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 پوختەی توێژینەوەكە:
 

هەژماردەكرێت، جێبایەخ و مشتومڕهێنەکان بە یەكێك لە بابەتە  تاوتوێی دەکات،ئەو بابەتەی ئەم توێژینەوەیە 
مرازە لە رێگەی ئا ـە(Disinformation)زانیاریی هەڵبەستراو و  (Misinformation) هەڵەباڵوکردنەوەی زانیاریی كە 

  (.Social Networkingکۆنباو )تقلیدی(ـیەکان و سەکۆکانی تۆڕەکانی پەیوەندییکردنی کۆمەاڵیەتییەوە )
رونکردنەوەی کاریگەریی باڵوکردنەوەی ئەو دو جۆرە زانیارییە لەسەر ژینگەی شەوە، توێژەران بە دوای یەەروانگلەم 

ئەو زانیارییانە لە سەروەختی هەڵبژاردن لە باڵوكردنەوەی ئامرازەکانی راگەیاندن  دۆزینەوەی رۆڵیهەواڵ زانیاریی، یان 
ش ی، بۆ ئەمەو ندا دەگەڕێنلە هەرێمی كوردستا (COVID-19) كۆرۆناپەتای ڤایرۆسیی و تەنگژە جیاوازەکان، وەک 

 بە نمونە وەرگرتوە.هاونیشتمانانی هەرێمی کوردستان (ـیەکیان لە Sampleمشتە )
اری )روپێوكاریی(ـیشی تێدا بەكارهاتوە، لەپێناو هێنانەدیی بو، رێى )وەسفی(ـیەکاریسنهاوكات، توێژینەوەیەكی په

وەرگرانی ئامرازەکانی راگەیاندن و گەی پێوانەكردنی رای ئەو ئامانجانەی كە دەیەوێت بەدیانبهێنێت، ئەویش لە رێ
 ( كەسیان وەرگیراون.١٠٠١( كە )بۆ هەردوو رەگەزی )نێر( و )مێ بەکارهێنەرانی ئەو سەکۆیانە

و  "زانیاریی هەڵە"باڵوكردنەوەی شدا، توێژەران بە چەند دەرەنجامێك گەیشتون، لەوانە: یلە كۆتایی توێژینەوەكە
ی هەرێمی کوردستانەوە بە شێوەیەکی بەرچاو رو لە هەڵکشانە و وەک راگەیاندنەکانلە  "هەڵبەستراوزانیاریی "

 دروستکردوە. هەرێملەسەر ژینگەی هەواڵ و زانیاریی لە نەرێنیی کاریگەریی  جۆرێک لە دیاردەی لێهاتوە، بەمەیش

، راگەیاندنە کۆنباوەکان، تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانزانیاریی هەڵبەستراو، ، زانیاریی هەڵەباڵوكردنەوە،  :كلیلەوشەكان
 .هەرێمی کوردستانژینگەی هەواڵ و زانیاریی، فەیسبوک، کاریگەریی، تەنگژە، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماستەر لە )ئاکار و یاسای راگەیاندن(، دکتۆرا لە )کۆمەڵناسیی راگەیاندن(. مامۆستا لە )زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی( (:د. هێرش ڕەسوڵ پ.)

 توێژەر لە ڕێکخراوی پاسەوان بۆ سیاسەتە گشتییەکان (:دانا جەمیل)

 توێژەر لە ڕێکخراوی پاسەوان بۆ سیاسەتە گشتییەکان (د. هەرێم کەریم)
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 پێشەكیی:

وە چوەتە قۆناغێكی تەكنەلۆژیا و راگەیاندن بە كاریگەریی پێشكەوتنی خێرای زانستلە سەردەمی ئەمڕۆدا، 
لە ئامرازە ، بوارەکەی ش بە جۆرێ لە جۆرەكانیدایە. ئەمەبەردەوامنی بەرەوپێشچوو  لە گەشە تادێش، و وەترەنوێ

)راگەیاندنی ئەلیكترۆنیی،  ەکان(ـیەكان: )رۆژنامە، رادیۆ، تەلەڤزیۆن(ـەوە بەرەو ئامرازە نوێچەشنیكۆنباو )تقلید
 نیو میدیا( بردوە.

بەهۆی  ،(New Mediaئامرازە نوێیەكانی راگەیاندن )نێو ی باڵوی ێكگەلوەك ئامراز ،شیتۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
ەوە، لە پێش هەموشییانەوە كارلێككاریی انجۆراوجۆرەكانیی و جیاواز و تایبەتمەندییە فرە و سروشت

لەالیەن بەكارهێنەرانەوە بۆ مەبەستی  ،و هەیە داسەرانسەری جیهان بەكارهێنانێكی بەرچاوی لە ،)التفاعلي(
 .نپرس و بابەتی هەمەجۆردا بەكاردەهێنرێ جۆراوجۆر و لە

. زانیاریی لە گۆشە نبیندەبەجێهێنانی )ئەرکی هەواڵ و زانیاریگەیاندن(ـدا  ۆڵی ئێجگار گرنگ لەانە رتۆڕئەو 
اوازەکان، لەوەش زیاتر لە هاتنەپێشەوەی روداو و پێشهاتە جیهەربۆیەش لەگەڵ  و رەهەندی جیاوازەوە.

دەبێتە سەرچاوەیەکی  سەروەختی دروستبونی تەنگژەکان لەسەر ئاستی ناوخۆ، یان ناوچەیی، یان نێودەوڵەتیی
 .گرنگی پەخش و باڵوکردنەوەی زانیاریی

بۆیە ژینگەی هەواڵ و زانیاریی، بابەتێکی گرنگ و جێباسوخواسی ئەکادیمییە، بە تایبەت لە روبەرێکی وەک 
ێمی کوردستاندا، کە لەمڕۆدا بە دەست کۆمەڵێ تەنگژەی جیاوازی سیاسیی، سەربازیی، ئابوریی، هەر

تەندرووستییەوە دەناڵێنێت و، هەندێکیان هەلومەرجە بابەتییەکە هێناویەتەپێشەوە و بەردەوامییپێداوە، 
 هەندێکیدیکەیشیان هەلومەرجی خودیی.

تییانە لەسەر دو جۆر لەو زانیارییە باڵوکراوانەی نێو تۆڕە ئەم توێژینەوەیە، دەیەوێت هەڵوەستەیەکی زانس
کۆمەاڵیەتییەکان بکات: )هەڵە، هەڵبەستراو(، پاشان کاریگەرییان لە پانتایی هەرێمی کوردستاندا، ئەویش لە 

 روانگەی هاونیشتمانانەوە.

 باسی یەكەم: رێبازنامەی توێژینەوەكە
 بایەخی توێژینەوەكە و :  سود1-1

 :لەم روانەی خوارەوەیەبایەخی ئەم توێژینەوەیە  و سودبە بروای توێژەران، 
ی بەرەوپێشبردنی كۆمەڵ و، راستە، خۆی كاركردنە بە ئاەکتوێژینەوەیوەها نیشتمان: ئەنجامدانی  و أ. كۆمەڵ

ێكی دیاریكراو و روبەر، لە چێوەی و بە شێوەیەكی گشتیی هاونیشتمانانتیی دەروندروس و دان بە ژیانگرنگیی
 ەكانیدا بە شێوەیەكی تایبەت.تاک
 و بابەتە گرنگ و سەبارەت بە پرس و تێروانیی نوێ و : ئەنجامدانی توێژینەوەی زانستیی بە رێكارئەکادیمییب. 

ئەكادیمیا هەیە، ئەمە بە  و بایەخی تایبەتی بۆ بواری تیۆریی و ، خۆی سودکانهەنوکەیی و هەستییارە
ی. بە شێوەیەكی تایبەتییش، ئەم بابەتە )بە پێی زانیاریی توێژەران( یەكەم توێژینەوەیە لەسەر یتشێوەیەكی گش

 .ئاستی هەرێمی كوردستان و، هەروا یەكەم كاری جددیی زانستییە بە زمانی كوردیی لەبارەی ئەم بابەتەوە
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مامەڵەی ، و كاركردنی جددیی پیشەییانەی ئامرازەكانی راگەیاندن لەپێناو ەت. پیشەیی: ئەم توێژینەوەیە هەوڵێك
 .ئاکاریی و یاساییانەیان لەگەڵ هەواڵ و زانیارییدا

  
 : كێشەی توێژینەوەكە1-2

باڵوكردنەوەی ی بخرێتەڕوو، بەمشێوەیە: یلەپێناو رونكردنەوەی كێشەی توێژینەوەكە، دەكرێ پرسیارێكی سەرەك
راگەیاندنی کوردیی لە هەرێمی کوردستاندا )بە ئامرازە کۆنباو و  لە "ریی هەڵبەستراوزانیا"و  "زانیاریی هەڵە"

 نوێچەشنەکانییەوە( تا چ ئاستێکە و، کاریگەریی لەسەر ژینگەی هەواڵ و زانیاریی چییە؟
 
 : ئامانجی توێژینەوەكە1-3

یە، ئەم توێژینەوەیەش بە ئەكادیمیی هە و ئەنجامدانی هەر توێژینەوەیەكی ئەكادیمیی، ئامانجی بابەتیی
 هەمانشێوە، دیارترینیان بریتیین لە:

هەرێمی دنی کوردیی راگەیانلە  زانیاریی هەڵە و زانیاریی هەڵبەستراوباڵوكردنەوەی ئاستی زانینی  .1
 .كوردستاندا

 لە هەرێمی كوردستاندائاشکراکردنی رادەی پشتبەستنی هاونیشتمانان بە سەرچاوەکانی هەواڵ و زانیاریی  .2
 ە تایبەت لە سەروەختی تەنگژەکاندا.ب

ئەو ێگەی ر انەی لەیبەو زانیاری ە کۆمەاڵیەتییەکانتۆڕکوردی ادەی متمانەی بەكارهێنەرانی دەرخستنی ر .3
 باڵودەكرێنەوە.انەوە و سەبارەت بە پرس و بابەتە جیاوازەکان تۆڕ

زانیاریی هەڵبەستراو لەسەر زانیاریی هەڵە و باڵوكردنەوەی خستنەڕوی کاریگەرییە جیاوازەکانی  .4
 هاونیشتمانان.

 .زانیاریی هەڵە و زانیاریی هەڵبەستراوباڵوكردنەوەی هۆکارەکانی دیارترین ئاشکراکردنی  .5
 زانیاریی هەڵە و زانیاریی هەڵبەستراو.باڵوكردنەوەی دیاریکردنی گرنگترین رێکارەکانی روبەڕوبونەوەی  .6
 ی هەواڵ و زانیاریی لە هەرێمی کوردستاندا.دۆزینەوەی هەنگاوەکانی رێکخستنەوەی ژینگە .7
 
 و رێبازی توێژینەوەكە: جۆر1-4

و، بۆ تاوتوێكردنی الیەنە مەیدانییەكەشی، رێبازی یەـ)وەسفی( کارییسنئەم توێژینەوەیە، توێژینەوەیەكی په
 ( بەكارهێنراوە.)روپێوكاریی

 
 كەوەو ئامرازی توێژینە : رێگە1-5

 و ئامراز بەكارهاتوە:دا بە شێوەیەكی گشتیی دو رێگەیەوەتوێژینەم لە
 .كارهێنراوەبە هاونیشتمانانك ئامرازێك بۆ زانینی تێڕوانینی وە() (ـی ئۆناڵینأ. راپێویی )اإلستبانة

الوەكییەكان، هەروا تێبینیكردنیان  و بابەتە سەرەكیی و ب. تێبینیكردن: بریتییە لە سەرنجدانی توێژەران بۆ پرس
 .سۆشیاڵ میدیا بە تایبەت و سەبارەت بە راگەیاندن بە گشتیی

 

   نەخشەسازیی جیاواز، فۆرمی راپێویی  و شێواز و كە بە جۆر ،ئەپڵیکەیشنی )پرسیار(ـەوە خزمەتگوزارییلە رێگەی
 و كۆدەكاتەوە، هاوكات وەاڵمدانەوەی بە شێوەی ئۆناڵین دەستەبەركردوە و زانیارییەكان روپێودەكات و ، بۆچونو ترێپێدورستدەك

 رێژەی سەدییان رێكدەكات. و دواتریش وەاڵمەكان بە گوێرەی دوبارەبونەوە
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 كەوە: سنوری توێژینە1-6
 سنوری توێژینەوەكە بەسەر چوار بواری جیاوازدا دابەشبوە، كە ئەمانەن:

أ. بواری مرۆیی: توێژەران لە رێگەی راپێوینامە )فۆڕمی راپێویی(ـی ئەلیكترۆنییەوە چەند پرسیارێكیان ئاراستەی 
( كەس فۆرمەكەیان پڕكردنەوە، كە دەكرێ خاوەنی 1001كرد، لەو ژمارەیەش ) هاونیشتمانانكۆمەڵێ بەرتوێژ لە 

و، بیكەنە مشتەی لە هەرێمی کوردستان  ژینگەی هەواڵ و زانیارییگۆشەنیگای تایبەت بن سەبارەت بە 
 تێڕوانینی جیاوازیان دەربارەی بابەتەكە دەستبكەوێت.  و وەاڵمی ورد و توێژینەوەكە

 و ، بە ئاراستە، بە تایبەت )فەیسبوک(ی كوردیی دەگرێتەوەراگەیاندن و سۆشیاڵ میدیاب. بواری بابەت: 
 ە.پێكهاتەی ناوەڕۆكییانەو و خزمەتگوزاریی جیاواز

(، واتە ئەو ماوە المبحوثینرتوێژان )ر بەسەلە وەبینێتەی دەییدانرێوشوێنی مە ج. بواری كات: خۆی لە
ئەمساڵە  کانونی دوەم تاکو ئایاریهەڵدەسەنگێنن، كەوا مانگی  راگەیاندنەکانگریمانەكراوەی كە بەرتوێژان 

(2021.) 
انی دانیشتوی بەكارهێنەروەرگر و  کە، میدیای کوردییە راگەیاندن و سۆشیاڵد. بواری شوێن: تاووتوێكردنی 

 ، هەرێمی کوردستانن
 
 مشتەی توێژینەوەكەو  : كۆمەڵ1-7

هەرێمی کوردستان(. سەبارەت بە مشتە )سامپڵ(ـەكەیشی، )كۆمەڵی ئەم توێژینەوەیە، بریتییە لە 
هەر چوار پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان )هەولێر، لە ( هاونیشتمان 1001یەکی هەڕەمەکییە و، )مشتە

لە رەگەز و تەمەن و ئاستی جیاوازی )گەرمیان، راپەڕین( ( و هەردو ئیدارەی هەڵەبجەسلێمانی، دهۆک، 
هۆكاری دیاریكردنی ئەم بژاردەیەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی، كە بابەتی  خوێندەواریی و دارایی و کۆمەڵیەتیین. 

لەبارەوە وەرگری گشتیی وا پێویستدەكات بۆچونی  گشتیینو پرسیارەكانی راپێوییەكە ەو، بڕگ توێژینەوەكە
 . و بەئاگا و بەئەزمونو خەڵكانی شارەزانەك بژاردە ،و، دواتریش پێوانەبكرێن وەربگیرێ

 

 و زاراوەكان : دیاریكردنی چەمك1-8
اكانیان مان، یانەمەبەستەران لێرەدا ئەوەی توێژ ، وەكی توێژینەوەکەو زاراوە سەرەكییەكان ەدا، چەمكەم تەوەرل

 روندەكرێتەوە:
 

بە  دەربارەیو بیرۆكە جیاوازەكانە،  و گەیاندنی پەیامباڵوکردنەوە و  باڵوكردنەوە: مەبەست لە كردەی پەخشأ. 
 و بابەتە جۆراوجۆرەكان. پرس

 

ە لە زانیارییانەیە کە بە هەڵە و بێ دڵنیابونەو: مەبەست لەو هەواڵ و (Misinformation). زانیاریی هەڵە ب
واتا باڵوکردنەوەی زانیاریی هەڵە  ەکانی پەیوەندیی کۆمەاڵیەتییدا باڵودەکرێنەوە.راستیی و دروستییەکەی، لە تۆڕ

بە شێوەیەکی ناڕێکخراو )تاکی کۆمەڵ زانیاریی هەڵە باڵودەکاتەوە، بە بێ ئەوەی خۆی بزانێت کە زانیارییەکە 
 هەڵەیە(.
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( و Fake: مەبەست لەو هەواڵ و زانیارییانەیە کە ساختە )(Disinformation). زانیاریی هەڵبەستراو ج
هیچ بنەمایەکی راستیی و دروستییان نیە و، لە تۆرەکانی پەیوەندیی کۆمەاڵیەتییدا و هەڵبەستراون 
 واتا هەڵمەتی بەالڕێدابردنی رێکخراو. باڵودەکرێنەوە.

 

د. ئامزازە کۆنباو )تقلیدی(ـیەکانی راگەیاندن: مەبەست لە )چاپکراو، رادیۆ، تەلەڤزیۆن(ـە کە هەریەکەیان 
 و پێکهاتە و تایبەتمەندیی و وەرگری تایبەتی خۆیانن. خاوەن سروشت

تۆڕ یان پێگە یان سەکۆ ئامراز یان (: ئەو Social Networkingكۆمەاڵیەتیی ) هـ. تۆڕەکانی پەیوەندیکردنی
راگەیاندنە ئۆناڵینانە دەگرێتەوە، كە بەكارهێنەران دەتوانن لە رێگەیەوە پەیوەندیی بەیەكەوە گرێبدەن، 

و زانیارییەكانیان ئاڵوگۆڕبكەن، یان هەر خزمەتگوزارییەكی  و وێنە ، سەرنج بۆ یەكتر بنوسنگفتوگۆ بكەن
( داهێنرا، 1997لە ساڵی ) یەکانكۆمەاڵیەتی تۆرەی سەکۆدیكە لەو رێگەیەوە پێشكەش بكەن. یەكەمین 

و خزمەتگوزاریی نوێوە چەند  و تایبەتمەندیی (ـەوە بو، دواتر بە ناوی ترsix degreeكە بە ناوی سكس دگری )
 شی پێدەڵێن.ـ(Social Media)راگەیانددنی کۆمەاڵیەتیی ی تریش پەیدابون. هەندێ لە پسپۆڕان سەکۆیەک

 

كۆمەاڵیەتییە، تێیدا رێگە بە سەکۆی تۆڕەکانی پەیوەندیکردنی (: بەناوبانگترین Facebookفەیسبوك ). و
ی، بزانن چی رودەدات و دەتوانن بە یو زانیار ن، لە هەواڵکەە ببەكارهێنەرانی دەدرێت پەیوەندیی بە یەكترییەو

ی خوێندكاری )زانكۆی ـلەالیەن )مارك زوكەربێرگ( 2004ئاسانی زانیاریی لەگەڵ یەكتردا ئاڵوگۆڕبكەن، ساڵی 
، سەکۆو، لە ماوەی چوار ساڵدا بو بە جەماوەریترین  راروستکهارڤارد/ ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا(ـوە د

ی و بەسەر هەمو واڵتان ( هەزار كەسەوەیە850لە سەرو دوو ملیار و )ش ژمارەی بەكارهێنەرانی یئێستا
کانونی یەكان تا مانگی یمسەڕكوردستانیش بەپێی ئامارە ناراق و هەرێمی یع جیهاندا دابەشبون. سەبارەت بە

 بوون. ەكانیتۆڕەكۆمەاڵیەتیرى كارهێنه( ملیۆن به20) سەرو( 2021ی )دوەم
 

ز. کاریگەریی: واتا رادە و هۆکاری کارتێکردنی گۆڕاوێک لەسەر گۆڕاوێکی دیکە، سەبارەت بە پرس و بابەتێکی 
 دیاریکراو.

 

تەنگژە: واتا قەیران یان قوڵبونەوەی کێشەکان تا ئاستێکی بااڵ، کە کۆمەڵ یان واڵت و ژینگەیەکی ح. 
ەکانی تەنگژەش فرە و جیاوازن، لەوانە: )سیاسیی، ئابوریی دیاریکراو دوچاری مەترسیی گەورە دەکاتەوە. جۆر

 و دارایی، سەربازیی، تەندروستیی، ... تاد(.
 

. ژینگەی هەواڵ و زانیاریی: واتا ئەو پانتایی و روبەرەی ئامرازە جیاوازەکانی راگەیاندن )بە کۆنباو و ط
وەرگر )جەماوەر(ـی دێننەکایەوە و، نوێچەشنەکانەوە( بە پێشکەشکردنی هەواڵ و زانیاریی هەمەجۆر بۆ 

 لەوێشەوە دەتوانن لە ئاستە جیاوازەکاندا کاریگەر بن.
 

. هەرێمی كوردستان: ناوچەیەكی جوگرافیاییە، دەكەوێتە نێو دەسەاڵتی حكومەتی هەرێمی كوردستان، ی
شتبەستن بە خاوەنی حوكمی فیدراڵییە لە چوارچێوەی كۆماری عیراق و، لەالیەن حكومەتی عیراقەوە بە پ

 .(*) دەقی دەستوری هەمیشەیی عیراق، دانی پێدانراوە
 
 .2005(ی دەستوری هەمیشەیی عیراق، 113مادەی ) (*) 
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 ەم: پراكتیكنامەی توێژینەوەكەدوباسی 
 ن،اییكانەمەاڵو یداتاكردنەو ب ژانێرتوەب رەسەب ەكەوەنیژێتو ی(ـییوێراپ یرمۆ)ف ەنامیوێراپ یشكردنەپاش داب

 ەل كانەنجامەئ ،ەكەنامییوێناو راپ یكانەگڕب ییندەتمەبیو تا ییندەزبیر ێیپ ەو ب كداەیەخشت ندەچ ەل
 ۆڤەیشر رانەژێتو شیدواتر و،ەڕنێخرە( دییندەبەپل ،ییدەس ەیژێر ،ەوەبونە)دوبار ەل  كیەرەه ەیوێچ

 :نەكەد ەنجامانەئ وەئ ۆب ەانییزانست
 
 كانەتەبیتا ییەاری: زانمەكیە یرەوەت
 :نەمەو ت زەگە. ر1
 شیتریوانەو، ئ ەگرتو انیمەكیە ەیو پل (ـنرێ)ن یزەگەر ەل كانەژێرتوەب ەیربۆز ،ەوەنەكەروند ەوەئ كانەنجامەئ

 25-16) انینەمەت ەل كانەژێرتوەب ەیربۆز رواەهاتون. ه مەدو ەیپل ەب كانداەرەگەئ ییندەزبیر ەو ل(ـن ێ)م
 .ەگرتو انیمەدو ەیپل ،ە(ـڵسا 35 - 26) انینەمەت یشەیوانەهاتون، ئ مەكیە ەیپل ەو ب ە(ـڵسا
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 . شوێنی نیشتەجێبوونی بەرتوێژان:2
و،  و پلەی یەكەمیان گرتوە (ـنهەولێر) دانیشتووی پارێزگای، زۆربەی بەرتوێژەكان دەردەخەنئەنجامەكان ئەوە 

 . وەرگرتووەپلەی کۆتا پارێزگای )هەڵەبجە(ـش
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 :کانییەتیەەاڵمۆک ۆڕەت ینانێكارهەو ب کانەاندنەیراگ ەب تنە: پشتبمەدوو یرەوەت
 
 :کانییەتیەەاڵمۆک ۆڕەت ینانێكارهەب ەی. ماو3
 ەڵگەل انیوتنەركە( برێكاتژم 2 – 1) ەیماو مداەكیە ەیپل ەل ژانێرتوەب ەینیرۆز كان،ەنجامەئ ێیپ ەب
 .ەهاتو (نمێناهیکارە)ب شداەدواپل ەل ،ەیە(ـدا هکانییەتیەەاڵمۆک ۆڕە)ت
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 :(ناۆرۆ)ک ەل ییزێپارۆخ ۆب کانەرچاوەس ەب ستنەپشتب. 4
 یتەزارە)و ییاریو زان ڵواەه ەپشت ب مەکیە ەیپل ەب ژانێرتوەب ەیربۆز ن،ەدەد ەوەب ەئاماژ كانەنجامەئ
 دات،ەد شانێپ ەوەئ شەیمە. ئەگرتو ەیكییەندەزبیر ەیدواپل شی(ـاكانیدی)م ستن،ەبە( دمێرەه ییندروستەت

 ناوێپەکوردستان ل یمێرەه ییندروستەت یتەزارەو ەک ەیەانییاریو زان ڵواەه وەب انیواڕپتر ب شتمانانیهاون
 .ەوەنەکەدیواڵب ەیەگوازراو ەسۆریاڤ وەل پاراستنۆخ

10 



 

12 
 

  

 :()رتوێژانواڵ و زانیاری الی بهكانی ههرچاوه. سه5
 ڵواەه ینانێستهەدەب ەیرچاوەس کە( وایدیم ڵایشۆ)س ژانێرتوەب ەینیرۆز ن؛ەدەشاندێپ ەوەئ کانەنجامەئ

. ەرگرتوەو انەیدواپل شی(ـکانیۆ)راد کەروەه ،ەگرتو ەیکییەندەزبیر یمەکیە ەیپل واەک نن،ێکاردەب ییاریو زان
 یاندنەیراگ یکانۆکەس یرۆجەمەر و هۆز ییەتگوزارەو خزم ییندەتمەبیتا ۆب ،ەوەرانەژێتو یدید ەل شەیمەئ
 .ەوەتەڕێگەد ییتیەەاڵمۆک

 
 
ۆی لە وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارەدا، بەرتوێژ بۆی هەبو زیاد لە بژاردەیەك هەڵبژێرێت، بۆیە ژمارەی دوبارەبونەوەی وەاڵمەكان، لە ژمارەی ك* 

 بەرتوێژان زیاترە.
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 :()کاتی هەڵبژاردنەکاندا بە سەرچاوەکان لە متمانەی وەرگرئاستی . 6
ستنیشانكردنی پاڵێوراو و كاندا بۆ دهڵبژاردنهكاتی ههلە ئەنجامەكان ئەوە دەخەنەڕو، كە زۆرینەی بەرتوێژان 

( پۆستەر و باڵوکراوە مەیدانییەکان) وەکچۆن هەیە،( میدیاکان)متمانەیان بە لە پلەی یەكەمدا  حزبی دڵخواز
ئامرازە کۆنباوەکانی راگەیاندن ئەمەش لە دیدی توێژانەوە، واتای كاریگەریی  وە.ریزبەندییەكەدواپلەی کەوتۆتە 

 دەگەیەنێت لەسەر تێڕوانین و ئاراستەی سیاسیی هاونێشتمانان.

 
 
   لە وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارەدا، بەرتوێژ بۆی هەبو زیاد لە بژاردەیەك هەڵبژێرێت، بۆیە ژمارەی دوبارەبونەوەی وەاڵمەكان، لە ژمارەی

 كۆی بەرتوێژان زیاترە.
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 :رگرەو ەیکوردستان و متمان یمێرەه ەل ییاریو زان ڵواەه ەینگیژ یخۆ: دمێیەس یرەوەت
 
 :ەوییەو دروست ییراست یرو ەل کانییەاریو زان ڵواەه یرۆ. ج7
و  ییراست یرو ەل کانییەاریو زان ڵواەه یەانواێیپ مدا،ەکیە ەیپل ەل ژانێرتوەب ەیربۆز ن،ەخەدیرەد کانەمەاڵو

 ەیپل ە( لنەڵە)ه ەانییاریو زان ڵواەه وەئ ننیبەدیوا ەیوانەئ کەروە(. هستراونەبەڵ)ه رجارۆز ەوییەدروست
 یرۆز یکەیەژمار یبون ۆب ،ەوەتەڕێگەد ران،ەژێتو ینیوانێڕت ەب شەینجامەئ مە. ئدانەكییەندەزبیر ییتاۆک
 یمێرەه ییکورد یاندنەیراگ ەل ەرنامەپالن و ب ەواتا ب دابراو،ڕێالەب ییاریو زان ستراوەبەڵو ه ەساخت ڵیواەه

 کوردستاندا.
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 :()هەڵبەستراو هۆکاری باڵوکردنەوەی هەواڵ و زانیاریی هەڵە و. 8
هۆکاری باڵوکردنەوەی ( بە پلەی یەکەم بە بەرپرسیارێتیی هەستنەکردن بەبەرتوێژان )بە پێی ئەنجامەكان، 

( پلەی كۆتایی گرتوە. نەبونی شارەزایی بنکۆڵکارییهاوكات ) دەزانن، هەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو
ستی رەچاوکردنی هەردو بنەمای ئاکاریی )بەرپرسیارێتیی، نزمیی ئاش بە رای توێژەران، دەگەڕێتەوە بۆ یئەمە

 .راستگۆیی( لەالیەن راگەیاندنکاران و بەڕێوەبەری تۆڕەکانی پەیوەندیکردنی کۆمەاڵیەتییەوە

 
 
   لە وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارەدا، بەرتوێژ بۆی هەبو زیاد لە بژاردەیەك هەڵبژێرێت، بۆیە ژمارەی دوبارەبونەوەی وەاڵمەكان، لە ژمارەی

 كۆی بەرتوێژان زیاترە.
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 ن:زانیارییەكاراستیی و درووستیی هەواڵ و ئاستی متمانەكردن بە . 9
هەواڵ و  راستیی و دروستیی یان بەمتمانە (تاڕادەیەکزۆربەی بەرتوێژان ) ،ئەنجامەكانبە گوێرەی 

، ئەمەش بە پلەی ، واتا بە شێوەیەکی مامناوەندهەیەلە ئامرازەکانی راگەیاندن بە گشتیی  کانزانیارییانە
بۆ ، ئەمەیش دەگەڕێتەوەگرتوە. وەرـیش دواپلەی ریزبەندییەكەی (كی زۆریهمتمانههاوکات )یەكەم هاتوە. 

کارکردنی ناپیشەییانەی ئامرازەکانی راگەیاندن و رەچاونەکردنی بنەمای )راستگۆیی( و شێواندنی )ژینگەی 
 هەواڵ و زانیاریی( لە هەرێمی کوردستاندا.
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 زگهبەپێی ره متمانه. 10
وێت كهردهزی نێر و مێ، دهگهرهردوو ر ئاستی ههسهیان لهوهكان و جیاكردنهرتوێژهاڵمی بهی وهگوێره به
یه، كان ههواڵ و زانیارییهراستیی و دروستیی هه یان بهك متمانهیهم تاڕادهكهی یهپله ز بهگهردوو رههه

 .بەاڵم بە رێژەی جیاواز
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 :لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندازانیارییەكان هەواڵ و ئاستی متمانەكردن بە . 11
زانیارییانە هەیە كە لە هەواڵ و یان بەو متمانە (تاڕادەیەکئەنجامەكان ئاماژە بەوە دەدەن، زۆربەی بەرتوێژان )

ەوە باڵودەكرێنەوە، ئەمەش بە پلەی یەكەم هاتوە. متمانەی )زۆر(ـیش دواپلەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
 تۆرەی کانو زۆر بەكارهێنراوە باو سەکۆریزبەندییەكەی گرتوە. ئەمەش بە بۆچونی توێژەران، مانای ئەوەیە، 

توانیویانە کاریگەریی بەرچاو لەسەر بەکارهێنەرانییان لە واقیعی هەرێمی كوردستاندا،  ەکانكۆمەاڵیەتیی
 دروستبکەن.
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اڵمی ی وهپێبهز: گهلە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا بەپێی رهزانیارییەكان هەواڵ و ئاستی متمانەكردن بە . 12
ی پله ز بهگهردوو رهوێت ههكهردهزی نێر و مێ، دهگهردوو رهر ئاستی ههسهیان لهوهكان و جیاكردنهرتوێژهبه
کە لە تۆڕە  یهههانە واڵ و زانیارییههئەو راستیی و دروستیی  یان بهك متمانهیهم تاڕادهكهیه

 .بە رێژەی جیاواز ، بەاڵمکۆمەاڵیەتییەکاندا باڵوکراونەتەوە
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 هەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو و کاریگەریی لەسەر ژیانی وەرگر:. 13
و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو  هەواڵپێیانوایە، ئەنجامەكان ئەوە پێشاندەدەن، زۆرینەی بەرتوێژان، 

ریی كاریگهلە پلەی یەكەمدا هاتوە، هاوكات ) نەرێنیی لەسەر ژیانیان دروستکردووە(، ئەمەیشکاریگەریی )
بە رای توێژەران، ئەنجامانەیش ( دواپلەی ریزبەندییەكەی گرتوە. ئەم كردوهرم دروستوروبهر دهسهرێنیی لهنه

کاریگەریی بەهێزیی باڵوکردنەوەی هەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو لە راگەیاندنەکان لەسەر بۆ  نئاماژە
 .نیشتمانانژیانی هاو
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 زی نێرو مێ: گهردوو رههه هەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو و کاریگەریی لەسەر ژیانی وەرگر له. 14
 هەواڵوێت كهردهزی نێر و مێ، دهگهردوو رهر ئاستی ههسهیان لهوهكان و جیاكردنهرتوێژهاڵمی بهی وهگوێرهبه

یش مكهی یهپله بههەیە، ز گهردوو رهههلەسەر ژیانی  کاریگەرییو زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو 
 .بەاڵم بە رێژەی جیاواز کاریگەرییەکە نەرێنییە،
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 ن: مهر ئاستی تهسه هەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو و کاریگەریی لەسەر ژیانی وەرگر له. 15
و  هەواڵوێت كهردهزی نێر و مێ، دهگهردوو رهر ئاستی ههسهیان لهوهكان و جیاكردنهرتوێژهاڵمی بهی وهپێبه

لەسەر ژیانی وەرگر هەیە لەسەر ئاستی تەمەنە جیاوازەکان، بەاڵم  کاریگەرییزانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو 
 .بە رێژەی جیاواز
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 هەنگاوەکانی چارەسەر بۆ دۆخی ئەمڕۆی ژینگەی هەواڵ و زانیاریی:تەوەری چوارەم: 
 

  یسبوكدا:كانی فهناسراوههن یجهڵ پهگهله ڵەکردنێتیی مامەچۆن. 16
رایانوایە پەیجە بە گوێرەی ئەنجامەكان، زۆربەی بەرتوێژان، كە پلەی یەكەمی ریزبەندییەكەیان گرتوە، 

 یارانیرشتەرپەس)بە رێژەیەکی کەمتریش لەوە وایدەبینن (، دابخرێن)نەناسراوەکانی فەیسبوک 
ەش، لە روانینی توێژەرانەوە، دەرخەری انلە دواپلەدا هاتوە. ئەم ئەنجام)بەردەوام بن(  ، وەکچۆن(نێئاشکرابکر
تاڕادەیەکی زۆر ژینگەی هەواڵ و زانیارییان )فەیسبوك( کە پەیجە خاوەن نادیار و نەناسراوەکانی ئەوەن كە، 

 .ە هەرێمی کوردستاندا شێواندوەل
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كی زگایهر دههه له بەر لە باڵوکردنەوە ییکردنەوەی هەواڵ و زانیارتپشتڕاس ت بەشێكی تایبهبه بونی. 17
 :اگەیاندندار

شێكی کردنەوەی بهبە گوێرەی ئەنجامەكان، زۆربەی بەرتوێژان، كە پلەی یەكەمی ریزبەندییەكەیان گرتوە، 
( گرنگ)بە  كی راگەیاندندازگایهر دههه بەر لە باڵوکردنەوە له ت بە پشتڕاستکردنەوەی هەواڵ و زانیارییتایبه

ەش مانای لە دواپلەدا هاتوە. ئەم ، پاشان )هیچ گرنگ نیە((تاڕادەیەک گرنگە)م پێیانوایە ی دووهبە پله دەزانن،
هەواڵ و زانیارییەکان و پێداچونەوە و  پێویستیی و گرنگیی بونی بەشێک بۆ چاودێرییکردنی

 پشتڕاستکردنەوەیان لە دامەزراوەکانی راگەیاندن لە هەرێمی کوردستان دەگەیەنێت.
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 یی هەڵە یان هەڵبەستراوهەواڵ و زانیار. چۆنێتیی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو دەزگایانەی راگەیاندن کە 18
 دەکەنەوە:باڵو
کاتێک  ،لەگەڵ ئەوەدانی ئەنجامەكان، زۆربەی بەرتوێژان، كە پلەی یەكەمی ریزبەندییەكەیان گرتوە، پێبە 

سکااڵی یاسایی لەسەر ) هەواڵ و زانیاریی هەڵە یان هەڵبەستراو باڵوبکاتەوە،دامەزراوەیەکی راگەیاندن 
چاودێریی میدیایی  ت بههكی تایبیهرمانگهفه)بە رێژەیەکی نزیک لەوەش پێشنیاردەکەن (، تۆماربکرێت
ـیش لە دواپلەدا هاتوە. ، وەکچۆن )هیچ لێپرسینەوەیەکی لەگەڵدا نەکرێت((ڵدا بكاتگهی لهوهلێپرسینه

واتای ئەوە دەگەیەنێت، جێبەجێکردنی بڕگە یاساییەکان و هەروا توێژەران،  بە بۆچونیئەم ئەنجامەش، 
دەزگاکانی راگەیاندن لە هەرێمی کوردستان لە باڵوکردنەوەی چاودێریی پیشەیی رێگای دروستن بۆ ئەوەی 
 هەواڵ و زانیاریی هەڵە و هەڵبەستراو بپارێزن.
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 . چۆنێتیی رێکخستنەوەی ژینگەی هەواڵ و زانیاریی:19
ت سەبارەبەرتوێژان، كە پلەی یەكەمی ریزبەندییەكەیان گرتوە، ، زۆربەی ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن ئەنجامەكان

بێت بۆ ت ههیاسای تایبه)پێشنیاردەکەن  چۆنێتیی رێکخستنەوەی ژینگەی هەواڵ و زانیارییبە 
ەیش واتای گرنگیی ( لە دواپلەدا هاتوە. ئەمنییە وهپێویستی بەڕێکخستنه)هەروەک (، یوهرێكخستنه

 .دەسەلمێنێتراگەیاندن دامەزراندنی دەزگای چاودێریی  رەچاوکردنی یاسای کار و ئاکاری پیشە و پێویستیی
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 دەرەنجامەکان:
 

لە کۆتایی توێژینەوەکەدا و، دوای دەرهێنانی ئەنجامەکان و شرۆڤەکردنییان، توێژەران گرنگترین 
 دەرەنجامەکانی توێژینەوەکە بەمجۆرە دەخەنەڕو:

 ییرەگیو، کار هاندایج ەل ەیەورەگ یکەیەشێک ،ییاریو زان ڵواەه ەینگیژ یواندنێش انی نداکێت. ١
. هەیە هتد … ،ەڵمۆک یشیو ئاسا ییتیەەاڵمۆو ک ییو ئابور ییاسیس یەیکا رەسەل ۆیوخەاستر

 ییو ئارام یی. ئاشتتێکرەدیدەب ییقەز ەب ەیەشێک مەئ شیکوردستانهەرێمی  ەتر، ل یتاناڵو ەیوێهاوش
 جارێندەه کات،ەدروستد ییگشتیار رەسەل یینێرەن ییرەگیو، کار ەوییەترسەم ەخاتەد ەڵمۆک
 ەیوەوبوناڵو ب دانەڵرهەس یختەروەس ەل ەیوەئ کەو ،ەوییەترسەم ەخاتەد يشەڵمۆتاک و ک ییتەالمەس
 ەیمتمان کات،ەشدەداب ەڵمۆو ک کاتەدروستد ەڵەه یچونۆو ب دید ەنمون ۆب نرا،یب ناداۆرۆک یسۆریاڤ یتاەپ

 ەیشەو گ ییانڕحوکم یستمیس رەسەخراپ ل ییرەگیو، کار ەوەکاتەمدەک کانییەمرەس زگاەدامود
یان  ڵهواڵی هههه كه ،نهیو راستیری ئهلمێنهسه م راپرسییهكانی ئهنجامهئه تێنەداد ییموکراسید

رێمی هه له كردووهتیان دروستر ژیانی هاواڵسهی لهیری كاریگهیرێنكی نهیهشێوه ستراو بهڵبههه
 . داكوردستان

ی هەرێمی کوردستانەوە بە راگەیاندنەکانلە  "زانیاریی هەڵبەستراو"و  "زانیاریی هەڵە"باڵوكردنەوەی . ٢
نەرێنیی کاریگەریی  شێوەیەکی بەرچاو رو لە هەڵکشانە و وەک جۆرێک لە دیاردەی لێهاتوە، بەمەیش

 دروستکردوە. هەرێملەسەر ژینگەی هەواڵ و زانیاریی لە 
 ،داکانەییتیەەاڵمۆک ەگێو پ ۆڕتسەکۆ و  کانەاندنەیاگركاری  له یی،اریو زان ڵواەه ەینگیژ ست بهیوهپه .٣

وتوو كی پێشكهپێی یاسایهبه یهم ژینگهئه پێویسته كه ،یهی یاسایی ههورهكی گهبۆشایییه
ی یازادو ئ وهی مافی باڵوكردنهوهسككردنهرتهر بهسهبێت لهی نهیرێننه ییركاریگه جۆرێبه ،وهرێكبخرێته

 .ربڕینراده
 كه ،خاتریدهان دهبەرتوێژاڵمی واڵ و زانیاری تێكرای وههێنانی ههستدهكانی بهرچاوهسهت بارهسه .٤

نزیكی  به بینرێت، كهی دهیواڵ و زانیارستهێنانی ههدهی بهیكرهكی سهیهرچاوهك سهیاڵ میدیا وهشسۆ
واڵ و هه یان بهرچاو متمانهكی بهیهرێژههاوكات به ،یه ووهكانهمییهرەس یاندنهپێش راگه له ندهوهدوو ئه

ی یندیوهپه كهاڵم كاتێك پرسهكان. بهمییهرەسمیدیا  راورد بهبه به یهیال میدیا ههشكانی سۆزانیارییه
 زگات و دهكانی حكومهمییهرەس زگابۆ ده وهڕێنهگهدههاونیشتمانان ، یههه وهژیانی تاكه وخۆی بهراسته
 ی راست و دروست.  یرگرتنی زانیاركان بۆ وهتییهوڵهنێوده

 هك ،ندهدهنیشان و راستییهبەرتوێژان ئهاڵمی كان، وهواڵ و زانیارییههه یی و دروستییراست ت بهبارهسه .٥
 وایهگات و، پێیانستیان دهدهبه كه یههه واڵ و زانیارییانهو ههئه یان بهمترین متمانهان كهیی هاواڵتیزۆرینه
واڵ ی ههژینگه كه ،یهو راستییهری ئهلمێنهش سهیمه، ئهوهكرێتهدهباڵوستراو ڵبهو هه ڵهی ههیزانیار
 . یههه رسهو چاره وهپێداچونه ی بهیو پێویست دۆخێكی زۆر خراپدایه له رێمی كوردستانداهه ی لهیزانیار
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 بەرتوێژان ، یهستراو ههڵبهیان هه ڵهی ههیواڵ و زانیاری ههوههۆكاری باڵوكردنه ی بهیندیوهرچی پههه .٦
 به كردنهنهستهه كههۆكاره وایهزۆرترینیان پێیانبوون و شدابهكساندا ك یهیهادهڕر پێنج گروپی تاسهبه
 وایه، دوو گروپی تر پێیاندوو گروپه مر ئهرامبه، بهستهبهمه الێدابردنی بهیاخود به ،ییرپرسیارێتبه

 ،وایهمیش پێیانگروپی پێنجه، یی بنكۆڵكارییهزابونی شاره، یاخود نهبونی بۆشایی یاساییه كههۆكاره
واڵ و ی ههی به تێكچونی ژینگهیندیوهستراو پهڵبهههو  ڵهی ههیواڵ و زانیاری ههوهۆكاری باڵوكردنهه

 . یههه وهزانیارییه
 وهكانهمییهرەسی  میدیا رێگه تراو لهسڵبهیان هه ڵهیی ههواڵ و زانیاری ههوهباڵوبونه بۆ رێگریكردن له. ٧

 بێت بهت ههشێكی تایبهكدا بهر میدیایههه رچاو خوازیارن لهكی بههیرێژه ان بهبەرتوێژ
 ی دروست بگاتیواڵ و زانیاری ههوهیان. بۆ ئهوهباڵوكردنه ر لهكان بهواڵ و زانیارییهی ههوهپشتراستكردنه

 هاواڵتیان.  به
یان  ڵهواڵ و زانیاری هههه ی كهرمییانهو میدیا فهڵ ئهگه كردن له ڵهچۆنێتی مامه ت بهبارهسه .٨

ر تۆمار بكرێت سهیان سكااڵی یاساییان له ی پرسپێكراوان پێیان باشه، زۆرینهوهنهكهستراو باڵودهڵبههه
پرس  م لهڵدا بكات. گروپی سێیهگهیان لهوهێپرسینهچاودێری میدیایی ل ت بهكی تایبهیهرمانگهیاخود فه

ن، كانیان بكهرهر و خوێنهر و بیسهبینه كان داوای لێبوردن لهیاندنهزگا راگهده كه پێكراوان پێیان باشه
 ستراو. ڵبهیاخود هه ڵهی زانیاری ههوهدوای باڵو بونه

 كیدارهشی سهر دوو بهسهبه بەەرتوێژان ی ، زۆرینه(یسبوكفه)ی یتاڵیهی كۆمهتۆر ند بهیوهپه .٩
كان ئاشكرابێت، گروپی یجهرشتیارانی پهرپهی سهناسنامه میان پێیان باشهكهشی یهبوون، بهشدابه
ان هاواڵتی نێت كهیهگهدهوهش ئهیمهی دابخرێن، ئهیكجاریه به یجانهو پهئه میان پێیان باشهدووه
 ست بگات. دهوأڵ و زانیارییان بههه ،وهپێكراوهی ناسراو و متمانهرچاوهی سهرێگه له انهیستیبهمه
بۆ  ان پێیان باشهبەرتوێژی ی، زۆرینهیواڵ و زانیاری ههی ژینگهوهرێكخستنه ست بهیوهپه .١٠

رچاوی كی بهیهبێت، هاوكات رێژهت ههی تایبهكیاسایه ی پێویستهیواڵ و زانیاری ههی ژینگهوهرێكخستنه
  ی.واڵ و زانیاریی ههكردنی ژینگهیزرێت بۆ چاودێریخۆ دابمهربهكی سهیهرمانگهفه ان پێیان باشهبەرتوێژ

 
  نمونه: دوو پرس به

 : ؟ستیتبهده رچاوانهم سهكام له ڤایرسی كۆرۆنا پشت به ی لهیپارێز: بۆ خۆندروستییرتی تهكه -
هەرێم ی یندروستتی تهزارهوه م پشت بهكهبوون، گروپی یهشدابه ر دوو گروپداسهبه شداربووانی بهزۆرینه

ری نیشانده مهستێت، ئهبهده( WHO)ی جیهانی یندروسترێكخراوی ته م پشت بهستێت، گروپی دووهبهده
 متمانه وه،سییانهژیانی كه به تهتایبه ی كهیندروستته كهاواڵتیان بۆ پرسێكی گرنگی وه كه یهوهئه
ی و یحكوم رمانگهو فه زگابۆ داموده وهێنهڕگهڵكو دهن، بهشیال میدیا ناكهی و سۆیمرەسمیدیای  به

 كان. تییهوڵهنێوده
ت و حزبی دڵخواز متمانه ستنیشانكردنی پاڵێوراوكاندا بۆ دهڵبژاردنهكاتی هه لهڵبژاردن: ی ههپرۆسه -

 :؟یهی زانیاری ههرچاوانهم سهكام له به
م كهبوون، گروپی یهشدابه ر دوو گروپداسهبه ی بەرتوێژان، زۆرینههوندروستییهرتی تهی كهوانهپێچهبه

كی یهژهستن، رێبهسۆشیال میدیا ده م پشت بهستن و گروپی دووهبهكان دهمییهرەسمیدیا  پشت به
 ستن. بهكان دهحزبییه رچاوهكان یاخود سهمییهرەس ر و باڵوكراوهپۆسته ان پشت بهبەرتوێژ م لهكه
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 راسپاردەکان:
لەبەر رۆشنایی دەرەنجامەکانیش، توێژەران ئەم راسپاردانە بۆ الیەنەپەیوەنددارەکان بە 

 پێویست دەزانن:
. حکومەتی هەرێمی کوردستان و دامەزراوە رەسمییە پەیوەنديدارەکان، رێوشوێنی گونجاو ١

راگەیاندنەکان و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، بە تایبەت بگرنەبەر بۆ کارکردنی دروستتری 
هەواڵو باڵوکردنەوەی لە  دورکەوتنەوەلەپێناو  ،ئەکاونت و پەیج و گروپەکانی )فەیسبوک(

 ەڵبەستراو و شێواندنی ژینگەی هەواڵ و زانیاریی لە هەرێمەکەدا. زانیاریی هەڵە و ه
)فەیسبوک(ـی دامەزراوەکانی سەکۆ جیاوازەکانی تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان، بۆ نمونە . ٢

ورد و ئاکارییانە جیاوازەکاندا راگەیاندن و هەمو دامەزراوە رەسمییەکانی هەرێم، لە تەنگژە 
و پێشهاتە نەخوازراو و مەترسیدارەکە بکەن و ببنە و یاساییتر مامەڵە لەگەڵ باردودۆخ 

هۆکاری تەندروستیی و ئارامیی و ئاسودەیی هاواڵتییان، نەک دروستکردنی پشێویی و 
 دڵەڕاوکێ.

 
 پێشنیازەکان

بە ئامانجی بەرەوپێشبردنی زیاتری زانستیی، بە تایبەت لە بواری پەیوەست بە بابەتی 
 پێشنیارانە بۆ توێژەرانی تر بۆ کاری ئایندە دەکەن:توێژینەوەکەوە، توێژەران ئەم 

. کارکردنی دیکەی زانستیی لەسەر هەمان بابەت و هەمان ئامرازی راگەیاندن، بەاڵم بە رێبازی ١
(، بە ئامانجی شرۆڤەکردنی Content Analyze) ییتری توێژینەوە، بۆ نمونە: ناخشیکار

 ەو بابەتە لەو ئامرازە.زانستییانەی پەیامە باڵوەکراوەکانی پەیوەست ب
. ئەنجامدانی توێژینەوەی تر لەسەر هەمان بابەت، بەاڵم بە وەرگرتنی ئامرازەکانی دیکەی ٢

 ( یان نوێچەشن. يراگەیاندن کۆنباو )تقلید
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