
 

لەبارەی فەیک نیوز لە کوردستت ا      ی زانستت  یەکەم توێژینەوە

 حیزبەکا ، میدیای سێبەر و سۆشیاڵ میدیا

 حەکیم داود قەرەداغی*

 

 پێشەک 

 کاو هەرێمی کوردستتتتهاو هاویتتتتێوەج هەنوو ویەاو روواەنووج یاکانارکیەکایی کانیەکای زەک  ییو 

اەاڵم یەوەج کوردستهاو ەە اەیتێ  ەە واڵتایی ویەاو ویادەکاتەوە یەوەکە حیەاە   .)هەواکی درۆ( اووەتەوە

و اەیتێ  ەە نیدکاج ستەراەش ر رۆنایە هەواکی زەک   ، نیدکاج زەرنی و ستێەەرج حیە ستیاستییەکاو

 و  اییارج درۆ ااڵودەکەیەوە. یەنە ا چوویی ش م یییە، یەیجانی یانەج ناسهەرەکەنە.

وەرگیرام ا  شوێاتدو ەە اوارج رۆنیتانەیووستتتتی یێودەوکەتی   رد ەە اەرکهتاییتا  کتاتێت  ەە  ایی ج ستتتتاە 

هێشتتتها ارکارناەدااوو یانەج ناستتتهەرەکەم ەە چی اوارێیدا اێم. اەاڵم دواج چەید ناینێ  شوێادو ا م 

دەرکەوت اایتتهرکب اااەت ا  توێنکاەوە ەە نیدکاج کوردستتهایدا زەک  ییو ە، چوییە هەم اااەتێیی یوێیە  

ەم هیچ یتانتارێییل ەەاەردەستتتتهتدا یییە. یەاوویی داتتا ەە هەر اوارێیی توێنکاەوەدا یتاکانتارج  ۆر  و ه

ەە   کە  اەتاکەەت- روواەنووج توێنەر دەکاتەوە، اەاڵم ەەنێنەج دەستتهتنتتهای داتاج یوێی تاکەەت اە ش ج

یەیجانەکەر هەر  توێنەر دەتوایێ ەێی کیاەوەکەج زراوایهر و اایتهر ایات.  - دەگمەیە  داشوێادیی ناستهەر

 اەدەسهەێاا. (Distinction) پلەج کەکەم ەماوو، توێنکاەوەک یەوە

هەرێمی رۆکی ستت یتتیاد نیدکا اوو ەە ااڵوکردیەوەج زەک  ییو  ەە "ەەاارەج    توێنکاەوەکەپرۆپ  ەکی  

. اەاڵم  ۆروار یەو پرۆپ  ەکەج کە توێنەر دەکاووستتتتێم و پرستتتتیارج ەەاارەوە  ی عێراق"کوردستتتتهای

ەە یەیجتتانی توێنکاەوەکەکتتدا  دەکتتات یتتاچتتارە تەیتتایەت یتتاو،  ییشتتتتتایی  اە یتتاقتتارێیی دکیەدا دەکەتتات و 

وااوو، دواج دەستهیەوتای یەیجانەکاو یاوییشتایەکە گ ندرا ا  "زەک   یەنەرتوێنکاەوەکەر ان نێم. 

 ییو  ەە کوردسهاو: حیەاە سیاسییەکاو، نیدکاج سێەەر و س ییاد نیدکا".

توێنکاەوەکەم ااسی کارکنەرج نیدکاج "سێەەر"م کرد ەە م ەەگەد سەرپەریهیارج ەە سەرەتاج گ هوگ کای

کوردستهاو. پرۆزینت ر یتەکمی ستیمینتب اە ستەرستوننایەوە پرستی "نیدکاج ستێەەر" چییەۆ یەنەر ا  نب 



  دوێنەج تێراناو اوو کە یێمەج کورد ەە هەرێمی کوردستهاو و رە نیدکاکەکماو هەکە کە ارایدێیی تاکەەت 

و ەە کەم یوێب وێاەج هەکە. هەر یەو و رە نیدکاکەر ه کارج شراپی دۆشی رۆنیانەیووسی  ش ناواە  

 کوردکیە، ەەیێوکایدا پرسی زەک  ییو .

کوردج  اە  نتتایی  کەکەنجتتار  ا   یەیجتتانێیی توێنکاەوەکەم  چەیتتد  دەنەوچ  کورتەدا  ەەم وتتتارە  ا کە 

ر ەە یتاستتتتهی دکه را ەەم اوارە گرینە یوێیەدا  اەو هیواکەج اهوایرچ توێنکاەوەج چروپرت  .ااڵوایەنەوە

 یەیجانەدرێم.

 

 نەبوون  داتا

نوو توێنەرێ  پێوکنتهی اە داتاج ک و و یوێیە ا  یەوەج اهوایێ وەاڵنی پرستیارەکایی توێنکاەوەکەج  هە

اداتەوە. تەیەا داتاکەک ەەاارەج زەک  ییو  ەە کوردستهاو هەاێ یەو راپ رتەکە کە ک نیاییاج زەکنتەووک 

. راپ رتەکە  اییارج  ۆر گرینی تێداکە ەەاارەج  ااڵوکیردەوە  ٢٠٢٠ە ستەرەتاج ناینی یتەیتی ستاکی  ە

هە ار دۆالر دۆالر کەنیەکای   ٢٧٠یەوەج چ و کەکێهی ییشتتهماییی کوردستتهاو ەەنێنەج تەرشاییردیی 

اەنوویی یاوج دە گاج  اییارج   ەراپ رتەکو  اییارج ستتتاشهەج یەیجانداوە.    پروپاگەیدەااڵوکردیەوەج  

وەک زەکنتتتتەووک دەکێتم،    .ینتتتتەرج یەو کەنیەکاە یتاوکتایتدەاتاتو الهوور تتاکەاتایی دەهێاێتم و اە ستتتتی 

یتانتایجەکەج ەێتداو اووە ەە پتارتیی دکموکراتی کوردستتتتهتاو و ااەنتاکەج اتار ایی. اەاڵم راپ رتەکە اێ  

' یتتتتییردیەوەج ا  کردووە و گرازییاەهلی اەیاوج 'کەنوکورتی یییە اەتاکەەت یەوەج کە ک نیاییاکەکی ی

  ەەکاتێیداەە ناکی تاکەااییب.   ەک هەنوو ز کەستتتەکەر ەەستتتەر پەکجەکایی کەکێهی و دە گاج  اییارج ی

اتاستتتتی هیچ پەکر و گرووپێیی پتارتی یەکردووە کە یەواییل اەهەنتایشتتتتێوە اەرپرستتتتب ەە    کەراپ رتە

 دروسهیردو و ااڵوکردیەوەج زەک  ییو .

سەرەناج یەو رەشاەکەر، داتاکەج زەکنەووک ا  پشهراسهیردیەوەج یەوەج دە گاج  اییارج ەەنێنەج  

یو الک  و ز ک وەرکاو هەاووە، پەکر و گرووپی زەکنتتتتەووک و ییانتتتتهاگرام، کە چوار نلی و و ی  ٣٢٤

 ، هەر گرینە.و یەکارەکاییاو کردووەتە یانایر کردووەتەوە اییارج و هەواکی یاناسهیاو ااڵو

ونە ەە زەک  ییو ، داتا ەەاارەج ننارەج اەکارهێاەرایی ستتتت یتتتتیال نیدکا ەە کوردستتتتهاو و ننارەج 

شتهی عێراق دەگرێهەوە یەک کوردستهاو اە  گاە  بستەداییەرایی وێەنتاکهەکاو یییە. یەو داتاکەیەر اەردەسته

تەییتا. ا  یموویە، اەپێی یتانتارج 'داتتا پ رتتاد' کە وێەنتتتتاکهێیی تتاکەەتە اە یتانتارج دکجیهتاد تێیا ە وی،  

٪  کتادکیردووە،  ٥٥اەنێنەج    ٢٠٢٠ا     ٢٠١٩ننتارەج اەکتارهێاەرایی ییاهەریێتم ەە عێراق ەەیێواو  

https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/06/May-2020-Detailed-CIB-Report.pdf
https://about.fb.com/news/2020/06/may-cib-report/
https://about.fb.com/news/2020/06/may-cib-report/
https://about.fb.com/news/2020/06/may-cib-report/
https://www.graphika.com/reports/facebooks-kurdistan-takedown/


یەکیەج    ٢٠٢٠ەریێم اەکاراەێاب، اەوەر ەە عێراقدا تاوەکو نلی و کەستتی یوچ تواییوکایە ییاه  ١١واتە  

نلی و اەکتارهێاەرج    ٢١نلی و کەس دەستتتتهیتاو دەگتاتە ییاهەریێتم. هەروەهتا ەە عێراقتدا یەکیەج    ٣٠

یەکیەج دوو نلی و اەکارهێاەرج یوچ ا  ست یتیاد نیدکا    ٢٠١٩ست یتیاد نیدکا هەکە و تەییا ەە ی  ناینی  

 ەە عێراقدا  کاداووو. 

گشتهی شوێادکارج ناستهەر، اەپێوەوایەج دکه را، رێنەپێدراوە ا  توێنکاەوە تەییا پشتم اە ستەرچاوەج  اە

ک ایەنەوە: کەکەنیاو   پێوکنتم  دووەم اەەستهێم، اەاڵم نب دوو رێنەم گرتەاەر ا  یەوەج اهوایم  اییارج

  ا  یەوەجکوردسهاو  یەیجاندایی چاوپێیەوتب ەەگەد چەید رۆنیانەیووس و یارە اکەکی اوارج نیدکا ەە  

اەگشتهی روویەیەیەوە. دووەنیل یەیجاندایی راپرستییەکی ی ینکب ا  یەوەج ا چوویی    اارودۆشی نیدکا

 اەکارهێاەرایی س ییاد نیدکا ەەاارەج زەک  ییو  و نیدکا ەە کوردسهاو اەاییب.

 

 فەیک نیوز  پرسێک  کۆ ، دیاردەیەک  نوێ

پروپتاگەیتدە ەە کوردستتتتهتایتدا یوچ یییە، واتە هتاوکتات یییە ەەگەد یەم  ااڵوکردیەوەج هەواکی یتاناستتتتم و  

دکاردە یوێیەج پێیدەگوترچ زەک  ییو . اە ارواج رۆنیانەیووستتتتاو و پنتتتتی نایی اوارج نیدکا، یەگەر 

زەکت  ییو    دەکرچیەوا    ،هەرێمی کوردستتتتهتایی عێراق وەرانرکب  دروستتتتهەوویی قەوارەج  نێنووج

 یرێم ا  سێ ق یاغ.دااەیە

گەنێهەوە ا  ەرەتتاج دەستتتتهیردو اە دروستتتتهیردو و ااڵوکردیەوەج پروپتاگەیتدە و هەواکی درۆ دەستتتت 

ەکاو کە یەو کاتە یتەنج یاوش ج یێواو پارتی و کەکێهی واکیرد هەردوو حیە   تستەرەتاج ستااڵیی یەوە

ا ج یوچ  اەیتێو  اەتاکەەت ەە اوارج وێاە و ڤیدک ،  نیدکا ەکایی یەو کاتەجتااە ستوودوەرگرتب ەە پێشتیەو

 و کارکنەر پروپاگەیدە دنج کەکدج ااڵوایەیەوە، یەنە دەتوایرچ اە ق یاغی کەکەم یاواەرێم.

وەک   کە یەوکات تا ە رۆنیانەج هاوواڵتی  ٢٠٠٠دەگەنێهەوە ا  ستتتەرەتاکایی ستتتااڵیی ق یاغی دووەم 

ی وێاەج نیدکاج  دانە رااوو. ەەو ق یاغەدا هێەە دەستتەاڵتدارەکاو ا  یتتێوایدای  کەکەم نیدکاج ستتەراەش 

، ی دەکاو رادک  و تەەەڤەک وستەراەش  دەستهیاییرد اە چاپیردو ستەداو رۆنیانە و گ ڤار و دانە رایدی

 اەوەر پشێوکاو ەەیێو نیدکا دروسهیرد.

اە گەیتتتەکردیی نیدکاج دکجیهاکی و دواترکل هاتاەکاکەج چەیدکب پنت  رنی ستتت یتتتیاد نیدکا ەەیێوکایدا  

زەکنتەووک، کوتیو ، تووکهەر، ییانتهاگرام، ستااپوات، تەەەگرام و تی  ت ک ق یاغی ستێیەم دەستهییێیرد،  

ل یەاێم. چوییە  کە یەنەج یێنتتتها ک یهرۆکیردیی هەواد و  اییارج تێیدا  ۆر قورستتتە، یەگەر نەحاکی



تتاکێت  ەەنێنەج   کتاو دەوکەت و دانە راوەکتاو یەنتاوە، اەکیو هەنوو  نیتدکتا ەەدەستتتتهی کەنیاەکەک 

پنت  رنەکتایی ش کەوە دەتوایێ  اییتارج ااڵوایتاتەوە. هەیتدێیجتار کەک کەستتتتی اەیێواتایت  دەتوایێ  

یەو کەستتتە دەتوایێ  هێادەج چەیدکب دانە راوەج نیدکاج  کاتر کارکنەرج ەەستتتەر شەک  هەاێم، ا کە  

 پنت  رنەکایی ش ج ااڵوکردیەوەج  اییارج یاناسهیل تەرشایەیات.

اەارواج یتتارە اکاو، یەوەج واکیردووە هەواد و دەین ج یاناستتم ەە کوردستتهاو اە یاستتایی ااڵواێهەوە  

دا  اییارج اە یاستتایی  یتت ەەو دۆشە دنوارایە،  ی ستتیاستتی و یااوورج ستتەقاننیر یییەیەوەکە کە اارودۆش

دەگاتە شەک  و اەه ج یەاوویی نیدکاکەکی ییشتهمایی و ستەراەش ر شەک  یاچارو ەەنێنەج ست یتیاد 

  نیدکاوە  اییارج اەدەسهەەێاب، وا راسم اێ کاو دۆر. 

هەرچەیدە ەە ااەنەتدا ستت یتتیاد نیدکا )ت نە ک نەاڵکەتییەکاو( ا  پەکوەیدج یێواو شەک  دروستتهیراوو، 

س کە ٥٤٦ستتتتەرەکی هەواد و  اییارج اەیتتتتێیی  ۆر ەە شەک .  اەاڵم یێنتتتتها اوویەتە ستتتتەرچاوەج

٪ یەو کەستتایە دەکێب ه کارج ٥٠کرداوو.  کاتر ەە  توێنکاەوەکەنیاو  اەیتتدارج راپرستتییە ی ینکاەکەج

٪ دەکێب ا  ٧.٤کەکەنیاو ا  ستتەردایی ستت یتتیاد نیدکا دەستتهتنتتهای  اییارج و هەواکی رۆنایەکە. تەییا  

 ج هاونچ و شەنەکاییاو سەردایی س ییاد نیدکا دەکەو. قنەکردو و  اییارج ەەاارە

ا  وەرگرتای هەواد و  اییارج پشم    ،یەوایەج اەیتدارج راپرستیەکەکاو کردووە دەکێب   ۆرج  ۆرکاەج

دەکێب ەە  (  ٪٥٦.٥ەە  )  ەەیێو یەوایەیتتدا  ۆرکاەکاواە وێەنتتاکهەکایی هەواد و ستت یتتیاد نیدکا دەاەستتهب،  

٪ دەکێب تایێنتهار ەە  ١٨.٢، اەاڵم وێەنتاکهەکایی هەواد٪ ەە  ٢١.٩ ەە  هەواد وەردەگرو،وە  ست یتیا نیدکا

ادک  و رۆنیانەر کەنهرکب وەناوەرکاو هەکە ا  وەرگرتای تەەەڤەک یەوە تەنایتتاج هەواکەکاو دەکەو. ر

 هەواد. 

٪( دەکێب زەکنتتتتەووک یتتتتوێای کەکەنی وەرگرتای هەواد و ٩٣ ۆرکاەج رەهتاج اەیتتتتدارەاووەکتاو )

 اییارج رۆنایەکایە. تەییا کەنێییل یەم پنت  رنایەج دکیەکاو ااستتتیردووە وەک ستتتەرچاوەج هەواد: 

٪. ەێرەدا کێشتتەکەکی گەورە هەکە،  ۆرکاەج شەک  ەە  ٠.٧٪، تووکهەر ١.٧٪، تییه ک ٤.٢ییانتتهاگرام  

زەکنتتەووکەوە هەواد وەردەگرو، زەکنتتەووکیل یتتوێاێ  یییە اەکارهێاەر ش ج دکارکەیات ستتەرچاوەج  

هەواکەکەج کوێیە، اەکیو ەە چەیتدکب ستتتتەرچتاوەج ویتاوا ەوە، کە یەەن رکەنی زەکنتتتتەووک ارکتارکتاو  

 ەواد و  اییار دێهە سەر یایەکەج.ەەسەر دەدات، اەکارهێاەر ه

 



 و میدیای سێبەر  حیزبسەرچاوەی یەکەم  فەیک نیوز   

ەە وەاڵنی یەو پرستتتیارەج یاکا ەەیێواو نیدکاج زەرنی حیەاەکاو، نیدکاج ستتتێەەر و نیدکاج ستتتەراەش   

اەیتتداراوواو نیدکاج ستتێەەر  ٪ج  ٤٠یەکیەج ەە  کانیاو  اە ستتەرچاوەج کەکەنی زەک  ییو  دە اییمۆ  

م رێنەج ٪ نیدکاج سەراەش  اە ه کار دە ایب. اەاڵ ٢.٤٪ نیدکاج حیەای و ١٤.٥هەکدەانێرو. هەروەها 

، پێیتایواکە هەر ستتتتێ و رەکەج نیتدکتا ستتتتەرچتاوەج  اییتارج و هەواکی  ە٪ کە ەە هەنووکتاو  کتاتر٤١.٦

یتاناستتتتهب. یەوەج ەێرەدا وێنەج ستتتتەریجە، شەکت  نیتدکتاج ستتتتێەەر، کە ەە نواکەتتدا ەە نیتدکتاج زەرنی 

 ەوە زەک  ییو .ەە نیدکا حیەایەکاییل اە نەترسیدارتر دەایاێ ا  ااڵوکردیحیەاەکاو اێنکەیهرو، 

هەروەهتا ستتتتەروەم یەو رۆنیتانەیووس و یتتتتارە اکتایەج چتاوپێیەوتایتاو ەەگەد کراوە اەنوویی یەوە  

دەشەیەنوو کە اەرپرستتتتیتار و ستتتتەرچتاوەج کەکەنی دروستتتتهیردو و ااڵوکردیەوەج  اییتارج درۆ و 

 ۆرکاەج یەو   ،(پارتی و کەکێهی)  ی دوو پارتی دەستتتتەاڵتدارپروپاگەیدە حیەاە ستتتتیاستتتتییەکایب اەتاکەەت

رەیوو ،  یموویە، کەنتتال  ااڵودەکەیەوە. ا   پەکجی ستتتتێەەرەوە  نیتتدکتتا و  پروپتتاگەیتتدایەر ەەنێنەج 

 هەکە  یەوەکاو ارپرێی دەکێم،  اییارکاوستەریووستەرج پێشتووترج هاوواڵتی و ستەریووستەرج یێنتهاج یت 

ەە ستت یتتیاد نیدکا   حیەای ستتیاستتی هەکە ەە کوردستتهاو ەەنێنەج  کاتر ەە هە ار پەکر و یەکاویهەوەکە 

 اییارج یاناستم وپروپاگەیدە ااڵودەکاتەوە. د. هێرر رەستوود دەکێم، حیەاە ستیاستییەکاو ستەرچاوەج  

ەک دنج زەک  ییو  ییب اەکیو ستهراتینکاو  ی، نیدکا زەرنی و ستێەەرەکاییشتیاو  کەکەنی هەواد یاناستهب

 ێدااەەو. نویاناسهەوە شەک  اەال روسهیراو و هەکە کە چ و ەەنێنەج هەواد و  اییارج د

 ژینگەی سیاس  و دابەشبووی حیزب  یارمەتیدەری فەیک نیوزە

، اەو رێ  یەو یاناستتتتهب هەواکیاڵواوویەوەج  ایروناج حیەای کارنەتیدەرج انکانەج ستتتتیاستتتتی و 

ی نیدکاکایی الکەیەکەج ش کاو دەکەو و  کاتر نهمایە اە هەواککەستتتایەج ستتتەر اە الکەیێیی ستتتیاستتتیب  

یتتتتەکر دەکەو. اتارودۆشی هەرێمی   ەە ستتتت یتتتتیتاد نیتدکتا  ۆروتارکل اەاێ دکایتااوویەوە  اییتارکیەک  

کارنەتیدەرێیی  کاترە چوییە  اییارج    ی ووگرازی و ستیاستیداو کە دااەیتەووە ەەیێواو دوو  ۆیکوردستها

رە یەم و یاناستتم ەە اارودۆشی یاستتەقاننیر و دااەیتتەوویی ستتیاستتیدا  کاتر وێنەج ش ج دەکاتەوە. 

اەکارهێاەرێ  کە ایروناج ستتتیاستتتی و یاکدۆە نج ەەگەد  واتە  ،Confirmation Biasدەگوترێم  یپێ

کەج ش ج و دنج هاویتێوەج ایرکردیەوەج گرووپەاەنەروێ   هەکە   هەواکیییگرووپێیداکە ییدج هەر  

 اییتارکیەکیل، یەگەر راستتتتهیل اێ  هەر  .  کە ااڵوکەیتاتەوەاە ناستتتتهی دە ایێ و یانادە،  یەکارەکایی اێتم

 اەاڵم دنج گرووپەکەج اێم، یەوا اە درۆج دادەیێم.



٪ج زەک  ییو  ەە کوردستتتتهاو ەە اوارەکایی ستتتتیاستتتتەت و ٧٥اەپێی یەیجانی راپرستتتتیەکە رێنەج ەە 

٪ ەەاتارەج کەستتتتاکەتییە اەیێواتاینەکتایە.  ٨٪ ەە اوارج یتااوورج و  ١٧هەکەناردیتداکە، هەوەهتا یەکیەج  

و  هەواد (ج٪٧٥)  ۆرەج ەو رێنەیکوردستهاو کارنەتیدەرە ا  یەوەج   ویی ستیاستی و حیەای ەەدااەیتەو

ەرایی ست یتیاد نیدکاوە  یاناستهی اوارج ستیاستەت و هەکەناردو اە یاستایی ەەالکەو اەکارهێا  پروپاگەیدەج

 وە.اەااڵوایرێ

٪ج هەر ٥٠ەکیەج ی٪ج یەوایەج اەیتتتتدارج راپرستتتتییەکەکتاو کردووە، دەکێب نهمتایە اە  ٤٠ کتاتر ەە 

یاگادارج  ٪ دەکێب  ٢٥  نیدکا اەرچاوکاو دەکەوێم. هەروەها ەەد    دەکەو کە ەە ست یتیاێ اییارج و هەواک

کە پ سهێییاو ەە س ییاد نیدکا یەکر کردووە و دواتر ا کاو دەرکەوتووە یەو  اییارکیە درۆ اووە. یەوەو 

 ٪ دەکێب هەواکی یاناسهیاو ااڵویەکردووەتەوە. ٧٠اەاڵم یەکیەج ەە 

ەە یاستهی نیدکاکاییشتدا رەینیداوەتەوە. ا  یموویە  ۆر وار اەرپرستایی    ی ستیاستی و حیەایدااەیتەووی 

، یەوەر اەه ج تی کوردستتتتهتاو اتاکی تی کەیتاکی یێب یتان تی دەکەو و قنتتتتەج ا  یتاکەوپتارتی دکموکرا

 ٢٤. ەە اەرانەەرکشدا پەرەەنایهار و اەرپرسایی یەوەج یوچ قنە ا  کەیاکەکایی کوردسهاویاک کی سیاسی

یاکەو. تەیایەت ستەرۆکی وواڵیەوەج یەوەج یوچ    و هەنوو نیدکا زەرنییەکایی دکیەج پارتیل  و رووداو

ەەکاتی ش پیشتتتتایداو و . یاواردکەیاکەکایی پارتی و کەکێهی اە ستتتتەرچاوەج  اییتارج درۆ و پروپاگەیدە  

داو ەە کەیاکە  ییانە اکەتی شەکییشتتتتدا یەنە اەنوویی ەە نیدکاکایدا دەایارێم، ا  یموویە هەناو ش پیشتتتتا

اەاڵم کەیتتاکی  ی پ  کنتتتتی یە ایەو،  دەکتتایەوچ وێاەکەج گەورە  دەکرێتتم و  کتتایەوە اە چرج روونتتاد 

یەک رووناکی یاکات اەکیو شەک  دەدوێاێ کە دنج ش پیشتایدەراو قنتەایەو و ش کشتی    ٢٤کوردستهاو

 یاودەاات.  رێیاناوەگش پیشایدەراو اە 

 خەڵک م مانەی بە میدیا و حکومەت نییە

٪ج یەوایەج اەیتتتتدارج راپرستتتتییەکەکتاو کردووە یتانتانە اەوە دەکەو زەکت  ییو  و پروپتاگەیتدە  ٧٠ەە  

٪ اتاوەنکتاو  ٩٠یەکەو. ەەوەر  کتاتر،  کتاتر ەە    نهمتایە اە نیتدکتاکتاو و حیونەت چیتدکیەواکلێیردووو  

 اەوە یییە نیدکاج سەراەش  ەە هەرێمی کوردسهایدا هەاێم. 

٪ دەکیب نهمایەکاو  کاتر ٥٠ەەاارەج یەوەج نهمایە اە کام و ر ەە ستتەرچاوەج هەواد دەکەکم، یەکیەج  

.٪، ست یتیاد نیدکار اە  ٢٨ەە  ێب اە رێنەج م وێەنتاکهەکایی هەواد داە هەواکی تەەەڤەک یە. ەە پلەج دووە

 ٪.  ٢١نێنەج 

https://www.youtube.com/watch?v=IoKF4nwMqnw
https://www.facebook.com/kurdistan24.official/videos/582278215770895


ەەاارەج یەوەج نهمایە اە کام و رە ەە پەکر و یەکاویم دەکەکم ەە ستتتت یتتتتیا نیدکا، یەکیەج ییوەج یەو 

نهمایە اە پەکجە یاستتتراوەکایی نیدکاکاو   کاتر   ،کەستتتەج اەیتتتدارج راپرستتتیەکەکاو کردووە دەکێب  ٥٤٦

٪ نهمتایە اە  اییتارج  ١٩.٧هتاونێیتاییتاو ەە زەکنتتتتەووک و  ٪ نهمتایە اە  اییتارج  ٢٢.٧دەکەو، هەروەهتا  

پەکجی کەستتاکەتی و هویەرنەیدە یاستتراوەکاو دەکەو. اەاڵم پەکجەکایی حیونەت و پەکجە یەیاستتراوەکاو  

 کەنهرکب نهمایەکاو هەکە ەەیێو شەکیدا.

 

 ئەنجام 

یەوە دەردەشەو ەە کوردستتتهاو اە پلەج کەکەم   - چاوپێیەوتب و راپرستتتی-  یەیجانەکایی هەردوو رێنەکە

حیەاە ستتیاستتییەکاو و نیدکاج ستتێەەر اەرپرستتیارو ەە دروستتهیردو و ااڵوکردیەوەج زەک  ییو ، ا  

  ۆرترکب رۆکیاو هەکە. و کەکێهیپارتی  –یەنەر هەردوو پارتی دەسەاڵتدار 

ردستهاو، اەپێوەوایەج واڵتایی پێشتیەوتوو، نیدکاکاو یەک ەە هەرێمی کو  ،یەیجانەکاو یەوەیتماو پێدەکێب

اەیتتتتێت  ییب ەە روواەنوواوویەوەج زەکت  ییو ، اەکیو  ۆروتار ش کتاو اەیتتتتێیب ەە ااڵوکردیەوەج  

 اییارج یاناستتم    اییارج یاناستتم ەە اەرنەوەیدج یەو حیە  کاو کەستتاکەتیەج کە پشتتهنیرج دەکات.

و ستتەرچاوەکایی    حیونەت و نیدکاکاییل ەەدەستتهەداتکاتر اە اووەتە ه ج یەوەر کە وەرگر نهمایەج  

 حیونەت شاوەیی کەنهرکب نهمایەو.

ەەگەد    ۆرکاەج شەک  ا  وەرگرتای  اییارج پشتم اە ست یتیاد نیدکا، اەتاکەەتی زەکنتەووک، دەاەستهب.

هەر رج  ویواکیردووە شەک  اە یاسایی اەاە یێیەوەیدا یەاوویی ه ییارج پێوکنم ەەاارەج زەک  ییو   

اەاە ستتتتەرچتاوەکەکی دکیەج دوواتارە هەیتدێیجتارکل اەاێ یتاگتاکی    هەواد و  اییتارکیەکی یتاناستتتتتم،

 .ااڵوکردیەوەج  اییارج یاناسهەکە

 

*حەکیم داود قەرەداغی رۆنیانەیووس و توێنەرە. ناسهەرج ەە رۆنیانەیووسی یێودەوکەتی ەە  ایی ج ساە  رد ەە اەرکهاییا اە پلەج  

ستتاد کارکردیی ەە چەیدکب نیدکاج یووستتراوە، شوێاراو و ایاراوج کوردستتهایدا هەکە    ١٢اەدەستتهەێااوە. یە نوویی یەکیەج  کەکەم  

ەەیێوکتایتدا یێب یتانتی، رووداو،  کەج یێب یێب. اە  نتایەکتایی کوردج ا  نیتدکتاکتایی کوردستتتتهتاو و اە  نتایی ییانلیەکل ا  نیتدکتاکتایی 

گەیجێ  اەیتتتتدارج پرۆگرانی گەیجایی ستتتتەرکردەج عێراقی ەە یەنرکیا کردووە. هەروەها  یاوچەکە و ویەاو دەیووستتتتێم. وەک  

 سی ەەریییی چیڤایانی اەرکهایی ا  شوێادیی ناسهەر پێەەششراوە.

 HakeemDawdیەتوایب ەە تووکهەر ز ە ج ایەو: 



 

 


