
Journal of University of Raparin                   گۆڤاری زانكۆی راپەڕین                  E-ISSN: 2522 – 7130    P-ISSN: 2410 – 1036 

609 
/JUR Vol.7. No.2, April.2020rnal.uor.edu.krd/index.phphttp://jou 6DOI:https://doi.org/10.26750/Vol(7).No(2).paper2 

 ڤزیۆن لە هەرێمی كوردستانلهرۆڵی دەزگای چاودێری میدیایی، بۆ كەناڵەكانی ته
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 ولودالل مهسامان جه

 .عێراق ،رێمی كوردستانههدین، هەولێر، حهاڵزانكۆی سه كۆلێژی ئاداب، ،یاندنشی راگهبه

 dr.samanjalal@gmail.com  ئیمەیڵ:

 

 :پوختە

ئەم توووێژیوەوەیە بەناونینووانی یردەووی دەزگووای موواودێری ۆیوودیایی، بووۆ ەەناەەەووانی تەلەوریووۆن لەهەرێمووی ەوردسووتان ە. 
مارەسەرییانەیە ەە بۆ ماودێری جولەو ناوەردەی و شیوازو ۆەبەستی سەرەەی لەم توێژیوەوەیەدا ددزیوەوەی ئەو رێگا 

 روست ەردنی یسانسۆر  لەسەرئازادی رادەربرین .پەیاۆی ەەناەەەانی تەلەوریۆن گرنگ و پێویستن نەک د

بەەارهاتووە لەسەر ئەو بوەۆایەی ەە ۆیتۆدێکی گونجاوە لەگەڵ ئەو ئاۆانجەی تووێژەر لەم توێژیوەوەیەدا ۆیتۆدی وەسفی 
  spssهاوەووائ ئەنجاۆوودانی موواوپێکەوتن و راپرسووی  بەبەەارهێوووانی ەەرەسووتە  ئاۆووواری یدەیەوێ بەدەسووتی بنێوووی   

هوواتووە تیایوودا، توواوەەو بگەیوون بەزدرتوورین داتوواو زانیوواری و گەینووتن بە ئاۆووانجی بونیوەیووی ەێنووەی توووێژیوەوەەە   بەەار
ەەخووۆی لە نەبوووونی دەزگووای موواودێری سووەربەخۆیی ۆیوودیایی و زوازی ئەو دەزگوواو یاسوواو رێسووایانەی ەە لەهەرێمووی 

 ە.ەوردستان بۆ ماودێریکردنی ەەناەەەانی تەلەوریۆن بوونیان هەی

توووووێژی پسوووواۆرو ئەەووووادۆی بووووواری راگەیانوووودن   اداناۆەوانووووان وۆیوووودیاەاران لەهەر موووووار پاریرگاەووووانی ەوردسووووتان 
 یهەولێر سلێمانی دهۆک هەەەبجە بە شێوەی نموونەی هەرەۆەەی وەک ەۆۆەەگەو ساۆاڵی توێژیوەوەەە وەرگیراون.

شووی یەەەم موارمێوووەی گنووتی توووێژیوەوە  بەشووی ەردەووی ئەم توووێژیوەوەیە لە پێووو  بەشووی سووەرەەی پێکنوواتووە   لە بە
دووەم مەۆک و ناسویوی ۆیودیاو تەلەیریوۆن  بەشوی سوێیەم باسوی کۆنا ەەوانی دروسوت بووون وگەشوەەردنی تەلەیریوۆن  
لۆەاە  و ئاسمانی لەهەرێمی ەوردستان دەخاتە اوو   بەشی موارەم پێک هاتووە لە مەۆک وپێواسی دەزگوای مواودێری 
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  دەزگای ماودێری لەاووی دەسەاڵئ ویاساو جێ بەجوێ ەوردنیەوە  بەشوی پێووجەم بواچ لە مواودێری بۆ جوەی ۆیدیایی 
 ۆیدیایی لە سستمی دەسەاڵتداری جیاوازدا دەەائ.

سەرئەنجام لەم توێژیوەوەیەدا توێژەر گەینتە ئەو راستییەی دەزگای ماودیری ۆیدیایی بۆ هەرێمی ەوردستان بەتوایەەئ 
ۆن پێویسووتە، هەروەهووا هەۆوووو ئەو یاسوواو رێسووایانەی ەە ۆوواۆەەە لەگەڵ ۆیوودیا دەەەن، پێویسووتە بووۆ ەەناەەەووانی تەلەوریوو

هەۆوووارو دەسووتکاری بکوورێوەوە، لەهەۆووان ەاتوودا یاسوواو رێسووای نوووێی سووەردەۆیانە بوونیوواد بووودرێت. زیوواتر لەۆووانە ئەو 
نی تەلەوریووۆن لەهەرێمووی ەوردسووتان، داۆەزراوە وەرۆیووانەی ەە تەداخووولی ۆیوودیا دەەەن، وۆەەسووی سووەرەەیان لەەەناەەەووا

 لەسەر ەوالیتی و ناوەردەە ۆیدیاییەەان بێت. 

 .یریۆنی، هەرێمی كوردستانلهردڵ،  دەزگای ماودێری ۆیدیایی، كەناەەكانی ته  :وشە سەرەکیەکان
 

 :پێشەكی

ئەم توووێژیوەوەیە هەوەووێکە بووۆ تێگەینووتن و بەدواداگەاانووی بوووون و نەبوووون و زوازی و ردەووی  دەزگاەووانی موواودێری  
ۆیدیاییە بۆ ەۆی ەەناەەەانی راگەیاندن، لەسووری هەرێمی ەوردستان_ عێراق . بێگوۆان جولەی ۆیدیا، گەر بەشوێوەیەەی 

بوێووت بەدەویووایی دەبێووتە نووانەوەی ئەزیەئ و دروسووتکردنی ەێنووەو  نووا ئەەووادیمی و دوور لەپێوووەرە زانسووتییەەان، هەنگوواو
ئاستەنگی بۆ خودی ەەناەەەانی راگەیاندن و داۆەزراوەەانی دەوەەئ و یاساو رێساو ئاین و ئایدیۆلۆجییەەان، لەسەرووی 

گواو داۆەزراوەو هەۆووان تاک و ەۆۆەەگە تووشی زەرەۆەندی گەلێک دەبوەوە. بۆیە لێکۆلیوەوە لەموۆنێتی جوولەی ئەو دەز
یاسوواو و رێسووایانەی ەە ردەووی موواودێریکردنی دەزگاەووانی راگەیانوودن لەهەرێمووی ەوردسووتان دەبیووون، ەووارێکی گرنووگ و 
پێویسووتە، تووا زانیارییەەووانی نێووو ەەناەەەووانی راگەیانوودن ەوالیتییەەانیووان بەرزبووکەنەوەو نەبوووە لەۆوواەر لەبەردەم دروسووتی 

 نیارییەەانی نێو ۆیدیا.  پێداویستییەەانی خەەک لەپێنوازی زا

ەوواری ۆیوودیا هەر تەننووا پەخوور و بەوەووردنەوەی زانیوواری نووی یە بەهەرەۆەەووی ، بەەکووو گوورنگە لێکوودانەوە بووۆ کەبووارەی 
ەاریگەرییە نیگەتیو  و پۆزەتییییەەوانی بکرێوت. بوۆیە تێاەابووونی ەوۆی ئەو زانیاریوانە بەولوتەرو رێ و شووێوی یاسوایی و 

بووۆ ئەو  و پێنووکەوتوی ۆیوودیاەان، ەەوتوون و هەسووتانەوەیان، بەتووایەەتی ەەناەەەووانی تەلەوریووۆن،ئەەووادیمی گوورنگە. وەگەشووە 
توێژیوەوەیە هەوەێکە بۆ دەستوینانکردنی ئوازادی رادربورین لەنواوەادەی پەیواۆی ەەناەەەوانی تەلەیریوۆن ەە ۆەبەستە ئەم 

دەنووێون، دەەرێوت دەیوان لیکوۆلیوەوەی جیواوازو پانتایی بیوەرەەانیوان ووراوانەو ەەنواەی هەسوتیارن و زدرتورین ەواریگەری 
جۆراوجۆری لەبارەیەوە ئەنجام بدرێت، بۆیە ئەم توێژیوەوەیە بۆ ۆیدیاوەۆۆەەگە  ەوردی و ناوەندە ئەەادیمیەەانی ۆیدیا 

 بەپێویست زاندرا. 
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ینووتن بە ئاۆووانجی ئەم توووێژیوەوەیە، لەپێووو  بەک پێکناتووە بەپنووت بەسووتن بە ۆیتووۆدی وەسووفی و رووپێوووی لەپێووواو گە
بونیوەیی ەە لە پیگەو ادەی دەزگای ماودێری ۆیدیایی بۆ ەەناەەەانی تەلەیریۆن لە هەرێم  ەوردسوتان ەوورئ دەبێوتەوە، 
ئەۆەک پوواک تینووک خسووتوە سووەر اەوشوو  ۆیوودیای ەوووردی و ەەناەەەووانی تەلەیریووۆنی لۆەوواەی وئاسوومانی لەسووایە  یاسووا 

ە خوێودنەوە  بڕگەەانی وۆرۆی ااپرسییەەە لە زیەن پساۆران وهەەسەنگاندنیان بەرەارەەان و ئ تیکی ەاری ۆیدیایی   و
   دواتر پڕەردنەوە  لەزیەن توێژێکی دیاریکراوی پساۆرو ئەەادۆی ۆیدیایی و ۆیدیاەارو رداناۆەوانان .

ی موواودیری توووێژەرلە هەردوو اووی تیووۆری وپووراەتیکیەوە   دوای خسووتوە اووی ۆانوواو مەۆووک وئەرک و گرنگووی دەزگووا
ۆیووودیایی بوووۆ ەەناەەەوووانی تەلەیریوووۆن   لە هەرێموووی ەوردسوووتان   کۆنا ەەوووانی ئەنجاۆووودانی و شووووێن وپوووێگە  لە سسوووتمە 
سیاسوویەجیاوازەەاندا خسووتۆتە اوو  لەگەک هۆەارەەاریگەرەەووان ولیکوودانەوەیان تووا گەینووتن بە مەنوود ئەنجوواۆێکی گرنووگ . 

اۆووووووانجی بەرموووووواواوونی و زانیوووووواری زیوووووواتر دەربووووووارەی هاوەووووووائ ەۆۆەەێووووووک ااسووووووااردەی پینکەشووووووکردووە بە ئ
ااوبۆمونەجیاوازەەان سەبارەئ بە بوونی دەزگای ماودیری ۆیدیایی و زانیوی ئاستەنگ و لەۆاەرەەانی بەردەم دروسوت 

 نەبوونی دەزگای ناوبراو.

ەوە  ئاۆوانجی توویژیوەوە   بەشی یەەەۆی توێژیوەوەەە تایەەتە بە یموارمێوەی توێژیوەوە  پیک هواتووە لە گرنگوی تووێژیو 
ەێنووە  تووویژیوەوە   بوووارو سوووورو ەووۆۆەەگە  توووێژیوەوە  ریەووازو ەەرەسووتە  بەەارهوواتوو لە توووێژیوەوەەەدا .  لەبەشووی 
دووەۆوودا، باسووی تیۆرەەووانی ۆیوودیا ەووراوە   بەتووایەەتی هەردوو تیووۆری دەرگوواوان و تیووۆری بەرپرسوویارێتی ەووۆۆەاڵیەتی. 

اچ لە کۆنا ەەان و گەشەەردنی ەەناەەەانی تەلەوریۆن لەهەرێمی ەوردستان دەەرێت. پاشوان هەروەها لەبەشی سێیەۆدا ب
لەبەشی موارەۆدا، باچ لە سیستەۆەەانی ماودێری ۆیدیایی دەەرێت ئەنجاۆودانی لە اووی یاسوا ودەسوەاڵتەوە   لەاووی 

دێری جووەە  ۆیودیایی بوۆ ەەناەەەوانی جێ بەجێکردنەوە   لە اووی ەاتەوە وەپالوەرەەانی پنت پیادەەردنی پردسە  مواو
تەلەیریووۆن لەهەرێموو  ەوردسووتان دەخوواتە اوو .  لەدواهەۆووین بەشوودا بوواچ لە بوووون و نەبوووون و مووۆنێتی دەزگاەووانی 

 ماودێری ۆیدیایی لەهەرێمی ەوردستاندا دەەرێت. 

 یەكەم/ چوارچێوەی گشتی توێژینەوە: اسیب

 گرنگی توێژینەوە:  :١-١
توێژەر، ئەنجاۆدانی توێژیوەوەی لەبارەی بوونی دەزگایەكی ماودێری لە ۆەیدانی ۆیدیایی كوردیدا بەگرنگ زانی، بە 

یریۆن  هەروەها بۆ سەرپەرشتی و رێكخستوی ۆیدیا بەگنتی، بە لهدنی پەیام و ناوەادكی كەناەەكانی تهواتای ولتەركر
پێویستییەكی گرنگی کۆنا ەكانی دادەنێ، كە هۆكاری سەرەكی هەەەژاردنی بابەتەكەیە بەتایەەتی دوای سەرهەەدان و 

ۆكاەی و دواتر ئاسمانی لە ەوردستان، دوای وراوان بوونی یریۆنی للهداۆەزراندنی اۆارەیەكی بێ شوۆار لە كەناەەكانی ته

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141


Journal of University of Raparin                   گۆڤاری زانكۆی راپەڕین                  E-ISSN: 2522 – 7130    P-ISSN: 2410 – 1036 

612 
/JUR Vol.7. No.2, April.2020rnal.uor.edu.krd/index.phphttp://jou 6DOI:https://doi.org/10.26750/Vol(7).No(2).paper2 

ئازادی رادەربڕین ەەكەشێكی نائاسایی خوەقاندووە لە وەزای راگەیاندن لە هەرێمی كوردستان دا. گرنگ  هەبوون  
دەزگا  ماودێری ۆیدیایی وادڵ بیویوی داۆەزراوەو ەەناەەەانی ماودێری ۆیدیایی لە هەرێم  ەوردستان بە گرنگ 

 ەزانرێت، هەۆوو ئەو گرنگیانە بوونەتە ئەنجاۆدان  ئەم توێژیوەوەیە.د
یریۆنە لە هەرێمی لهگرنگی ئەم توێژیوەوەیە، لەپێواو رێكخستوی سەردەۆیانەی پەیام و كارو مازكی كەناەەكانی ته

ەوەو گەشەكردنی كوردستان، بەزركردنەوەی ئاستی كوالێتی ناوەادكی پەیام و پڕدگراۆەكانیان، هەروەها بەرزكردن
ئاستی رداناۆەنووسان و راگەیاندنی كوردی یە، تا بەێتە هۆكارێك بۆ كەۆكردنەوەی گروت و زیانە سیاسی و 

 یریۆنەوە دروست دەبن.لهكۆۆەاڵیەتی و كلتووری و نەتەوەیی و دەروونییەكان كە لە رێگەی پەیاۆی كەناەەكانی ته
 
 : كێشەی توێژینەوە:٢-1

دێری ۆیدیایی بۆ ەەناەەەانی تەلەیریۆن لە هەرێم  ەوردستان، وەزوازی ادەی ئەویاساو نەبوونی دەزگای ماو
داۆەزراوانە  ەە ردەی ماودێری و رێکخستوی ۆیدیاو ەاری رداناۆەوانی و ەەنالەەانی تەلەیریۆن دەبیون لە هەرێم  

 ەوردستان.
 
 : ئامانجی توێژینەوە:٣-1

تایەەتمەندبوون و مارەسەركردنی وردەكاری هەنگاو دەنێت، تینك دەخاتە سەر توێژیوەوەی زاستی لە ئەۆڕددا، ییبەرەو 
 هۆكارو ئەنجاۆەكانی، هەروەها ئاۆانجی دەرخستوی راستییەكان و بەدەستنێوانی مارەسەرە بۆ كێنەیەك  .

 ئاۆانجی توێژیوەوە خۆی دەبیوێتەوە لە:
 هەرێمی كوردستان. یریۆن لەلهپێگەو ردەی دەزگای ماودێری بۆ كەناەەكانی ته -
دەستوینانكردنی هۆكارو ئاستەنگەكانی نەبوونی دەزگایەكی ستاندار بۆ ماودێری بە ۆەبەستی سەرپەرشتی و  -

 یریۆنی لۆكاەی و ئاسمانی لە هەرێمی كوردستان.لهرێكخستوی كەناەەكانی ته
یی، وەكو هۆكارە كاریگەرەكان بۆ سەر لێكدانەوەی پرسەكانی سیاسی، ئابووری، كۆۆەاڵیەتی، یاسایی، ئیتیكی و پینە -

 ۆیدیای كوردی.
زانیوی گۆشەنیگاو تێڕوانیوی كەسانی پساۆاو ئەكادیمی بواری راگەیاندن و ۆاۆۆستایانی زانكۆو یاساناچ و زیەنی  -

 یریۆن بەتایەەتی.لهوەرۆی داۆەزراوەكانی پەیوەندیدار بە بواری راگەیاندن بەگنتی و ته
یریۆن لە هەرێمی لهەاڵەەكردن و هەوەدان بۆ دروست بوونی دەزگای ماودێری بۆ كەناەەكانی تهرێگەخۆشكردن بۆ گ -

كوردستان، بە ئاۆانجی كەۆكردنەوەی گروت و ئەو كێنانەی كە لە ئەنجاۆی پەخر و بەوكردنەوەی پەیاۆی ناپینەیی 
 یریۆن دروست دەبن.لهكەناەەكانی ته
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یریۆن لە هەرێمی كوردستان بەشێوەیەكی سەردەۆیانەو هاومەرخ كە گونجاو لهتهرێكخستوی داۆەزراوەو كەناەەكانی  -
 بێ لەگەڵ خواست و ئارەزووی جەۆاوەرو كلتووری كۆۆەەگەی كوردی لە هەرێمی كوردستان.

 
 : میتۆدی توێژینەوە:٤-1

دن و شیكردنەوەو ئەم توێژیوەوەیە لە رووی ۆیتۆدەوە بە وەسفی دەاۆێردرێت،ییۆیتۆدی وەسفی ئاۆانجی وێواكر
هەەسەنگاندنی دیاردەكەیە، یاخود هەەوێستێكی دیاریكراو دەستوینان دەكائ لەسەر تایەەتمەندی دیاریكراو لە واكتە 
مەسااوە پەیوەندارەكان بە سروشتی دیاردەكەو لێكۆەیوەوە لەبارەیەوە، وەك جەختكردنە سەر وەسفی تەواو و وردی 

ە زانستییەكان، لێكدانەوەیان بە رێگەیەكی بابەتیانە كە لەگەڵ پێدراوە كردارییەكانی دیاردەكە لەپێواو گەینتن بە ئەنجاۆ
دیاردەكە بگونجێت  . توێژەر  ۆیتۆدی وەسفی هەەەژاردووە تا بە زانیارییە پەیوەندارەكان بە ردەی دەزگای ماودێری 

لهودێری ۆیدیاییە بۆ كەناەەكانی تهۆیدیایی و مارەسەری كێنەی سەرەكی توێژیوەوەكە بگائ. كە نەبوونی دەزگای ما
یریۆن لە هەرێمی كوردستان، بەوهۆیەوە توێژەر وەسفی بابەتی توێژیوەوەكەی لەناو بواری شوێن و كاتی 

 توێژیوەوەكەدا كردووە.
ئەم توێژیوەوەیە هەوەی داوە لە رێگەی رووپێوكردنەوە لە پرسی نەبوونی داۆەزراوەیەك بۆ ماودێری و رێكخستوی 

یریۆن لە هەرێمی كوردستان بكۆەێتەوە، هەر لەو رێگەیەوە زیەنە بەهێرو زوازەكانی پرچ و لهەكانی تهكەناە
 رەهەندەكانی كێنەی توێژیوەوەكەی دیاریكردووەو كردوویەتە هۆیەك بۆ گەینتوە ئەنجاۆێكی دروست.

 : كەرەستەكانی توێژینەوە:٥-1
 ەكارهاتووە بریتین لە: ئەو رێگەو ئاۆرازانەی لە توێژیوەوەكەدا ب

وۆاۆی راپرسی ییكۆۆەەێك پرسیارو بەدواداموونی هەۆەجۆرو پەیوەندارە بەەێنە  توێژیوەوەەە،    وۆاۆی راپرسی:1
بەشێوەیەك ئەو ئاۆانجانە بێوێتەدی كە لەبەراەوەندی ەێنە   توێژیوەوەكەدا بێ، پاشان خستوە بەردەستی ئەو 

 لەو تاكانەی كە وەك نموونەوساۆاڵ بۆ توێژیوەوەكە دەستوینان كراون  . پرسیارانە بۆ كۆۆەەێكی دیاریكراو 
ییتێەیوی ەردن، پردسە  ماودێری وسەرنجدانی جموجۆەی دیاردەو حاەەئ وەینەیەەە  بە ۆەبەست     تێەیوی كردن:٢

ارە بە ئاۆان  ددزیوەوە  واەتەرەەانی دروست بوونی، لەپێواو ددزیوەوە  مارەسەری گونجاو و وەاڵۆدانەوە  پرسی
ەراوەەان  ، تێەیوی ەردن دەروەت  رەخساند ەە لەنریکەوە سەرنجی كردارو رەوتارو گفتوگۆو پەیوەندییەكان وااو 
بۆمون و كاریگەرییەكانی ەێنەەە بدەین لەسەر باروددخی سروشتی كۆۆەەگەی توێژیوەوەكە. لە اێگە  تێەیوی ەردنەوە 

كی دەرەكی باروددخ و كەشی سروشتی بابەئ و كێنەكە هەست پێ بکەین، توانیمان بەبێ دەستوەردانی هەر زیەنێ
 هەروەها سەرنجدان لەەۆی زیەنەكانی ەێنەەەوەۆەردنەوە  زانیاری لەبارەیانەوە. 

   ماوپێكەوتن3

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141


Journal of University of Raparin                   گۆڤاری زانكۆی راپەڕین                  E-ISSN: 2522 – 7130    P-ISSN: 2410 – 1036 

614 
/JUR Vol.7. No.2, April.2020rnal.uor.edu.krd/index.phphttp://jou 6DOI:https://doi.org/10.26750/Vol(7).No(2).paper2 

 : كۆمەڵگەو سنووری توێژینەوە:٦-1
 كۆۆەەگەو سوووری توێژیوەوەكە بەسەرسێ بواردا پۆلێن كراوە:

وێژەر هەرێمی كوردستانی وەك شوێوی جوگراوی توێژیوەوەكە دەستوینان كردووە، ۆەبەست لە   بواری شوێن/ ت1
 دهۆك  دەگرێتەوە. -سلێمانی -هەرێمی كوردستان هەرسێ پارێرگای یهەولێر

  بواری ۆردیی/ ساۆاڵی ۆردیی بۆ توێژیوەوە، ۆەبەست لە وەرگرتوی بەشێكە لە كۆۆەەگەی سوووری توێژیوەوەكە تا 2
رێساو شێوازی زانستیانە بكرێتە ساۆاڵێكی راستەکیوەی مین و توێژەكانی كۆۆەەگە لە بواری یردەی دەزگای بەپێی 

 یریۆن لە هەرێمی كوردستان وە كە خۆی لە راپرسی و ماوپێكەوتن دەبیوێتەوە.لهماودێری بۆ كەناەەكانی ته
كائ، توێژەر رێكەوتی ئەنجاۆدانی توێژیوەوەكە   بواری كائ/ زیەنی تیۆری توێژیوەوەكە لە رووی دەستوینانكردنی 3

یریۆن بە زەرورەئ له ەیە  هەرمەندە توێژەر بوونی دەزگای ماودێری بۆ كەناەەكانی ته2019دەستوینان دەكائ كە ی
 دەزانێ بۆ هەۆوو سەردەۆەكانی بواری ۆیدیا لە هەرێمی كوردستان.

 
 : پرسیارو گریمانەی توێژینەوە:٧-1
یاساو رێسا بەركارەكانی راگەیاندن لە هەرێمی كوردستان، لە توانایاندایە ئاسانكاری بۆ داۆەزراندنی  رێومایی و -1

 دەزگای ماودێری و رێكخستن بۆ جووەەی ۆیدیا لە هەرێم  ەوردستان بكەن؟ یاخود بەپێنەوانەوە رێگرن.
دستان، دەتوانێ ردەی خۆی بەیوی لە یریۆن لە هەرێمی كورلهداۆەزراندنی دەزگای ماودێری بۆ ەەناەەەانی ته -2

 یریۆن؟لهسەرپەرشتی وولتەرەردن  پەیاۆی كەناەەكانی ته
یریۆن لە هەرێمی لهیرەشوووچ و پڕداە پێنویازكراوەكان  بۆ داۆەزراندنی دەزگای ماودێری بۆەەنالەەانی ته -3

ەرپرسیارێتی كۆۆەاڵیەتی؟ یاخود بۆ كوردستان، لەپێواو راگەیاندنێكی بابەتی و پینەییە؟  بە لەبەرماوگرتوی ب
 بەرتەسكردنەوەی ئازادی رادەربڕیوە بە پاساوی پاراستوی ئاساینی نینتمانی و نەتەوەیی و كۆۆەەگە؟

یاساكانی رداناۆەوانی و راگەیاندن لە هەرێمی كوردستان، گرەنتی، وەراهەۆكردنی دروست بوونی دەزگایەكی  -4
 دەكائ؟ یریۆنلهماودێری بۆ كەناەەكانی ته

 
 و چەمكەكانی توێژینەوەپێناسه: دووەم باسی

 : میدیاو ئەركەكانی میدیا:2-1-1
 ۆیدیا لە یۆعجم المصطلحائ األعالۆیە  بەم جۆرە پێواسەی ۆیدیا كراوە:

ییئەو ناوەندە هاومەرخەیە كە دەتواندرێت بەهۆیەوە پەیام ئاااستەی جەۆاوەر بكرێت، دەتواندرێت لە رێگەیەوە  -
وون و زانیارییەكانیان پێ بگەێودرێت، لە هەر كوێ بن لە رێگەی ناوەندێكی ۆیدیاوە وەك ئاۆرازەكانی بیوراو و راوبۆم
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بیستراو و ماپكراو كە ئەركی راگەیاندن و ئاراستەكردن و اێومایی و هۆشیاركردنەوەو ادشوەیری كردن و اەواجی 
  .601، ک١٩٩٤پێدان دەبیون   ید. كرم النلەی  

 
 دیا:چەمكی می

ئەو پڕدسە رداناۆەنووسیەیە، كە بە ئاگابوونی هەواەوێری رداناۆەوانی بە زانیاری بایەخدار دەست پێ دەكائ، 
زانیارییەك كە شایەنی بەوكردنەوەو گواستوەوە بێ، پاشان کۆنا ە یەك لە دوای یەكەكانی دێت، كۆكردنەوەی زانیاری لە 

وەوەو دواتر بەوكردنەوەی لە رێگەی ئاۆرازو هۆكارەكانی ۆیدیاوە بۆ سەرماوەكانیەوە، گواستوەوەو وەرگرتن و دااشت
  .41، ک٢٠٠٨زیەنێك كە بەزیەوە جێی ۆەبەست و بایەخ پێدانە زی ید. ساۆی زوبیان  

واتە بۆ ناوەادك و پەیاۆی ۆیدیایی، بوونی دەستەیەك یان گرووپێك یاخود جەۆاوەرێك دەبێ هەبێ كە بایەخ بە 
دائ، گرنگترین لە گرنگەكان جیابكاتەوە، لە رێی ئەو رداناۆەنووسانەشەوە كە لە نێوان گۆاەپانی زانیارییەكان ب

  .68، ک٢٠٠٩بەوكردنەوە یان پەخنكردندا دەكەوێتەوە، راگەیاندن دروست دەبێ ید. واروق خالد  
 ئەركەكانی میدیا: -
 دەین:ۆیدیا مەندین ئەركی هەیە، كە دەكرێت ئاۆااە بە گرنگتریویان ب -

ئەركی ۆیدیایی خۆی لە كۆكردنەوەی هەواڵ و داتاو زانیاری وێوەو پەخنكردنیان دەبیوێتەوە، دوای هەەەژاردن و 
رێكخستویان لە موارمێوەی ئیتیكی ۆیدیایی و پاشان بەوكردنەوەی. لەپێواو پەرەسەندنی كۆۆەاڵیەتی و خرۆەتكردنی 

 كۆۆەەگە  لەشێوە  
نتن، وە زەۆیوەسازی بۆ گەشەەردن  ۆردیی لە رێگە  بەرناۆەو پردگراۆی ردشوەیركردن دیالۆگ و گفتوگۆو لێكتێگەی -

و پەروەردەیییەوە  وەبایەخدان بە بەرهەۆی وكری و اای جۆراوجۆر  پاراستی زۆان و گەشەپێدانی ەلتور  هەروەها 
  .196، ک١٩٨٥خۆشی و كائ بەسەربردن ید. ۆصطفی المصعودی  

 
 ڤزیۆن:لهەركەكانی، خەسڵەتەكانی تهڤزیۆن و ئله: ته2-1-2
 ڤزیۆن:لهكانی موڵكایەتی كردنی تهشێوازو جۆره 
یریۆن، ئاۆرازێكی ۆیدیایی گنتی و كەناەێكی جەۆاوەرییە، هۆكارێكی گەیاندنی بەهێری ۆیدیاییە بۆ سەرجەم ئاستە لهته

  .13، ک٢٠٠٩جەۆاوەرییە یۆولود زاید طیب   جیاوازەكان و مین و توێژەكانی كۆۆەەگە، كاریگەرترین هۆكانی پەیوەندی
یریۆن بەهێرو لهلەگەڵ پێنكەوتوی زانستی تەكوەلۆایای بەردەوام،وە سەرهەەدان و گەشەكردنی جینانگیری ۆیدیایی، ته

بە تواناتر بوو. هەۆینە پانتایی بیوەرانی لە زیادبووندایەو بەربەستە جوگراوییەكانی تێاەااندووە بەهۆی ۆانگە 
كردەكان و كارلێكردنی لە رێگەی كێەڵ و وایەرلێس و ئیوتەرنێت گەشەی خێراتری بەخۆوەدی، بەاادەیەك هەۆوو دەست
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بەربەستەكانی تێاەااندوو مووە ناو ایانی تاك و كۆۆەەگە بەگنتی، بەەكو بۆتە ناوەندێكی گەیاندن كە زیەنە ئەرێوی و 
  .١٦٢، ک١٩٩٩رن  نەرێوییەكانی زدر وراوانترو كاریگەرتر بوون یجون ەو

 
 ڤزیۆن:لهئەركەكانی ته

یریۆن رایان لهۆیدیای بیوراو وەك یەكێك لە ناوەندە گرنگەكانی ۆیدیا، مەندین ئەركی لەخۆ گرتووە، ئەو ئەركانەی ته
دێكیان دەپەاێوێت وراوانترو هەۆەاەنگترن لەو ئەركانەی ناوەندەكانی دیكەی ۆیدیا ئەنجاۆی دەدەن كە لێرەدا ئاۆااە بە هەن

 دەدەین:
 گرنگترین ناوەندەەانی پەیوەندی كردنە. -1
 ناوەندێكی مازك و هەۆەاەنگە بۆ دروستكردنی بیروااو لێكدانەوەو ئاراستەكردن. -2
 ئەركی ردشوەیری یە. -3
  .٣٩، ک١٩٧١یجولد جاک   ئەركی وێركردن و پەروەردەیه -4

 ڤزیۆن:لهخەسڵەتەكانی ته
ەئ لەخۆ دەگرێت، كە وایان كردووە لە هەر ناوەندێكی دیكەی ۆیدیا جیاواز بێ لەبەرئەوە  یریۆن مەندین خەسڵلهته

ڵ زەۆەندا كاردەكائ، وەك لە رووبەردا، ۆیدیایەكی ئاوێتەیە لە بیوین و بیستن، وە پەیوەستە بە كاتەوە زیاتر لەگه
دەروەئ نییە بۆ هەەەژاردنی بەشێكی دیاریكراو.  یریۆن لە كاتێكی دیاریكراو پەخر دەكرێن ولهبەوهۆیەوە بەرناۆەكانی ته

یان گەاانەوە بۆ ئەو بابەتەی كە بیوەر بیویوێتی، تەننا لەوكاتەدا نەبێ كە بە ییدیۆ تۆۆاركرابێ یاخود لە دووبارە 
یریۆنەكان بەرناۆەكانیان دووبارە بكەنەوە بۆ ردای لهپەخنكردنەوە بەیورێت. هەر ئەو هۆكارەک پاەوەرە كە ته

  .١٦٧، ک١٩٩٩واتریجون ەورن  د
 یریۆن، ناوەندێكی ئاەۆزەو تێنووی زدری بۆ كارپێكردن دەوێت.لهته -
یریۆن و وەك سەرماوەیەكی داهائ زیاتر لە ناوەندەكانی تری ۆیدیا سوود لە ریكالم وەردەگرێ و دەتوانێ پنت لهته -

 بە داهاتەكەی بەەستێ.
ارەسەركردنانەوەیە كە وۆاۆی گێڕانەوەیان هەیە زیاتر لە شێوەكانی لێكدانەوە  لە یریۆن  ئارەزووی بەزی ئەو ملهته -
یریۆن.. زۆانی وێوە بەسەر ئەکڵ و ماوی ۆردیدا زاڵ دەبێت بەتایەەتی دوای بەوبوونەوەی كەناەی ئاسمانی و هاتوی لهته

  .128-127، ک٢٠٠٦سەردەۆی ۆانگە دەستكردەكان ید. تیسیر احمد أبو عرجه  
یریۆن  توانای گواستوەوەی بیوەرانی بۆ جێگاگەلێك هەیە كە زەحمەتە لە شوێوە ئەسڵیەكانیان یان لهته -

 سروشتییەكانیانەوە بەیورێن یاخود هەر بتوانن بنوە ئەو شوێوانەوە.
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یریۆن  وەك رەگەزێكی بوەاەتی پنت بە وێوە دەبەستێت كەۆتر پنت بە وشە دەبەستێ كە بە خاەێكی لهته -
یریۆندا لە ناوەندەكانی تری ۆیدیا لهرنجڕاكێر زی بیوەر ئەاۆار دەكرێ هەروەها توانای گەینتن بەجەۆاوەر لە تهسە
  . 7، ک٢٠٠٧زیاترە یصەاح ۆجيد،  زدر
 

 رێمی كوردستانههڤزیۆن لهلهكردنی تهشهكانی دروستبوون و گهقۆناغه: مسێیه باسی
 
 ڤزیۆن لە هەرێمی كوردستان..لههقۆناغەكانی گەشەكردنی ت -
یریۆن وەك بەشێكی دانەبڕاوە لە ایانی رداانەی خەەك و شارستانیەتی جینانی بەشێوەیەكی یەكسان لە هەۆوو لهته

  . 25، ک٢٠٠١شوێوێك وەك یەك پێنوەكەوئ. ید. خالد حەیب الراوی، 
 

 :1991ڤزیۆنی كوردی لە پێش ڕاپەڕینی ساڵی لهیەكەم/ سەرهەڵدانی ته
یریۆنی كوردی زدر دوور نییە، ۆێژووەكەی دەگەاێتەوە بۆ سااڵنی شەستەكانی سەدەی بیست، كە لە لهۆێژووی ته -

یریۆنی له  ته18/11/1968 ، هەرلەوساەەدا لە رێكەوتی ی1968دوای هاتوی راێمی بەعس بۆ سەر دەسەاڵئ لە ساەی ی
 ریۆنی كوردی نەبوو لە هەر موار پارمەی كوردستانی گەورە.یلهكەركووك داۆەزرا، كە تا پێر ئەو بەروارە ته

یریۆنی كەركووك بەرناۆەكانی پەخر دەكرد بە زۆانی كوردی یشێوەزاری كرۆانجی خواروو، عەرەبی و سریانی و لهته
ران   زدریوەی بەرناۆەكانی بە زۆانی كوردی پەخر دەك1970 ی ئاداری ی11توركمانی ، بەاڵم دوای رێككەوتوواۆەی ی

  .25، ک٢٠٠٧یسەباح ۆەجید، 
یریۆنی كەركووك بێ ئاۆان  نەبوو وە لەاێر ماودێری و سەرپەرشتی راێمی دەسەاڵتداری لهبێگوۆان داۆەزراندنی ته

ئەوكاتەوە بەاێوە دەبرا، لەگەڵ ئەوەی گرنگی زدری دەدا بە بواری هونەرو گۆرانی و ۆیوزیكی كوردی، بەاڵم لەاێر 
  بەدواوە 1974ەپەای لەپێواو خرۆەتكردن بە بیری شویێوی و بەعسیرم بەتایەەتی لە دوای ساەی یماودێری تووندا تێد

  لە دوای رزگاركردنی عێراق وەۆتایی دەسەاڵتی راێم  2003سانسۆاو ماودێری زیاتر  خرایە سەر، تا ساەی ی
  .28، ک٢٠٠٧یریۆنی ناوبراو لەەار وەستا یسەباح ۆجید، لهبەعس، پەخنی ته

یریۆنی ۆووسڵ كرایەوە كە ۆاوەی پەخنی تەننا دوو كاتژۆێرو نیو بوو، له  بەشی كوردی لە ته1978ساەی ی لە
  دواترداخرا، پاشان لە ساەی 1990یریۆنە پەخنی بەردەوام بوو تا ساەی یلهبەشێوەزاری كرۆانجی اووروو بوو، ئەم ته

زۆانەكانی كوردی و عەرەبی و سریانی بەردەواۆی هەبوو    دووبارە دەستی بە پەخنی بەرناۆەكانی كردەوە بە1992ی
  دا.2003تا رووخانی راێمی بەعس و ئازادكردنی عێراق لە ی
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یریۆنی ۆووسڵ یبەشی كوردی  لە رووی ستراتیژو ئاۆان  و ماودێری راستەوخۆی دەسەاڵتتدا بووە لە رووی لهته
، ٢٠٠١خالد حەیب الراوی،  دەسەاڵتی راێمی ئەو سەردەۆە ید. ئاۆااەنەدان بە هەستی كوردایەتی و خرۆەتكردنی بیروااو

  .114ک
 . 1991ڤزیۆنی كوردی لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی لهدووەم/ سەرهەڵدانی ته

  وە گەاانەوەی سەرجەم پارتە كوردییەكان بۆ ناو شارەكانی 1991دوای راپەایوی گەلی كوردستان لە ئاداری ی -
  بڕیاری هەەەژاردن درا 1992ندنی بوكەو بارەگاكانیان تیایدا، پاشان لە ساەی یهەرێمی كوردستان و داۆەزرا

بەشێوەیەكی دیموكراسی بۆ داۆەزراندنی پەرلەۆان وحكووۆەتی هەرێمی كوردستان و بە داۆەزراوەییكردنی سەرجەم 
 كایەكانی حوكمڕانی.

یریۆنی كوردی بەگنتی لە هەرێمی كوردستان، لهپڕدسەی هەەەژاردن بووە هۆی دانانی بەردی بوا ەی راگەیاندن و ته
یریۆنی ناوخۆییان لە شارە گەورەكان داۆەزراندبوو لههەرمەندە پێنتر لێرەو لەوێ پارتە سیاسییەكان مەند كەناەێكی ته

وەك سەرەتایەك بەۆەبەستی بانگەشە بۆ كارو مازكی و پڕدگراۆی حربەكانیان وەك خۆناساندن بە جەۆاوەرێكی 
لە پێنوو، هەروەها بە ئاۆانجی خستوەاووی پالنی داهاتوویان و گەیاندنی پەیاۆیان بە جەۆاوەرەكانیان یئەۆیر  وراوانتر
  .36، ک٢٠٠٥ناۆیق، 

  داۆەزرا لە شاری سلێمانی لەزیەن یەكێتی نینتمانی ١١/٩/١٩٩١یریۆنی ناوخۆ لە دوای راپەاین لە یلهیەكەم ته
یریۆنی گەلی ەوردستانیەەناەی دهۆک  لهەلی ەوردستان . دواتر لەهەۆان ساەدا تهیریۆنی گلهكوردستان بەناوی یته

بەردەوام بوو ەە لەزیەن ۆەەەەندی موار  یەەێتی نینتمانی ەوردستان سەرپەرشتی دەەرا. یسه ١٩٩٤داۆەزرا  تاساەی 
  .32ک ٢٠٠٧باح ۆجید، 
یریۆنی له  یتهK.tvدیموكراسی كوردستان داۆەزرا. هەروەها ی یریۆنی پارتی  لە دهۆك، لەزیەن پارتی گەلیلهپاشان یته

   لە پیرۆام داۆەزرا لەزیەن یپ. د. ك .14/5/1992كوردستانی ۆەركەزی  لە ی
   بەردەوام بوو.1994  لەزیەن پارتی دیموكراتی كوردستان داۆەزرا تا ساەی ی1992  لە سلێمانی لە ئەیلوولی یK.tvی -
  1994بۆ  1993اەی شارەزووری پارتی گەلی دیموكراتی كوردستان داۆەزرا لە ۆانگی نیسانی ییەكگرتن  كەن tvی -

 بەردەواۆی هەبوو.
 وام بوو.رده  به1994بۆ  1993ی ی10یەكگرتن  كەناەی دهۆكی پارتی گەلی دیموكراتی كوردستان بوو لە ۆانگی  tvی -
را لەزیەن یداود با ستانی  كە وەك سیاسییەكی سەربەخۆ   لە شاری دهۆك داۆەز19/1/1996ۆاوی ۆردڤ  لە ی tvی -

  32، ک٢٠٠٧خۆی ناساندبوو. یۆحمد وريق حسن، 
یریۆنی تری ناوخۆ داۆەزراند، بەاڵم زدریوەی ۆاوەی له  مەندین ته1997تا  1991جگە لەۆانە لە ۆاوەی سااڵنی ی

ەۆان بۆ كردن ئێستا لەكار وەستاون بەهۆی شەای پەخنیان زدر كورئ بوو، شایانی باسە ئەۆانەی كە لەسەرەوە ئاۆاا
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ناوخۆوە، هەندێكی تریان بەهۆی کەیرانی داراییەوە نەیانتوانی بەردەوام بن. بەاڵم مەند كەناەێكی دیكە هەن كە تا ئێستا 
 پەخنیان بەردەواۆەو كەناەی سەركەوتوون لە ۆەیدانی راگەیاندنی كوردیدا لەوانە:

  لەزیەن یەكێتی نینتمانی كوردستانەوە داۆەزرا، 1991ستان  كەناەی سلێمانی كە لە ساەی ییریۆنی گەلی كوردلهیته -
یریۆنی كوردی ناوخۆ دادەنرێ لە شاری هەولێر. له  كە بە یەكەۆین ته1992هەۆان كەناڵ لە هەولێر داۆەزرا لە ساەی ی

  38-37، ک٢٠٠٧باح ۆجید، یسه
 یپ. د. ك  داۆەزرا.  لەزیەن 3/5/1992  دهۆك لە یK.tvی -
 ، 14/5/1992لە هاویوەهەواری پیرۆام ەە پێنتر ئاۆااەۆان پێدا لەزیەن یپ. د. ك  داۆەزرا لە ی -  ۆەركەزیK.tvی -

 یریۆنی گواڵن بوون بە یەك بەناوی یكەناەی ئاسمانی زاگردچ .لهیریۆنە لەگەڵ تهله  ئەم ته2005پاشان لە ساەی ی
یریۆن له  لەزیەن حربی شیوعی كوردستان داۆەزرا، هەۆان ته23/10/1992ێمانی كە لە یئازادی  كەناەی سل tvی -

   داۆەزرا.6/10/1997كەناەی دهۆك لە ی
   لەزیەنی پارتی پارێرگارانی كوردستان داۆەزرا.1992پارتی پارێرگاران  كەناەی هەولێر لە ۆانگی شوباتی ساەی ی tvی -
   لەزیەن یپ. د. ك  لە ئاكرێ داۆەزرا.25/4/1993ئاكرێ  كە لە ی tvی -
  داۆەزرا لەزیەن برووتوەوەی ئیسالۆی كوردستان، لە 1993برووتوەوەی ئیسالۆی  كەناەی بێتواتە كە لە ساەی ی tvی -

 دوای شەای نێوان برووتوەوەی ئیسالۆی و یەكێتی نینتمانی كوردستان بارەگاكەی گواسترایەوە بۆ هەەەبجە.
   داۆەزرا لەزیەن یپ. د. ك . 9/11/1994دەروازەی راپەاین لە ی   كەناەیK.tvی -
   داۆەزرا لەزیەن حربی زەحمەتكێنانی كوردستانەوە.1993زەحمەتكێنان  كەناەی هەولێر كە لە ۆانگی ئاداری ی tvی -
وە داۆەرزا، هەۆان   لەزیەن یەكگرتووی ئیسالۆی كوردستانە16/3/1995یەكگرتووی ئیسالۆی  كەناەی هەولێر لە ی tvی -
یریۆن كەناەی دەربەندیخان له  هەۆان ته1998  داۆەزرا، هەروەها لە ساەی ی1/7/1995یریۆن كەناەی سلێمانی لە یلهته

 داۆەزرا.
  لەزیەن حكووۆەتی هەرێمی كوردستانەوە لە شاری هەولێر داۆەزرا، كە 1992هەرێم  لە ۆانگی ئابی ساەی ی tvی -

  پەخنی گەینتە شارەكانی دهۆك و 2005ۆنی حكووۆەتی هەرێمی كوردستان بوو كە لە ساەی ییریلهیەكەۆین ته
 سلێمانی و كەركووك.

یریۆن و كەنااڵنە زۆانحاەی حرب و پارتە داۆەزرێوەرەكانیان بوون لە سەرەتای لهشایانی باسە زدریوەی ئەو ته
یریۆن و راگەیاندنی له  كە بە سەرەتای لە دایكەوونی ته1997بۆ  1991دروستەوونیانەوە بەتایەەتی لە ۆاوەی سااڵنی ی

كوردی دادەنرێت، بەاڵم هەر حرب و زیەنێك بەجیاوازی بیرو بۆموون و ئایددلۆایاوە چ عیلمانی بێ یان ئیسالۆی یان 
یریۆنی هاوشێوە لهیریۆنێكی داۆەزراند، پاشان لەشارەەان  تری ەوردستان مەندین ەەناەی تهلهنەتەوەیی، هەر پارتەو ته
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لە رێەازوپەیام داۆەزران تەننا لەپێواو بەوكردنەوەو خرۆەتكردن بە ئایددلۆایاو پەیڕەو و پڕدگراۆەكانیان یصەاح ۆجید، 
  .41-39، ک٢٠٠٧

 
 ڤزیۆنی ئاسمانی )سەتەالیت( كوردی لە هەرێمی كوردستان:لهسێیەم/ سەرهەڵدانی ته

ردەۆێكی نوێی هێوایەكایەوە چ لە رووی گەشەكردنی خێرایی بواری راگەیاندن و یریۆنی ئاسمانی كوردی سەلهكەناەی ته
یریۆنی كوردی وە چ لە رووی بەرەوپێنەردنی ددزی كوردو ناساندنی زیاتری بە جینانی دەرەوە، وە ئاشواكردنی لهته

  193، ک٢٠٠٣زیاتری جەۆاوەری كورد بە دنیای دەرەوە. یۆحمود وەندی، 
 : Kurdistan tvی كوردستان   كەناەی ئاسمان١
 : Kurdsat  كەناەی ئاسمانی كوردسائ 2
 : Zagros tv  كەناەی ئاسمانی زاگردچ 3
 : Vin tv  كەناەی ئاسمانی یین 4
 : Speda tv  كەناەی ئاسمانی ساێدە 5
 : Payam tv  كەناەی ئاسمانی پەیام 6
 : KNN  كەناەی ئاسمانی 7
 : Gali Kurdistan  كەناەی ئاسمانی گەلی كوردستان 9
 :Korek tv  كەناەی ئاسمانی كۆاەك 10
 :Kanal 4  كەناەی ئاسمانی كەناڵ موار 11
 :NRT  كەناەی ئاسمانی 12
 :Kirkuk tv  كەناەی ئاسمانی كەركووك 13
 :Kurdmax  كەناەی ئاسمانی كوردۆاكس 15
 :Badinan sat  كەناەی ئاسمانی بادیوان سائ 16
 : Rudawداو   كەناەی ئاسمانی روو17
 :Rega  كەناەی ئاسمانی رێگا 18
 : WAAR tv  كەناەی ئاسمانی وار 19
 :WAAR SPORT Tv  كەناەی ئاسمانی وار ساۆرئ 20
 :K24  كەناەی ئاسمانی 21
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 وهوانییهڕووی زمانهچاودێری له :چوارەم باسی
ون و خۆپارێری و بیوین و لەبەرماوبوونی شتێك واتە پاراستوی شتێك وە پاسەوانی كردنی، هەروەها واتای ئاگاداری بو

  .3، ک٢٠٠٦یسعید یوسف كالب، 
وشەی ماودێری لە وەرهەنگی یۆختار الصحاح  هاتووە: بە واتای پارێرگاری و ماودێری یۆحمد بن ابی بكر الرازی، 

  .252، ک١٩٨١
ن كۆۆەەە كەسێك یاخود دەستەیەكی لە رووی زاراوەوە ماودێری ییواتە كۆنتڕدەكردن و ئاااستەكردن، كە كەسێك یا

وەرۆی یا ناوەرۆی دەیكائ سەبارەئ كارێ یان بابەتێ یاخود رەوتارێك كە بەپێی رێكخستن و پێوەر لەسەری 
 ,maatرێككەوتوون بۆ نەهێنتوی هەەەو بەویڕددانی كائ و دەراۆەتی دارایی لەپێواو گەینتن بە ئاۆانجی دیاری كراو  . ی

2010 online  
 

 زگای چاودێری:مك و پێناسی دهچه -٤:٢
ماودێری لە كۆۆەەگەدا ییئاۆرازێكی بونیوەییە بۆ ماودێری كارو مازكییەكان و ددزیوەوەی كەم و كورتییەكان لە هەۆوو 

  ١٦، ک٢٠١٣بوارەكاندا، رێكخستوی جوەەی ایانی كۆۆەاڵیەتی و هێوانەدی ئاۆانجە بااڵكانی كۆۆەەگە  . ید. هێرک رسوک  
 ، هۆی Censorship -  زدرجار تێكەڵ دەكرێت لەگەڵ وشەی یسانسۆاSurveillaence -بە واتای یالمراکەةماودێری 

ئەم هەەەیە ئەوەیە وشەی ماودێری یسانسۆر  وشەیەكی زتیوییە لە بوەۆادا بە واتای یبڕیاردان  هەەسەنگاندن یاخود 
بووە، دواتر واتاەە  گۆاا بۆ یرێگری و رێوەدان  بە خەۆەندن  دەهائ، واتە مەۆکی هەەسەنگاندنی لە سەرەتادا تێدا 

بەوكردنەوەی بیروباوەا یان ااو وبۆموون یاخود بەرهەۆێكی ئەدەبی  هونەری  سیاسی  ئاییوی و وەلسەوی. 
لەواوانگەیەوە گۆشەنیگای سستمی سیاسی یا ئاكاری دەسەاڵتی وەرۆاندار، ۆەترسیدارن یان زیانەەخنن یاخود 

ئەۆانەدا مەۆكی یماودێری  لە بوارە جیاجیاكان و مازكییە جۆراوجۆرەكان بەكاردێت بەپێی شوێوی  هەاەشەن، لەگەڵ
 وشەكە لە بوارەكەدا دەگۆاێت.

وشەی یماودێری  لەزیەن سیاسەتمەدارو یاساناچ و ئابووریواچ و راگەیاندنكاران بەكارهاتووە هەریەك بەپێی 
راددەیەك دوورە لە نموونەی بااڵو راستەکیوەی وشەكە، هەریەك بەپێی  كارەكەی پێواسەی جیاجیایان داناوە، كە تا

  .16، ک٢٠٠٣جۆری پساۆای و كارەكەی وەسفی كردووە یحسن عماد ۆكاوی  
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 چاودێری لە پێناسەیەكی گشتیدا:
ی بەجێگەیاندن بریتییەییلە ئەركێكی كارگێڕی گرنگ و پێویست لە بوارێكدا، بۆ بڕیاردان لەسەر رادەی سەركەوتوی كردار
  11، ک١٩٨٦و تەواوكردنی ئەو ئاۆانجەی پێنتر پالنی بۆ دانراوە لە ۆاوەیەكی پێوانەییدا  . ید. ۆحمد السید السرایا، 

هەروەها ئیەراهیم الداکوکی ماودێری بەوە وەسف دەكائ ەە ییشاردنەوەو وەزنانی ئەو بیرو بۆموونانەی ناكۆكن لەگەڵ 
سەرباری ئەوەی كۆۆەەگە ماودێری كاری دەوەەئ دەكائ تا ستەۆكاری لە بەكارهێوانی  مەۆكە گنتییەكانی كۆۆەەگە،

 دەسەاڵئ نەكائ  . 
یریۆن، یبیر بوردیۆ  لە ەتێەی یالتلفريون واليائ التالعب بالعقوک بەم شێوەیە لهناەەەانی تهدەزگای ماودێری ئاۆرازو كه

یاخود داۆەزراوەیەكی تایەەتی حكوۆی راساێردراوە بۆ  پێواسەی دەەائ ەە ییپڕدسەی بەدواداموونی لیژنەیەك
رێگەگرتوی پەخر و بەوكردنەوەی هەر هەواڵ و وێوەو زانیارییەكی ۆەترسیدارو زیانەەخنە بە ۆیللەئ و واڵئ، لە 
 رێگەی جێەەجێكردنی یاساو رێساو بڕیارەكانی تایەەئ بە ماودێری ۆیدیایی لەپێواو كەۆكردنەوەی یاخود رێگەگرتن لە

  139، ک٢٠١٣بەوكردنەوەی  . یبییر بوردیۆ  
هەروەها یەاۆل القیم  دەەێ: دەزگای ماودێری ۆیدیایی ییئەو دەستەو داۆەزراوەو دەزگایانەیە كە بۆ ماودێری كردنی 

استوی یریۆنەكانە و پاراستویان لەپێواو پارلهجوەەی ۆیدیایی دادەۆەزرێن، بە ۆەبەستی ولتەركردنی بەوكراوەو پەیاۆی ته
 كۆۆەەگەو لە هەر كاریگەرییەكی ۆەترسیدار بۆ سەر ۆاوی تاك و كۆۆەەگە بەگنتی، بۆ رێكخستوی كاری راگەیاندن  .

دەزگای ماودێری ۆیدیایی بەاای یحەیب النرۆری ، ییدەویابوونە لەوەی هەۆوو شتێك روودەداو ئەنجام دەدرێت بەپێی 
ان و بوەۆا دیاریكراوەكان بە ۆەبەستی دەستوینانكردن و بە ئاگاهێوانەوەی ئەو پالنە بابەتی و رێوماییە ئاۆااە بۆكراوەك

  19، ک١٩٧٧خاەی زوازو سەرپێنی كردن، لەپێواو مارەسەركردن و دووبارە نەبوونەوەیدا  . یحەیب النرۆری، 
لە بەزاێدانەبردنی    ماودیری جوەە  ۆیدیا بەوە پێواسە دەەائ ییەە تێەیوی كردن و ئاگاداربوونHuff Richardبەاڵم ی

ناوەادكی پەیاۆی ۆیدیایی و ئاۆرازەكانی راگەیاندن لە بوەۆا تەشریعی و دەستووری و یاساییەكان، لەزیەن لیژنەو 
   .Huff, Richard, 2007, p32داۆەزراوەی حكوۆی دیاریكراو و تایەەتمەندو رێگەپێدراو بە لێارسیوەوە  . ی

 (Balkin,j,m)ری بۆجوەە  ۆیدیا ئەو سەنتەرو داۆەزراوەو دەزگایانەیە، كە بە ۆەبەستی دەەێ: ییدەزگای ماودێ
ماودێری كردنی جوەەی كەناەەكانی راگەیاندن دادەۆەزرێن، بە ۆەبەستی بەرزكردنەوەی كوالێتی ناوەادكی پەیاۆی 

  Balkin, J, M, 1998راگەیاندن، لەپێواو پاراستوی وەرگرو كۆۆەەگە لە زیانی كاریگەرییە ۆەترسیدارەكانی  . ی
(Peter Phillips)  بە دەستەی رێكخستن و ماودێری ۆیدیایی پێواسی دەەائ ییەە ەاری سەرپەرشتی كردنی وەزیفەو

، بۆ دەویابوون لە یەكانگیری لەگەڵ بوەۆاو یاساو یهوهكانی بیوراو و بیستراو و ماپ و بەوكردنهكارو مازكی ئاۆرازه
، كە لەزیەن دەستەو داۆەزراوەی وەرۆی یاخود رێكخراوەیی ناوەرۆی ئەنجام دەدرێت  . رێساكان و ئیتیكی رداناۆەوانی

  Peter Phillips, 2007, p18ی
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واتە: ییدەویابوون لە جێەەجێكردنی ئەو پالن و بوەۆاو اێوماییانەی  (Buchele.Rabert)لەزیەكی دیكەماودێری بەاای 
بوارەكە، واتە ئەو پڕدسەیەی ئەنجاۆە راستەكانی پێ دەپێورێ و پاشان  دانراون، بەپێی پێوەرەكانی جۆری كارو مازكی

بەراوردكردنی بە پالن و دیاریكردنی هۆیەكانی كە دەبوە هۆی زدان لە ئەنجاۆە خوازراوەكان و هەروەها راستكردنەوەی 
  Buchele, Rabert, 1977, p125بەپێی پێویست  . ی

 :وهاڵتهسهده ڕووی یاساوكانی چاودێری له: جۆره3: 4
توێژەران بە پنتەەستن بە ئەزۆوونی بیوراو و ئەزۆوونی ایانی رداانەو راستەوخۆ لە كۆۆەەگەی ۆردییدا، گرنگی ردەی 

نێن، واتە نەك تەنیا بۆ یەك بواری دیاریكراو بەەكو بۆ هەۆوو بوارە پڕدسەی ماودێری بۆ كۆۆەەگە بە گرنگ داده
 جیاجیاكانی ایان لە كۆۆەەگەدا.

 مەندان شێوازی دابەشكردن هەیە بۆ پۆلێوكردنی ماودێری كە گرنگترنیان ئەۆانەن:
 ماودێری كارگێڕی. -1
 ماودێری سیاسی.  -2
 ماودێری یاسایی دادوەری.  -3
  91، ص١٩٧٧ماودێری ئابووری. یحەیب النرۆري،  -4

ا ماودێری دەكەیوە مەند بەشیک، ئەم دابەشكردنە بەپێی دەستە یان زیەنی جێەەجێكاری ماودێری كراوە، لێرەد
لەبەرئەوەی ئەم دابەشكردنە بە گونجاو زانراوە لەگەڵ سروشتی بابەتی توێژیوەوەكە بەم جۆرەی خوارەوە: یحەیب 

  279، ک١٩٧٧النرۆري، 
 
 چاودێری پارت و سەندیكاو كۆمەڵەكانی فشارو رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی: -١

ونار، رەگەزی گرنگن لە بواری ماودێریدا لە هەر كۆۆەەگەیەكدا بوونیان دەبێتە هۆی  رێكخراو و سەندیكاو كۆۆەەەكانی
  95، ک١٩٩٩دیاری كردنی بەرپرسیارێتی دەسەاڵئ لەكاتی هەر زدان و پێنێلكارییەكدا. یراسم ۆحمد جماک  

هەوەدەدەن بەشێوەی  كۆۆەەەكانی ونار.. تاكەكەسانی رێكخراون، بەراەوەندی و دیدگاو ئاۆانجی هاوبەشیان هەیە،
راستەوخۆ یان ناااستەوخۆ كار بكەنە سەر زیەنی دەسەاڵئ بۆ ئاراستەكردنی سیاسەتی گنتی لەو بوارانەی كە 

  ٤٨، ک١٩٨٦پەیوەندارە پێیانەوە. یابراهیم الداکوک   
واڵتێكی دی جیاوازە  شایانی باسە.. ردەی ماودێری رێكخراوە ۆەدەنییەكان و سەندیكاو گرووپەكانی ونار، لە واڵتێك بۆ

بەپێی سستمی سیاسی واڵتەكە، لە واڵتە دیموكراسییەكاندا ردەی گرنگ و بەرماویان هەیەو گوێیان لێ دەگیرێ و شوێن 
دەستیان دیارە، بەاڵم لە سستمی سیاسی دیكتاتۆری بە پێنەوانەوەیە، هەرمەند بوونیان هەیە، بەاڵم ردەیان بەرماو نییە. 

  17-16یكریم كناكر، ک
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 چاودێری ڕای گشتی، )چاودێری جەماوەری(: -٢
رای گنتی: ئاااستەی خەەكە بەراۆەەر كێنەیەك، گەر لە هەۆان مین و توێژەی كۆۆەەگە بن، یاخود رای گنتی هێرێكی 
جەۆاوەرییە ردەێكی كاریگەر دەگێڕێت لە دااشتن و ئاااستەكردنی ئاۆانجە گنتییەكان لە كۆۆەەگە دیموكراسییەكاندا. 

  14، ک١٩٧٨ۆحی الدین   یعادک
ماودێری جەۆاوەری، ماودێری رای گنتی و جەۆاوەری، لە سستمی سیاسی دیموكراسی پەسەندە بۆ پنتگیری 
بەراەوەندی كۆۆەەگە، ئەم جۆرە لە ماودێری كە اای گنتی كۆۆەەگە دەیكائ لەسەر بوەۆای پێداویستییەكی یاخود ۆاف 

ئەنجام درابێ، هەرمەندە رێكخراو نییە، بەاڵم ئاۆانجە راستەکیوەكانی  خواردن و پێنێلكارییەك بەراۆەەر كۆۆەەگە
  228، ک٢٠١٩كۆۆەەگە دەردەبڕێ. یأساۆە صالح کراعة  

ماودێری اای گنتی و جەۆاوەری، لە رێگەی نااەزایی دەربڕین دای كاری نادروست و داە ئاكارو داب و نەریت و 
و پاسەوان دەبیون، زدرجار لە پاراستوی بەراەوەندی گنتی. ید. حسوین پیردزییەكانی تاك و كۆۆەەگە، ردەی دەرگاوان 

  61، ک١٩٦٢عەدالقادر  
ئاۆرازەكانی راگەیاندن ردەی گرنگ دەگێڕن لە گواستوەوەی گیروگروتەكانی جەۆاوەرو خستوە بەرماوی بەرپرچ و 

 دەسەاڵتداران بە ۆەبەستی ددزیوەوەی رێگەمارە بۆیان.
هەر دیاردەیەكی نەرێوی لە كۆۆەەگەداو خستوە رووی لە رێگەی هۆكارە جیاوازەكانی  سەرباری ماودێری كردنی

  111، ک١٩٨٦راگەیاندنەوە. یابراهیم الداکوکی  
 
 چاودێری ئامرازەكانی راگەیاندن و رۆژنامەوانی: -٣

ەكان گەینتوونەتە   پێنكەوتوی تەكوەلۆایای زانیارییەدا، ۆردیسەرەتا دەبێ ئاۆااە بەوە بدەین كە لەم سەردەۆه
ئاستێكی بەرز لە زانیاری بۆ بەدواداموون لە گۆااوە سیاسی و ئابووری و كۆۆەاڵیەتی.. هتد. زانیارییەكان بە لێناو لە 

  279، ک١٩٧٧ئان و ساتتدا بەبێ ولتەرو ماودێری لە كەۆترین كاتتدا لەبەر دەست دان. یحەیب النرۆري  
كارێكی ۆیدیاییە كە زانیاری ااست و دروستی بخاتە بەردەست، كە ئاۆرازەكانی لەبەر ئەم هۆیانە خەەك پێویستی بە هۆ

بیوراو لە هەۆوویان كاریگەرترن، لە هۆكارەكانی دی راگەیاندن ئاسانترو بەردەستترن وە بەربەرستەكانی تێاەااندووە لە 
ۆایاو بونی خوێودەواری، بۆیە بە رووی ئەوەی پێویستی زانین و شارەزایی نییە وەك بەكارهێوانی ئاۆرازەكانی تەكوەل

  51، ک١٩٦٢ئاۆرازێكی خێرانی ناودەبرێ. ید. حسوین عەدالقادر  
ۆیدیا بەشێوەیەكی گنتی بەرگری لە كۆۆەەگە دەكائ وە لە خرۆەتیاندایە بە راستەوخۆ بێ یا ناااستەوخۆ، دیاردە 

ن و دەستوینانكردنێتی. راكێنانی سەرنجی نەرێوییەكان ئیدانە دەكائ، ئاۆانجی خستوەاووی كەم و كوای و گروتەكا
  69  ک١٩٨٨دەسەاڵتداران بەزی گروتەكاندا بەۆەبەستی ددزیوەوەی رێگەمارە بۆی. ید. واروق ۆحمد خماچ، 
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یریۆن بەتایەەتی سەكۆی گۆشەنیگاكان و رای هاوواڵتییان و جەۆاوەرە، خستوەاووی پاساوی بڕیارەكانی لهته
واڵتییان واتە ئەو باروددخە دەخاتەاوو كە خەەك تێیدا دەای و رای گنتی لێ بەرپرسانە سەبارەئ بە هاو

  16، ک١٩٩٥ئاگاداردەكاتەوە. ید. عەدالستار جواد  
یریۆن بەتایەەتی ردەی گرنگی هەیە لە بەدواداموون و هێوانەدی دادپەروەری و پێكنێوانی راو لهۆیدیا بەگنتی و ته

ئاستی وشیاری سیاسی و ردشوەیری و ۆەعریفی تاك لە كۆۆەەگەدا، زدرجار  دروستكردنی ئاااستەو بەرزكردنەوەی
ردەی پنكوەری گنتی بەدەرخستوی سەرپێنی و كەۆوكواییەكان دەگێڕن لەسەر داۆەزراوە كارگێڕی و حكوۆییەكاندا، تا 

ئەو هۆكارانە بە  یریۆن بوونەتە ئاوێوەی جەۆاوەرو كۆۆەەگە بەگنتی لەبەرلهئەو رادەیەی ئاۆێرو كەناەەكانی ته
  94، ک١٩٨٠یدەسەاڵتی موارەم  ناودەبڕێ. یۆصطفی ۆرعی  

 
 أ( چاودێری پێش وەخت: 

ئەم ۆۆدێلە لە ماودێری لە جۆرەكانی دی كاریگەری زیاترە، مونكە هەۆینە دەستەیەك یا گرووپێك یاخود لیژنەیەك یان 
ێن بە پنتیوانی یاسایەكی بەركار لە واڵتدا. بۆ پاراستوی لەاێر هەر ناوێكی دی دا بێ لەزیەن خودی دەسەاڵتداران دادەنر
  146، ک٢٠١١بەراەوەندییەكانی حكووۆەئ و دەسەاڵتەكەی. یكارزان ۆحمد، 

 ب( چاودێری پاش وەخت: 
یریۆن و هۆكارەكانی ۆیدیا ئازادن لە لهۆەبەست لە پیادەكردنی ماودێری پاک وەخت ئەوەیە: كەناەەكانی ته

بابەتێك، گەر هەر كەچ و زیەنێك گازندەی هەبوو لەسەر ناوەادكی هەر بابەتێك ئەوا لە رێگەی  بەوكردنەوەی هەر
سكااڵوە دەزگای ماودێری لێ ئاگادار دەكرێتەوە یاخود لە رێگەی دادگاوە ۆاوی خاوەن سكااڵو ۆاوی بەوكردنەوەكەو 

  54، ک١٩٨١كەناەەكە یەكالیی دەبێتەوە. ید. وريەرز خسرو ، 
پاک وەخت، كە بە ماودێری یسرا دانیر ناودەبرێ بەپێی بڕیاری دادگاو لەسەر بوەۆای یاسا ئەنجام دەدرێت، ماودێری 

  98، ک١٩٨٥بەشێوەیەكی گنتی لە سستمە دیموكراسییەكان پەیڕەو دەكرێت. ید. را ب ۆاجد حلو  
وی پەخر بۆ ۆاوەیەكی دیاریكراو ماودێری لەم سستمەدا بریتییە لە بەدواداموون، پاشان ئاگاداركردنەوە یان راگرت

یاخود سرای پێ بژاردن، یان لەكارخستوی و كنانەوەی ۆۆەەتی كاركردن. لەم جۆرە ماودێرییە بەهۆی ئەوەی بە 
دەزگای ماودێرییەوە ناوەستێ و دەگاتە دادگا، خاەی ئەرێوی لەوەدایە بەپێی یاسا رێگە دەگیرێ لە خراپ بەكارهێوانی 

  101، ک١٩٨٥دا. ید. را ب ۆاجد حلو  م شێوازهكردنی لهئازادی و پارێرگاری لێ
كهیاۆهادكی پههۆی ناوهبهوهر كاردانه، گهوهكرێتهخر و بەودهیام و پهتا پهرهخت، سهله شێوازی سانسۆری پاک وه

وكائ كان بێت. ئهیاساییهرهكی و پێوهیی و ئیتیۆای پینهی بوهوانهپێنهكهیاۆهر په، گهوهرگرهن وهزیهدروست بوو لهوه
 كائ.دهكهدواداموون بۆ پێنێلكارییهری بهنی دادوهزگای ماودێری یاخود زیهده
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 شێوازەكانی پیادەكردنی چاودێری پاش وەخت بەم جۆرە پیادە دەكرێ:
 رێنمایی و چاودێری خودی: -ا

ی ۆیدیا كە لەنێو شێوازی ماودێری پاک وەختدان، بەاێوەبەرو ئاۆرازەكانی بیوراو و بیستراو یان هەر داۆەزراوەیەكی د
بەرپرسی بەشەكان بە لێكتێگەینتن لەگەڵ كۆۆەەێك ااسااردەو اێومایی بۆ ناوخۆی دەزگاكەو كەناەەكەیان دادەنێن 

  .300، ک٢٠٠١لەگەڵ پەیڕەوكردنی ماودێری خودی تاوەك هێڵێكی سوور نەبەزێورێن یسلێمان جازع النمری  
وخۆ كی راستهیهشێوه، چ بهیهم تا زدر بوونی ههرێوی كهرێوی و نهماودێری ئهردوو جۆرهرێمی كوردستان ههههله -

ی ستی پاراستوی پێگهبهۆهەگاداو بهندی گنتی و كۆۆهوهراهاێر ناوی بهرێوی زدرجار لهوخۆ  ماودێری نهیان ناااسته
كانی خرۆهم و كواییهكهگرتن لهخوهۆی ئاستی رهكهپێورێ، بۆ نموونهسهكانی ۆیدیادا دهناەهر ئاۆرازو كهسهاڵئ بهسهده

لهیهلهسهو ۆهئ بهبارهو وتوای كوشتن سهشهاهندین ههمهئایین، مونكهگرتن لهخوهاڵئ یاخود رهسهتگوزاری و ده
 .بووهكوردستان هه

 
 دانانی دەرگاوان: -ب

رنگترین و باشترین ولتەر دادەنرێ بەاای شارەزایانی بواری ۆیدیا، مەۆكی دەرگاوان بۆ یەكەۆین جار دەرگاوان بە گ
لەزیەن یكورئ لوین  بەكارهێورا، كە پێنتر بە درێژی باسمان لێوە كردووە لە بەشێكی ئەم توێژیوەوەیەدا، لەناو هەر 

ی نووسین و داۆەزراوەكانی هەواەدا بەشداری لە پڕدسەی دەزگایەك و كەناەێكی ۆیدیادا دەرگاوان ئەو كەسانەن لە ستاو
  Lewis Anthouy, 1964, p160ئاۆادەكردن و هەەەژاردن و خستوەاووی هەواڵ دەكەن. ی

هەواەوێرو نووسەرانەوە كە بابەتێك بەودەكەنەوە تا دەگاتە سەرنووسەر ردەیان  ر لهكاری دەرگاوان بەشێوەیەكە هه
ەتێك و دااشتوەوەی دا. بێگوۆان ئەم جۆرە لە ماودێری ایوگەیەكی گونجاو بۆ ئازادی هەیە لە هەەەژاردنی باب

گنتی وەراهەم دەكائ، كاریگەرییە نەرێوییەكانی سانسۆریر لەسەر ناوەادكی ۆیدیا كەم یاندن بهرداناۆەگەری راگه
سیدا بگونجێ. ید. نعیم الەدیعی، دەكاتەوە، بەاڵم بەو ۆەرجەی بەجۆرێك پیادە بكرێ كە لەگەڵ پرەنسیاەكانی دیموكرا

  ٢١  ک٢٠٠٩
 فلتەرە تەكنیكییەكان: -ج

رنێت و تهەدانی ئیوتهرههدوای سهتی لهتایەه، بهیهری جۆراوجۆر ههكان ولتهوتووهپێنكهواڵتهناەێكی ۆیدیایی لهر كهبۆ هه
بهۆهیاۆی ۆیدیایی نوێ دروست بوون. بهری پهلتهندین جۆری وئارای سۆشیاک ۆیدیا، مههاتوهوتوو وهلۆایای پێنكهكوه

كارهێوانی خراپ بهگرتن لهها بۆ رێگهروه، ههوهپێدراو نین بۆ بەوكردنهیاسا رێگهی بهتانهو بابهركردنی ئهستی ولته
 online (M.Kathry. C, 2007)كان. لكتردنییهئهسایته
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لهكان و ۆاۆهتهادكی بابهماوی كوالێتی ناوهكویكی رهری تهی ادائاوا ولتهی واڵتانسستمی دیموكراسیدا، هاوشێوهله
وەی بهههسراكان زیاتر سرای ۆاددین، لهن، وهدهنجام دهجیا ئهكانی ۆیدیاو سۆشیاک ۆیدیا بهڵ جۆری ئاۆرازهگهكردن له

وام لهردهبهم بوارهئ بهی یاساو رێساكانی تایەهوهئه ڵگهبن، لهند نهرۆهرهزهەگهی تاك و كۆۆهوهواۆدان بۆ ئهرده
كوهندنی خێرای تهسهرهجینانی پهوام لهردهبهدا كهو بوارهكان بن لهۆوو گۆاانكارییهکی كۆی ههرههدان تا دهوهنوێەوونه

  ٩ک، ٢٠١٨ون. ید. ساۆان جالک، كهردهكان دهكویكییهتهلۆایای زانیاری و ئاۆێره
ری بهون، گرتوهكهردهی سانسۆر دهشێوهكانی ۆیدیا لهركردنی ئاۆرازهسستمی دیكتاتۆری و بیردكراتی دا، ولتهاڵم لهبه

كانی ۆیدیا، زیودانی كردن و ههناڵ و هۆكارهسرای ۆاددی، داخستوی كهلهاێ و شوێن سراكانیان مڕترو توندترن، جگه
كان، كردووهشهگهاڵئ و تازهسهی واڵتانی تاەڕەولە دهسستمی ناوبراو هاوشێوه. لهوههوێتكهندێ جار كوشتوینی لێده

كانی كی سوووردانان بۆ پێنێلكاری ئاۆرازهك یاسایهیاساییەەان وهو ۆادهبڕگهاڵم لهترسیدارن، بهیاساكان توندترو ۆه
ئیوتهئ بهری تایەهجیناندا، ولتهكان لهكویكییهتهرهزدرترین ولتهون. شایانی باسهكهردهی كاری ۆیدیا دهموارمێوهۆیدیا له

سهر تاكێك لهن ههزیهست بوونی لهردهئاسانی بهكارهێوانی و بهربەی بههۆی زدری و بهرنێت و سۆشیاک ۆیدیان به
، نموونە  ئەو جۆرە ولتەرانە وهوهوتۆتهری و زیانی لێكهزدرترین كاریگهكهەگهكانی كۆۆهم مین و توێژهرجه
 ،......هتد.…,Parental control, Anti-Po, family, cyber Alert web protection, x-stop, family click)ك:
 

دەتوانرێ ماودێری لە اووی كاتەوە بكرێ بە دوو بەشەوە یەكەۆیان: ماودێری درێژخایەن كە پەیوەست نییە بە 
ەوە، دووەۆیان ماودێری كاتی، كە لەكاتە نائاساییەكانداو بۆ ۆاوەیەكی دیاریكراو پیادە ۆاوەیەكی دیاریكراوی زۆەنیی

 دەكرێ وەك لە خوارەوە باسیان دەكەین: 
 ( چاودێری درێژخایەت:١

هەروەك باسمان كرد ماودێری بەپێی سستمی حوكمڕانی، جۆری پیادەكردنەكەی جیاوازە، هەربۆیە بە درێژایی ۆاوەی 
تدار، كۆۆەەێك بوارو زیەنی هەستیار هەن كە باسكردنیان دەموە خانەی بەزاندنی هێڵ  سورەوە، سستمێكی دەسەاڵ

هەۆینە ئەو بابەتانە دەخرێوە نێو موارمێوەی ۆادەو بڕگە دەستووری و یاساییەكانەوە تا بەرگێكی یاسایی وەربگرێت، 
لێی زبدەن كە بە ماودێری درێژخایەن بواری ۆیدیاک بەشێك لەو هێڵە سورانەی بۆ دەستوینان كراوە كە نابێ 

  53، ک١٩٨١ناودەبرێن. ید. وريەرز خسروي، 
ماودێری درێژخایەن بەپێی سستمە سیاسییەكە گۆاانی بەسەردا دێت، بەاڵم لە زدربەی واڵتانی دونیا كۆۆەەێك بوار 

یا بەگنتی و ئاۆرازەكانی كانی ۆیدم هۆكارهرجهسههەن بەشێوەیەكی گنتی ماودێری درێژخایەن  دەخرێتە سەر له
 بیوراو بەتایەەتی، وەك:
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 داب و نەریت و ئاسایشی كۆمەڵگە )ئاسایشی گشتی(: -ا
بە خراپ بەكارهێوانی ایوگەی ئازاد بۆ دروستكردنی پنێوی و تێكدانی ئاسایر و ئاراۆی كۆۆەەگە دەمێتە ئەم خانەیەوە، 

یان بۆ ئەم جۆرە لە ماودێرییە ئەوەیە كە بۆ پارێرگاری لە كە لە سستمی دیموكراسیدا هەندێ كەچ و زو زیەن پاساو
 دیموكراسی پێویستە اێگە لە ئازادی ئەو كەسانە بگیرێت كە ۆەبەستی خراپیان هەیە. 

واتە ئەركی پڕدسەی ماودێری رێگەگرتوە لە خراپ بەكارهێوانی ایوگەی دیموكراسی لەزیەن ئەو كەچ و زیەنانەی 
یریۆن بۆ بەراەوەندی خۆیان بەكاربنێون یاخود كار بۆ گۆایوی ددخی دیموكراسی لهەكانی تهدەیانەوێ كەناڵ و ئاۆراز

 .(Allen well, 1975, p14)بۆ ایوگەیەكی پڕ لە ئاااوەو شلۆق بكەن 
 
 بیروباوەڕو ئایین و ئاینزا: -ب

یەزیدی  هەروەها ئایوراو لە هەرێمی كوردستان ئاییوی جۆراوجۆر بوونی هەیە، وەك یئیسالم، ۆەسیح،جوو، ئەرۆەن  
 ۆەزهەبی ئاییوی وەك یكاكەیی، هەکە، سونوه، شيعه  ئایددلۆایای جیاوازی ئیسالۆی و عیلمانی .

بۆ بەربەست دروستكردن لەوەی كە لەاێر ناوی ئازادی رداناۆەوانی و بیرواای جیاوازو ئازاد بێ رێری نەكرێتە سەر 
تی كردنی یەكتر بەكارنەهێورێن، هەردوو مەۆكی یبیروباوەاو ئایین  لەناو هیچ كام لە ئایین و ئاییوراكان وە بۆ داایە

  ١٢٠، ک٢٠١١. یەارزان ۆحمد  ی پێ كراوهیاسای رداناۆەگەری لە هەرێمی كوردستان ئاۆااه
 
 تۆمەت خستنە پاڵ و جنێودان: -ج

ەسێك یان زیەنێك بۆ شكاندنی ئابڕو ۆەبەست لە تۆۆەئ خستوەپاڵ و جوێودان یتانەو تەشەر ، پێ گوتوێكە دەخرێتە پاڵ ك
یان رووشاندن و بریوداركردنی هەستی كەسەكەو لەكەداركردنی ناوی و زااندنی ناوبانگی ئەنجام دەدرێت. ید. ۆەدر 

  47، ک١٩٨٦الویس  
  1969 ی ساەی ی434  بە ۆادەی ی111هەرمەندە جوێو ناتوانرێ بسلەۆێورێ، بەاڵم یاسای سرادانی عێراکی اۆارە ی

 سرای بۆ داناوە كە تایەەتە بە تانەو تەشەر. یالقانون العقوبائ العراکي 
 ی هەرێمی كوردستان بەم مەشوە ئاۆااەی بۆ كراوە 1993 ی ساەی ی10هەروەها لە یاسای ماپەۆەنی اۆارە ی

 ییبەوكردنەوەی ئەو بابەتانە کەدە ەن كە.. جوێودان و تانەلێدان و ناوزااندنی كەسانیان تێدا بێت.
 ی ۆادەی 5 دا سەر لە نوێ جەخت لەسەر سرادانیان كراوەتەوە، لە بڕگەی ی2007 ی ساەی ی35لە یاسای اۆارە ی

 نۆیەۆدا هاتووە: ییجوێودان و توانجی نااەواو نازااندن کەدە ەیە  .
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 نهێنییەكانی دادگا: -د
اوەر ئەركێكی گرنگی ۆیدیایە، بەاڵم لەو ئاۆادەبوونی رداناۆەنووچ لە هۆەەكانی دادگاو گواستوەوەی هەواەەكان بۆ جەۆ

حاەەتانەدا نەبێت كە یاسا دیاریيان دەكائ، كە لە هەندێ حاەەئ هەن دادگا بۆ گرەنتی جێەەجێكردنی یاساو باک 
بەاێوەموونی رەوتی یاسا، کەدە ە دەخاتە سەر بەوكردنەوەی هەندێك هەواەی رووداوەكانی دادگاو بەدواداموونە 

  161، ک١٩٩٤او گەینتن بە دوا ئەنجام. ید. عمر سالم،بەراییەكان لەپێو
 دا هاتووە ییهەر 9 ی ۆاددەی ی6  لە بڕگەی ی2007 ی ساەی ی35هەر بۆ ئەو ۆەبەستە لە یاسای ماپەۆەنی اۆارە ی

   .بابەتێك زیان بە رێكاری لێكۆەیوەوەی دادوەری بگەێوێ کەدە ەیە، تەننا ۆەگەر دادگا رێگای بە بەوكردنەوەی دابێت
 
 
 
 ژیانی تایبەت: -ح

لە سەرجەم دەستوورو یاساكانی رداناۆەوانی واڵتاندا، باسكردن لە ایانی تایەەتی كەسەكان بە سەرپێنی دادەنرێت و 
نامێتە موارمێوەی ئازادی رادەربڕین و كاری رداناۆەوانییەوە، مونكە بابەتێك نییە سوودی بۆ بەراەوەندی گنتی 

 warren and Brandies,1980  onlineهەبێ، بەەكو داێتی. ی
دەكرێ ایانی تایەەئ مەند بوارێك بگرێتەوە وەك: ۆاوی تەنیایی، سووورداركردنی دەستوەردانی ایانی تاك و رێگەگرتن 
لە دەستە ناحەزەكان بە ۆردڤ، پارێرگاری ننێوییەكانی تاكەكانی كۆۆەەگە، بەونەكردنەوەی زانیارییە كەسی و 

  38، ک١٩٨٤ی لە كەسایەتی و تایەەتمەندی و كەراۆەتی ۆردڤ. یباکر أنصاری  تایەەتییەكان و پنتیوان
 
 ئاسایشی نەتەوەیی و سوپا: -خ

ئاسایر لە هەر شوێوێكی دنیا ئەو ددخەیە كە ۆردڤ هەست بە ئاراۆی ایان بكائ، لە زاراوەی یاساییدا بە ییئاساینی 
  38، ک١٩٨٤ینی گنتی   ناودەبرێت. یداریوک أشوري  تاكەكەسی، ئاساینی كۆۆەاڵیەتی، ئاساینی نەتەوەیی، ئاسا

ئاساینی نەتەوەیی بەشێكە لە بەراەوەندییە نەتەوەییەكانی هەر واڵتێك، بەراەوەندی نەتەوەیی بە واتای بەدینێوانی 
  Iain McLean, 1996, p332باشترین باروددخ بۆ واڵئ تا تاكەكانی كۆۆەەگە بە ئاراۆی تیایدا بژین. ی

 
 ری كورت خایەن:( چاودێ٢

ییبواری ۆیدیا لە هەر شوێوێكی دنیا وابەستەیە بە هەلوۆەرجی سیاسی واڵتەكەوە، بەجۆرێك هەر هەەكنان و داكنانێك 
  135، ک١٩٩٧لەو هەلوۆەرجەدا كاریگەری لەسەر ئاستی رداناۆەوانی و ۆیدیا بەگنتی دادەنێت  . ید. هیثم الكیالنی  
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خایەن وەسف بكرێ بەوەی بریتییە لە ییماودێری بۆ ۆاوەیەكی دیاریكراوی كورئ بەگنتی دەتوانرێ ماودێری كورئ 
خایەن لە رووی كاتەوە، كە هاتوەكایەی باروددخێكی نائاسایی دەیسەپێوێت وەك: روودانی جەنگی لەناكاو یاخود کەیرانی 

  154، ک١٩٩٤سیاسی و ئابووری  . ید. كرم شلەی، 
 

 دەكرێت وەك:خایەن تیایدا پیاده ئەو باروددخانەی كە ماودێری كورئ
 باروددخی جەنگ:  -ا
 باروددخی کەیران و ئاەۆزی سیاسی و ئابور :  -ب
 ماودێری تایەەئ: -ج
 
 كردنی چاودێری:كانی پشت پیادهره: پاڵنه7 -٤

دەستوینان بێگوۆان ئەنجاۆدانی ماودێری لە هەر سستمێكدا، مۆنێتی پەیوەندییەكانی ۆیدیا لەگەڵ كۆۆەەگەو دەسەاڵئ 
دەكائ. بۆموونی جیاوازیر لەبارەی گرنگی هەبوون و نەبوونی دەزگای ماودێری ۆیدیایی هەیە، هەر كام لەم 
بۆموونانەک كۆۆەەێك واكتەر بۆ پتەوكردنی ۆیكانیرۆەكانیان دەخەنەاوو. هەندێك پێیان وایە كە ماودێری ۆیدیایی 

ەی یكائ، شوێن، بابەئ ی پراكتیرەكردنی ماودێرییەكە دیاریكراو گرنگە وە پێویستە بوونی هەبێ بە ۆەرجێ لە موارمێو
اڵتی حوكمڕانی و سهوندی دهراهبێت، وە وەلسەوەی پنت جێەەجێكردنی لەپێواو بەراەوەندی گنتی دا بێت نەك بۆ به

  197، ک١٩٩٨زو زیەن و تاكەكەسی. ید. احمد بدر  
جیاواز لە زیەنگران و نەیارانی ئەنجاۆدانی ماودێری ۆیدیایی، كە بوونی دەزگای ماودێری دابەک بۆتە سەر دوو اای 

 لێرەدا باسی لێوە دەكەین:
 ( الیەنگرانی بوونی دەزگای چاودێری میدیایی:  1

زیەنگرانی بوونی دەزگای ماودێری پێیان وایە.. بۆ جیاكردنەوەی پەیاۆی ۆیدیایی ئەرێوی لە پێنەوانەكەی، پێویستە 
بەوبوونەوەی ناوەادكی پەیاۆە نەرێوییەكان بگرێت، واتە ئەو بابەئ و زانیارییانەی لە بوارەكەدا  دەسەاڵتێك رێگە لە

دەخرێوەاوو، گەر زیان بە واڵئ و حكووۆەئ و بیرواای گنتی و ئاكاری گنتی و ئاساینی نەتەوەیی بگەێون، ئەوا 
  .8، ک١٩٨١ە ولتەردا تێاەاێت. ید. وريەرز خسروي  دەبێ هێڵی سووریان بۆ دابورێ، لەم حاەەتەدا پێویستە پەیاۆی ۆیدیا ب

زیەنگرانی بوونی دەزگای ماودێری، مەند واكتەرێك دەستوینان دەكەن كە پێیان وایە تەننا بە جێەەجێكردنی ماودێری 
 ۆیدیایی دەتوانرێ پارێرگاریان لێ بكرێ لەوانە وەك: 
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 پاراستنی راستی: -ا
اندا، حكووۆەتەكان وەك پارێرەری راستی كاردەكەن، لەم روانگەیەشەوە هێلی سوور لە واڵتە پێنكەوتوو دیموكراسییەك

بۆ ۆیدیاو رداناۆەوانی دادەنێن تا رێگە بگرن لەو هێلە سوورانەی كە پەیوەندارە بە سەروەری واڵئ و نەتەوەو 
   ئۆنالین١٩٨٨ئاساینی گنتی و بەراەوەندی گنتییەوە. ید. يح  كماک پور  

كەسانی بەراەوەندخوازی وەك خاوەن كۆۆاانیاو بازرگانەكان بە سوود وەرگرتن لە ئاۆرازو هۆكارەكانی رێگەنەدان بە 
ی رێگهۆیدیا، لە رێگەی ریكالم و بازااگەری بۆ كااڵو بەرهەم و پڕداەكانیان و بەدەستنێوانی زدرترین کازانجی ۆادی له

 مەواشەكردنی جەۆاوەر.
ووۆەئ  و یاساو رێساكان و زدەرانی بوەۆاكوی كۆۆەەگە، بە تێكدان  ااستییەكان و هەروەها رێگەنەدان بە نەیارانی حك

   Michael W. Hill, 1998, p154مەواشەكردنی كۆۆەەگە بە زانیاری ناااست و شاردنەوەی ااستییەكان. ی
 
 پاراستنی داب و نەریتی كۆمەڵگە: -ب

ەر زیەنی پۆزەتییی ماودێری دەكەنەوە بە پارێرەری زیەنگرانی پێویستی هەبوونی ماودێری ۆیدیایی، جەخت لەس
كۆۆەەگەی هەاۆار دەكەن، پێیان وایە دەزگای ماودێری بەهۆی یاساوە بۆ لەبەرماوگرتوی پرەنسیپ و كلتوورو بوەۆا 

كی داە خر كردنی بابەتگەلێی پهوهرێگەگرتن لە بەوبوونه، وهەگهكۆۆەاڵیەتییەكان و بیروباوەاەكانی تاك پاشان كۆۆه
 سوكایەتی كردن بە بیروباوەاو بەهاكانی كۆۆەەگە.پرەنسیاەكانی ۆردیایەتی، وه

بێگوۆان هەر واڵتێك بەگوێرەی پێكناتەی كۆۆەەگەكەی و سستمی حكووۆەتەكانیان، كۆۆەەێ یاساو رێسای دیاریكراویان 
ەگەڵ بوون  یاساو رێسا  سرادانی پێویستە هەبێ یاخود هەیانە لەپێواو جێەەجێكردنی ئەو ئاۆانجانەو پاراستوی، ل

  48، ک١٩٨١ئەنجاۆدەرانی سەرپێنی كار. ید. وريەرز خسروي  
بێگوۆان ئەم یاسايانەک دەبێ دا بەو كارانە بن كە بە پێنەوانەی كلتوور داب و نەریت و پیردزییەكانی خەەك و 

ەری ئەوەیان لێ دەكرێ زیان بە ئاساینی كۆۆەەگەو ۆاوی تاكە، واتە ماودێری دەخرێتە سەر ئەو بوارانەی ئەگ
كانی كۆۆەەگە بگەێوێت كە رەنگە ئاااوەو شەای خوێواوینی لێەكەوێتەوە. پیردزییهتایەەتمەندییەكانی تاك وداب و نەریته

  ٧٨  ک٢٠١٠ید. ۆحمد ۆویر حجاب  
 
 پاراستنی ئاسایشی نەتەوەیی: -ج

ۆە بۆ دانینتوانی واڵئ و هەروەها پارێرگاركردنە لە ۆەبەست لە ئاساینی نەتەوەییییرەخساندنی هەلوۆەرجێكی ئارا
ئاساینی تاك و كۆۆەەگە  . لە دیدی زیەنگرانی بوونی دەزگای ماودێری ۆیدیاییەوە، پێیان وایە گرنگە بۆ پاراستوی 

بێتە ئاساینی نەتەوەیی تا كۆی واڵئ و نەتەوە نەكەونە بەردەم ۆەترسییەوە، هەرمەندە مەۆكی یئاساینی نەتەوەیی  دە
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جێگەی رەخوە، مونكە بە مەۆكێكی زستیكی ناوی دەبەن كە لەزیەن هەندێ دەسەاڵتی حوكمڕانی سوودی لێ 
  Gabriel Schoen feld, 2010, p7-8وەردەگیرێ بەو شێوازەی ۆەبەستیانە. ی

 
 ( نەیارانی بوونی دەزگای چاودێری میدیایی:٢

ڕوایەدان سوووری ئازادی رداناۆەوانی و ۆیدیا بەرتەسك دەكاتەوە ئەو كەچ و زیەنانەی دا بە بوونی ماودێرین، لەو ب
كە لە كۆابەندو رێككەوتوواۆەكانی تایەەئ بە ۆاوە سیاسی و ۆەدەنییەكان و ۆاوی رداناۆەوانی و راگەیاندندا 

بەتایەەئ لە  دەستەبەركراون  هەروەها بە بیانوویەكی دەزانن بۆ پێنێلكردنی ئازادییەكان و داخستوی دەرگای رەخوەگرتن
  85، ک١٩٩٨دەسەاڵئ و حكووۆەئ. ی ازی حەسەن، 

پاشان وای دەبیون كە بوونی دەزگایەكی لەو جۆرە، سووكایەتی كردنە بە كۆۆەەگە لەو روانگەیەوە كە یتۆ ۆردیێكی كە 
پێیان وایە دەبێوە هۆشیاری و تێگەینتوی تەواوئ نییە، تا ماكە لە خراپە جیابكەیتەوە، بۆیە دەبێ ماودێرئ بین  هەروەها 

هۆی دروست بوون و پەرەسەندنی جۆرە بەدگوۆانیەكی گنتی بەراۆەەر ۆیدیا، بەتایەەئ ۆیدیای حكووۆی لەناو 
ئەو هەواڵ و بابەتە بە مەندین ولتەردا تێاەایوە تا زدریوەی خەەك، مونكە پێیانوایە كە جەۆاوەر كاتێك زانی كه

رییەكانیر ااست بن، ئەوا جەۆاوەر دەكەونە گوۆانەوە كە تەواوی گەینتووە بەوان، لەو حاەەتەدا گەر زانیا
 ,Chris. W. & Ray. Sh, 1998راستییەكانیان پێ نەگەینتووەو ۆتمانەیان زواز دەبێ بەراۆەەر ۆیدیاو پەیاۆەكەی. ی

p16  
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Abstract: 

This research under the title (The role of controlling institutions, for television channels in Kurdistan Region). The 

main purpose of this research is to show the importance of controlling institutions for the kurdish media movement and 

find the way and solutions that are important for the content of the media message at television channels not make a 

censor for the free expression. 

In this research the descriptive and survey metod used that are exact with the  goals that the researcher wants to get, in 

the practical side, the spss application used for the meetings and the questionnaire, to get the most data and 

informations and get the goal of the main problem of the research, that are being because of having no free media 

controlling institutions or the institutions are weak and there's no law for organize the television channels. 

The academic and experts in the media and the  journalists from the 4 provinces in Kurdistan Region (Erbil, 

Sulaimaniya, Duhok, Halabja) are used as a sample and the society of the research. 

The  research contains six parts, in the first part the frame of the research, second part contains the concepts and 

defining the media and television theories, third part talks about the levels of the development of local and satellite 

channels in Kurdistan Region, the fourth part contains the concepts and defines the controling institutions for the media 

movements, also the controling institutions in the point of the authority and law and executions,the fifth part talks about 

the controling media institutions in different authority systems, and the last part shows the practical side. 

At the end, this research got the consequences that are important for the controling media institutions for the television 

channels, also all the laws and bases that deal with the media, and shall be Changed, at the same time, write new laws 

and bases for the media channels and publishment. And decrease the parties's authority for the formal institutions that 

work in media, and more make sure of the quality of the content and the message of television channels at that 

institutions in Kurdistan Region.   

 

Key Words: Role , Media Censorship, Television Channels,  Kurdistan Region. 
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 :سەرچاوەكان

 
 یریۆنی گەلی كوردستان، لە بەوكراوەكانی ۆەكتەبی بیرو هۆشیاری یی. ن. ك .له، رادیۆو ته٢٠٠٥اۆیر ناۆیق عەدالله، 

 
 ، هونەرەكانی رداناۆەوانی، هەولێر، ماپخانەی رداهەاڵئ.2018ساۆان جالک، 

 
کانع لە كتێەە ماپكراوەكانی ، رداناۆەنووسی رداانەو راگەیاندن، سلێمان   و: ۆەم بورهان 2008ساۆی زوبیان، 

 رداناۆەی ماودێر.
 

 یریۆنە كوردییەكان و ردەیان لە پێنخستوی كۆۆەەگادا، ەرەوک ماپخانەی شەهید ئازاد هەوراۆی.له، ته٢٠٠٧صەاح ۆجید، 
 

 تی ردشوەیری.زارهی وهری یاسادا، هەولێر، ماپخانهسێەهی كوردی لهركوتی رداناۆه، سه1998 ازی حسن، 
 
 ی سلێمانی.وهرێمی كوردستان، ماپ و بەوكردنهههری لهگه، سانسۆری رداناۆه2011ارزان ۆحمد، ك
 

، گرووپەكانی ونارو كاریگەرییان بۆ سەر سستمە سیاسییە هاومەرخەكان، دهوك، و. شاهۆ وائق، 2008كریم كناكر، 
 دەزگای توێژیوەوەو بەوكردنەوەی ۆوكریان.

 
 ی كەناەە ئاسمانییەكان لە دواندنی كوردانی تاراوگە، ەرەوک  و: رابەر رەشید، ماپخانەی كارد.، ردە٢٠٠٣ۆحمود وەندی، 

 
 ، رداناۆەوانی ئەلیكتردنی، وەرگێڕان، سلێمانی، كارزان ۆحمد ماپ و پەخنی سەردەم.2009نعیم الەدیعی، 

 
 وتن.مانی، سلێمانی، ماوپێكهكویكی سلێتهزانكۆ  پۆله، پساۆای ۆیدیا، ۆاۆۆستا له29/7/2019هێرک رسوک، 

 
 ، کانون األعالم، ۆطەعە وزارە األوکاف والنؤون الدیویە، بغداد.1986ابراهیم الداکوکی، 
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