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به رپرســه  سیاســیه كانى گه رمیان كۆكن له سه ر ئه وه ى كه  رۆڵ به  
گه نج دراوه  بۆ هاتنه پێشــه وه ین بۆ نێو سیاســه ت، به اڵم هه ندێك 

پێىوایه  ئه و رۆڵه  روكه شه  و هه ندێكیشیان به  پێچه وانه وه .
هاشــم ســاڵەح، ســکرتێری مەکۆی بزوتنەوەی گــۆڕان لە قەزای 
کفری، وتی: »رۆڵی گەنج لە ئێســتادا بەگشــتی بە رواڵەت هەیە 
و رۆڵــی پێدراوە، بەاڵم ئەگەر تەماشــا بکەین لە پشــتەوەی هەر 
گەنجێک کە لەناو حزب و سیاسەت دایە کاراکتەرێکی بەتەمەنی لە 
پشتەوەیە و بەو ئاراستەیە ئەیان جوڵێنن کە لە بەرژەوەندیەکانی 
خۆیانە و حزبە سیاســیەکان چۆنیان بوێت ئەوە دەبێت، ئەمەش 

مایەی دڵخۆشی نیە«.
دەشڵێت: ئەمەش کاریگەری خراپی ئەبێت لەسەر گەنجان، چونکە 
ئەگەر به  ته واوى لەکەدار نەکرابێت و وانیشان نەدرابێت کە فاشیلە 
و ناتوانێت ئیدارەی واڵت بدات، ئەگەرنا ئەبێت گەنجێکی گوێڕایەڵ 
و بــە ئارەزوی پیــاوە بەتەمەنەکانی ناو سیاســەت بێت، ئەمەش 
وایکردوە کە گەنج خۆی نەدات لە حوکمڕانی و سیاســەت لە بری 

ئەوەی دەستیان بگرێت ئەیانشکێنن.
بــه  پێچه وانه وه  به رپرســێكى حزبى باس لــه وه ده كات كه  رۆڵ به  
گه نجان دراوه  له  نێو پارته  سیاســیه كان به جۆرێك رێژه كه  زیادى 

كردوه  بۆ سه روى 60%.
عومەر عەلی، لێپرسراوی بەشی رێکخستن لە مەڵبەندی گەرمیانی 
یەکێتی نیشــتمانى كوردســتان، باس له وه  ده كات: رۆڵی گەنج لە 
نێو حزبە سیاســیەکان و لە گەرمیانیش بە تایبەت هاتنەپێشەوە 
هەبوە و رۆڵ بە گەنج دراوە و ده توانم بڵێم ئاســتى به شــدارییان 
%70ـه ، بەتایبەت باسی یه کێتی بکەم گەنجی زۆر هەیە و دەتوانم 

بڵێم لە نیوە گەنج بەڕێوەى ئەبات.
وتیشــى: لەگه ڵ ئەوەشــدا دەیان بوارمان هەیە ده بێت کەســانی 
بەتەمــەن و بــە ئەزمون بەرێــوەی ببات و نابێــت هەموی بدرێت 
بەدەست گەنجەوە، چونكه  له  روى سیاسیه وه  ئه زمونیان هه یه . 

لــه  هه مان كاتدا، وریا عەلی، به رپرســی ناوچــه ى كه الری پارتى 
دیموكراتــى كوردســتان، وتــى: »ئێمــە وەک خۆمان چ لەســەر 
ئاســتی ئۆرگانە حزبیەکان چ لەسەر ئاســتی وەزیفەی حکومی و 
پەرلەمانیش كۆمەلێک گەنجی زۆرباشمان هێناوەتە پێشەوەوە، به  

جۆرێك رێژه كه ى ده گاته  نزیكه ى له  %80 ده بێت«.
ده شــلێت: له  هه مو حزبێكى سیاســى رۆڵ ده درێــت به  گه نج كه  
له سه ر ئه ساســى حزب و به ره وپێشبردنى حزبه كه ى كار ئه كات و 
هه مو هه نگاوه كانى بۆ حزبه كه یه تى، به  گرنگیش ســه یرى ده كه ین 
له ســه ر ئاســتى ئه و وه زیفانه ى كه  وه ریان گرتوه ، به  جۆرێك هەر 

وەزیفەیەک هاتبێتە پێشــەوە هەتــا گەنجێکی ئەکادیمی و بەتوانا 
وەستابێت شوێنەکەمان بە کەسی تر پڕ نەکردوەتەوە.

»به شــێوه یه كى گشتى رێژه یه كى باش گه نجان رۆڵیان پێدراوه  له  
نێو حزبه  سیاســیه كان، له گه ڵ ئه وه ش ناتوانم به راوردكارى بكه م 
له  نێوان ئێســتا و رابردو، چونكه  به شێوه یه كى گشتى سیسته مى 
حوكمڕانى له  هه رێمى كوردســتان ناشــرین كــراوه  به  تایبه ت الى 
گه نجان به  پێچه وانه وه  له  بابه ته كه  ده ڕوانن، هۆكارى ئه مه ش ئه و 
بارودۆخه  سیاســیه یه  كه  له  هه رێم كوردســتان هاتوه ته  ئاراوه ». 
عومه ر نه جم، به رپرســى بــۆردى رێكخراوه كانى كۆمه ڵى دادگه رى 

كوردستان له  گه رمیان وا ده ڵێت.
پسپۆرێكى سیاسى جه خت له وه  ده كاته وه  له  نێو حزبه  سیاسیه كان 
فه زایه كى گه وره  هه یه  له  ئێستادا، به اڵم حزبه كان رۆڵیان به گه نج 
داوه  بــه  تایبــه ت لــه  دواى ســاڵى 2009، چونكــه  ژینگه یه كى وا 
ره خسا ناچاربون ئه وه  بكه ن، ئه گه رچى ئه و گه نجانه شى كه  چونه  
نێو پارته  سیاســیه كان ئیســتغاللى ئه و ده رفه ته یان كرد و هه مان 
ئه قڵیه تــى كۆنه كانیان جێبه جێ كرد، ئه مــه ش كاریگه رى خراپى 

هه بو له سه ر پرۆسه ى سیاسى له  هه رێم.
ئاریــان ره ئوف، مامۆســتاى زانكۆ و پســۆڕى سیاســى، ده ڵێت: 
»له  نێو حزبه  سیاسیه كان فه زایه ك هه یه  به  تایبه ت كه  له  دواى 
ســاڵى 2009ـــه وه  ژینگه یه كى وا دروســت بو كه  حزبه كان رۆڵ به  
گه نج بده ن و ژماره یه كى زۆر گه نجیش داخل به  پارته  سیاسیه كان 
بــو، بــه اڵم گه نجان نه یانتوانــى ئه م هه له  بقۆزنــه وه  و به قازانجى 
پرۆســه ى سیاســى له  هه رێمى كوردســتان بیبه ن، به  پێچه وانه وه  
ئه مانیش چونه وه  سه ر رێچكه ى ئه وانه ى پێشوتر كه  له  نێو پارته  

سیاسیه كان هه بون و هه ن«.
وتیشــى: هۆكاره كه شــى ئه وه یــه  كــه  شــه پۆلێكى پۆپۆلیســتی 
لــه  هه رێمــى كوردســتان به  شــێوه یه كى گشــتى ســه رى هه ڵدا، 
گه نجه كانیش به شــێكیان ئه و هه له یان بۆ ره خســا له  چوارچێوه ى 
ئه م شــه پۆله  پۆپۆلیســتیه  په ره یان به  خۆیــان دا زه مینه یان بۆ 
خۆیان سازان و بۆ ئه وه ى به رده وامى بده ن به  خۆیان له و پۆست 
و كایانه ى كه  پێشــتر بۆیان فه راهه م نه بو، له  كاتێكدا ره خنه یان 
ده گرت له  ده ســه اڵتدارانى هه رێم كه  ئه و پۆستانه یان قۆرخ كردوه  
و بۆ ماوه یه كى درێژه  له و پۆســتانه ن، به  جۆرێك ئیســتغاللى ئه و 

ده رفه ته یان كرد بۆ مانه وه یان له و پۆستانه  كه  له  هه رێم هه ن.
به  رای هاشــم ســاڵه ح، به شــداریی گه نجان لــه  حزبه كاندا زۆرتر 
شكڵییه  »هەمو حزبە سیاسیەکان باسی گەنج و نوێکاری ئەکەن، 

بەاڵم ئەوەی هەیە رواڵەتە و گەنج بڕیاردەر نین له  حزب دا«.

به شى یه كه م: راپۆرت

پێشهكى:

22. رۆڵی گه نجان له  حزبه كان له  نێوان روكه شیی و جه وهه رى دا. رۆڵی گه نجان له  حزبه كان له  نێوان روكه شیی و جه وهه رى دا

سیاســه ت له و هونه رانه یــه  كه  به رده وام پێویســتی به  نوێبونه وه  
هه یه ، ئه م نوێبونه وه ش چ له  ئاســتى فیكردا بێت یاخود كادیر و 

كاراكته ره كانى.
ئــه وه ى له  كاری حزبایه تــى له  هه رێمى كوردســتان وه كو نه نگی 
باســی لێوه كراوه ، ئه وه یــه  كه  كه متر ده رفه ت بــه  گه نجان دراوه  

بێنه  پێشــه وه ، به ڵكو باسیش له وه ده كرێت كه  ره نگه  وه كو ژماره  
گه نجان له  حزبه كاندا زۆر بن، به اڵم وه كو رۆڵ، ئه و رۆڵه یان نییه .
له میانه ى ئه م راپۆرته وه ، له ســه ر پرســی به شــداریی گه نجان له  
كارى سیاســیی و حزبیــی و ئاســته كه ى ده وه ســتین، هــه روه ك 

ئاله نگارییه كانى ئه م بواره ش ده خه ینه ڕو.
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به شــێك له  به رپرســه  سیاســیه كان پێیانوایه  گه شه سه ندنى هه ر 
پارتێكى سیاســی په یوه ســته  به  بونى گه نج له  نێو ئه و پارته دا، 
ده شــڵێن گرنگــى بــه  گه نــج دراوه  له  نێــو حزبه  سیاســیه كانى 
گه رمیــان، به اڵم هه ندێك به  پێچه وانه وه  لــه  بابه ته كه  ده ڕوانن به  
جۆرێك ئه وه ى هه بێ تله  نێو سیاسه ت و به  رواڵه ت گه نج بێت به  

ئه قڵیه ت گه نج نیه .
عومەر عەلی، لێپرسراوی بەشی رێکخستن لە مەڵبەندی گەرمیانی 
یەکێتی باس له وه  ده كات: »له  ئێســتادا گەنج بەشــداری گرنگی 
هەیە لە ناو حزب و سیاسەتدا، هینانە پێشەوەی گەنجان لە ئێستا 
بە گرنگ ده بینرێت، چونکە ســەردەم سەردەمی تەکنەلۆژیایە کە 
ئەمەش پێویســتی بە گەنجى شــارەزا هەیە، بۆیــه  هه ر الیەنێکی 
حزبی لەم رۆژگارەدا گرنگی بە گەنج نەدات له  نێو كایه ى سیاسیدا 

ئەوە الیەنی سلبی زۆری ئەبێت لەسەر ئەو حزبە«.
ده شــڵێت: بەکۆی گشتی لە بەرژەوەندی گشتی نیە ئەگەر گرنگی 

بە گەنج نەدرێت بۆ هێنانه  پێشه وه یان بۆ نێو سیاسه ت.
هه ندێك له  به رپرسان باس له وه  ده كه ن گرنگى به  گه نجان دراوه  له  
نێو پارته  سیاسیه كان و له  حزبێكه وه  بۆ یه كێكى دیكه  ده گۆڕێت، 
له  هه مان كاتدا ئه گه ر حزبێك بیه وێت به  به رده وامى له  گه سه ندندا 

بێت و چاالك بێت، ده بێت گرنگى به  گه نجان بدات.
عومه ر نه جم، به رپرسى بۆردى رێكخراوه كانى كۆمه ڵى دادگه رى له  
گه رمیان وتی: »له  نێو هه ر پارت و حزبێكى سیاسى شێوازه كان 
جیــاوازن بۆ به گرنگ ســه یركردنى گه نجــان، چونكه  له  حزبێكه وه  
بۆ یه كێكى دیكه  ده گۆڕێت، به  نسبه ت حزبه كه ى خۆمه وه  گرنگى 
زۆرى بــه  گه نجــان داوه ، جــا بۆیه  هــه ر حزبێك ئه گــه ر بیه وێت 
به رده وام له  ئاســتى گه شه ســه ندندا بێت و به  زیندویى بمێنێته وه  

و چــاالك بێــت، ده بێت گرنگى به  گه نجان بدات و رۆڵیان به  هه ند 
وه ربگرێت«.

به پێچه وانه وه ، هاشم ساڵەح، سکرتێری مەکۆی بزوتنەوەی گۆڕان 
لــە قــەزای کفــری، وتــی: »گەنجان لە نــاو سیاســەت بە گرنگ 
سەیرناکرێن، چونکە ئەو گەنجەی کە ئەیەوێت بچێتە ناو سیاسەت 
و بەراستی خەون و ئاواتی گەنجان بەدی بهێنێت لەگەڵ ئەوانەی 
کــە لە نــاو دەســەاڵتن دو ئاراســتەی پێچەوانەن، بۆیــە بەهەند 
وەرناگیرێــن، بۆیە ئەگــەر بە رواڵەت لە ناو سیاســەت گەنج بن، 
بــەاڵم بە ئەقڵیەت گەنج نین و هەمــان ئەقڵیەتی بەتەمەنەکانیان 

هه یه «.
لــه  به رامبــه ردا، ئاریان ره ئوف، مامۆســتاى زانكــۆى گه رمیان و 
پســۆڕى سیاســى، وتى: »ئه گه ر باسى حزبى ئۆپۆزسیۆن بكه م، 
گه نجان به  گرنگ رۆڵیان هه ڵسه نگێندرا و رێگه شیان پێدرا، پۆست 
و كایه ى گرنگ گرنیگیشــیان به ده ســت هێنا، به اڵم گرفته كه  ئه وه  
بــو بۆ مانه وه ى خۆیان په یوه ســت بون بــه  ئه قڵى ئه وانه ى كه  له  
پێشــتر هه بون، به  جۆرێك ئه و په یژه یه ى كه  به سه رى سه ركه وتن 
بۆ مانه وه ى خۆیان دانه كانى هه مو ئه و په یژه یان شكان بۆ ئه وه ى 

ئه وانه ى دواى خۆیان نه توانن سه ركه ون«.
هێمــاى بۆ ئه وه شــكرد: ئه مــه ش كاریگه رى خراپى له ســه ر كۆى 
پرۆســه ى سیاسى له  هه رێمى كوردستان دروست كرد، به  جۆرێك 
به شــێكى خه ڵك كه  بڕواى به  پرۆسه كه  نه ماوه  و به شدارى پارته  
سیاسیه كان ناكات هۆكاره كه ى ئه مه یه ، نه یانتوانى ئه و زه مینه یه ى 
كه  هاته  پێشه وه  به رده وامى پێبده ن و رێگه  نه ده ن ئه و بارودۆخه ى 
كــه  له  پێشــتر هه بو دوباره  ببێته وه ، چونكــه  ئه و زه مینه یه ى كه  

ره خسا له  ساڵى 2009 بۆ گه نجان زه مینه یه كى باش بو.

33. گرنگیدان له  گه نجان له ناو حزبه كان دا. گرنگیدان له  گه نجان له ناو حزبه كان دا

به رپرســێك جه خــت لــه وه  ده كاتــه وه  رێگه  به  هاتنه  پێشــه وه ى 
گه نجــان ده درێت بۆ نێو پارته  سیاســیه كان، بــه اڵم به  مه رجێك 
لــه  به رژه وه ندییه كانــى ئه وان كاربكه ن ئه گــه ر به پێچه وانه وه  بێت 

ئاسته نگى بۆ دروست ده كرێت.
هاشــم ســاڵەح، ســکرتێری مەکۆی بزوتنەوەی گــۆڕان لە قەزای 
کفــری، وتی: »رێگە بەهاتنەپێشــەوەی گەنجــان دەدرێت بۆ ناو 
سیاســەت و حــزب، بــەاڵم بە مەرجێک لــە بەرژەوەنــدی ئەواندا 

بێت کە لەو حزبەدان ئەگەرنا رێگەیان نادرێت بێنە پێشــەوە، بە 
جۆرێــک ئەوەندە گرفت و ته گه ره ى بۆ دروســت دەکەن خۆشــی 
نازانێت ئامانجی چیبوە کە هاتوەتە ناو سیاسەت، تەنانەت وایان 
کرد گرنگی بونى گەنجیان لەناو سیاســەت و لەالی خەڵک رســوا 
کرد، بۆ نمونە ئەیهێنێتە بەڕێوبەرایەتیەک كه چى هەزار ئاستەنگی 

بۆ دروست دەکات«.

44. ئاستى هاتنه پێشه وه ی گه نجان له ناو حزبه  سیاسیه كان دا. ئاستى هاتنه پێشه وه ی گه نجان له ناو حزبه  سیاسیه كان دا
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به شــدارانى پارته  سیاســیه كان له  گه رمیان هه موان كۆكن له سه ر 
ئــه وه ى گه نجــان له  نێو حزبــدا روبه ڕوى ئاســته نگ و ئاله نگاریی 
ده بنه وه ، به اڵم نه گه شــتوه  به  ئاســتێك كه  شكستیان پێبهێنێت، 

به ڵكو به رده وام له  روبه روبونه وه ى ئه و ئاسته نگیانه دان.
وریا عەلی، به رپرسی ناوچه ى كه الری پارتى دیموكراتى كوردستان، 
وتى: »رێگرى هه یه  و له  هه مو دونیادا هه مو شــتێك به  دڵى ئه و 
كه ســه  نابێــت كه  خــۆى ئه یه وێــت، ئه مه  له  بوارى سیاســه تیش 
هه مان شته ، له گه ڵ ئه وه شدا ده كرێت له گه ڵ سیاسه ت و واقیعبینى 
كاته كه دا به رنامه  و پالنه كانى خۆت جێبه جێ بكه یت، پێویسته  له  
چوارچێوه ى خواستى گه نج و به هێزكردن و هێنانه پێشه وه ى گه نج 
كاربكرێــت، به ڵــێ رێگرى و ئاله نگاریی هــه ن، به اڵم ئه وه  نین كه  

شكست به  گه نج بهێنێت له  بوارى سیاسه تدا«.
به  هه مان شــێوه ، عومه ر نه جم، به رپرســى بۆردى رێكخراوه كانى 
كۆمه ڵــى دادگــه رى كوردســتان لــه  گه رمیــان، وتــى: یه كێك له  
ئاله نگاریــه كان بــوارى مادییــه  كه  رۆڵێكى گه وره ى هه یه  له ســه ر 
هاتنه پێشــه وه ى گه نجــان كه  ده بێــت ئه و به ربه ســته  تێبپه ڕێنن، 
له الیه كــى دیكــه  ملمالنــێ به رده وامه كانى نێو حزب و سیاســه ت 
یه كێكى دیكه یه  له و به ربه ســتانه ى كــه  به رامبه ر به  گه نجان هه یه  

بۆ هاتنه  پێشه وه یان.
»لەهــەر بوارێک کە بەرپرســیارێتی وەربگیرێت ئاســته نگ ئه بێت 
و  بــه  بێ ئاله نگاریی نابێت، له گه ڵ ئه وه شــدا نابێت بگات بەوەی 
کــە شکســتی پــێ بهێنێــت، بەڵێ رێگــری و ئاســته نگ هەیە لە 
هێنانەپێشــه وەی گەنج بۆ نێو سیاســه ت، هاوكات به  شێوه یه كى 
گشــتى رێگــه دراوه  و ئه گه ر ئاســته نگێكیش هه بوبێــت نه بوه  به  
كێشــه  به  تایبه ت كه  باســى حزبى خۆم ده كه م«، عومەر عەلی، 
لێپرســراوی بەشــی رێکخســتن لــە مەڵبەندی گەرمیانــی یەکێتی 

نیشتمانى كوردستان وای وت.
به رپرســێكیش پێیوایــه  پێویســته  گه نجان خۆیان ئــازاد بكه ن و 

ملكه چى ئه و بڕیارانه  نه بن كه  بڕوایان پێى نیه .
هاشــم ســاڵەح، ســکرتێری مەکۆی بزوتنەوەی گــۆڕان لە قەزای 
کفری، وتی: »یەکێک لەو تەحەدیاتانەی کە گەنجان لە ناو حزب 
روبەڕوی دەبنەوە ئازادییە، گەنجانمان ئازادن، بەاڵم ئه م ئازادییه  
بەرتەسک کراوەتەوە، چونکە کاتێک ئازاد ده بن كه  پێداگیریی له  
ئایدیــای سیاســی خۆیان بكه ن و ملكه چى ئــه و بڕیارانه  نه بن كه  

بڕوایان پێى نیه ، ئەگەرنا بە پێچەوانەوەیە.

هاشــم ســاڵەح، ســکرتێری مەکۆی بزوتنەوەی گــۆڕان لە قەزای 
کفری، وتی: یەکێک لە چارەســەرەکان ئەوەیە کە ئەو گەنجانەی 
دێنە ناو سیاسەت و بۆ ئەوانەشی دوای خۆیان، پێویستە ملکەچی 
ئەو بڕیارانە نەبن کە بروایان پێی نیە، بۆئەوەی گەنجانی دیکەش 

بێنە پێشەوە و سیاسەتیان بوێت نەک عەیبدار بکرێن.
وتیشــی: »ئه و رێگه  چارانه ى بۆ باشــتركردنى به شدارى گه نجان 
بۆ نێو سیاسه ت یه كه میان خێزانه  كه  پێویسته  كار له سه ر الیه نى 
رۆشــنبیرى بكرێت، هاوكات ناوه نده  ئه كادیمیه كان وه ك زانكۆ كه  

پێویسته  كار له سه ر ئه و پرسه  بكات«.
یه كێكى دیكه  له  رێگه  چاره كان بۆ بره ودان به  به شداریی گه نجان، 

رێكخراوه كانن.
عومه ر نه جم، به رپرســى بــۆردى رێكخراوه كانى كۆمه ڵى دادگه رى 
كوردستان له  گه رمیان، وتى: رێكخراوه كان پێویسته  به رده وام كار 

له ســه ر رۆشــنبیركردن و چاالككردنى ئه و بابه ته  بكه ن كه  بوار به  
گه نجان بدرێت له الیه ن پارته  سیاسیه كانه وه  بۆ هاتنه  پێشه وه یان، 
چونكه  ئه گه ر بیانه وێت له  لوتكه ى گه شــه كردن بمێننه وه ، ئه بێت 

بوار بۆ گه نجان بڕه خسێنن.
پســپۆرێكى سیاســى پێىوایه  كه  ئه و بارودۆخه ى ئێستا هه یه  له  
نێو كایه ى سیاسى دا ئاڵۆزه  و پرۆسه كه ش كاتێكى زۆرى ده وێت.
ئاریان ره ئوف، مامۆســتاى زانكۆ و پســۆرى سیاسى، باس له وه  
ده كات: »دۆخه كــه  زۆر ئاڵۆزه  له  ئێســتادا بۆ باشــتركردنى ئه و 
بارودۆخــه ى كــه  هه یه ، ئه وه  نیه  بتوانین لــه  زه مینه یه كى كورتدا 

وه چه رخانێكى نوێ بێته  ئاراوه  بۆ چاره سه ركردنى دۆخه كه ».
وتیشــى: »له  ســاڵى 1991 تاوه كو ســاڵى 2009 یــه ك جار ئه م 
زه مینه یه   ره خســا، ئێســتاش  پێویستى به  چه ند ساڵێكى تره  تا 
ئه م ده رفه ته  بڕه خسێته وه  بۆ ئه وه ى گۆڕانكارى دروست ببێت«.

66. ئاسته نگیه كانى به رده م هاتنه پێشه وه ى گه نجان له  حزب دا. ئاسته نگیه كانى به رده م هاتنه پێشه وه ى گه نجان له  حزب دا

دوه م: چى بكرێت بۆ باشتركردنى به شدارى گه نجان له  حزبه كان؟دوه م: چى بكرێت بۆ باشتركردنى به شدارى گه نجان له  حزبه كان؟

وه رگرتنى بۆچونى گه نجان وه ك باســى لێوه ده كرێت له  نێو پارته  
سیاســیه كان به  هه ند وه رناگیرێت ئه گــه ر له  به رژه وه ندى حزب و 
كاراكته ره كانــى نێــو حزب نه بێت، هه ندێكیش بــه  پێچه وانه وه  له  

بابه ته كه  ده ڕوانن.
هاشــم ســاڵەح، ســکرتێری مەکۆی بزوتنەوەی گــۆڕان لە قەزای 
کفــری، وتــی: »بۆچونــی گەنــج وەرئەگیرێــت، بــەاڵم کاتێــک 
بڕژێتــە بەرژەوەنــدی حــزب و کاراکتەرەکانــی ناو حــزب، ئەگەر 
نــا بە پێچەوانەوە رەئیــان وەرناگیرێت، چونکــە بەتەمەنەنەکانی 
نــاو سیاســەت وا بیــر دەکەنەوە ئەم جیلی گەنجــە دژی ئەوان و 
بەرژەوەندیەکانیانن، لە کاتێکدا ئەبێت ببن بە ئاوێنەیەک بۆ ئێمە 
و جوانکردن و رێکخستنی ئایندەی سیاسەت الی گەنجان، هاوکات 
هەمیشــە هەوڵیان داوە گەنج ناشــرین بکەن و خۆیان بە پیرۆزی 

بمێننەوە و هەمو شتێکیان چەواشه  کردوە«.
به پێچه وانــه وه ، عومەر عەلی، لێپرســراوی بەشــی رێکخســتن لە 
مەڵبەنــدی گەرمیانی یەکێتی نیشــتمانى، باس له وه  ده كات: رای 
گه نج به  هه ند وه رگیراوه  و وه رئه گیرێت، به اڵم به  كه سه كان خۆیان 
كه وتــوه  كه  چه ند خاوه نــى بڕیارى خۆیانن، لــه  گه رمیانیش زۆر 
گه نــج هه ن له  رێگه ى حزبه وه  پۆســتیان وه رگرتوه  و له  شــوێنى 

كاردان و خاوه نى بڕیاریشن.
»رای گه نــج وه رئه گیرێــت له  نێو كایه ى سیاســه تدا، راكانیش له  
چوارچێوه ى كۆبونه وه  حزبیه كان وه رگیراوه ، هه ر رایه ك درابێت چ 
گه نــج بێت چ بــه  ته مه نێك بێت، ئه وا به هه ند وه رگیرا وه  و به باش 
زانــراوه  و كارى له ســه ر كراوه ». وریا عەلی، به رپرســی ناوچه ى 

كه الری پارتى دیموكراتى كوردستان وای وت.

55. تا چه ند بۆچونى گه نجان له  نێو حزبه  سیاسیه كان به هه ند وه رده گیرێت؟. تا چه ند بۆچونى گه نجان له  نێو حزبه  سیاسیه كان به هه ند وه رده گیرێت؟
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* دەربارەی یەکەی رۆژنامەوانیی مافەکانی مرۆڤ
 

یەکەیەکــی رۆژنامەوانیــی تایبەتە بە بەدواداچونی پرســەکانی 
پەیوەســت بە مافی مرۆڤ و دیموکراسی. لە ساڵی 201٤ـــەوە 

و بە پاڵپشتی سندوقی نیشتمانی بۆ دیموکراسی دامەزراوە.
 

کاری بەرهەمهێنانــی بابەتــی رۆژنامەوانی لە بــواری مافەکانی 
مــرۆڤ و هەروەها ئەنجامدانــی چاالکی جیــاوازی وەکو: خول، 
وۆرکشۆپ، راپرسی، سیمینار، گفتوگۆی کراوە و راپۆرتی قوڵ 

دەکات.

* سەرپەرشــتیاری یەکەی رۆژنامەوانی مافەکانی مرۆڤ و ئەم 
راپۆرتە: زریان محەمەد

 
* پەیوەندی:

 077٤ 087 81٥٣ 
 0772 8٥1 816٣

 
* شوێنی یەکەی رۆژنامەوانی مافەکانی مرۆڤ لە ئینتەرنێت:
3=http://radiodeng.net/pages.aspx?kodtech

* دەربارەی رادیۆی دەنگ
 

رادیــۆی  یه كه میــن  ده نــگ،  رادیــۆی 
كۆمه ڵگه یی ئه هلیه  له  گه رمیان.

لــه  ســاڵی 2010ه وه  دامــه زراوه و لــه  
بــه روارى 6ى شــوباتى ئه و ســاڵه وه ، 
ده ســتى كردوه  به په خشــی خــۆی له  

سنورى قه زاى كه الر و ده وروبه رى.
ئامانجیشــی بریتییــە  لــه  په ره پێدانى 
دیموكراســیی و به رزكردنه وه ى ئاستى 

هۆشیاریی هاواڵتیانى سنورى گه رمیان 
و  هــه واڵ  به رنامــه و  ئــه و  له رێگــه ى 
بابه تانه ى كه  به دواداچونیان بۆ ده كات.
 ســەرباری پەخشــی زەمینی، رادیۆکە 
خاوەنــی چەنــد پرۆژەیەکــی دیکەیە، 
وەکو: ســایتی رادیۆی دەنگ، ســایتی 
دەنگ نێت، سایتی نەوژین، یەکەکانی: 
چاودێریی حکومەتی خۆجێی گەرمیان، 
رۆژنامەوانــی مافەکانی مــرۆڤ، وزە و 

هەڵبژاردن.


