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اكىن رۆژانمه اكروابری توركيا هلماڵی و وڕ  –انونیشاىن به يهوهم توێژينهئه -پوخته

ىن اكی رۆژانمهردىن میدایييانهكڵهیت مامهش ێواز و چۆنيه ابس هل -رێمی كوردس تانداهه

يا دهك روابری توراك ست بهيوهىن پهاكجۆراوجۆره تهڵ اببهگهوردس تان  هلكری وابشو 

 یت و هتد.اڵيهۆمهكرووی س يایس و ئابووری و  ت، هلاك
وهی میتۆدیی توێژينهتێیدا چوارچێوه هك ،ییابیس تێورهل دوو  اتووههك ێ پ  هكوهتوێژينه

ی كێابس  ها روه، ههروو تهخراوه وهرووی زانستیه هل ییهی رۆژانمماڵو ی روكمو چه هك

 كىن ساڵێاكژماره هل كيهریی بۆ مش تهاكمیتۆدی انخش ي رگرتن هلسوود وه به یكتيك پرا

پاىن ر گۆرهدایری سه یدوو رۆژانمه هك، -رووداو و ئاوێنه -یردوو رۆژانمههه هل

 وردس تانن.كرێمی ههمیداییی 

 

 .ردس تانكو ریی، اكيا، رووماڵ، انخش يك ، توررۆژانمه : يلك  هكمچه

 

 یكهشێ پ 

 ايتورك  اكىنەاكروابر هب رچاوهب یكێخ يهاب راقداێع  كوردس تاىن یمێرهه هل اكنهژانمڕۆ

  :كێرهفاكت ندهچ رهبهل شیو هئ ر،هس هنهخەد یشكی و ت  نەدەد

و  ییاس يس   ييهر هگیكوردس تان و اكر  یمێرهه هل ايك تور یجيسرتات یۆ ج  یكینز  -

  .یهك ی نز  مهئ اكىنييهو ئابور ییكولتور

 رهسهل ەیورهگ ییرهگیو اكر  ەرهنتهس یكێت اڵو ايتورك  ەیوهئ ۆیههب -

 .هيهه هكهانوچ اكىنييهراناكر ۆ گ

 

 اكىنييهر هگیو اكر  ايتورك  كورد هل اىنيت اڵهاو ەیژڕێ نیتر ەورهگ بووىن ۆیههب -

  .كوردس تان یمێرهه رهسهل

و  ییاس يس   یووڕ  هل راقێع  كوردس تاىن یمێرهه هب ايتورك  یتڵهو ەد خداىنيهاب -

  .ەوييهش توگوزار هو گ ییئابور

 وستبووىندر  كوردس تان، هل یمێرهو ه ايتورك   وانێن  اكىنييهژوێم  ييهندەوهيپ -

  .هس تێ ات ئ  ەوییهعوسامن  یتڵهو ەد

 – یزۆ و )هاوس ايتورك  كوردس تاىن اكىنييهكدار هچ ەوهناڵو جو زێه  بووىن -

 یمێرهه اكىنهييكورد ییهاس يس   ەزێه  وانێو ن  انيوان ێن  یرۆ وگڵئا ەییوهتهن ی(ملمالێن

  .راقێع  كوردس تاىن

 یمێرهه هل ییكورد یایدیم  ،هكید یرهفاكت نیندهو چ هرانهفاكت مهئ هینگۆ س هل

 هب یرچاوهو ب تهبي ات یكێخ يهاب -داييدوا ڵهیسا ندهچ مهل تهبي اتهب –كوردس تاندا 

و  سرتاوی و ب  رناوي)ب  یایدیم  ییرێچاود ەیوهئ ،ەداو ايتورك  یاكروابر كردىنڵووماڕ 

 رتۆ اپڕ و  ڵواهه هل ەرچاوهب ەژێر وهئ ووىنڕ  هبباكت،  یی( كوردىنۆكرت يل هنورساو و ئ

 كەيهوێش   هب هك ت،ێن ي ب ەد هییژانمڕۆ هیكید اكىنەو ژانر وتنهكێو واتر و چاوپ  هنێ و و

 هو ب ايرك تو  یاكروابر اكىنهنيهل هل كێن يهل رهس هتۆ خس ت انیشك ی ت  اكنەوێش   هل

 .نهكەد ۆڤهیش  اكنەوێش   هل كەيهوێش  

 شیتورك  یایدیم  يهیماان وهب ،يهردوولهه هل هكهكردنڵووماڕ و  خدانيهاب ەراید 

و  ییاس يو س   ییروئابو  هنيهكوردس تان و ل یمێرهه اكىنەاكروابر رهس هخاتەد شكی ت 

 ۆب ی(نێشو-)اكت ییو پانتا اكتەد ڵووماڕ كوردس تان  یمێرهه اكىنییهت يههاڵمۆ ك

  . اكتەد رخانهت

 تانداكوردس   یمێرهه اكىنهژانمڕۆ هل ايتورك  یاكروابر ڵیووماڕ 

 " هنێ و ئاو ووداوڕ " اكىنهژانمڕۆ  رهس هل ييهاكر يش   یكەيهوهني ژ ێتو

 (1/6/2016بۆ  1/6/2015)

 ر رێشاوی حیا عومهيه

 ، ههرێمی کوردس تاىن عێراقسلێامىن، كنيكی سلێامىنزانكۆی پۆليتهكنيكی اكرگێریی، میدای، كۆليجی تهكنيكی یش تهبه
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 هخدانيهاب مهئ یكەڕۆو انو ەادڕ ئاست و  هك ،هس تانی ی اكدهو ئ رانەژێتو یركهئ ەوەرێل 

 ۆڤهیش  نەبد ڵوهو ه ییایدیو م  ییزانست یجنامەرەد كێندهه هنهو بگ ەوهنهبك یش

 ەيهوهني ژ ێوت مهئ  ن،هبك ايتورك  اكىنەاكروابر هب یكورد یایدیم  داىنێخپ يهاب ەیادڕ 

 .بدات جنامهئ ەاكر مهبگات و ئ هاجنئام مهل كێش  هب هب ەداو ڵیو هه

 ییدۆ تی م  ىنيه: لمهكيه : ابیسەوهتێ ن ي ب ەابسدا د ێس هل ۆیخ شهكەوهني ژ ێتو 

 ایدیم  كردىنڵووماڕ  و ابس هل خۆگرتووههل ییريۆ ت  ىنيه: ل مەدوو و ابیس هيهكەوهني ژ ێتو

 هیگێر هب رەژێتو مدا،ههێ س   ابیس و هل اكنەرۆ راوجۆ ج ەاكروابر ۆب اكتەد

 خداىنيهاب یكۆر ەانو ۆب ەیوهكردني( ش  ییاكريانخش   – كۆر ەانو ەیوهكردني)ش  

 یكيپراكت  ىنيهو ل ەكردوو ايتورك  هب ستەوهيپ اكىنهتهابب هب یكورد ییرهگهژانمڕۆ

  .ەجنامداوهئ هیكەوهني ژ ێتو

 

 :مهكيه ابیس

 هكەوهني ژ ێتو هیدانمۆ تی م 

 :هكەوهني ژ ێتو گرفیت  -1

 تێوەيهو د رەژێوت یايخول  هتێ ب ەد هك كێگرفت  ماان بووىن هب ییزانست ەیوهني ژ ێتو

 ەيهوهني ژ ێتو مهئ گرفیت ەیرچاوهباكت، س رهسهل هیو قس ەوهتێ زۆ بد اكىنەشاراو هنيهل

 ەیوهدنكر يش   هب تەابرهس ،هيهه دايكورد ییرهگهژانمڕۆ هل هك تێد ەوييهشاۆ ب وهل

 یروابراك هب ستەوهيپ اكىنهتهابب ۆب ییكورد یایدیم  ڵیووماڕ  یوازێو ش   كەڕۆانو

انرو و  ژ  اكنەرهلپ ێییپ  هب ش بووىنهو داب تهابب یرۆ ژانر و ج یروو هل ا،يتورك 

و  هس تئارا تێوەيهد ەيهوهني ژ ێتو مهئ هاەروهه ،هییژانمۆر  یاكر هیكید اكىنەوازێش  

 یخۆدرواب هب ستەوهيپ اكىنهتهابب ۆكوردس تان ب اكىنهژانمۆر  اكركردىن یوازێش  

 .روو هخبات ايتورك  ایسيس  

 :هكەوهني ژ ێتو یخيهاب  -2

 : ەوهتێ رهگەد ڵهخا ندهچ مهئ ۆب ەيهوهني ژ ێتو مهئ یخيهاب

 هل اكنییهزانس ت  ەوهني ژ ێتو ندكردىنهمڵهو ەد هل  كيهشدار هب هتێ ب ەد ەيهوهني ژ ێتو مهئ -

 .داایدیم  یبوار

 ەرۆ ج مهئ ۆكوردس تاندا ب یمێرهه هل هيهه و زانس یت یییاكدهئ یكییهس ت ی و ێپ  -

 ەو ژانر تهابب ۆب كۆر ەانو ەیوهكردنی و ش ییاكريانخش   یبوار تهبي ات هب ،هوانهني ژ ێتو

 .دايكورد ییرهگهژانمۆر  هل اكنهييهژانمۆر 

 یكورد هیگهڵمۆ ك هب شهشكێ پ  كێت هخزم هوانهني ژ ێتو  ەرۆ ج مهئ هاەروهه -

 یزواێش   ۆب نهكەد ايتورك  یخۆابرود یرێچاود هیوانهئ ئاش نا كردىن هب اكتەد

  .هتهابب مهئ رهسهل ییكورد ییرهگهژانمۆر  هڵهیمام

 :هكەوهني ژ ێتو اكىنەاريپرس   -3

 :ەوهبدات هارانيپرس   مهئ یمەاڵو داتەد ڵوهه ەيهوهني ژ ێتو مهئ

 هب تەابرهس رهس هنهخەد یشكی كوردس تان ت  اكىنهژانمۆر  هك نیچ هاتنهابب وهئ -

 ا؟يتورك 

 یمێرهه اكىنهژانمڕۆ هل ايتورك  یاكروابر هب ستەوهيپ اكىنهتهابب نۆچ -

 ؟ تێكرەد رهسهل نهایو قس نێكرەد ڵووماڕ كوردس تاندا 

 مهئ داهييژانمۆر  یكێب ڵ چ قا و هل گرنەردەو كێرم ۆ ف ەرۆ و چ ج وازێش   چهب -

  ؟ەوهتهوكراوناڵب دايكورد ییرهگهژانمۆر  هل هاتنهابب

  :هكەوهني ژ ێتو یئامراز -4

و  (ییاكريانخش   – كۆر ەانو ەیوهكردني)ش   یئامراز داەيهوهني ژ ێتو مهل رەژێتو

 شیو هئ ،ەناوێ اكره هب ی(هنێ ( و )ئاوووداوڕ ) هیژانمۆر  ردووهه هل كڵێسامپ  یوێروپ 

( ەژمار 4( و )كڵێ)سا ەیماو ۆب ه(، وات1/6/2016 ۆب 1/6/2015) وانێن  ەیماو هل

 (.چنەردەد هفتانهه هكهژانمڕۆ ردووه)ه كێمانگ  رهه ۆب

انرساو و  هیانمهفتهدوو ه هچونك ،ەوژباردو هڵه هيهیژانمۆدوو ر  مهئ رەژێتو

و  یییش نبۆڕ و  ییاس يس   یعیواق  رهسهل انيير هگیكوردس تانن و اكر  یمێرهه یرناوێخو

 اكندايهراپرس   هیربۆز  هل ن،ێد اكنهمهكيه پەل هل اكندايهراپرس   هیربۆز  و هل هيهه ییایدیم 

 ەیوهندنێ خو شیجوگراف  هیانوچ هاەروهه 1ن،ێد ەوهشێ پ  یزیر  هل هيهژانمۆدوو ر  مهئ

 (شهنێ )ئاو هیژانمڕۆو  تێچ ەردەد رێول هه ( هلووداوڕ ) هیژانمڕۆ هچونك ،ەكراو ۆب

  .امىنێسل  هل

 :هكەوهني ژ ێتو یدۆ تی و م  رۆ ج -5

 ەوهني ژ ێتو هل ەدۆ تی م  نیوتر اڵربهب هك هاكنیيهسف ەو ەوهني ژ ێتو یزیر  هل ەيهوهني ژ ێتو مهئ

 اكرهب ایدیم  یبوار راىنەژێتو نیرتر ۆز  نيهلو هل انهيج ئاس یت رهس هل اكنييهایدیم 

و  یتيهساهك رهسورد هل یكهيهنێ و داىنێ: پ ماانه( بییسفە)و ەیوهني ژ ێتو ت،ێرنێه ەد

 یاريزان  هك ەيهيهیرداید وهئ رهسهل وونڕ  یكهيهنێ و داىنێو پ  اكنهتڵهو حا ووداوڕ 

 (.34: 2008 ، الزبییضالنجار و ماجد را نبیل مجعه) ەوهتێ كرەدۆ ك ەوەابرهل

 :هكەوهني ژ ێتو ڵیو سامپ هگهڵمۆ ك -6

 ردووهه رچووىنەد ینێو شو راقێع  كوردس تاىن یمێره: هنێشو یبوار .أ  

  (.امىنێو سل  رێول ه)ه هل ییهت ي ( بر هنێ و ئاو ووداوڕ ) هكهژانمڕۆ

ات  1/6/2015) وانێن  اكىنهژانمڕۆ یكراویر اید هب رەژێاكت: تو یبوار.ب

 وهئ ۆب یشهكهژباردنهڵه یو پاساو ەژباردوهڵه هكەوهني ژ ێتو ڵیسامپ كە( و1/6/2016

 هل ونوسسازەچار ژباردىنهڵدوو ه جنامداىنهو ئ ەنداوایووڕ  داەيهماو مهل هیووداوانڕ 

 .ەوهتهڕێ گەد ادايتورك  یژوێم 

 هل ەكهاتووێ پ  هك ەسرتاوی و  یكێسامپَل  هكەوهني ژ ێتو ڵی: سامپهكەوهني ژ ێتو ڵیسامپ .ج

 ردووهه ۆب ەژمار 48و رووداو(،   هنێ )ئاو هیژانمۆر  ردووهه هل كڵێسا اكىنەژمار

   .ەژمار 96 هوات ،هكهژانمۆر 

 :اكنەو زاراو مكهچ -7

 هب انییس ت ی و ێپ  ههاتوون، ك اكرهب كەيهو زاراو مكهچ ندهچ داەيهوهني ژ ێتو مهل

 :هوانهل ،هيهكردن ه هناسێ و پ  ەوهونكردنڕ 

 یكێت هباب ۆب ایدیم  كردىن رهسهل هو قس ۆڤهش  یوازێو ش   خيهاب ماانه: بڵووماڕ  .أ  

: كەو ،ەوهتێ ن ي ب ەد اكنداەابو و انرساو هييهژانمڕۆ ەژانر هل ۆیخ ەوازێش   وهئ كراو،یر اید

  .هكید اكىنەرۆ و ج ڵواهه ر،ێاكت یاكر  وتن،هكێچاوپ  رت،ۆ اپڕ واتر، 

 یتاڵو هب سنتەوهيپ هك ەوهتێ گرەد هاتنهابب وهئ مهرجه: سايتورك  یاكروابر.ب

 ،ییني ئا ،ییرههون ،ییزانست ،ییئابور ،ییاس ي)س   یته: اببكەو ،ەاويتورك 

  .كراون ڵماوو ڕ و  ەدراوێپ  انیيخ يهاب دايكورد ییرهگهژانمڕۆ هل ه...هتد( كییتيههاڵمۆ ك

 و ییو ئابور ییاس يس   ڵهواهه هك ييهخول  یكێچاپكراو هژانمڕۆ: هژانمڕۆ .ج

و  اكتەد نڤهایاڕ و  ەوهاكتەد واڵ... هتد بییو زانست یییش نبڕۆو  ییتيههاڵمۆ ك

: هژانمڕۆ ،ییساای ەیروازەد ێییپ  هب هاەروهه  ت،ێنوس ەد رهسهل انینت ی م ۆ ك

 تێچ ەردەد كراودایر اید اكیتهل  وامەردهب یكەيهوێش  هو ب كێانو هب هك هكێچاپكراو

 یمكهچ ەاتوەرهسهل یرچهگه( ، ئ57: 2001 ،میظصاابت و جامل عبد الع لي)خل 
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 ەاوانرتبووفر  هس تێ ئ  همكهچ مهئ مهاڵبوو، ب ڵواهه ەیوهگواستن هناهت هییژانمڕۆ یاكر

 یركهئ رۆو ز  ەوهاركردنيش  ۆ و ه گش یت یاڕ  ندىناڵو جو اكنەووداوڕ  ەیوهكردنيش   ۆب

 (.71: 2011 ،یمیمحمد ادلل  الرزاقگرنگرت )عبد

 

 یكەيهواژهس تەد هب شیك ێ ندهو ه نهكەد رهیس هشی پ  كەو ییرهگهژانمڕۆ  كێندهه

 ن،ێن ەدينورساو دا و سرتاوی و ب  رناويب  هل ییایدیم  یاكر اكىنەوازێش   مهرجهس ۆب یگش تگ

 یاكر هیسۆپر  ۆیك هك ەيهاكر وهو ئ نووسهژانمڕۆ هل ەاوازیج  ییرهگهژانمڕۆ هوات

 )عیل هكههييژانمڕۆ هكۆر ەو انو نوسهژانمڕۆو  هكييهایدیم  زگاەد هل ەوهتێ گرەد ییایدیم 

 . (47: 2014كنعان، 

 

 مەدوو ابیس

 (ییایدیم  ڵیووماڕ ) یمكهچ

 ڵهانهك هیگڕێ هل ،ەرەماوهو ج اكنەووداوڕ  وانێن  یندەوهيپ یپرد ایدیم 

اش نا ئ اكنەرۆ راوجۆ ج ەووداوڕ  هو ب تێوهكەد ستەد ییاريزان  رەماوهج ەوهاكنييهایدیم 

و  امناناكيهار يزان  هل كێرۆز   ەیرچاوهس اكت،ەدروست د رهسهل انيير هگیو اكر  تێب ەد

 ك،ێت اڵو و ەوهتهن نای كێن ێ شو نای یتيهساهك رهس( هلینهیز  هینێ )و پاشرت دروستبوىن

 ایدیم  یكەرهس یركهچون ئ ت،ێب ەدروست د  ەوایدیم  هیگڕێ اكت هل هیربۆز 

  .تێرەگوزەد رمانهوروبەد هل هك ەيهوهئ كردىنڵووماڕ و  ڵواهه ەیوهگواستن

 هب هكيهي ایدیم  ڵهانهك نيهل( هلنێشو –)اكت  داىنێو پ  خدانيهاب یماانهب ڵووماڕ 

و  ییاريزان  هكهنووسهژانمڕۆ داێیت  هك هيهيهسۆپر  وه: ئخودای كراویر اید یكێووداوڕ 

 هكید یكهيماان هروو، ب هخاتەد كێدوان ێل  نای كێووداوڕ  اكىنهچوونڤهشێ و پ  ییاكرەورد

 یرهنی و ب  رهسی ب  روهنێ و خو رگرەو ڵیهایخ هب هك ەوهبدات هارانيپرس   وهئ یمەاڵو

 نۆ؟ چ ۆ؟ ب ێكو ؟ هل هی؟ ك ێ)ك تڵێب  امنێپ  تێو بتوان  نێد داهكييهایدیم  هكهمهایپ

  .ەداويوو ڕ  ەووداوڕ  وه؟( ئ

 هیگڕێ و هل تێن ێ ه ەد كێپ  ایدیم  یايدون  یگرنگ یكێن يهل كردنڵووماڕ 

 ەوهاكنەاووودڕ  هب تێكرەد ستەوهيپ وامەردهب ییایدیم  یمهایپ یرگرەو ەوهكردنڵووماڕ 

 رهسهل ییرهگیر و اك هو ئاراس ت چونۆ اوبڕ و  ناێ و دروستبوىن ۆب هخيهپراب یكێرهو  فاكت

ل ضفا یو هد جوىن دی)ابمس وح  نەدەد ووڕ  یرهوروبەد هل هك هیووداوانڕ  وهئ

 اوكر یر اید یكێت هابب هل ختهج هكييهایدیم  زگاەد كێنده(، چ130: 2013عباس، 

محمود  )نزهت محمود نفل و اكتەدروست د ییرهگیاكر  ەندەوهباكت ئ ڵیووماڕ و  ەوهباكت

 اكىنەئامراز هب سنته)پشت ب اكىنەريۆ ت  هل نۆچ كە(، و28: 2011،  یعبود همد

  .ەكراو ەوێل  ابیس ییژێدر ه( بیینداسازێ ج هئ( و )ایدیم 

و  ڵواه: هكەو ەوهتێ گرەد اكنهييهژانمڕۆ ەژانر مهرجهس شیكردن ڵووماڕ  ەراید

 هكەووداوڕ  اكىنهنيهل هل كێن يهل هوانهل كيهر هه هوات وتن،هكێو واتر و چاوپ  رتۆ اپڕ 

 اكنهييهژانمڕۆ ەژانر هیربۆز  نای مهرجهس ناىنێ اكره هب ۆیك هو ب نهكەد ڵووماڕ 

 تێوهكەد ستەد كراویر اید یكێووداوڕ  رهسهل واواكرمانهت رۆز  یكەيهات راد یكهيهنێ و

   .ەوهكييهایدیم  زگاەد نيهلهل

 ،ەداانو (ییایدیم  ڵیووماڕ ) ۆب نایرۆ اروجۆ ج هیناسێ پ  ایدیم  یبوار راىنۆ پس پ

 هب هكێوووداڕ  هب تهبي ات اكىنيهاكر ەو ورد ییاريزان  س تخستینەد هیسۆ: پر هوانهل

 ینرگرتەو هیسۆ: پر خودای ،هكەووداوڕ  و اكیت رهكتەو اكر نێشو هل ەوهختكردنهج

 هب نتسهپشت ب هب كراویر اید یكێووداوڕ  هب تەابرهس یاريزان  هل ەژڕێ نیرتر ۆز 

 هیژانمۆر  یتي)سا تێب  كهڵخ یخيهباێ ج  هك كێپرس   ۆب هكييهایدیم  زگاەد اكىنەرچاوهس

 .(https://www.azzaman.com/?p=75075 )مانەلزه)ئ

 یكێووداوڕ  هب ستەوهيپ اكىنيهاكر ەو ورد یاريزان  هب شنتهگ هیسۆپر  خودای

 داربواىنشهب یو انو ووداىنڕ  و اكیت نێو شو اكنەرهفاكت كردىنڵووماڕ و   كراویر اید

فاروق ) تێبش  ەوهوكردناڵب ۆب هك كێووداوڕ  هل اكتەوا د هینایاكرەورد وهئ مهرجهو س

 (.255: 2008 د،يابو ز 

  :تێكرەد نێل ۆ پ رۆ راوجۆ ج یوازێش   هب كردنڵووماڕ 

  :هيهه یكەرهس یرۆ دوو ج هكهكردنڵووماڕ  یكۆر ەانو ێییپ  هب

 مهرجهبدات س ڵوهه هكييهایدیم  زگاەد هوات ،هانییت هابب كردىنڵووماڕ : مهكيه

 ەیوهئ باكت، ێب ۆڤهش  اكىنهنيهل هیربۆو ز  تێن ێ بدو هكەووداوڕ  اكىنەرهكتەاكر

 یكێن يهل یندەرژوهب ۆب نایببات  یكراویر اید یكهيهاس تڕ ئا وەرهبدات ب ڵوهه

  .یهی ن  شیم هس تهئ مهاڵب ،ییهئاسان ن  یكێاكر همهئ ندهرچهه ت،ێب  كراویر اید

و  تهبي ات یكيهنداێ ج هئ ۆب هكييهایدیم  زگاەد هوات ،هنگرانيهل كردىنڵووماڕ : مەدوو

 یچاوەر مرتهو ك اكتەد ەووداوڕ  وهئ ڵیووماڕ  كراو،یر اید یكيهندەرژوهب ۆب

 هخاتەد شكی ت  ەیاكر مهب هكييهایدیم  زگاەد ت،ێكرەد داێت  هییژانمڕۆ یاكر اكىنهبی پرنس 

 یهكید ىنيهل ێندهو ه اكتەد ڵیووماڕ و  هكەووداوڕ  اكىنهنيهل هل كێن يهل رهس

  .اكتەد شۆ رامهف

 ،ەوهنوسهمژانڕۆ نيهل هل نهیبك كردنڵووماڕ  یتيهن ۆ چ ابس هل تێوهمبان رهگهئ ۆخ

 اكیت هل نووسهژانمڕۆ هك ەوهوانگڕ  وهل ،ییتێ اريرپرس  هب هب ەوهنی س ت هبی ب  هس تی و ێپ  واهئ

و  هیكهگڵهمۆ ك هل ییهن  اوڕ داب ،اكىنەرگرەو ۆب ەیوهو گواستن كداڵێواهه كردىنڵووماڕ 

ماان  هب ،ەوهتێ بگواز ڵهواهه مهئ یتێاريرپرس  هب س یتهو ه تهمانهئ هب هس تی و ێپ 

 یەوهئ ەیندازهئ هب ،ییهئاماجن ن  داۆيخ هل ۆیخ اكنەووداوڕ و  ڵواهه كردىنڵووماڕ 

 هو ئاماجن ییتيههاڵمۆ ك ییقامگهو س ییاريزان  داىنێو پ  ەوهاركردنيش  ۆ ه ۆب هكێئامراز

  .)111: 2003 ن،ی)محمد حسام ادل ییایدیم  یاكر هیكید اكىناڵاب

  :تێب ەد شهداب ەوەخوار هیوازانێش   مهئ ۆب شهكهكردنڵووماڕ  یوازێش   ێییپ  هب

 هكەووداوڕ  شێپ  هك ەيهرۆ ج وهئ ك،ێس تپ ەو د ختەشوێ پ  ڵیووماڕ : مهكيه

  .رگرەو هداتەد یاريو زان  تێوهكەد

 و تێرەدەد جنامهئ هكەووداوڕ  یدوا هك ەيهرۆ ج وهئ ،هانيرت ۆ اپڕ  ڵیووماڕ : مەدوو

  .روو هتێ خرەد اكىنيهاكر ەو  ورد ەوهتێ كرەد واڵب

 هكەوووداڕ  اكىنيهاكر ەورد یدواهب هك ڵهيهووماڕ  وهئ دواداچوون،هب ڵیووماڕ : مههێ س  

  (.256: 2008 د،ي)فاروق ابو ز  ووڕ  هخاتەد اكىنهكردنهشهو گ واتەڕ د

  :وازێش   3 هنهكەید شیك ێ ندهه

 هوات :Objective News reporting  هاننيهالێب  ڵیووماڕ   -1

 یاڕ و  اندێ ج هئ بووىن ێب وو،ڕ  هخاتەد اكنییهاس ت ڕ  هناهت هكهنووسهژانمڕۆ

   .روو هخبات كيهگاين هشۆ و گ ڤهاڕ  چيه  ەیوهئ و ێب ۆیخ یتهبي ات

 هوات :Interpretative News reporting هاكرانڤهاڕ  ڵیووماڕ  -2

 ۆب شتپ ڵ پا هبنەد هك هیانييار يزان  وهئ نێشو هب تهڕێگەد هكهنوسهژانمڕۆ

 نهگب اكنڵهواهه انتوانن هل هك داتەد هسانهك وهئ یتهرمایو  هكهكردنڵووماڕ 

 .ابشرت یكێش تن هگێت  ۆب ییهن  انياكت  خودای

 ەیوهب :Advocacy News reporting :هنگرانيهل ڵیووماڕ   -3
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 هكید اكىنهنيهو ل هكەووداوڕ  هل كێن يهل رهس هخاتەد شكی ت  هكهنوسهژانمڕۆ

 ،يةاخلرب  يهط )أ نواع التغ  اكتەد شۆ رامهف

http://www.siironline.org/alabwab/alhoda-

culture/021.html). 

 ییایدیم  ڵیووماڕ و  ەوهوكردناڵو ب س تخسنتەد رهوبهمهل  كەيهدهس هل اوازیج  ۆمر هئ

 ەچاور هسهل اكنەووداوڕ و  ڵواهجاران ه رهگهئ ،ەهاتوو رداهسهب هییشڕی  ییاناكرۆڕگ

 و يۆییادڕ  ڵهانهو ك هژانمڕۆو  ڵواهه اكىنهئاژانس كەو اكىنييهایدیم  یيهرم هف

 نيهل هل هكردنڵووماڕ  وهئ یكێش  هب ۆمر هوا ئهئ خرا،ەد ستەدەو ەوهاكنيهن يۆ فز هلهت

 ویسنو هژانمۆر  – نوسهژانمۆر  یتاڵ)هاو تێوترەد ێییپ  ەیوهو ئ ییئاسا یتاڵهاو

 كردىنڵووماڕ  ۆب هكید یكێرهو اكراكت زهگڕە هوات ت،ێدرەد جنامه( ئیتاڵهاو

 ەراك مهئ ەوهاكنییهت يههاڵمۆ ك ۆڕەو ت ییس هك هتي سا هیگڕێ و هل ەدابووهيپ اكنەووداوڕ 

 هل اكنهڵواهه ڵیووماڕ  اكرا هل یكێشدارهب هبنەد اكنييهئاسا هسهو ك تێدرەد جنامهئ

 گرنەد یرەو نۆایخ هك ییاريداات و زان  داىنێو پ  ڵواهو ه تهابب ناىنێ هم هرههب هیگێر

 اكنەرگرەجار و كێندهه كێرۆ جه(، ب16: 2013 د،يز  می)رح ەوهنهكەد یواڵو ب

 هیگڕێ هل اكنييهایدیم  زگاەو د اكنييهایدیم  زگاەد ۆب ەرچاوهس ەوهبنەد هكید یكێجار

و  تێوهكەد ستەد نایاريو زان  ڵواهه ەوهاكنییهس هك هتي و سا اكنییهت يههاڵمۆ ك ۆڕەت

 (.11: 2015 ،یطعبد املع دي. )هنا الس  نەدەد جنامه( ئكردنڵووماڕ ) هیسۆپاشرت پر 

 

 ییكيپراكت  ىنيه: لمههێ س   ابیس

 (هنێ وئاو ووداوڕ ) هكهژانمڕۆ ردووهه یكۆر ەانو ەیوهكردنيش  

 هب ەس تاوهه رەژێتو ،ییاكريو انخش   هكەوهني ژ ێتو داىنهيم ىنيهل جنامداىنهئ ۆب 

 ەیاوم ۆ( بهنێ و ئاو ووداوڕ ) هیژانمڕۆ ردووهه ( هلكهيه)مش ت كڵێسامپ  كردىنیر اید

 كرد،ەئاماد ییاتەرهس یكێرم ۆ ف رەژێ(، پاشان تو2016-6-1 ۆب 2015-6-1) هل كڵێسا

 :كێبوار ندهچ هل كهاتبووێ پ  هك

 .اكنەرهلپ ێییپ  هب هكهژانمۆر  اكىنهتهابب ش بووىنهداب یبوار -

  .اكنەژانر ێییپ  هب اكنهتهابب ش بووىنهداب -

 .اكنهتهابب یرۆ ج ێییپ  هب اكنهتهابب ش بووىنهداب -

 .اكنەرچاوهس ێییپ هب اكنهتهابب ش بووىنهداب -

 .اكنەرهنووس ێییپ  هب اكنهتهابب ش بووىنهداب -

  .اكنهتهابب ەیابرهق ێییپ  هب اكنهتهابب ش بووىنهداب -

 .ايتورك  اكىنيهاس  يس   هئاراس ت رهمهل انیست ێ وهڵه ێییپ  هب اكنهتهابب ش بووىنهداب -

 هكەوهني ژ ێتو اكىنەاريپرس   ەیوهمدانەاڵو ۆب هدانران ك كێرۆ ج هب هبواران مهئ

و  هيهه انییزانس ت  یپەل هك 2،رۆ پس پ یكيهس تاۆ مام ندهچ هب ژكردنێاوڕ پاش  تێبگوجن 

 ەیژڕێاشان ، پای رگەو انياكن يهن ی ب ێ و ت  رجنهس و سوود هل هيهه انيزمون هئ داەبوار مهل

  .رناێره ەد اكنەژمار ۆب یدهس

 

 (ووداوڕ ) هیژانمڕۆ هب تهبي ات اكىنه: خش تمهكيه

 -دا هاتووه (رووداو)دجیتاڵميدایی  هل كوه -رووداو( ییایدیم  ۆڕیت)

http://www.rudaw.net/sorani/about)  ۆیخهربهس ییایدیم  یكێگرووپ 

و  نگەو د زهاكخ ەیوێش  ه)ب سرتاوی و ب  ندراوی ب  یایدیم  اكىنەبوار هل ،ەئازاد ییكورد

رووداو  ییایدیم  ۆڕی. تاكتەد كهڵخ یشهشكێ پ  اكىنهمهرهه( بىنۆكرت هلهو ئ  نگەر

 هل كردنیشدار هراست  و ب ییاريزان  ندىنهایگ مهاڵب ،هس تی قازاجنو  یكيهايمپان ۆ ك

 یقازاجن تینس تخس ەد هل تێزان ەگرنگرت د هب نڕیربەراد ییئازاد اكىنيهپا س پاندىنهچ

 یكێس نوور هب ۆیخ داياكن همهرههب ندىنهایو گ ەوهوكردناڵب هل هاەروه. هیماد

 اكركردن. ۆب هيهه هیانییان هيج یكێديو د ەوهتێ س ت هانب ەوەكراویر اید ییایجوگراف 

 

 ( 1)  ەژمار هیخش ت

 )رووداو( هیژانمڕۆ اكىنەرهلپ ێییپ  هب اكنهتهابب ش بووىنهداب

 
 ئامادەکردین توێژەر. سەرچاوە:

 هیژانمۆر  ی(6-5) اكىنەرهلپ اكن،ەژڕێ( و داات و 1) ەژمار هیخش ت ێییپ  هب

 ەوه( و پاش ئ%45.814) ەیژێر هب ،ەوهتەوكراواڵب داێت  یتهابب نیرتر ۆ( ز ووداوڕ )

 اكىنەرهلپ مههێ س   یندهبپەل ( و هل%15.869) ەیژێر هب تێ( د24-23) اكىنەرهلپ

 ەرهلپ هل ەوكراواڵب یتهابب نیمرت هك ،ەيهوێش   مه( و ب%15.418) ەیژێرهب تێ( د3-4)

 چي(ش ه 14-13) اكىنەرهلپ و هل ەوتووهركه( ب%1.321) ەیژڕێ هك ،يه( 11-12)

 .ەوهتەكراوهوناڵب داێت  ايتورك  یاكروابر هب ستەوهيپ یكێت هابب

 

 ( 2)  ەژمار هیخش

 (ووداوڕ )  هل اكنەوكراواڵب هتهابب یژانر  

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە
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و  ە( دراورتۆ اپڕ ) هب خيهاب نیرتر ۆز  هك ەوتووهركە( دا د2) ەژمار هیخش ت هل

 كهخداىن رۆژانمهابيه به يهش ئاماژهمهئه (،%37) ەیژڕێ هب ەناوێ ه  یمهكيه ییندهبپەل

 ست بهيوهاكىن پهرووداوه ت بهابرهرووی زانياری سهژانری راپۆرت و خس ته به

 ەیژێر هب مەدوو یپەل ه( بووداوڕ ) هیژانمڕۆ اكىنەپاشان )واتر( اكروابری  توركيا،

 چوىنۆ اوبر  رخستینەد هب هكهژانمڕۆ خداىنيهاب رهسهل هيهگهڵب شهمهئ ت،ێ( د28%)

 (ن، هلایسي)س   یواتر شیاكن ەواتر هیني ر ۆو ز  ايتورك  یاكروابر رهسهل رۆ راوجۆ ج

و دوا ژانر  ،ەوتووهركهب ی(%16) ەیژێر هك تێ( دڵواه)ه یژانر مههێ س   یندهبپەل

 ( .%14) ەیژێر هب ە(وتنهكێ)چاوپ 

 

 ( 3)  ەژمار هیخش ت

 (ووداوڕ ) هل ايتورك  یاكروابر هب تهبي ات اكىنەوكراواڵب هتهابب یرۆ ج

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

 هب ەرگرتووەو ەیژڕێ نیرتر ۆ( ز ییاس ي)س   یته(، ابب3) ەژمار هیخش ت ێییپ  هب

 هیژانمڕۆ هل ییپانتا نیرتر ۆو ز  ەرۆز  یكەيهژڕێ شەوهئ ه(، ك%86) ەیژێر

 ەوهتێ رهگەد يهاس  يس   هنگي ژ  وهئ ۆب هك ،هروون یشهكەرهفاكت ،ەكردو ی( دا داگووداوڕ )

 یمێرهه رهسهل ايتورك  اكىنییهاس يس   ەووداوڕ  ییرهگیو اكر  هيهه داهكهانوچ هل هك

پاشان  ت،ێ( د%11) ەیژێر ه( برهو هون ی)ئابور یبوار ردووهكوردس تان، ه

( و %0.440) ییتيههاڵمۆ و ك ییني ( و ئا%1( )هكی( و )د%3) ەیژێره( بالكمی)ر 

 وهل كێت هباب چيه  ەناوێ ه هن ستەدهب انيك ەيهژڕێ چي( ه یبەدهو ئ رزیشە)و اكىنەبوار

 .  ەوهتهكراونهوناڵب داەدوو بوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4)  ەژمار هیخش ت

 (ووداوڕ ) هل وتنهكێو چاوپ  رتۆ و راپ ڵواهه ەیرچاوهس  

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

 پش یت رۆز  یكەيهراد هب هكهژانمۆر  هك نهخەردەد ەوه( و دااتاكن ئ4) ەژمار هیخش ت

 ەیژڕێ هب وتنهكێو چاوپ  رتۆ و راپ ڵواهه س تخستینەد ۆب ەس توهب ۆیخ هب

 یروو هل هكهژانمۆر  یتواان هب ەيهو ئاماژ ،ەرزهب یكەيهژێر شیو هئ ه( ك90%)

و  ڵواهه خسستینەد ۆب اكىنەرێمن هایپ هل رگرتنەو سوود و اكىنۆييهانوخ ەرچاوهس

 ێد مەدوو یپەل هب اكنيهان هيج هو ئاژانس يییایدیم  زگاەپاشان د ،ییاريزان 

 ( .%9) ەیژێر هب ت

 ( 5)  ەژمار هیخش ت

 اكنەواتر یرهنوس

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

 یه)رووداو( و خش ت هیژانمۆر  اكىنەواتر یرهنووس هب هتهبي ات هك داهيهخش ت مهل

 هكوردن ب یرهنووس هكهژانمڕۆ راىنهنوس هیني ر ۆز  هك تێوهكەردە(، د5) ەژمار

 ەيهئاماژ ه(، ك%13) ەیژێر هب نێد ییانيانكورد و ب  راىنه( پاشان نوس%86) ەیژێر

 ییررتۆ پس پ ووىندابهيو پ ايتورك  یاكروابر هكورد ب راىنهنووس خداىنيهاب دبووىنایز ۆب

 كورد. راىنهنووس وێن  هل ايتورك  یاكروابر ۆب

 

 

 (  6)   ەژمار هیخش ت

 اكنەوكراواڵب هتهابب ەیابرهق

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

 نای( ەرهلپ وي)ن  ەیابرهق اكنهتهابب هیني ر ۆز  هك تێوهكەردە( د6) ەژمار هیخش ت هل
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( و %37) ەیژێر ه( بەرهلپ وين  هل مرته( و پاشان )ك%47) ەیژێرهب ەكردو یداگ

 هیاتنهابب وهئ داياتۆك ( و هل%8) ەیژێر ه( بەرهلپ وين  هل ترای)ز مههێ س   ییندهبپەل هل

 نای(ووداوڕ ) هیژانمۆر  ی( %7) ەیژێر هناهت ،ەدراوێپ  نەایرهلپ كيه ەیابرهق

 یروو هل ايتورك  یاكروابرهب هكهژانمۆر  خداىنيهاب ۆب ەيهئاماژ شهمهئ ه. كەكردو یداگ

 .ەبوار وهئ ۆب هكهژانمۆر  ابش هل یكييهپانتا رخانكردىنهو ت اوازیج  ەیابرهق هب ەوەابرهق

 

 (   7)  ەژمار هیخش ت

 اكنهتهابب یبوار

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

 ىناكهتهابب هك تێوهكەردەد ەرگرتووەو ی( 7) ەژمار هك ەوەرهس هيهیخش ت مهئ ێییپ  هب

(، %27) ەیژێر هب ەرگرتووەو یمهكيه یندهب( پەلايتورك  )كورد هل هب ستەوهيپ

 یكييهپانتا تكردىنهبي و ات ايتورك  كورد هل هب هكهژانمۆر  خداىنيهاب هب ەيهئاماژ شهمهئ

 ەیژێر هب ايتورك  گش یت یاكروابر هب تهبي ات اكىنهتهباب ەوهپاش ئ ،هتهابب مهئ ۆابش ب

 ەیژێر ه( بهپەدهو ه هكهكه)پ هب ستەوهيپ اكىنهتهابب مههێ س   ییندهبپەل (، هل24%)

 و ،ەكراو ايتورك  اكىنهلژباردنهه ( ابس هل%14) ەیژێر هو ب وه( و پاش ئ20%)

وردس تان ك یمێرهو ه ايو داعش و تورك  ايو تورك  ردوگانۆ و ئ )ئاك پاریت هل كيهر هه

 ( .%2) ەیژێر هب ەوتوهركهب نەایژێر نیمرت ه( كراقێع  اويتورك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  8)  ەژمار هیخش ت

 ايتورك  ىناكییهاس يس   هئاراس ت هب تەابره( سووداوڕ ) اكىنهتهابب هل اكنهس تێ وهڵه 

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

 هل كينز  هك تێوهكەردە( دووداوڕ ) هیژانمۆر  هب تهبي ات ی(8) ەژمار هیخش ت هل

 داێت  ی(نگه)هاوس ەوتووهركهب ی( %46) ەیژڕێ هك اكنەوكراواڵب هتهابب ەیوين 

 ۆب هك ،ەوهتێ بگواز ۆیخ كەو اكنڵهواهو ه تهابب ەداوڵيو هه هكهژانمۆر  وەزراوێپار

 اكتەد يهاس  يس   هئاراس ت مهئ یتيهدژا هك تێكرەد ۆب ەیوهندنێ وا خو كهيهژانمۆر 

 ه)دژ ب اكىنهته( ابب%30) ەیژێر هو ب مەدوو ییندهبپەل هل ،هگرنگ یكێاكر

 ەیژێرهو ب مههێ س   یندهبپەل ( بوون، هلايتورك  یتهو حكوم ئاك پاریت اكىنيهندەرژوهب

 هبوون، پاشان )دژ ب (هكهكهو پ هپەدهه یندەرژوهب ۆ)ب اكنهته( ابب16%)

 ەیژێر هو ب داياتۆك هل وەرگرتووەو ی( %10) ەیژێ( رهكهكهو پ هپەدهه یندەرژوهب

 .ە(وايتورك  یتهو حكوم ئاك پاریت یندەرژوه)ب هیخان هتهچون اكنهته( ابب4%)

 

 

 (هنێ )ئاو هیژانمڕۆ هب تهبي ات اكىنه: خش تمەدوو

 /(http://www.awene.com/derbare)  ،هنێ ئاو یرهپڵ ما ێییپ  هب

و چاپ ۆب هيهنێ ئاو یايمپان ۆ ك هب رهس ،ەبوو اكرهستبەد ەو2006 ڵیسا( هلهنێ )ئاو 

 داەوهوكردناڵب وایدیم  یبوار هل ەس نووردار یكيهايمپان ۆ ك ،هنێ ئاو یايمپان ۆ .كەوهوكردناڵب

 ۆیك هنێ اوئ اكىنييهك ەرهس ماهو بنئاماجن  هك ،هنێ ره هربەو كهڵێمۆ ك یكڵ. مو اكتەاكرد

انتوانن  ندنهایراگ اكىنڵهانهك“ هك هیپی پرنس  وهئ ەوهانيمووش  هه شێپ هل ،ەوهتهكردوون

 زگاەدامود وتهاڵسەد هل بنهئازاد ن ەوييهئابوور  وییدارا یووڕ ئازاد بن، ات هل

 یبوارهل تهبي ات ریتهك ناىنێ ره هبەو هانداىن ۆب هكەيهژۆپر  ەوهشەرێ. ل “اكنييهس ەر

 یتيسا یگاڕێ هل ،يههنێ ئاو هیژانمڕۆ ىنەخاو ەیوهل هجگ ،هنێ ئاو یايمپان ۆ .كداایدیم 

 .اكتەد انيت اڵهاو یشهشكێ پ   ییاۆڕخ هب اكىنییهوان هژانمۆر  ييهتگوزار هخزم ەوهنێ ئاو
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 (  9)  ەژمار هیخش ت

 هكهژانمڕۆ اكىنەرهلپ ێییپ  ه( بهنێ )ئاو هل اكنهتهابب

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

 نیرتر ۆز  هك تێوهكەردە( دهنێ )ئاو هیژانمۆر  هب تهبي ( ات9) ەژمار هیخش ت هل

 ەیژڕێ هب ەوهتهوكراوناڵ( ب14-13) اكىنەرهلپ ردووهههل ايتورك  هب ستەوهيپ اكىنهتهابب

 تهابب نیرتر ۆدا ز  6-5 اكىنەرهلپ هل هرووداو ك هیژانمۆر  هل اوازی(، ج 22%)

 ەیژێر ه(ن بورای )ب یرهلپ یرۆز  هب ه( ك18-17) اكىنەرهپاشان لپ ،ەوهوكرابووناڵب

پاشان  ن،ێ( د2-1) اكىنەره( لپ%12) ەیژێرهو ب مههێ س   یندهبپەل (، هل19%)

( و %7و  %9و %11) اكىنەژێر ه( ب20-19و  6-5و  4-3) اكىنەرهلپ كيهر هه

 ( و هل16-15و  12-11و  8-7) اكىنەرهلپ ( هلهنێ )ئاو هیژانمۆر  هل تهابب نیمرت هك

 .ەوهتەوكراواڵب ته( ابب10-9) اكىنەرهلپ ( هل%3) هناهت ەیژێر هو ب داياتۆك

 

 (  10)  ەژمار هیخش

 (هنێ )ئاو هل اكنەوكراواڵب هتهابب یرهژان 

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

 ەیوين  هل كينز  اكنەرهژان هب تهبي ( ات10) ەژمار هیخش ت اكىنەژێو ر ەژمار ێییپ  هب

 شهمهئ ه(، ك%47) ەیژڕێ هواتر و ب ۆب ەكراو رخانه( تهنێ )ئاو هیژانمڕۆ اكىنهتهابب

و  رانهووسن چوىنۆ راوب هب خيهاب نیرتر ۆز  تێوەيهد هيهژانمۆر  مهئ ەیوهئ ۆب ەيهئاماژ

پاشان  اكن،گاين هشۆ گ یرووهخستن اويتورك  یوابراكر  هب تەابرهبدات س رانۆ پس پ

 ەیژێر هب واله( و ه%12) ەیژێر هب وتنهكێ( و چاوپ %20) ەیژێر هب رتۆ راپ

 ،ەرگرتوەر وت اكىنەژانر هب راوردهبه( بهنێ )ئاو هیژانمۆر  هل ییپانتا نیمرت هك ه( ك9%)

 تخستینس  ەد هل ەوهتێ رهبگ هكهژانمۆر  یو تواان رێمن هایپ یمهك ۆب هنگەر شهمهئ هك

 .وتنهكێچاوپ  و سازداىن ڵواهه

 

 ( 11)  ەژمار هیخش ت

 (هنێ )ئاو هل اكنەوكراواڵب هتهابب یرۆ ج

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

( ییاس ي)س   یبوار ەوكراواڵب یتهابب نیرتر ۆز  هك تێوهكەردە( د11) ەژمار هیخش ت هل

 یبوار مەدوو یندهبپەل هو ب ەوه(، پاش ئ%90) رۆز  یكەيهژێر هب ەكردو یداگ

 ت،ێد رههون ی( بوار%1) مهك یكەيهژێر ه( و ب%7) ەیژێر هب تێد یئابور

 چي( ه ییتيههاڵمۆ و ك الكمیو ر  ییرزش ەو و ییني و ئا بەده)ئ اكىنەبوار هل كيهر هه

 .ەوهتەكراوهوناڵب رهسهل انیك ێ ت هابب

 

 (12)  ەژمار هیخش ت

 (هنێ )ئاو هل وتنهكێو چاوپ  رتۆ و راپ ڵواهه ەیرچاوهس  

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

( هنێ )ئاو هل هیاتنهابب وهئ هیني ر ۆز  ەیرچاوه( س12) ەژمار و دااتاكىن هخش ت ێییپ هب

 یكەيهژێر شەوهئ ه( و ك%84) ەیژێر هبوون ب هكهژانمۆر  یخود ەوهتهنەوكراواڵب

(ش %13) ەیژێر هب ،هكهژانمۆر  اكىنيهتواان خود هب سنتهپشت ب هل ەابش و گوجناو

 ەوهناكيهان هيج هو ئاژانس ییایدیم  زگاەد هل اكنهوتنهكێو چاوپ  رتۆ اپڕ و  ڵواهه

 .ەاوی رگەو
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 (13)  ەژمار هیخش ت

 (هنێ )ئاو هل اكنەواتر یرهنوس 

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

 هینواترا وهئ مهرجهس هك ت،ێوهكەردەد هنێ ئاو هب تهبي ات ی( 13) ەژمار هیخش ت هل

 كێواتر چيكوردن و ه  اكىنەره( نوس%100) ەیژێر هو ب ەوهتهنەوكراواڵ( بهنێ )ئاو هل

 ۆب ەيهئاماژ شهمهئ ه. كەوهتهكراونهوناڵب هكهژانمۆر  هل ەويهان يب  راىنهنوس نيهل هل

 یتێرۆ پس پ وىندابو هيو پ ايتورك  یاكروابر هب نەدەد خيهاب هكورد ك راىنهنوس دبووىنایز

 .ەبوار مهل

 ( 14)   ەژمار هیخش ت

 (هنێ )ئاو هل اكنەوكراواڵب هتهابب ەیابرهق

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

 اكىنهتهابب ەیوين  ،ەرگرتووەو ی(14) ەژمار هك ەوەرهس هيهیخش ت مهئ ێییپ  هب

 هل ەكراو رخانهت ۆب ەیرهلپ وين  هل مرته( ك%53) ەیژێر ه( و بهنێ )ئاو هیژانمڕۆ

 ەیژێر هو پاشان ب ەرهولپين  ەیابره( ق%34) ەیژێر هب وەوهپاش ئ ،هكهژانمڕۆ

 ەیژێر هب هناهو ت مههيً س  ییندهبپەل و هل ەوكرا رخانهت ۆب ەیرهلپ وين  هل هل دای( ز7%)

 .ەكراو رخانهت ۆب یايتورك  هب تهبي ات اكىنهتهابب ۆب هكهژانمڕۆ هل ەرهلپ كيه( 3%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  15)  ەژمار هیخش ت

 (هنێ )ئاو هل اكنهتهابب یبوار

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە

( هنێ )ئاو اكىنەوكراواڵب هتهابب هك تێوهكەردەد اكنەژێ( و ر15) ەژمار هیخش ت هل

 شهمهئ ه( ك%23) ەیژێر هب تێد مهكيه یپەل ه( بهپەدهو ه هكهكه)پ هب تهبي ات

 ەزێوو ه د مهئ اكىنڵهواهه رهس هخستن شكی ت  هب هژانمۆر  مهئ خداىنيهاب ۆب ەيهئاماژ

 هب ستەوهيپ اكىنهتهپاشان ابب ،هكینز  ەوهكيه هل انياس  يس   هیئاراس ت هك يهیاس  يس  

 ايك تور گش یت ی)اكروابر مههێ س   یپەل ( و هل%22) ەیژێر ه( بايتورك  اكىنهژباردنهڵ)ه

 اكىنه( ابس%12) ەیژێرهو ب ەوه( و پاش ئ%14)  ەیژڕێ ه( بايتورك  و كورد هل

( %7) ەیژێر هو ب مهنجێ پ  یندهبپەل هل ت،ێ( دردوگانۆ و ئ )ئاك پاریت هب تهبي ات

 اكىنهتهابب هل كهير هه داياتۆك كوردس تان(، هل یمێرهو ه اي)تورك  هب تهبي ات اكىنهتهابب

 .ەوهتەكراوهن واڵب رهسهل انیك ێ ت هابب چيو داعش( ه  ايو تورك  راقێو ع  اي)تورك  هب تهبي ات

 

 (  16)  ەژمار هیخش ت

 ايتورك  هل ناكییهاس يس   هئاراس ت هب تەابره( سهنێ )ئاواكىنهتهابب هل اكنهس تێ وهڵه

 
 : ئامادەکردین توێژەر.سەرچاوە
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 یندهبپەل هل اكنەوكراواڵب هتهابب اكىنهس تی و هڵه هب تەابره( و س16) ەژمار هیخش ت هل

 ەیژێر هب ەوهتێ شك ە( دهكهكهو پ هپەدهه یندەرژوه)ب هل هك نێد هاتنهابب وهئ مهكيه

دوو  مهل هيهژانمۆر  مهئ اكركردىن هیئاراس ت یكینز  ۆب ەيهئاماژ شهمهئ ه(، ك38%)

 یتهو حكوم ئاك پاریت اكىنيهندەرژوهب ه)دژ ب هك هیاتنهابب وهپاشان ئ ،يهاس  يس   ەزێه 

 هل اكنە(نيهالێ)ب  هتهابب هاەروهه ت،ێد مەدوو یپەل ( هل%33) ەیژێر هب يه(ايتورك 

 ه)دژ ب هك هیاتنهابب وهب تەابرهو س تێ( د%20) ەیژێر هو ب مههێ س   یپەل

 .ەوهتەكراوهوناڵب كێت هابب چي(ن ه و ئاك پاریت هپەدهه اكىنيهندەرژوهب

 

 

 اكنهجنامهئ

(دا 6-5) ىناكەرهلپ هل یايتورك  هب تهبي ات یتهابب نیرتر ۆ( ز ووداوڕ ) هیژانمڕۆ -1

( دا 12-11) اكىنەرهلپ هل تهابب نیمرت ه(و ك%45) ەیژێر هب ەوهتۆ وكرداڵب

 هیژانمۆر  ی(14-13) اكىنەرهلپ هل كداێاكت  (، هل%1) ەیژێر هب ەوهتەوكراواڵب

 .ەوهتەكراوهوناڵب ايتورك  هب تهبي ات كێت هابب چيرووداو ه 

(، %37) ەیژێر هب ە( داورتۆ اپڕ ) هب یخيهاب نیرتر ۆ( ز ووداوڕ ) هیژانمڕۆ -2

 هب هكهژانمڕۆ خداىنيهاب رهسهل هيهگهڵب شهمهو ئ تێ)واتر( د یپاشان ژانر

 یهاەر هیني ر ۆو ز  ايتورك  یاكروابر رهسهل رۆ راوجۆ ج چوىنۆ راوب رخستینەد

 یخيه( ابوتنهكێ( و )چاوپ ڵواه)ه كداێاكت  (ن، هلایسي)س   یواتر شیاكن ەواتر

 .ەدراوێپ  نایمرتهك

 ەكراو رخانهت ۆ( بووداوڕ ) هیژانمۆر  هل انييپانتا نیرتر ۆز  اكنییهاس يس   هتهابب -3

 هنگي ژ  وهئ ۆب هك هروون یشهكەرهفاكت ،ەرۆز  یكەيهژێر شەوهئ ه( ك%86) ەیژێر هب

 رهسهل ناكيهاس  يس   ەووداوڕ  ییرهگیو اكر  هيهه داهكهانوچ هل هك ەوهتێ رهگەد يهاس  يس  

 ی(بەدهو ئ رزشە)و اكىنەبوار  هل كێت هابب چيه  كداێاكت  كوردس تان، هل یمێرهه

 .  ەوهتەكراوهوناڵب ايتورك  هب تهبي ات

 و رتۆ و راپ ڵواهه س تخستینەد ۆب رۆز  یكەيهراد ه( بووداوڕ ) هیژانمڕۆ -4

 یكەيهژڕێ شیو هئ ه( ك%90) ەیژێر هب ەس تووهب ۆیخ هب پش یت وتنهكێچاوپ 

 . تێد مەدوو یپەل هب اكنييهایدیم  زگاەپاشان د ،ەرزهب

( %86) ەیژێر ه)رووداو( كوردن ب هیژانمڕۆ اكىنەواتر یرهنوس  هیني ر ۆز  -5

 .نێد اىنيانكورد و ب  راىنهپاشان نوس

 ەكردو یداگ نای( ەرهلپ وي)ن  ەیابره( قووداوڕ ) هیژانمڕۆ اكىنهتهابب هیني ر ۆز  -6

 هناهت ،ەدراوێپ  نەایرهلپ كيه ەیابرهق هیاتنهابب وهئ كداێاكت  ( هل%47) ەیژێرهب

 . ەكردو یداگ نای)رووداو( هیژانمۆر  ی( %7) ەیژێر

 هیژانمۆر  هل یمهكيه یندهب( پەلايتورك  )كورد هل هب ستەوهيپ اكىنهتهابب -7

 یراكرواب هب تهبي ات اكىنهتهابب ەوه(، پاش ئ%27) ەیژێر هب ەرگرتووە( وووداوڕ )

 هكهكه)پ هب ستەوهيپ اكىنهتهابب مههێ س   ییندهبپەل (، هل%24) ەیژێر هب ايتورك  گش یت

 یمێرهه و ايو داعش و تورك  ايو تورك  ردوگانۆ ئو  )ئاك پاریت هل كيهر ه(،  ههپەدهو ه

 .  ەوتوهركهب نەایژێر نیمرت ه( كراقێع  اويكوردس تان تورك 

(، %46) ەیژڕێ ه(ن بنيهالێ)ب  یته( اببووداوڕ ) اكىنەوكراواڵب هتهابب ەیوين  -8

 اریتئاك پ اكىنيهندەرژوهب ه)دژ ب اكىنهته( ابب%30) ەیژێر هو ب مەدوو یندهبپەل هل

 نێد هاتنهابب وه( ئ%16) ەیژێرهو ب مههێ س   یندهبپەل هل ن،ێ( دايتورك  یتهو حكوم

 هپەدهه یندەرژوهب ه)دژ ب اكىنهته(ن، پاشان اببهكهكهو پ هپەدهه یندەرژوه)ب هل هك

 هك هیاتنهابب وه( ئ%4) ەیژێر هو ب داياتۆك (، هل%10) ەیژێر ه( بهكهكهو پ

 (ن. ايتورك  یتهو حكوم ئاك پاریت یندەرژوه)ب هیخان هچنەد

 اكىنەرهلپ ردووهههل ايتورك  هب ستەوهيپ اكىنهتهابب نیرتر ۆ( ز هنێ )ئاو هیژانمۆر  -9

 یرۆز  هب ه( ك18-17) اكىنەره(، پاشان لپ%22) ەیژێر هب ەوهتۆ وكرداڵ( ب13-14)

 ( هلهنێ )ئاو هیژانمۆر  هل تهابب نیمرت ه(، ك%19) ەیژێر هب ورانی ب یرهلپ

 ( هل%3) هناهت ەیژێر هو ب داياتۆك ( و هل16-15و  12-11و  8-7) اكىنەرهلپ

 . ەوهتەوكراواڵب ته(دا ابب10-9) اكىنەرهلپ

 ەیژێر هواتر و ب ۆب ەكراو رخانه( تهنێ )ئاو هیژانمڕۆ اكىنهتهابب ەیوين  -10

 رهسهل اكنهچونۆ راوب یرووهخستن هب هكهژانمۆر  خداىنيهاب هب ەيهئاماژ ه( ك47%)

 داياتۆك و هل نێد مههێ و س   مەدوو یپەل هل وتنهكێو چاوپ  رتۆ پاشان راپ ا،يتورك 

 اكىنەژانر هب راوردهبه( بهنێ )ئاو هیژانمۆر  هل ییپانتا نیمرت هك هك تێد ڵواهه یژانر

 . ەكردو یداگ هكید

  ەیژێر هب ە( داواكنيهاس  ي)س   هتهابب هب یخيهاب نیرتر ۆ( ز هنێ )ئاو هیژانمڕۆ -11

 یمێرهو ه هكهانوچ هل هك ەوهتێ رهگەد يهاس  يس   هنگي ژ  وهئ ۆب شەوه(، ئ90%)

 اكنهياس  يس   هتهابب هب خيهاب هك هكهژانمۆر  رسوش یت هاەروهو ه هيهكوردس تان ه

و  یرئابو  یبوار ردووهه  اكىنهتهابب مههێ و س   مەدوو یپەل و هل ەوهپاش ئ دات،ەد

 الكمیو ر  رزیشەو و ینيو ئا بەده)ئ اكىنەبوار هل كيهر هه كداێاكت  هل ت،ێد رههون

 . ەوهتەكراوهوناڵب رهسهل انیك ێ ت هابب چي( ه یتيهلهمۆ و ك

 یدخو  ەوهتهنەوكراواڵ( بهنێ )ئاو هل هیاتنهابب وهئ هیني ر ۆز  ەیرچاوهس -12

 (. %84) ەیژێر هبوون ب هكهژانمۆر 

( %100) ەیژێر هو ب ەوهتهنەوكراواڵ( بهنێ )ئاو هل هیواتران وهئ مهرجهس -13

 داهكهژانمۆر  هل ەويهان يب  راىنهنوس نيهل هل كێواتر چيكوردن و ه  اكىنەرهنوس

 . ەوهتهكراونهوناڵب

 ،ەكراو رخانهت ۆب ەیرهلپ وين  هل مرتهك هنێ ئاو هیژانمۆر  اكىنهتهابب ەیوين  -14

 ايتورك  هب تهبي ات اكىنهتهابب ۆب هكهژانمۆر  هل ەرهلپ كيه( %3) ەیژێر هب كداێاكت  هل

 .ەكراو رخانهت ۆب

 مهكيه یەلپ ه( بهپەدهو ه هكهكه)پ هب تهبي ات هنێ ئاو اكىنەوكراواڵب هتهابب -15

و  مههێ س   یپەل و هل ايتورك  اكىنهلژباردنهه هب ستەوهيپ اكىنهتهو پاشان ابب تێد

 ايتورك  ورد هلو ك ايتورك  گش یت ی)اكروابر هب ستەوهيپ اكىنهتهابب مهنجێ و پ  مەچوار

و  اي)تورك  هب تهبي ات اكىنهتهابب هل كيهر هه كداێاكت  كوردس تان( هل یمێرهو ه ايو تورك 

 . ەوهتەكراوهبالو ن رهسهل یكێت هابب چيو داعش( ه  ايو تورك  راقێع 

 هل هك ەوهتەوكراواڵب هیاتنهابب وهئ مهكيه یپەل هب هنێ ئاو هیژانمۆر  -16

)دژ  هك هیاتنهابب وه(، پاشان ئ%38) ەیژێر ه(ن بهكهكهو پ هپەدهه یندەرژوه)ب

 ( هلاكنهنيهالێ)ب  هتهابب هاەروه(ن، هايتورك  یتهو حكوم ئاك پاریت اكىنيهندەرژوهب هب

و ئاك  هپەدهه اكىنيهندەرژوهب ه)دژ ب هك هیاتنهابب وهئ كداێاكت  هل ن،ێد مههێ س   یپەل

 . ەگرتووهرنەو یكەيهژێر چي(ن ه پاریت
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 اكنەاس پاردڕ  ارویپپَشن 

 هب تەابرهس دايتورك  یایدیم  هل هك هیاتنهابب وهئ رهسهل ەوهني ژ ێتو جنامداىنهئ -1

 . ەوهتهوكراوناڵكوردس تان ب یمێرهه

 اكىنهتهابب ۆب كۆر ەانو ەیوهكردنيش   ۆب زانس یت ەیوهني ژ ێتو جنامداىنهئ -2

 .  اكنيۆو راد اكنيهئاسامن  ڵهانهك هل ايتورك  هب ستەوهيپ

كوردس تان  اىنيت اڵهاو اكىنهئاراس ت هب تەابرهس زانس یت ەیوهني ژ ێتو جنامداىنهئ -3

 یایدیم  یكراوهئاراس ت یگواتر هب تەابرهس ،یكورد هیگهڵمۆ ك یرێبژهس تەد خودای

 كوردس تان. یمێرهه ۆب یتورك

و   اكنيهت يههاڵمۆ ك ەرۆ ت یكۆر ەانو هب تەابرهس زانس یت ەیوهني ژ ێتو جنامداىنهئ -4

كوردس تاندا  یمێرهه هل اكنيهت يههاڵمۆ ك ەرۆ ت راىنهنێ اكره هب چوىنۆ وبی و ب هئاراس ت

 . ايتورك  هب تەابرهس

 ۆب یكورد یایدیم  ڵیووماڕ  هب تەابرهس زانس یت ەیوهني ژ ێتو جنامداىنهئ -5

 . ايتورك  اكىنهژباردنهڵه

 رهسهل اكنهيدراما تورك  یرهگیاكر  هب تەابرهس زانس یت ەیوهني ژ ێتو جنامداىنهئ -6

 .یكورد هیگهڵمۆ و ك رانهنی ب 

 

 

 اكنەزێراوهپ

 یكیمر هئ ی NED یكخراوێور یلەندهگ ەدژ ۆب پۆس ت یكخراوێر ریتۆ راپ -1

 527 ەژمار هنێ ئاو هیژانمۆكوردس تان ، ر  یمێرهههل اكنييهایدیم  ڵهانهك یندهزبیر  ۆب

 .4 ەرهلپ 26/7/2016 –

 كردبوو:  هكيهاكر يانخش   یرمۆ ف ۆب ناینگاندهسهڵ ه هیرانۆ پس پ وهئ -2

 نیر هراپ ۆیزانك – سولەر رشێ.د.ه ی.پ

 امىنێسل  یكيكن هتي ل ۆ پ ۆیزانك – سهيڤهئ مە. شوان ئادد

 ۆییمر  داىنێپ هشهگ ۆیزانك – بير هغ همهح دهمحه. ئد

 

 

 اكنەرچاوهس

   یلەندهگ ەدژ ۆبب  (26/7/2016 – 527) پۆس ت یكخراوێر ریتۆ راپ

  اكنييهایدیم  ڵهانهك یندهزبیر  ۆبی ك ی مر هئ ی NED یكخراوێور   

     هنێ ئاو هیژانمۆ، ر كوردس تان یمێرهههل    
، أ ساليب البحث العلمي، دار(2008)نبیل مجعة النجار و ماجد رايض الزبيب

 .للنرش و التوزيع، ال ردن احلامد    

، وسائل التصال، نشاهتا و تطورها، (2001) خليل صاابت و جامل عبد العظمی

 .يرصية، القاهر،، الطبعة التاسعةالاجنلو امل مكتبة   

، املدخل ایل وسائل الاعالم و التصال، دار (2011) د ادللمیيعبدالرزاق محم

 .للنرش و التوزيع،الاردن الثقافة   

 .ناملعزت للنرش والتوزيع، ال رد ، الصحافة مفهوهما و أ نواعها،(2014) عيل كنعان

 

، التغطية اخلربية (2013، 20العدد ) عباسابمس وحید جوين و هدى فاضل 

  العراقیة لالزمات ادلاخلية، جمةل الباحث  يف الصحافة الالكرتونية   

 .الاعاليم   

، التغطية الصحفیة (2011، 14العدد ) نزهت محمود نفل و محمود عبود همدي

 . العراق، جمةل الباحث الاعاليميف لقضاای حقوق الانسان   

 https://www.azzaman.com/?p=75075 (ساييت رؤذانمةى )ئةلز،مان

 حفي، دار و مكتبة الهالل، بیوت، فن اخلرب الص(2008) فاروق ابو زيد

 ، املس ئولية الاجامتعية للصحافة، ادلار امليرصية (2003) محمد حسام ادلین

 .القاهر،اللبنانية،    

                 أ نواع التغطية اخلربية

   http://www.siironline.org/alabwab/alhoda-culture/021.html 

، أ خالقیات الإعالم اجلديد، املدیرية العامة للصحافة و الطباعة (2014) رحمی زيد

 النرش، دهوك، و    

، حصافة املواطن، دار الكتاب اجلامعي، (2015) هنا الس يد عبد املعطي

 .املتحد،  الامارات العربية 
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