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روخســاری سیاســه ت له  هه رێمى كوردســتان دا به گشــتى نێرانه  
ده ركه وتوه ، ئه مه  له  ئاســت ناوچه یه كى وه كو گه رمیان زه ق تره . 
ســنورداریی به شــداریی ژنان له  كارى سیاســی و له  ریزی حزبه  
سیاسیه كاندا، له  دیارترین سیماكانى كارى سیاسیه  له  گه رمیان.

یه كــه ى رۆژنامه وانــى مافه كانــى مــرۆڤ لــه  رادیــۆی ده نگ،، له  
چوارچێــوه ى پــرۆژه ی رادیــۆی ده نــگ بــه  پاڵپشــتی ســندوقی 

نیشــتمانى بۆ دیموكراسی ئه مریكی )NED(، راپۆرتێكى قوڵی 
بــۆ به دواداچونــى ئه م پرســه  ئاماده  كردوه . تیایدا له ســه ر زاری 
ئه و ژنانه ى له  حزبه  سیاســیه  جیاوازه كانى ســنوره كه دا چاالكن، 
باسی له  پرسی به شداریی ژنان و ئاسته نگه كانى به رده مى كردوه ، 
هاوكات پێشــنیاز و چاره ســه رى بۆ زیادكردنى ئه م به شدارییه شى 

خستوه ته ڕو.

1. پێشه كى

ژنان كۆكن له سه ر ئه وه ى به شدارى ژنان له  نێو حزبه  سیاسیه كان 
گۆڕانكارى به خۆیه وه  بینیوه ، ئه گه رچى جه خت له وه  ده كه نه وه  كه  

له  ئاست خواستى ژنان نیه .
ئااڵ تەها، لێپرســراوی بۆردی ژنانــی مەڵبەندی گەرمیانی یەکێتی 
نیشــتیمانی کوردستان، وتی: بە شێوەیەکی گشتی ژنان لە حزبە 
سیاســیەکان لــە گەرمیان خۆیان بــەدور دەگرن، هۆکارەکەشــی 
پــەروەردەی خێــزان و پیاوســاالری و کۆمەڵگەیە، کــە وایکردوە 
سیاسەت بڤە بێت، تەنانەت لە سلکەکانی دیکەش رەنگی داوەتەوە 

کە جیاکاری رەگەزی بونی هەیە. 
وتیشــی: »بەشێوەیەکی گشــتی رێژەکە کەمە لە تموحی ئیمەی 
ژنــان نیــە، تەنانەت گرنگی بــە توانای ژنان نادەن و سیاســەت 
لــە الیــەن پیاوانەوە قۆرخ کراوە، لەگەڵ ئەوەشــدا لە چاو رابردو 

باشترە«.
هــاوكات، شــلێر ئەحمەد، کارگێــڕی لقــی ٢٢ی گەرمیانی پارتی 
دیموکراتــی کوردســتان، دەڵێت: »بەشــداری ژنان لــە گەرمیان 
لــە نێوحزبەکانــدا جیــاوازە ئەگەر باســی حزبی خۆمــان بکەین 
رێژەیەکــی باشــی ژنان هەن و گرنگی باشیشــی پێــدراوە، بەاڵم 
ئەگەر بەشێوەیەکی گشتی سەیر بکەین لە جێگەی تموحی ئێمەی 
ژنان نیە، چونکە ئافرەتی ئێمەی گەرمیان زۆر بە کەمی دێنە ناو 
سیاسەت، ئەمەش کۆمەڵێک هۆکاری هەیە دیارترینیان خێزانە«.

هه ندێكى دیكه  له  ژنان به شــدارى ژنان له  نێو حزبه  سیاســیه كان 
له  گه رمیان به  الواز ده بینن.

شه یما جه مال كوێخا، هه ڵسوڕاوى بزوتنه وه ى گۆران له  گه رمیان، 
ده ڵێت: »به شدارى ژنان له  نێو حزبه  سیاسیه كان له  گه رمیان له  
ئاستێكى زۆر خراپدایه ، رێژه یه كى كه مى ژنان به شدارى ده كه ن له  
كایه ی سیاسیدا نه ك له  ئاستى گه رمیان، به ڵكو له  ئاستى هه رێمى 

كوردستان و عێراقیشدا، ئه مه ش كۆمه ڵێك هۆكارى هه یه ».
وتیشى: چونكه  زۆربه ى ژنانى ئێمه  یان فه رمانبه رى ده وڵه تن یان 
ژنــى ماڵه وه ن به تایبه ت بۆ دابیــن كردنى بژێوى ژیانیان، ئه مه ش 
له  نێو نێو حزبه كان نه یان توانیوه  ئه وه  بكه ن، له  ناو بزوتنه وه ى 
گۆڕانیــش ئــه وه  نیه  كــه  ژنان بتوانــن له  نێو سیاســه تدا الیه نى 

داراییان به هێز بكه ن.
به  پیچه وانه وه ، مژدە محەمەد، لێپرسراوی لقی خوشکانی کەالرى 
ســەربە یەکگرتوى ئیســامی، باس لەوە دەکات: »تەنها دەتوانم 
باس لە حزبەکەی خۆم بکەم کە پێشــینەیەکی ســەرەتای باشــی 
هەیە لە بەشداری پێکردنی ژنان لە نێو حزبەکەدا، بە جۆرێک لە 
%٤٨ـی پۆستەکانی رێکخستنی حزبەکە پێکدەهینێت و لە%٢٥ـی 

پۆستە بااڵکانە«.
دەشــڵێت: »لــە نێــو حزبەکــەی مندا هیــچ بەربەســتێک نیە بۆ 

زیادکردنی رێژەی ژنان«.

٢. ئاستى به شدارى ژنان له  نێو حزبه  سیاسیه كان له  گه رمیان
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ژنانى به شداربو له  نێو حزبه  سیاسیه كان له  گه رمیان جه خت له وه  
ده كه نــه وه  بۆچونیان به هه ند وه رگیراوه ، بــه اڵم وه كخۆیان ده ڵێن 

كه مى ژنان هۆكاره  بڕیارده رى كاره كان پیاوان بن.
ئااڵ تەها، لێپرســراوی بۆردی ژنانــی مەڵبەندی گەرمیانی یەکێتی 
نیشــتیمانی کوردســتان، وتــی: »ئێمە وەک حزب لە دەســتەی 
بەڕێوەبردن تەنها ٣ ژنین، بە بەردەوامیش پێشــنیار و رەخنەمان 
هەبوە، درکم بەوە نەکردوە کە وەک ژنیک گوێمان لێ نەگیرێت یان 
رامــان وەرنەگیرێت، بەڵکــو بە پێچەوانەوە بە هەندیش وەرگیراوە 

وه كچۆن بۆ پیاوان حساب کراوە«.
به  هه مان شــێوه ، شــلێر ئەحمەد، کارگێڕی لقــی ٢٢ی گەرمیانی 
پارتی دیموکراتی کوردســتان دەڵێــت: »وەرگرتنی بۆچونی ژنان 
لــە نێو حزبێکەوە بۆ یەکێکی دیکە جیاوازە و دەگۆڕێت، ئێمە لە 
پلەی کارگێڕی حزب حەوت پیاو و ٢ ژنین، بۆ هەر بابەتێکیش رای 
زۆرینەیە کە پیاوەکانن، ئەگەرچی ئێمە قســەی خۆمان دەبێت و 
رەخنە و پێشنیاریش دەکەین وەریشی دەگرن، وەریش گیراوە«.

وتیشــی: لەگەڵ ئەوەشــدا رێژەی کەمی ئافرەتە لە پۆستەکان کە 
وایکردوە کە وابێت و رای پیاوان بسەپێنرێت.

»له  نێو حزبه  سیاســیه كان له  گه رمیــان نه ك ته نها ژنان، به ڵكو 
زۆرجــار بۆچونى پیاوانیــش وه رناگیرێت، به اڵم له گه ڵ ئه وه شــدا 
كاتێــك ژنێــك بۆچونێكــى بــاش پێشــنبار ئه كرێــت بــه  جــدى 
وه رده گیرێت و كارى له سه ر ئه كرێت به  گوێره ى ئه و بۆچونه ى كه  
كه ســه كه  پێشكه شى ده كات«. شه یما جه مال كوێخا، هه ڵسوڕاوى 

بزوتنه وه ى گۆڕان له  گه رمیان واى وت.
هێمــاى بــۆ ئه وه شــكرد: زۆر ژنمان هه یــه  له  پۆســته  بااڵكانن و 
ئه ندامــى ســه ركردایه تین بۆچونه كانیــان به  هه نــد وه رگیراوه ، له  

ئاستى گه رمیانیش به هه مان شێوه یه .
مژدە محەمەد، لێپرسراوی لقی خوشکانی کەالر، باس لەوە دەکات: 
»هیچ پرســێک و رەخنە و پێشــنیارێک لە نێو حزبەکەی ئێمەدا 
جێگیر ناکرێت هەتاوەکو تەواوی رەخنە و پێشــنیارەکانی ژنانیش 

وەک پیاوان وەرنەگیرێت«.

٣. بۆچونى ژنان تاچه ند به هه ند وه رگیراوه  له  نێو حزبه  سیاسیه كاندا؟

٤. ئاسته نگیه كانى به رده م ژنان له  هاتنه  پێشه وه یان بۆ نێو سیاسیه ت
ژنان هێما بۆ ئه وه  ده كه ن كه  په روه رده ى خێزان و دابونه ریت و 
كۆمه ڵگه  هۆكارن بۆ كه مى هاتنه  پێشه وه ى ژنان بۆ نێو كایه ى 

سیاسى له  گه رمیان.
شــلێر ئەحمەد، کارگێڕی لقی ٢٢ی گەرمیانی پارتی دیموکراتی 
کوردســتان، دەڵێت: »ئاســتەنگی زۆرە دیارترینان خێزانەکانە 
دواتر کۆمەڵگە و دابونه ریتى ناوچەکەیە ئەمە لە الیەک، لەالیەکی 
دیکە ناوی حزب ناشرین کراوه  و ترسێکیان لە دڵی ژنان رواندوە 
کە نەتوانن بێنە پێشەوە، بۆیە ئاساییە ژنێک تاوەکو 1٢ـی شەو 

لە مۆڵێک کار بکات، بەاڵم ئامادە نیە بێتە ناو حزبێک«.
به هه مان شێوه ، شــه یما جه مال كوێخا، هه ڵسوڕاوى بزوتنه وه ى 
گۆڕان له  گه رمیان، ده ڵێت: »ئاسته نگ زۆرن له به رامبه ر نه هاتنه  
پێشــه وه ى ژنان بۆ نێو حزبه  سیاســیه كان له  گه رمیان، یه كێك 
له وانــه  كــه  به رۆكى ژنانــى گرتوه  ترســى پیاوانه  لــه  به رامبه ر 

بااڵده ســت بونــى ژنــان له  نێو سیاســه ت، به  جۆرێــك ئێمه  له  
ناو كۆمه ڵگایه كى پیاوســاالرین ئه مه ش له الیه ن پیاوانه وه  قبوڵ 
ناكرێت و پێیان هه زم ناكرێت ژنان پله  و پۆستێكیان هه بێت له  

هى پیاوان به رزتر و گه وره  تر بێت«.
باســى له وه شــكرد: دوه میان ژینگه  كۆمه اڵیه تى و په روه رده ییه 
كه  هۆكاره  بۆ رێگه گرتن له  هاتنه پێشــه وه ى ژنان بۆ نێو كایه ى 
سیاســى، هــه ر بۆیــه  وایكــردوه  ژنــان دوربن  له  سیاســه ت و 

نه یانویستوه  تێكه ڵ به  بواره كه  ببن.
»ناوچەی گەرمیان لە چاو ناوچەکانی دیکە جیاوازە، دابونەریت 
باڵی کێشاوە بەســەر حزبدا لە ناوچەکە، هاوکات خێزانەکانیش 
بەشێکن لەمە، ئەگەرچی پێویستە ژنان خۆیان بسەلمینن و بێنە 
پێشــەوە«. مژدە محەمەد، لێپرســراوی لقی خوشکانی کەالری 

سەر بە یەکگرتوی ئیسامی وای وت.

»نەک لە نێو حزب و سیاسەتدا، بەڵکو لە زۆربەی بوارەکان ژنان 
جێ دەستیان دیاربوە و رۆڵی زۆر باشیان هەبوە لە بەروپێشبردنی 
حزبــدا، لە کاتێکدا پێشــتر عەیبەبو ژنێــک بچێتە ناو بارەگایەکی 
حزبی و جۆرێک بو لە سەرکێشــی کە ئەمە لەالیەن خیزانەکانەوە 
قبــوڵ نەکراوبو«. ئااڵ تەها، لێپرســراوی بۆردی ژنانی مەڵبەندی 

گەرمیانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، وای وت. 
شــلێر ئەحمــەد، کارگێڕی لقی ٢٢ی گەرمیانــی پارتی دیموکراتی 
کوردستان، دەڵێت: »ژن حزبەکانی بێبەش نەکردوە لە سەرکەوتن 
و جێدەســتیان دیــارە، بــەاڵم ناگاتە ئاســتێکی زۆر بەرز، لەگەڵ 
ئەوەشــدا ئەوەی تێپەڕاندوە کە بڕیــاردەر هەر پیاو بێت، چونکە 

رێژەکە زۆر گۆڕاوە لە چاو سااڵنی نەوەدەکان«.
هاوكات، شــه یما جه مال كوێخا، هه ڵسوڕاوى بزوتنه وه ى گۆڕان له  

گه رمیــان، وتــى: »وه ك ده وترێت ژن نیــوه  كۆمه ڵگایه  و دایكى 
نیوه كه ى تره،  بۆ به ره وپێشــچونى حزبه كان ئه مه  راسته ، چونكه  
ئه گه ر حزبێك ته نها پیاو به ڕێوه ى ببات به ره وپێشچون به  خۆیه وه  

نابینێت«.
ژنێكى به شــدار لــه  نێو حزبه كان له  گه رمیان بــاس له وه  ده كات، 
به هۆى ژنانه وه  رێژه ى له  %7٥ـــى مه ســه له ى حزبى رۆشــتوه ته  

پێشه وه .
مژدە محەمەد، لێپرسراوی لقی خوشکانی کەالرى سەربە یەکگرتوى 
ئیسامی، باس لەوە دەکات: »لە دهۆکەوە هەتاوەکو کفری ئێمە 
یــەک پەیڕەو و پرۆگرام جێبەجێ دەکەین، بۆیە ژنان لە گەرمیان 
رۆڵــی زۆرباشــیان هەبوە و رێچکەیان شــکاندوە، بــە جۆرێک لە 

%7٠ـی مەسەلەی حزبی رۆشتوەتە پێشەوە«.

٥. رۆڵی ژنان له  به ره وپێشبردنى حزبه كان له  گه رمیان
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»گێچەڵپێکــردن بــە ژنان لە هەمو دونیا بونی هەیە، کوردســتان 
و بەتایبــەت گەرمیانیــش بێ بەری نیە لەو پرســە، بــەاڵم وا بۆ 
ماوەی ٢٠ ســاڵە لە ناو حزب و سیاســەت دام شــتی وام روبەڕوم 
نەبوەتەوە و بەر گوێشــم نەکەوتوە، ئەوەی هەیە رێژەییە«. ئااڵ 
تەهــا، لێپرســراوی بــۆردی ژنانــی مەڵبەندی گەرمیانــی یەکێتی 

نیشتیمانی کوردستان وتی.
هێمــای بۆ ئەوەشــکرد: ئــەوەی هەیە تەنها سیاســەت وێنەیەکی 

خراپی بۆ دروست کراوە و بەو شێوەیە نیە.
شه یما جه مال كوێخا، هه ڵسوڕاوى بزوتنه وه ى گۆڕان له  گه رمیان، 
وتــى: »له و باوه ڕه دا نیم له  گه رمیان گێچه ڵ پێكردن به و شــێوه  
زه قــه  هه بێــت، ئه گه ریش هه بێت ره نگه  حاڵــه ت بێت و نه بوه  به  

دیارده ، هه رچه ند من نه م بیستوه ».
وتیشــى: له گه ڵ ئه وه شــدا گێچه ڵ هه یه  به گشتى له الیه ن ره گه زى 
به رامبــه ره وه  بــه  ژنان هۆكاره كه ى بۆ ئه و ترســه  ده گه ڕێته وه  كه  
به رامبه ر به  ژنان هه یه  له  نێو كایه ى سیاســیدا بۆ ترســاندنیان و 

نه توانن بێنه  پێشه وه .
هــاوكات، شــلێر ئەحمەد، کارگێــڕی لقــی ٢٢ی گەرمیانی پارتی 
دیموکراتــی کوردســتان دەڵێت: »ســەبارەت بــە گێچەڵپێکردن 
کاریزمای کەسەکە خۆی وا ئەکات کە نەتوانێت هیچ کەسێک شتی 
وای بەرامبەر بکات، لەگەڵ ئەوەشــدا ناتوانم بە گشــتی قسەبکەم 

و بڵێم نیە، بەاڵم وەک حزبەکەی خۆم شتی وا نیە و نەبوە«.

6. پرسى گێچه ڵپێكردنى ژنان له  نێو حزبه كان له  گه رمیان

ژنانی سیاســه توانى گه رمیان، ده ڵێن پۆســتى بااڵیان پێدراوه  له  
نێو حزبه كانیان، به اڵم به هۆى كه مى ژنانه وه  له  نێو حزبدا كه متر 

ئه و پۆستانه  به ر ژنان كه وتون .
ئااڵ تەها، لێپرســراوی بۆردی ژنانــی مەڵبەندی گەرمیانی یەکێتی 
نیشتیمانی کوردستان، وتی: »ئەگەر باسی حزبەکەی خۆم بکەم 
بڕیــاردەری ســەرکردایەتیمان ژنە و ئەندامی سەرکردایەتیشــمان 
هەیــە ژنــە، لە نێو گەرمیانیش پۆســتی بــااڵ دراوە بە ژنان و لە 

ناوەندی بڕیاردان«.
وتیشــی: رێژەیەکــی کەمــی ژنان هەن لــە نێو حزبەکانــدا ئەمە 
وایکردوە کەمترین پۆستی بااڵ الی ژنان بێت، بۆیە پێویستە ژنان 

خۆیان بێنە پێشەوە.
هــاوكات، شــلێر ئەحمەد، کارگێــڕی لقــی ٢٢ی گەرمیانی پارتی 
دیموکراتی کوردســتان، دەڵێت: »لە نێو حزبەکەی مندا کە ژنان 
کەمــن لە پۆســتی بااڵ لە ئێســتادا، بەهــۆی کۆنگرەوەیە کە پلە 
بەرزکردنەوەی راگرتوە، ئەمە لەالیەک، لەالیەکی دیکە کەمی ژنان 

لە نێو حزب وایکردوە کەمتر پۆستی بااڵ بدرێت بە ژنان«.
دەشڵێت: یەکێکی دیکە لە کێسەکان قەیرانی داراییە لە وایکردوە 

دامەزراندنی ناو حزبیش رابگیرێت.
»رێــژه ى ئــه و ژنانه ى كه  پۆســتى بااڵیان پێدراوه  لــه  نێو حزبه  

سیاســیه كان لــه  گه رمیــان رێژه یه كــى زۆر زۆر كه مــه ، ئه مــه ش 
ده گه رێته وه  بۆ هۆكارى خودى ژنان خۆیان كه  ژماره یان كه من له  
نێــو حزبه كان، به  جۆرێك ئه توانین به  پۆینت بژمێردرێت به راورد 
به  پیــاوان، ئه مه ش وایكردوه  كه مترین رۆڵیان هه بێت«. شــه یما 
جه مال كوێخا، هه ڵســوڕاوى بزوتنه وه ى گــۆڕان له  گه رمیان، وای 

وت.
جه ختى له وه شكرده وه : ئه و ژنانه ى كه  وجودى خۆیان سه لماندوه  
لــه  نێــو حزبــه كان توانیویانه  پله و پۆســتى بااڵیــان هه بێت و له  
ئاســتێكى به رزدا  بن، به  جۆرێك كۆمه ڵێــك زۆر ژنى به  توانامان 
هه یــه  لــه  نێو مه ڵبه ند و لــق و مه كۆكان، ته نانــه ت له  ئه ندامانى 
ســه ركردایه تیش بونیان هه یه ، ئه گه رچى ئه و رێژه شى كه  هه یه  له  

خواستى ئێمه ى ژنان و پێداویستى ناوچه كه  نیه .
مژدە محەمەد، لێپرسراوی لقی خوشکانی کەالری سەربە یەکگرتوی 
ئیســامی كوردســتان، باس لەوە دەکات: »ئێمە ئەگەر بچینەوە 
بۆ رابردو لە ساڵی ٢٠٠6 کە هەلبژاردنی پەرلەمان كرا یەکگرتو 6 
کورسی هەبو ٣ـی بۆ ژن بو، ئەمە یەکێکە لەو خااڵنەی کە لە نێو 
حزبەکــەی منــدا پەیڕەو دەکرێت کە هیچ جیاوازیەک نیە لە نێوان 
هەردو رەگەز، ئەگەرچی پێویســتە ژنان خۆشیان بێنە پێشەوە و 

خۆیان بسەپێنن«.

7. ژنانی گه رمیان و وه رگرتنى پۆستى بااڵ له نێو حزبه كان دا
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ژنان له  ســنورى گه رمیــان جه خت له وه  ده كه نه وه  كه  پێویســته  
خــودى ژنــان خۆیان په ره  بــه  تواناكانى خۆیان بــده ن و به كه م 
ســه یرى خۆیــان نه كــه ن، دواتر كار له ســه ر كۆمه ڵگــه  بكرێت و 
هۆشیار بكرێنه وه ، حزبه كانیش زه مینه سازى زیاتر بكه ن بۆ هاتنه  

پێشه وه ى ژنان.
ئااڵ تەها، لێپرســراوی بــۆردی ژنانی مەڵبەندی گەرمیانی یەکێتی 
نیشــتیمانی کوردســتان، وتی: »پێویســتە ژنــان توانای خۆیان 
بخەنەگەڕ و متمانەیان  بە توانای خۆیان هەبێت و بە کەم سەیری 

خۆیان نەکەن و زەمینە بۆ خۆیان بسازێنن«.
ژنێكى به شــداربو له  سیاســه ت له  گه رمیان باس له وه  ده كات كه  
پێویسته  حزبه كان زه مینه  سازى زیاتر بكه ن بۆ هێنانه  پێشه وه ى 

ژنان.
شــلێر ئەحمــەد، کارگێڕی لقی ٢٢ی گەرمیانــی پارتی دیموکراتی 
کوردســتان، دەڵێــت: »پێویســتە بــوار بــە ژنــان بدرێــت کــە 
توانایەکیان هەیە بێنە پێشــەوە لەالیــەن خێزانەکانەوە بەتایبەت 
دواتــر کۆمەڵە، حزبەکانیش بواری زیاتر بڕەخســێنن بۆ ژنان کە 

بێنە ناو بوارەکە«.
هێمای بۆ ئەوەشــکرد: پێویســتە کۆمەڵگە هۆشــیار بکرێتەوە و 

هەوڵ بدەن ژنان بێنە پێشەوە.

متمانــه  بــه  خۆبونى ژنــان یه كێك لــه و خاڵــه  جه وهه ریانه ى كه  
له الیه ن ژنانى به شداربو له  نێو حزبه  سیاسیه كانى گه رمیان باسى 

لێوه ده كرێت، كه  هۆكاره  بۆ ئه وه ى گوێى لێبگیرێت.
مــژدە محەمــەد، لێپرســراوی لقــی خوشــکانی کەالرى ســەر بە 
یەکگرتوی ئیســامی، باس لەوە دەکات: »پێویستە ژنان خۆیان 
تموحیان هەبێت و زیاتر پەرە بە تواناکانی خۆیان بدەن، ئه مه ش 
وا دەکات %1٠٠ گوێلێگیراو بن، بەاڵم ئەگەر بێتو خۆیان تموحیان 
نەبێــت و خۆیــان بە کەم بزانن لە هەر حزبێک بێت ناتوانن بڕۆنە 

پێشەوە«.
وتیشی: پێویستە پرسی دابونەریت کاری لەسەر بکرێت.

»بۆ هێنانه  پێشــه وه ى ژنان له  نێو حزبه  سیاسیه كان، یه كێك له  
خاڵه  گرنگه كان مه ســه له ى هۆشــیاركردنه وه ى كۆمه ڵگایه ، ئه گه ر 
كۆمه ڵگا هۆشــیار بكرێته وه ، نه ك ته نها له  سیاسه ت، به ڵكو ژنان 
ده توانێت له  هه مو كایه یه ك كاربكه ن، ئه مه  ده بێته  هۆى نه هێشتنى 
ئه و ئاســته نگیانه ى كه  دێته  پێش ژنان«. شــه یما جه مال كوێخا، 

هه ڵسوڕاوى بزوتنه وه ى گۆڕان له  گه رمیان، وا ده ڵێت.
وتیشــى: یه كێكــى دیكه  له  خاڵــه كان به هێزكردنى الیه نى ئابورى 
ژنانه  له  نێو حزبه كان بۆ ئه وه ى بتوانن بێنه  پێشه وه  و كاربكه ن.

٨. پێویسته  چی بكرێت؟

یەکەیەکــی رۆژنامەوانیــی تایبەتە بە بەدواداچونی پرســەکانی 
پەیوەست بە مافی مرۆڤ و دیموکراسی. لە ساڵی ٢٠1٤ـه وه  به  
 )NED( پاڵپشتی سندوقی نیشتمانی بۆ دیموکراسی ئه مریكی

دامەزراوە.
کاری بەرهه مهێنانــى بابەتــی رۆژنامەوانی لە بــواری مافەکانی 
مــرۆڤ و هه روه هــا ئەنجامدانی چاالکی جیــاوازی وەکو: خول، 
وۆرکشــۆپ، راپرسی، سیمینار، گفتوگۆی کراوە و ئاماده كردنى 

راپۆرتی قوڵ.

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

* پەیوەندی:
٠77٤٠٨7٨1٥٣
٠77٢٨٥1٨16٣

* شوێنی یەکەی رۆژنامەوانی مافەکانی مرۆڤ لە ئینتەرنێت:
http://www.radiodeng.net//pages.
aspx?kodtech=٣

دەربارەی یەکەی رۆژنامەوانیی مافەکانی مرۆڤ


