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پوخته:پوخته:
ئامانجــی ئــەم توێژینەوەیــە روونکردنــەوەی رەهەنــد و هۆکارەکانــی چەواشــەکاریی میدیاییــە لــە کوردســتان، پاشــان ئامانجــی ئــەم توێژینەوەیــە روونکردنــەوەی رەهەنــد و هۆکارەکانــی چەواشــەکاریی میدیاییــە لــە کوردســتان، پاشــان 

ــتان و  ــی کوردس ــی هەرێم ــان و حکومەت ــەن پەرلەم ــەوەی لەالی ــۆ رووبەڕووبوون ــە ب ــرتاتیژێکی هەمەالیەنەی ــی س ــتان و دیاریکردن ــی کوردس ــی هەرێم ــان و حکومەت ــەن پەرلەم ــەوەی لەالی ــۆ رووبەڕووبوون ــە ب ــرتاتیژێکی هەمەالیەنەی ــی س دیاریکردن

ســەندیکا و دەزگا پەیوەندییدارەکانــەوە. مشــتەی توێژینەوەکــە پێکهاتــووە لــە دوو کەیســی گرنــگ کــە لەســاڵی ســەندیکا و دەزگا پەیوەندییدارەکانــەوە. مشــتەی توێژینەوەکــە پێکهاتــووە لــە دوو کەیســی گرنــگ کــە لەســاڵی ٢٠٢١٢٠٢١دا بوونــە دا بوونــە 

جێگــەی باسوخواســی رایگشــتیی و بابەتــی ســەرەکیی رووماڵــی میدیایــی، ئەوانیــش: کەیســی داخســتنی نەخۆشــخانەی هیــوا جێگــەی باسوخواســی رایگشــتیی و بابەتــی ســەرەکیی رووماڵــی میدیایــی، ئەوانیــش: کەیســی داخســتنی نەخۆشــخانەی هیــوا 

لــە کەناڵــی لــە کەناڵــی NRTNRT، کەیســی دەســتگیرکراوانی بادینــان لــە کەناڵــی رووداو. لەچوارچێــوەی میتۆدیــی وەســفییدا، لەڕێــی ئامــرازی ، کەیســی دەســتگیرکراوانی بادینــان لــە کەناڵــی رووداو. لەچوارچێــوەی میتۆدیــی وەســفییدا، لەڕێــی ئامــرازی 

رووپێویــی بــۆ چۆنیەتیــی و چەندایەتیــی ئــەو هــەواڵ و بەرنامــە و ژانــرە رۆژنامەوانییانــە کــراوە لــە رووماڵــی هــەردوو کەنــاڵ رووپێویــی بــۆ چۆنیەتیــی و چەندایەتیــی ئــەو هــەواڵ و بەرنامــە و ژانــرە رۆژنامەوانییانــە کــراوە لــە رووماڵــی هــەردوو کەنــاڵ 

دا. لەبــەر رۆشــنایی خســتنەڕووی دۆخــی میدیایــی و پاشــان شــیکاریی ناوەڕۆکــی هەواڵەکانــدا، ســێ رێوشــوێن وەک ســرتاتیژ دا. لەبــەر رۆشــنایی خســتنەڕووی دۆخــی میدیایــی و پاشــان شــیکاریی ناوەڕۆکــی هەواڵەکانــدا، ســێ رێوشــوێن وەک ســرتاتیژ 

بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی چەواشــەکاریی میدیایــی لــە هەرێمــی کوردســتان خراونەتــەڕوو کــە بریتیــن لــە: رێوشــوێنی میدیایــی، بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی چەواشــەکاریی میدیایــی لــە هەرێمــی کوردســتان خراونەتــەڕوو کــە بریتیــن لــە: رێوشــوێنی میدیایــی، 

یاســایی، کارگێریــی. توێــژەران بــەو ئەنجامــە گەیشــتوون کــە چەواشــەکاریی میدیایــی وەک دیاردەیەکــی بەربــاڵوی جیهانیــی، یاســایی، کارگێریــی. توێــژەران بــەو ئەنجامــە گەیشــتوون کــە چەواشــەکاریی میدیایــی وەک دیاردەیەکــی بەربــاڵوی جیهانیــی، 

ناوەنــدی میدیایــی کوردستانیشــی گرتووەتــەوە و کەناڵــەکان نەیانتوانیــوە خۆیــان لــەو دیاردەیــە بپارێــزن. لــه  هه رێمــی ناوەنــدی میدیایــی کوردستانیشــی گرتووەتــەوە و کەناڵــەکان نەیانتوانیــوە خۆیــان لــەو دیاردەیــە بپارێــزن. لــه  هه رێمــی 

ــی  ــه ر و بایەخ ــی نه گیراوه ته ب ــه كاریی میدیای ــه وه ی چه واش ــۆ رووبه ڕووبوون ــرتاتیژیی ب ــوێنی س ــراق دا رێوش ــی كوردســتانی عی ــه ر و بایەخ ــی نه گیراوه ته ب ــه كاریی میدیای ــه وه ی چه واش ــۆ رووبه ڕووبوون ــرتاتیژیی ب ــوێنی س ــراق دا رێوش كوردســتانی عی

زۆری پێنــه دراوه . ئەمــە لەکاتێکدایــە یاســا بەرکارەکانــی رێکخســتنی کاری رۆژنامەوانیــی وەاڵمــدەرەوەی پێویســتییەکانی ئــەم زۆری پێنــه دراوه . ئەمــە لەکاتێکدایــە یاســا بەرکارەکانــی رێکخســتنی کاری رۆژنامەوانیــی وەاڵمــدەرەوەی پێویســتییەکانی ئــەم 

قۆناخــە نیــن لــە بەرەنگاربوونــەوەی دیــاردەی چەواشــەکاریی میدیاییــدا. بۆیــە توێژینەوەکــە راســپاردەکانی ئاراســتەی الیەنــە قۆناخــە نیــن لــە بەرەنگاربوونــەوەی دیــاردەی چەواشــەکاریی میدیاییــدا. بۆیــە توێژینەوەکــە راســپاردەکانی ئاراســتەی الیەنــە 

ــرتاتیژی  ــە س ــتان ک ــی کوردس ــە متامنەپێکراوەکان ــەزراوە میدیایی ــەت و دام ــان و حکوم ــە پەرلەم ــدارەکان دەکات ل ــرتاتیژی پەیوەندیی ــە س ــتان ک ــی کوردس ــە متامنەپێکراوەکان ــەزراوە میدیایی ــەت و دام ــان و حکوم ــە پەرلەم ــدارەکان دەکات ل پەیوەندیی

ــەکاران،  ــەوەی چەواش ــۆ بەرنگاربوون ــت ب ــوێ دەربکرێ ــای ن ــتۆ، یاس ــی بگرنەئەس ــەکاریی میدیای ــەوەی چەواش ــەکاران، رووبەڕووبون ــەوەی چەواش ــۆ بەرنگاربوون ــت ب ــوێ دەربکرێ ــای ن ــتۆ، یاس ــی بگرنەئەس ــەکاریی میدیای ــەوەی چەواش رووبەڕووبون

ــی دروســتبکرێت. ــدی راســتاندنی هــەواڵ و زانیاری ــی بدرێــت و ناوەن ــەروەردەی میدیای ــە پ ــی ب ــی دروســتبکرێت.گرنگی ــدی راســتاندنی هــەواڵ و زانیاری ــی بدرێــت و ناوەن ــەروەردەی میدیای ــە پ ــی ب گرنگی
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پێشەکیی:پێشەکیی:
ــە ســیخوڕییەی  ــەو یەک ــۆ ئ ــەوە ب ــە شــێوازێکی فەرمــی، دەگەڕێت ــی ب ــی چەمکــی چەواشــەکاریی میدیای بەکارهێنان

ــتی  ــدرا بەمەبەس ــە  KGBدامەزرێن ــارساو ب ــیی ن ــیخوڕیی رووس ــە دەزگای س ــردوودا ل ــەدەی راب ــتی س ــە ناوەڕاس ل

 .)٢٩\٨\٢٠٢٢,McNamara Robert(باڵوکردنــەوەی پڕوپاگەنــدەی سیاســیی دژ بــە واڵتانــی نەیــاری یەکێتیــی ســۆڤێت

ــای  ــۆى ته كنه لۆژی ــتادا به ه ــه  و له ئێس ــی هه ی ــی کۆن ــه  مێژوویه ك ــی به كارهێراوێك ــه كاریی میدیای ــە چه واش کەوات

ــردووه . ــای داگیرك ــواری میدی ــه وره ی ب ــی گ ــی پانتاییه ك ــوه  به كارهێنان نوێ

لــه  هه رێمــی كوردســتاندا چه واشــه كاریی میدیایــی ئاســتەنگێکی دیــاری بــەردەم كاری میدیــای  پیشــه ییە، ده توانیــن 

ــاوه ،  ــۆ ره خس ــری ب ــه ى له بارت ــی، زه مین ــای جیهانی ــه  میدی ــر ل ــدا جیاوازت ــای كوردیی ــه  میدی ــه كاریی ل ــن چه واش بڵێی

ــای  ــی یاس ــه كار و نه بوون ــی چه واش ــه واڵ و زانیاری ــتاندنی ه ــه  ڕاس ــه ت ب ــای تایب ــی میدی ــۆی نه بوون ــەش به ه ئەم

ــه   ــتكردووه  ك ــان دروس ــه  ژینگه یه كی ــیار، ئه مان ــی هۆش ــی جه ماوه رێك ــا نەبوون ــی، هه روه ه ــۆ رێگریكردن ــه  ب تۆكم

ــه و  ــا ئ ــتییدا، ت ــته كردنی ڕای گش ــه كان و ئاراس ــه  گرنگ ــردىن پرس ــه  وێناك ــه ره كیین ل ــی س ــه كاران كاره كته رێك چه واش

ڕاده یــه ى لــه م ســه رده مدا هیــچ هۆکارێکــی تــر نه یتوانیــوه  ئــه و رۆڵــه  بگێرێــت. لــەم ســۆنگەیەوە، ئــەم توێژینەوەیــە 

هەوڵێکــی زانســتییە بــۆ ئاشــنابوون بــە چەواشــەکاریی میدیایــی و شــێوازە ســەرەکییەکانی هەروەها ئەو ڕێوشــوێنانەی 

ــی  ــەر. ناوه ڕۆك ــی بگیرێتەب ــی و میدیای ــەڕووی یاســایی و کارگێری ــەوە و ســنوردارکردنی پێویســتە ل ــۆ رووبەڕووبون ب

توێژینــه وه  بــەم شــێوەیەی الی خوارەوەیــە: 

یه كه م: چوارچێوەی توێژینەوەکە.

دووه م: چەمک و پێناسەی چه واشه كاریی میدیایی.

سێیه م: شێوازه كانی چه واشه كاریی میدیایی و ته كنیكه  به كارهاتووه كان له  هه رێمی كوردستان- عێراق دا.

ــتان-عیراق  ــی كوردس ــه  هه رێم ــی ل ــه كاریی میدیای ــه وه ی چه واش ــرتاتیژییەكانی رووبه ڕووبون ــوێنه  س ــوارەم: رێوش چ

دا.

یەکەم: چوارچێوەی توێژینەوەکە:یەکەم: چوارچێوەی توێژینەوەکە:

١/ تایبەمتەندییەکانی توێژینەوەکە: 

لــه   به ربــاڵو  به شــێوه یه كی  میدیاییــە   چه واشــه كاریی  دیــارده ی  ته شــه نه كردنی  توێژینه وه یــه   ئــه م  كێشــه ی 

هه رێمــی كوردســتانی عێراقــدا، هه روه هــا نه بوونــی الیه نێــك کــە به رپریســارێتیی ڕووبه ڕووبونــه وه ی بگرێتــه  

ــتاندن و  ــه كاریی و راس ــكراكردنی چه واش ــه  ئاش ــه ت ب ــی تایب ــدی میدیای ــی ناوه ن ــێوه  نه بون ــان ش ــه  هه م ــتۆ، ب ئه س

ــه روه ك  ــان، ه ــه  ئامانجه كانی ــن ب ــۆ گه یش ــه ر ب ــه كاران گرتوویانه ته ب ــە چه واش ــێوازانه ی ک ــگا و ش ــه و ڕێ ــاندنی ئ ناس

خســتنه ڕووی چونێتیــی ڕووبه ڕوبونــه وه ی ئــه م دیارده یــه  ته شــه نه كردووه .

ــەکاران،  ــەوەی چەواش ــۆ ڕووبەڕووبون ــرتاتیژیی ب ــوێنی س ــاندانی ڕێوش ــە نیش ــە ل ــە بریتیی ــەم توێژینەوەی ــی ئ گرنگی

ــە  ــی ل ــی رووبەرووبونەوەیەت ــکردنی چۆنێت ــە و باس ــیکردنەوەی دیارەدەک ــدا ش ــەرەکییش تێ ــی س ــەروەک ئامانج ه

ــه  رێوشــوێنه   ــه ك ل ــا و شــێوازه كانی و هه ری ــه دا باســی چه واشــه كاریی میدی ــه م توێژینه وه ی هەرێمــی کوردســتاندا.  ل

ــدا و  ــای كوردی ــه  میدی ــاڵوه  ل ــارده  به رب ــه م دی ــه وه ی ئ ــۆ رووبه ڕوبون ــراوه  ب ــه كان ك ــی و میدیایی ــایی و كارگێری یاس

ــدراوه .  ــه ره كیی پێ ــكی س ــكراوه  و پش ــه ر باس ــاڕێی چاره س ــه كان وه ك ش ــوێنه  میدیایی ڕێوش
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لێرەدا هه ندێك پرسیار دێته  ئاراوه:  لێرەدا هه ندێك پرسیار دێته  ئاراوه:  

ــارده ی چه واشــه كاریی، ده توانرێــت ســنوور بــۆ  ــا به بــێ نه خشــه ڕێگایه كی ســرتاتیژیی تۆكمــه  بــۆ ڕووبەڕوبوونــه وه ی دی ١- ئای

ئــه م دیــارده  به ربــاڵوه  دابرێــت لــه  هه رێمــی كوردســتان؟

٢- ئایــا ئــه و هه نگاوانــه  چیــن کــە په رله مانــی كوردســتان وه ك ســه رچاوه ی ده ســه اڵتی یاســادانان بــۆ رێگریكــردن لــه م 

دیارده یــه  ناوێتــی؟

ــۆ  ــه ر ب ــه  ب ــت بیانگرێت ــی ده توانێ ــه اڵتی كارگێڕی ــتان وه ك ده س ــی كوردس ــی هه رێم ــە حكومه ت ــن ک ــێنانه ی چی ــه و رێوش ٣- ئ

رووبه ڕوبونــه وه ی ئــه م دیارده یــه ؟

٤- ئایــا نه بونــی ناوه نــدی تایبــه ت بــه  ئه نتــی چه واشــه كاریی لــه  هه رێمــی كوردســتان، رووبــه ری كاری چه واشــه كارانی 

ــردووه ؟ ــرت نه ك فراوان

ــی  ــه واڵ و زانیاری ــه وه ی ه ــه  رووبەڕووبوون ــه  ل ــتان توانیویان ــی كوردس ــه  هه رێم ــه ره كییه كان ل ــه  س ــده  میدیایی ــا ناوه ن ٥- ئای

ــه ن؟ ــنورداری بك ــرن و س ــان بگێ ــی خۆی ــه كاردا رۆڵ چه واش

٦- ئایا به  به رزكردنه وه ی ئاستی هۆشیاریی جه ماوه ر رووبه ری كاری چه واشه كاران بچوك ده كرێته وه ؟

٢/ ئامانجی توێژینەوەکە: 

ــی  ــەی  میدیای ــاو ژینگ ــواڵوی ن ــێوه یه ك هه ڵق ــه كاریی به ش ــارده ی چه واش ــاندنی دی ــە ناس ــە ل ــه وه برییتی ــەم توێژین ئامانجــی ئ

هه رێمــی كوردســتان بێــت، خســتنه ڕووی ئــه و بۆشــاییه  یاســاییەی لــه  بــواری میدیاییــدا هه یــه چەواشــەکاران قۆســتوییانەتەوە، 

هەروەهــا دەرخســتنی ئــەو رێوشــوێنه  كارگێرییانه یــی حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان لــه  رێــگای وه زاره تــە پەیوەندیدارەکانەوە  

ده توانێــت بیگرێته بــه ر بــۆ رووبەڕووبونــەوەی دیاردەکــە، هــەروەک دروســتكردنی ناوه نــدی راســتاندن و رووبه ڕووبوونــه وه ی 

ــه م  ــۆ ئ ــت ب ــایت و ئه كاون ــب س ــد و  وێ ــەدان ناوەن ــه  س ــدا ب ــی ئه مڕۆمان ــه  جیهان ــه  ل ــه كار ك ــی چه واش ــه واڵ و زانیاری ه

ــی  ــتان و چۆنێت ــی كوردس ــە هه رێم ــراو ل ــای باوەرپێک ــی میدی ــتنی رۆڵ ــش ده رخس ــا ئامانجی ــدراون، کۆت ــه یه  دامه زرێن پرۆس

رووبه ڕوبوونــه وه ی دیــارده ی چه واشــه كاریی.

ــەم  ــۆ ئ ــدا هەڵدەبژێرێــت، ب ــژەر مشــتەی توێژینەوەکــەی تێ ــەی کــە توێ ــەو کۆمەڵگەی ــە ل کۆمەڵگــەی توێژینەوەکــەش بریتیی

مەبەســتە توێــژەران هــەردوو کەناڵــی NRT و رووداو-یــان هەڵبــژاردووە وەک دوو کەناڵــی کوردیــی کــە خاوەنــی جەماوەرێکــی 

زۆرن.

٣/ میکانیزمی توێژینەوەکە:

ــارده ی  ــفکردنی دی ــی وەس ــووە، به ئامانج ــفی بەکارهات ــۆدی وەس ــه،  میت ــتی توێژینه وه ك ــی رسوش ــە: به پێ ــۆدی توێژینه وه ک میت

ــۆده   ــه م میت ــەدا. ئ ــەم دیاردەی ــی ئ ــە جێبەجێکردن ــت ل ــه و شــێوازانەی به كارده هێندرێ ــوو ئ چه واشــه كاریی و باســكردنی هه م

هــاوكاره  بــۆ تێگه یشــتنێكی قــووڵ لــه  دیــارده کان و توانــای دارشــتنی ســرتاتیژی رووبه ڕووبونه وه یــان ، توێــژەر رێــکاری 

ــدا. ــی توێژینەوەکەی ــی کردەنی ــە رەهەندی ــاوە ل ــی و ناخشــییکاری بەکارهێن رووپێوی

مشتەی توێژینه وەکە:  مشتەی توێژینه وەکە:  

أ/ منوونەپشــکنیین )ســامپڵ(/بابەت: ڕووماڵــی میدیایــی كه ناڵــی NRT بــۆ کەیســی داخســتنی نه خۆشــخانه ی هیــوا-ی تایبــه ت 

بــه  ژێرپه نجــه . لەگــەڵ کەیســی ده ســتگیركراوانی بادینــان لــه  هــه واڵ و به رنامه كانــی كه ناڵــی ڕووداو. هــەردوو بابەتــی 

ــە  ــە ل ــن، هەروەهــا  دروســتکەری رایگشــتی بوون ــا هەواڵێــک نی ــا تەنه ــە، وات ــۆ مشــتە، ســیفەتی کەیســییان هەی ــراو ب وەرگی
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هەرێمــی کوردســتان. 

ب/ منوونەپشــکنیین )ســامپڵ(/کەناڵ: پێکهاتــووە لــە هــەردوو کەناڵــی )NRT( و )رووداو( لەگــەڵ ئــەو ماڵپــەر و 

پەیجانــەی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان کــە هەڵگــری هەمــان نــاون.  

٤/ توێژینه وه كانی پێشوو:

١/توێژینه وه ی )بوسعید، ٢٠١٨(:

ــره   ــی جه زی ــی كه ناڵ ــی ژووری هه واڵ ــه  وه رگرتن ــتاوه  ب ــژه ر هه س ــیكاری(یه . توێ ــفی . ش ــی   )وه س توێژینه وەیەک

ــاوه   ــیاڵ میدی ــه  سۆش ــه  ل ــه ی ك ــه و هه وااڵن ــه ڵ ئ ــردن له گ ــوێنەکانی مامه ڵه ك ــی رێوش ــتی دیاریكردن به مه به س

باڵوده كرێنــه وه . باســی شــێوازی وه رگرتنــی هــه واڵ و زانیاریــی لــه  سۆشــیاڵ میدیــاوه  كــردووه  تــا ده گاتــه  

بڕیــاردان لــه  باڵوكردنــه وه ی لــه  هــۆكاره  میدیاییه كانــی دامــه زراوه ی جه زیرهــدا . لــه  ســه ره كیرتین ئامانجه كانــی 

ــە  ــه ی   ک ــه و قۆناغان ــا و باســكردنه  ل ــی سۆشــیاڵ میدی ئاشــكراكردنی شــێوازی ڕاســتاندنی هــه واڵ و زانیارییه  كان

هــه واڵ و زانیارییه كانــی سۆشــیاڵ میدیــا  پێیــدا  تێده په رێندرێــت، به شــداریكردنە لــه  دانانــی ڕێبه رێكــی زانســتیی 

و پیشــه یی بــۆ ڕۆژنامه وانــی عه ره بیــی به مه به ســتی راســتاندنی هــه واڵ و زانیارییه كانــی سۆشــیاڵ میدیــا. 

ــه رچاوه یه كی  ــا س ــیاڵ میدی ــه:  سۆش ــتووه ، له وان ــك گه یش ــد ده رئه نجامێ ــه  چه ن ــژه ر ب ــه دا توێ ــه م توێژینه وه ی ل

ــەکان  ــۆ ڕاســتاندنی زانیاریی ــه  به شــێك ب ــردووه  دامه زراوه ك ــه ش وایك ــره ، ئه م ــه زراوه ی جه زی ــۆ دام ســه ره كییه  ب

دامبه زرێنێــت به مه به ســتی ســوودوه رگرتن لــه  هــه واڵ و زانیارییه كانــی سۆشــیاڵ میدیــا. هــه روه ك ئــه وه ی 

خســتووه ته ڕوو کــە چه واشــه كاران بــه رده وام شــێوازی نــوێ ده دۆزنــه وه  بــۆ باڵوكردنــه وه ی چه واشــه كارییەكانیان، 

بۆیــه  خولــی ڕاهێنانــی تایبــه ت بــه م بــواره  و گۆڕانكاریــی بــه رده وام لــه  قۆناغه كانــی ڕاســتاندن بــه  پێویســتییه كی 

ــكردووه . ــه  باس ــۆ دامه زراوه ك ــه ره كیی ب س

٢/ توێژینه وه ی )الدلیمي، ٢٠١٨(:

ــارده ی هه واڵــی شــێوێندراو ده كات به مه به ســتی  ــه  باڵوبونــه وه ی دی توێژینه وه كــه  )وه ســفی(یه،  توێــژه ر بــاس ل

به كارهێنانــی وه ك شــێوازێ نوێــی پڕوپاگه نــده ، بــره ودان به مجــۆره  لــه  هــه واڵ بــه  شــێوه یه كی رێکخــراو 

ئاراســته   ڕایگشــتیی  به ڕاده یــه ك  هه بێــت،  میدیاییــەکان  په یوه ندییــه  له ســه ر  کاریگه ریــی  وایكــردووه  

بــكات، قه یرانــی واڵتانــی كه نــداو و میرنشــینی قه تــه ر، قه یرانــی هه ڵبژاردنه كانــی ســاڵی ٢٠١٦ی ویالیه تــه  

ــی  ــه ملاندنی كاریگه ری ــۆ س ــه وه  ب ــه  هێناوه ت ــه  منون ــیای ب ــتتێوه ردانی رووس ــكا و ده س ــی ئه مه ری یه كگرتووه كان

ــی شــێوێندراو و  ــی چه مكــی هه واڵ ــی دیارییكردن ــه  ســه ره كییرتین ئامانجه كان ــی شــێوێندراو. ل هــه واڵ و زانیاری

ــی  ــه ڵ هه واڵ ــە له گ ــێوازه كانی مامه ڵەكردن ــه ر ش ــك خستنه س ــه روه ك تیش ــییه كانێتی. ه ــی و مه ترس ئامانجه كان

شــێوێندراو و كاریگه رییه كانــی له ســه ر ڕایگشــتیی. لــه  ده رئه نجامه كانــی ئــه م توێژینه وه یــەدا ده ركه وتــووه  

ئامانــج و مه ترســییه كانی،  لــه  چه مكــی هه واڵــی شــێوێندراو و  باشــیان هه یــه   میدیــاكاران شــاره زاییه كی 

ــایه تییه كان. ــی كه س ــه  ناوزڕاندن ــه ت ل ــتیی به تایب ــه ر رایگش ــه  له س ــی هه ی ــه  کاریگه ری ــه م دیارده ی ــا ئ هه روه ه

٣/ توێژینه وه ی )عبد اللە، ٢٠١٨(:

ــاخته كان ده كات  ــه  س ــه ڕه  و ئه كاونت ــی پ ــی هه واڵ ــۆ په یام ــكنین ب ــیكاری (یه، پش ــفیی ش ــه  )وه س توێژینه وه ك

ــی  ــتی دیارییكردن ــتكراون، به مه به س ــبوك دروس ــه  فەیس ــر ل ــی می ــی واڵت ــه  به ناوبانگه كان ــاوی رۆژنام ــه  به ن ك

تایبه مته نــدی و شــێوازی داڕشــتنی هــه واڵ و زانیارییه كانییــان و ئــه و پاڵنه رانــه ی   هــۆكاری باڵوكردنــه وه ی 
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ــكه وتنی  ــه رده می پێش ــه  س ــه كارییه  ل ــرتاتیژه كانی چه واش ــكردنی س ــه  باس ــی توێژینه وه ك ــن. ئامانج په یامه كانیان

ته كنه لۆژیــادا، هــه روه ك كاریگه ریــی ئــه و پــەڕه  و ئه كاونتــه  چه واشــه كارانه  له ســه ر متامنــه ی جه مــاوه ر 

ــی:  ــن ده رئه نجامه كان ــه  گرنگرتی ــة (. ل ــابع، البواب ــوم الس ــی )الی ــته قینه كان، وەک رۆژنامه کان ــه رچاوه  راس ــه  س ب

هوشــیاركردنه وه ی جه مــاوه ر له بــاره ی چه واشــه كاریی و ئاگاداركردنه وه یــان لــه  گــوزاره  سه رنجڕاكێشــه كان، 

هه روه هــا دەرکەوتــووە کــە ئــه و چه واشــه كارییانه  به رنامــه  بۆداڕێــژراون و هه ڕه مه كیــی نییــن. 

٥/ ناساندنی زاراوەکانی توێژینەوەکە: 

چه واشــه كاران: ئــه و گــروپ و الیــه ن و كه ســانه  دەگرێتــەوە  كــه  هه ڵده ســن بــه  ئه نجامدانــی پرۆســه ی 

چه واشــه كاریی.

باڵوكردنه وه یــان  كــه   زانیارییانه یــە،   و  هــه واڵ  ئــه و  چه مكــه   لــه م  مه به ســت  چه واشــه كارانە:  زانیاریــی 

باڵوده كرێنــه وه   میدیاییه كانــه وه   هــۆكاره   لــه   كه ســانێك  یــان  گروپێــك  له الیــه ن  و  له پشــته   ئه جێنــدای 

به الڕێدابردنــی. یــان  رایگشــتیی،  دروســتكردنی  به مه به ســتی 

ــه وه   ــۆكاره  میدیاییه كان ــه  ه ــە ل ــه  ک ــه واڵ و زانیارییانه ی ــه و ه ــتاندنی ئ ــەی ڕاس ــه كاریی: پرۆس ــی چه واش ئه نت

باڵوده كرێنــه وه ، ڕێكخراوێــك یــان گروپێــك یــان كه ســانێك ئــه و ئه ركــه  له ئه ســتۆده گرێت.

ــه ره كیی  ــه رچاوه ی س ــارساون و س ــه  ن ــووه  ك ــه  به كارهات ــه و میدیایان ــۆ ئ ــه نگین: ب ــان س ــه ره كیی، ی ــای س میدی

هــه واڵ و زانیارییه كانــی جه مــاوه رن. 

ــی  ــه  ده رئه نجامێک ــۆ گه یشــن ب ــن ب ــه ر و جێبه جێده كرێ ــه  ده گیرێنه ب ــە ك ــه و هۆكارانه ی ڕێوشــوێن: مه به ســت ئ

خوازراو.

هه رێمی كوردستان – عێراق:  قه واره یه كی سیاسیه  له  ده ستوری كۆماری عیراقدا دانی پێدانراوه .

ســه قامگیریی دۆخــی رۆژنامه وانیــی: پرۆســه یه كه،  كۆمه ڵــه  ڕێكارێكــی تێــدا ده گیرێته بــه ر بــۆ ئه نجامدانــی 

ــاوه ردا. ــه كان و جه م ــه زاروه  میدیایی ــوان دام ــی له نێ كاری پێكه وه ی

دووەم: چەمک و پێناسەی چه واشه كارییی میدیایی:دووەم: چەمک و پێناسەی چه واشه كارییی میدیایی:

ــی  ــی ئه لیكرتۆنی ــه  ڕۆژنامه وانی ــه وه  ل ــۆ توێژین ــاو( ب ــه نته ری )ت ــه ری س ــر واردل )Claire Wardle( به ڕێوه ب كلێ

لــه  زانكــۆی كۆلۆمبیــا، چه مكــی »گێــژاوی زانیــاری«ى به كارهێنــاوه  بــۆ كــۆی ئــه و هــه واڵ و زانیارییــه  ناڕاســتانه ی 

ــه  ســێ  ــردووه  ب ــه ى ك ــه م دیارده ی ــه وه . هه روه هــا ئ ــاوه  باڵوده كرێن ــرازه  هه مه جــۆره كاىن میدی ــگای ئام ــه  له ڕێ ك

جــۆرى ســه ره كییه وه : زانیاریــی هه ڵــه  )بــێ مه به ســت(، زانیاریــی چه واشــه كار  )مه به ســتدار( و زانیاریــی 

چه واشــه كاریی  )زانیاریــی  باســه   جێگــه ی  توێژینه وه یــه دا  لــه م  ئــه وه ی   .)٢٨  ،٢٠٢٠ زیانبه خــش.)واردل، 

مه به ســتدارە(. 

تیۆریــی  ڕونكردنــه وه ی  بــه   ده زانیــن  به پێویســتی  میدیایــی،  چه واشــه كاریی  لــه   ورد  تێگه یشــتنێكی  بــۆ 

چه واشــه كارانەوە  لەالیــه ن  كــه   ده ســتپێبكه ین،  میدیــادا  زانســتی  لــه    )Agenda-setting( ئه جێنداســازی 

ــه و  ــه  ل ــازیى: بریتیی ــۆن )Stephen Patroson(، ئه جێنداس ــتیڤن پاترس ــه ی س ــی پێناس ــت. به پێ به كارده هێردرێ

به شــێوه یه ك  گلۆباڵه كه مانــدا  جیهانــه   لــه   ده وروبه رمــان  ڕووداوه كاىن  ئامانجێتــی  کــە  میدیاییــه ی   پرۆســه  
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ــه كان  ــه زراوه  میدیایی ــكرایه   ده زگا و دام ــكات. ئاش ــره ر ب ــی نێ ــدای الیه ن ــه  ئه جێن ــه ت ب ــه  خزم ــه وه  ك دابڕێژێت

كۆنرتۆڵــی ئــه و بیروبۆچــون  و وێنــه  زەینییانــە  ده كــه ن كــه  الی جه مــاوه ر فەراهــەم دەبێــت، بەمــەش كاردانــه وه ى 

ئــه و جه مــاوه ره  ڕه نگدانــه وه ی ئــه و په یامانــه  ده بێــت، نــه ك ئــه وه ی کــە هەیــە و ڕوویــداوه . )حســونة، ٢٠١٥، 

 .)٦

ــدا  ــی تێ ــۆکارە میدیاییەکان ــه  ه ــه یه یه  ك ــه و پرۆس ــازیی ئ ــه وه:  ئه جێنداس ــه واو رونبووه ت ــواره دا ت ــه م ب ــه وه ی ل ئ

بەکاردەهێندرێــن بــۆ  دارشــتنی هــه واڵ و زانیارییــه كان، به ئاراســتەی خزمەتکردنــی ئه جێنــدای دامــەزراوە 

میدیاییەکــە  و ئاراســته كردنی وەرگــر بــەرەو به رژه وه ندییه كانــی خــۆی وه ك نێــره ر.

ــرن  ــه  وه ربگ ــه م تیۆریی ــوود ل ــڤ س ــی نێگەتی ــۆ ئامانج ــه  ب ــه كاران توانیویان ــن چه واش ــن بڵێی ــره وه  ده توانی لێ

و لــه  پرۆســه ی چه واشــه كارییدا بــه كاری بهێنــن. ئه مــه  بــۆ هه رێمــی كوردســتانیش راســته ، به هــۆی ئــه و 

ــه و  ــی ئ ــەروەک ده رئه نجام ــە، ه ــده  هەیان ــه واڵ و پڕوپاگان ــۆ ه ــوردی ب ــی ك ــاوه ری میدیای ــه ی جه م تامه زرۆیی

بارودخــه  سیاســییه  ناســه قامگیره یه  كــه  بــه رده وام لــه  رابــردوو و ئێســتادا تێیــدا ژیــاون کــە وایلێكــردوون نێچیرێكی 

ــه   ــه وه  ل ــه ی كــه  باڵوده كرێن ــه و هــه واڵ و زانیارییان ــی گــه وره ی ئ ــۆ چه واشــه كاران و كاریگه ری ــن ب زۆر گونجاوب

هــۆكاره  جۆراوجۆره كانــی میدیــادا به ته واوه تــی ئه فرێنــه ر و نه خشــێنه ری بیروبۆچونه كانــی جه ماوه ربێــت 

ــكات. ــته یان ب و ئاراس

و  هــه واڵ  باڵوكردنــه وه ی  لــه   له وانه »بریتیــه   پێناســه كراوه   جــۆر  چه ندیــن  بــه   میدییایــی  چه واشــه كاریی 

ــی رای گشــتی و  ــاو به الرێدابردن ــه  پێن ــه وه  ل ــی راگه یاندن ــه  هۆكاره كان ــراو و شــێوێندراو ل ــه  ئه جێنداك ــاری ب زانی

.)٣  ،٢٠١٩ أیــامن،  د.   ( چه واشــه كردنی جه مــاوه ر« 

هــه روه ك )د. وه ســیم ونــی( به ڕێوەبــه ری ســه نته ری روئیــا بــۆ توێژینــه وه  لــه  لوبنــان، پێیوایــه  »چەواشــه كاریی 

میدیایــی كارێكــی به رنامــه  بــۆ دارێــژراوه  له پێنــاو دروســتكردنی یــان شــێواندنی ڕایگشــتی، یــان هــه ر ئامانجێكــی 

ــر ده كرێــت، به مه به ســتی  یارییكــردن،  ــن شــێوازی ت ــە چه ندی ــان ب ــره و، ی ــگای شــێواندن و گۆڕینــی رێ ــر  له ڕێ ت

كاریگه ریــی دانــان له ســه ر بیــر و بۆچــون، ورووژاندنــی هه ســت و ســۆزی جه مــاوەر  بــۆ درووســتکردنی گومــان 

لــه  راســتییه كان و به راســت زانینــی په یامــه  چه واشــه كراوەکان و تێكه ڵكردنــی راســت و ناڕاســت«. )وين، ٢٠١٩(.

رێكخــراو  به شــێوه یه كی  ئه جێنــداداره   و  به ئه نقه ســت  كارێكــی  میدیــای  چه واشــه كاریی  کەواتــە 

ئه نجامده درێــت بــۆ ئاراســته كردنی جه مــاوه ر و بــره ودان بــه  بیرۆكه یــه ك یــان بااڵده ســتكردنی بۆچونێــك 

ئاراســته   گۆڕینــی  به مه به ســتی  ئه مــه ش  بۆچونێــك.  یــان  بیرۆكــه   نه رێنییكردنــی  بــۆ  پێچه وانه كــه ی  یــان 

یــان  جه مــاوه ر،  هه ســتی  بــه   یارییكــردن  بــۆ  یاخــود  نارشینكــردن،  جوانكــردن–  یــان  جه ماوه رییــه كان 

.)٢٠١٨  ,١٤,Cherilyn and Julie رووداوه كان.)  و  بابــه ت  راســتیی  لــه   گومــان  دروســتكردنی 

بــۆ پێناســەکردنی دیــاردەی چەواشــەکاریی لــە ژینگــەی میدیایــی هەرێمــی کوردســتان، ده توانیــن بڵێیــن 

ــتیی رووداوه كان  ــی راس ــێكی بچووك ــتنه ڕووی به ش ــه وه  و خس ــه  باڵوكردن ــه  ل ــی بریتیی ــه كاریی میدیای »چه واش

خســتنەڕووی  لــه   گۆڕانكاریــی  ئه جێنــدادار،  ناڕاســتی  دروســتكراوی  زانیاریــی  گــه ورەى  به شــێكی  له پــاڵ 

زانیاییــه كان تــا بــه  شــێوازێك شــیكردنه وه ی بــۆ بكرێــت کــە دووربێــت لــه  راســتیی بابــه ت و ڕووداوه كان، یــان 

شــاردنەوەی تــه واوی زانیارییــه كان و تێكه ڵكردنــی بــه  بابه تــی الوه كیــی، یــان جیانه كردنــه وه ی بۆچــون و 

شــیكردنه وه  كه ســییەكان لــه  واقیعــی رووداوه كان، یــان وروژانــدن و باســكردنی كۆمه ڵــه  بابه تێكــی ناســه رەكیی 
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ــن  ــه وه ی زۆرتری ــه ره كییه كان و باڵوكردن ــه  روداوه  س ــاوه  ل ــتنه وه ی جه م ــردن و دورخس ــۆ په رتك ــتكراو ب و دروس

بابــه ت و هه واڵــی بێســوود به شــێوه یه ك جه مــاوه ر نغــرۆ بكرێــت لــه  پاشــاموه ی بێكه ڵــك لــه  زانیاریــی و 

راكێشــانیان  و  رایگشــتیی  چه واشــه كردنی  و  به الڕێدابــردن  به مه به ســتی  ئه مــه ش  تــر.  شــێوازی  چه ندیــن 

ــان  ــه ڵ ئامانجه كانی ــان له گ ــه وه  و ته ریبكردنی ــێوازی نزیككردن ــه  ش ــان، ب ــدا دیاریكراوه كانی ــته ی ئه جێن به ئاراس

ــه و  ــكات ب ــر ب ــه  وه رگ ــه ش وا ل ــه م پێی ــۆ بارودۆخــه كان. ب ــی ئاراســته كه ر ب و ســه پاندنی شــیكردنه وه كانی الیه ن

ــی  ــۆی تێكه ڵكردن ــه روه ك به ه ــژرادوه ، ه ــی هه ڵب ــته كه ر بۆیان ــی ئاراس ــه  الیه ن ــه  ڕووداوه كان ك ــێوازه  بڕوانن ش

به شــێكی كــه م لــه  زانیاریــی درووســت و به شــێكی زۆر لــه  زانیــاری درووســتكراوی هه ڵبه ســرتاو، وه رگــر 

ــەواڵ و  ــۆ ه ــت دەکات ب ــه ری الدروس ــی بڕواپێك ــده كات، وێنه یه ك ــیكارییه كانی په رت ــا ش ــه ده كات و توان چه واش

ــەکارییەکان«. ــە چەواش زانیاریی

سێیەم: شێوازه كانی چه واشه كاریی میدیایی و ته كنیكه  به كارهاتووه كانی له  هه رێمی كوردستان:سێیەم: شێوازه كانی چه واشه كاریی میدیایی و ته كنیكه  به كارهاتووه كانی له  هه رێمی كوردستان:

ــگ(  ــان ده ن ــۆ، ی ــه ، ڤیدی ــوورساو، وێن ــی )ن ــه واڵ و زانیاری ــه وه ی ه ــه  باڵوكردن ــێوازه  ل ــه م ش ــی: ئ ــێوازی گاڵته جاڕی ــەم/ ش یەک

به شــێوازی گاڵته جاریــی  و به كارهێنانــی چوارچێــوه ی نوكته بازیــی، دیارتریــن شــێوازی چه واشــه كاریین )حســین، ٢٠٢٠ ، 

ــادا  ــه  سۆشــیاڵ میدی ــر ل ــه م شــێوازه  زیات ــا، له ئێســتادا ئ ــرازه  كالســیكییه كاىن میدی ــاوه رى ئام ــه وه ى جه م ــی كه مبوون ٤٣(. به پێ

به كارده هێرێــت ولــە هه ندێــك لــه  ده زگا میدیاییــه  ســه ره كییه كانی هه رێمــی كوردســتاندا ڕه نگیداوه تــه وه . به كارهێنانــی 

گــوزاره ی گاڵته ئامێــز و پێڕابــواردن، چه ندیــن زانیاریــی ناڕاســت و هه واڵــی هەڵبەســرتاو و بــێ بنه مــا باڵوده كرێتــه وه  و 

ــه كاران  ــردووە  چه واش ــەش وایک ــه ن، ئەم ــۆره  گاڵته جاڕیی ــه م ج ــه زرۆی ئ ــورد تام ــاوه ری ک ــت، جه م ــه وه ی زۆری ده بێ ده نگدان

ــه  کەرەســتەی  ــه  كێشــه  راســته قینه كانی كۆمه ڵگــە بکــەن ب ــە هەرێمــی کورســتاندا كاری به رده وامــی له ســه ر بکــەن و زۆر ل ل

ناهێڵــن. راســته قینه كه ی  به هــا  و  گاڵته جاڕیــی 

دووەم/ ناونیشــاىن دوور لــه  نــاوه ڕۆك: ناونیشــانێكی ســه رنجڕاكێش یــان زانیارییه كــی زه ق، یاخــود به كارهێنانــی )وێنــه  و 

ڤیدیــو و ده نــگ(، بــه اڵم پــاش خوێندنــه وه  و بینینــی ناوه ڕۆكه كــه ی ده رده كه وێــت کــە نــاوه رۆك  په یوه ندیــی نییــه  بــه  

ناونیشــانه كه وه ، یاخــود ئــه وه ی لــه  ناونیشــانه كه دا هاتــووه  بــه و شــێوه یه  نییــه  کــە لــه  ناوه ڕۆكه كه یــدا هه یــه ، وێنــه  

ــۆو  ــه ر ڤیدی ــینی س ــووس  و نوس ــه  ژێرن ــه وه ى ك ــه  ل ــه  جگ ــن. ئه م ــانه كان نی ــه وه ى ناونیش ــان  ڕه نگدان ــش دیس و ڤیدیۆكانی

ــه   ــت ل ــتداریان بۆده كرێ ــت  و مه به س ــڕاىن ناڕاس ــود وه رگێ ــن، یاخ ــتكاریى ده كرێ ــاواز ده س ــگاى جی ــن ڕێ ــه  چه ندی ــه كان ب وێن

ــدا، وه رگــر  ــاى نوێ ــه  ســه رده مى میدی ــه كان ل ــه ى زانیاریی ــراو به رفراوان ــه و لێشــاوه  خێ ــى ئ ــه كاىن دیكــه وه ، به له به رچاوگرتن زمان

حه وســه ڵه  و كاىت نییــه  بــۆ خوێندنــه وه  و قووڵبوونــه وه  و وردبینیكــردىن تێكســت  و ڤیدیــۆ درێــژه كان، بۆیــه  زیاتــر ســه رنجیان 

ــه ره   ــه  ماڵپ ــی ك ــاى كوردی ــو میدی ــۆ چه واشــه كاراىن نێ ــارى ڕه خســاندووه  ب ــه ىك له ب ــه  ســه ر ســه ردێڕه كانە، ئه مــەش  زه مینه ی ل

.)٢٠٢٢,Eavi(.ئه لیكرتۆنییــه كان  و په یــج و ئه كاونتــه كان  په نــا بــۆ ئــه م ته كنیكــه ى چه واشــه كاریى ببــه ن

ســێیەم/ به كارهێنانــی ناوبانــگ: لــه م شــێوازه دا چه واشــه كاران په نــا ده به نــه  بــه ر ناوبانگــی كه ســه  دیاره كانــی بــواره  

ــه زاى  ــق، ٢٠١٨، ١٠٠(. ف ــاد. )نام ــه كان و... ت ــی و كۆمه اڵیه تیی ــی  و ئابووری ــیی  و هونه ری ــەزراوە سیاس ــە دام ــۆره کان ل جۆراوج

كــراوه ى سۆشــیال میدیــا  هانــده ر و هــۆكارى هــه ره  ســه ره كیی ته شــه نه و به كارهێنــاىن ئــه م ته كنیكەیــە . چه واشــه كاران 

ــه وه ، بەهــۆی بۆشــایی یاســایی  ــارى ســاخته  به ناویان ــج و هه ژم ــۆ دروســتكردىن په ی ــن ب ناوبانگــى كه ســایه تییه كان به كارده هێن

ــه كاریییانه   ــه و چه واش ــه كان ئ ــك كات كه س ــت، هه ندێ ــرتۆڵ بكرێ ــێوازه ش كۆن ــه م ش ــراوه  ئ ــتان، نه توان ــی كوردس ــه  هه رێم ل
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باڵوده بێتــه وه   جه مــاوه ردا  له نــاو  به خێرایــی  چه واشــه كاره كه   زانیارییــه   هــه واڵ و  ئه وه نــده ی  بــه اڵم  به درۆده خه نــه وه ، 

ئه وەنــده  ڕه تكردنــه وه و ڕاســتكردنه وه كه  باڵونابێتــه وه . 

چــوارەم/ لــه  چوارچێوه نانــی هه ڵــه : چه واشــه كاران هــه واڵ  و زانیارییــه كان ده خه نــه  چوارچێوه یه كــه وه  كــه  دواجــار بۆچوونــی 

جه مــاوه ر له ســه ر ڕاســتیی ڕووداوه كان به پێــی ئــه و چوارچێوه یــه ی ئــه وان بۆیــان كێشــاوه ، ئاراســته  ده كرێــت. لێــره دا ئــه وان 

ئــه و زانیارییــه  له نێــوان كۆمه ڵێــك بۆچــوون  و شــیكردنه وه  و لێكدانــه وه دا ده خه نــه ڕوو  كــه  ئاراســته ی هــه واڵ  و زانیارییه كــه  

ده گۆڕێــت، یــان ده توانیــن بڵێیــن ڕه نگــه  رسوشــتییه كه ی ئــه و هــه واڵ و زانیارییــه  كاڵده بێتــه وه  و ده گۆڕێــت بــۆ ڕه نگــی ئــه و 

ــزة،٢٠٢٢، ١٣(.  ــه كارانه وه . )بومعي ــه ن چه واش ــتكراوه  له الی ــۆی دروس ــه ی ب چوارچێوه ی

ــای  ــت، له ســایه ی ته كنه لۆژی ــه  هه مــوو شــێوازه كاندا به كارده هێرێ ــه  ل ــگ: ئه م ــو و ده ن ــه  و ڤیدی ــه  وێن پێنجــەم/ یارییكــردن ب

نوێــدا كارێكــی ئاســانه  و چه واشــه كاران ســوودیان لــه م شــێوازه  بیینییــوه  بــه وه ی بتوانــن وێنــه  و ڤیدیــو و ده نگی ده ســتكارییكراو 

ــه بكه ن. ــێ چه واش ــاوه ری پ ــن و جه م به كاربهێن

ــه، چه واشــه كاران هه ڵده ســن  ــاری  و هه واڵێكــی پشتڕاســتكراوه  نیی ــچ زانی ــەم شــێوازەدا هی ــووی درووســتكراو: ل شەشــەم/ نه ب

بــه  دروســتكردنی ئــه و جــۆره  هــه واڵ و زانیارییانــه  بــه  وه رگرتنــی ئامارێكــی بــێ ســه رچاوه  یــان خســته ڕووی ڕایه كــی گشــتیی 

ــی جیهــان زۆر ســه رنجڕاكێش  ــاو كۆمه ڵگاكان ــه م شــێوازه  له ن ــاو جه مــاوه ر. ئ ــان دارشــتنه وه ی قســە و قســەڵۆکی ن ــی ی وه همی

ــوودیان  ــن س ــه كاران زۆرتری ــتان چه واش ــی كوردس ــه  هه رێم ــه وه  ل ــه اڵم به پێچه وان ــاوه ره وه ، ب ــیاریی جه م ــۆی هوش ــن به ه نیی

لــێ بینیــوه .

ــی  ــن به ته واوه ت ــدن وایكــردووه  کــه  چه واشــه كاران نه توان ــی راگه یان ــی هۆكاره كان ــەم/ ڕاســتییه  شــێوێندراوه كان: زۆربوون حەوت

فاكتــه كان ئه گــه ر )نــورساو، یــان وێنــه،  یــان فیدیــو، یــان ده نــگ( بێــت باســنه كه ن، خــۆ ئه گــه ر لــه  به رژه وه ندیشــیان نه بێــت 

ــاڵ  ــتییەكان له پ ــه  ڕاس ــه م ل ــێكی ك ــه وه ی به ش ــه ر ب ــەكان ده گرنه ب ــه واڵ و زانیاریی ــێواندنی ه ــێوازی ش ــه ره  ش ــه م ئه گ ــۆ ئ ب

ــاوه ر چه واشــه   ــن جه م ــه ك گۆشــه نیگایی ده توان ــر و باســكردنی ی ــه وه ی الیه نگی ــی ناڕاســت و لێكدان ــه  زانیاری به شــێكی زۆر ل

بكــه ن. )ابــو عرقــوب، ٢٠١٩، ٢١(.

ئــه م  زانیارییانــه ی  و  هــه واڵ  ئــه و  چەواشــه كاران  فره الیه نــه ،  ڕووداو  هه نــدێ  كاڵ:  و  تــۆخ  چه واشــه كاریی  هەشــتەم/ 

ــه ر.  ــكی [ه خه نه س ــیده كه ن و تیش ــی باس ــه  درورودرێژی ــان  زۆر ب ــەڵ  ئه جێنداكه ی ــه  لەگ ــه وه ی ته ریب ــه،  ئ ــته یان هه ی رسوش

ئــه و زانیارییانــه ش كــه  له به رژه وه ندییــان نییــه، به شــێوه یه كی كــورت و شــاراوه  و كاڵ باســیده كه ن.

ــه واڵ  ــه  ه ــێك ل ــه  به ش ــر ل ــان زیات ــرت ی ــان كه م ــێك ی ــه كاران به ش ــێوازه دا چه واش ــه م ش ــته رگه ریی: ل ــه وه  و نه ش ــەم/ بڕین نۆی

ــر  ــه ش وه رگ ــا. به م ــت و بێبه ه ــی ناپێویس ــه  زانیاری ــن ل ــه  بریتیی ــوێنی ك ــه  ش ــر ده خه ن ــی ت ــه ن و بابه ت ــه  الده ب و زانیارییه ك

ــر،٢٠٠٤ ،٤(. ــت. )بيێ ــدا ده برێ ــت و به الرێ ــت ببێ ــه ی الدروس ــه  ته واوه ك ــا وێن ــاگات ت ــی پێن ــه واوی زانیارییه كان ت

ــتان،  ــی کوردس ــە هەرێم ــه كاران ل ــەالی چه واش ــه  ل ــازاری گه رم ــان  ب ــه م جۆرهی ــه: ئ ــاری تاكالیه ن ــه كاریی زانی ــەم/ چەواش دەی

ــۆش  ــرتی فه رام ــاوەر ، الیه نه كانی ــۆ جەم ــه وه ب ــان ده گوازن ــه  ئه جێنداكه ی ــك وەک  به شــێك  ل ــدی الیه نێ ــا بۆچــون و دی ــه  ته نه ك

ده كــه ن. زۆربــه ی كات بۆچوونــی كه ســیی و قســه ڵۆكی بێبنه مــا كۆده كه نــه وه  و راوبۆچوونــی ئــه و الیه نەشــی لەبــارەوە 

ــه  ده بێــت، وێنه یه كــی  ــه و حاڵەت ــاره  توشــی ئ ــه وان ده كات و جه مــاوه ر دووب ــه  ئاراســته ی کاری ئ ــه وه  كــه  خزمــه ت ب ده گوازن

ــت. ــت ده بێ ــه واوی له به رده س نات

یازدەیــەم/ مێشــی بــه  )گا(بــوو: ئــه م شــێوازە لــه  چه ندباره كردنــه وه ی هــه واڵ و زانیارییــه وه  دوورســتده كرێت، الیه نــی 

چه واشــه كار، ڕووداو و بابه تــی زۆر ســاده  و ناكاریگــه ر و بچووكــی نــاو كۆمه ڵــگا گــه وره  ده كه نــه وه  تــا ئــه و ڕاده یــه ی 
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ڕایگشــتیی پــێ ده جوڵێنــن. ئه مــه ش بــه  چه ندباره كردنــه وه ى بــه رده وام  و به ســتنه وه ی بــه  الیه نــی تــری ژیانــی جه مــاوه ره وه  

ــب، ٢٠١٨، ١٣٦ (. ــرت، الخطی ــتده بێت. )تریبێ ــێ دروس ــتیی پ ــت رایگش ــا وایلێدێ ت

ــه   ــه ر ب ــگ و كاریگ ــی گرن ــا بابه تێك ــووه ، وات ــه  )گا( ب ــی  مێشــی ب ــه ی حاڵەت ــه  پێچه وان ــه م حاڵه ت ــردن: ئ ــەم/ بێبه هاك دوازدەی

رێــگای فه رامۆشــكردن و كه مباســكردن وه هــای لێده كــه ن لــه الی جه مــاوه ر بێبه هــا ده كرێــت و ئه مــه ش بــه  نیشــاندانی 

بێتوانایــی جه مــاوه ر لــه  گۆریــن یــان هه ڵوێســت وه رگرتنــی لەســەر ئــەو بابەتــە تاوەکــو کەشــێکی واهــا ده خولقێنــن جه مــاوه ر 

پێــی وابێــت ئــه و هیــچ ده ســه اڵت و توانایه كــی نییــه  بــۆ هەڵوێســت وەرگرتــن.

منوونه ی سه ره كیی چه واشه كاریی له  دوو کەناڵی ناوداری ڕاگه یاندىن كوردییه وه :

ــه   ــه ،  ل ــی هه ی ــدادار بوون ــه كاری ئه جێن ــاری چه واش ــه واڵ و زانی ــوماری ه ــه ی بێش ــتان منون ــی كوردس ــی هه رێم ــه  میدیاكان ل

ــۆكارى   ــا ه ــیال میدی ــه كاىن سۆش ــك و گوماناویی ــاره  فه ی ــج  و هه ژم ــا په ی ــاڵوه   ته نه ــك به رب ــه  به جۆرێ ــه م دیارده ی ــتادا ئ ئێس

دروســتبووىن ئــه م گێژاوه بــن،  بۆیــه  لێــره دا تەنهــا دامــه زراوه ی )NRT(١∗ و )ڕووداو(٢∗مــان وه ك دوو دامــه زراوه ى برواپێکــراو 

بــه  منوونــه  وه رگرتــووه .  

یەکەم/ رووماڵی کەناڵی تەلەفیزیونیی NRT و ماڵپەر و پەڕەکانی لە سۆشیاڵ میدیا بۆ كه یسی نه خۆشخانه ی هیوا: 

له نێــو  ڕووداوه كانــە  ڕاســتیی  لــه   كــه م  به شــێكی  باڵوکردنــەوەی  جــۆری چه واشــه كاریی،  شــاراوه ترین  و  كاریگه رتریــن 

چوارچێــوه ی ئه جێنــدای سیاســییدا. لــە کەیســی »داخســتنی نەخۆشــخانەی هیــوا«  کــە لــه  كه ناڵــی NRT و پاشــکۆکانی 

بەتەواوەتیــی ئــەم شــێوازە چەواشــەکارییە بەکارهاتووە.  ســەرەتای ئــه م ڕووداوه  ده كه وێتــه  ١٥\٦\٢٠٢١ كاتێك كێشــه ی پێنەدانی 

مووچــە لــە نەخۆشــخانەکەدا دروســتده بێت و مووچــه ی فه رمانبــه ران و كارمه ندانــی به شــی ڕاوێژكاریــی نه خۆشــخانه كه  

ــاری  ــخانه كه  بڕی ــی نه خۆش ــەش وادەکات كارمه ندان ــت. ئەم ــگ دوادەکەوێ ــد مانگێ ــەوە ، چه ن ــۆی بڕیونەت ــه ت ب ــه  حكوم ك

مانگرتــن بــدەن، ئه مــه  كێشــه  راســتەقینەکەیە٣∗. کەواتــە هیــچ بڕیارێــک یــان نورساوێــک یــان لێدوانێکــی فەرمیــی لەئــارادا 

ــاوی داخســتنی نەخۆشــخانەکەوە. ئەمــە کرۆکــی چەواشــەکارییەکەیە. ــە بەن نیی

ــە یاســای تۆکمــە رێکنەخــراوە،  ــا ب ــواری میدی ــدا ب ــه  سیاســییه كانی هەرێمــی کوردســتان کــە تێی ــۆ الیه ن  ڕووداوی لەمجــۆرە  ب

ــه م  ــی ئامانجــی سیاســییدا. ئ ــە خزمەت ــی ل ــی ســۆزداریی جه مــاوه ر و بەکارهێنان ــی الیه ن ــۆ جواڵندن بابه تێكــی زۆر گونجــاوه  ب

ــی  ــی ته له فزیونی ــۆنگەیەوە كه ناڵ ــەم س ــۆی. ل ــۆزن ب ــی زۆر هاوس ــه و خەڵک ــیی ژێرپه نج ــه  نه خۆش ــه  ب ــخانه یه  تایبه ت نه خۆش

ــه   ــاواز ل ــی ده كات، جی ــتان خاوه نداری ــی كوردس ــه  هه رێم ــیی ل ــی سیاس ــه رۆكی جواڵنه وه یه ك ــه  س ــکۆکانی ك )NRT( و پاش

ــه م  ــی ئ ــاوە رووماڵ ــراوه ی سۆشــیاڵ میدی ــی  و باڵوك ــەی تەلەفزیۆنی ــە به رنام ــی ، ب ــه   هــه واڵ و ژانره كان ــه  ب واقیعــی ڕووداوه ك

بابه تــە کــراوە و لــه  شــیكاری نــاوه رۆك بــۆ په یامه كانیــان ئه جێنــدای حزبێكــی سیاســیی به رســه ریدا زاڵــه ، بــەوەی ســەرچاوەی 

زانیارییەکانیــان قســەی تاکێــک و هەنــدێ پروپاگەنــدە و بەشــێکی کــەم لــە راســتیی رووداوەکەیــە کــە بابەتــی مانگرتنەکەیــە و 

پاشــان ئــەو چوارچێوەیەیــە کــە لــە الیەنــی نیــرەرەوە بــۆ ڕووداوەکــە دارێــژراوە . بــۆ منونــە: لــە مــاوەی تەنهــا )٣( رۆژدا تەنهــا 

ــی  ــه  ڕوماڵ ــه  ل ــه وە جگ ــە باڵوكردوه ت ــه ر ڕووداوەک ــه  له س ــای كه ناڵەك ــیاڵ میدی ــی سۆش ــه  پەڕەکان ــی ل ــه  )٤١( هه واڵ ــر ل زیات

ــا. ــیاڵ میدی ــە سۆش ــە ل ــە ڕووداوەک ــه ت ب ــی تایب ــتكردنی فره یم ــن و دروس ــی و كه مپه ی ــه ی ته له فزیونی ــته وخۆ و به رنام راس

ــتنی  ــۆ  ڕووداوی داخس ــەوە  ب ــی مووچ ــی دواکەوتن ــه  گرفت ــی ل ــه ی گۆڕی ــته ی ڕووداوه ك ــردن  ئاراس ــە رووماڵک ــێوازە ل ــه م ش  ئ
 1

. https://nrttv.com/About ٢ ∗ کەناڵێکی هەواڵی سیاسی کوردییە لە ساڵی ٢٠١٠ دامەزراوە

.   https://www.rudaw.net/sorani/about دامەزراوەیەکی میدیایی کوردییە لە ساڵی ٢٠٠٨ دەستی بە کارکردن کردووە ∗
٣ ∗ چاوپێکەوتن لەگەڵ احمد محمد پەرستار لە بەشی )outpatient female( لە نەخۆشخانەی هیوا و رێکخەری نارەزایەتیەکە.
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ــان    ــتكراو، پاش ــووی دروس ــەکاریی نه ب ــێوازی چەواش ــه  ش ــوون ب ــە ب ــووه وە دەهێنێت ــه  نه ب ــتنه  ل ــه و داخس ــخانه كه .  ئ نه خۆش

بەبه كارهێنانــی شــێوازی له چوارچێوه نانــی هه ڵــه،  هەروەهــا بــە شــێوازی كه مێــك لــه  راســتیی و زۆرێــك لــه  ناڕاســت و 

وروژاندنــی الیه نــی ســۆزداریی جه مــاوه ر بــه  چاوپێكه وتــن له گــه ڵ كه یســه كانی نه خۆشــیی ژێرپەنجــە  و تێكه ڵكردنــی 

ــه   ــه و په یام ــده كات و ئ ــه  رووماڵ ــه م بابه ت ــتان، ئ ــارساوه كاىن كوردس ــى  و ن ــه ره  هونه ری ــه  كاراكت ــێك ل ــی و به ش ــی ئاینی پیاوان

ــی  ــەکاریی، گرفت ــە چەواش ــێوازانە ل ــەم ش ــە ب ــت. کەوات ــوا داده خرێ ــخانه ی هی ــه  نه خۆش ــه وه  ك ــاوه ر باڵوده بێت ــو جه م له نێ

ــچ  ــە هی ــه وت  ک ــه،  ده رك ــۆ ڕووداوه ك ــان ب ــاش به دواداچومن ــخانەکە. پ ــتنی نەخۆش ــۆ داخس ــت ب ــە دەگۆڕێ ــی مووچ دواکەوتن

 NRT نــورساو و لێــدوان و فەرمانێکــی حكومیــی و فەرمیــی نییــه  باســی  داخســن بــکات، یــان هــه ر بابه تێــك لــه و زانیارییانــه ی

و پاشــکۆکانی باڵویانكردووه تــه وه. 

ــیال  ــه قام  و سۆش ــو ش ــه  نێ ــه  ل ــه م كه یس ــه زراوه ی رووداو: )ئ ــه  دام ــان ل ــتگیركراوانی بادین ــی ده س ــی كه یس دووەم/ رووماڵ

میدیــا و ژمارەیەکــی زۆر لــە میدیــاکان بــه م ناونیشــانە باســکراوە،  بۆیــه  ئێمــە به پێــی ده نگدانــه وه  میدیاییەكــه ی ناوه كه یــامن 

وه رگرتــوه  (. 

كه یســی  باســی  كوردســتان-عیراق   لــە هه رێمــی  راگه یاندنــه ســەرەکییەکان  ســاڵی ٢٠٢١  مانگــی ١ی  ناوه ڕاســتی  لــه  

ــتانە  ــی کوردس ــی هه رێم ــان حكومه ت ــەوە، الیەنێکی ــێواز باڵوبووەت ــە دوو ش ــە ب ــه ن. ڕووداوەک ــان ده ك ــتگیركراوانی بادین ده س

بەفەرمیــی  تۆمه تــی ســیخوڕیی و پیالنگێڕیــی داوەتــە پــاڵ كۆمه ڵێــك كــه س لــە دەڤــەری بادینــان٤∗ دەڵێــت، پــاش 

ده ســتگیركردنیان دراون بــه  دادگا. لەبه رامبــه ر ئەمــەدا زۆرێــك لــه  میدیــا و رێكخــراو و چاالكوانــی مه ده نیــی وایــان باڵوکــردەوە 

کــە دۆســیەکە پەیوەندیــی بــە  ئازادیــی راده ربڕینــەوە هەیــە و ده ســتگیركراوه كانیش وه ك رۆژنامه نــووس و چاالکــوان ناودەبــەن.

 بــۆ مــاوەی دوو هەفتــە ئــەم کەیســە بابەتی ســەرەکیی شــەقام و میدیای کــوردی و هەندێک لە میدیــا و رێکخــراوە جیهانییەکان 

و کونســوڵخانەی ژمارەیــەک واڵتــی بیانیــی بــووە لــە هەولێــری پایتەختــی هەرێمــی کوردســتان و چەندیــن بەیاننامــەی ناوخۆیــی 

و کونســوڵخانەکان لەبارەیەوە باڵوکراونەتەوە و رایگشــتیی لەســەر درووســتبووە.

دامه زراوه یه كــی نــاوداری كوردیــی وه ك )ڕووداو(، لــەو ماوەیــەدا ته نهــا وه ك هه واڵێكــی ئاســایی مامه ڵــەی له گــه ڵ ئــەم 

کەیســەدا کــردووە و فۆکەســی زیاتــر بــۆ زانیارییــە حکومییەکــە بــووە لەســەر کەیســەکە. ئه مــه  له كاتێكدایــه  بەپێــی شــێوازی 

ــی زۆر  ــت و كه یس ــان پێدەدرێ ــى گەورەی ــە، بایه خ ــییان هەی ــتی کەیس ــەی رسوش ــەو بابەتان ــۆ ئ ــە ب ــی دامەزراوەک کارکردن

بچوکــرت لــە بابەتــی دەســتگرکراوانی بادینــان ڕووماڵــی تایبەتیــان بۆدەکرێــت. هەروەهــا کەناڵــی تەلەفزیونیــی رووداو  له ڕێــى 

كۆمه ڵێــك به رنامــه ی ڕۆژانــه ی وه ك )به رپرســیار( و )ڕووداوی ئه مــڕۆ(وه  تاووتوێــى جۆره هــا دۆســیه ى لــه م چه شــنانە 

ده كات. بەپێــی شــیکردنەوەمان بــۆ باســکردنی کەیســەکان لــە دامــەزراوەی ڕووداو، دەرکەوتــووە کــە کەیســی زۆر بچوکــی وەک 

کێشــەی کۆمەاڵیەتیــی، نەخۆشــیی، کێشــەی کەســیی، روماڵــی چڕوپــڕی بــۆ کــراوە و بەرنامــەی بــۆ تەرخانکــراوە، بــەاڵم كه یســی 

ده ســتگیركراوانی بادینــان لــه هیچــکام لــەو بەرنامانــە بــاس نەکــراوە. 

ــەوە، چونکــە دۆســیه یه كی لەوجــۆرە  ــوه ی چه واشــه كاریی بێبه هاكردن ــه  چوارچێ ــە ده چێت ــه م جــۆره  مامه ڵه كردن ــادا ئ ــە میدی ل

كــه  رایگشــتیی لــه  ناوخــۆ و ده ره وه ی هه رێمــی كوردســتانی له ســه ر درووســتبووە، تەنهــا بــە هەواڵێــک باســکراوە. هەروەهــا 

شــێوازی چەواشــەکاریی تــۆخ و کاڵــی تێــدا بەکارهاتــووە کــە زیاتــر لــە هەواڵەکانیانــدا زیانیارییــە حکومییــەکان باســکراون. ئــەم 

شــێوازانە ئــەوە رووندەکەنــەوە کــە دامــەزراوەی ڕووداو بــە شــێوازی چەواشــەکارانە مامەڵــەی لەگــەڵ ئــەم کەیســەدا کــردووە.

چوارەم: رێوشوێنه  سرتاتیژییەكانی رووبه ڕووبونه وه ی چه واشه كاریی میدیایی له  هه رێمی كوردستان-عیراق:

ــه اڵم  ــرتن، ب ــه رى یه ك ــۆكاره كان زۆر و ته واوك ــه نه دایه و ه ــه  ته ش ــەکاریی  ل ــاردەی چەواش ــتان-عیراق دی ــى كوردس ــه  هه رێم ل

٤ ∗  دەڤەری بادینان ناوی ناوچەیەکی جوگرافی باشوری کوردستانە )کوردستانی عیراقە(.
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ــە  ــی وەرگــر و ژینگــەی کاری میدیاییدای ــدی ئێمــە، لەبەرژەوەندی ــە دی ــه ىت. ب ســه ره كییرتینیان دۆخــى سیاســیی  و لێكه وته كانی

کــە بەپێــی پــالن و ســرتاتیژی ورد، رێگریــی لــە تەشــەنەی زیاتــری ئــەم دیاردەیــە بکرێــت. لەپــاش هەڵســەنگاندنی دیاردەکــە 

و لەبــەر رۆشــنایی ئاشــکرابوونی دیــوی شــاراوەی چەواشــەکارییەکان لــە رووماڵکردنــی دوو کەیســی مشــتەی توێژینەوەکــە لــە 

ــه ڕوو:  ــه  ده خه ین ــه وه ى دیارده ك ــه كاىن به ره نگاربوون ــدا، میكانیزم ــە کوردییەکان کەناڵ

١/ رێوشوێنی یاسایی.

٢/ رێوشوێنی كارگێڕیى. 

٣/ رێوشوێنی میدیایی. 

١/ رێوشوێنی یاسایی بۆ رووبه ڕووبونه وه ی چه واشه كاریی میدیایی:

ــادده ی )١٠(ى یاســای ســه رۆكایه تیی هه رێمــی  ــه ی )١(ی  م ــی بڕگ ــه ، به پێ هه رێمــی كوردســتان خــاوه ىن یاســای ڕۆژنامه گه ریی

ــتان-  ــتامنیی كوردس ــی نیش ــاكاریی ئه نجومه ن ــه  یاس ــت ب ــراو، پاڵپش ــاڵی ٢٠٠٥ ی هه موارك ــاره  )١( س ــراق، ژم ــتان- عێ كوردس

عێــراق لــه  خولــی دووه مــی دانیشــتنی ژمــاره  )٤(ى رێكــه وىت ٢٠٠٨/٩/٢٢ بڕیــاردراوه   بــه  ده ركردنــی یاســای ژمــاره  )٣٥(ى ســاڵى 

٢٠٠٧ كــه  بــه  )یاســای رۆژنامه گه ریــی كوردســتان( نــارساوه  . ) یاســای ڕۆژنامەگەریــى لــە کوردســتان، ٢٠٠٩ (.

گرفتــى ســه ره كیى میدیــاكار و ده زگا و دامــه زراوه  میدیاییــه كان  و الیــه ىن حكومه تیــش له وه دایــه  ئــه م یاســایه  وه اڵمــده ره وه  و 

چاره ســه ریى یه كالكــه ره وه  نییــه  بــۆ دیــارده  و كێشــه كاىن ئــه م ســه رده مه ى بواره كــه . هه ربۆیــه  ئــه م یاســایه  بــۆ دۆخــی ئێســتا 

ــدا.  ــتاى كارى رۆژنامه وانیی ــاىن ئێس ــه و زه م ــه ڵ زه مین ــت له گ ــب بێ ــه  هاوته ری ــك ك ــه،  به جۆرێ ــه  هه مواركردنه وه ی ــتی ب پێویس

ــا و  ــن رووه وه  میدی ــه  چه ندی ــه  ل ــدا، چونك ــه زای ئێســتای كاری میدیایی ــه ڵ ف ــت له گ ــە بگونجێ ــت ک ــک بێ ــا بەجۆرێ هه روه ه

ــه   ــه  ئه وه ی ــاوێکی دیك ــوه . پاس ــۆوه  بینیی ــان به خ ــی گه وره ی ــته كردنیان گۆڕانكاری ــا و ئاراس ــرازه كاىن میدی ــی  و ئام كارى میدیای

ــچ یاســایه ك  ــر، تائێســتا هی ــه وه ش زیات ــت. ل ــه م یاســایه  ناكرێ ــو پێویســت كار ب ــه كان، هێشــتا وه ك ــە ســه ربارى كه موكورتیی ک

نییــه  بــۆ رێكخســتنى كارى میدیــای ئه لیكرتۆنیــی  و سۆشــیاڵ میدیــا. ئــه وه ش وه ك بۆشــاییه ىك یاســایی سه رئێشــه یه ىك گــه وره ى 

ــت،  ــان به مه به س ــت ی ــارى بێ ــه ر ناچ ــه وه . ئه گ ــه  دادوه ر و دادگاكانیش ــتكردووه  ب ــدار دروس ــه كاىن په یوه ندی ــڕاى الیه ن ــۆ تێك ب

ــای  ــه  )یاس ــن ب ــت ده به س ــیه كان پش ــه وه ى دۆس ــۆ یه كالییكردن ــتان ب ــی كوردس ــی هه رێم ــاییه دا، دادگاكان ــاییه  یاس ــه م بۆش ل

خــراپ به كارهێنانــی ئامێره كانــی  په یوه ندییكــردن(. بــۆ منوونــه  یاســای ژمــاره  )٦(ی ســاڵی ٢٠٠٨  كــه  پشتبه ســت بــه  حوكمــی 

ــراق  ــتان- عێ ــتامنی كوردس ــی نیش ــراو، ئه نجومه ن ــاڵی ١٩٩٢ هه موارك ــاره  )١(ی س ــای ژم ــه  یاس ــادده ی )٥٦( ل ــه ی )١(ی م برگ

ــه باره ت  ــاڵی ٢٠٠٨ س ــاره  )٦(ی س ــای ژم ــی یاس ــه  ده رچوواندن ــاردراوه  ب ــاره  )١٨(ى رۆژی ٢٠٠٨/٥/١٩ بری ــتنی ژم ــه  دانیش ل

ــه ی  ــه وەی جێگ ــدا. ئ ــتان- عێراق ــی كوردس ــه  هه رێم ــردن ل ــی په یوه ندییك ــی ئامێره كان ــراپ به كارهێنان ــی خ ــه  قه ده غه كردن ب

ــتنه وه ی  ــۆ رێكخس ــایه كه  ب ــده ى یاس ــه ، هێن ــه وه  نیی ــه  كاری میدیای ــی ب ــچ  په یوه ندییه ك ــایه  هی ــه م یاس ــته كردنه ، ئ هه ڵوێس

ــردن، ٢٠٠٨(. ــرەکاىن پەیوەندییک ــاىن ئامێ ــراپ بەکارهێن ــردىن خ ــایی قەدەغەک ــە. )یاس ــی كۆمه اڵیه تیی الیه ن

كاراكــردن و هه مواركردنــی میكانیزمــی یاســایی، گاریگه رییه كــی گــه وره ی ده بێــت لــه  رووبه ڕووبونــه وه ی چه واشــه كاران 

 و ئه جێنداكانیــان. یاســا، میكانیزمــی ســه ره كیی چاره ســه ركردىن ئــه م دۆزه یــه،  ئه گــه ر وه اڵمــده ره وه ى دۆخه كــه  بێــت  و 

جێبه جێبكرێــت. كۆده نگییــه ىك به رچــاو هه یــه  له ســه ر پێویســتیی ده رچوانــدىن یاســایه ىك لــه و چه شــنه  کــە ســنوورێك 

ــه رىك  ــه ن. ئ ــان ده یك ــا و خاوه نه كانی ــه كاىن میدی ــاكاران  و كه ناڵ ــودى میدی ــه  خ ــت ك ــه  دابنێ ــێلكارییه  میدیاییان ــه و پێش ــۆ ئ ب

ــاو ڕێكخســتنه وه ى  كارى میدیایــی  و له نێویشــیاندا  په رله مــاىن  كوردســتانه  كار بــۆ ده ركــردىن یاســایه ىك  مۆدێــرن بــكات  له پێن

ــن  ــژ و كه ڵكوه رگرت ــه  راوێ ــه وه ش ب ــه  ئ ــت. هه ڵبه ت ــاوێكدا بێ ــاو و پاس ــه ر ن ــر ه ــی له ژێ ــه كاریی میدیای ــردىن چه واش ته جریمك
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لــه  كه ســاىن په یوه ندییــدار لــە ســه ندیكاى ڕۆژنامه نووســاىن كوردســتان  و رێكخــراوه  مه ده نییــه كاىن داکۆکیــکار لــه  مــاىف 

ــه ر  ــدىن ه ــه  ده رچوان ــت ل ــان ده بێ ــه ن. بێگوم ــوون و بێالی ــاىن به ئه زم ــا رۆژنامه نووس ــان،   هه روه ه ــان  و یاساناس رۆژنامه نووس

ــۆ  ــاوى یاســایه ك ب ــر ن ــه و چه شــنه دا، ره چــاوى ئازادیــی كارى رۆژنامه وانیــى  بكرێــت، به جۆرێــك  كــه  نابێــت له ژێ یاســایه ىك ل

ــى  ــته  میكانیزم ــن. راس ــد بكرێ ــه كان كۆتو به ن ــه  رۆژنامه وانیی ــه ك، ئازادیی ــردىن دیارده ی ــی  و بنه بڕك ــتنه وه ى كارى میدیای رێكخس

یاســایی یه كێكــه  لــه  رێــگاكاىن به رگرتــن لــه  چه واشــه كاریی میدیایــی، بــه اڵم ئه گــه ر جــۆر و چۆنیــه ىت ســزاكانی بچنــه  خانــه ى 

به رهه مدەهێنــن.   ســه ركوتكاریی  ئازادییه كانــه وه ،  زه وتكــردىن 

٢/ رێوشوێنی كارگێڕیی بۆ رووبه ڕووبونه وه ی چه واشه كاریی میدیایی:

له ڕێــگای وه زاره تــی  گارگێریــی ده ســه اڵتدار  كایــه ی  كارگێرییــدا حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان وه ك  رێوشــوێنی  لــه 

ڕۆشــنبیرییه وه  ده توانێــت رۆڵــی خــۆی ببینێــت لــه  رووبه ڕووبوونــه وه ی چه واشــه كاریی میدیایــی و ئــه و به رپرســیارێتییه  

پێویســته   ڕێوشــوێنه دا  لــه م  ســه رنجه،   جێــی  لێــره دا  ئــه وی  جێبه جێكردنــی.  و  رێنامیــی  ده ركردنــی  بــه   هه ڵبگرێــت 

جیاوازیــی بكرێــت لــه  به رته ســككردنه وه ی ئازادیــی كاری میدیایــی و دیــارده ی چه واشــه كاریی. بــه و مانایــه ی كــه   ئــه و 

ــته ی  ــه ك به ئاراس ــی، ن ــه كاریی میدیای ــه  چه واش ــت ل ــردن بێ ــنورداركردن و رێگریك ــی س ــت ئامانج ــك بێ ــه   به جۆرێ رێنامییان

ــه رك  ــه  ئ ــاكاری ڕاســته قینه  ب ــا و میدی ــه  میدی ــت ب ــوار بدرێ ــگاوه ش ب ــه م هه ن ــی. ب ــی ڕۆژنامه گه ری به رته ســككردنه وه ی ئازادی

ــه و ژینگــه   ــۆ فه راهه مبكرێــت. به مــه ش ئ ــان ب ــی زانیاریی ــه كان،  مافــی پێدان ــه  زانیاریی ــه  گه یشــن ب ــان هه ســن ل و كاری خۆی

ــت. ــنوردار ده بێ ــه دایه ، س ــه  گه ش ــه رده وام ل ــتبووه  و ب ــه كاران  دروس ــۆ چه واش ــتان ب ــی كوردس ــه  هه رێم ــتا ل ــاره ی ئێس له ب

ــه  چه واشــه كاریی زه ق  ــت ل ــگا بێ ــی كۆمه ڵ ــوره  بنه ره تییه كان ــۆ پاراســتنی كلت ــر ب ــه كان زیات ــت ڕێنامیی ــەوە، دەبێ ــەو روانگەی ل

ــه   ــردن ل ــی و رێگریك ــی نەژادی ــی و  نه ته وەی ــی ئاینی ــتنی فره ی ــه  پاراس ــه وه  ل ــه ش خــۆی ده بینێت ــاره كان ناجــۆرەکان. ئه م و دی

ــی  ــزا جیاوازه كان ــه وه  و ئاین ــوان نه ت ــه ی له نێ ــه  كۆمه اڵیه تییان ــه و په یامن ــاندنه وه ی ئ ــۆ هه ڵوه ش ــی ب ــی میدیای ــه ر هۆكارێك ه

ــواره   ــه ی ب ــه  زۆرب ــوور ل ــی س ــی هێڵ ــی و دیاریكردن ــه وه ی ناوچه گه رێتی ــان رووبه ڕووبون ــه . پاش ــتاندا هه ی ــی كوردس هه رێم

ــد  ــه  نه بونــی ده ســتوور و یاســای تایبه مته ن ــااڵكان. ئه مــه ش ل ــه  ب جۆراوجــۆره كان، پاراســتنی مافــه  گشــتییه كان و به رژه وه ندیی

ــتوور و  ــه  ده س ــت ل ــه  ده بێ ــه م بابه تان ــا ئ ــی ئه گه رن ــی كاتی ــۆ دۆخێك ــته  و ب ــی پێویس ــتاندا، هه بوویه ك ــی  كوردس ــه  هه رێم ل

ــه وه . ــت و ره نگبدات ــدا جێگیربكرێ ــاكانی په رله مان یاس

ــەری  ــە گرتنەب ــتیکرد ب ــدام، دەس ــی ئەن ــتی دەوڵەتان ــەر ئاس ــا لەس ــی ئەوروپ ــیونی یەکێتی ــی ٢٠١٨/١٢/٥ کۆمیس ــە رێکەوت ل

ــەو هەڕەشــانەی چەواشــەکاران  ــی چەواشــەکارانە و دەستنیشــانکردنی ئ ــەوەی زانیاری ــۆ ڕووبەڕووبوون ــک ڕێوشــوێن ب کۆمەڵێ

دروســتیدەکەن لەســەر بەرژەوەندییەکانــی یەکێتییەکــە و باشــرتکردن و خێراکردنــی ڕێوشــوێنەکانی رووبەرووبونــەوەی زانیاریــی 

)٢٠٢٢ ,E.U.e.a( .ــی چەواشــەکارانە ــەوەی زانیاری ــی ڕووبەڕووبون ــەوەی پالن ــە باڵوکردن ــەش ب چەواشــەکار، ئەم

هەروەهــا )ئه ســتۆنیا(٥∗ لــه  ســاڵی ٢٠١٠ هه ســتاوە بــه  زیادكردنــی وانــه ی ناســه ره كیی له ڕێــگای وه زاره تــی پــه روه رده وه  بــۆ 

سیســته می خوێنــدن بــه  نــاوی )رۆشــنبیریی میدیایــی( بــۆ هاوكاریكردنــی هاواڵتیانــی واڵته كــه ی لــه  ناســیین و ئاشــكراكردنی 

زانیارییــه  چه واشــه كارییه كان، ئه مــه ش به مه به ســتی پاراســتنی واڵته كه یــان لــه  دیــارده ی چه واشــه كاریی ) ایمــی،٢٠٢٢(. 

كه واتــه  بــه  ســوودوه رگرتن لــه م ئه زمونانــە،  حكومه تــی هه رێمــی كوردســتان ده توانێــت له ڕێــگای هــه ردوو وه زاره تــی  

ــگادا  ــاو كۆمه ڵ ــی له ن ــنبیریی میدیای ــتی رۆش ــدات و ئاس ــی ب ــه روه رده ی میدیای ــه  پ ــی ب ــااڵوه  گرنگی ــی ب ــه روه ده  و خوێندن پ

به رزبكاتــه وه .

٥ ∗  ئەستۆنیا واڵتێکی ئەورپییە بە واڵتانی ناوچەی سەر دەریای بەڵتیک نارساوە 



گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی

165

٣/ رێوشوێنی میدیایی بۆ رووبه ڕووبونه وه ی چه واشه كاریی میدیایی:

میدیایــی  كاری  دۆخــی  له ســه ر  كاریگه ریــی  و  چه واشــه كاریی  ڕووبه ڕووبونــه وه ی  بــۆ  میدیایــی  ڕێوشــوێنی   گرنگیــی 

لــه  ئێســتای هه رێمــی كوردســتان-عیراقدا، پێویســتییه كی هه نوكەییــه  بــۆ ســنووردارکردنی ئــه و دیــارده  به ربــاڵوه .  بــه  

ــن  ــی دیارییبكه ی ــره وی میدیای ــراز و ڕێ ــۆن ئام ــه  چ ــتده خه ین ك ــه ره  به رده س ــه و  چاره س ــی، ئ ــوێنی میدیای ــه ری رێوش گرتنه ب

ــه م  ــن ئ ــته  ده توانی ــه م مه به س ــۆ ئ ــه كاران. ب ــه  چه واش ــاوه ر ل ــیاركردنه وه ی جه م ــه كاران و وش ــه وه ی چه واش ــۆ رووبەڕووبون ب

رووبەڕووبونــه وه ی چه واشــه كاریی. بــۆ  میدیایــی  ئه فرێندراوێكــی  بكه ینــه   كردارییانــه   هه نــگاوه  

أ/ دروستكردنی میدیای دژە- چه واشه كاریى:

ــه م  ــر، ئ ــەوە زیات ــت. ل ــی ناڕاس ــی زانیاری ــه  كاریگه ری ــه باره ت ب ــوو س ــی ب ــدارییه كی جددی ــكا هۆش ــی ئه مری هه ڵبژاردنه كان

ــه   ــارساو ب ــا ن ــی ئه وروپ ــه  یه كێتی ــا ل ــی به ریتانی ــه ر ده رچوون ــدان له س ــو ده نگ ــوون، به ڵك ــكا نه ب ــه  ئه مری ــا ل ــییانه  ته نه مه ترس

Brexit لــە ســاڵی ٢٠١٦، پاشــان باڵوبونــه وه ی په تــای كۆرۆنــا، هەمــوو ئەمانــە هانــده رن بــۆ ئــه وه ی بایه خێكــی گــه وره  بدرێــت 

بــه  دڵنیابــوون لــه  ڕاســتیی هه واڵــه كان و ئاشــكراكردنی ســاخته كاریی و فێــڵ، ئەمــەش یارمه تیــده ر ده بێــت كــه  كۆمه ڵگــەكان 

لــه  چه واشــه كاران ئاگاداربكرێنــه وه  . ) الدلیمــی، ٢٠١٨، ٩(.

ــاوه   ــه وره  ره خس ــی گ ــە ده رفه ت ــە ک ــم، روون ــی هه رێ ــی و كۆمه اڵیه تی ــیی و ئابوری ــه ی سیاس ــه  ژینگ ــتیه وه  بروانیین ــه و ڕاس ل

بــۆ چه واشــه كاران، به شــێوه یه ك کــە هه ندێــك لــه  كه ناڵــه كان بێپــه رده  و به ویســتى خۆیــان له نێــو گێژاوه كــه دا ته راتێــن 

ــێواندىن  ــتی سه رلێش ــۆ مه به س ــۆر ب ــی جۆراوج ــی زانیاری ــتییه كان  و تێكه ڵكردن ــاردنه وه ی راس ــه كاریی  و ش ــۆ چه واش ــه ن ب ده ك

ــی  ــه وه ى یه كدی ــه   و ڕه تكردن ــه  ڕق وكین ــى ب ــیی بارگاوی ــێىك سیاس ــه  كه ش ــتاماندا ك ــه ی ئێس ــه م دۆخ ــه ت  ل ــاوه ر، به تایب جه م

ــه  كاری  ــناك ل ــی ترس ــه وه  ژینگه یه ك ــه و هۆیه ش ــه كاریی  و ب ــه ی چه واش ــه  تاقیگ ــووه  ب ــتان ب ــی كوردس ــتكردووه. هه رێم دروس

بــه  نــاو میدیــاوه  خوڵقــاوه .

ــته ش  ــه م مه به س ــۆ ئ ــت. ب ــه  وه ربگیرێ ــاىن دیك ــووىن واڵت ــه  ئه زم ــوود ل ــه  س ــە،  گرنگ ــای دژە-ی چەواش ــتكردىن میدی ــۆ دروس ب

دیارتریــن منوونــه ، ئه زمــووىن  ئه مریكایــه . مێــژووی پشتڕاســتكردنه وه ى هــه واڵ  و زانیاریــی بــه  شــێوازه  مۆدێرنه كــه ی، 

ــایتى  ــاڵی ١٩٩٤ وێبس ــه  س ــه وان ل ــتپێده كات. ئ ــكاوه  ده س ــه  ئه مری ــه ، ل ــگای مرۆیی ــى كۆمه ڵ ــتییه كی گرنگ ــتادا پێویس له ئێس

ســنۆپس )Snopes(یــان دانــاوه  بــۆ به دواداچــووىن ڕاســتیی هــه واڵ  و زانیارییــه كان كــه  لــه زارى به رپرســان  و كه ناڵــه كاىن میدیــاوه  

ــتییه كان  ــه رى راس ــه كارییەكان ب ــه  چه واش ــك زانیاریی ــووه : »كاتێ ــایته كه دا هات ــاره (ى وێبس ــی )ده رب ــه  بەش ــه وه . ل باڵوده كرێن

ــه   ــن ب ــڕه وى گه یش ــتییه كان ده كات  و ڕێ ــۆ راس ــون ب ــنۆپس به داواداچ ــكات، س ــێ ب ــه  ك ــڕوا ب ــت ب ــه ر نازانێ ــرن  و خوێن ده گ

.))٢٠٢٢,Snopes.com.« ڕاســتییه كان بــۆ جه مــاوه ر ڕووناكده كاتــه وه

ــی  و  ــه واڵ و زانیاری ــتكردنه وه ی ه ــۆ پشتڕاس ــت ب ــایت  و ئه كاون ــد و ده زگا و وێبس ــن ناوه ن ــدا چه ندی ــه دوای ئه مه ش ــان ب پاش

لێــدوان، وێنــه   و ڤیدیــۆ  و تۆمــاره  ده نگییــه كان دروســتبوون، دیارترینیــان: )Factcheck.org( لــه  ســاڵی ٢٠٠٣  کــە هه نگاوێكــی 

ــا  ــرت  و ته نه ــی وه رگ ــان تایبه مته ندی ــه  ئه می ــاڵی ٢٠٠٧ ك ــه  س ــا )PolitiFact( ل ــواره دا، هه روه ه ــه م ب ــوو ل ــه یی ب ــوێ  و پیش ن

 the Washington Post s the fact( ــه ش ــه  له وان ــرد، جگ ــیی ك ــواری سیاس ــی ب ــتكردنه وه  و به دواداچون ــه ر پشتڕاس كاری له س

ــه وه .  ــە و كاریگه رییه كه ی ــه  و متامن ــۆی پێگ ــووه  به ه ــه وره ی هه ب ــی گ ــه زراوه  و كاریگه رییه ك ــاڵدا دام ــه  هه مانس checker( ل

)معهــد الجزیــرة، ٢٠١٧ ،١٩٢(. 

ــاالك  ــڕۆژه ی چ ــتادا ٣٤١ پ ــس )the Duke Reporters  Lab(٦∗  لەئێس ــوك ڕیپۆرت ــه زراوه ی دی ــاری دام ــن ئام ــى نوێرتی به پێ

هــه ن  له بــواری  دڵنیابــوون لــه  ڕاســتییه كان. هه روه هــا كۆمپانیــا ته كنه لۆژییــه  گه وره كانــی وه كــو فه یســبوك و گــووگڵ  

٦ ∗سەنتەرێکی توێژینەوەی رۆژنامەوانییە لە کۆلێژی سانفۆرد بۆ سیاسەتی گشتی لە زانکۆی دیوک . 
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ــه و   ــۆ ئ ــردووە.  ب ــان ته رخــان ك ــان، پاڵپشــتیی دارایی ــه  ڕاســتیه كان له ســه ر پێگه كانی ــوون ل ــە پرۆســه ی دڵنیاب ده ســتیانكردوه  ب

.)٢٠٢١,Drl(.مه به ســتەش  ناوه نــد و ده زگاكانــی ئــه و بواره یــان هانــداوه  تــا به رده وامــن لــه  كاره كه یــان

ســاڵی ٢٠١٤ ژمــاره ی ئــه و واڵتانــه ی كــه  ســه نته ری دڵنیابــوون لــه  ڕاســتیه كانیان هه بــووه  ٤٧ ده وڵــه ت بــوو، لــه  ٢٠٢١ 

بــە ٧٠ زمــان ڕاپــۆرت  باڵوده كه نــه وه . نزیكــه ی  لــه  ڕاســتییه كان  گه یشــتۆته  ١٠٢ ده وڵــه ت. ســه نته ره كانی دڵنیابــوون 

ــه  و  ــان هه ی ــی  دیاریكراوی ــتمی پۆلێنكردن ــۆی ١٨٨( سیس ــی )١٣١ له ك ــه واڵ و زانیاری ــه  ه ــوون ل ــه نته ركانی دڵنیاب ٧٠٪ی س

ڤیدیوییــه كان).  و  وێنه یــی  ده نگیــی،  )نــورساو،  باڵوكــراوەکان   به مه به ســتی هه ڵســه نگاندی  له ســه رده كه ن  لێكۆڵینــه وه ی 

 .)٢٠٢١,Drl(

ــاى  ــتاى میدی ــى ئێس ــۆ دۆخ ــدان  و ب ــه  له زیادبوون ــه زاوه  و ده زگا و میدیایان ــۆره  دام ــدا، ئه مج ــه  رۆژگاری ئه مرۆمان ــه  ل كه وات

ــی  ــی دامەزراوەی ــه  هه وڵ ــه اڵم ئه وان ــت، ب ــواره دا درابێ ــه م ب ــتانیش پێویســتییه ىك هــه ره  له پێشــن، ئه گه رچــى هــه وڵ  ل كوردس

بــۆ رووبه ڕوبوونــه وه ی  ئاســتی هه رێمه كــه   له ســه ر  نه بــووه   دیاریــان  كاریگه رییه كــی  و  ره نگدانــه وه   نەبــوون  و هیــچ 

چه واشــه كاریی. 

 ب/ كاراكردىن رۆڵی دامه زراوه  میدیاییه  سه نگیینه كان: 

ــه  كــۆی )٣٤١(  ــه  ڕاســتییه كان، یــان راســتاندنی هــەواڵ و زانیاریــی ل بەدیارییکراویــی )١٩٥( ســه نته ر و ناوەنــدی دڵنیابــوون ل

دانــە ســه ر بــه  دامــه زاروه ی ڕاگه یاندنه كانــن و )٣٧( ناوەنــدی ســه ربه  گروپــی قازانجنه ویســت، ســه رنته ری توێژینــه وه ن 

و ڕێكخــراوی ناحكومیــی و )٢٦( دامــه زراوه ی ئه كادیمیــن، هەروەهــا هه ندێكیــان لــه  ئه نجامــی هاوبه شــیی ژماره یــه ك 

ــه زراوه  دروســتبوون. دام

ــه كان  ــده  میدیایی ــا و ناوه ن ــه زراوه  و كۆمپانی ــه  دام ــه ڕوو ك ــتییه  بخه ین ــه و ڕاس ــه وه  ئ ــه م داتای ــه وه ی ئ ــه  خوێندن ــن ل دەتوانی

ــه وه ی  ــۆ به رپه رچدان ــڕن ب ــرا بگێ ــه ر و خێ ــی كاریگ ــن ڕۆڵ ــتان  و ده توان ــی كوردس ــه  هه رێم ــن ل ــه  و ناوبانگ ــاوه ىن پێگ ــه  خ ك

ــه كارییه كان  ــه  چه واش ــه واڵ  و زانیاریی ــكراكردىن ه ــه ر ئاش ــن كار له س ــته وخۆ ده توان ــته وخۆ و ناڕاس ــه وان ڕاس ــه كاران، ئ چه واش

ــاىن  ــه  به دیهێن ــڕن ل ــی گــه وره  بگێ ــن رۆڵ ــه  دروســتكردنی رایگشــتیی چه واشــه كراو، هه روه هــا ده توان ــۆ ڕێگریكــردن ل بكــه ن ب

ــه . ــی كوردیی ــی رۆژنامه وان ــی دۆخ ــه ره  گرنگ ــتییه كی ه ــه  پێویس ــی ك ــی رۆژنامه وانی ــه قامگیریی دۆخ س

ــی كارە  ــه ی بەهادارکردن ــە پرۆس ــە ل ــیبكه ینه وه  بریتیی ــێوه یه  ش ــی به مش ــی ڕۆژنامه وان ــه قامگیریی دۆخ ــی س ــن چه مك ده توانی

ــه   ــی ل ــه وه ی كاری رۆژنامه وانی ــه كان و جیاكردن ــه  جیهانیی ــا رۆژنامه وانیی ــتنەبەرچاوی به ه ــه ی خس ــە  له ڕێگ ڕۆژنامه وانییەکان

هه مــوو کارە ســاختەکان )fake( و نوســینه وه ی پێوەرەکانــی ســازاندن )Editorial standards(، هه روه هــا ده ستپێشــخه ریی بــۆ 

ــگاوه ش  ــه م هه ن ــی )Professional Honor Charter(. ئ ــی كوردی ــه  ڕۆژنامه وانی ــه ت ب ــاكاری تایب ــه ی ئ ــینه وه ی په یامننام نوس

هاوته ریــب ده كرێــت بــه  به رزكردنــه وه ی ئاســتی ڕۆشــنبیریی تاكــی كوردیــی له ســه ر كاری رۆژنامه وانیــی و ســه رچاوه ی 

زانیاریــی و كاركــردن بــه  سیســته می پرێــس ئەمبودمــان  press ombudsman٧∗ ، بەشــێوەیەک ئامانجــی کــۆی ئــەم پرۆســانە 

ــت. ــه كارەکان بێ ــه  چه واش ــه واڵ و زانیاریی ــه كاران و ه ــه وه ی چه واش رووبه روبون

رسوشــتی زۆرینــه ی رووداو و زانیارییــه كان وایــه  لــه  یه كــه م ســاتی ڕوودانیــان یــان ئاشــكرابونیان تــا ئاماده كردنــی وه ك 

بابه تێكــی میدیایــی گونجاوبێــت بــۆ باڵوكردنــه وه ، به الیه نــی كه مــه وه  چه نــد ســه عاتێكی پێویســته  و هه نــدێ كاتیــش 

ــە دانانــی  ــەدا کاریپێکــراوە ،ئەمــەش ب ــکا و کەن ــا و ئەمری ــە واڵتانــی ئەورووپ ــای واڵتــی ســوید داهێــراوە و پاشــان ل ــە سیســتەمی میدی ــەم پیشــەیە ل ٧ ∗ ئ

کەســی تایبەمتەنــد لــە نــاو دامــەزراوە میدیاییــەکان بــۆ وەگرتنــی ســکااڵی جەمــاوەر لەســەر ئــەو بابەتــە میدیاییەنــەی مافــی کەســی ئاســایی یــان مەعنەویــی 

 ,presscouncils.eu/members-sweden (.پێشــێلکردووە و، بەڵگەکانــی ئــەو پێشــێلکاریانە لــە کاتی ســەملاندنیاندا دامــەزراوە میدیایــەکان مافــەکان دەگێرنــەوە

)٧\٥\٢٠٢٢
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چه نــد رۆژی پێده چێــت تــا تــه واوی ورده كاریــی ئــه و رووداو و زانیارییــه  رونده بێتــه وه . ئــه م ماوه یــه  ده بێتــه  كاتــی ئاڵتوونیــی 

بــۆ چه واشــه كاران تــا یه كالبوونــه وه ی زانیارییــه  درووســتەكان، بۆیــه  بــه  ده یــان زانیاریــی ناڕاســت و چه واشــه كارانە لــه  

ــی  ــی زانیاری ــت چاودێری ــه  بتوانێ ــت ك ــا ســه ره كییه كان ده رده كه وێ ــی میدی ــره دا رۆڵ ــه وه . لێ ــه كان باڵوده كرێن هــۆكاره  میدیایی

ــی. ــه  به رده وامی ــه  ب ــه و زانیارییان ــان به درۆخســته وه ی ئ ــۆ پشتڕاســتكردنه وه،  ی ــت ب ــی به رده وامــی هه بێ ــكات و به دواداچون ب

كۆكردنــه وه ی بەرپرســیارانەی زانیاریــی، ئه ركێكــی تــری میدیــا ســه ره كییەکانە ، بــه  چاودێریكــردن و گه ڕانــی بــه رده وام بــه دوای 

ئــه و الیــه ن و كه ســانه ی كــه  له نــاو رووداوه كــه دان، وه ك ســه رچاوه ی یه كــه م ئه ژمــار ده كرێــن و زانیاریــی ورد ئاشــکرادەبێت. 

هەروەهــا پێویســتە دامــەزراوە میدیاییــە ســەنگینەکان الی خۆیانــەوە و بــەو رێگایانــەی بەردەســن شــیكردنه وه یان هەبێــت بــۆ 

ــو  ــدن، تاوه ك ــه وه  گرێب ــی  پێك ــام و لێكه وتەکان ــه  و ده رئه نج ــی بابه ته ك ــە و ناوه ڕۆك ــو ڕووداوەک ــداروبوه كانی نێ ــه  به ش الیه ن

ــەم  ــات. ئ ــت ڕووداوەکان دەربخ ــاراوەکانی پش ــە ش ــه وه و الیەن ــه  باڵوبكات ــه واڵ و زانیارییه ك ــه واوی ه ــی ت ــت وێنه یه ك بتوانێ

شــێوازە لــە کارکــردن پانتایــی کاری چەواشــەکاران ســنودار دەکات.

ــبق  ــی )الس ــی رۆژنامەوانی ــاكان دەستپێش ــە میدی ــه وه  نیی ــای ئ ــه  مان ــوێنه  ب ــه م رێوش ــه وه ، ئ ــرا باڵوكردن ــه  خێ ــردن ل په له نه ك

الصحفی(یــان نه بێــت، چونكــه  ئــه وه  ئامانجێکــی ســەرەکیی میدیاکارانــە و دامــەزراوە میدیاییــەکان بــە باڵوكردنــه وەی  هــەواڵ و  

زانیاریــی بــە پەلــە دەبــن بــه  ســه رچاوه ی یه كــه م لــه  الی جه مــاوه ر، بــه اڵم خێرایــی بەبــێ ڕەچاوکردنــی  دیــاردەی چەواشــەکاريی 

کــە لــە قۆناخــی  ئێســتادا به ربــاڵوه ، میدیــا ســەرەکییەکان دەخاتــه  هه ڵــه ی زۆرەوە و تــا ئــه و راده یــه ی متامنه یــان 

ــەی چه واشــه كاریی به ســه ر  ــن لێکەوت ــه  نه رێنییرتی ــووه  ب ــه  ب ــی. ئه م ــه  زانیاری ــر ده كات ل ــەوە و پۆزشــهێنانه وه زۆرت کەمدەکات

ــن  ــه رنجبده ن و ئاگادارب ــی س ــه ره كیی به وردی ــای س ــه  میدی ــه  ك ــتیه كی هه نوكه یی ــە پێویس ــته قینه وه .  بۆی ــی راس كاری میدیای

ــە  ــب ب ــت، هاوتەریی ــته ماتیكیی جێبەجێدەکرێ ــێوازێکی  سیس ــە ش ــە ب ــەکاریی  ک ــاردەی چەواش ــه ڵ دی ــردن له گ ــه  مامه ڵه ك ل

ــان  ــی رایگشــتیی پێبكــه ن بەئامانجــی تێپه راندنــی ئه جێنداكانی ــده ده ن كۆنرتۆڵ کاری میدیایــی ســەنگین و چه واشــه كاران هه وڵ

ــە  ــە ل ــدەن ک ــەوان ب ــەکاریییەکانی ئ ــە چەواش ــی زۆر ب ــه ن گرنگی ــه ره كییه كان ده ك ــا س ــه  میدی ــا ل ــەروەک زۆر کات وه ه ه

ده رئه نجامــدا لــه  به رژه وه ندیــی چه واشــه كاران كۆتاییدێــت.

ــەش  ــەرەکییەکانەوە. ئەم ــە س ــەزراوە میدیایی ــەن دام ــوه ختە دەکات  لەالی ــوێنی پێش ــه ری رێوش ــه  گرتنه ب ــت ب ــره دا پێویس لێ

بــه  به رزكردنــه وی ئاســتی هوشــیاریی جه مــاوه ر، تــا رووبــه ڕووی ئــه م گرفتــه  ببینــه وه و  شــاره زابن بــۆ هه ڵســه نگاندنی 

ــه رج،  ــی به م ــه  دروســتکردنی رۆشــنبیریی بڕواپێكردن ــدان ب ــە گرنگیی ــە جگــە ل ــده گات. ئەم ــه ی پێیان ــه و هــه واڵ و زانیارییان ئ

پرســیارکردن لــە ســەرچاوەی هــەواڵ و زانیاریــی، بوونــی الیەنــی شــاراوە لەپشــت باڵوکردنــەوەی بابەتــەکان، ناســاندنی شــێوازی 

ڕه خنه یــی لــه  وەرگرتنــی هــەواڵ و زانیارییــەکان ، هــەروەک فێركردنــی جه مــاوه ر بــۆ هه ڵســه نگاندن و شــیكردنه وه ی 

ــه رنج  ــبینیی و ڕا و س ــیی و پێش ــی كه س ــه وه ی بۆچون ــه  و جیاكردن ــه واڵ و  زانیارییان ــه و ه ــه وه ی ئ ــت باڵوكردن ــۆكاری پش ه

ــەکان.  ــه واڵ و زانیاریی ــەر ه له س

ده رئه نجامه كان:

پــاش خســتنەڕووی دۆخــی میدیایــی هەرێمــی کوردســتان و دیــاردەی چەواشــەکاریی لــە کەناڵەکانــی میدیــای کوردیــی )مشــتەی 

توێژینەوەکــە( و لەبــەر رۆشــنایی شــیکاریی ناوەڕۆکــی هەواڵــەکان، توێژینه وه كــه  گه یشــتووه   بــه م ده رئه نجامانــه ی الی 

خــواره وه :

ــەت  ــەوە، تەنان ــی کوردستانیشــی گرتووەت ــدی میدیای ــی، ناوەن ــاڵوی جیهانی ــی بەرب ــی وەک دیاردەیەک -چەواشــەکاریی میدیای

ئــەو دەزگایانــەش کــە هەڵگــری دروشــمی بێالیەنیــی و بابەتییبوونــن، نەیانتوانیــوە خۆیــان لــەو دیاردەیــە بپارێــزن. رسوشــتی 
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خاوەندارێتیــی کەناڵــەکان، یەكێکــە لــە هــۆکارە ســەرکییەکان کــە بووەتــە بنەمای ســرتاتیژی رووماڵکردنــی رووداو و پێشــهاتەکان، 

بەجۆرێــک هەریەکــەو بەپێــی بەرژەوەندییــە سیاســیی و ئابوورییــەکان چێوەســازیی دەکــەن.

ــه ر  ــی نه گیراوه ته ب ــه وه ی چه واشــه كاریی میدیای ــۆ رووبه ڕووبوون ــدا رێوشــوێنی ســرتاتیژیی ب ــه  هه رێمــی كوردســتانی عیراق - ل

ــا و الیــه ن و بــواره   و بایەخــی ئه وتــۆی پێنــه دراوه ، ســه ره رای ئــه و هه مــوو گێــژاوە،  گرفــت و ژاوه ژاوی بــۆ جه مــاوه ر و میدی

ــه م هه رێمــە  دروســتكردووه .  ــی ئ جۆراوجۆره كان

- ئــه و یاســا بەرکارانــه ی بــۆ رێكخســتنی كاری رۆژنامــه وان لــه  هه رێمــی كوردســتانی عیراقــدا بوونییــان هه یــه ، وه اڵمــده ره وه ی 

ــه . ــدا نیی ــان تێ ــواری میدیای داخوازییەكانــی ســه رده می ئێســتای بواره كــه  نییــن و چاره ســه رى كێشــه كانی ب

- حكومه تــی هه رێمــی كوردســتانی عێــراق هه نــگاوی كرداره كیــی ئەوتــۆی نه نــاوه  بــۆ رووبەڕووبوونــه وه ی دیــارده ی 

نه رێنیــی  و الیه نــی  میدیــا و جه مــاوه ر دروســتكردووه   بــۆ  قووڵــی  كێشــه ی  دیارده كــه   كاتێكــدا  لــه   چه واشــه كاریی،  

ــتانی  ــی كوردس ــی هه رێم ــە حكومه ت ــت ک ــه وه  ده گه یەنێ ــه ش ئ ــه ، ئه م ــدا هه ی ــه ر حكومه تیش ــه وه ی به س ــه  ره نگدان دیاره ده ك

نه گرتــووه . له به رچــاو  دیاره ده یــه ی  ئــه م  مه ترســیی  عیــراق 

ــه   ــه  ل ــی میدیای ــی دۆخ ــتییه كی هه نوكه ی ــەکان، پێویس ــه واڵ و زانیاریی ــتاندنی ه ــه زراوه ی راس ــد و دام ــتكردنی ناوه ن - دروس

ــه وه ی  ــان وه ك نه خشــه رێگای رووبه ڕووبوون ــاكاران ئه مەی ــا و میدی ــدا میدی ــی جیهان ــه ی واڵتان ــه  زۆرین هه رێمــی كوردســتان. ل

ــنورداربكه ن. ــێ س ــه ی پ ــه  دیارده ك ــاوه  و توانیویان ــی به كارهێن ــه كاریی میدیای چه واش

ــژراو  ــۆ دارێ ــه  ســرتاتیژێكی به رنامــه  ب ــه  هه رێمــی كرودســتاندا ب ــه  ســه ره كییه كان ل ــده  میدیایی ــا و ناوه ن - دامــه زراوه ، كۆمپانی

هه نــگاوی گــه وره  و ســه ره كییان نه نــاوه  بــۆ رووبه ڕووبوونــه وه ی دیــارده ی چه واشــه كاریی میدیایــی، به ڵكــو هه ندێــک 

كات به مەبەســت بێــت یــان  بەبــێ مه به ســت، به شــدارن لــه  چه واشــه كاریی یــان خزمه تكــردن بــه  چه واشــه كاران.

راسپاردە و پێشنیار: 

لەبــەر رۆشــنایی دەرئەنجامەکانــی توێژینەوەکــەدا، توێــژەران ئــەم راســپاردە و پێشــنیارانە پێشــکەش بــە الیەنــە پەیوەندیدارەکان 

دەکەن:

- پابەندبوونــی میدیایــاکاران و دەزگا میدیاییــەکان بــە بنەماکانــی ئیتیکــی پیشــەی رۆژنامەنووســیی لەپێنــاو دوورکەوتنــەوە لــە 

چەواشــەکاریی و بەالڕێدابردنــی وەرگــر ســەبارەت بــەو کەیســە هەســتیارانەی کــە دەبنــە رۆژەڤــی رووماڵکــردن. 

و  پەیوەندییــدارەکان  ســەندیکا  دادوەریــی،  جێبەجێکــردن،  یاســادانان،  دامەزراوەکانــی  و  دەزگا  نێــوان  هەماهەنگیــی   -

میدیــاکاران، لەپێنــاو رەخســاندنی بنەمــای شــەفافییەتی باڵوکردنــەوە و بەدەســتهێنانیی زانیاریــی و هەڵمەتــی هوشــیارکردنەوەی 

ــی.   ــی و لێکەوتەکان ــەکاریی میدیای ــەر چەواش ــان بەرامب رۆژنامەنووس

- میدیــا ســەنگین و باوەرپێکــراوەکان بــه  ســرتاتیژێكی به رنامــه  بــۆ دارێــژراو هه نــگاوی کردەیــی بنێــن  بــۆ ڕووبه ڕووبوونــه وه ی 

دیــارده ی چه واشــه كاریی میدیایــی. ئەرکــی دروســتكردنی ناوه نــدی راســتاندنی هــه واڵ و زانیــاری لەئەســتۆبگرن وەک 

ــراق. ــتان- عێ ــی كوردس ــه  هه رێم ــا  ل ــی میدی ــی دۆخ ــتییه كی هه نووكه ی پێویس

- پەرلەمانــی کوردســتان- عێــراق یاســای رێکخســتنی کاری رۆژنامەوانیــی  هه مواربکاتــەوە،  بــه  جۆرێــك  هاوته ریــب و گونجــاو 

ــاراوه . ــه  ئ بێــت له گــه ڵ كات و زه مینــەی  ئێســتاى كارى میدیایــی كــه  گۆڕانكاریــی ریشــه یی تێیــدا هاتووه ت

ــوار  ــە ب ــی ب ــی دامــەزراوە تایبەمتەندەکان ــدن و هەروەهــا لەڕێ ــی خوێن ــە ناوەندەکان ــی ل ــی میدیای ــە پەروەدەی - بایەخــدان ب

ــکات. ــەوەی چەواشــەکاران دەرب ــی رووبەڕووبون ــی چۆنێتی ــا، رێنامی میدی
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التضلیل اإلعالمي وإسرتاتیجیة مکافحتە يف إقلیم کوردستان- العراقالتضلیل اإلعالمي وإسرتاتیجیة مکافحتە يف إقلیم کوردستان- العراق

ملخصالبحث:ملخصالبحث:
تهــدف هــذه الدراســة إىل رشح أبعــاد وأســباب إنتشــار ظاهــرة التظلیــل اإلعالمــي وتحديــد اســرتاتيجية شــاملة ملكافحتهــا مــن قبل 

الرملــان وحكومــة إقليــم كردســتان العــراق والنقابــات واملؤسســات املعنیــة. حیــث تکونــت عینــة الدراســة مــن حالتــن مهمتــن 

أصبحتــا موضــوع نقــاش الــر أي العــام إثــر تغطيتهــا الکثیفــة عــر الوســائل اإلعالمیــة الکوردیــة عــام ٢٠٢١، وهــام: قضیــة إغــالق 

مستشــفى هيــوا الخــاص مبعالجــة املرضــی املصابیــن بالرطــان يف الســلیامنیة، وقضيــة إعتقــال ومحاکمــة عــدد مــن النشــطاء 

ــن،  ــن کوردیتی ــن إخباریتی ــی قناتی ــق الدراســة عل ــم تطبی ــة بتهمــة التجســس. ت ــل الســلطات املحلی ــان مــن قب يف منطقــة بادين

وهــام )NRT( و )Rudaw( واملواقــع اإللکرتونیــة وصفحــات التواصــل اإلجتامعــی التــي تحمــل األســامء نفســها. ويف إطــار املنهــج 

ــن يف  ــة الحالت ــا لتغطي ــم توضیفه ــي ت ــة الت ــون الصحفي ــج والفن ــار والرام ــم إجــراء املســح النوعــي والكمــي لألخب ــي، ت الوصف

کال القناتیــن. بعــد عــرض شــامل للوضــع اإلعالمــي ثــم تحليــل محتــوی أخبــار )عینــة الدراســة(، عــرض الباحثــان ثــالث آلیــات 

كإســرتاتيجية ملكافحــة التضلیــل اإلعالمــي يف إقليــم كوردســتان، وهــام: آلیــات إعالمیــة، آلیــات قانونيــة  وآلیــات إداريــة.  وتوصــل 

ــوات  ــزت القن ــث عج ــم. حی ــة يف اإلقلی ــة اإلعالمي ــى البیئ ــر ع ــرشة أث ــة منت ــرة عاملي ــي كظاه ــل اإلعالم ــان إىل أن التضلی الباحث

الکوردیــة عــن حاميــة نفســها مــن هــذه الظاهــرة. ومل تُتخــذ الجهــات املعنیــة تدابــر اســرتاتيجية ملكافحــة التضلیــل اإلعالمــي. 

هــذا وعــى الرغــم مــن أن القوانــن الســارية لتنظیــم العمــل اإلعالمــي لیســت يف مســتوی تلبيــة احتياجــات هــذه املرحلــة يف 

ــة يف  ــة الرصین ــة واملؤسســات اإلعالمي ــان والحكوم ــات للرمل ــدم الدراســة توصي ــه تق ــي. وعلي ــل اإلعالم مكافحــة ظاهــرة التضلی

كردســتان العــراق بغیــة إعتــامد اســرتاتيجية ملكافحــة التضلیــل اإلعالمــي وإصــدار قوانــن جديــدة ملكافحتــە، واالهتــامم بالتثقيــف 

اإلعالمــي وإنشــاء مراكــز للتحقــق مــن صحــة األخبــار واملعلومــات. 

الكلامت املفتاحية: التضلیل اإلعالمي - اإلسرتاتيجية - االستقرار اإلعالمي، البیئة االعالمیة

Disinformation and the strategy of combating it in the Kurdistan Region - IraqDisinformation and the strategy of combating it in the Kurdistan Region - Iraq

AbstractAbstract

   This study aims to explain the dimensions and reasons for the spread of the phenomenon of media shading 

and to define a comprehensive strategy to combat it by the parliament, the Kurdistan Regional Government 

of Iraq and the relevant unions and institutions. Where the study sample consisted of two important cases 

that became the subject of public opinion debate after their extensive coverage through the Kurdish media 

in 2021, namely: the issue of closing Hiwa Hospital for treating patients with cancer in Sulaymaniyah, and 

the case of the arrest and trial of a number of activists in Badinan region by local authorities on charges of 

espionage. The study was applied to two Kurdish news channels, namely )NRT( and )Rudaw(, and websites 

and social networking pages with the same names. Within the framework of the descriptive approach, a 
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qualitative and quantitative survey was conducted for news, journalistic programs and arts that were added 

to cover the two cases in both channels. After a comprehensive presentation of the media situation and 

then analyzing the content of news )the study sample(, the researchers presented three mechanisms as a 

strategy to combat disinformation in the Kurdistan Region, namely: media mechanisms, legal mechanisms 

and administrative mechanisms. The researchers concluded that disinformation as a global phenomenon has 

affected the media environment in the region. The Kurdish channels were unable to protect themselves from 

this phenomenon. The concerned authorities did not take strategic measures to combat disinformation. This 

is despite the fact that the laws in force to regulate media work are not at the level of meeting the needs of this 

stage in combating the phenomenon of media disinformation. The study presents recommendations to the 

parliament, the government, and the combat solid media institutions in Iraqi Kurdistan in order to adopt a 

strategy to combat media disinformation, issue new laws to it, pay attention to media education and establish 

centers to verify the authenticity of news and information.

Keywords: media disinformation - strategy - media stability, media mechanismsKeywords: media disinformation - strategy - media stability, media mechanisms
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