کۆماری مھاباد گۆڕیووه  هه60ی یادی  بۆنه ی به که کۆمیته
  که ی ووتاره وه خوندنه پش  کتی نیشتمانی و پارتی دیموکرات له رانی یه  نونه که
  .  اتفاق ته یشتوونه گه
 و  هیدانی تدا هاتووه نھا ناوی شه  ته که ی وتاره وه ر ئه به ر له شدا هه وه ڵ ئه گه م له به

   که  بووه  که شداران یاده رنجی به ی سه ی ج وه ئه.  فا بارزانی تدا بووه جارک ناوی مسته
 یادی  مه تی ئه  وتوویه وه ته  ماوهوی ر له  هه که  رووداوه کتی له یهری  ڕای نارازی نوینه ڕه سه
   تاکه م رووداوه چی ئه کان پ ده واه ی هه پ م به به.  تکه کو هی میله  به  نیه و حزبانه ئه

. مساڵ کانی عراقدا ئه بژاردنه کاتی هه کو له بت به کتی نه ی نیوان پارتی و یه هۆی کشه
رد  زی زه ر کاغه سه یمانی کوردستان له کانی لیستی هاوپه فیشه  ئه  درابوو که وه نجی ئه ره سه

م  یمانی ئه کانی ناو لیستی هاوپه  حزبه ندک له ری هه ی نونه ی قسه پ به، چاپ کرابوو
  . و سپردرابوو  به سا بوو چونکه ی پارتی خۆی پ هه  ناوچهسئوولی یان مه کاره

 بۆ  وه ڕته گه ی هاوکاری ده کانی ناو کۆمیته کیتری ناکۆکیه  هۆیه  بووترێ که پویسته
ری  به ڕوه ی به سته ندامانی ده بژاردنی ئه وکی دروست بۆ هه یه النس و په بوونی به نه

ی شۆڕشگی  ه  کۆمه  کاتکدا که له،  ندامی تازه رگرتنی ئه تی وه و چۆنیه  که  کۆمیته
  .  وه کرته تده رگرتنی ره داوای وهانی کوردستانی ئران تکش حمه زه
،  ندام پکھاتووه ک ئه  یه نیا له یان ته که  حزبه ری که فه  نه ند حزبی تاکه مان کاتدا چه هه له
  ی هاوکاری ری کۆمیته به ڕیوه ی به سته ندامی ده  ئه بته م ده به

پارتی دیموکراتی  کان و کانی ئرانیه  کوردیه موو حزبه  هاتنی هه حزبی دیموکرات ری له
ی  سته  ناو ده  بنه  که کانی کوردستانی عراق گرتووه  حزبه ری له کوردستانی عراقیش

  .  وه که ری کۆمیته به ڕیوه به
  وردستانی سوریا که چوار حزبی ک  ده و حزبانه کانی ئه  سیاسیه  کادره کک له یه
م پارتی   به یه نگیان هه کده نھا مافی یه ته) ندی هاوبه ( ناوی  به یه کیان هه یه ره به

و   ئهنھا  ته  که  ناسراوه وه کانی باکووردا به ناو کورده  له دیموکراتی کوردستانی باکوور که
ی  رپرسی کۆمیته ن و به که کانی پارتی ده واگریه زگا هه  کار بۆ ده  که یان ماوه کادرانه

  .  وانه  له ککه هاوکاریش یه
ندامی پارتی دیموکراتی باکوور   پشتر ئه کانی باکوور که  کورده کک له ی یه ی قسه پ به

فیق  شه ( توولن که که و دوو ته ندامی ماوه  ئه18 بۆ 17نھا   خۆی ته و حزبه  ئه  گوایه بووه
توولی  که  کوردستان دژی ته له) دارا ( ناوی تیان به کردایهر تری سه ندامکی و ئه)  کایه
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ر  به م له  پارتین به ربه وانیش سه  ئه نده ر چه  هه ن که که ناو حزبه  به می ناو گرووپه دووهه
ش  وه فیق بۆ پارتی دیموکراتی کوردستانی عراق ناڕازین و ئه ئاشکرا کارکردنی شه  به
، ولر  بۆ هه فیق بۆی بانگکراوه دا شه یه م ماوه  له کانیان که کشه کانی  هۆکاره  له ککه یه
م  به،  که ش بوونی حزبه  و دووبه وه قینه تی ته  حاه یان بگاته که  ناکۆکیه ریک بووه وێ خه له
فیق   شه ولر که  هه  له وه بی سیاسی پارتیه کته ندامانی مه  ئه کک له خولی یه ده  هۆی ته به

  .   راگیراوه که تی کشه  خزمه ته چووه
ی هاوکاری ئینسحاب  کانی ناو کۆمیته  حزبه ندک له  هه که یه وه کرێ ئه ڕوان ده ی چاوه وه ئه
ر  گه  ئه مه  ئه ندێ حزبی تری تازه  خۆیان و هه ن له  دروست بکه کی تازه یه ن و کۆمیته بکه

کی خرا  یه وه رگرتنی کۆبوونه کتی بۆ وه  یهی داوا وه تکردنه ر ره سه ر سوور ب له پارتی هه
  . کان ر کردنی کشه سه بۆ چاره

  


