
  پشنیارەکانی هیئتی کۆمی زەحمتکشان

  بۆ نخشرگای یکگرتنوە

  

      وەی ریزەآـانی آـۆمآگرتنآی حاشـیویسـتیگـرەپنـك و . ا هرینـی خخواسـتی ب
آـــۆم و هر دســـۆزكی رەوتـــی چپ و   و ئـــاقیســـاڵ خبـــاتی آـــۆم 40الینگرانـــی 

وەی آوردستانی دوای دابـ .سۆسیالیستی و بزووتنند سـام چموو ئه مردەوام ئـانیش، ب
  .مان بینیوە و کارمان بۆ کردوەیئم پویستی

، تنیـا آـۆمیآی یآگرتـوو، سـاحیب اهاتوول هلومرجی ئستا و ل گۆڕانكارییآانی د     
رەآی و خـاوەن هكـی سـزوەك ه جم دەتواندیسیپلین و مونس باتكار، بسـت و وتار، خو

ئازادیخوازیی آوردسـتان رۆڵ بگـێ ل بزاوتی و  چوساوەکان مودەعی ل شانۆی خباتی سیاسی
آوردسـتانی رۆژهتـیش چـاوەڕی هزكـی . و دەورانی زینـی خـۆی زینـدوو و دووپـات بكـاتوە

تـا  ١٣٥٧وەک سـانی  یاتكـار، بدیسـیپلین، سـاحیب گوتـاری شـفاف و بیـاردەرپشەو، خب
 .دەکات،  ١٣٦٧

ی گرینگــی لســر بــزووتنوە یآــی برچــاو کــاریگرییوان ب خرایدەتــهزــک وەهــا      
یآگــرتنوەی  .هبــ و تنــانت ببــت کــۆک و بــزونری بــزوتنوەی جمــاوەریی یجمــاوەری

م دوو حیزبت ئتایبآان و بآۆم یانکان روویان لچاوەروانیی رایی کخ ن، برآار ی و ئ
نوەی دەآات سر آشی بـزووتنوەی سیاسـی، هنگـاوی خراتـر بـۆ برەی آوردسـتانی، بوژانـد

ــا ل آوردســتانی رۆژهت رەوتــی چپ و سۆسیالیســتی، بكــوو ل همــوو پارچآــانی  ،نتنی
ــبر ب گوشــار و  دەبــ  لســر شــیآــاریگریی برچاوی. دیــكی آوردســتان وەری خــك بران

رگــایآی نــوێ بــۆ آــۆم ب ئیســالمی و ل ئاســتی جیھانیشــدا دئعــدامی آۆمــاری جینــایت و 
  .مبستی پیوەندیی گرتن دەآرتوە

ــوونوەی هر دوو ههوآــان و آۆبوونوەآــانی ئم مــاوەی و ب      ــایبت دوو آۆب ــئت و ت ی
مـوهت بـدویـان عر ئیلخـانی زادە، نیشـانیدیداری هاوڕبدی و عـوم رایـی دەتـوانین، دا آخ 
 ین بگرنینوە سر جی خۆی و هروەهـا ئو دەنگـدانوەیزۆرك ل تابۆآان بشكنین و متما

  .و جاوەروانی پکھناوە آی زۆری لكراوەیآ تا ئستا گفت و گۆآان بویتی، پشتوازی



یزبكـی یآگرتـوو، هویان بووە بـۆ آردنـی ئم دوو الین ب ح ی ئم ماوەیگفت و گۆآان     
ــی  ــزووتنوەی چپ، حیزبك ــتان و ل ب ــاریخوازیی ل آوردس ــاتی رزگ ــاالك ل خب ــوی چ یکگرت

ب پ بنین رگـای بـ باسمان آردووە آ دە. مۆنسجم، ب ئۆتۆریت، ب ئعتبار و ب دیسیپلین
  .ئم هوآانی ئم ماوە برز دەنرخنینگڕانوە، 

پتوکــردن و ب كردنوەی آــۆمیآی گورە، غان ســر ل نــوێ ســائامــانجی ســرەآیم_      
ب سیاسـتی بـوران و  یآگرتـوو،چـاالك، ئنجام گیاندنی پۆژەی ساغکردنوەی کـۆمیکی 

ب دیسیپیلین و آارای ک پکوە کارمان بۆ کرد و بۆی ل حیزبی کمۆنیست هـاتین  پشکوتوو،
  .دەرێ

     ستبم مـت و ئـ بۆ ئنـاو باسـی آۆنكر آانی خۆمـان بـۆ چـوونرەتاییشـنیارە سـپ م
   .پشكش دەآینب دوو قۆناغ، دیاریكراو و هگرتنی هنگاوی یك ل دوای یك 

  :یآم قۆناغی

     *وە بچڕت بیئر دوو هی هسلك جیفتر هه.  

بـۆ ئم  .یآمین دانیشتنی هر دوو آۆمیتی ناوەندیی بگـرینڕۆژی دیک  ١٥النی زۆر تا *     
دانیشتنکانی هیئتکان و دیداری هاوریان عبدو و عومر لم . مبست کارکی باش بکین

  .ماوەدا دەتوان رگاخۆشکر ب و ناوەرۆکی ئم کۆبوونوەی هاوبش زۆر دەومند بکات

  .ۆمیتی ناوەندیی بگریندوو سمینار ل ئاستی آ *     

  .و یآگرتنوە مان که هتایبتمیندییآانی حیزب: یآم سمیناری_     

  .ئم ل دەورەی داهاتوودا یسرەآی ترین سیاستآان :سمیناری دووهم_     

موو ئهکراوەوانرەوە باسـیلس ی ل  دیـارەدەبـ ،واو بـووبت فـته تـا سـ  ل م کـارانئ
  :بۆی پمانباش. کۆتاییھنان ب پۆسی توافوقراستیدا 

. پۆســک و گفتوگــۆی نوانمــان ئاشــکرا بکیــندوای ئم دانیشــتنانی ســروتر باســیکرا،  ٠
و ب خکی راگینین ک توافوق بـۆ یکگـرتنوە قۆنـاغی گرینگـی  هاوبش بدەین راگیاندنکی

و  راســتیدا دەورانــی تبلیــغ و ئاگــاداری تــا لبیــوە و باســکان و نخشــ رگــا ئاشــکرا بکیــن 
 دا زۆرتـرو ریزەکانمانـ ل ناوخۆمان خکمان دەست پکردب و بمجۆرە تعهودیشمان یبشداری

    .پکھناب بۆ رگای ب گڕانوە



  .ژهت و ئاسۆسات آادرەآانی هر دوو ال وەك میوانی برنام بشداربنۆل ر_     

     _ر راگگآئوەیو آـردەوە، آۆبـوونشمان بـر دوو  ی ئاشـکرایاندنی هاوبشـداری هب ب
  . ڤی قسی لسر بکن.هاوریان عبدو و عومر ب جیاجیا یان پکوە ل تی .هیئت بگرین

  .هاوآاریی رووبدەرەوەی هر دوو الین لم ماوەی لسر رووداوی سیاسی گرینگ*

ندنی هاوبش و آاری هـاوبش بكیـن، ب تـایبتی پكوە راگیا_  ەووەك ئعدامآانی ئم ما_
بۆ ڕۆژەکانی کۆم.  

  ینرگهر دوو ال ب) ونرانی ئندامانییا ن(سمیناری ئندامان *

  :دووهم قۆناغی

  .و دەست بکار بن آۆمیسیۆنی برنام و آۆمیسیۆنی ئساسنام پك بنین_      

  .اوبش بگرین آ آارەآانمان تا آوێ چووەت پشوەپرس آۆنفرانسكی ه_      

  . نونرانك ل تشكیالتی نھنی هر دووال بانگ بكرن و آۆبوونوەیان لگڵ بگرین_      

  .کومیسیۆنی هاوبش ل هموو ئۆرگانکان پکبنین ب مبستی بیککردنیان     

  .دەبت انشی یآم هر درژەی، هوآانی بدادیارە آ ل بشی دووهم_      

دوای ئوە دەچین قۆناغی یکخستن و ئامادەکاری بۆ کۆنگرە و تواوکردنی برنـام، پـەوی    
ک پویسـت توافوقمـان هبـ و ... ناوخۆ، چـۆنیتی و چنـدایتی کـومیتی ناوەنـدیی و نـاو و

م قۆناغ دواتر وردتـر پشـنیار و دەکرێ بۆ ئ. هموومان ل کۆنگرە ل یک جیھت دیفاع بکین
بمان هگ . 
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