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پێشەکی

وچەواشـــەکردنی  ئەلیکترۆنـــی  گشتـــــــــــــــــــــــی  رای 
میدیایــــــــــــی لـــە ئێســـتادا لـــە کۆمەڵگـــەی کـــوردی ولەنـــاو 
میدیـــای کـــوردی بـــوون بـــە دیـــاردە، بـــەاڵم ئـــە دوو دیاردەیـــە 
وەکـــو چەمـــک دیـــاری نەکـــراون. بۆیـــە بەپێویســـتی دەزانـــم 
بەڕوونـــی ئـــەم دوو چەمکـــە بخەمـــە بـــەر بـــاس ولەنێـــو 
میدیـــای کوردیـــدا جێگـــەی خـــۆی بگرێـــت بەمەبەســـتی باشـــتر 
تێگەیشـــتن وناونـــان لـــەم دوو دیاردەیـــە کـــە بـــاس وخواســـتی 
ســـەردەمن.  وێـــڕای ئەمـــەش ئـــەم کتێبـــە وەک رێبەرێـــک 
ئامـــادە دەکـــەم بـــۆ ئـــەوەی قوتابیانـــی بەشـــی راگەیانـــدن 
رای  و  گشـــتی  رای  بـــە  ســـەبارەت  لێوەربگـــرن  ســـودی 
ـــی. ـــی و چەواشـــەکردنی میدیایـــــــــ ـــی ئەلیکترۆن گشتــــــــــــــــــــ
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کاتێـــک لـــەڕای گشـــتی دەدوێیـــن مەبەســـتمانە، بـــاس لـــە 
پرۆســـەی پەیوەنـــدی وکارلێکـــی کۆمەاڵیەتـــی بکەیـــن، چونکـــە 
بوونـــی پرۆســـەی گەیانـــدن وپەیوەندیکـــردن ئـــەو هەنگاوانـــەن 
ــن  ــان گۆڕیـ ــتی یـ ــتەکردنی رای گشـ ــە ئاڕاسـ ــن بـ دەمانگەیەنـ
ــان  ــی توندوتۆڵیـ ــە پەیوەندییەکـ ــەم دوو چەمکـ ــی، ئـ وپێکهێنانـ
پێکـــەوە هەیـــە، بەشـــێوەک ئەگـــەر پرۆســـەی پەیوەندیکـــردن 

نەبێـــت واتـــە رای گشـــتی بوونـــی نابێـــت.
ـــوو جـــۆر  ـــە، لەهەم ـــدی بریتیی مەبەســـت لەپرۆســـەی پەیوەن
ــە  ــەر لـ ــن، هـ ــەی کۆمنیکەیشـ ــی پرۆسـ ــان لیڤڵەکانـ ــت یـ وئاسـ
پەیوەنـــدی کەســـییەوە تـــا دەگاتـــە پەیوەنـــدی جەمـــاوەری، کـــە 
واتـــە رای گشـــتی لـــە تەنهاییـــدا ولـــە پەراوێـــزی وگۆشـــەگیریدا 
وبـــە بـــێ بەشـــداریکردنی تـــاک لـــە نـــاو گرووپەکانـــدا درووســـت 
ـــەڕووی ئاڵوگۆڕکردنـــی بیـــروڕا بێـــت  نابێـــت. جـــا ئەمـــە چـــی ل
ســـەبارەت بـــە کێشـــە وگرفـــت ورووداو وپرســـەکان، یـــان 
ــەو  ــەبارەت بـ ــەوە بێـــت، سـ ــتهێنای زانیارییـ ــەڕووی بەدەسـ لـ
بابەتانـــەی پەیوەســـتن بـــە بەرژەوەنـــدی هاوبەشـــی کۆمەڵـــە 

وگرووپەکانـــەوە.
تیـــۆر  لەڕێگـــەی  راگەیانـــدن  بـــواری  لـــە  پســـپۆڕان 
وتوێژینەوەکانـــی تایبـــەت بـــە بـــواری میدیـــا، بـــەردەوام جەخـــت 
دەکەنـــەوە  راگەیانـــدن  ئامرازەکانـــی  کاریگـــەری  لەســـەر 
لەســـەر وەرگـــر ورای گشـــتی. ئەگەرچـــی تیـــۆرە میدیاییـــەکان 
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بـــاس لـــە کاریگـــەری جۆراوجـــۆری ئـــەم ئامرازانـــە دەکـــەن، کـــە 
دەکرێـــت راســـتەوخۆ بێـــت یـــان ناراســـتەوخۆ، بەهێـــز بێـــت یـــان 
ســـنووردار یـــان مامناوەنـــد یـــان دور مـــەودا، لەدەرەنجامـــدا 

ــتی. ــە لەســـەر رای گشـ ــە بوونـــی هەیـ کاریگەرییەکـ
ئەمـــە وێـــڕای کاریگـــەری سیســـتەمەکانی حوکمڕانـــی لەســـەر 
ــە  ــتی بـ کاری ئامرازەکانـــی راگەیانـــدن و لـــە ســـەر رای گشـ
ــان  ــەاڵتدارییە یـ ــە دەسـ ــراو کـ ــتەمی پەیڕەوکـ ــرەی سیسـ گوێـ
ـــد.....  دەگۆڕێـــت. رای گشـــتی  لیبـــراڵ یـــان سۆشیالیســـتی وهت
ـــە  ـــێ. کـــە پێگەیەکـــی گرنگـــی هەی ئاڕاســـتەکراو بەرهـــەم دەهێن
لەبیرکردنـــەوەی دەســـەاڵتی سیاســـیدا، یـــان خاوەنـــی ئـــەم 

ئامرازانـــە. 
نعـــوم چۆمســـکی نوســـەری ئەمریکـــی لـــە کتێبێکیـــدا بـــە 
رۆڵ  لـــە  بـــاس  راگەیانـــدن،  کۆنترۆڵکـــردی  ناونیشـــانی 
وکاریگـــەری و توانـــای میدیـــا دەکات، لـــەوەی کـــە ببێـــت بـــە 
ئامرازێکـــی کاریگـــەر لەســـەر جەمـــاوەر، بەچەشـــنێک بیـــر 
ــە  ــدە وبانگەشـ ــەی پڕۆپاگانـ ــکات، لەڕێگـ ــر بـ ــیان داگیـ وهۆشـ
بـــۆ  بەرنامـــە  بەشـــێوەیەکی  پەیامـــەکان  وئاڕاســـتەکردنی 

وئامانجـــدار. ورێکخـــراو  دارێـــژراو 
 میدیـــای ئاڕاســـتەکراو وا لـــە جەمـــاوەر دەکات کـــە تەنهـــا 
ــە  ــە وادەکات لـ ــەوە، ئەمـ ــچ نەکاتـ ــە هیـ ــر لـ ــت وبیـ ــر بێـ وەرگـ
ئەنجامـــی وەرگرتنـــی پەیامەکانـــەوە تەنانـــەت بیرکردنـــەوە 
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کـــە  بگۆڕێـــت  بابەتانـــە  بـــەو  ســـەبارەت  رەفتاریشـــیان  و 
پێشـــتر لـــە گەڵیـــان دژ بـــوو نـــەک بـــە تەنهـــا هـــاوڕا نەبـــوو. 
دروســـتکردنی کاریگـــەری لەســـەر رای گشـــتی ئامانجێکـــی 
چاالکییەکـــی  بۆهـــەر  بنەڕەتییـــە  وتەوەرێکـــی  ســـەرەکی 
میدیایـــی، چ لەســـەر ئاســـتی کۆمەاڵیەتـــی بێـــت یان، رۆشـــنبیری 
وسیاســـی بەتایبـــەت بـــۆ خـــاوەن دەزگاکانـــی میدیـــا کـــە لـــە 
ـــەن.  ـــڕەوو دەک ـــەت پەی ـــدای تایب ـــەوە ئەجین پشـــت پەیامەکانیان
لـــەم کتێبـــەدا تیشـــکی دەخەینـــە ســـەر. جـــا ئەمـــە چ لـــە بـــواری 

میدیـــای نـــوێ بێـــت یـــان میدیـــای کالســـیکی.
ئەگـــەر رۆڵ وئەرکـــی میدیـــا لـــە ســـەردەمی پێـــش ئینتەرنێـــت 
بریتـــی بووبێـــت، لـــە گەیاندنـــی هـــەواڵ وزانیـــاری وهەوڵـــدان 
بـــۆ پێکهێنانـــی ئاڕاســـتەکانی جەمـــاوەر یـــان گۆڕینـــی، لەڕێگـــەی 
ــە  ــووە، کـ ــە بـ ــاک الیەنـ ــەیەکی تـ ــەوە پرۆسـ ــرازە باوەکانـ ئامـ
تێیـــدا جەمـــاوەری وەرگـــر ، بینـــەر، بیســـەر، خوێنـــەر تەنهـــا 
وەرگـــری پەیامـــەکان بـــوون و نەیـــان توانیـــوە بەشـــداربن 
ـــە  ـــرس و بابەت ـــە پ ـــان ســـەبارەت ب ـــی راو بۆچونی ـــە دەربڕین ل
میدیـــای  دەرکەوتنـــی  لەگـــەڵ  ئەمـــڕۆ  جۆراوجـــۆرەکان، 
نـــوێ هاوکێشـــەکە پێچەوانـــە بوەتـــەوە، وەرگـــر دەتوانێـــت 
رۆڵـــی کاراو کاریگـــەر ببینێـــت، لەهەمـــان کاتـــدا هـــەم نێـــرەر 
وهـــەم وەرگـــری پەیامـــەکان بێـــت، ئەمـــەش پێـــی دەگوترێـــت 

ــە. ــدی دوو الیەنـ پەیوەنـ
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بەکاربـــەر  بـــۆ  دەرفـــەت  وایکـــرد  نـــوێ  تەکنەلۆژیـــای 
ـــە جیاوازەکانـــی  بڕەخســـێت کـــە لەڕێگـــەی میدیـــای نوێـــوە لیڤڵ
پرۆســـەی کۆمنیکەشـــن لەیـــەک کاتـــدا پەیـــڕەو بـــکات، بەکاربـــەر 
دەتوانێـــت لەڕێگـــەی یەکێـــک لـــە الپەڕەکانـــی سۆشـــیاڵ میدیـــادا 
ـــەوەی  ـــرووپ وباڵوکردن ـــە گ ـــدی ب ـــدی کەســـی، پەیوەن پەیوەن

پەیامـــەکان ئەنجـــام بـــدات لـــە گـــەڵ بەکاربەرانـــی تۆڕەکـــە.
ئـــەم فەزایـــە دەرفەتـــی لەپێـــش بەکاربـــەران رەخســـاند، بـــە 
ئـــازادی گوزارشـــت لـــە راو بۆچوونـــی خۆیـــان بکـــەن لەهەمبـــەر 
پرســـە هەنوکەییـــەکان، بەچەشـــنێک رۆژانـــە تێبینـــی ئـــەوە 
ــرس  ــارەی پـ ــی لەبـ ــتی ئەلیکترۆنـ ــۆن رای گشـ ــن کەچـ دەکەیـ
و بابەتـــە جیاوازەکانـــەوە دروســـت دەبێـــت وهەنـــدێ جـــار 
ـــاری سیاســـی و دەســـەاڵت دروســـت  ـــەری لەســـەر بڕی کاریگ
ناچـــاردەکات  پەیوەندیـــدار  الیەنـــی  بەچەشـــنێک  دەکات، 

ــت.  ــی بگۆڕێـ بڕیارەکانـ





بەشی یەکەم
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پســـپۆڕەکانی بـــواری میدیـــا پێیانوایـــە کـــە دیـــاردەی )رای 
رەگ  کۆمەاڵیەتییـــن.  دیـــاردەی  دوو  وراگەیانـــدن(  گشـــتی 
کۆمەڵگـــەی  ســـەرهەڵدانی  بـــۆ  دەگەڕێتـــەوە  ڕیشـــەیان  و 
مرۆڤایەتـــی، ودروســـتبوونی دامـــەزراوە جیاجیـــاکان لـــەو 
کۆمەڵگایانـــە وێـــڕای ئـــەوەی لەســـەرەتادا گرنگیـــدان بـــەم بـــەم 
بوارانـــە ســـنوردار بـــووە، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا بووەتە رێخۆشـــکەر 
کات  وتێپەڕبوونـــی  بەدرێژایـــی  ئـــەو گەشەســـەندنەی  بـــۆ 

ــووە.   ــەم هاتـ بەرهـ
ـــەی بەناونیشـــانی  ـــە کتێبیەک ـــاض، ٢٠١١( ل ـــر حســـن في )عام
»راى گشـــتى« ئـــەوە دەخاتـــە روو، کـــە رای گشـــتی لـــە چەنـــد 
ــەی  ــت، لەڕوانگـ ــی بۆدەکرێـ ــەوە بەدواداچونـ ــە و گۆشـ روانگـ

مێژووی سەرهەڵدانی رای گشتی
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مێژوییـــەوە، لەڕوانگـــەی بوونـــی وەکـــوو دیـــاردە،  لەڕوانگـــەی 
بوونـــی وەک زاراوە،  لەڕوانگـــەی بوونـــی وەک بابەتێکـــی 

زانســـتی.
رای گشتی لەڕوانگەی بوونییەوە وەكو دیاردە:

رای گشـــتی وەكـــو دیـــاردە هـــەر لەســـەرەتای دروســـتبوونی 
کۆمەڵگـــەی مرۆڤایەتییـــەوە پێویســـتییەکی گرنگـــی جەمـــاوەر 
ومەســـەلە  بابـــەت  لەســـەر  کـــردن  گفتوگـــۆ  بـــۆ  بـــووە 
گشـــتییەکان، هەندێـــك لـــە نەتـــەوەكان بەمجـــۆرە ناویـــان نـــاوە:

- الی چینییەكان بە دەنگی گەل ناوبراوە.
- یۆنانییـــەكان بـــە رای ئازادیخـــوازان، رای زۆرینـــە، زۆربـــە، 

گوزارشـــتییان لێکردووە. 
گروپێـــك  رۆمەكانـــدا:  ئیمپراتۆڕییەتـــی  لەســـەردەمی   -
نـــاوی خۆیـــان  بـــە رای گشـــتی دەدا،  هەبـــوون گرنگیـــان 
ــتە دەزگای  نابـــوو )هەواڵگرانـــی دەنگوبـــاس(، بـــۆ ئەومەبەسـ
فەرمانبـــەران  لـــە  کۆمەڵێـــک  دامەزراندبـــوو،  تایبەتییـــان 
دانرابـــوون بـــۆ راپەڕاندنـــی كارەكان وباڵوكـــراوەی تایبەتیـــان 
رای  لەگـــەڵ  هەڵســـوكەوت  بـــە  ســـەبارەت  دەردەکـــرد 
ــتی  ــتی، هەسـ ــی گشـ ــەدا زاراوەی )رێكەوتنـ ــەو كاتـ ــتی، لـ گشـ

بەكاردەهـــات. دەســـتەجەمعی( 
ــاوی  ــووە بەنـ ــک هەبـ ــالمدا ئەنجومەنێـ ــەردەمی ئیسـ - لەسـ

شـــورا لەڕێگەیـــەوە ئاڵوگـــۆڕی بیـــروڕا دەکـــرا.
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رای گشتی لەڕوانگەی بوونییەوە وەك زاراوە:
رای گشـــتی وەك زاراوە بـــۆ یەكەمجـــار لەســـەدەی ١٨ 
لـــەزاری  فەرەنســـا،  شۆڕشـــی  لەمـــاوەی  هەڵـــدا،  ســـەری 
وەزیـــری دارایـــی )جـــاك نیكیـــەر(، لەســـەردەمی حوكمڕانـــی 
ــتی بەوەرگرتنـــی  ــانزەهەم دا، كاتـــێ واڵت پێویسـ لویســـی شـ
وەزیـــرە  ئـــەم  گـــەورەكان،  لەســـەرمایەدارە  بـــوو  قـــەرز 
ـــۆ رای گشـــتی ئاشـــكرا  ـــە ب ـــاوی ئەوان ـــی كـــە ن بەپێویســـتی زان

ــت. بكرێـ
ئەمـــە بـــەو مانایـــە نایـــەت كـــە پێشـــتر رای گشـــتی بوونـــی 
نەبـــووە، لەگـــەڵ ســـەرهەڵدانی كۆمەڵگـــەی مرۆڤایەتیـــدا ئـــەم 
دیاردەیـــە هەبـــووە بەنـــاوی جیـــاوازەوە، لەوانـــەش: )رای 
گـــەل،  دەنگـــی  هەمـــووان،  رای  جەمـــاوەر،  رای  زۆرینـــە، 
رێكەوتنـــی گشـــتی، مەبەســـت و ویســـتی گشـــتی و....هتـــد(. 

هـــەر وەک لەســـەرەوە ئاماژەمـــان بـــۆ کـــرد.
پـــاش ئـــەوەی رای گشـــتی وەك زاراوە كەوتـــە ناو فەرهەنگی 
ــراوەكان  ــە وباڵوكـ ــدەدا رۆژنامـ ــەم نێوەنـ ــەوە، لـ كۆمەاڵیەتییـ

رۆڵیكـــی گرنگیـــان بینـــی.
ـــام Jermy Bentham( جەخـــت لەســـەر گرنگـــی  )جێرمـــی بنت
رای گشـــتی دەكاتـــەوە ورۆڵـــی نـــاوازە دەدات بەرۆژنامەگـــەری 
ــرازی  ــە ئارامـ ــتی بـ ــتی، رای گشـ ــتكردنی رای گشـ ــە دروسـ لـ
رێكخســـتنی كۆمەاڵیەتـــی دادەنێـــت ودەیكاتـــە قەڵغانـــی ئاشـــتی 
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دیموكراســـییەتەوە  بـــە  دەیبەســـتێتەوە  زۆرداری،  لـــەدژی 
وپێیوایـــە دیموكراســـی بەبـــێ رای گشـــتی نابێـــت.

ــر رای گشـــتی وەك بابەتێكـــی زانســـتی خرایـــە بـــەر  دواتـ
بـــاس ولێكۆڵینـــەوە. ســـەبارەت بـــە رای گشـــتی لـــەڕووی 
تیۆرییـــەوە، لـــەرۆژاوا ســـەرەتای گرنگیـــدان بـــەم چەمکـــە 
دەگەڕێتـــەوە بـــۆ بەرهەمەکانـــی ماکیاڤیلـــی وهوبـــس وتمپـــڵ 
بەهـــۆی  پراکتیکیشـــەوە  لـــەڕوی  رۆســـۆ،  ودواتریـــش 
شۆڕشـــی پیشەســـازی وگەشـــەکردنی ئابـــووری وزۆربوونـــی 
رێنیســـانس  شـــەپۆلی  بەهـــۆی  مرۆڤایەتـــی،  داهێنانەکانـــی 
هۆشـــیاری  وئاســـتی  بەڕێوەبـــردن  لەئەوروپـــا، سیســـتمی 
خەڵـــک وهاتنـــە مەیدانـــی ئایدۆلۆژیـــا بەشـــێوەیەکی بەرچـــاو 
پـــەرەی ســـەند زۆربـــەی سیســـتمەکانی بەڕێوەبـــردن بـــەرەو 
دیموکراســـی وکۆمەڵگـــەی مەدەنـــی هەنگاویـــان نـــا، لەئەنجامـــدا 
زانینـــی )رای گشـــتی( بـــوو بەپێداویســـتییەکی ئـــەو جـــۆرە 
سیســـتمانە، تاکـــو لـــەو رێگەیـــەوە بەرنامـــەی کارەکانیـــان 
ـــەوە.  ـــەکان دورخەن ـــە وکەمووکوڕیی ـــە هەڵ ـــان ل داڕێـــژن وخۆی
پاشـــان دەســـتکرا بـــە گرنگیـــدان بـــە رای گشـــتی لـــەڕوی 
زانســـتییەوە وهەوڵـــەکان بەنوســـینی کتێـــب خرانـــە گـــەڕ.  

)جـــۆرج كورنویـــل لویـــس( ســـاڵی ١٨٤٠ یەكـــەم كتێبـــی 
ــول  ــر حـ ــە نظـ ــانی )وجهـ ــتییەوە بەناونیشـ ــارەی رای گشـ لەبـ
تاثیـــر الســـلطة فـــی قضایـــا الـــرای العـــام( )تێڕوانینێـــک لەبـــارەی 
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كاریگـــەری دەســـەاڵت لـــە ســـەر رای گشـــتی(.
 ســـاڵی ١٨٤٦ )كارل فـــون جيـــرزدروف( كتێبێكـــی بەنـــاوی 
)بیرۆكـــە وسروشـــتی رای گشـــتی( باڵوكـــردەوە كەبەشـــێوازی 
زانســـتییانە باســـی لـــە گەشـــەكردنی مێژویـــی رای گشـــتی وئـــەو 
پەیوەندییـــە دەكات كـــە هەیەتـــی بـــە یاســـا وبەڕێوەبردنـــی 

ـــەوە. واڵت
ــتەم ئـــەم چەمكـــە زیاتـــر گرنگـــی  ســـەرەتای ســـەدەی بیسـ
پێـــدرا، توێژینـــەوەی زۆری لەســـەر كـــرا وەك زاراوە ودیـــاردە 

ـــی زانســـتی. وبابەت
 ســـاڵی ١٩٠5 )دیســـای( كتێبـــە بەناوبانگەكـــەی باڵوكـــردەوە 

بەنـــاوی )الـــرای العـــام والقانـــون، رای گشـــتی ویاســـا(. 
ســـاڵی ١٩٠٨ )بیتلـــی( كتێبێكـــی بەنـــاوی )لەبـــارەی پەیوەنـــدی 
ــتییەوە(  ــەتی گشـ ــتی وسیاسـ ــەڕای گشـ ــار بـ ــی فشـ گروپەكانـ

ـــش. ـــی تری وزۆر كتێب
لەجەنگـــی جیهانـــی یەكەمـــدا زۆربـــەی توێژینـــەوەكان رای 

گشـــتییان بـــە )پڕوپاگەنـــدە( وە بەســـتبویەوە.
لەمـــاوەی جەنگـــی جیهانـــی دووەمـــدا گرنگـــی زانســـتی درا 
ـــوان رای  ـــدی نێ ـــارەی پەیوەن ـــەوە لەب ـــە رای گشـــتی، لێكۆڵین ب
گشـــتی وجەنگـــی دەرونـــی ئەنجامـــدرا، لەمـــاوەی هـــەردوو 
جەنگـــی جیهانیـــدا توێژینـــەوەكان گرنگیـــان بـــە كاریگـــەری 

رۆژنامەگـــەری ورادیـــۆ وســـینەما لەســـەر رای گشـــتی دا.
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لەســـاڵی ١٩٣5 لـــە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمەریـــكا 
لـــە الیـــەن جـــۆرج گالـــوب دامـــەزرا  پەیمانـــگای )گالـــوب( 
ـــرد، ســـەبارەت  ـــی راوبۆچـــون ك ـــە وەرگرتن پاشـــان دەســـتی ب
ئـــەو  ئـــەم پەیمانگایـــە  بـــە بابەتـــە بازرگانییـــەكان، دواتـــر 
راوەرگرتنـــەی گواســـتەوە بـــۆ بـــواری سیاســـی، بەتایبـــەت 
ئەمەریـــكا،  كۆمارەكانـــی  ســـەرۆك  هەڵبژاردنـــی  كێشـــەی 
هەربـــەو هۆیەشـــەوە ئـــەم پەیمانگایـــە بـــوو بـــە بەشـــێك لـــە 
ــگای  ــە )پەیمانـ ــر بویـ ــكا ودواتـ ــتن( لەئەمەریـ ــۆی )برنسـ زانكـ

ئەمەریكـــی بـــۆ پێوانـــی رای گشـــتی(.
لـــە پەنجاكانـــی ســـەدەی بیســـتەمدا، گرنگـــی زیاتـــر بـــە 
توێژینـــەوەی پەیوەنـــدی نێـــوان تەلەفزیـــۆن ورای گشـــتی درا، 
توێژینـــەوە لـــەم چەمكـــە تەنیـــا لەنـــاو كتێبـــدا قەتیـــس نەمـــا، 
چەنئاییـــن ســـەنتەر ومەڵبەنـــدی تایبـــەت بەپێوانەكردنـــی رای 

ــتبوون. ــتی دروسـ گشـ
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ـــی دوو وشـــەی )را  ـــە لێكدان رای گشـــتی  دەســـتەواژەیەکە ل
ـــت.  – رأي( و )گشـــتی - عـــام( پێـــك دێ

ســـەبارەت بـــە  وشـــەی را  چەنـــد نـــاو ومانـــای جیـــاواز 
هەڵدەگـــرێ: کـــە دەکـــرێ رادەربڕیـــن یـــان بڕیـــاردان یـــان 

بۆچـــوون  مەیـــل وئـــارەزو یـــان هەڵوێســـت دێـــت.
 بـــەاڵم هەرچەنـــدە ئـــەم مانـــا وناوانـــە جودابـــن را بریتییـــە 
ـــی مـــرۆڤ، کـــە دەکـــرێ  ـــەوە وبۆچون ـــە دەرەنجـــام وبیرکردن ل
ـــان  بەشـــێوەیەکی ئاشـــکرا وراشـــکاوانە گوزارشـــتی لێبـــکات، ی
ـــە شـــێوە  ـــە ل ـــەو دەربڕین ـــە ئ ـــار ک ـــان ونادی بەشـــێوەیەکی پەنه
ـــە  ـــت. دووەمییشـــیان ب وشـــێوازدا بەجـــۆر وچەشـــنی جیاوازبێ

ـــت. ـــی زۆر دێ ـــان بڕێك ـــۆ ی ـــای ك مان

چەمك و پێناسەی رای گشتی
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ـــە  ـــووە ك ـــە دروســـت ب ـــەم چەمك ـــی )را +گشـــتی( ئ ـــە لێكدان ل
ـــەكان  ـــای كـــۆی رای ـــان بەمان ـــەكان ی ـــای كـــۆی بۆچوون ـــە مان ب
ـــه   ـــه  ك ـــا ئه وه ی ـــۆ رای گشـــتی ته نی ـــت. ســـاده ترین پێناســـه  ب دێ
بڵێـــن )ده نگـــی خه ڵكـــه (، ئـــه م ده نگـــه  له هه مـــوو جێگه یه كـــدا 
ـــه ن ده ســـه اڵتدارانه وه  ده بیســـترێت. ـــا له الی وبه شـــێوه ی جیاجی
ـــەوە پێناســـەی جـــۆرا وجـــۆری  ـــەن زانایان رای گشـــتی لەالی

ـــەروو: ـــد پێناســـەیەک دەخەین ـــرەدا چەن ـــراوە لێ ـــۆ ک ب
ـــە کتێبەکـــەی بەناونیشـــانی  ـــم، ١٩٧٢( ل )محمـــد عبدالقادرحات
)الـــرأي العـــام کیـــف یقـــاس کیـــف یســـاس( پێناســـەی رای 
ـــك  ـــەو حوكمـــەی گروپێ ـــە ل ـــە بریتیی ـــەوەی، ك گشـــتی دەكات ب
پێیدەگـــەن لـــە مەســـەلەیەك کـــە بایەخـــدارە، ئـــەو رایەیـــە کـــە 
ـــت  ـــەم دێ ـــرداری ئاڵوگۆڕکـــراوی لێبەره ـــەری وپەرچەک کاریگ

لـــە نێـــوان تاکەکانـــی گروپێکـــی گـــەورە لـــە خەڵـــک. 
)ولیەم ئەلبیك( بەم شێوەیە پێناسەی رای گشتی دەکات:

دەســـتەکانی  گوزارشـــتکردنی  لـــە  بریتییـــە  گشـــتی  رای 
ــدا روودەدات  ــەی لەنێوانیانـ ــەو بابەتانـ ــارەی ئـ ــاوەر لەبـ جەمـ
یـــان دەخولێتـــەوە، کۆمەڵـــێ ئاڕاســـتەی زاڵـــە بەســـەر جەمـــاوەر، 
ســـەبارەت بـــە کێشـــەیەک گوزارشـــت لـــە رای زۆرینـــە دەکات. 
ئەلبیـــك وای دەبینێـــت کـــە رای گشـــتی لـــە ئەنجامـــی پرۆســـەی 
گفتوگۆکردنـــی نێـــوان تاکـــەکان و گروپـــە بچوکەکانـــەوە دێـــت. 

ـــد حســـین، ١٩٧٧(  )ســـەمیر محم
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كلوریـــد کینـــگ دەڵێـــت: رای گشـــی ئـــەو حوكمەیـــە کە گروپێک 
ـــە  ـــە مەســـەلەیەك ک ـــەن ســـەبارەت ب ـــی دەگ ـــك پێ ـــان كۆمەڵێ ی
ئیعتیبـــاری گشـــتی هەیـــە لەئاكامـــی گفتوگـــۆی ئاشـــکرا.) کامـــل 

خورشـــید، ٢٠١١( 
لـــە پێناســـەكانی رای گشـــتیدا کۆمەڵـــی هاوبـــەش پێناســـەكان 
ـــە پرۆســـەی  پێكدەهێنـــن وبـــە پایـــە بنەڕەتییەكانـــی دادەنرێـــن ل
ـــم  ـــن لە:)عبدالكري ـــەكان بریتی ـــوان تاك ـــی نێ ـــدی وكارلێك پەیوەن

الدبيســـي،٢٠١١(.
گشـــتی  مەســـەلەیەكی  یـــان  كێشـــەیەك  ســـەرهەڵدانی   -
ــەدا  ــەو کاتـ ــتێکە لـ ــەلە وهەڵوێسـ ــاوەر: مەسـ ــۆ جەمـ ــگ بـ گرنـ
بوونـــی دەبێـــت رەنگـــە هەمـــوو خەڵکـــی رەزامەنـــدی لەســـەر 
دەرنەبـــڕن، بـــەاڵم بابەتـــی گرنگـــی پێدانـــی گشـــتییە لەنـــاو 
ــەو  ــت ئـ ــە، دەکرێـ ــی نییـ ــدی کەسـ ــو بەرژەوەنـ ــەڵ، بەڵکـ کۆمـ
ـــان هـــەر پرســـێکی  ـــووری ی ـــی، ئاب پرســـە سیاســـی، کۆمەاڵیەت
دیکـــە بێـــت کـــە بەهایەکـــی گرنـــگ وخۆســـەپێنی هەبێـــت  کـــە 
ـــاوەر. ـــی جەم ـــی وگرنگـــی پێدان ـــە بەرژەوەندی ـــێ ب پەوەســـت ب
ـــە  - بوونـــی جەمـــاوەر »كۆمەڵێـــك« گروپێـــك كـــە گرنگـــی ب
ــتبوونی  ــواری درووسـ ــاوەر بـ ــودی جەمـ ــدەن، خـ ــەكە بـ كێشـ
رای گشـــتین هەرئەوانیشـــن کـــە گرنگـــی بـــە مەســـەلەکە دەدەن 
یـــان پێـــی کاریگـــەر دەبـــن، هۆشـــیارن ســـەبارەت بـــە بابەتـــەکان 
ودەرکـــی پێدەکـــەن. هـــەر بۆیـــە بارســـتایی ورێـــژەی جەمـــاوەر، 
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مەســـەلەکە،  گرنگـــی  بـــۆ  ئاماژەیـــە  رێکخســـتنیان  پلـــەی 
ئەمـــەش کاریگـــەری هەیـــە لەســـەر بڕیاربەدەســـتان. هەروەهـــا 
دەکرێـــت جەمـــاوەر تایبەتمەنـــد بێـــت، بـــۆ نموونـــە: رای گشـــتی 

ـــاران.      ـــان ئەندازی مامۆســـتایان، پزیشـــکان ی
- گفتوگـــۆ وتوویـــژ دەربـــارەی بابەتەكـــە یـــان كێشـــەكە: 
رای گشـــتی لەبـــارەی بابـــەت وپرســـێکەوە درووســـت نابـــێ 
ئەگـــەر گفتوگـــۆ نەبـــێ، چونکـــە ئـــەوە وتووێـــژە کـــە رای 
ـــە  ـــادار ک ـــدو وبەه ـــارەی بابەتێکـــی زین گشـــتی دەردەخـــات لەب
پەیوەســـتە بەبەرژەوەنـــدی وگرنگیپێدانـــی جەمـــاوەر. لـــەم 
ــتگۆ.  ــکرا و راسـ ــتی ئاشـ ــت رای گشـ ــی دەگوترێـ ــەدا پێـ دۆخـ
لێـــرەدا رێکخراوەکانـــی کۆمەڵگـــەی مەدەنـــی وئامرازەکانـــی 
تێڕوانینیـــان  دەربڕینـــی  لـــە  دەبـــن  بەشـــدار  راگەیانـــدن 
ســـەبارەت بـــە بابەتەکـــە بـــە ئاشـــکرا وئازادییەکـــی رەهـــا.                                
دەبێتـــە جێـــی  کاتێـــک مەســـلەکە  تێڕوانینـــی زۆرینـــە:   -
ــت  ــەوکات گوزارشـ ــی ئـ ــەورەی خەڵکـ ــی گـ ــی کۆمەڵێکـ بایەخـ

لـــە رای زۆرینـــە دەکات، نـــەوەک جەمـــاوەر بـــە گشـــتی. 
- ئامانجـــی بەدیهێنانـــی بەرژەوەنـــدی گشـــتی: کاتێـــک رای 
گشـــتی تێڕوانینێکـــی دیاریکـــراو لەخۆدەگرێـــت وهەڵدەبژێرێـــت 
چارەســـەری  کـــە  ئەوەیـــە  هەڵبژاردەیـــە  لـــەو  مەبەســـت 
ـــی  ـــە بەدیهاتن ـــە خزمـــەت ب ـــی وای ـــە پێ ـــەڕوو ک ـــی بخات نموونەی

بەرژەوەنـــدی گشـــی دەکات. 
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بەرژەوەندییـــە گشـــتییەکان جـــۆرا وجـــۆرن دەکـــرێ سیاســـی، 
کۆمەاڵیەتـــی، ئابـــووری یـــان رۆشـــنبیری بێـــت. بەرژەوەندییـــە 
ــە دەگۆڕێـــت،  ــۆ واڵتێکـــی دیکـ ــەوە بـ ــە واڵتێکـ ــتییەکان  لـ گشـ
ـــە  ـــاوازە ل ـــەروەک چـــۆن جی ـــر، ه ـــی ت ـــۆ گەلێک ـــەوە ب ـــە گەلێک ل

ـــدا.  ـــوان شـــار وبگـــرە پارێزگایەک نێ
- كات: پێکهاتـــن وگۆڕینـــی تێروانـــی جەمـــاوەر لەبـــارەی 
مەســـەلە وپرســـە جیاوازەکانـــدا، بەپێـــی دۆخـــی سیاســـی، 
ـــاو لەمـــەودای کاتێکـــی دیاریکـــراودا  کۆمەاڵیەتـــی، ئابووریـــی ب
دەگۆڕێـــت. ئـــەو ژینگـــە دیموکراســـییەی کـــە لـــە واڵتێکـــدا 
هـــۆی  دەبێتـــە  دیاریکـــراو،  زەمەنـــی  لەمەودایەکـــی  هەیـــە 
درووســـتبونی هەنـــدێ بەهـــا ئـــەو بەهایانـــە تـــەواو جیـــاوازن 
لەوانـــەی کەلـــە ژینگەیەکـــی دیکتاتـــۆڕی درووســـت دەبـــن.  
گوزارشـــتکردنی  را  گشـــتی:  رای  لـــە  گوزارشـــتكردن   -
کردەییـــە لـــە ئاڕاســـتە ودەربڕینـــی تێڕوانینـــەکان، ئەگـــەر 
گوزارشـــتکردن نەبـــێ لـــە رای گشـــتی ئـــەوا ناتوانیـــن بیناســـین، 
دواتـــر ناکـــرێ بـــە رای دابنێیـــن. دەکرێـــت  بـــە چەنئاییـــن 
شـــێواز گوزارشـــت لـــە تێڕوانیـــن بکرێـــت لەوانـــە بـــە، وشـــەکان، 
ـــان  ـــی ی ـــەی گوزارشـــتکردنی گووتەی ـــردەوەکان، لەڕێگ ـــان ک ی
ـــەی ســـەرکردە هۆشـــیارەکانی را  ـــەو رۆڵ نووســـراو. وێـــڕای ئ
ــیوەیەکی  ــتکردنی کۆتایـــی بەشـ دەیگێـــڕن، دەکرێـــت گوزارشـ
ـــن،  ـــوان، مانگرت ـــی خۆپیشـــاندان، رێپێ ـــت، ئەنجامدان ـــی بێ ئەرێن
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کڕینـــی  بایکۆتکردنـــی  بێـــت،  نەرێنـــی  شـــێوازی  بـــە  یـــان 
بەرهەمـــەکان.

گاریگـــەری رای گشـــتی: مەبەســـت لەوەیـــە ئـــەو رایانـــە 
کاریگەرییـــان هەبێـــت، یـــان ئـــەو رایانـــەی پێـــی گەیشـــتون 
ـــان  ـــەکان، ی ـــاری تاک ـــکات، لەســـەر رفت ـــزە ب ـــەری پراکتی کاریگ
ــتان  ــار بەدەسـ ــتییەکانی واڵت وبڕیـ ــەتە گشـ لـــە ســـەر سیاسـ

بەمەبەســـتی گونجـــان وســـازان بەشـــێوەیەکی بەرچـــاو. 
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بـــۆ تێگەیشـــتن لـــەم چەمکانـــە ئـــەم ســـەرچاوانە دەخەینـــەڕوو 
ــة،  ــایکولوجیة السیاســ ــام وسـ ــرأي العـ ــزی، ١٩٩١: الـ ــد رمـ »ناهـ
وطـــرق  تکوینـــه  عوامـــل  العـــام  الـــرأي  الدبيســـي  عبدالكريـــم 
قیاســـه٢٠١١، جمـــال مجاهـــد، ٢٠٠١: الـــرأي العـــام وطـــرق قیاســـه«.
را: بەواتـــای بۆچوونـــی تـــاك دێـــت لەبـــارەی بابەتێكـــی 
دیاریكـــراو كـــە بـــە زمـــان گوزارشـــتی لێـــدەکات لـــە ودۆخـــی 
جیـــاوازدا دەگۆڕێـــت، ودابـــەش دەبێـــت بـــۆ)رای كەســـی -رای 

ــتی(. ــەت - رای گشـ تایبـ
»بڕیـــار«  وچەمكەكانـــی  را  چەمكـــی  نێـــوان  جیـــاوازی 

جەمـــاوەر. و  ئاپـــۆڕا  و  گشـــت  »رەفتـــار«  ئاڕاســـتە 

رای گشتی و ئەو چەمكانەی لێی نزیکن »را« 
»گشت« »بڕیار« »ئاڕاستە« »رەفتار« »ئاپۆڕا« 
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)هربێـــرت بلۆمـــەر( پێـــی وایـــە گشـــتی خەڵـــك یـــان گشـــت 
ئاماژەیـــە بـــۆ کۆمەڵێـــك لـــە تاكـــەكان، کـــە كێشـــە یـــان دۆزێـــك 
بیروبۆچوونیـــان  لـــە  دەبـــن  ودابـــەش  تێـــدەكات،  رویـــان 
ــەیە،  ــەو كێشـ ــەوەی ئـ ــی روبەڕوبونـ ــە چۆنییەتـ ــەبارەت بـ سـ
ــەن. ــر دەكـ ــەڵ یەكتـ ــتاندن لەگـ ــۆ ودانوسـ ــەوە گفتوگـ لەبارەیـ
 )بلومـــەر( دەڵێـــت: گفتوگـــۆ لەســـەر كێشـــەكە هـــۆی ســـەرەكی 
دروســـتبوونی گشـــتە، بوونـــی ئـــەم كێشـــەیە یـــان ئـــەم روداوە 
بكـــەن،  هەڵســـوكەوت  بەشـــێوەیەك  دەكات  لەخەڵـــك  وا 
بێئـــەوەی گـــوێ  بدەنـــە دابونەریـــت وپێـــوەرەكان، بۆیـــە )تـــاك( 
لەنـــاو )گشـــت( دا هیـــچ رۆڵ وپلـــە وپایەكـــی دیاریكـــراوی نییـــە، 

ـــن وئاشـــكراكردنی ئاڕاســـتەكەی.  ـــە رادەربڕی ـــە ل جگ
»گۆســـتاڤ لوبـــون« زانـــای کۆمەڵناســـی فەرەنســـی بـــاس 
لـــە هەڵســـوكەوت وهەســـت وســـۆز وبیـــروڕای تـــاك لـــە نـــاو 
ئاپـــۆڕا دەخاتـــەڕوو،  دەڵێـــت:  ســـێ هـــۆكاری ســـەرەكی هـــەن 

ـــەڵ( ـــاری بەکۆم ـــار )رەفت ـــۆ رەفت ـــی ك ـــۆ دروســـت بوون ب
تـــاك لـــە نـــاو ئاپـــۆڕدا دەســـبەرداری پێـــوەرە شارســـتانییەكان 

دەبێـــت ولەســـەر بنەمـــای غەریـــزە رەفتـــاردەكات. 
هەســـت وســـۆز ورەفتـــارەكان زۆر بـــە خێرایـــی لەڕێـــگای 

ــەوە.  ــی باڵودەبێتـ ــێوەیەکی هەڕەمەکـ ــاییكردنەوە بەشـ السـ
ـــۆڕادا  ـــەری ئاپ ـــر كاریگ ـــاك لەژێ كەســـایەتی هۆشـــیارانەی ت
دەشـــاردرێتەوە وتـــاك دور لـــە هۆشـــیاری  رەفتـــار دەکات، 
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 )Hypnosis(ــی ــتنی موگناتیسـ ــاری نوسـ ــێك دووچـ وەك كەسـ
كـــە  وادەكات  رەفتـــاری  تـــاك  ئەوەشـــە  هـــەر  بێـــت،  كـــرا 
ــەك  ــو یـ ــوو وەكـ ــەكان هەمـ ــیدارن. تاكـ ــی مەترسـ ئەنجامەكانـ
ـــار  ـــش رەفت ـــو یەكی ـــەوە، وەك ـــەك بیردەكەن هەڵدەچـــن، وەك ی
دەكـــەن، بەڕادەیـــەک کـــە الیەنـــی عەقڵـــی تـــاك دەگـــۆڕێ بـــۆ 

عەقڵـــی بەکۆمـــەڵ.
بلۆمەر چوار جۆر ئاپۆڕا دەخاتە روو:

- ئاپـــۆڕای تێپـــەڕ: ئـــەو ئاپۆڕایـــە کـــە بەڕێکـــەوت درووســـت 
دەبـــێ، وەكـــو خڕبوونـــەوەی تاكـــەكان لەكاتـــی رووداوێكـــی 
کۆمەڵێـــک  ئۆتۆمبێـــل  دوو  پێكدادانـــی  وەکـــو  دیاریكـــراو، 

ــە. ــە بـــێ بەرنامەڕێـــژی بـــۆ ئـــەو کۆبونەوەیـ كۆدەبنـــەوە بـ
- ئاپـــۆڕای رێكخـــراو: بریتییـــە لـــەو ئاپۆڕایـــەی كـــە لـــە 
بۆنەیەكـــی دیاریكـــراو کۆدەبنـــەوە، وەكـــوو یـــاری تۆپـــی پـــێ  

ــێرت. ــان كۆنسـ ــینەما یـ ــە سـ ــم لـ ــاكردنی فیلـ ــان تەماشـ یـ
ــک  ــەی، کۆمەڵێـ ــەو ئاپۆڕایـ ــە لـ ــاالك: جۆرێکـ ــۆڕای چـ - ئاپـ
جەماوەرییەكانـــدا  راپەڕینـــە  و  خۆپیشـــاندان  لەئەنجامـــی 
ـــە  ـــە ك ـــت ئەوەی ـــی دەکرێ ـــەم جـــۆرە تێبین ـــەوی ل ـــەوە، ئ کۆدەبن
رەفتـــاری بەشـــداربووان زۆر هەڵچـــوو وتونـــدە، پەرۆشـــی 
ـــە  ـــەی ل ـــەو ئامانجان ـــۆ گەیشـــتن ب ـــارە ب ـــوە دی ـــی پێ وهەڵچوون
ــە  ــن کـ ــاری هاوبـــەش دەنوێنـ ــەوە، ورەفتـ ــدا کۆبوونەتـ پێناویـ

بریتییـــە لـــە )كۆڕەفتـــار(.
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ئاپـــۆڕای نمایشـــی: بریتییـــە لـــەو ئاپۆڕایـــەی کـــە تێیـــدا 
تاکـــەکان پێکـــەوە بەشـــدارن لـــە ئەنجامدانـــی رێوڕەســـمی 
هاوبـــەش جـــا چـــی ئاینـــی بێـــت یـــان كەلتـــووری، کـــە لـــە 
ــژی  ــە نوێـ ــۆ نمونـ ــت بـ ــتی لێدەکرێـ ــە گوزارشـ ــێوەی جوڵـ شـ

بەکۆمـــەڵ.
»پـــارك« وای دەبینـــێ کـــە : )ئاپـــۆڕا - حەشـــد( و)گشـــت 
ـــە بنەمایەکـــی ســـەرەکی،  – گشـــتی( هـــەردووك هاوشـــێوەن ل
ئەویـــش ئەوەیـــە هەریـــەک لـــەوان میكانزمـــی خۆگونجاندنـــی 
كۆمەاڵیەتـــی وگۆڕانكاریـــن، واتـــە فۆڕمگەلێکـــی کۆمەاڵیەتـــی 
لەڕێگەیـــەوە  کۆمەاڵیەتییـــەکان  گرووپـــە  وكاتیـــن،  تێپـــەڕ 

ــکان.  ــتنە نوێـ ــۆ رێکخسـ ــەوە بـ دەگوازرێتـ
)ئاپـــۆڕا - حەشـــد( و)گشـــت – گشـــتی( جۆرێـــك لەهێـــز 
وخۆســـەپاندنی بەکۆمـــەڵ یـــان ئیـــرادەی گشـــتی تێیـــدا بـــە 
ئاپـــۆڕا زیاتـــر یەكەیەكـــی  بـــەاڵم  زاڵـــە.  تاكەكانیـــدا  ســـەر 
ــتی  ــان گشـ ــت یـ ــی گشـ ــووە، كەچـ ــۆزدار وهەڵچـ ــی وسـ عاتفـ
ـــی دەناســـرێتەوە.  ـــۆی عەقاڵن ـــی ومشـــتومڕ وگفتوگ ـــە دژایەت ب
تـــاك لەڕێگـــەی عاتیفـــە وهەســـتەوە دەچێتـــە نـــاو ئاپـــۆڕا، بـــەاڵم 
عەقاڵنـــی  ولێكدانـــەوەی  بیركردنـــەوە  پێویســـتە  لەگشـــتیدا 

ــە. ــانی دیکـ ــەڵ کەسـ ــت لەگـ هەبێـ
ـــە  ـــە ك ـــەورەی خەڵك ـــی گ ـــی كۆمەڵێك ـــاوەر: مەبەســـت لێ جەم
زۆر هەمەجـــۆرن، لـــە رووی بونیـــاد وپێكهاتـــەوە نادیـــارن. 
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بەهـــۆی كات وپانتاییـــەوە دروســـت نابـــن، تاكەكانـــی یەكتـــر 
تاکەکانـــی  واتـــە  نابنـــەوە،  یەكتـــر  وروبـــەڕوی  ناناســـن 
پەیوەنـــدی  وپرۆســـەی  کۆنابنـــەوە  پێکـــەوە  جەمـــاوەر 
تاكەكانـــی  الوازە،  نێوانیانـــدا  لـــە  کۆمەاڵیەتـــی  وكارلێكـــی 
لەهەمـــوو چینێكـــی کۆمەاڵیەتـــی پێكدێـــت، جەمـــاوەر لـــە ئاپـــۆڕا 

وگشـــت پەرتەوازتـــر وبەرباڵوتـــرە. 
فۆکەســـکردن  ئەنجامـــی  جەماوەرلـــە  تاكەكانـــی 
وئاگایـــی هاوبەشـــەوە لـــە پێنـــاو بەدیهێنانـــی پێداویســـتییە 
كەســـایەتییەكانیان. لەژێـــر ئاڕاســـتەكردنی هیـــچ ئیرادەیەکـــی 
بەکۆمـــەڵ كار ناكـــەن، بەڵكـــو بـــە شـــێوەیەکی ســـەربەخۆیانە 
وهەســـتی  ســـۆز  جەمـــاوەر  الی  دەكـــەن،  هەڵســـوكەوت 
هاوبـــەش نییـــە وەك ئـــەوەی لـــە ئاپـــۆڕا تێبینـــی دەکرێـــت، 
ــتی بوونـــی  ــەوەی لەگشـ ــە وەك ئـ ــتومڕ وگفتوگـــۆش نییـ مشـ
هەیـــە، »بلۆمـــەر« وای دەبینـــێ کـــە گشـــتی لەدۆخێكـــی زۆر 
وروژێنـــەرری هەســـت وســـۆزدا دەبێتـــە ئاپـــۆڕا، ئـــەوەی 
هەموویـــان وەك یـــەك لێـــدەكات، ســـۆز وهەســـتی گشـــتییە، 

نـــەك رای گشـــتی.
ـــە هەڵبـــژاردن  ـــار:  بـــەوە پێناســـە دەکرێـــت کـــە بریتییـــە ل بڕی
بـــۆ  کـــراو  پێشـــنیار  ئەڵتەرناتیڤـــی  کۆمەڵێـــک  نێـــوان  لـــە 
چارەســـەرکردنی کێشـــەیەك، یـــان قەیرانێـــک یـــان بەڕێکردنـــی 
کارێکـــی دیاریکـــراو، یـــان  رایەکـــە پێشـــتر بـــەوردی الیەنـــە 
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ئەرێنـــی ونەرێنییەكانـــی لێكدراوەتـــەوە. 
ـــە  ـــە هەڵســـوکەوت وجوڵ ـــە ل ـــارە: بریتیی ـــەاڵم هەرچـــی رەفت ب
كـــە تـــاك ئەنجامـــی دەدات، ئەمـــەش دەگەڕێتـــەوە بـــۆ دەربڕینـــی 

ئاڕاستەكەی.
ـــە ئاشـــكراكردنی را وئاڕاســـتەی  ـــە: ل ـــار بریتیی  كەواتـــە رەفت
تـــاك، بەپێـــی توێژینـــەوەكان وادەردەکەوێـــت مـــەرج نییـــە 
ئـــەو رایانـــەی ئاشـــكران ئاڕاســـتەی راســـتەقینە بـــن، چونکـــە 
ئاڕاســـتەی راســـتەقینە تەنهـــا  راســـتەقینەوە  دەردەکەوێـــت. 

ــد شـــاهین، ٢٠١٠ (. )احمـ
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بـــۆ باســـکردن لـــە بابەتـــی ئاڕاســـتە زۆر نووســـین هـــەن، لێـــرەدا 
پشـــت بـــە کتێبەکـــەی ) احمـــد شـــاهین( دەبەســـتین بەنـــاوی )االعـــالم 

الـــرأي العـــام( )احمـــد شـــاهین،٢٠١٠: االعـــالم الـــرأي العـــام(.
ــە  ــە تێڕوانینـــی )ئەلبـــۆرت( بریتییـ ــتە  »Attitude« لـ ئاڕاسـ
لـــە دۆخێكـــی ئامادەگـــی ئـــاوەز یـــان دەمارگیـــری، لەڕێگـــەی 
بـــۆ  كاردەکات  رێکدەخرێـــت،  كەســـەكەوە  ئەزموونـــی 
ـــە هەمـــوو  ـــاک، ســـەبارەت ب ـــەوەی ت ئاڕاســـتەكردن و وەاڵمدان
ـــەوە . ـــەو ئامادەگی ـــەت و هەڵوێســـتانەی پەیوەســـتە ب ـــەو باب ئ
دەکرێـــت پێکهاتـــە بنەڕەتییەكانـــی ئاڕاســـتەكان لـــەم خااڵنـــەدا 

چڕبكەینـــەوە:

راى گشتى و ئاڕاستە
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ـــەو تێگەیشـــتن  ـــن: ئەمـــەش هەمـــوو ئ ـــی زانی -پێکهاتـــەی ئەقڵ
ودرككـــردن وبیـــر وباوەڕانـــە دەگرێتـــەوە کـــە تـــاک هەیەتـــی 

ـــی ئاڕاســـتەکە. ـــە بابەت ســـەبارەت ب
ـــە پەیوەســـتە  ـــەم پێکهاتەی ـــی ئ ـــەی ســـۆز: دەرکەوتن - پێکهات
بەرامبـــەر  تاكـــەوە  وئارەزووەکانـــی  وســـۆز  هەســـت  بـــە 
ـــان خۆشویســـتن، یاخـــود  ـــت ی ـــەوە بێ ـــە رق لێبوون ـــک، ب بابەتێ

بـــە بەشـــێوەیەکی ئەرێنـــی بێـــت  یـــان نەرێنـــی. 
- پێکهاتـــەی رەفتـــاری: پێکهاتـــەی رەفتـــاری بـــۆ ئاڕاســـتەكان 
بەشـــێوەیەک لـــە شـــێوەکان لەمـــەودای واڵمدانـــەوەی کردەیـــی 
تـــاک  کاتێکـــدا  لـــە  واتـــا  دەبێتـــەوە،  روون  بابەتەکـــە  بـــۆ 
ئەندامانـــی  بـــە  ســـەبارەت  هەبێـــت  نەرێنـــی  بیروبۆچونـــی 
ـــان  ـــی لێی ـــە ئەنجامـــی بۆچونەکان ـــەکان، ل ـــە گرووپ گرووپێـــک ل
دور دەکەوێتـــەوە لـــەو گروپـــە بـــە مەبەســـتی ســـزادانیان. 
ئەرێنـــی  بیروبۆچونـــی  تـــاک  ئەگـــەر  بەپێچەوانەشـــەوە 
ــادە  ــەوە ئامـ ــت، ئـ ــە ئەندامانـــی گرووپێـــک هەبێـ ــەبارەت بـ سـ

دەبێـــت بـــۆ هاوکاریکـــردن وکارکـــردن لەگەڵیانـــدا.
گۆڕینی ئاڕاستەكان

بەپێـــی  مـــرۆڤ  وادەکات  ژیـــان  بەردەوامـــی  رەوتـــی 
پێداویســـتییەکانی گۆڕانـــکاری بەســـەردا بێـــت، جـــا ئەمـــە 
ــتی  ــان پێداویسـ ــت یـ ــاک بێـ ــودی تـ ــتی خـ ــەڕوی پێداویسـ چ لـ
ـــە پێداویســـتییەکان هۆکارێکـــی ســـەرەکین  کۆمەڵگـــە، هـــەر بۆی
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لـــە هۆکارەکانـــی گۆڕینـــی ئاڕاســـتەكان.
 بەمەبەســـتی گۆڕینـــی ئاڕاســـتەكان توێژینـــەوەکان گەیشـــتنە 
ــەوە  ــە وتنـ ــی وانـ ــی رێگاکانـ ــە بەکارهێنانـ ــەی کـ ــەو ئەنجامـ ئـ
ــی  ــۆ گۆڕینـ ــە بـ ــودێکی ئەوتـــۆی نییـ وگفتوگـــۆی لۆژیکـــی سـ

ئاڕاســـتەكان. 
توێژینـــەوەکان گەیشـــتنە ئـــەوەی کـــە ســـێ گـــروپ لـــە هـــۆکار 
ــتەكان  ــی ئاڕاسـ ــەر گۆڕینـ ــە سـ ــت کاربکەنـ ــەن کـــە دەکرێـ هـ

ـــە:  ـــن ل ـــەش برتیی ئەوان
- تایبەتمەندییەکانـــی تـــاک: مەبەســـت لێـــی تایبەتمەندییەکانـــی 
کەســـی بەئامانجکـــراوە، کـــە وەرگـــری پەیامـــە، بۆئـــەوەی 
بتوانـــی ئاڕاســـتەی تـــاک بگۆڕیـــت، پێویســـتە شـــارەزابیت 
بـــارەی  لـــە  بیرکردنـــەوەی  وتوانـــای  زانیـــن  ئاســـتی  لـــە 
هـــەوڵ  پاشـــان  دەکەیـــت،  ئاڕاســـتەی  پرســـیارەی  ئـــەو 
بـــۆ باوەڕپێهێنانـــی دەدرێـــت بـــە یەکێـــک لـــە شـــێوازەکانی 

باوەڕپێهێنـــان کـــە بریتییـــن لـــە.
رێـــڕەوی ناوەنـــدی باوەڕپێهێنـــان ئـــەم رەوتـــە فۆکـــەس 
دەکاتـــە ســـەر گفتوگـــۆی لۆژیکـــی قـــوڵ ســـەبارەت بـــەو 
بابەتـــەی دەتـــەوی کاری لەســـەر بکـــەی بەمەبەســـتی پێکهێنانـــی 

ئاڕاســـتەكان.
 رێـــڕەوی ســـەتحی یـــان رێـــڕەوی رووکەشـــی باوەڕپێهێنـــان 
ــو رادەی  ــە، وەکـ ــی پەیامەکـ ــەر روکەشـ ــە سـ ــەس دەکاتـ فۆکـ
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سەرنجڕاکێشـــان لـــە خســـتنەڕوی پەیامەکـــە وجەختکردنـــەوەی 
پەیامنێـــر بـــە مەبەســـتی چەســـپاندنی، ئەمـــە لـــە کاتێکـــدا کـــە 
وەرگـــر توانـــای قوڵبونـــەوەی نییـــە لـــە مەســـەلەکە، بەهـــۆکاری 
الوازی توانـــای یـــان بیرکردنـــەوە، یـــان کەمـــی شـــارەزایی لـــەو 

ـــوارە. ب
تایبەتمەندییەکانی پەیامی ئاڕاستەکراو

تایبەتمەندییەکانی پەیامنێر »نێرەر«
تایبەتمەندییەکانی تاک: 

تایبەتمەندییەکانی پەیامی ئاڕاستەکراو )ئاڕاستەی نوێ(:
- هاوســـەنگی: مەبەســـت لێـــی خســـتنەڕووی خاڵـــە بەهێـــز 
ـــە مەبەســـتی  ـــت، ب ـــە دەریدەبڕێ ـــە ک ـــەو پەیامەی ـــی ئ والوازەکان

گەرەنتیکردنـــی گۆڕینـــی ئاڕاســـتەکانیان بەئاســـانی.
ـــەوەی  ـــە دوبارەکردن ـــرەدا مەبەســـت ل ـــەوە: لێ - دوبارەکردن
کەســـە  ئـــەو  ئاڕاســـتەی  پەیامـــەی  ئـــەو  بـــۆ  هاوســـەنگە 
ــتەکانی،  ــی ئاڕاسـ ــۆ گۆڕینـ ــراوە بـ ــە ئامانجکـ ــە بـ ــت کـ دەکرێـ
دوبارەکردنـــەوە دەرەنجامـــی ئەرێنـــی دەبێـــت،  بەشـــێوەک 
نەبێتـــە هـــۆی بێزارکـــردن، چونکـــە روبەڕوبوونـــەوەی تاکـــەکان 
ــاد دەکات. ــتبوونیان زیـ ــەرەکان پەیوەسـ ــە وروژێنـ ــۆ پەیامـ بـ

تایبەتمەندییەکانی نێرەری پەیام
 نێـــرەر رۆڵـــی کارای هەیـــە لـــە کارکردنـــە ســـەر تـــاک )وەرگر( 
ی پەیـــام، ئـــەم کاریگەرییـــەش بـــۆ گۆڕینـــی ئاڕاســـتەکانی 
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لەڕێگـــەی دوو خاڵـــی ســـەرەکییەوە دەردەکەوێـــت کـــە بریتییـــن 
ـــە: ل

- بوونی متمانە:
 ئامادەگـــی تـــاک زیاتـــر دەبـــێ بـــۆ گۆڕینـــی ئاڕاســـتەکانی، 

ئەگـــەر بـــاوەڕی بـــە نێـــرەری پەیامەکـــە هەبێـــت. 
-  خۆشەویستی:

كەســـێکی  ئەگـــەر  بگۆڕێـــت  ئاڕاســـتەکانی،  تـــاک  رەنگـــە 
بـــکات. ئاڕاســـتە  پەیامەکـــەی  خۆشەویســـت 

لەڕێگـــەی  گشـــتیدا  رای  لـــە  ئاڕاســـتەکان  پێوانەکردنـــی 
دەدرێـــت. ئەنجـــام  وجۆرایەتییـــەوە  چەندایەتـــی  میتـــۆدی 
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ــە  ــەبارەت بـ ــەروو سـ ــک دەخەنـ ــد میتۆدێـ ــەوەکان چەنـ تویژینـ
پێکهێنانـــی رای گشـــتی)احمد بـــدر،١٩٩٧ .الـــرأي العـــام طبیعـــة 

ــوارەوە : ــەی خـ ــن لەمانـ ــە بریتییـ ــه( کـ ــه وقیاسـ تکوینـ
- میتۆدی تاک فاکتەری – یەک فاکتەری - منهج العامل 

الواحد:
ئـــەم میتـــۆدە بـــە یەکێـــک لـــە بنەمـــا بەرچاوەکانـــی پێکهێنانـــی 
رای گشـــتیی دادەنرێـــت، )کارل مارکـــس( ئابـــووری بەفاکتـــەری 
پێکهێنانـــی رای گشـــتی دادەنێـــت، هەندێکـــی تـــر مەســـەلەی نـــەژاد 
یـــان غەریـــزە بەفاکتـــەر دەزانـــن، بـــەاڵم توێـــژەران بەئاڕاســـتەی 
و  لەتوێژینـــەوە  میتـــۆدە  بـــەم  پشتبەســـتن  کەمکردنـــەوەی 

لێکۆڵینـــەوەدا.

پڕۆسەی پێکهێنانی رای گشتی
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- میتۆدی قۆناغە دیاریکراوەکان-  منهج المراحل المحددە:  
هەندێـــک لـــە توێـــژەران  هـــەوڵ دەدەن ناوبەنـــاو پرۆســـەی 
پێکهێنانـــی رای گشـــتی بەشـــێوەیەکی گشـــتی و بەربـــاڵو بخەنـــە 
روو، بەبـــێ فۆکـــەس کردنـــە ســـەر هەندێـــک هـــۆکاری دیاریکـــراو.
ئـــەو توێژەرانـــە ئەوەیـــان خســـتەروو، کـــە پرۆســـەی پێکهێنانـــی 
ـــە  ـــراو وەک ماف ـــە مەســـەلەیەکی دیاریک رای گشـــتی ســـەبارەت ب
مەدەنییـــەکان یـــان دڵنیایـــی کۆمەاڵیەتـــی ) التامیـــن االجتماعـــی( 

ـــت. ـــراودا تێدەپەڕێ ـــی دیاریک ـــد قۆناغێک بەچەن
)کلوریـــد کنـــگ( یەکێکـــە لـــە پێشـــڕەوانی ئـــەم میتـــۆدە پێـــی وایـــە 

چـــوار قۆنـــاغ لـــە پێکهێنانـــی رای گشـــتیدا هەیـــە، بـــەم شـــێوەیە:
بریتییـــە لـــەو بێزاربوونـــەی کۆمەڵەیـــەک هەســـتی پێدەکـــەن 
ســـەبارەت بـــە کێشـــەیەک، پێیـــان وایـــە ئـــەو کێشـــەیە دەکرێـــت 

بەڕێگـــەی کاری گروپـــەوە چارەســـەر بکرێـــت.
الی  وشـــیاری  گشـــتی،  دیاردەیەکـــی  دەبێتـــە  بێزارییەکـــە 
جەمـــاوەر دروســـت دەبێـــت بەمەبەســـتی کاری جەمـــاوەری بـــۆ 

چارەســـەرکردن.
گەورەبـــون و گەاڵڵەبوونـــی کێشـــەکە لەســـەر بنەمـــای گفتوگـــۆو 

باڵوکردنـــەوەی بێڕوبۆچونـــەکان لەڕێگـــەی میدیـــاوە.
قۆناغی کۆتایی بریتییە لە حوکم و بڕیاردان .

بـــەاڵم )جیمـــس پرایـــس( پێـــی وایـــە: رای گشـــتی کاتێـــک پێکدێـــت 
کـــە لەقۆناغـــی رای گشـــتی ســـلبییەوە بگۆڕدرێـــت بـــۆ رای گشـــتی 
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وشـــیار و چـــاالک، بەمـــەش ئـــەو رایـــە چاالکـــە دەبێتـــە خـــاوەن 
بڕیـــارو حوکـــم دەکات.

- میتـــۆدی چەنـــد فاکتـــەری: ئـــەم میتـــۆدە جەخـــت لەســـەر 
بەشـــداری چەنئاییـــن هـــۆکار دەکاتـــەوە لـــە پێکهێنانـــی رای گشـــتی.
ـــارەی  ـــول الزار ســـفیلد( کـــە لەب ـــەوە بەناوبانگـــەی ) پ ـــە توێژین ل
رەفتـــاری هەڵبـــژاردن ئەنجامیـــدا، بـــەو دەرەنجامـــە گەیشـــت کـــە 
ـــە بناســـرێنەوە  ـــەو رەفتاران ـــەرەوە ئ ـــت لەڕێگـــەی ســـێ فاکت دەکرێ

ـــە: ـــوون ل ـــی ب ـــە بریت ک
باری کۆمەاڵیەتی - ئابووری

شوێنی نیشتەجێبوون- شار، الدێ
ئایین/ کاسۆلیک – پرۆتستان... هتد.

هەڵمەتـــی  کاریگـــەری  کـــە  بـــوون  هـــۆکارە  ســـێ  ئـــەم 
دەرخســـت  ئەمەریکایـــان  ســـەرۆکایەتی  هەڵبژاردنەکانـــی 
لەســـاڵی ١٩٤٠، ئـــەم میتـــۆدە زۆرتریـــن بەکارهێنانـــی هەیـــە لـــە 

گشـــتی. رای  پێکهێنانـــی  تۆێژینەوەکانـــی 
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بـــۆ خســـتنەرووی قۆناغەكانـــی دروســـتبوونی رای گشـــتی 
روو)احمـــد  دەخەنـــە  جیـــاواز  پۆلێنکردنـــی  ســـەرچاوەکان 
شـــاهین( دابەشـــی دەکات بـــۆ ئـــەم قۆناغانـــەی خـــوارەوە.

ـــەت   قۆناغـــی هەســـتكردن ودرك كـــردن: ســـەرهەڵدانی باب
روداو یـــان كێشـــەكان هەســـتكردن ودرك كـــردن بەكێشـــە 
ومەســـەلەكان، واتـــە پێویســـتە بابەتەکـــە جێـــی بایەخـــی گشـــتی 

ـــاوەرەوە. ـــەالی جەم ـــت ب ـــگ بێ ـــت، گرن بێ
خـــۆی  را  تـــاک  لێـــرەدە  کەســـی:  تاکـــە  رای  قۆناغـــی   
دەڕبرێـــت کـــە گوزارشـــت لـــە ئاڕاســـتەکانی دەکات ســـەبارەت 

بـــە ئاگادارکردنـــەوە وکارتێکـــەرەکان
بەکۆمـــەڵ  رای  لەگـــەڵ  تـــاک  رای  ملمالنێـــی  قۆناغـــی   

قۆناغەكانی دروستبوونی رای گشتی
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ـــرەدا  ـــارەی كێشـــەكە: لێ ـــژ ومشـــتوومڕ لەب »گـــرووپ«. وتووێ
گفتوگـــۆ وســـەرنج وتێبینـــی لەبـــارەی کێشـــەكە دەخرێتـــە روو.
بەکۆمـــەڵ:  رای  بـــۆ  تـــاک  رای  گۆڕینـــی  قۆناغـــی   
چارەســـەركردنی  بـــۆ  جیـــاواز  پێشـــنیاری  خســـتنەرووی 
ـــەم قۆناغـــە بیروبۆچونـــەكان لێـــك نزیـــك دەبنـــەوە  كێشـــەكە. ل
ـــەڵ وچارەســـەر،  ـــی بەكۆم ـــە رێكەوتن بەمەبەســـتی گەیشـــتن ب
ـــان  ـــەن ئەندام ـــت لەالی ـــە دەبێ ـــەدا رای گشـــتی گەاڵڵ ـــەم قۆناغ ل

وتـــاك وگروپـــەكان. 
 قۆناغـــی رێكەوتنـــی بەكۆمـــەڵ لەئەنجامـــی نزیكبونـــەوەی 
بەشـــداربووان  لەالیـــەن  كـــە  وپێشـــنیارەكان  وبۆچـــون  را 
مشـــتوومڕی لەســـەر دەكرێـــت ورای بەكۆمـــەڵ دروســـت 

ــێ. دەبـ
  رەفتـــاری بەكۆمـــەڵ یـــان رەفتـــاری جەمـــاوەری: رای 
بەمەبەســـتی  لێدەكەوێتـــەوە  رەفتـــاری  زۆرجـــار  گشـــتی 
ـــە  ـــۆ الیەن ـــان خســـتنەرووی پێشـــنیار ب دروســـتكردنی فشـــار ی

پەیوەندیـــدارەكان. 
پاڵنـــەرەوە  چەنئاییـــن  دەرەنجامـــی  لـــە  گشـــتی  رای   
لـــە بنەڕەتـــدا هەمـــان پاڵنەرەكانـــی  دروســـت دەبێـــت كـــە 
ـــەوەی  ـــەدوای تواندن ـــش رای ل ـــن، تاكی دروســـتبوونی رای تاك
ئـــەو رەگەزانـــەی ســـۆز وبیـــر وبۆچوونەكانـــی دەخوڵقێنێـــت 
دروســـت دەبێـــت، لـــە بەیـــەك گەیشـــتنی هاوواڵتییـــان رای 



41چنار نامق

گشـــتی دروســـت دەبێـــت، ئەویـــش بەهـــۆی پرۆســـەی پەیوەندی 
وەك ئاخاوتنـــی ڕاســـتەوخۆ یـــان روبەڕوبوونـــەوەی ئامـــرازە 
جـــۆرا وجۆرەكانـــی گەیانـــدن و لەڕێـــی چاپەمەنییەكانـــەوە 
)رۆژنامـــە، گۆڤـــار، هتـــد( یاخـــود لەڕێـــی رادیـــۆ وتەلەفزیـــۆن 
وبەدواداچـــوون  گفتوگـــۆ  ئەنجامـــی  تـــر،  وشـــتی  وفیلـــم 
وهەڵســـەنگاندنی  لەبەرچاوگرتـــن  لەگـــەڵ  ولێكۆڵینـــەوە 
بیـــروڕا پێچەوانـــەكان لـــە كۆتاییـــدا رێكەوتنێكـــی هاوبـــەش 
بەئـــاكام دێنـــن لەســـەر شـــتەكان. ناكرێـــت رۆڵـــی پرۆســـەی 
فەرامـــوش  راگەیانـــدن  وئامرازەكانـــی  پەیوەندیكـــردن 
بكەیـــن كـــە رۆڵـــی كارا وكاریگەریـــان هەیـــە لەگواســـتنەوەی 
زانیارییـــەكان بـــۆ جەمـــاوەر بەمەســـتی هوشـــیاركردنەوەیان 

لەبـــارەی كێشـــە وبابەتـــەكان بەشـــێوازی جـــۆرا وجـــۆر.
بـــەاڵم )محـــي الديـــن عبـــد الحليـــم، ٢٠٠٩(. لـــە کتێبەکـــەی 
بەناونیشـــانی )الـــرأي العـــام( ئـــەم پۆلێنکردنـــە دەخاتـــەرو.

سەرهەڵدانی بابەت، یان  كێشە وروداو 
 هەســـتكردن بەكێشـــەكە:  هەســـتكردن و درك كـــردن 
بەكێشـــە ومەســـەلەكان، واتـــە پێویســـتە جێـــی بایەخـــی گشـــتی 

بـــن، گرنـــگ بـــن بـــەالی جەمـــاوەرەوە . 
ـــۆ  ـــرەدا گفتوگ ـــارەی كێشـــەكە: لێ ـــژ ومشـــتوومڕ لەب  وتووێ

ـــە روو. ـــارەی كیشـــەكە دەخرێت ـــی لەب و ســـەرنج وتێبین
 خستنەرووی پێشنیاری جیاواز بۆ چارەسەركردنی كێشەكە.
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 پاشـــان ملمالنێـــی رایـــەكان دروســـت دەبـــێ ، گەاڵڵەبوونـــی 
رای گشـــتی لـــەم قۆناغـــەدا رای گشـــتی گەاڵڵـــە دەبێـــت لەالیـــەن 

ئەندامـــان وتـــاك وگروپـــەكان.
 لـــەم  قۆناغـــە  بیـــرو بۆچونـــەكان لێـــك نزیـــك دەبنـــەوە 
بەمەبەســـتی  گەیشـــتن بـــە رێكەوتنـــی بەكۆمـــەڵ و چارەســـەر
 رێكەوتنـــی بەكۆمـــەڵ لـــە ئەنجامـــی نزیكبونـــەوەی راو 
ـــەن  بەشـــداربوان مشـــتوو  وبۆچـــون وپێشـــنیارەكان كـــە لەالی

مـــڕی لەســـەر دەكرێـــت ورای بەكۆمـــەڵ دروســـت دەبـــێ.
 رەفتاری بەكۆمەڵ یان جەماوەری: رای گشـــتی زۆر جار 
ـــە مەبەســـتی دروســـتكردنی فشـــار  ـــەوە ب ـــاری لێدەكەوێت رەفت

یـــان خســـتنەرووی پێشـــنیار بـــۆ الیەنـــە پەیوەندیـــدارەكان.
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ئـــەو  جۆراوجـــۆرەوە  نیـــگای  لەگۆشـــە  ســـەرچاوەکان 
فاکتەرانـــە دەخەنـــەروو کـــە کاردەکەنـــە ســـەر  دروســـتبوون 
یـــان پێکهێنانـــی رای گشـــتی، بۆیـــە لێـــرەدا کـــۆی ئـــەو فاکتەرانـــە 
ریـــز دەکەیـــن، بەپشـــت بەســـتن بـــە چەنـــد ســـەرچاوەیەک 
کـــە لەپێشـــتر لـــەم کتێبـــەدا ســـودیان لێوەرگیـــراوە لەوانـــە 
)احمـــد شـــاهین، هانـــی الرضـــا و رامـــز عمـــار، ١٩٩٨. صابـــر 
ـــه، ٢٠٠٩. محـــي الديـــن عبـــد الحليـــم، عبدالكريـــم  محمـــود عبدالل

ــي(. الدبيسـ
 کۆمەاڵنی خەڵک – گروپەکان

 هۆکارە فیسیۆلۆژیەکان
 هۆکارە دەرونییەکان

ئەو فاکتەرانەی کاریگەرن لە پێکهێنانی رای گشتی
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 ئـــایین 
 دابونه ریت

 خێزان
 پرۆسەی پێگەیاندنی کۆمەاڵیەتی

 کلتووری رۆشنبیری
 دەزگاکانی فێرکردن 

 ئامرازەکانی راگەیاندن
 سیستمى سیاسیى 
 حزبە سیاسییەکان

 رووداوه كان
 هەستی نەتەوایەتی

 سه ركرده كان
 سەرکردەکانی را

 هه لومه رجى ئابووریی 
 ژینگه ى سروشتى

 هه لومه رجى نێوده وڵه تى                                                                                                        
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وەک  جیاوازەکانـــی  لەکایـــە  هەیـــە  گرنگـــی  گشـــتی  رای 
کاریگەییـــەوە  بەهـــۆی  ئابـــووری، کۆمەاڵیەتـــی،  رامیـــاری، 
گشـــتی  وژیانـــی  بڕیـــار  وخـــاوەن  دەســـەاڵتداران  لەســـەر 
خەڵـــک وکۆمەڵگـــە. سیاســـییەکان پەنـــا بـــۆ رای گشـــتی دەبـــەن 
بەمەبەســـتی  دەدەن  گشـــتی  رای  بەدەســـهێنانی  وهەوڵـــی 
پیاوانـــی  وچاالکییەکانیانـــدا،  لـــەکار  وپشـــتیوانی  پاڵپشـــتی 
دەوڵـــەت ودروســـتکەرانی بڕیـــار بـــۆ رای گشـــتی دەگەرێنـــەوە، 
بەمەبەســـتی داڕشـــتنی بڕیـــار وئەجێنـــدا وهێڵـــە ســـەرەکییەکانی 

وچاالکییەکانیـــان.  کار 
بـــازرگان وپیاوانـــی کار وبـــازار پشـــت دەبەســـتن بـــە رای 
گشـــتی بـــە مەبەســـتی چەســـپاندن وزیادکردنـــی بەرهـــەم 

گرنگی رای گشتی
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وبـــازار پەیداکـــردن بـــۆ کااڵ و خزمەتگوزارییەکانیـــان، بـــە 
ـــازاد  ـــازاری ئ ـــە ب مەبەســـتی بەدەســـتهێنانی زۆرتریـــن پشـــک ل
کـــە پێشـــبڕکێی کااڵ وبەرهەمەکانیانـــی پێبکـــەن، بەڕەچاوکردنی 
پێداویســـتی وخواســـتی تـــاک وکۆمـــەڵ وبەکاربـــەران، لەڕێگـــەی 
دەگوترێـــت  بەمـــەش  بەکاربـــەران،  ویســـتی  و  را  زانینـــی 

ــم الدبيســـي،٢٠١١( ــازار. )عبدالكريـ ــەوەی بـ توێژینـ
ســـەرباری جیـــاوازی بیروبۆچونـــی زانـــا وبیرمەنـــدان لەســـەر 
چەمکـــی رای گشـــتی بـــەاڵم هەموویـــان کۆکـــن لەســـەر گرنگـــی 
ئـــەم بابەتـــە لەهەمـــوو کات وســـەردەمێکدا بـــۆ هەمـــوو خەڵـــک 
ئەگـــەر دەســـەاڵتدار بـــن یـــان )جەمـــاوەر(، هـــۆز ونەتـــەوەکان، 

هـــاوڕا ودژە راکان.
رای گشـــتی گرنگییەکـــی زۆری هەیـــە لەکاتـــی ئاشـــتیدا، 
لەکاتـــی جەنگیشـــدا ئـــەم گرنگیـــە زیاتـــر ئەبێـــت، واڵتانـــی جیهـــان 
ـــز، دیموکراســـی  ـــز وبێهێ ـــد، بەهێ ـــەژارو دەوڵەمەن بەگشـــتی، ه
ـــۆڕی، ســـەرمایەداری وسۆشیالســـتی، هەمـــوو هـــەوڵ  ودیکتات
ــە  ــەر بابەتـ ــی لەبەرامبـ ــتی ورۆڵـ ــی رای گشـ ــۆ زانینـ دەدەن بـ
دیاریکـــراوەکان کـــە گرنگـــن بـــۆ بەرژەوەنـــدی وئاسایشـــی 
واڵت، بۆیـــە ســـەرچاوەی مرۆیـــی ومـــادی تەرخـــان دەکـــەن 
وچۆنییەتـــی  گشـــتی  رای  هێـــزی  مـــەودای  زانینـــی  بـــۆ 

کۆنترۆڵکـــردن وگۆڕیـــن وبێهێزکردنـــی.
بـــەاڵم ســـەرباری هەســـتکردن بـــە گرنگـــی ئـــەم بابەتـــە، 
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کەمینەیەکـــی دەســـەبژێر لەخەڵـــک گرنگی پێدەدرێت بەشـــێوەی 
مەبەســـتدار ورێکخـــراو، کـــە بریتیـــن لـــە دەســـتەبژێر وتوێـــژی 
هوشـــیارو بەئـــاگای کۆمەڵگـــە، وەکـــو ســـەرۆک وســـەرکردە 

وپیاوانـــی سیاســـی وئابـــووری وبازرگانـــی وراگەیانـــدن.

گرنگی رای گشتی لەڕوی سیاسییەوە
- رای گشـــتی دەبێتـــە هـــۆی هـــاوکاری کردنـــی دەســـەاڵت 
ئەگـــەر دەســـەاڵتەکە لەگـــەڵ ئاڕاســـتەی خواســـتی خەڵکـــدا 
یـــەک بگرێتـــەوە، خزمـــەت بـــە خواســـتەکانیان بـــکات وکێشـــەو 
گرفتەکانیـــان چارەســـەر بـــکات. )عبدالكريـــم الدبيســـي،٢٠١١(

ئاڕاســـتەی  زانینـــی  هـــۆکاری  دەبێتـــە  گشـــتی  رای   -
شـــەقام، حکومـــەت دەتوانێـــت لـــەو مەودایـــەوە سیاســـەتێکی 
ســـەرکەوتوو دابڕێژێـــت کـــە گونجـــاو بێـــت لەگـــەڵ خواســـتی 

خەڵـــک ودوری بخاتـــەوە لـــە ناســـەقامگیری.
- دەبێتـــە هـــۆی بەشـــداری پێکردنـــی جەمـــاوەر کایەکانـــی 
ـــەی  ـــار ورێنوێنیان ـــەو بڕی ـــان وداڕشـــتتنی ئ ـــدا، لەدان حکومڕانی

بـــۆ ژیانـــی گشـــتی پێویســـتن.
-  رای گشـــتی هۆکاری دەرخســـتنی ئاســـتی شارســـتانییەتی 
گەالنـــە، لەمـــەودای دابونەریـــت وبەهـــا بـــاوەکان لـــە کۆمەڵگـــەدا، 
ـــان وشارســـتانییەتی  ـــەوەی شـــێوازی ژی ـــەوەش رەنگدان ـــە ئ ک

ئـــەو گەالنـــە نیشـــان دەدات.
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شـــۆڕش  هەڵگیرســـاندنی  هـــۆکاری  گشـــتی  رای   -
وهەڵگەڕانەوەیـــە، لەمێـــژوی نوێـــدا چەنئاییـــن نموونـــە هـــەن.
بەدیهێنانـــی ســـەقامگیری،  هـــۆی  - رای گشـــتی دەبێتـــە 
لەکاتێکـــدا کـــە شـــێوازەکانی پێوانەکردنـــی رای گشـــتی زانیـــاری 
دەســـتەبەر دەکات ســـەبارەت بـــە ئاڕاســـتەکانی رای گشـــتی 
لەمـــەڕ کێشـــە گرنگـــەکان کـــە رێگـــرە لەبـــەردەم بەرژەوەنـــدی 
پێشـــوەختەی  وچارەســـەرکردنی  هاوواڵتیـــان  گشـــتی 
ئـــەو کێشـــانەی کـــە دەبنـــە هـــۆی تێکدانـــی ســـەقامگیری، 
ــەرکەوتنی  ــوون وسـ ــۆ پابەندبـ ــت بـ ــک دەبێـ ــەش هۆکارێـ ئەمـ
حکومەتـــەکان لـــە جێبەجێکردنـــی ئەرکەکانیـــان بەرامبـــەر بـــە 

جەمـــاوەر. )عبدالكريـــم الدبيســـي،٢٠١١(
گرنگی رای گشتی لەبواری کۆمەاڵیەتیدا )کامل خورشید، 

٢٠١١. محمد منیر حجاب، ١٩٩٨(
ـــی  ـــا مرۆی ـــی بەه ـــە هـــۆی چاودێریکردن - رای گشـــتی دەبێت

ـــە رەوشـــتییەکان. ـــا وپێودانگ وبنەم
ـــی  ـــاک لەکات ـــە پاراســـتنی ورەی ت ـــاوکارە ل - رای گشـــتی ه

نائاســـایی وروداوەکانـــدا.
- رای گشـــتی کاردەکات بـــۆ راهێنانـــی مـــرۆڤ لەپێنـــاو 

کۆمـــەڵ. بەرژەوەندیەکانـــی 
گـــوێ  ئـــەوەی هەمیشـــە  بـــۆ  ئامرازێکـــە  - رای گشـــتی 

بگیرێـــت. کۆمەڵگـــە  لەخواســـتی 
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- رای گشـــتی دەبێتـــە هـــۆی چاودێریکردنـــی پیرۆزییەکانـــی 
نـــاو کۆمەڵگـــە.

- رای گشـــتی ئاوێنـــەی رەنگدانـــەوەی واقعـــی کۆمەاڵیەتییـــە 
ــتە بـــە رەفتـــاری  بـــە ئەرێنـــی ونەرێنییـــەوە، چونکـــە پەیوەسـ

دەســـتەجەمعی کۆمەڵگـــەوە.
دەکات  دروســـت  کۆمەاڵیەتـــی  پابەنـــدی  گشـــتی  رای 
کۆمەاڵیەتییـــەکان،  سیســـتمە  بـــە  پابەندبـــوون  لەمـــەودای 
کـــە تـــاک تێیـــدا پابەنـــدە بـــە بەهـــا وداب ونەریتـــە باوەکانـــی 
کۆمـــەڵ، ئەمـــەش کاردەکاتـــە ســـەر رەفتـــاری کۆمـــەڵ لەنـــاو 
ژینگـــە کۆمەاڵیەتییەکەیـــدا، وەک ئایـــن و بۆنـــە نیشـــتیمانی و 

نەتەوەییـــەکان.
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بـــە گەرانـــەوە بـــۆ ئـــەم ســـەرچاوانە تایبەتمەندییەکانـــی  
رای گشـــتی روون دەکەینـــەوە) احمـــد شـــاهین، ٢٠١٠. هیثـــم 
ــار،١٩٩٨.   ــز عمـ ــا و رامـ ــادی الهیتـــی، ٢٠١٤. هانـــي الرضـ هـ

ــالح، ٢٠٠٤( ــد سـ مەجيـ
زانـــا وپســـپۆڕانی بـــواری زانســـتە مرۆڤایەتیـــەكان لـــە 
گۆشـــەنیگای خۆیانـــەوە تایبەتمەندییەكانـــی رای گشـــتیان 
ـــەم  ـــن ئامـــاژە ب خســـتۆتە روو، بەشـــێوەیەكی گشـــتی دەتوانی

تایبەتمەندیانـــە بكەیـــن:
تێڕوانینـــى  یـــان  هـــزرى  لەحاڵەتێكـــى  گوزارشـــت   -
لەبازنـــەى  دەكات،  نادیـــار(  یاخـــود  )دیـــار  بەكۆمـــەڵ 
ــە  ــە میدیاییـ ــۆى كاریگەرییـ ــە بەهـ ــراو، كـ ــى دیاریكـ روداوێكـ

تایبەتمەندییەکانی  رای گشتی 
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دەبێـــت. دروســـت  جۆرەكانـــەوە  هەمـــە 
روداوە  بـــۆ  یـــان  ئاگاداركـــەرەوە  بـــۆ  واڵمدانەوەیـــە   -
ــا  ــەك تەنهـ ــەى كات رودەدەن نـ ــە زۆربـ ــراوەكان، كـ دیاریكـ

بەقســـە.
ــتی  ــی رای گشـ ــتاتیكی بوونـ ــی وسـ ــدی داینامیكـ تایبەتمەنـ
ئـــەم تایبەتمەندیانـــە رێژەییـــن رای گشـــتی هەمیشـــەیی و 
بـــەردەوام ئەگـــەر بوونـــی هەبێـــت، ئـــەوا پەیوەســـتە بەرێـــژەى 
گرنگیدانـــى خەڵكـــى بـــە پـــرس و بابـــەت و روداو و كێشـــە 
بەردەوامـــەكان بەئاســـتێكی بـــەرزی شـــڵەژان، كەواتـــە كێشـــە 
بەردەوامـــەكان دەبنـــە هـــۆی گرنگیدانـــی بـــەردەوام بەباتەكـــە.
ناكرێـــت بـــاس لـــە راى گشـــتى بكرێـــت بەبـــێ پشـــت بەســـتن 
بـــە روداو و بەردەســـتبوونی راســـتییەكان، وێـــڕاى ئـــازادى 
گفتوگـــۆ ومشـــتومڕ لەســـەر بابەتـــی رای گشـــتی، بـــۆ ئـــەوەى 
را راســـت و دروســـت بێت، پێویســـتى بە بوونی راســـتییەكان 
و ئـــازادى گفتوگۆیـــە لەســـەر ئـــەو دۆزو كێشـــەیەی كـــە 
دەبێتـــە بابەتـــى راى گشـــتى، دور لەتـــرس وتۆقانـــدن لەالیـــەن 
ـــە  ـــە رای گشـــتی پێویســـتی ب ـــەوە، وات دەســـەاڵت و گروپەكان

ـــەوە. ـــە الیـــەن تاكەكان هۆشـــیارییەكی بـــاش هەیەل
- پاســـاوهێنانەوە )التبریـــر(: بریتییـــە لەچارەســـەركردنی 
كەلەڕوكەشـــدا  بەپاســـاوێك  داڕوخـــان  و  شكســـت 
هەڵچونـــە،  راســـتەقینەكەی  هـــۆكارە  بـــەاڵم  عەقاڵنییـــە، 
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كۆمەڵـــە وگروپـــەكان زۆرجـــار پەنادەبەنـــە بـــەر جۆرێـــك 
تەفســـیركردنی  لەڕێگـــەی  نائاگایانـــە  خۆخەڵەتاندنـــی  لـــە 
هەنـــدێ شـــێوە لـــە بیركردنـــەوەو رەفتـــاری نالۆژیكییانـــە، 
ــەند  ــە لـــەڕوی كۆمەاڵیەتـــی وعەقڵییـــەوە پەسـ بەجۆرێـــك كـ
بێـــت، بەمەبەســـتی شـــاردنەوەی ئـــەو راســـتی و هۆكارانـــەی 

شكســـتەكانیانەوەیە. لەپشـــت 
ـــەت  ـــی دەوڵ ـــەن میدیاكان ـــر لەالی ـــەم جـــۆرە پاســـاوانە زیات ئ
وپیـــاوە سیاســـییەكان بەكاردێـــت بـــە مەبەســـتی شـــاردنەوەی 
بەرپرســـیاریەتییەی  لـــەو  وخۆدزینـــەوە  گشـــتی  رای 
لەسەرشـــانیانە ســـەبارەت بـــەو شكســـتەی گـــەل توشـــی 

ــت. دەبێـ
ئەگەرچـــی پاســـاو وەك چەمكێكـــی بـــاو زیاتـــر رەهەندێكـــی 
نەرێنـــی هەیـــەو خوێندنەوەیەكـــی گومڕاكردنـــی بەرانبـــەری 
ونازانســـتییەوە،  نـــاڕون  بەڵگـــەی  لەڕێگـــەی  بۆدەكرێـــت 
ــى  ــتی وعەقاڵنـ ــاوێكى زانسـ ــت لەپاسـ ــرەدا مەبەسـ ــەاڵم لێـ بـ
ـــەوەی  ـــەم شـــێوەیە پێویســـتە رەوشـــی بیركردن ـــە، ب ولۆژیكیی
مـــرۆڤ لەكۆمەڵـــگادا پاســـاوێكى لۆژیکـــى بـــۆ بهێنرێتـــەوە كـــە 

ــكات ورای بگۆڕێتـــت. رازى بـ
- گۆڕیـــن )االبـــدال(: گۆڕینـــی ئامانجێکـــی ســـەخت بـــە 
ـــەو  ـــەالی ئ ـــی رای گشـــتی ب ـــە گۆڕین ـــی ئاســـان، وات ئامانجێک
مەســـەالنەی کـــە روبەڕوبوونـــەوەو وەرگرتنـــی هەڵوێســـت 
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ــەوە.  ــان دەبیتـ ــان روبەڕویـ ــانە و ئاسـ ــەوە ئاسـ لەبارەیانـ
کاتێـــک جەمـــاوەر نیگـــەران دەبێـــت لەبابەتێـــک وناتوانێـــت 
ــە  ــا دەباتـ ــکات پەنـ ــتەقینەکەی بـ ــۆکارە راسـ ــت لەهـ گوزارشـ

بـــەر ئەڵتەرناتیـــڤ.
لـــە  بریتییـــە  )التعویـــض(:  قەرەبووكردنـــەوە   -
قەرەبووكردنـــەوەی رەفتارێـــك بـــە رەفتارێكـــی تـــر كـــە لـــە 
ئەنجامـــی شكســـت و داڕوخانـــەوە رودەدات، ئـــەم كـــردارە 
كاتێـــك رودەدات، كـــە كێشـــەیەك نەتوانرێـــت چارەســـەرى بـــۆ 
بدۆزرێتـــەوە وپێویســـت بـــكات كـــە رای گشـــتی بەئاڕاســـتەی 
لـــەم  بكرێـــت،  دروســـت  دەرەنجامەكانـــی  پەســـەندكردنی 
كاتـــەدا حاڵەتەكـــە بەپێدانـــی زانیـــاری پێویســـت لەبـــارەی 
ئـــەوەوە كـــە نـــاخ ودەرونـــی تاكـــەكان ئـــارام بكرێتـــەوە 
ــەو  ــا ئـ ــەكان تـ ــی دەرەنجامـ ــە رازیبوونـ ــت بـ ــادە بكرێـ وئامـ
كاتـــەی هەلـــی گونجاوتـــر دێتـــە پێشـــەوە، گرنگتریـــن ســـیمای 
ئـــەم تایبەتمەندییـــە بریتییـــە لـــە بـــێ هیوانەبوونـــی تـــاك لـــە 

گەیشـــتن بەكۆدەنگـــی وئامانجـــەكان لـــە ئاینـــدەدا.
- دانەپـــاڵ )االســـقاط(: بریتییـــە لـــە پرۆســـەی دانـــە پاڵـــی 
کەموکورتیەکانـــی تـــاک یـــان گروپێـــک بـــە تـــاک یـــان گروپێکـــی 
تـــر، بەمەبەســـتی گۆڕینـــی ئاڕاســـتەی تێڕوانینـــی رای گشـــتی 
لەســـەر رەفتـــار وفشـــارەکانی ســـەر ئـــەو گروپـــە بـــۆ گروپـــی 

دراوەپـــاڵ. 
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- التقمـــص ئاوێتەبوونـــی کەســـێەتی )التقمـــص(: بریتییـــە 
ـــک  ـــر بەجۆرێ ـــی کەســـایەتییەکی ت ـــان وەرگرتن ـــەوە ی ـــە توان ل
واخـــۆی نیشـــان دەدات کـــە بەتـــەواوی ئـــەو کەســـایەتییە 
لەناویـــدا رەنگـــی داوەتـــەوە، وەرگرتنـــی ئـــاکار کەســـانی 
ـــت، وەک  ـــاکاری خـــۆی بێ ـــەوەی ئ ـــر وخۆنیشـــاندان وەک ئ ت
پاڵەوانـــی فیلمـــەکان یـــان شـــانۆییەکان کـــە دەچنـــە نـــاو 

کەســـایەتییەکەوە.
- رێکەوتـــن )االتفـــاق(:  بوونـــی رێکەوتـــن لەنێـــوان تاكـــەكان، 
لەبـــارەی پـــرس وبابەتەكانـــەوە، هاوواڵتیـــان كـــە بەشـــدارن 
ـــك  ـــی رای گشـــتیدا پێویســـتە رێکەوتنێ ـــە پرۆســـەی پێکهێنان ل
لەنێوانیـــان دا هەبێـــت تاكـــو را گشـــتییەكە بەهێـــز وكاریگەرتـــر 
ـــی  ـــوان رێكخراوەكان ـــە لەنێ ـــەو رێكەوتن ـــە ئ ـــت ك ـــت، دەكرێ بێ
كۆمەڵگـــەی مەدەنـــی وگروپەكانـــی فشـــاریش دا هەبێـــت، 
رێكەوتـــن وهاوپەیمانـــی لـــە فاكتەرەكانـــی دروســـتكردنی رای 
ـــزراوە و  ـــدا پارێ ـــەی تێ ـــدی زۆرین گشـــتین، چونكـــە بەرژەوەن

ـــن. ـــەك ئاڕاســـتە بەكاردێ ـــە ی ـــاكان ب ـــزو توان هێ
- ئاســـانكردنەوە )التبســـیط(: لێـــرەدا مەبەســـت ئەوەیـــە كـــە 
ــە ئـــەو را وبۆچـــون  ــایكۆلۆژیەتی تـــاك وای لێـــدەكات كـ سـ
وهەڵوێســـتانە قبـــوڵ بـــكات كـــە بەشـــێوەیەكی ئاســـان ولـــە 

ســـەرچاوەی باوەڕپێكـــراوەوە پێشكەشـــی دەكرێـــت. 



بەشی دووەم
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• زۆرێـــک لـــە نوســـەر وتوێژەرانـــی بـــواری رای گشـــتی 
لـــە کتێبەکانیانـــدا دابەشـــکاریان بـــۆ جۆرەکانـــی رای گشـــتی 
خســـتەتەروو لێـــرەدا لـــە بـــەر رۆشـــنایی چەنـــد ســـەرچاوەیەک 
جـــۆرەکان ریزبەنـــد دەکەیـــن. )حامـــد ربیـــع، ٢٠٠١. محمـــود 

فهمـــی، ١٩٦٤. زهیـــر االعرجـــی، ١٩٩٢(.
پانتایـــی  لـــەڕوی  گشـــتی  رای  جۆرەكانـــی  یەكـــەم:   
باڵوبوونـــەوەوە، یـــان بـــە پێـــی پێـــوەری شـــوێن: دابـــەش 

بـــۆ: دەبێـــت 
ا -رای گشـــتی نەتەوەیـــی یـــان نیشـــتیمانی، ئەمـــەش ســـێ 

جـــۆر پۆڵێنـــکاری بۆدەكرێـــت:
 هاوشـــێوەیە – توانای پێشـــبینیکردنی هەیە – چارەســـەری 

جۆرەكانی رای گشتی
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کێشەکان دەکات.
ـــی، ئەمـــەش ســـێ جـــۆر  ـــان لۆكاڵ ـــی ی  رای گشـــتی ناوخۆی

ـــت  ـــکاری بۆدەكرێ پۆڵێن
 رای گشـــتی حیزبـــی - رای گشـــتی ســـەندیكایی - رای 

ــی. ــتی جۆرایەتـ گشـ
ب- رای گشتی هەرێمایەتی یان ئیقلیمی.

ج- رای گشتی نێودەوڵەتی.
جۆرەكانی رای گشتی لەڕوی بەردەوامی كاتیەوە

ئـــەم جـــۆرەی رای گشـــتی ســـێ جـــۆر لـــە خـــۆ دەگرێـــت كـــە 
ئەمانـــەی خـــوارەوەن:

درێژخایەن یان بەردەوام بەشێوەیەکی رێژەیی.
رای گشتی كاتی. 

رای گشتی رۆژانە.
گوزارشـــکردن  لـــەڕوی  گشـــتی  رای  جۆرەكانـــی 

وە تنـــە و كە ر ە د و
-رای گشتی ئاشكرا: 

-رای گشتی نهێنی:
پۆڵێنكـــردن لـــەڕووی چۆنایەتیـــەوە )عەفـــەوی – بەدەســـت 

هاتـــوو – الواز – كاریگـــەر(.
ــەوە )رای گشـــتی لێـــڵ – رای  لـــەڕوی روونـــی وناڕوونییـ

گشـــتی روون(.
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هۆكارەكانـــی  بـــە  وكارتێكـــردن  كاریگـــەری  پێـــوەری 
جـــۆرە ســـێ   پێـــوەرەش  ئـــەم  )چۆنییەتـــی(:  راگەیانـــدن 

رای گشتی سەركردە.
رای گشتی رۆشنبیر.

رای گشتی شوێنكەوتوو
بەپێی پێوەری چەندییەتی پۆلێندەکرێت بۆ:

- رای زۆرینە
- رای كەمینە

- رای یەكگرتوو یان ئیتالفی
- رای زاڵ

- بەپێی پێوەری بوون ونەبوون 
- رای گشتی کرداری )یان واقعی(
- رای گشتی پێشبینیكراو )متوقع( 

- پۆلێنكردن بەپێی جێگری وگۆڕان )التقسیم الحركی(
- رای گشتی ستاتیکی جێگر ) رێژەیی ( 

- رای گشتی گۆڕدراو )داینامیكی(
پۆلینكردنی بەپێی ژیری وسۆز

ــەوەی  ــی بیركردنـ ــۆرە لەئەنجامـ ــەم جـ ــر ئـ ــتی ژیـ رای گشـ
هوشـــیارانەوە دروســـتدەبێ دور لە پەرچەكردار و هەڵچوون.

ئەو رای گشتی  لەژێر كاریگەری سۆز دێتە ئاراوە:
رای گشتی  چەواشەکار ناڕەسەن.
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رای گشـــتى بـــە وێنـــە وشـــێوازی جۆراوجـــۆر گوزارشـــت 
ـــا  ـــی وات ـــر نەرێن ـــە، ئەوانیت ـــان ئەرێنیی لەخـــۆی دەکات هەندێکی
ئیجابـــی وســـلبی، کـــە دەکرێـــت بوتـــرێ ئـــەو وێنانـــەن کـــە 
رای گشـــتى پـــێ دەردەکـــەوێ لـــە پـــاش پێکهاتنـــی. لەالیـــەن 
ــن  ــە تێڕوانیـ ــتکردن لـ ــۆ گوزارشـ ــت بـ ــاوەرەوە بەکاردێـ جەمـ
ــەلەیەک  ــەبارەت بـــە مەسـ ــتەکانیان. سـ ــتەو وهەڵوێسـ وئاڕاسـ
لـــە مەســـەلەکان یـــان کێشـــەیەک لـــە کێشـــەکان کـــە پەیوەســـتە 
ونەریتەکانـــی  وبەهـــا  بیروبـــڕوا  یـــان  بەرژەوەنـــدی  بـــە 
کۆمەڵەگـــە. )جمـــال مجاهـــد،٢٠٠١. دبیســـی ٢٠١١. ســـعید عبـــد 

ــاب،١٩٩٨(. ــر حجـ ــد منیـ ــن،١٩٨٣ . محمـ الرحمـ

رواڵەتەکانی رای گشتى 
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- رەفتار نواندن: 
- رواڵەتە ئەرێنییەکانی رای گشتى بریتیین لە:

 Mass -بەکارهێنانـــی ئامرازەکانـــی پەیوەنـــدی جەمـــاوەری -
communication بەبـــێ بەربەســـت.
- بەستنی کۆڕ وکۆبونەی گشتی.

- ئەنجامدانی خۆپیشاندانی گشتی.
- شۆڕشەکان.

- بروسکە ونامەی پاڵپشتی وناڕەزایەتی.
- هەڵبژاردنی ئازاد.

- رواڵەتە نەرێنییەکانی رای گشتى بریتیین لە: 
- یاخیبوونی ئاشتییانە

واتـــا  پێنـــەدان  وگـــوێ  نەرێنیبـــوون  باڵوبوونـــەوەی   -
المســـەالیی.  یـــان  بێدەربەســـبوون 

- تەنسیق
- مانگرتن
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هۆشـــیاری بریتییـــە لـــەو زانیـــن و گرینگیدانـــەی تاكەكانـــی 
هەیانـــە،  كۆمەاڵیەتییـــەكان  گروپـــە  وئەندامانـــی  كۆمەڵگـــە 
ســـەبارەت بـــەو بابەتانـــەی پەیوەندییـــان بـــە كایـــە جیاوازەکانـــی 
ژیانـــەوە هەیـــە،  لـــە کتێبـــی اصـــول علـــم النفس)احمـــد عـــزت 
ــیاری سیاســـی،  ــیاری دابـــەش دەکات بـــۆ هۆشـ )١٩٧٣ هۆشـ
ئابـــووری، ئەخالقـــی، زانســـتی، جەمـــاوەری، ئەمنـــی، فەلســـەفی، 

مافناســـی، جوانناســـی وئاینـــی. 
)Stone.1972( بـــەم شـــێوەیە پێناســـەی هۆشـــیاری دەکات، 
بریتییـــە لـــەو ئاســـتەی کـــە وروژێنـــەرە جیـــاوازەکان ئاگایـــی 

تـــاک بـــەرەو الی خـــۆی رادەکێشـــێ. 

هۆشیاری ورای گشتی
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 ”Consciousness“ فرانســـیس بیکـــۆن یەکـــەم کـــەس وشـــەی
ــا. بـــەاڵم  جـــۆن لـــوک یەکـــەم  ــدا بەکارهێنـ لەزمانـــی ئینگلیزیـ
ــۆری  ــێوەیەکی تیـ ــە شـ ــەی“Consciousness”   بـ ــەس وشـ کـ
لـــە گفتوگـــۆ فەلســـەفییەکانی بەکارهێنـــا. ئـــەو لێکدانـــەوەی 
بـــۆ ئاگایـــی وهۆشـــیاری لەبـــەر رۆشـــنایی ئـــەو دۆخـــە کـــرد 
ـــە. )اولیـــدروف،١٩٨٢(.  ـــدا هەی ـــاوەزی مرۆڤ ـــە ئ ـــەوەی ل وەک ئ
هوشـــیاری ئاراســـتەیەکی ئـــاوەزە کـــە توانـــا بـــە مـــرۆڤ دەدات 

پـــەی بەخـــۆی ببـــات. )تاهیـــر حەســـۆ زێبـــاری، ٢٠٠٢(
سیاســـی  هۆشـــیاری  ســـەر  دەخەینـــە  فۆکـــەس  لێـــرەدا 
وکۆمەاڵیەتـــی بـــەو پێیـــەی پەیوەســـتی زیاتـــرە بـــە رای گشـــتی، 
سیاســـەت رۆڵێكـــی گرنـــگ دەگێـــڕێ لـــە ژیانـــی تـــاك و گروپـــە 

ــەكان. كۆمەاڵیەتییـ
ئامادەكردنی  بۆ  گرنگە  هۆكارێكی  وهۆشیار  ئازاد  میدیای 
بە  راگەیاندن  ئامرازەکانی  پێویستە  بۆیە  هۆشیار،  تاكی 
هۆی  نەبێتە  ئەوەی  بۆ  روو،  بخەنە  بابەتەكان  هۆشیاریەوە 
پێكەشكردنی  لەڕێگەی  تاك  ئاستی هۆشیاری  نزمبوونەوەی 
پەیام وناوەڕۆكی ئاست بەرز، شارەزایانی بواری راگەیاندن 
دەبێت  بەشدار  چونكە  دادەنێن،  باشترین  بە  ناوەڕۆكە  ئەم 
جەماوەری  گشتی  چێژوەرگرتنی  ئاستی  بەرزكردنەوەی  لە 
و  رۆشنبیری  ئاستی  بەرزكردنەوەی  هۆی  ودەبێتە  وەرگر، 

مۆراڵ وبەها مرۆییەكانی جەماوەر. 
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هۆشـــیاری سیاســـی بـــە شـــێوەیەك لـــە شـــێوەكان هۆشـــیاری 
ـــا  ـــە وات ـــی ب ـــە تێگەیشـــتنی كۆمەاڵیەت ـــێ، ك ـــی پێكدێن كۆمەاڵیەت
ــە خـــودی  ــاك لـ ــتنی تـ ــە تێگەیشـ ــۆ، بـ فراوانەكـــەی دەگرێتەخـ

خـــۆی وناوەنـــدە كۆمەاڵیەتییەكـــەی دەوروبەریشـــیەوە.
كردارێكـــی  یەكـــەم  پلـــەی  بـــە  سیاســـەت  لەبەرئـــەوەی 
كۆمەاڵیەتییـــە، بـــەم پێیـــەش سیســـتەمی سیاســـی لەبنەڕەتـــەوە 
لەســـەر بنەمـــای رێكخســـتنی ژیانـــی ئەندامانـــی كۆمەڵگـــە 
ـــە نەتـــەوەكان  ســـەرچاوە دەگـــرێ، بەهـــۆی ئـــەوەی هەندێـــك ل
نەخوێنـــدەوارن، نـــەك هـــەر لـــە ئاســـتی رۆشـــنبیریان، بەڵكـــو 
هۆشـــیاریان بەگشـــتی نزمـــە، بـــەاڵم تێبینـــی ئـــەوە دەکرێـــت، 
بەهـــۆی  چ  كاردەكـــەن  سیاســـی  مەیدانـــی  لـــە  ئەوانـــەی 
پەیداكردنـــی شـــارەزایی وكارامەیـــی یـــان لەڕێـــی وەرگرتنـــی 
پســـپۆڕی لـــە زانكۆكانـــدا بەشـــێكیان هۆشـــیاریان پەیداكـــردووە.
هۆشـــیاری سیاســـی بـــەو واتایـــە دێـــت  كـــە هاوواڵتییـــان مـــاف 
وئەركـــە سیاســـی و ئەخالقییەكانـــی خۆیـــان بزانـــن، وێـــڕای 
ئەمـــەش بزانـــن لـــە دەوروبەریـــان، چ دەگـــوزەرێ و روودەدات 
ــەر  ــتگیریان هەبێـــت بـــۆ دەوروبـ ــای وێنابینییەكـــی گشـ وتوانـ
ـــل شـــوانی، ٢٠١٤ ( وەك راســـتییەكی گشـــتی.) ئەرشـــەد خەلی
پێـــش هوشـــیاری  لـــە  ئاســـتەنگانەی دەبنـــە رێگـــر  ئـــەو 
جەمـــاوەر بەپێـــی بۆچونـــی )محـــی الئاییـــن عبدالحلیـــم،٢٠٠٩( 

ــە: ــن لـ بریتییـ
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-  نەبوونی ژینگەی ئازاد
- نەبوونی هۆکارەکانی گەشەپێدانی هوشیاری جەماوەری

- نەزانی وهەژاری ونەخویندەواری
- پەخشی راستەوخۆی ئاسمانی وداگیرکاری کلتووری

- پێشەواکانی را لەناو کۆمەڵگە
- کاریگەری گرووپە مەرجەعییەکان

- چەواشەکردنی هزری ونەبوونی ئەڵتەرناتیڤی راگەیاندن
- جەنگی دەروونی ئاڕاستەکراو.  
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پرۆســـه ى گۆڕینـــى ئـــه و بیروڕایانـــه ى كه ماوه یه كـــى زۆره  
ســـه خت  یه كجـــار  كارێكـــى  چه ســـپیون  خه ڵكـــدا  له هـــزرى 
ودژواره ، به تایبـــه ت گۆڕینـــى راى ئـــه و جه مـــاوه ره ى كـــه  
ـــە  ودووره  له چاودێریكردنـــى روداوه كان، چونكـــه   شـــاره زا نیی
ئـــه م جـــۆره  خه ڵكانـــه  دوودڵـــن وجێگیرنیـــن له ســـه ر رایـــه ك 
پرۆســـه ى  ژێركاریگـــه رى  ده كه ونـــه   له ســـه رخۆ  وزۆر 

وه رگرتنـــى بیـــروڕاى نوێوه .)مەجيـــد ســـالح، ٢٠٠٤( 
ــاوه   ــێوازیان دانـ زانایانـــى بـــوارى رای گشـــتى كۆمه ڵـــێ شـ
بـــۆ گۆڕینـــى رای گشـــتى له دۆخێكـــه وه  بـــۆ دۆخێكـــى تـــر. 
له خـــواره وه  گرنگتریـــن شـــێوازه كانى گۆڕینـــى رای گشـــتى 

شێوازه كانى گۆڕینى رای گشتى
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مختـــار  روو)  دەخەینـــە  ســـەرچاوەیەک  چـــەن  بەپێـــی 
التهامی،١٩٨٢،عاطـــف عدلـــی العبـــد، ٢٠٠5. فـــاروق یوســـف ، 

 .١٩٧٨

شێوازى دووباره كردنه وه و به دواکەوتن یان گەمارۆدان:
جه ماوه رێكـــى  له نـــاو  رایـــه ك  بتوانیـــن  ئـــه وه ى  بـــۆ 
دیاریكـــراودا بچه ســـپێنین، باشـــترین شـــێواز به كارهێنانـــى 
ئـــه م  به دوداچوونـــه .  دووباره كردنـــه وه و  شـــێوازى 
پڕۆپاگەنـــدە ى  ده زگاى  له الیـــه ن  بـــه زۆرى  شـــێوازه  
نازیه كانـــه وه  كـــه  “گۆبلـــز” بەڕێـــوه ى ده بـــرد به كارهاتـــوه .                                                                                               
دادەنـــى  شـــێواز  نمونەییتریـــن  بـــە  شـــێوازە  ئـــەم  گۆبلـــز 
نهینـــى  وایـــە  پێـــى  ئـــەو  بۆموخاتەبـــە كردنـــى جەمـــاوەر، 
لـــە باڵوکردنـــەوەى  نییـــە  بریتـــی  پڕۆپاگەنـــدەى كاریگـــەر 
ئـــەو داتایانـــەى هـــەزاران زانیـــارى لەخـــۆ دەگـــرن بەڵکـــو 
پێویســـتە تێـــدا تەنهـــا جەخـــت بكرێتـــە ســـەر چەنـــد راســـتییەك 
وبـــەردەوام دوبـــارە بكرێتـــەوە  ئاڕاســـتەى جەمـــاوەر بكرێـــت.                                                                                             

شێوازى به كارهێنانى وروژاندنى هه ست وسۆز:
الیه نگرانـــى ئـــه م شـــێوازه  پێیانوایـــه  زۆربـــه ى هه ڵوێســـت 
كاریگه ریـــه   ئـــه و  وبڕیاره كانـــى جه مـــاوه ر ده رهاویشـــته ى 
له وانـــه ى  زۆر  هه ربۆیـــه   كه له ســـه ریانه .  ســـۆزدارانه یه  
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ـــه ن،  ـــك بك ـــان گه لێ ـــك ی ـــه رای گشـــتى چینێ ـــه وێ كار ل كه ده یان
لـــه  وروژاندنـــى هه ســـت وســـۆزیانه وه  ده ســـت پێده كـــه ن.                                                              
كاتێـــك  تـــاك  له وبـــاوه ڕه دان  كۆمه ڵناســـى  زانایانـــى 
زاڵ  به ســـه ریدا  ده توێتـــه وه  هەســـت و ســـۆز   له گروپێكـــدا 
له بیـــرده كات،  خـــۆى  تایبه تمه ندییه كانـــى  وهه مـــوو  ده بێـــت 
نه خوێنـــده وارى  رێـــژه ى  كـــه   له وكۆمه ڵگایانـــه ى  بـــه زۆرى 
په یـــڕه و  تێـــدا  ئـــه م شـــێوازه ى  بـــه رزه ،  تیایـــدا  وهـــه ژارى 
زانكـــۆی  مامۆســـتایانی  )ئۆاڵیـــن(  و  )تیچینـــۆر(  ده كـــرێ. 
بـــۆ  ئەمریـــكا،  یەكگرتووەكانـــی  لەویالیەتـــە  مینیســـۆتا 
یەكەمجـــار پێشـــبینی ئەوەیـــان كـــرد هەمـــوو تاكەكانـــی كومـــەڵ، 
چـــون یـــەك زانیـــاری بەدەســـت ناهێنـــن، بەڵکـــو ئەوانـــەی 
ــنبیرییان بـــەرزە، زیاتـــر ســـوود لـــە  ئاســـتی زانســـتی ورۆشـ
لـــەم  وەردەگـــرن،   راگەیانـــدن  ئامرازەکانـــی  پەیامەکانـــی 
پێنـــاوەدا تیۆرێکیـــان پێشـــنیار کـــرد بـــە نـــاوی »بۆشـــایی 
زانیـــن  Knowledge Gap«:  بـــە پێـــی ســـەرچاوەی االتصـــال 
ونظریاتـــه المعاصـــرة )حســـن عمـــاد المـــکاوی، لیلـــی حســـين 
دەکاتـــەوە،  روون  باســـە  ئـــەم  ناوەڕۆکـــی   .٢٠١٤ الســـید، 
ـــار  ـــەرزە هۆشـــیارانەتر بڕی ـــن ب ـــە ئاســـتی زانیاریی ـــەکان ک تاک
ئـــەدەن لەســـەر ئـــەو پـــرس وبابەتانـــەی کـــە بەرژەوەنـــدی 
گشـــتی ورای گشـــتی پێکدەهێنـــی کـــە خـــودی هۆشـــیاری 

رەگەزێکـــە لەرەگەزەکانـــی رای گشـــتی.
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ــتی  ــەدا، لەئاسـ ــوان تاكەكانـــی کۆمەڵگـ ــە لەنێـ ــەو جیاوازییـ ئـ
زانســـتی ورۆشـــنبیرییەوە دابەشـــیان دەكات بـــۆ دوو گـــرووپ: 
- تاكەكانـــی کۆمەڵگـــە كـــە ئاســـتی رۆشـــنبیریان بـــەرزە: 
پەیامـــە  لـــەو  دەبـــێ   ســـوودمەند  زیاتـــر  گرووپـــە  ئـــەم 
ــەاڵم گرووپـــی دووەم، بەهـــۆی  ــا، بـ ــتەکراوەکانی میدیـ ئاڕاسـ
تێنەگەیشـــتنی لـــە زۆربـــەی پەیامـــەكان، ناتوانـــێ بەهەمـــان 
رێـــژە ســـوودیان لـــێ ببینـــێ. لێرەدایـــە هۆشـــیاری تـــاک رۆڵ 
دەگێـــرێ کاتـــێ روبـــەڕووی پرســـێک یـــان بابەت ومەســـەلەیەک 
دەبنـــەوە کـــە گرنگـــی هەیـــە بـــۆ کۆمەڵگـــە  بـــەدوای ســـەر 
وبەبیرکردنـــەوەی  دەگەرێـــت،  زانیـــاری  دیکـــەی  چـــاوەی 
ــان دەدەن  ــی خۆیـ ــی را وبۆچونـ ــی دەربڕینـ ــە هەوڵـ لۆژیکیانـ

لەمـــەر مەســـەلەکان.
بەپێچەوانـــەوە تاكەكانـــی کۆمەڵگـــە كـــە ئاســـتی رۆشـــنبیریان 
ــەری  ــێ کاریگـ ــا دەتوانـ ــی میدیـ ــام و ناوەڕۆکەکانـ ــە، پەیـ نزمـ
لەســـەر هەســـت وســـۆزیان بـــکات ورای ئـــەوان بـــەو شـــێوەیە 
ئاڕاســـتە بـــکات کـــە ئامانجەکانـــی جێبەجـــێ دەکات، ئەمـــەش 
دەمانباتـــەوە بـــۆ الی یەکێـــک لەشـــێوازەکانی گۆڕینـــی رای 
گشـــتی کـــە بریتییـــە لـــە شـــێوازی بەکارهێنـــان ووروژاندنـــی 

هەســـت وســـۆز. 
ئـــەم شـــێوازەش لـــەو کۆمەڵگایانـــە زیاتـــر بـــەکار دێـــت کـــە 
هـــەژارن یـــان ئاســـتی خوێنـــدەواری و رۆشـــنبیرییان نزمـــە. 
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میدیـــای ئاڕاســـتەکراو بـــۆ جەمـــاوەری دیاریکـــراو هەڵدەســـتێ 
لـــە  ئـــەم جـــۆرە  بـــە درووســـتکردنی کاریگـــەری لەســـەر 

وەرگـــر، بەمەبەســـتی ســـوود وەرگرتـــن لێیـــان.
ئەرەســـتۆ لـــە کتێبەکـــەی بەناونیشـــانی هونـــەری رەوانبێـــژی 
لـــە پرۆســـەی  البالغـــة« ســـێ بنەمـــا دەخاتـــە روو  »فـــن 
ــام -  ــرەر- پەیـ ــە )نێـ ــە لـ ــە بریتییـ ــار، کـ ــکردنی گوتـ پێشکەشـ
وەرگـــر(  ئـــەو بـــاوەڕی وایـــە پێویســـتە پەیامـــەکان کاریگـــەر 

ــر. ــەر وەرگـ ــن لەسـ ــەر بـ وباوەڕپێهێنـ
ئـــەو  كـــە  دەخاتـــەڕوو  ئـــەوە  گریمانـــەی  تیـــۆرە  ئـــەم 
زانیاریانـــەی دەزگاكانـــی راگەیانـــدن بـــۆ خەڵـــك دەیگوازنـــەوە، 
بۆشـــایی لەنێوان كەســـەكان دروســـت دەكات. وئەو كەســـانەی 
رۆشـــنبیرن زیاتـــر ســـوود لـــە زانیارییـــەكان وەردەگـــرن، بـــەاڵم 
ئەوانـــەی نەخوێنـــدەوارن یاخـــود ئاســـتی رۆشـــنبیرییان نزمـــە، 

ـــرن. ـــەكان وەرناگ ـــەی زانیاریی ـــە زۆرب ســـوود ل
لێـــرەدا چەنـــد فاكتەرێـــک هـــەن کـــە كاریگەریـــان هەیـــە لـــە 
ســـەر درووســـتبوونی بۆشـــایی زانیـــن الی تـــاک، یەکێـــک 
لـــەوان جـــۆری ئـــەو بابەتەیـــە کـــە پێشکەشـــدەکرێت لەالیـــەن 
ئامرازەکانـــی میدییـــاوە بـــۆ جەمـــاوەر و وەرگـــر، توێژینـــەوەكان 
ئـــەوە دەخەنـــە روو کـــە بۆشـــاییەکە پتـــر لـــە نـــاوەڕۆک وبابەتـــە 

ـــت. زانســـتییەكان درووســـت دەبێ
ــە  ــەری هەیـ ــەش کاریگـ ــودی ئامرازەکـ ــەوەش خـ ــڕای ئـ وێـ
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لـــە درووســـتکردنی ئـــەم بۆشـــاییە، )تیچینـــۆر( ئامـــاژە بـــە 
رۆڵـــی رۆژنامـــە وگۆڤـــار دەكات لـــە دروســـتبوونی بۆشـــایی 
ــن، چونكـــە تەنهـــا خوێنـــدەوارەكان لـــە چاپەمەنییـــەکان  زانیـ
ــە  ــە بابەتەکـ ــاک بـ ــژەی بایەخدانـــی تـ ــن.  رێـ ســـوودمەند دەبـ
هەرچەنـــدە بابەتـــەكان لەنێـــوان خەڵكێكـــی زۆر جێـــی بایـــەخ 
بـــن، بۆشـــاییەكە كـــەم دەبێتـــەوە، بـــەاڵم ئەگـــەر بایەخـــدان 
ــا لەالیـــەن خەڵكێكـــی كەمـــەوە بێـــت، ئـــەوا  ــە تەنهـ بـــەو بابەتـ

بۆشـــاییەكە زیاتـــر دەكات.
ئـــەم بایەخدانـــە لـــەڕووی سۆســـیۆلۆژییەوە گرنگـــی خـــۆی 
هەیـــە، چونکـــە راســـتەوخۆ وەرگـــر هەســـەت دەکات ئـــەو 
ئامـــرازەی روبـــەڕووی دەبێتـــەوە، یـــان ئـــەو پەیامـــە ئاڕاســـتەی 
ئـــەو کـــراوە گوزارشـــت لەخواســـت ویســـتی ئـــەو دەکات، یـــان 

بۆشـــاییەکانی پردەکاتـــەوە. 
تیـــۆرە ئامرازەکانـــی راگەیانـــدن وێـــڕای  ئـــەم  پێـــی  بـــە 
بانگەشـــە بـــۆ کاندیـــدەکان لەكاتـــی هەڵبژاردنەكانـــدا، ئەرکـــی 
بەمەبەســـتی  دەگـــرن،  لەخـــۆ  پەیامـــەکان  باڵوکردنـــەوەی 
هۆشـــیاركردنەوەی دەنگـــدەر لەبـــارەی چۆنییەتـــی دەنگـــدان، 
مافـــی دەنگـــدان، جۆرەكانـــی  فەلســـەفەی  روونكردنـــەوەی 
بەشـــداریكردن لەهەڵبـــژاردن، چۆنییەتـــی دیاریكردنـــی نوێنـــەر، 
ئەژماركردنـــی رێـــژەی دەنگـــەكان، جگـــە لـــەوە دەیـــان زانیـــاری 
ســـەبارەت بـــە دروســـتكردنی حكومـــەت وپەرلەمـــان ورۆڵـــی 
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ــی.  ــداریكردنی سیاسـ ــك بۆبەشـ ــی خەڵـ ــە هاندانـ ــەكان لـ حزبـ
بۆیـــە ئـــەو هۆشـــیاركردنەوەیە ســـوود بـــە بەشـــداربووان 
دەگەیەنێـــت لەپرۆســـەی هەڵدەبژاردنـــی نوێنەرانـــی خۆیـــان 
بەشـــێوەی گونجـــاو، بـــەاڵم ئـــەو تاكانـــەی ئاســـتی رۆشـــنبیرییان 
نزمـــە، بـــە رێژەیەكـــی كـــەم لەپرۆســـەی هۆشـــیاریكردنەوەدا 
ــە  ــدا دەكەونـ ــار لەهەڵبژاردنـ ــە زۆرجـ ســـوودمەند دەبـــن، بۆیـ

ژێـــر بـــاری كاریگـــەری ســـۆزەوە. 
ــتییەکی  ــیاری پێویسـ ــی هۆشـ ــەوە بوونـ ــەم روانگەیـ ــەر لـ هـ
ــەی  ــی پێناسـ ــە بەکورتـ ــە، بۆیـ ــی کۆمەڵگـ ــۆ تاکەکانـ ــە بـ گرنگـ
دەکەیـــن وئـــەو ئاســـتەنگانەی کـــە دەبنـــە رێگـــر لـــە پێـــش 

روو: دەخەینـــە  هۆشـــیاری 
کردنـــی  دەرک  جەمـــاوەری  هوشـــیاری  لـــە  مەبەســـت 
تاکەکانـــی کۆمەڵگەیـــە بـــەو روداوانـــەی کـــە لـــە ژینگـــەی 
بێـــت  سیاســـی  لەبـــواری  چـــی  رودەدات،  دەورووبـــەری 
یـــان کۆمەاڵیەتـــی یـــان ئابـــووری، رۆشـــنبیری وکلتـــووری 
هتـــد...،  وێـــڕای بەئاگابوونـــی تـــاک وجەمـــاوەر لـــە ئـــەرک 
ــاوەرەن  ــەو جەمـ ــیار ئـ ــارەی هۆشـ ــە جەمـ ــان. بۆیـ ومافەکانیـ
کـــە بەرپرســـیارێتی خۆیـــان دەزانـــن وئـــەو بەرپرســـیارێتییە 
دەگرنـــە ئەســـتۆ بـــە ئامانجـــی بەشـــداریکردن لـــەو پرۆســـانەی 

کۆمەڵگـــە بـــەرەو پێشـــکەوتن دەبـــات.
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شێوازى خستنەڕوى راستییه كان:
كارى ســـه ره كى راگه یانـــدن له خســـتنەڕوى راســـتییه كاندا 
هه نـــگاوه   بـــه م  وراگه یانـــدن  به رجه ســـته ده كات  خـــۆى 
خـــۆى لـــه  پڕۆپاگەنـــدە جیاده كاتـــه وه . ئـــه و راى گشـــتیه ى 
كه بـــه م شـــێوازه  دروســـت ده بـــێ پته وتـــرو درێژخایه نتـــرو 
ـــە وه   ـــۆگ و قه ناعـــه ت و زانیاریی ـــه  دیال ـــه  ل ـــره ، چونك كاریگه رت

پێكهاتـــووه و دوور بـــووه  لـــه  فرتوفێـــڵ و درۆو ده له ســـه .
ــکاری  ــۆ گۆرانـ ــدەرە بـ ــا هانـ ــە میدیـ ــان وایـ ــژەران پێیـ “توێـ
ـــی  ـــۆ هەبوون ـــەدا وهـــاوکارە ب وچاکســـازی سیاســـی لەکۆمەڵگ
ـــب  ـــاوەر”.) حبي ـــۆ جەم ـــەکان ب ـــە خســـتنەرووی بابەت ـــی ل روون

ــي، ٢٠١٢(  كركوكـ
لێـــره دا ده كـــرێ وه ك نمونـــه  بـــاس لـــه و هه وااڵنـــه  بكه یـــن كـــه 
ـــى  ـــه ن ده زگاى راگه یاندن ـــى كوردســـتاندا له الی  له شۆڕشـــى گه ل
ـــۆدا  ـــزى پێشـــمه رگه وه  لەڕادی شۆڕشـــه وه  له ســـه ر چاالكـــی هێ
باڵوده كرایـــه وه ، ژمـــاره ى شـــه هیده كان و زیانه كانـــى الیه نـــى 
به رامبـــه ر وه ك خـــۆى چـــۆن هه بـــوو ده خرایـــه  رو، ئه مـــه ش 

ببـــوه  مایـــه ى متمانـــه ى زۆربـــه ى خه ڵـــك.
شێوازى به الدابردنى سه رنجى جه ماوه ر:

بابه تێكـــدا  لـــه ده ورى  گشـــتى  رای  ئه گـــه ر  له حاڵه تێكـــدا 
زۆرجـــار  رایـــه   ئـــه و  به الدابردنـــى  بـــۆ  كۆبوبێتـــه وه ، 
راگه یانـــدن  وكه ناڵه كانـــى  وحكومه تـــه كان  سیاســـه تمه داران 
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هه ڵده ســـتن بـــه  وروژاندنـــى بابه تێكـــى تـــر كه گرنگییه كـــه ى 
كه متـــر  تـــر  له بابه ته كـــه ى  هیچـــى  یاخـــود  زیاتـــره   یـــان 
زۆرتریـــن  ســـەرەوە  چوارشـــێوازه ى  ئـــه و  بـــه اڵم  نییـــه ، 
تاڕادەیەکـــى  كاریگه رییه كه شـــیان  هه یـــه و  به كارهێنانیانـــى 

به رچاوتـــره . زۆر 

شێوازى خستنەروى به رنامه ى پۆزه تیفى سنوردار:
سیاســـەت مـــەداران دەرك بەتایبەتمەنـــدی ئـــەم شـــێوازە  
دەکـــەن لـــە گۆڕینـــی ئاڕاســـتەكانى راى گشـــتى، هـــەر بۆیـــە 
هـــەوڵ دەدەن کـــە رەزامەنـــدى وپشـــتیوانیكردنى دەنگـــدەران 
بـــەدەس بهێنـــن لەڕێگـــەى باڵوکردنـــەوەى ئـــەو بەرنامەیـــان کـــە 
دەبنـــە هـــۆى گەشـــبینی دەنگـــدەران بـــۆ ئاینـــدە، بەمەبەســـتى 

بەدیهێنانـــى زۆرتریـــن كاریگـــەرى لەســـەر راى گشـــتى  

شێوازى خوڵقاندنى قه یران:
مەبەســـت لـــە شـــێوازى خوڵقاندنـــى قه یـــران کـــە بەیەکێـــک 
لـــە شـــێوازە نوێیـــەکان دادەنرێـــت لـــە گۆڕینـــی رای گشـــتی، 
ئامانجـــی  بـــە  بارودۆخـــە  و  روداو  هەنـــدێ  قۆســـتنەوەی 
ــە  ــتی کـ ــەر رای گشـ ــە سـ ــک کار بکاتـ ــتکردنی قەیرانێـ دروسـ
ئەنجامـــدەری  یاخـــود الیەنـــی  بەبەرژەوەنـــدی  دەوڵـــەت  

ــت. ــی بێـ ــە کۆتایـ کارەکـ
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شێوازى ترس تۆقاندن:
ئـــەم شـــێوازە پشـــت دەبەســـتی  بـــە قۆســـتنەوەی پاڵنەرەکانـــی  
و  ئاســـوودە  ژیانێکـــی  لـــە  تـــاک  ئـــارەزووی  و  ئارامـــی 
ســـەقامگیر، بۆیـــە هەنـــدێ لـــە واڵتـــان میدیـــا بەکاردەهێنـــن بـــۆ 
وروژاندنـــی هەســـتی ترســـاندن تۆقانـــدن بـــۆ کارکردنـــە ســـەر 
ـــی دور لەڕاســـتی  ـــەوەی هەواڵ ـــاوەر لەمـــەودای باڵوکردن جەم

و درۆ و زیادەڕۆیـــی تیاکـــراو.
شـــێوازى به كارهێنانـــى دەنگـــۆ -الشـــائعە: عامـــر حســـن 
ـــەم شـــێوەیە باســـی  ـــی راى گشـــتى،  ٢٠١١. ب ـــە کتێب ـــاض، ل في

دەنگـــۆ دەکات.
ـــوون  ـــە ئاوێتەب ـــە ل ـــە ك ـــەو دەرئەنجامەی ـــۆ: یەكســـانى ئ دەنگ
وپێكـــدادان یـــان گرێدانـــی نێـــوان هـــەر دوو رەگەزەكـــەى 
لێڵـــى وگرنگـــى دێتـــە ئـــاراوە، ئەگـــەر ســـەرچاوەكەى نادیـــار 
بێـــت بـــەاڵم گرنـــگ نەبێـــت لـــەو ناوەنـــدەى باڵودەبێتـــەوە، 
ئـــەو كاتـــە هیـــچ دەنگۆیـــەك دروســـت نـــاكات، یـــان بابەتێـــك 
كاتـــدا  هەمـــان  لـــە  بـــوو،  وئاشـــكرا  رون  ســـەرچاوەكەى 
ـــاكات. ـــەك دروســـت ن ـــچ دەنگۆی ـــە هی ـــەو كات ـــوو ئ ـــش ب گرنگی
بـــۆ ئـــەوەی بابەتێـــک ببێـــت بـــە دەنگـــۆ پێویســـتە دوو الیەنـــی 

ســـەرەكى لەخـــۆ بگرێـــت کـــە بریتییـــە لـــە: 
- لێڵـــی: ئەویـــش بـــێ بەڵگەیـــە یـــان بـــێ ســـەرچاوەیە یـــان 

بـــێ پاســـاوێكى روونـــە. 
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بـــەو  ســـەبارەت  گرنگـــە  بابەتێكـــى  ئەویـــش  گرنگـــى،   -
ــدا بـــاڵو دەبێتـــەوە . ــە ئـــەو پڕۆپاگەندەیـــەى تێـ ناوەنـــدەى كـ
ســـەرەڕاى ئـــەم دوو الیەنـــە چەنـــد الیەنێكـــی دیکـــەی الوەکـــی 

هەیـــە زانایـــان پێیـــان وایـــە کـــە:
ــتە بابەتەکـــە زارەکـــی بێـــت واتـــە لەڕێگـــەی زارەوە  پێویسـ
یـــان زمانـــەوە بـــاڵو ببێتـــەوە، بۆیـــە ئامـــاژە بـــەوە دەکـــەن، كـــە 
ـــە  ـــەوە، زۆربـــەى جـــار ب دەنگـــۆ بەشـــێوەی نووســـین باڵونابێت
زارەكـــى باڵودەبێتـــەوە، بـــەاڵم لـــە ئەنجامـــی ســـەرهەڵدانی تـــۆڕە 
کۆمەاڵیەتییـــەکان، لـــە ئێســـتادا دەیـــان بابەتـــی گرنـــگ دەبینیـــن 
ـــە کەســـییەکانەوە  ـــە ئەکاونت ـــەن ول ـــۆ درووســـت دەک ـــە دەنگ ک
ـــە پرۆســـەی  ـــەو کەســـانەی ب ـــە ئ ـــر، ک ـــۆ یەکت ـــەوە ب دەگوازرێن
ــە  ــیان لـ ــتن خـــودی خۆشـ ــە هەڵدەسـ باڵوکردنـــەوەی بابەتەکـ
ـــان لەڕاســـت  ـــڕای بێئاگایی ـــاگان، وێ ـــە بێئ ســـەرچاوەی بابەتەک
ـــڕى،  ـــەوە. الیەنـــی كورتبـ ـــان کردەت ـــەوەی باڵوی ودرووســـتی ئ

ـــن. ـــژ نی ـــن ودوور ودرێ ـــەى جـــار دەنگـــۆكان كورت زۆرب
گەشـــەكردنى  وهۆكارەكانـــى  ســـەركەوتن  مەرجەكانـــى 
دەنگـــۆ واتـــە وات )الشـــائعة - االشـــاعة( چەنئاییـــن هـــۆكاری 

ــە: ــە بریتییـــن لـ ــتەوەیە، کـ ــە پشـ لـ
- كەمـــى یـــان نەبوونـــى زانیـــارى پێویســـت ســـەبارەت بـــە 
بابەتەكـــە دەبێتـــە یارمەتیـــدەر بـــۆ خولقاندنـــى بـــارودوخ و كـــەش 
و هەوایەكـــى لەبـــار بـــۆ ســـەركەوتن و باڵبوونـــەوەى دەنگـــۆكان.
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- نەبوونـــى راشـــكاوى و شـــەفاقیەت و دانوســـتاندن لەنێـــوان 
دەســـتەاڵتدار وهاوواڵتییاندا.

- بۆشایی کات ودەست بەتاڵى دەبێتە مایەى زەمینەسازى 
بۆ دروستبوونى دەنگۆ.

-  نەخوێنـــدەوارى ورەگـــەز وتەمـــەن، زەمینەیەكـــى لەبـــار 
دروســـت دەكات بـــۆ ســـەركەوتنى دەنگـــۆ.

بـــۆ بەگژداچوونـــەوەى دەنگـــۆ چەنـــد رێـــگا و شـــێوازى 
پێویســـتە هەبێـــت: جۆراوجـــۆر 

- دۆزینـــەوەى هەلـــى كار كـــردن بـــۆ بێكار و ئافرەتان، لەگەڵ 
دەستەبەری یانە بۆ جێی حەوانەوەى خانەنشینەكان.

ــارى بـــۆ روبەڕوبونـــەوى  ــە زانســـت و زانیـ ــدان بـ - گرنگیـ
نەزانـــى ونەخوێنـــدەوارى .

- پتەوكردنـــى بـــوارى ئەمنـــى بەتایبـــەت لـــەو بابـــەت و 
بـــە ســـەروەرى و ئاســـایش  كـــە پەیوەنـــدى  زانیاریانـــەى 

هەیـــە. هاوواڵتیـــان  و  واڵت  شـــكۆى  نیشـــتیمانى 
- فەراهەم كردنى زانیارى راست و دروست و باڵوكردنەوەى 

راستییەکان.
- باڵوكردنـــەوەى گیانـــى تەبایـــی وبرایەتـــى و گفتوگـــۆ 
ئەوانـــەى  و  كاربەدەســـتان  لەنێـــوان  راشـــكاوانە  كردنـــی 

دەکـــەن. کار  لەگەڵیـــان 
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تێبینیکردنـــی  لـــە  بریتییـــە  گشـــتی  رای  چاودێریکردنـــی 
جوڵـــە و رەفتـــاری تـــاک وگروپـــەکان ســـەبارەت بـــەو کار 
ــەی  ـــەو رەفتارانـ ــی دەدەن، وئ ــەی ئەنجامـ ـــەرک چاالکییانـ وئ
دەینوێنـــن. لەگـــەڵ ئـــەوەی مافـــی ئـــازدی رادەربڕیـــن وئـــازادی 
بەپێـــی  وباڵوکردنـــەوە  پەخـــش  وئـــازادی  رۆژنامەگەریـــی 
جاڕنامـــە وپەیماننامـــە نێودەوڵەتییـــەکان یەکالیـــی کراوەتـــەو، 
کـــە مافێکـــە لەمافەکانـــی مـــرۆڤ، بـــەاڵم هەندێـــک لـــە دەســـەاڵت 
وحکومەتـــەکان ئـــەم مافـــە پێشـــێل دەکـــەن وهیـــچ بایەخێکـــی 
بۆدانانێـــن وپەنـــا دەبەنـــە بـــەر سانســـۆرکردنی بـــۆ بەدیهێنانـــی 

بەرژەوەندییەکانیـــان.
وردبینـــەوە  چاودێریکـــردن  پرۆســـەی  لـــە  ئەگـــەر 

چاودێریکردن و رای گشتی
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ـــی کار  ـــی ونەرێن ـــە دوو ئاڕاســـتەی ئەرێن ـــە ب ـــت ک دەردەکەوێ
دەکات:

تاقـــم  ئـــەو  کاری  لـــە  رێگـــرە  ئەرێنـــی:  چاودێـــری    -
وگرووپانـــەی دەبنـــە هـــۆی نانـــەوەی پشـــێوی وناتەبایـــی 

تیرۆریســـتی.  کاری  وئەنجامدانـــی  کۆمەاڵیەتـــی 
-  چاودێـــری نەرێنـــی: مەبەســـت لێـــی سانســـۆرکردنی رای 

گشـــتییە.
)حامد عبدالماجد القوسی( بەم جۆرە پێناسەی چاودێری 

نەرێنی دەکات:
سانســـۆر: پرۆســـەیەکی نەرێنییـــە مەبەســـت لێـــی رێگـــە گرتنـــە 
لـــە کار وچاالکـــی تـــاک وگروپـــەکان کەبەهۆیـــەوە رای گشـــتی 
دروســـت دەبێـــت، ئامانجـــی سانســـۆرکردنی رای گشـــتییە، 
ــەی  ــع وروداوەکان لەڕێگـ ــێواندنی واقـ ــۆی شـ ــە هـ ــە دەبێتـ کـ
قەدەغەکـــردن ورێگـــری کـــردن وحەرامکـــردن وســـزادان«. 

)شـــوکری رفیـــق، ١٩٩١(.

شـــێوەکانی چاودێـــری وەک ئـــەوەی لـــە توێژینەوەیەکـــی 
)طـــاش عبدالقـــادر،١٩٩٨( هاتـــووە دەخەینـــەروو:

لـــەڕوی پەیوەنـــدی بـــە دەســـەاڵتی سیاســـی وحوکمڕانـــەوە 
ـــۆر: ـــۆ دوو ج ـــت ب ـــەش دەبێ ـــری داب چاودێ

کـــە  چاودێریـــەی  لـــەو  بریتییـــە  حکومـــی:  چاودێـــری   -
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حوکمـــڕان  سیاســـی  دەســـەاڵتی  ئامرازەکانـــی  لەڕێگـــەی 
ودەزگاکانییـــەوە ئەنجـــام دەدرێـــت، وپێکهاتەیەکـــی ســـەرەکییە 

لـــە پێکهاتەکانـــی هەژمـــوون.
بـــۆ ئەمـــەش نموونـــەی یاســـا بـــە واتـــا فراوانەکـــەی کـــە 
یاســـادانان ونەریتـــی ســـەپاو دەگرێتـــەوە بـــەو پێیـــەی ئامـــرازی 

ــی. ــەرەکی پراکتیزەکردنییەتـ سـ
- چاودێـــری نـــا حکومـــی: ئـــەو چاودێریەیـــە کـــە کۆمەڵـــگا 
لەســـەر دەســـەاڵتی حوکمـــڕان پەیـــڕەوی دەکات لەڕێگـــەی 
گوزارشـــت کـــردن لـــە رای گشـــتی ســـەبارەت بـــە پرســـە 
ـــی یاســـادانان  ـــەی ئەنجومەنەکان ـــان لەڕێگ جۆراوجـــۆرەکان، ی

ونوێنـــەران ودامەزراوەکانـــی کۆمەڵگـــەی مەدەنییـــەوە.
رای گشـــتی وەک ســـزایەکی ناڕێکخـــراوە بـــۆ دەســـەاڵتی 
حوکمـــڕان لەکاتێکـــدا البـــدات یـــان هەڵـــە بـــکات لـــە پەیڕوکردنـــی.

چاودێری لەڕووی بابەتەوە دابەش دەبێ بۆ ئەم جۆرانە:
- چاودێـــری رێگـــر- الرقابـــە المانعـــة:  بریتییـــە لـــەو جـــۆرەی 
ــەکان  ــی چاپەمەنییـ ــی کۆنترۆڵکردنـ ــە لەئەنجامـ ــری، کـ چاودێـ
رۆژنامەگـــەری  لەســـەر  چاودێـــری  بۆنموونـــە  بەدیدێـــت، 
دەرچوونـــی  بـــە  نـــەدان  مۆڵـــەت  یـــان  رێگـــری  لەڕێگـــەی 
لەالیـــەن الیەنـــی پەیوەندیـــدار بەمەبەســـتی رێگیـــری کـــردن لـــە 

باڵوکردنـــەوە.
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ــە  ــەدان بـ ــاردنەوەی بابەتـــەکان وکۆنترۆڵکردنـــی، رێگەنـ شـ
باڵوکردنـــەوە، دەســـت تێـــوەردان لـــە زیـــاد وکـــەم کردنـــی 
لەچاودێـــری  جـــۆرە  ئـــەم  ودەســـکاریکردنی،  وتـــارەکان 
لەســـەرچاوەوە پەیـــڕەو دەکرێـــت، یاســـا ئـــەم بابەتـــە بـــۆ 
سیاســـییەکان  ئیعتیبـــارە  رێکدەخـــات،  دیاریکـــراو  کاتێکـــی 

رۆڵـــی کاریگـــەر دەگێـــڕن لـــەم بابەتـــەدا.
ـــە  ـــە جۆرێک ـــە: ئەم ـــە الالحق ـــری پاشـــوەخت –الرقاب - چاودێ
لـــە چاودێـــری کـــە دواتـــر پەیـــڕەو دەکرێـــت، بـــەو واتایـــەی کـــە 
کاتـــێ جـــۆری یەکـــەم لـــە چاودێـــری چـــاالک بێـــت، پێویســـت 
بـــە بوونـــی جـــۆری دووەم نـــاکات، کەواتـــە بوونـــی ئـــەم 
جـــۆرە پەیوەســـتە بـــە نەبوونـــی یـــان چـــاالک نەبوونـــی جـــۆری 

یەکەمـــەوە.
زارەکـــی  هۆشـــداریدانی  جـــۆرە  ئـــەم  نموونەکانـــی 
رێگرتـــن  وەکـــو  ســـزا  شـــێوازەکانی  وبەکارهێنانـــی 
لەباڵوبوونـــەوە لـــە رۆژنامەکانـــدا، ســـەرباری ســـزادانی مـــادی 

کـــردن.  وبەنـــد 
تاکـــەکان لـــەم جـــۆرە چاودێرییـــە دەترســـن، بۆیـــە خۆیـــان 
وەکـــوو  سانســـۆری(  )خـــود  خۆیـــان  چاودێـــری  دەبنـــە 

وحزبییـــەکان.  حکومـــی  رۆژنامـــە  سەرنووســـەری 
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جۆرەکانـــی چاودێـــری کاریگـــەری دەبێـــت لەســـەر رای 
دروســـتبوونی: قۆناغەکانـــی  وهەمـــوو  گشـــتی 

یەکێـــک لـــەو جۆرانـــی چاودێـــری کـــە لەســـەر رای گشـــتی 
پەیـــڕەوو دەکرێـــت بریتییـــە لـــە:

وگوزارشـــتکردن  قســـەکردن  ئـــازادی  چاودێریکردنـــی   -
لـــە بیـــروڕا: ئەمـــەش دەســـەاڵتی سیاســـی حوکمـــڕان لەســـەر 
پەیـــڕەوی دەکات  یـــان دەســـتەیەکی دیاریکـــراو  گۆمەڵگـــە 
لەڕێگـــەی ئامـــرازی جۆراوجـــۆرەوە، بەمەبەســـتی کپکردنـــی 

ــەاڵت. ــەدا وکاری دەسـ ــە ئـ ــاڕازی لـ ــازاد ونـ ــی ئـ دەنگـ
ـــی  ـــری لەســـەر گوزارشـــتکردنی ئاســـایی:  بەتایبەت - چاودێ

کاریگەریی چاودێری لەسەر هەموو قۆناغەکانی رای گشتی
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لەنـــاو  دەریدەبـــڕن  را  ســـەرکردەکانی  دەربڕینانـــەی  ئـــەو 
وڕۆڵـــی  توانـــا  بـــۆ  دەگەڕێتـــەوە  ئەمـــەش  کۆمەڵگـــەدا، 
ســـەرکردەکانی را لـــە نـــاو کۆمەڵـــگا وئـــەو پێگەیـــەی هەیانـــە 
بـــە مەســـتی رێگـــری کـــردن لـــە درووســـتکردنی رای گشـــتی 

جەمـــاوەری.
-چاودێـــری قســـە ووتـــارە گشـــتییەکانی تاکـــەکان لەنـــاو 
ــی  ــری لێدوانـ ــڕای چاودێـ ــتییەکان: وێـ ــەوە گشـ ــۆڕو کۆبونـ کـ
ســـەرکردەکانی را کـــە گوزارشـــت لـــە هەڵوێســـتی هێـــزی 
کۆمەاڵیەتـــی وسیاســـی دیاریکـــراو دەکات، کـــە لەســـەرەوە 

ــرد. ــێ کـ ــان پـ ئاماژەمـ
پرۆســـەی چاودێریکـــردن تەنهـــا کەســـانی ئاســـایی ناگرێتەوە، 
بەڵکـــو ئـــەم کارە دەگوازرێتـــەوە بۆنـــاو هۆڵـــی پارلەمانیـــش، 
ـــی  ـــی ئەندامان ـــە چاودێـــری گفتوگۆکان دەســـەاڵت هەڵدەســـتێ ب
ـــاوەر دەکات  ـــە رای گشـــتی جەم ـــە گوزارشـــت ل ـــان، ک پەرلەم
بـــەو پێیـــەی ئـــەوان نوێنـــەری گەلـــن ورەخنـــە لـــەو بڕیارانـــە 
ـــەو  ـــر ل ـــەش زیات ـــن، ئەم ـــدا نی ـــدی گەل ـــە لەبەرژەوەن ـــرن ک دەگ
واڵتانـــە روو دەدات کـــە فـــرە رەنـــگ وفـــرە دەنـــگ وفـــرە 

حزبییـــە .
چاودێـــری لەســـەر ئـــازادی نوســـین وباڵوکـــراوەکان، لەبـــەر 
ئـــەوەی ئـــەو باڵوکراوانـــە بەشـــدارن لـــە دروســـتکردنی رای 

ـــەوە: ـــە دەگرێت ـــەم خااڵن ـــەش ئ گشـــتی، ئەم
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- چاودێـــری لەســـەر رۆژنامـــەو گۆڤـــار وباڵوکـــراوەکان: 
ئـــەم جـــۆرە چاودێـــری یاســـادانانە کـــە کاری رۆژنامەوانـــی 
رێکدەخـــات، لەســـەرەتای پێدانـــی مۆڵەتـــی دەرچونـــەوە تـــا 
بابەتانـــەی  ئـــەو  ناوەڕۆکـــی  لەســـەر  چاودێـــری  دەگاتـــە 
کـــە بـــاڵو دەبنـــەوە لەڕێگـــەی دانانـــی دەقـــی یاســـایی کـــە 
ـــەواڵ  ـــەوەی ه ـــۆ باڵوکردن ـــکات ب ـــاری ب ـــان ســـزا دی ـــری ی رێگ
ـــۆ  ـــە سیســـتمێکەوە ب ـــراو، ئەمـــەش ل ـــی دیاریک ـــەو کۆمێنت ووێن
سیســـتمێکی تـــر دەگۆڕدرێـــت، هەروەهـــا چاودێـــری ناوخۆیـــی 
خـــودی لـــە رۆژنامـــەدا، ئەمجـــۆرەش ئەوەیـــە کـــە خـــودی 

رۆژنامەکـــە یـــان خاوەنەکـــەی بـــەم کارە هەڵدەســـتێت.
خولییـــەکان  وباڵوکـــراوە  کتێـــب  لەســـەر  چاودێـــری   -
)دەوری(:  دەســـەاڵت بـــۆی هەیـــە دەســـت بەســـەر کتێبێکـــدا 
کـــۆی  لەبازارەکانـــدا  یـــان  باڵوکردنـــەوەی  پێـــش  بگرێـــت 
بکاتـــەوە بەهـــەر هۆیەکـــەوە بێـــت، هەروەهـــا دەشـــتوانێت بـــە 
ــدی  ــە ناوەنـ ــۆرە چاودێرییـ ــەم جـ ــکات، ئـ ــەو کارە بـ ــی ئـ نهێنـ

چـــاپ یـــان باڵوکردنـــەوە پەیـــڕەوی دەکات.                                                  
- چاودێـــری لەســـەر بەرهەمهێنانـــی فیلـــم وشـــانۆ وهونـــەرە 
گشـــتییەکان ونمایشـــکردنی:  ئـــەم جـــۆرەش لەســـەر هونـــەر 
دەســـەپێنرێت لەپێنـــاو پاراســـتنی بەهـــاو نەریتەکانـــی کۆمەڵگـــە، 
چونکـــە ســـینەما توانایەکـــی گـــەورەی هەیـــە لەباڵوکردنـــەوەی 
پەیامـــی جـــۆراو جـــۆر وشـــێواندنی راســـتییەکان وگەورەکردنی 
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حاڵەتـــە نەرێنییـــەکان بەتایبـــەت لەواڵتانـــی تـــازە پێگەشـــتوو، 
لـــە هەمـــان کاتـــدا دەســـەاڵت وسیســـتمی سیاســـی ئـــەم جـــۆەرە 
لـــە چاودێـــری بەمەبەســـتی قۆرخکـــردن و رێگەگرتـــن لـــە 
پەخشـــکردنی فیلـــم بەمەبەســـتی سیاســـی بەکاردێنێـــت دژی 

ـــد. ـــک ... هت ـــروپ وئاینێ ـــان گ ـــەوە ی نەت
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ـــه   ـــه  كـــردن وشـــێوازه كانى پێوان ـــە گرنگـــی پێوان ســـەبارەت ب
ـــى رای گشـــتى ســـەرچاوەی جـــۆراو جـــۆر بەردەســـتن،  كردن
لێـــرەدا ســـود لەهەندێـــک لـــەو ســـەرچاوانە وەردەگریـــن لەوانـــە) 
جـــان ســـتوتزل واالن جیـــرار،.١٩٨٢ احمـــد زکـــی بـــدوی، ١٩٨5. 
ـــی،  ـــار التهام ـــدە سمیســـم، ١٩٩٢. مخت ـــدر، ١٩٩٧. حمی ـــد ب احم
ـــاب،  ـــر حج ـــد منی ـــد حســـین، ١٩٧٧. محم ١٩٨٢.  ســـەمیر محم

. )....١٩٨٨
 ســـەبارەت بـــە چەمکـــی پێوانەکردنـــی ئاڕاســـتەکانی رای 
گشـــتی ئنســـکلۆپیدیای نێودەوڵەتـــی زانســـتە کۆمەاڵیەتییـــەکان 
ــەوە  ــە واڵمدانـ ــە لـ ــەی دەکات: »بریتییـ ــێیوەیە پێناسـ ــەم شـ بـ

گرنگی پێوانه كردن وشێوازه كانى پێوانەكردنى رای گشتى
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وفیدباکـــی تاکـــەکان لەڕێگـــەی دەربڕینـــی وشـــە وگوزارشـــتە 
ــدا«. ــی چاوپێکەوتنـ ــەوە ە دۆخـ دیاریکراوەکانـ

هەندێکـــی تـــر ئـــەم پێناســـەیە بـــۆ ئـــەم چەمکـــە دەخەنـــەروو: 
نەریـــت  لـــە  لێکۆڵینـــەوە  بـــۆ  ئامرازێـــک  لـــە  بریتییـــە   «
ـــردار  ـــەودای پەرچەک ـــە م ـــەکان، ل ـــاک وگرووپ وپێشـــینەکانی ت
بـــە  کـــە  وپرســـیارانەی  برگـــە  ئـــەو  بـــۆ  وەاڵمەکانیـــان  و 
شـــێوەیەکی زانســـتی دارێـــژراون، ئەمـــەش رێـــگا بـــۆ ئـــەو 
الیەنانـــە ویاســـادانەران روون دەکاتـــەوە کـــە مەبەســـتیانە 
لـــە بـــار ودۆخـــی رای گشـــتی ئـــاگادار بـــن  بەشـــێوەیەکی 
ورد، ســـەبارەت بـــە مەســـەلەیەک یـــان پرســـێکی دیاریکـــراو 
ــە الوازەکان،  ــەوەی خاڵـ ــی دۆزینـ ــە ئامانجـ ــەکان، بـ ــە پرسـ لـ
جەمـــاوەر  ورۆشـــنبیرکردنی  فێرکـــردن  بـــۆ  وکارکـــردن 
بەمەبەســـتی دیـــاری کـــردن وتیشـــک خســـتنە ســـەر ئـــەو 
ـــاوەر دەســـتە  ـــوان پێداویســـتییەکانی جەم بۆشـــایینەیانەی لەنێ
ــەتمەدار  ــەدای سیاسـ ــێوازی کار وئـ ــۆی شـ ــەکان، بەهـ تایبەتـ
ـــووە،  ـــت یاخـــود درووســـت ب وســـەرکردەکان درووســـت دەبێ

کـــە دەبێتـــە پاڵنـــەر بـــۆ پێکهێنانـــی را وخواســـتەکانیان«.    
گشـــتی  رای  ئاڕاســـتەکانی  پێوانەکردنـــی  پرۆســـەی 
سیســـتمە  زۆربـــەی  لـــەالی  هەیـــە  زۆری  گرنگییەکـــی 
سیاســـییەکان، چونکـــە لـــەو رێگەیـــەوە بۆچـــون وهەڵوێســـتی 
هاوواڵتییـــان دەزانـــن ســـەبارەت بـــە مەســـەلە گرنگـــەکان، یـــان 
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ئـــەو بابەتانـــەی کـــە گرنگـــی زۆریـــان هەیـــە.
تەقلیدییەکانـــدا  لەکۆمەڵگـــە  گشـــتی  رای  ئاڕاســـتەکانی 
کۆمەڵگایانـــەی  ئـــەو  بەتایبـــەت  دەردەکەوێـــت  بەســـانایی 
کـــە هاوشـــێوەن، یـــەک نەتـــەوەن یـــان هەڵگـــری یـــەک بیـــرو 

بـــاوەڕن، سیاســـی بێـــت یـــان ئایینـــی.
کۆمەڵگـــەی  بەتاییبەتـــی  نوێیەکانـــدا،  لەکۆمەڵگـــە  بـــەاڵم 
گروپـــە  بەرژەوەنـــدی  لەنێـــوان  جیـــاوازی  ســـەرمایەداری 
جیـــاکان وپارتەکانـــدا دەردەکەوێـــت، بۆیـــە زانینی ئاڕاســـتەکانی 

ــە. ــان نییـ ــی ئاسـ ــتی کارێکـ رای گشـ
ئەنجامدانـــی   بـــۆ  ئـــاراوە  هاتـــە  پێویســـتییەک  لێـــرەدا   
توێژینـــەوەی زانســـتی بەمەبەســـتی دۆزینـــەوەی رێگایـــەک 
بـــۆ زانینـــی ئاڕاســـتەکانی رای گشـــتی، چونکـــە پێوانەکردنـــی 
ئاڕاســـتەکانی رای گشـــتی هۆکارێکـــە بـــۆ زانینـــی واقعـــی 

کـــردارەکان بـــە بارســـتایی خـــۆی. 
وێـــڕای ئـــەوەش دەبێتـــە هـــۆی زانینـــی را و زانینـــی ئاڕاســـتە 
بـــاوەکان وپێداویســـتی وئارەزوەکانـــی جەمـــاوەر، بەمەبەســـتی 
دابینکردنـــی پێداویســـتییەکانی جەمـــاوەر وبەدیهێنانـــی ویســـت 
وخواســـتەکانیان، بۆیـــە پرۆســـەی پێوانەکردنـــی ئاڕاســـتەکانی 
دەکات  لەزانیـــاری  زۆر  بڕێکـــی  دەســـتەبەری  کۆمەڵگـــە، 
لەبـــارەی پێکهێنەرەکانـــی رای گشـــتی وئاڕاســـتەکانی، کـــە 
ــاو  ــاری گونجـ ــی بڕیـ ــز لەوەرگرتنـ ــی بەهێـ ــە هاوکارێکـ دەبێتـ
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ــتەکردنی  ــتەکان وئاڕاسـ ــتییە بەردەسـ ــنایی راسـ ــەر رۆشـ لەبـ
ــتدا. رای گشـــتی بەئاقارێکـــی تەندروسـ

 لەالیەکـــی دیکـــەوە دەبێتـــە هـــۆی پێدانـــی زانیـــاری و را 
ــە  ــتی دەدات لـ ــە یارمەتـــی رای گشـ ــتەی پێویســـت کـ وئاڕاسـ

پرۆســـەی گەشـــەکردندا.
گشـــتى  رای  ئاڕاســـتەکانی  به پێوانه كردنـــى  گرنگیـــدان 
ــەی  ــەردو رۆژنامـ ــک هـ ــاڵى ١٨٢٤، کاتێـ ــۆ سـ ــه وه  بـ ده گه رێتـ
ئەمریکـــی ) هاریســـبۆرغ بانســـلفانیا و رابیـــگ ســـتار( بـــۆ جـــاری 
ــەی  ــان بەبۆنـ ــی دەنگدانیـ ــی دوو ئەزمونـ ــەم، ئەنجامەکانـ یەکـ
هەڵبژاردنەکانـــی ســـەرۆکایەتییەکانی ئەمریکایـــان باڵوکـــردەوە 
ـــردن دەدا،  ـــی و بازارک ـــە بازرگان ـــان ب ـــە گرنگیی ـــەو دەزگایان ئ
لەڕێگـــە ى ئه نجامدانـــى هه نـــدێ راوه رگرتنـــه وه ، رای گشـــتییان 
ـــان  ـــك، رای ـــواره  و خواســـت و ویســـتى خه ڵ ـــه و ب ســـه باره ت ب
ســـه باره ت بـــه كااڵكان وه رده گـــرت، بـــۆ ئـــەوەی خەڵکـــی بـــە 
ئـــارەزووی خۆیـــان بڕیـــار بـــدەن لەســـەر هەڵبـــژاردن وکڕینـــی 
بازرگانـــەکان  تەنهـــا  نـــەک  مەبەســـتیانە  کااڵیانـــەی  ئـــەو 

کااڵکانـــی خۆیـــان بەســـەر خەڵکـــی بســـەپێنن.
راســـتەقینەی  رێـــگای  بـــازار  توێژینەوەکانـــی  کات  ئـــەو 
ـــە  ـــەو کات ـــه و شـــێوازانه ی ئ ـــه اڵم ئ ـــوو، ب ـــی رای گشـــتی ب زانین
پەیـــڕەو دەکـــرا وردبینـــى وراســـتگۆیى ته واویـــان تێـــدا نه بـــوو، 
به هـــۆى ئـــەوەی نموونـــەکان الیەنگیرییـــان پێـــوە دیاربـــوو 
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ونوێنەرایەتـــی کۆمەڵگەیـــان نەدەکـــرد، توێژینـــەوەکان تەنهـــا 
لـــەو توێژانـــە پێکدەهـــات کـــە لـــە ئاســـتی ئابوورییـــان بـــەرز 
بـــوو، بـــەم پێیـــە تەنهـــا کەســـانی دەوڵەمەنـــد بـــە ســـامپڵ 
وەردەگیـــران، بـــەاڵم ئەوانـــەی هـــەژار یـــان ئاســـتی بژێویـــان 
ـــە بەشـــداریکردن ودەربڕینـــی  ـــد بـــوو بێبـــەش دەبـــوون ل ناوەن

ــە کااڵکان .   ــەبارەت بـ ــان سـ بۆچوونیـ
بـــۆ  ئه مریـــکا   لـــە  گالـــوب  په یمانـــگای   ١٩٣5 له ســـاڵى 
ــۆ  ــه زرا بـ ــۆرج گالوب«دامـ ــەن »جـ ــتى لەالیـ ــى رای گشـ زانینـ
پێوانه كردنـــى رای گشـــتى، پاشـــان کەســـانی تـــر گرنگیـــان 
بەپێوانەکردنـــی رای گشـــتی دەدا وەک »رۆبـــرت کروزلـــی 
زیاتـــر  گشـــتى  رای  پێوانه كردنـــى  کانتریـــل«،   هادلـــی  و 
پێشـــکەوتنی بەخـــۆوە بینـــی  ســـەرکەوتنی گەورەی بەدەســـهێنا 
لـــە پێشـــبینیکردنی ئەنجامـــی هەڵبژاردنەکانـــی ئەمریـــکا لـــە 
ــی  ــەرەتادا پێوانەکردنـ ــی لەسـ ــااڵنی ١٩٤٠و١٩٤٤ ئەگەرچـ سـ
رای گشـــتی بـــە توێژینـــەوەی بـــازار دەســـتی پێکـــرد، دواتـــر 
پێوانەکردنـــی رای گشـــتی گرنگـــی بـــە زانینـــى رای گشـــتى 
ســـه باره ت به  كێشـــه  سیاســـییە كان دەدا و پرســـە سیاســـییە كان 

لەڕیـــزى پێشـــه وه ى مه ســـه له كان ده هاتـــه  ئەژمـــار.
وســـه نته رى  په یمانـــگا  ده یـــان  ئه مریـــكا،  واڵتـــی  پـــاش   
جیاجیـــا له ئه وروپـــا و ئه مریـــكاى باكـــووردا دروســـتكران 
ــى رای  ــوارى پێوانه كردنـ ــپۆڕ له بـ ــاره زا و پسـ ــانى شـ و كه سـ
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ـــدوش  ـــى زین ـــه وه  وبابه ت ـــان لێكۆڵین ـــن و ده ی گشـــتیدا ده ركه وت
باڵوكرایـــه وه . مه ســـه له یه   بـــه و  ســـه باره ت 

پرۆســـەی پێوانه كردنـــى رای گشـــتى پشـــت بـــە ســـێ شـــێواز 
دەبەســـتێت:

االســـتقصاء(:  او  االســـتبیان  راپرسى)االســـتفتاء،  یه كـــه م: 
ئـــەم  بـــۆ  دەبـــێ  دابـــەش  ئەمـــەش   Questionnaire Method

جۆرانـــە:
راپرسی زارەکی
راپرسی وێنەیی

راپرسی ئەلیکترۆنی 
Survey -دووەم: روپێوكردن - المسح

ئەم شێوازەش بە چەند رێگایەک ئەنجام دەدرێ لەوانە
 :Observation - رێگه ى تێبینیكردن - المالحظە

جۆرەکانی تێبینیکردن
 تێبینی ئاسان یان سادە: 

 تێبینی زانستی: 
 تێبینی بە بەشداربوون: 

 تێبینی رێکخراو.
 تێبینی بە گرووپ

 تێبینی میتۆدی
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 :Interview - رێگه ى چاوپێكه وتن – المقابلە 
 جۆرەکانی چاوپێکەوتن 

 چاوپێکەوتنی تاکە کەسی 
 چاوپێکەوتن لەگەڵ گروپ

 چاوپێکەوتنی رێکخراو
 چاوپێکەوتنی نا رێکخراو

سێیه م: شێوازى شیكردنه وه ى ناوه ڕۆك: 
 یەکەکانی شیكردنه وه ى ناوه ڕۆك 

 یەکەی وشە 
 یەکەی بابەت یان بیرۆکە

 یەکەی کەسایەتی
 یەکەی بابەتی باڵوکراوە

 یەکەی پێوانەکردنی رووبەر وکات
 دەستەکانی شیكردنه وه ى ناوه ڕۆك

دابەشکردنە الوەکییەکانی دەستەی بابەت 
 دەستەی بابەت

 دەستەی ئاڕاستە
 دەستەی ئاستەکان
 دەستەی بەهاکان

 دەستەی شێوازی بەکارهاتوو
 دەستەی تایبەتمەندییەکان
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 دەستەی ئەکتەرەکان
 دەستەی سەرچاوەی زانیاری

 دەستەی درووستکەری زانیاری
 دەستەی جەماوەری ئاڕاستەکراو یان بەئامانجکراو
 دابەشکردنە الوەکییەکانی دەستەی فۆرم یان شێوە

شێوە یان فۆرمی بابەتی میدیایی
 دەستەی شێوەی دەستەواژە

 دەستەی هێزی ئاڕاستە
 دەستەی زمانی بەکارهاتوو

وچارەســـەرە  ورێکخســـتن  وکات  رووبـــەر  دەســـتەکانی 
هونەرییـــەکان:

ـــەوە،  ـــێ دەبێت ـــی ل ـــەم دەســـتەیە چـــەن دەســـتەیەکی الوەک  ئ
ـــە روو: ـــدی دەیانخەین ـــی ریزبەن ـــە پێ ـــە خـــوارەوە ب ل

• دەســـتەی رووبـــەر وکاتـــی تەرخانکـــراو بـــۆ ئـــەو بابەتـــەی 
کـــە دەخرێتـــە ژێـــر شـــیکردنەوە. 

• دەستەی شوێنی ئەو بابەتەی لە ژێر شیکردنەوەدایە.
• رێکخستنی ناوەڕۆک.

• دوبارەبوونەوەی ناوەڕۆک.
ـــی  ـــی رێگاچارەکان ـــەکان: مەبەســـت لێ ـــارە تایپۆگرافیی رێگاچ
هـــۆی  دەبێتـــە  چاپکردنەکـــە  پرۆســـەی  بـــە  پەیـــوەس 
درووســـتکردنی کاریگـــەری گـــەورە لەســـەر خوێنـــەر، کـــە 
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لەمەودایـــەوە هەســـت دەکـــەن بەگرنگـــی بابەتەکـــە، لێـــرەدا 
تایپۆگرافییانـــە دەخەینـــە روو: ئـــەم رێگاچـــارە  نمونـــەی 

- بەکارهێنانـــی مانشـــێت یـــان ناونیشـــانی ســـەرەکی قەبـــە  
بـــە روبـــەری گـــەورە، جـــا ئەمـــە چـــی بـــە گوێـــرەی پانتایـــی 
الپەڕەکەبێـــت، یـــان بـــە پێـــی دابەشـــکردنی بەســـەر چەنـــد 

ــتونێک.  سـ
- بەکارهێنانـــی مانشـــێت یـــان ناونیشـــانی الوەکـــی، کـــە 
ــی  ــۆ بەدواداچوونـ ــەر بـ ــی خوێنـ ــۆی هاوکاریکردنـ ــە هـ دەبێتـ
بابەتـــە باڵوکراوەکـــە، کـــە ئەمـــەش دەبێتـــە هـــۆی خوێندنـــەوەی 

پێشـــەکی بابەتەکـــە بەالیەنـــی کـــەم.
ـــی شـــێوازی ســـەرنجراکێش لەڕێگـــەی جـــۆری  - بەکارهێنان
فۆنـــت ودیریکردنـــی درێژکردنـــی بەمەبەســـتی راکێشـــانی 
ســـەرنجی  خوێنـــەر، بـــۆ هەنـــدێ لـــە برگـــە ووشـــە وپەرەگـــراف.
- بەکارهێنانـــی هەنـــدێ شـــێوازی هونـــەری لـــە دەرهێنـــان 
وەک هاوســـەنگی وگونجـــان وجیـــاوازی لـــە چاپکردنـــی بابەتـــە.

- رێگاچارە هونەرییەکان: 
- بەکارهێنانی رەنگەکان.

- بەکارهێنانی وێنە وهێڵکارییەکان.
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رای  توێژینەوەکانـــی  وئامرازەکانـــی  جـــۆر  دەکـــرێ 
گشـــتی دابـــەش بکەیـــن بـــۆ ســـێ جـــۆری ســـەرەکی، لەگـــەڵ 
جەختکردنـــەوە لەســـەر گرنگـــی هـــەر یـــەک لـــەوان، ئەمـــەش 
رای  توێژینەوەکانـــی  لـــە  ئەرکییـــە  دابەشـــکردنی  جـــۆری 

دەیخەینـــەروو: لێـــرەدا  گشـــتی، 
پێوانەکردنی ئاڕاستەکانی رای گشتی

توێژینەوەکانی رای گشتی
ئامرازەکانـــی توێژینەوەکانـــی رای گشـــتی دابـــەش دەبـــن بـــۆ 

ـــە: ئەمان
 بەدواداچـــوون یـــان بنکۆڵـــکاری تەلەفزیۆنـــی »االســـتقصاء 

التلفزيونـــي« 

جۆر و ئامرازەکان لە توێژینەوەکانی رای گشتى  
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 چاوپێکەوتن
 تیبینی

 نامەی بیسەران وبینەران
 دەستەی بیسەران وبینەران

ــاس  ــەکان« قيـ ــە بەرنامـ ــوەخت لـ ــی رای پێشـ  پێوانەکردنـ
الـــرأي المســـبق فـــي البرامـــج«

 بارۆمیتری بیستنی بەرنامەکانی رادیۆ وتەلەفزیۆن
 یانەکانی گوێگرتن وتەماشآکردن 

 توێژینـــەوی تایبەتمەنـــد وتایبـــەت بـــە بەرنامەکانـــی رادیـــۆ 
وتەلەفزیـــۆن
 راپرسی

 شیکردنەوەی ناوەڕۆک
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نێودەوڵەتـــی  گشـــتی  رای  یـــان  جیهانـــی  گشـــتی  رای 
گرنگـــی وتایبەتمەنـــدی خـــۆی هەیـــە لەســـەر ئاســـتی جیهـــان 
وپەیوەندییـــە نێدەوڵەتییـــەکان، راگەیاندنـــی نێودەوڵەتـــی رۆڵـــی 
ـــەم جـــۆرەی رای گشـــتی  ـــەوە، ئ ـــەم بارەی کاریگـــەر دەگێـــرێ ل
بەشـــێوازی جۆراوجـــۆر پێناســـە کـــراوە لەالیـــەن زانایـــان 

وپســـپۆڕانەوە.
چەمکـــی رای گشـــتی جیهانـــی لـــەزۆر ســـەرچاوەوە بـــاس 
وتوێژینـــەوەی لەســـەر کـــراوە، ئـــەم بابەتـــە لەڕوانگـــەی ئـــەم 
ـــەش نوســـەران)حامد  ـــەوە، لەوان ســـەرچاوانەوە روون دەکەین

ربیـــع،٢٠٠١ . هشـــام محمـــود االقداحـــی، ٢٠١٠(.

رای گشتی جیهانی
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بریتییـــە لـــەو را بـــاوەی کـــە زۆربـــەی واڵتانـــی جیهـــان 
لەســـەری رێکدەکـــەون، ســـەبارەت بـــە هەندێـــک کێشـــە یـــان 

بابەتـــی وروژێنـــراو لـــە سیاســـەتی نێودەوڵەتـــی.
هەندێکیتـــر بـــەم شـــێوەیە پێناســـەی دەکـــەن کـــە بریتییـــە لـــەو 
ئاراســـتانەی بـــاڵ دەکێشـــێ یـــان زاڵ دەبـــێ بەســـەر زیاتـــر لـــە 
کۆمەڵگەیـــەک، دەبێتـــە هـــۆی رەنگدانـــەوەی رێکەوتـــن لـــە هەڵوێســـتێک 

لـــە هەڵوێســـتەکاندا لەنێـــو زیاتـــر لـــە یەکەیەکـــی سیاســـی.
ـــوارەدا دەرکەوتنـــی رای گشـــتی  ـــەم ب ـــژەران ل شـــارەزا وتوێ
جیهانـــی دەگەرێننـــەوە بـــۆ پـــاش جەنگـــی یەکـــەم ودووەمـــی 
جیهـــان، کاتـــێ دەرک بـــە گرنگـــی میدیـــا کـــرا لەچۆنییەتـــی 
نێودەوڵەتـــی  ســـیمای  کـــە  گشـــتی  رایەکـــی  پێکهێنانـــی 
ـــە میدیـــای  ـــە ل لەخۆبگـــرێ، ئەمـــەش تایبەتمەندییەکـــی بنەڕەتیی
ــەتی  ــتەکردنی سیاسـ ــەر ئاڕاسـ ــەرە لەسـ ــی، کاریگـ نێودەوڵەتـ

ــان. ــی واڵتـ ــان نێودەوڵەتـ ــی یـ دەرەکـ
ــی  ــتی جیهانـ ــە رای گشـ ــان وایـ ــپۆڕان پێیـ ــە پسـ ــک لـ هەندێـ
لـــە شـــێوەی پەرچەکـــرداری کاتـــی ســـەبارەت بـــە کردارێکـــی 
نێودەوڵەتـــی دیاریکـــراو دروســـت دەبـــێ، کاریگـــەری ئـــەم 
پەرچەکـــردارە زیـــاد دەکات، تـــا دەبێتـــە هـــۆی ســـەپاندنی ســـزا 

بەســـەر ئـــەو دەوڵەتـــەی کـــە ســـەرپێچی کـــردووە.
رای گشـــتی جیهانـــی ئـــەو راگشـــتیەیە کـــە لەبـــارەی پـــرس 
ومەلـــە وروداوێکەوەیـــە کاریگـــەری نودەوڵەتـــی لێدەکەوێتـــەوە 
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ـــن  ـــد دەب ـــان زەرەرمەن ـــەی ســـودمەند ی ـــەو واڵتان ســـەبارەت ب
بـــەو پـــرس وبابەتـــە، یـــان بەرژەوەنـــدی هاوبـــەش پێکەوەیـــان 

دەبەســـتێت .
جیهانـــی  گشـــتی  رای  هـــەن  پرســـگەلێک  هەمیشـــە   
ــرۆڤ،  ــی مـ ــلکردنی مافەکانـ ــرس پێشـ ــە پـ ــن، لەوانـ ئەوروژێنـ
کارەســـاتە مرۆییـــەکان جەنـــگ وداگیـــرکای وهتـــد...، زۆر 
جـــار رای گشـــتی لەســـەر هەنـــدێ بابـــەت پێکدێـــت بەئامانجـــی 
ـــە  ـــەوی ل ـــوەک ئ ـــان بەپەرچدانەوی ـــە بڕیارێـــک ی ـــن ل رێگـــە گرت
ئەمریـــکا روویـــدا،  دەرکردنـــی بڕیـــاری راگرتنـــی گەشـــتی 
)ترامـــپ(  لەالیـــەن  ئـــاوارەکان،  وناردنـــەوەی  هاوواڵتیـــان 
ســـەرۆکی ئەمەریـــکاوە لەســـەرەتای دەســـبەکاربوونیدا لـــە 
پۆســـتی ســـەرۆکایەتی. ئەمـــەآ بـــووە هـــۆی ناڕەزایـــی شـــەقام 
ـــاوەری  ـــاری بەکۆمـــەڵ وجەم ـــا ورەفت ـــی پێکهێن رایەکـــی جیهان
ــەی. ــە بڕیارەکـ ــگەزبوونەوە لـ ــتی پاشـ ــەوە بەمەبەسـ لێکەوەتـ
هەندێـــک پێیـــان وایـــە شـــەش روداو هـــاوکارە بـــوو لـــە 

ئەوانـــەش: جیهانـــی  گشـــتی  رای  دەرکەوتنـــی 
- شۆڕشی بەلشەفی ساڵی ١٩١٧.

- دروســـتبونی یەکـــەم رێکخـــراوی جیهانـــی بـــۆ پاراســـتنی 
)League of Nations ئاشـــتی ١٩١٩ ) عصبـــە االمـــم

- قەیرانـــی ئابـــووری جیهانـــی لـــە زۆربـــەی واڵتانـــی جیهـــان، 
بەتایبەتـــی ئەمریـــکا.
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وجەنگـــی   )١٩١٤-١٩١٨( جیهـــان  یەکەمـــی  جەنگـــی   -
جیهـــان دووەمـــی 

 )١٩٣٩-١٩٤5(. کـــە نەهامەتـــی ووێڕانـــکاری بـــەدوای خۆیـــدا 
هێنـــا.

- دروستبونی نەتەوە یەکگرتووەکان.
- کۆنگـــرەی باندونـــج بـــۆ پیکـــەوە ژیانـــی ئاشـــتیانە لـــە 
– ئەندەنوســـیا – ١٩55، لەســـەرەتادا کۆمەڵـــێ لـــە واڵتـــان 
بێالیـــەن بـــوون، وەکـــوو ئاســـیا وئەفەریقـــا بـــەاڵم دواتـــر 

پـــەرەی ســـەند وئەمریـــکای باشـــوری گرتـــەوە.
تەکنەلـــۆژی  وپێشـــکەوتنی  راگەیانـــدن  ئامرازەکانـــی   -
ـــە لەســـەر پێکهاتنـــی رای گشـــتی  ـــی کاراو کاریگـــەری هەی رۆڵ
ـــە ئێســـتادا  ـــن ل ـــە ســـنوورەکان دەبەزێن ـــەم ئامرازان ـــی، ئ جیهان
بابەتـــەکان بەشـــیوەیەکی خێـــرا دەگوازرێنـــەوە ومەحاڵـــە روداو 
وکێشـــەکان پەردەپـــۆش بکرێـــت، بەتایبەتـــی لەســـەردەمی 
ئینتەرنێـــت، جیهـــان چەمکـــی دێـــی گەردوونـــی تێپەڕانـــد کـــە 
بەڵکـــوو  لێدەکـــرد،  باســـی  پەیوەندییـــەکان  بـــواری  زانـــای 
ــەکان  ــان بەهـــۆی شاشـــەی بچووکـــی مۆبایلـ ــتادا جیهـ لەئێسـ

لـــە نـــاو لەپـــی دەســـتدایە. 
ـــی  ـــی رایەکـــی جیهان ـــە هـــۆی نەبوون ـــەو ئاســـتەنگانەی دەبن ئ

ـــە: ـــی ل چـــاالک بریتت
-  نەبوونـــی رۆشـــنبیری جیهانـــی: کەمـــن ئەوانـــەی کـــە 
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پرســـە جیهانییـــەکان بـــە خەمـــی خۆیـــان دەزانـــن ئەمـــەش 
بەهـــۆی ئـــەوەی ئـــەو رۆشـــنبیرییەیان نییـــە ســـەبارەت بـــەوەی 
ـــە زۆر جـــار گـــوێ  کـــە کۆمەڵگـــەی مرۆڤایەتـــی خێزانێکـــە، بۆی
خۆیـــان دەبەســـتن لەئاســـت روداوە جیهانییـــەکان ولێیـــان بـــێ 
دەنـــگ دەبـــن، ئەمـــەش بەهـــۆی پاراســـتنی بەرژەوەندییەکانیـــان. 
-  چـــاالک نەبـــوون یـــان سســـتی رێکخـــراوە نێودەوڵەتییەکان 

)نەتەوە یەکگرتووەکان(:
دنیـــای  لـــە  جیـــاواز  سیاســـی  ســـەربازگەی  هەبوونـــی   
)شـــیوعی- ســـەرمایەداری – ئیســـالمی( ئـــەم ســـەربازگانە 

دەبنـــە رێگـــر لـــە پێـــش هەبوونـــی رای گشـــتی جیهانـــی.
- هەبوونـــی کێشـــەی لـــە جیـــاوازی زمان ونەریـــت وبەهاکان: 
زۆر جـــار ئەمانـــە دەبنـــە رێگـــر لـــە پێـــش پرۆســـەکە بەهـــۆی 
ــە،  ــرس وبابەتەکـ ــەر پـ ــەش لەسـ ــتنی هاوبـ ــی تێگەیشـ نەبوونـ
ــش  ــرە لەپێـ ــتن رێگـ ــۆ تێگەیشـ ــەش بـ ــی هاوبـ ــی زمانـ نەبوونـ
کردنـــەوەی کـــۆد وتێگەیشـــتن لـــە هێمـــا زمانییـــەکان. لـــە 
الیەکـــی دیکـــەوە جیـــاوازی لـــە نەریـــت وبەهـــاکان وا دەکات 
ـــە پرســـەکان  ـــە بەشـــداریکردن ل الیەنـــی بەرامبـــەر بســـڵێتەوە ل

ئەگەرچـــی گرنگیـــش بـــن بـــۆ مراڤایەتـــی.
رای گشتی جیهانی سێ وێنەی سەرەکی دەخاتەرو:

چەنـــد  لەالیـــەن  وتێڕوانیـــن  گۆشـــەنیگا  نزیکبوونـــەی   -
کێشـــە.  یـــەک  بـــە  ســـەبارەت  کۆمەڵگەیەکـــەوە 
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- توانـــای پێوانەکردنـــی رای گشـــتی جیهانـــی لەڕێگـــەی 
توێژینـــەوەوە.

سیاســـیەکان  حزبـــە  گـــەورەی  رۆڵـــی  دەرکەوتنـــی   -
فشـــار. وگروپەکانـــی 

ئـــەو بەربەســـتانەی دەبنـــە رێگـــر لـــە پێـــش درووســـت بوونـــی 
رای گشـــتی جیهانـــی:

سیســـتمی  وکۆنترۆڵکردنـــی  پەیوەنـــدی  دیکتاتـــۆڕی:    -
نێودەوڵەتـــی. میدیـــای 

- رەگەزپەرســـتی:نەبوونی دادپـــەروەری ئەمـــەش بەهـــۆی 
جیـــاوازی مـــادی ورۆشـــنبیری لەنێـــوان گۆمەڵگەکانـــی جیهـــان. 

جۆرەکانی رای گشتی جیهانی:
هەندێـــک لـــە زانایانـــی یاســـای گشـــتی نێودەوڵەتـــی رای 

گشـــتی جیهانـــی دابەشـــی دەکـــەن بـــۆ دوو جـــۆر:
- رای گشتی جیهانی فەرمی )رەسمی(

- رای گشتی جیهانی نا فەرمی )غیر رەسمی(
هـــەر  قۆناغەکانـــی دروســـتبوونی رای گشـــتی جیهانـــی: 
وەک چـــۆن پرۆســـەی دروســـتبوونی رای گشـــتی بـــە چەنـــد 
قۆناغێـــک تێپەڕدەبێـــت بەهامـــان شـــێوە رای گشـــتی جیهانییـــش 

چەنـــد قۆناغێـــک تێپەڕدەبێـــت :
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- قۆناغی دەرک کردن
- قۆناغی ملمالنێ

- قۆناغی رێکەوتن ورازیبوون
- قۆناغی تێکەڵبوون )یەکبوون(

- قۆناغی سەقامگیری رای گشتی.
زانایـــان بۆچونـــی جیاوازیـــان هەیـــە دەربـــارەی گرنگـــی رای 

گشـــتی جیهانـــی:
وچاالکـــی  کاریگـــەری  لەســـەر  جەخـــت  هەندێکیـــان   •
رای گشـــتی جیهانـــی دەکەنـــەوە، چونکـــە هـــۆکار بـــوو لـــە 
گەشەســـەندنی ئـــەو رێکخراوانـــەی کاردەکـــەن بـــۆ ســـەپاندن 

وبەرقـــەرار بوونـــی ئاشـــتی جیهانـــی.
• بـــەاڵم هەندێکیـــان رایـــان وایـــە کـــە رای گشـــتی جیهانـــی 
رۆڵـــی کاریگـــەری نییـــە ســـەبارەت بـــە کـــرداری هەندێـــک 

لەواڵتـــە ســـتەمکارەکان وەکـــو:
- شکســـت هێنانـــی رای گشـــتی جیهانـــی لـــە کارکردنـــە ســـەر 

سیاســـەتی فراوانبوونـــەوەی ئەڵمانیـــا لـــە ئەوروپـــا.
راگرتنـــی  لـــە  هێنانـــی رای گشـــتی جیهانـــی  - شکســـت 
دەســـتێوەردانی چەکـــداری ســـۆڤییەت لـــە مەجـــەر وپۆڵەنـــدا 

ســـاڵی ١٩5٦.
بۆکاریگـــەری  رای گشـــتی جیهانـــی  هێنانـــی  - شکســـت 
لەســـەر ئەمەریـــکا کـــە نەچێتـــە نـــاو ڤێتنامـــەوە لەســـاڵی ١٩٦٤. 
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کەواتـــە دەتوانیـــن بڵێیـــن کاریگـــەری رای گشـــتی جیهانـــی 
ــەکان، دەکرێـــت  ــتە نێودەوڵەتییـ دەگۆردرێـــت بەپێـــی هەڵوێسـ
کاریگـــەری ئەرێنـــی هەبێـــت، ودەکرێـــت هیـــچ کاریگەرییەکیشـــی 
نەبێـــت، لەگـــەڵ ئەوەشـــدا زۆربـــەی واڵتانـــی دونیـــا تەنانـــەت 
جیهانـــی  گشـــتی  رای  ناتوانـــن  زلهێزەکانیشـــەوە،  بـــە 
ــۆ  ــاو بـ ــدەدەن پاسـ ــە هەوڵـ ــو هەمیشـ ــەن، بەڵکـ ــتگوێ بخـ پشـ
رای  رازیکردنـــی  بەمەبەســـتی  بهێننـــەوە  هەڵوێســـتکانیان 
ـــە هەڵوێســـت وسیاســـەتەکانیان. ـــی ســـەبارەت ب گشـــتی جیهان
کاریگـــەر  جیهانـــی  گشـــتی  رای  ئاڕاســـتەکانی  یەکـــەی 
دەبێـــت بەکەمتریـــن ئامادەگـــی ئاســـتی دەرونـــی کەدەبێتـــە 
هـــۆی دروســـتبوونی کۆمەڵێـــک بـــاوەڕی گشـــتی وهاوبـــەش 
ســـەبارەت بـــە بەهـــاو پرســـنیبە مرۆییـــەکان کـــە کاریگـــەر 
نابێـــت بـــە نەژادپەرســـتی ورەگـــەز پەرەســـتی وژینگەیـــی، 
ـــی  ـــە وادەکات کـــە واڵتان ـــەم بەهایان ـــۆ ئ هـــەر پێشـــێلکارییەک ب
ئەمـــەش  بکـــەن،  ســـەرکۆنەی  بوەســـتنەوەو  دژی  جیهـــان 
دەبێتـــە هـــۆکاری دروســـتبوونی رایەکـــی گشـــتی جیهانـــی 
یەکگرتـــوو، کـــە زۆربـــەی واڵتـــان لەســـەری رێکدەکـــەون.



بەشی سێیەم
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بەکارهێنانـــی جـــۆر وئاســـتەکانی پڕۆســـەی »پەیوەنـــدی، 
ـــۆ دروســـتبوونی  ـــش مەرجـــن ب ـــدن، كۆمۆنیكەیشـــن« پێ گەیان
کارلێکـــی کۆمەاڵیەتـــی، کـــە رای گشـــتی زادەی ئـــەو کارلێکەیـــە، 
واتـــا بەبـــێ بوونـــی پەیوەنـــدی وکارلێـــک شـــتێک بەنـــاوی رای 

ـــت. ـــی نابێ گشـــتی بوون
پەیوەنـــدی  وئامرازەکانـــی  میدیـــا  وێـــڕای  لێـــرەدا  بۆیـــە 
بەگشـــتی  كۆمۆنیكەیشـــن  پرۆســـەی  رۆڵـــی  جەمـــاوەری، 

دەخەینـــەروو. 
جـــۆرو  و  پەیوەنـــدی  پرۆســـەی  بـــە  ئامـــاژە  لێـــرەدا 
ئاســـتەکانی پەیوەنـــدی وگەیاندنـــی جەمـــاوەری دەکەیـــن کـــە 

رای گشتی وپرۆسەی پەیوەندی »گەیاندن«
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بـــۆ دروســـتبوون یـــان پێکهێنانـــی رای گشـــتی پێویســـتن :
پرۆســـەی پەیوەنـــدی یـــان گەیانـــدن بریتییـــە: لە گواســـتنەوەی 
ــوان  ــە نێـ ــتن، لـ ــی تێگەیشـ ــوون وبەدیهێنانـ ــاری، راوبۆچـ زانیـ
ــی  ــۆر، گوتەیـ ــرازی جۆراوجـ ــا وئامـ ــە هـــۆی هێمـ ــەکان بـ تاکـ
ــا و  ــان ناگوتەیـــی لەڕێگـــەی هێمـ ــەوە یـ بێـــت لەڕێگـــەی زمانـ

ئامـــاژە و نوســـینەوە.
بـــۆ ئـــەم مەبەســـتە پەیوەنـــدی کەســـی زۆر گرنگـــە لـــە 
ــەی  ــەو پەیوەندییـ ــە لـ ــە بریتییـ ــتی کـ ــتبوونی رای گشـ دروسـ
ــە  ــەم پەیوەندییـ ــردا رودەدات، ئـ ــان زیاتـ ــوان دوکـــەس یـ لەنێـ
ـــت  ـــت ناڕاســـتەوخۆ بێ ـــان دەکرێ ـــت ی ـــت راســـتەوخۆ بێ دەکرێ
بەهـــۆی بەکارهێنانـــی ئامرازێـــک لەئامرازەکانـــی گەیانـــدن 
بەکارهێنانـــی  شـــێوازی  هەنـــدێ  ،ئیمەیـــل،  تەلەفـــۆن  وەک 

ــت.  ــەر نێـ ئینتـ
بـــۆ بایەخـــی ئـــەم بابەتـــەش دەگەرێینـــەوە بـــۆ ناوەڕۆكـــی 
تیـــۆری گەیاندنـــی زانیـــاری بـــە دوو قۆنـــاغ، ئـــەم تیـــۆرە 
فۆکـــەس لەســـەر رۆڵـــی ســـەرکردەکانی را دەکاتـــەوە لەنـــاو 
کۆمەڵگـــە بـــۆ درووســـتکردنی کاریگـــەری لەســـەر جەمـــاوەر 
ــە هەرچەنـــدە  ــان. بۆیـ ــیکردنەی پەیامـــەکان بۆیـ لەڕێگـــەی شـ
پەیوەنـــدی راســـتەوخۆ بێـــت ئەوەنـــدە کاریگـــەری پەیامەکـــە 
ـــەم  ـــرێ ئ ـــاراوە. دەک ـــە ئ ـــاد دەکات وتێگەیشـــتن باشـــتر دێت زی
کاریگەرییـــە لـــە پەیوەنـــدی بەکۆمەڵیـــش گرنگـــی خـــۆی هەبێـــت 
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لـــە کاتێکـــدا هەلـــی یەکســـان فەراهـــەم بێـــت بـــۆ بەشـــداریکردن 
وگفتووگـــۆ لەنێـــوان کـــەس وگروپـــە بەشـــداربووەکان. بـــۆ 
ــان  ــەوەدا یـ ــە وتنـ ــی وانـ ــە هۆڵـ ــتا لـ ــوان مامۆسـ ــە لەنێـ نموونـ
ــۆ  ــییەکان بـ ــەرۆک و سیاسـ ــی سـ ــەوەو لێدوانـ ــۆڕو کۆبونـ کـ

گروپێـــک، چونکـــە روبـــەڕووە.
ــەی  ــۆرە پێناسـ ــەم جـ ــع، ١٩٩5( بـ ــو إصبـ ــل ابـ ــح خليـ )صالـ

پەیوەنـــدی جەمـــاوەری دەکات:
 پەیوەنـــدی جەمـــاوەری پرۆســـەیەکی رێکخـــراو و پـــالن بـــۆ 
دارێـــژراوە، لەڕێگـــەی دەزگایەکـــی راگەیاندنـــەوە، بیســـراو یـــان 
بینـــراو یـــان خوێنـــراو ئەنجـــام دەدرێـــت، لـــەم پەیوەندییـــەدا 
بەبـــێ  فـــراوان دەکرێـــت  ئاڕاســـتەی جەماوەرێکـــی  پەیـــام 
رەچاوکردنـــی شـــوێن و رێـــژەو ئاســـت، ئـــەم جـــۆرە  لـــە 
پەیوەنـــدی لـــە ئێســـتادا دەکرێـــت  لەڕێگـــەی تـــۆڕی ئینتەرنێتەوە 
ـــۆ  ـــن و ب ـــەکان گشـــتگیر و فراوان ـــێ پەیام ـــت کات ـــام بدرێ ئەنج
بەکاربـــەر دەگوازرێنـــەوە ، خزمەتگوزارییەکانـــی ئـــەم تـــۆڕە 
ـــەوە  ـــە باڵوکردن ـــەر لەوان ـــە بەکارب ـــژاردە دەدات ب ـــک ب کۆمەڵێ
بـــۆ گشـــت بەکاربـــەران، هەروەهـــا بـــژاردەی سپۆنســـەرکردنی 
ــۆ گەیاندنـــی  ــە بـ ــتدا زۆر گرنگـ ــەدەمی ئێسـ ــە لەسـ پۆســـت کـ
ـــە تۆڕەکـــە، کـــە  ـــەر ل ـــژەی بەکارب ـــن رێ ـــە زۆرتری پەیامـــەکان ب

ـــە روو.  ـــە دەخەین ـــەم کتێب ـــری ئ ـــە بەشـــێکی ت ـــە ل ـــەم بابەت ئ
تایبەتمەندییەکانـــی پەیوەنـــدی جەمـــاوەری بریتییـــە لـــەوەی 
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ـــدن ـــان گەیان ـــدی ی ـــە پەیوەن ـــەم جـــۆرە ل ئ
 پرۆسەیەکی بەرنامە بۆ داڕێژراوە. 

 نێرەر ناتوانێت وەرگر بناسێت. 
 ناڕاستەوخۆیە وکارلێکی نێوانیان نییە.

 خێرایەو بەزوترین کات سنورەکان دەبرێت.
ـــەوە  ـــک بکات ـــر نزی ـــاوازەکان لەیەکت ـــوورە جی ـــت کلت  دەکرێ

ـــەوە ونەهێشـــتنی ســـنورەکان. ـــە هـــۆی کران وببێت
  بەرفرەو جۆراوجۆرە.

ـــە و کارتێکـــەرە دەنگـــی  ـــای ســـەرنج راکێشـــانی تێدای   توان
و رەنگییەکانـــی تێدایـــە و بەمـــەش کاریگـــەری پەیامـــەکان 

زیاتـــر دەبێـــت.
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گرنگیـــدان بـــە پێکهێنـــان ودروســـتکردنی رای گشـــتی بـــەدەر 
نییـــە لـــە ئەرکەکانـــی میدیـــا، ئـــەم گوزارشـــتە بـــۆ هەمـــوو 
جۆرەکانـــی ئامرازەکانـــی راگەیانـــدن تـــەواوە. رۆژنامـــە بێـــت 
یـــان رادیـــۆ وتەلەفیزیـــۆن یـــان میدیـــای نـــوێ. ئەگـــەر مەبەســـت 
ـــان ئاڕاســـتەکراو  ـــت ی دروســـتکردنی رای گشـــتی هۆشـــیار بێ
بێـــت. هـــەر یـــەک لـــە ئامـــرازەکان بـــە پێـــی تایبەتمەنـــدی خۆیـــان 

ـــەدا. ـــەو ئەرک ـــڕن ل رۆڵ دەگێ
تیۆرەكانـــی  راگەیانـــدن بـــە جیـــاوازى كاریگەریـــان چـــى 
ـــان  ـــت ی ـــز بێ ـــان بەهێ ـــان ناراســـتەوخۆ،  ی ـــت ی راســـتەوخۆ بێ
لەســـەرخۆ، دور مـــەودا یـــان مـــام ناوەنـــد، بەشـــدارن لـــە 

میدیا و رای كشتی 
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كاركردنـــە ســـەر و جەمـــاوەر و راى گشـــتى .  ئامرازەكانـــى 
راگەیانـــدن رۆڵیـــان هەیـــە لـــە ریزبەندكردنـــى پێشـــینەكان 
ئامرازانـــە  بـــەم  پشـــت  كـــە  پێدانـــى جەمـــاوەر،  وگرینگـــى 
دەبەســـتن بـــۆ زانینـــى كێشـــە و مەســـەلەكان لـــە نێـــو ژمارەیەكى 

ــگادا هـــەن. ــە کۆمەڵـ ــە لـ ــەلە وبابەتانـــەى كـ زۆر لـــەو مەسـ
ئامرازەكانـــى راگەیانـــدن بەشـــێوەیەكى راســـتەوخۆ و بەهێـــز 
ــە كتێبەكـــەى  ــان لـ ــەر لیبمـ ــەن، واڵتـ ــتى دەكـ ــە راى گشـ كار لـ
»راى گشـــتی« ١٩٢٢ بـــاس لـــەوە دەكات، كـــە ئامرازەكانـــى 
راگەیانـــدن لەمـــەوداى پێشكەشـــكردنی ئـــەو بابەتانـــەوە، كـــە 
گرنگـــە بـــەالى كۆمەڵگـــەوە راى گشـــتى پێكدەهێنـــن )نەعـــوم 

ــکی، ٢٠١٨(.   چۆمسـ
بـــە پێـــى تیـــۆرى  ئەجێنـــدا ســـێتینگ ئامرازەكانـــى راگەیانـــدن 
ــاری  ــان دیـ ــەن یـ ــێوەیەك رێكدەخـ ــر بەشـ ــینەكانی وەرگـ پێشـ
دەكـــەن،  كـــە جەمـــاوەر« بیـــر لـــە چـــى دەكەنـــەوە« وبـــە 
لێهاتووییـــەوە ســـەردەكەون لـــەم كارە بـــە پلەبەنـــدى وبـــە 
حســـين  لیلـــی  المـــکاوی،  عمـــاد  كات.)حســـن  تێپەڕبوونـــى 
الســـید، ٢٠١٤( واتـــە پەیوەندییەكـــى بـــاش و بەهێـــز هەیـــە، 
ــەر  ــدن لەسـ ــى راگەیانـ ــى ئامرازەكانـ ــەس كردنـ ــوان فۆكـ لەنێـ
ژمارەیـــەك بابەتـــى دیـــارى كـــراو وســـەرهەڵدانى هەمـــان 

بابـــەت الى جەمـــاوەر.
راگەیانـــدن  ئامرازەكانـــى  کوردســـتانیش  هەرێمـــی  لـــە 
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کاریگەرتـــر بـــوون لـــە پێکهێنانـــی رای گشـــتیبەبەراورد بـــە 
فاکتـــەرە پێکهێنەرەکانـــی دیکـــە لـــە مـــاوەی )٢٠٠٠/5-١٩٩٩/5(

) عەبدوڵـــاڵ خورشـــید،٢٠٠٠ ( 
 Spiral of« تیۆرەکەیـــدا  لـــە  نیومـــان  نویـــل  ئیلیزابێـــث 
ســـااڵنی  لـــە  کـــە  بێدەنگـــی،  باڵوبوونـــەوەى    »Silence

ــی  ــی ئامرازەکانـ ــەبارەت بەرۆڵـ ــتییە روو سـ ــدا خسـ حەفتاکانـ
اســـا  )ارثـــر  بێدەنگـــی  باڵوبوونـــەوەى   لـــە  راگەیانـــدن 

بیرغـــر،٢٠١٢( 
لـــە  دەكات،  راگەیانـــدن  ئامرازەكانـــى  هێـــزى  لـــە  بـــاس 
پێكهێنانـــی رای گشـــتى.  یارمەتیمـــان دەدات كـــە لـــەوە تێبگەیـــن 
چـــۆن میدیـــا وادەكات هەنـــدى بیـــر وبۆچـــون لـــە كۆمەڵگـــەدا 
زاڵ بـــكات كـــە ببێتـــە راى زۆرینـــە، لەمـــەودای كاریگـــەرى 
ــاك  ــى تـ ــەوە، وگەمارۆدانـ ــوو لەڕێگـــەى دوبارەكردنـ كەڵەكەبـ
لەهەرجێیـــەك بـــێ لەڕێگـــەى میدیـــا، وهاوشـــێوەیى پەیامـــە 
ئاڕاســـتەكراوەكانەوە وگرنگـــى دان بەهەنـــدێ بابـــەت جیـــا 

لەوانـــى دیكـــە. 
بابەتانـــەی  بـــەو  ســـەبارەت  هـــاوڕان  ئەوانـــەى  بۆیـــە 
باڵودەکرێنـــەوە، حـــەز بەدەربڕیـــن وبەشـــداری دەكـــەن، بـــەاڵم 
ـــە بارەیـــەوە  ـــە ل ـــان هەی ـــان رای جیاوازی ئەوانـــەی هاوڕانیـــن ی

بێدەنگـــى هەڵدەبژێـــرن. 
هەڵبژاردنـــی بێدەنگـــی لـــەالى خەڵكـــى بـــە هـــۆی ترســـەوە 
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درووســـت دەبـــێ، لـــە روبـــەڕوو بوونـــەوەی رای زۆرینـــە 
لەئەنجامـــی  فشـــارانەی  وئـــەو  وگۆشـــەگیری کۆمەاڵیەتـــی 

دەربڕینـــی بۆچونەکانیـــان دوچـــاری دەبنـــەوە. 
میدیایـــى  چوارچێـــوەى  شـــیكردنەوەى  تیـــۆرى 
شـــیكردنەوەىەكى رێکخـــراو دەخاتـــە روو، ســـەبارەت بـــە 
ــاوەر،  ــتەكانى جەمـ ــر وئاڕاسـ ــى بیـ ــە پێكهێنانـ ــا لـ ــى میدیـ رۆڵـ
ســـەبارەت بـــە مەســـەلە دیارەكانـــی نـــاو كۆمەڵگـــە وپەیوەنـــدى 
لـــەڕووی  ئـــەو مەســـەالنە  بـــۆ  بەواڵمدانـــەوەى جەمـــاوەر 

وزانینـــەوە.  ویژدانـــى 
ــا  ــد رووداوێـــك، میدیـ ــەر چەنـ ــە سـ ــا، فۆكـــەس دەخاتـ میدیـ
وســـەرنجى خەڵـــك رائەكێشـــێت بـــەالى چەنـــد بابەتێكـــدا و هـــەر 

ـــەوە. ـــر ئەكەن ـــە كـــوێ بی ـــك ل ـــەدا كـــە خەڵ ـــار ئ میدیاشـــە بڕی
 میدیـــاكاران بابەتـــەكان دیـــارى ئەكـــەن و بڕیـــار ئـــەدەن، كـــە 
هـــەواڵ لـــە چ چوارچێوەیەكـــدا پێشكەشـــبكرێت بـــە جەمـــاوەر. 

چوارچێـــوە ئـــەو شـــێوەیە ئەگرێتـــەوە كـــە میدیـــا وچاودێرانـــى 
میدیـــا رووداو كێشـــەكان دیاریدەكـــەن بـــۆ وەرگـــر، ئەمـــەش 
كاریگـــەرى هەیـــە لـــە ســـەر چۆنیەتـــى وەرگرتنـــى هـــەواڵ 
لـــە الیـــەن وەرگـــرەوە، ئـــەو فۆڕمـــە نـــەك تەنهـــا بـــاس لـــەوە 
دەكات كـــە بیـــر لـــە چـــى بكرێتـــەوە بەڵكـــو وا دەكات كـــە چـــۆن 
ـــی حســـين  ـــکاوی، لیل ـــاد الم ـــەوە )حســـن عم بیریشـــى لێدەكرێت

الســـید،٢٠١٤( 
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)دى  فلـــور و روكیتـــش( لـــە حەفتاكانـــى ســـەدەى رابـــوردوو 
ـــان خســـتە  ـــى راگەیاندنی ـــە ئامرازەكان ـــۆرى پشـــت بەســـتن ب تی
روو، كـــە بـــاس لـــە پەیوەنـــدی بەهێـــزى نێـــوان جەمـــاوەر و 
ــى دەكات،  ــتەمى كۆمەاڵیەتـ ــدن و سیسـ ــى ڕاگەیانـ ئامرازەكانـ
ــاوەر  ــە جەمـ ــراوە كـ ــات نـ ــەوە بنیـ ــەر ئـ ــە لەسـ ــەم نموونەیـ ئـ
ـــەدى پێداویســـتییەكانى و  ـــارى و هێنان ـــۆ بەدەســـتهێنانى زانی ب
یارمەتیدانـــى لـــە جێبەجـــێ كردنـــى ئـــەو پێداویســـتیانە پشـــت بـــە 
ئامرازەكانـــى ڕاگەیانـــدن دەبەســـتێت، تیـــۆرى پشـــت بەســـتن 
بـــاس لـــە چۆنیەتـــى هۆكارەكانـــى پەیوەنـــدى جەمـــاوەرى 
دەكات كـــە هەندێـــك جـــار كاریگـــەرى راســـتەوخۆ و بەهێـــزى 
هەیـــە وە هەندێـــك جاریـــش كاریگـــەرى ناراســـتەوخۆو الوازى 

هەیە.)حســـن عمـــاد المـــکاوی، لیلـــی حســـين الســـید،٢٠١٤(.
ئـــەم تیـــۆرە گریمانـــەى ئـــەوە دەكات سیســـتەمى كۆمەاڵیەتـــى 
هەمیشـــە  وناســـەقامگیری  ســـەقامگیریى  ئاســـتى  بەپێـــى 
لەبـــەردەم گۆرانكارییدایـــە، كەواتـــە هەرچەنـــدە گۆرانكاریـــی 
ـــگ و شـــۆڕش  ـــگا زیادبكـــەن وەكـــو جەن وتەنگـــژەكان لەكۆمەڵ
ــەكان، ئەوەنـــدە خەڵكـــى پێویســـتى بـــە  و تەنگـــژە  ئابوورییـ
زانیـــارى و ئاڕاســـتەكردن دەبێـــت، لـــەم هەلومەرجانەشـــدا 
جەمـــاوەر زیاتـــر پشـــت بـــەو زانیارییانـــە دەبەســـتێت كـــە 

ئامرازەكانـــى ڕاگەیانـــدن پێشكەشـــى دەكـــەن.
توێژینـــەوەكان ئـــەوە دەردەخـــەن كـــە لـــە كاتـــى رووداوێكـــى 
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كارەســـاتى  وەك:  روودەدات  ناڕوونـــى  چاوەرواننەكـــراو 
كاتێـــك  ســـەركردەیەك،  كردنـــی  تیـــرۆر  یـــان  سروشـــتى 
ــەن  ــكەش ناكـ ــەواو پێشـ ــارى تـ ــدن زانیـ ــى راگەیانـ ئامرازەكانـ
ـــێ الى جەمـــاوەر  ســـەبارەت بـــە رووداوەكـــە لێـــرەدا دڵەڕاوک

دروســـت دەكات.  
ــە فراوانكردنـــى ئـــەو  ــدارن لـ ئامرازەكانـــى راگەیانـــدن بەشـ
بیروباوەڕانـــە، كـــە تاكەكانـــى كۆمەڵـــگا دەركـــى پێدەكـــەن، 
وەرگـــر لەمـــەوداى ئـــەم ئامرازانـــەوە بابەتـــە جۆراوجـــۆرەكان 
فێـــر دەبـــن، ئـــەم بیروباوەڕانـــە لەالیـــەن ئەوانـــەى پابەندیـــان 

بـــۆ خێـــزان وئاییـــن و سیاســـەت هەیـــە فـــراوان دەبێـــت.  
ــگا  ــە تاكەكانـــى کۆمەڵـ ــاكان كـ ــە بەهـ ــدان بـ وێـــڕاى  گرینگیـ
بەشـــدارى دەكـــەن لـــەو شـــتەى ئارەزوویانـــە پارێـــزگارى 
وە  لێبوردەیـــى،  یەكســـانى،  )ئـــازادى،  وەكـــو  بكـــەن   لـــێ 
ئامرازەكانـــى راگەیانـــدن هەڵدەســـتن بـــە گێڕانـــى رۆلێكـــى 

گـــەورە لـــە روونكردنـــەوەى گرینگـــى بەهـــاكان(.
ئامرازەكانـــى  بـــە  تـــاك  بەســـتنى  پشـــت  دیكـــەوە  لەالیەكـــى 
راگەیانـــدن كاریگەریـــی ویژدانـــی لەســـەر هەســـت و ســـۆزى تـــاك 
دروســـت دەكات دەربـــارەى دەوروبـــەرى، ئـــەم كاریگەرییـــە كاتێـــك 
دەردەكـــەوێ، كـــە زانیارییەكـــى دیاریكـــراو لەڕێـــگای ئامرازەكانـــى 
راگەیانـــدن كاردەكاتـــە ســـەر هەســـتى تاكـــەكان و وەاڵمدانەوەیـــان. 

ـــی حســـين الســـید،٢٠١٤( ـــکاوی، لیل ـــاد الم )حســـن عم
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ئـــەم كاریگەرییـــە ویژدانییـــە لـــە ئامرازەكانـــى راگەیانـــدن 
لەڕێـــگای پێوانەكردنـــى،  تـــرس و دڵەڕاوکـــێ و پاڵپشـــتى 
ئامرازەكانـــى  كاتێـــك  واتـــە  دەردەكەوێـــت،  مەعنـــەوى 
راگەیانـــدن رووداوى ترســـناك و توندوتیـــژى بەشـــێوەیەكی 
بـــەردەوام پەخـــش دەكـــەن ئەمـــە هەســـتێكى ترســـناك دروســـت 
دەكات لـــەالى وەرگـــر، ودڵەڕاوکێـــى ســـەرهەڵدانى توندوتیـــژى 

ــع. ــە واقیـ ــت دەكات لـ دروسـ
)دیفلـــور و روكیتـــش( پێیـــان وایـــە پشـــت بەســـتنى تـــاك 
و  )چاالكـــى  رەفتـــار  دوو  راگەیانـــدن،  ئامرازەكانـــى  بـــە 
ــك  ــى كارێـ ــە ئەنجامدانـ ــى واتـ ــەوە، چاالكـ ــاوى( لێدەكەوێتـ خـ
و پیشـــاندانى لـــە ئامرازەكانـــى راگەیانـــدن، كـــە بەرهەمـــى 
كۆتاییـــە بـــۆ بەســـتنەوەى كاریگەرییەكانـــى زانیـــن و ویژدانـــى،  
ـــە پاڵپشـــتى  ـــار دەكـــەون ل ـــە، ئـــەم چاالكیانـــەش بەدی بـــۆ نموون
كردنـــى داواكاریەكانـــى ئافرەتـــان بـــۆ مافەكانیـــن، یەكســـانى 
جگەرەكێشـــان،  لـــە  وازهێنـــان  رەگـــەزو  هـــەردوو  نێـــوان 
خـــاوى واتـــە نەبوونـــى چاالكـــى و ئەنجـــام نـــەدان و نەكردنـــى 
هیـــچ كارێـــك، بـــۆ نموونـــە خـــاو وخلیچكـــى لـــە بەشـــداریكردنى 
ـــەى كـــە ســـودى  ـــەو چاالكیان سیاســـى و بەشـــداری نەكـــردن ل

بـــۆ کۆمەڵـــگا هەیـــە.
پشتبەســـتن لـــە ســـەر بنەمـــاى بوونـــى پەیوەندیەكـــى بەهێـــزى 
نێـــوان جەمـــاوەر و ئامرازەكانـــى راگەیانـــدن و سیســـتەمى 
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ــتنە  کۆمەاڵیەتـــی ســـەریهەڵدا، جـــۆر و ئاســـتى ئـــەو پشتبەسـ
لـــە ســـەر دوو هـــۆكارى ســـەرەكى راوەســـتاوە كـــە ئەوانیـــش: 
- پلـــەى گۆرانـــكارى، یـــان ملمالنـــێ، یـــا خـــود نائارامـــى 
كـــە كومەلـــگا بـــە دەســـتییانەوە دەنالێنـــێ. پلـــەى بایەخـــى 
ئامرازەكانـــى راگەیانـــدن وەكـــو ســـەرچاوەى زانیـــارى لـــە 
كومەلگایـــەدا. بـــەاڵم -جەمـــاوەر لـــە رووى پشتبەســـتنى بـــە 
ــە  ــۆ نموونـ ــاوازن، بـ ــر جیـ ــە یەكتـ ــدن لـ ــى راگەیانـ ئامرازەكانـ
ســـەرچاوەى  پێویســـتە  را،  ســـەركردەكانى  جەمـــاوەرى 
راگەیاندنـــى دیكـــەى لـــە بەردەســـتدا بـــێ، جگـــە لـــە ئامـــرازە 

راگەیاندنـــە بـــاوەكان كـــە پشـــتى پـــێ دەبەســـتێ.
ـــن  ـــن دەبینی ـــۆن بکەی ـــراو تەلەفزی ـــەی بین ـــەر باســـی ئێزگ ئەگ
پێکهێنانـــی  بـــۆ  دەگرێـــت،  لەخـــۆ  تایبەتمەندیـــی  کۆمەڵێـــک 

ئاڕاســـتەکانی جەمـــاوەر ورای گشـــتى.
لێـــرەدا George Gerbner  بـــاس لـــە گرنگـــی تیـــۆری چاندنـــی 
رۆشـــنبیی دەکات کـــە بەهۆیـــەوە دەتوانـــرێ ئـــەو کاریگەرییانـــە 
وبەتایبەتـــی  راگەیانـــدن  کەناڵەکانـــی  کـــە  بکرێـــت  دیـــاری 
تەلەفزیـــۆن لەســـەر جەمـــاوەر دروســـتی دەکات. تەلەفزیـــۆن 
ئاڕاســـتەیەكی كەلتـــووری چەســـپاو دەهێنێتـــەدی  وكار لەســـەر 
ویەكانگیـــر  پتـــەو  وبەهـــا  چەمـــك  ورەفتـــار   گەشـــەپێدانی 
دەتوانیـــن  لێـــرەوە  دەكات،  کۆمەڵگـــە  وچەســـپاوەكانی 
گونجانـــدن   هێنانـــەدی  لـــە  بەشـــداری  تەلەفزیـــۆن  بڵێیـــن 
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ــدا  ــە جیاوازەكانـ ـــژە كۆمەاڵیەتییـ ــاو توێ وهاوشـــێوەییەك لەنـ
دەكات. )بەشـــدار حوســـێن محەمـــەد،٢٠٢٠(

 George Gerbner »لێكۆڵـــەری ئەمریكـــی »جـــۆرج جربنـــر
جەخـــت لـــەوە دەكاتـــەوە، كـــە تەلەفزیـــۆن بۆتـــە هێزێكـــی 
كاریگـــەری زاڵ لەســـەر کۆمەڵگـــەی هاوچـــەرخ، ئـــەم بیـــر 
وبۆچونـــە لـــە ئەنجامـــی ئـــەو توێژینەوانـــە هاتـــە ئـــاراوە کـــە 
لەســـەر کاریگـــەری تەلەفزیـــۆن لەســـەر جەمـــاوەر وکۆمەڵگـــەی 
دوچـــاری  ئەمەریـــکا  ئەودەمـــەی  درا،  ئەنجـــام  ئەمەریکـــی 
ـــی  ـــە کۆتای ـــووەوە ل ـــرۆر ب ـــژی وتی شـــەپۆلێک رودواو توندوتی
شەســـتەکانی ســـەدەی بیســـت. )مجـــد نبیـــل عثمـــان، ٢٠١5 (
ــەرەكی  ــەری سـ ــۆن كاریگـ ــە تەلەفزیـ ــە كـ ــر« پێیوایـ »جربنـ
كۆمەاڵیەتـــی  گەشەســـەندنی  پرۆســـەی  ســـەر  لـــە  هەیـــە 
ـــاری  ـــارە وشـــێوازی رەفت ـــەی دووب بەهـــۆی پێشـــاندانی نموون

جیـــاوازی كۆمەاڵیەتـــی.
ســـەیركردنی تەلەفزیـــۆن ســـەر دەكێشـــی بـــۆ بنیادنـــای 
داكۆكـــی  كۆمەاڵیەتـــی ،  دەربـــارەی سروشـــتی  بیروبـــاوەڕ 
دەكات لەســـەر وێناكردنـــی ، بیروبۆچونـــە كـــراوەكان، کـــە لـــە 

هەواڵـــە تەلەفزیۆنـــەكان بەخـــش دەكرێـــن ، 
پەخـــش وباڵوکردنـــەوەى فـــراوان، بەهـــۆى بوونـــى مانگـــە 
لەڕادیـــۆ  زیاتـــرە  زۆر  ماندوبوونـــى  دەســـتکردەکانەوە. 

پێویســـتە. زۆرى  وبودجـــەى 
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رۆشـــنبیرى  ئاســـتى  لـــە  تەلەفیزیـــۆن  جەمـــاوەرى 
فـــراوان  زۆر  وکۆمەاڵیەتیـــدا  وئابـــورى  وپەروەردەیـــى 
یـــان  بێـــت  خوێنـــدەوار  تاکێـــک  وهـــەر  وجۆراوجـــۆرە، 
بـــکات.  تەلەفیزیـــۆن  تەماشـــای  نەخوێندەواردەتوانـــێ 
شـــوێنێکدا  شـــانۆگەرى  وەکـــو  تەلەفزیـــۆن  جەمـــاوەرى 
بـــوون. دابـــەش  جیاجیـــادا  لەشـــوێنى  بەڵکـــو  کۆنابنـــەوە، 
واقعیتـــرە،  وەرگـــران،  بـــە  دەدات  بێشـــومار  زانیـــارى 
ـــرە  ـــاوەڕى زیات ـــە وب ـــگاى متمان ـــە، جێ ـــەى لەگەڵدای چونکـــە وێن
ووەرگـــرى فراوانتـــرە وچاودێـــرى کردنـــى زۆرتـــرە.) حســـن 

عمـــاد المـــکاوی، لیلـــی حســـين الســـید،٢٠١٤(
بـــەاڵم میدیـــا ورۆژنامەگـــەری ئەلیكترۆنـــی کاردانـــەوەی 
ـــەوە،  ـــی لێدەکەوێت ـــە پەیوەندیدارەکان ـــەر والیەن ـــرای بەکارب خێ
بۆیـــە پێویســـتە نوســـەر ئامادەگـــی تـــەواوی واڵمدانـــەوەی 

)٢٠١5 حەمەغريـــب،  هەبێت.)صـــادق 
ئەگـــەر باســـی ئێزگـــەی بیســـتراوی رادیـــۆ بکەیـــن دەبینیـــن 
کۆمەڵێـــک تایبەتمەندیـــی هەیـــە کـــە هـــاوکارە بـــۆ بەدەســـهێنانی 
ئاڕاســـتەکانی وەرگـــری پەیامەکانـــی چونکـــە :)ســـامان جـــەالل، 

)٢٠١٨
- کەناڵێکـــى هەمەالیـــەن وگشـــتییە و ئاڕاســـتەى هەمـــوو 

چیـــن وتوێژەکانـــى کۆمـــەڵ دەکرێـــت.
- بەدەنگ و بە وشە بەشدارى لە پەیوەندیکردندا دەکات.
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- دەتواندرێت پەیام یان نامە تیایدا دووبارە بکرێتەوە.
- ئامێرێکى هەرزانە.

- ماندوبوونى کەمە ولە بەڕێوەبردندا بودجەى کەمى 
پێویستە.

- دەتوانێ زانیارى زۆر بدات .
- لەپێشوازى پەیامى رادیۆدا، تەنها هەستەوەرى بیستن 

بەشدارى دەکات.
- خێرایە لە پەخش وگەیاندندا.

- لەزۆربەى کاتەکاندا دەتواندرێت پەنا بۆ رادیۆ ببردرێت.                                                 
- لەزۆربەى شوێنەکاندا دەتواندرێت بەکاربهێندرێت، لەنێو 

ئوتومۆبێل...شەمەندەفەر...فرۆکە...هتد. 
-  لـــە رادیـــۆدا وێنـــەو دەنـــگ بەیەکـــەوە پەخـــش ناکرێـــت، 
ســـەرنج  زۆرتریـــن  تەلەفیزیـــۆن  وەک  ناتواندرێـــت  بۆیـــە 
وشـــەیەک  بابەتێک...هەواڵێک...یـــان  وکاتێـــک  رابکێشـــێت. 
لەڕێگـــەى رادیـــۆوە پەخـــش دەکرێـــت، ئـــەوا وەرگـــر ناتوانـــێ 

وەک رۆژنامـــە بگەرێتـــەوە ســـەری.





بەشی چوارەم
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ئەگـــەر قۆناغـــی بـــەر لەســـەرهەڵدانی ئینتەرنێـــت راگەیاندنـــی 
تەقلیـــدی )رۆژنامـــە ورادیـــۆ وتەلەفزیـــۆن( هۆكارێكـــی بـــاش 
ـــۆڕی  ـــی رای گشـــتی، دوای ســـەرهەڵدانی ت ـــۆ پێكهێنان ـــن ب بوب
ئینتەرنێـــت دەروازەیەكـــی تـــر كرایـــەوە بـــۆ گەشەســـەندنی 
رای گشـــتی، بەكاتێكـــی زۆر كـــەم هـــەواڵ وگۆڕانكارییـــەكان 
دەگـــەن بـــە بەکاربـــە ودەتوانـــێ  لێیـــان ئاگاداربـــێ، بەتایبـــەت 
لەگـــەڵ ســـەرهەڵدانی تـــۆڕە كۆمەاڵیەتییـــەكان، ئیـــدی شـــتێك 
نەمـــا بەنـــاوی بەربەســـتی شـــوێن وكات بوونـــی ســـەكۆ یەكـــی 
ئـــازاد، زەمینەیەكـــی گونجـــاوی بـــۆ بیـــری ئـــازاد ودەربڕینـــی 

ـــرد . ـــەم ك ـــازاد فەراه ئ
دواتـــر ســـەرهەڵدانی رۆژنامەگـــەری ئەلیکترۆنـــی وپێگـــە 

رای گشتی ئەلیكترۆنی و دەرکەوتەکانی 
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ئەلیکترۆنییـــەكان دەرفەتـــی بەشـــداریكردنی بەكارهێنەرانـــی 
ــی  ــۆڕی كۆمەاڵیەتـ ــەرهەڵدانی تـ ــر سـ ــش، بەتایبەتـ ــە پێـ هێنایـ
بەپەیوەندیكـــردن،  دا  تـــری  پێناســـەیەكی  فەیســـبوك 

ئاســـتی جیهانـــدا. گـــەورە بوولـــە  وەرچەرخانێكـــی 
ســـەرهەڵدانی )میدیـــای نـــوێ ( ئـــەو بەربەســـتانەی بـــڕی كـــە 
چیتـــر هاوواڵتـــی ئاســـایی تەنهـــا وەرگـــر بێـــت بەكارهێنـــەر 
خـــۆی  پەیامەكانـــی  ودەتوانێـــت  راســـتەقینەیە  بەشـــدارێكی 
بنێـــری، )مارشـــال ماكلۆهـــان( بـــۆ دەركەوتنـــی ئینتەرنێـــت گوتـــی: 
ـــی بچـــووك.  ـــە گوندێك ـــان بۆت ـــت جیه ـــۆڕی ئینتەرنێ لەســـایەی ت
گوندێکـــی  کـــە  تێپەڕانـــد  ئـــەوەی  ئینتەرنێـــت  لەئیســـتادا 
ــی  ــە گۆڕانكارییەكانـ ــداری دەكا لـ ــو بەشـ ــووک بێـــت بەڵکـ بچـ
ئـــەم جیهانـــە، تاكـــەكان لـــە جیهانـــدا لەمـــەودای شاشـــەیەكی 
بچووكـــی موبایلـــەوە ئـــاگادارن لـــە روداوەكان وبەشـــدارن 
ــارەی  ــان لەبـ ــی ورا وبۆچوونـــی خۆیـ ــی ناڕەزایـ ــە دەربڕینـ لـ
نادادپـــەروەری وئـــەو كێشـــانەی مرۆڤایەتـــی پێـــوەی ســـەرقاڵن.

رای گشتی ئەلیكترۆنی: 
هەموو ئەو بیرۆکە وپێشـــنیار وبەشـــداریکردن وبیروبۆچون 
ـــەر  ـــان ه ـــە ی ـــە ڤیدیۆییان ـــر وگرت ـــە وکاریکاتێ ـــاری و وێن وزانی
كـــە  دەگرێتـــەوە  وتوڕەبـــوون  ناڕەزایەتـــی  گوزارشـــتێکی 
ـــراو دەکات بەمەبەســـتی  ـــە ئاراســـتەیەکی دیاریک گوزارشـــت ل
لـــە ئەزمونێکـــی  لـــە ئایدۆلۆژیایـــەک کـــە  داکۆکـــی کـــردن 
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ــت، دەگات  ــەرچاوە دەگرێـ ــەڵ سـ ــان بەکۆمـ ــایەتییەوە یـ کەسـ
بـــە ئەنجامێکـــی سیاســـی گشـــتی وەکـــو پەیامێکـــی گەیانـــدن 
دەرفـــەت  دەگەیەنرێـــت،   ئینتەرنێتـــەوە  تـــۆڕی  لەڕێگـــەی 
بـــۆ هەمـــو ئـــەو کەســـانە دەڕەخســـێنی کـــە بەکارهێنـــەرن و 
دەســـتیان رادەگات بـــە تەکنەلۆژیـــا ئاگاداربـــن یـــان بەشـــداربن 

لـــە بـــە دەربڕینـــی راوبۆچونیـــان.
رای گشـــتی ئەلیکترۆنـــی: گوزارشـــتە لـــە رای گەورەتریـــن 
توێـــژی جەمـــاوەر لەناوخـــۆی یـــەك واڵت یـــان زیاتـــر لـــە تـــۆڕی 
فراوانـــی جیهانـــی ئینتەرنیـــت وكاریگـــەری لەســـەر گەورەتریـــن 
توێـــژ دروســـت دەكات لەئەنجامـــی دەســـت راگەیشـــتنی بـــەو 
تـــۆڕە لەسەرانســـەری جیهانـــدا باڵودەكرێنـــەوە لەڕێگـــەی 

تـــۆڕی ئینتەرنیتـــەوە.) فتحـــي حســـين عامـــر،٢٠١٢ (
رای گشـــتی ئەلیكترۆنـــی: بریتییـــە لـــەو رایـــەی کـــە لـــە نێـــوان 
ئینتەرنێـــت  وتـــۆڕی  ئەلیکترۆنـــی  فـــەزای  بەکارهێنەرانـــی 
ســـەرهەڵدەدات، لەبـــارەی کێشـــە ومەســـەلەیەک کـــە جێـــی 
ـــەران  ـــی بەکارب ـــک کردن ـــی کارلێ ـــە، لەدەرەنجام ـــەخ پێدانیان بای
ـــی  ـــەو کێشـــەیەی جێ ـــارەی ئ ـــان لەب ـــی بیروبۆچونی ونزیکبوون
باســـە بـــە پاڵپشـــتیکردن بێـــت یـــان رەتکردنـــەوە.) جنـــار نامـــق، 
٢٠١٩(  میدیـــای نـــوێ لەڕێگـــەی تایبەتمەندییەکانیـــەوە توانـــی 
ــدن  ــی راگەیانـ ــە کەشـ ــەلمێنێت لـ ــۆی بسـ ــی خـ ــی ئەرێنـ بوونـ
بنەڕەتـــی رای گشـــتی  پێگـــەی  کـــە  لـــە ژیانـــی جەمـــاوەر 
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پێکدەهێنن)حســـين علـــي الفالحـــي، ٢٠١٣(
ـــاس بکرێـــت وەکـــو  ـــوێ  ب ـــای ن ـــی میدی ـــرەوە دەکرێـــت رۆڵ لێ
وەرچەرخانێكـــی گرنـــگ لـــە هەمـــوو كایەكانـــی ژیـــان لـــەم 
ســـەردەمەدا دەرفەتـــی رەهـــای دا بـــە بەكاربـــەر لەهەرجێیەکـــی 
گـــەردوون بیەوێـــت دەتوانـــێ كاریگـــەری دروســـت بـــكات، بـــۆ 
ـــەو  ـــەکان وئ ـــن جینۆســـایدی ئیزیدیی ـــەم مەبەســـتەش دەتوانی ئ
شۆڕشـــانە بەنمونـــە بێنینـــەوە کـــە نـــاوی بەهـــاری عەرەبـــی 
لێنـــراوە، بـــووە هـــۆی جواڵندنـــی رای گشـــتی شـــەقامی عەرەبـــی 
بـــوو وتـــۆڕە کۆمەاڵیەتییەكانـــی فەیـــس بـــوك وتویتەر...وهتـــد، 

ـــات. ـــدا بەکاره ـــک تێی وەک ئامرازێ
گشـــتی  رای  بوونـــی  بـــە  پەیوەســـتن  گۆڕاوانـــەی  ئـــەو 

لـــە: بریتییـــن  ئەلیكترۆنـــی 
- بەردەست بوونی هێڵی ئینتەرنێت

  Smart بوونـــی ئامێـــری کۆمپوتـــەر ومۆبایلـــی زیـــرەک -
phone ) فتحـــي حســـين عامـــر،٢٠١٢ ( 

لەســـەر  الپـــەڕە  یـــان   ”Account” هەژمـــار   بوونـــی   -
   )Social media( میدیـــا  سۆشـــیاڵ 

- بوونـــی شـــارەزایی بەکارهێنانـــی ئینتەرنێـــت وتوانـــای 
)٢٠١٩ نامـــق،  وبەشـــداریکردن.)جنار  بەکارهێنـــان 

ـــر حســـن  ـــی: )طاه ـــی رای گشـــتی ئەلیکترۆن تایبەتمەندییەكان
ـــد، ٢٠١٢( ـــو زي أب
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- ئاسانی پێوانەكردنی ئاڕاستەكانی.
ــەوە  ــەی بەالیـ ــەو بابەتانـ ــەی ئـ ــەڵ زۆربـ ــردن لەگـ - كارلێكـ

گرنگـــە.
- نوێبوونەوەی رای گشتی ئەلكترۆنی.

- خێرایی دروستبونی ئاڕاستەكانی.
لـــە  رێژەیـــی  بەشـــێوەیەكی  تێچـــوون  كەمبوونـــەوەی   -

هەنـــدێ  واڵتـــدا
لەكاتـــی  ودەســـپاكی  ولێهاتوویـــی  بـــوون  پیشـــەیی   -

ئاڕاســـتەكانی.  پێوانەكردنـــی 
- بوونـــی نیشـــانە یـــان هێمـــای ژمێـــرەری بەشـــداربووان کـــە 
بەعەرەبـــی پێـــی دەگوترێـــت )عـــداد الـــزوار( بەئینگلیـــزی دەکاتـــە 
“User Counter” تایبەتمەندیەکـــی گرنگـــە بـــۆ پێوانەکـــردن و 

زانینـــی رێـــژەی بەشـــداربووان. )جنـــار نامـــق، ٢٠١٩(
ئامرازەکانی گەیاندنی پەیامەکان:

لـــەوەدا دەردەکەوێـــت کـــە  فـــەزای ئەلیکترۆنـــی  گرنگـــی 
بەکاربـــەر »User« دەتوانێـــت بەئاســـانی لـــەم مەودایـــەوە 
ســـەبارەت  بـــکات  خـــۆی  وبۆچونـــی  را  لـــە  گوزارشـــت 
بـــەو پـــرس وبابەتانـــەی کەجێـــی بایەخـــی ئـــەون، لێـــرەدا 
ـــت  ـــۆڕی ئینتەرنێ ـــە ت ـــن ک ـــە دیاریدەکەی ـــەو ئامرازان ـــک ل هەندێ
ــەش:  ــەکان لەوانـ ــی پەیامـ ــۆ گەیاندنـ ــردون بـ ــتەبەری کـ دەسـ

الجبـــور،٢٠١٠( )ســـناء 
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- ئیمەیـــل: زۆرێـــک لـــە پێگـــەکان ئـــەم خزمەتگوزارییـــە بـــە 
خۆڕایـــی پێشـــکەش دەکـــەن، وەک      خزمەتگوزارییەکانـــی 

)یاهـــو، هۆتمەیـــل، جـــی مەیـــل، مـــای وای، مەیـــل، ...هتـــد(.
تـــۆڕی  لەســـەر  بێبەرامبـــەر  بەشـــیوەی  گروپـــەکان:   -

بەردەســـتە. ئینتەرنێـــت 
- گروپـــە تایبەتمەنـــدەکان: ئەمانـــە چەنـــد گروپێکـــن کـــە 
یـــان  کارێـــک  تایبەتمەنـــدی  بـــەاڵم  دەکـــەن  کار  هەمـــان 
دەســـتەیەکی دیاریکراودەکـــەن، لەوانـــەش )خۆشەویســـتانی 
ـــی،  ـــەکان، گروپـــی الوان، ئاین واڵت، گروپـــی نەخۆشـــییە تایبەت
ــتییەکان،  ــە رەگەزپەرسـ ــەک، گروپـ ــدەری یانەیـ ــتی، هانـ زانسـ

گروپـــە بێئایینـــەکان، هتـــد..(.
- یانـــە وســـەکۆی گفتوگـــۆ: ئەمـــەش لەزۆرێـــک لـــە پێگـــەکان 
ـــە  ـــەم یان ـــن، ل ـــەر بەکاردێ ـــش بەشـــێوەی بێبەرامب هـــەن، ئەمانی
وســـەکۆیانەوە گفتوگـــۆ وبەیەکگەیشـــتن هەیـــە بـــۆ قســـەوباس 
لەســـەر پـــرس وبابەتـــی دیاریکـــراو یـــان هـــەواڵ وئـــاگاداری، 
ئەمـــە وێـــڕای ژورەکانـــی چـــات وگفتوگـــۆ، لەوانـــەش ژورەکانـــی 

Paltalk، Match.com ،secondlife.com، هتـــد...
- کۆمێنتـــی ســـەردانیکەرەکان: ئـــەم خزمەتگوزارییـــە بـــوار 
بـــۆ بەکاربـــەر دەڕەخســـێنێت بۆدەربڕینـــی رای خـــۆی لەڕێگەی 
ــە  ــەی کـ ــەو بابەتانـ ــی ئـ ــەر ناوەڕۆکـ ــت لەسـ ــینی کۆمێنـ نوسـ
ـــان  ـــەکان ی ـــە فەرمیی ـــە میدیایی ـــە پێگ ـــەرکام ل ـــەوە لەه باڵودەبن
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پێگـــە کەســـییەکان، دەکرێـــت ئـــەم کۆمێنتانـــە ببنـــە تـــەوەری 
ـــوێ لەمیدیـــادا. ـــی ن بابەت

ئاستەنگەکانی رای گشتی ئەلیكترۆنی لە هەرێمی کوردستان
لێـــی نەبوونـــی   - نەخوێنـــدەواری تەکنەلـــۆژی، مەبەســـت 
ــش  ــر لەپێـ ــە رێگـ ــوێ، کەدەبێتـ ــای نـ ــی میدیـ ــای بەکارهێنانـ توانـ
بەشـــداریکردن.  زەمینـــەی  ونەبوونـــی  تـــاک  رای  دەربڕینـــی 
ــی  ــرێ نکۆڵـ ــتان ناتوانـ ــی کوردسـ ــە هەرێمـ ــتەنگەش لـ ــەم ئاسـ ئـ

لێبکرێـــت.
-نەبـــوون یـــان خـــاوی ونەگەیشـــتنیی هێڵـــی ئینتەرنێـــت بـــە 
هەنـــدێ شـــوێن، ئـــەم دیاردەیـــە بـــەردەوام بوونـــی هەیـــە تەنانـــەت 
لەنێـــو ویبنـــار و وانـــە ئەلیکترۆنییەکانیشـــدا، بەکاربـــەری تـــۆڕ 
دوچـــاری گرفتـــی بـــڕان یـــان الوازی هێـــڵ دەبێتـــەوە کـــە دەبێتـــە 

ـــە گەیاندنـــی پەیامـــی خـــوازراو. هـــۆی بچـــڕان ل
- هـــەژاری وبـــاری ئابـــووری خـــراپ، فەراهەمنەبوونـــی هێڵـــی 
ــتی  ــی ئاسـ ــی وخراپـ ــاو ونزمـ ــی گونجـ ــە نرخێکـ ــت بـ ئینتەرنێـ
داهاتـــی هاوواڵتیـــان ئاســـتەنگێکی دیکـــەی ئـــەم جۆرەیـــە لـــە 

رای گشـــتی.
.Smart phon نەبوونی ئامێری کۆمپیوتەر ومۆبایلی زیرەک -

- نەبوونی ژێرخانێکی گونجاو.
تۆڕەکـــەوە  لەمـــەودای  بەلێشـــاو  زانیـــاری  هەڵقواڵنـــی   -
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زانیارییـــەکان  هەمـــوو  نەیپەرژێـــت  بەکاربـــەر  وادەکات 
وەربگرێـــت.

ئەو خاڵە الوازانەی تێبینی دەکرێن لە پێگە ئەلیكترۆنییەکان 
ــا  ــیاڵ میدیـ ــەکان وسۆشـ ــە ئەلیكترۆنییـ ــی پێگـ بەکارهێنەرانـ
الیـــەن  هەنـــدێ  رەچـــاوی  بابەتـــەکادا  لەباڵوکردنـــەوەی 
ناکـــەن بەڵکـــو فەرامۆشـــی دەکـــەن، بەڕادەیـــەک ئـــەم بابەتـــە 
بەفراوانـــی تەشـــەنەی کـــردوە و کۆنتـــۆڵ کردنـــی ئاســـان نییـــە 
، بۆیـــە دەکرێـــت وەک کەموکـــوڕی بەکارهێنانـــی پێگـــەکان 

ــتی: ــەر رای گشـ ــە لەسـ ــەری هەیـ ــە کاریگـ ــێنین، کـ بیناسـ
- زمانـــی نووســـین زمانـــی ئاخاوتنـــی رۆژانـــەی چینـــی 
زمانـــە  بـــەو  بەکاربـــەر  چونکـــە  وئاســـاییە،  كۆمەاڵیەتـــی 
ســـادەیە راهاتـــوە وبنەمـــا زمانـــی وهەواڵییەکانـــی بـــۆ گرنـــگ 
ــی  ــن  وتوێژەكانـ ــەرجەم چیـ ــی سـ ــە بەردەنگەکانـ ــن، چونكـ نیـ

كۆمەڵگـــەن وئـــەم شـــێوازەش بـــۆ ئـــەوان ئاســـانە. 
- لـــه  رووی رێزمانییـــەوە هەڵـــەی زۆرە ورێنـــووس رەچـــاو 

ناکرێـــت
جـــار  وهەنـــدێ  هەڵنابژێرێـــت  باشـــی  بـــە  زاراوەكان   -

بەکاردەبرێـــن بەهەڵـــە  زاراوەکانیـــش 
- گونجاندن لەنێوان ناونیشان وناوەڕۆکدا کەمە.

- بـــۆ هەرشـــتێک باڵودەکرێتـــەوە بەدواداچـــون ناکرێـــت 
وبەکاربـــەر میزاجـــی چۆنـــی بوێـــت وا بابەتەکـــە دادەڕێژێـــت.
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- لـــەزۆر لـــە بابەتەکانـــدا ســـەرچاوە نادیـــارە، ئەمانـــەت 
پارێـــزی رەچـــاو ناکرێـــت، زۆرجـــار هـــەواڵ یـــان وێنـــە وڤیدیـــۆ 
ــدا بـــاڵو دەکرێتـــەوە  ــان پەیـــج وئەکاونتـ ــان بابەتێـــک لەدەیـ یـ

بەبـــێ ئامـــاژەدان بـــە ســـەرچاوەکەی. 
- کەمتریـــن ئیتیکـــی تێـــدا پەیـــڕەو دەکرێـــت، بەواتایەکـــی 
وملمالنێـــی  تۆڵەســـەندنەوە  بـــۆ  ســـەکۆیەک  بوەتـــە  دیکـــە 

تونـــدی سیاســـی وئایینـــی.

رۆژنامەگەری هاوواڵتی 
ـــدا وەک  ـــی بەشـــدارە تێی ـــە هاوواڵت ـــە ک ـــەو رۆژنامەگەریەی ئ
ـــەکان،  ـــەواڵ وروداوو وێن رۆژنامەنوســـێک لەگواســـتنەوەی ه
لەشـــوێنی روداوەکانـــدا لەڕێگـــەی تەکنەلۆژیـــای نـــوێ وموبایلـــە 
ســـمارتەکانەوە، بەشـــداركردنی هاوواڵتییـــان لـــە گەیاندنـــی 
رۆژنامەگـــەری  ســـەرهەڵدانی  بـــۆ  هۆكاربـــوو  روداوەكان 

هاوواڵتـــی. 
ــە  ــە دەدەن پێیانوایـ ــەم بابەتـ ــی بـ ــەی گرنگـ ــەی ئەوانـ زوربـ
ئـــەم شـــێوازەی رۆژنامەگـــەری لـــە ٢٢ نۆڤەمبـــەری ١٩٦٣ 
کاتێـــک  دەرکـــەوت  ئەمریـــکا  یەگرتووەکانـــی  لەوالیەتـــە 
زابـــرودر(  )ئەبراهـــام  بەنـــاوی  ئەمریکـــی  هاوواڵتییەکـــی 
ـــۆ شـــاری دااڵس بەمەبەســـتی  ـــەوە چـــو ب بەخـــۆی وکامێراکەی
وێنەگرتنـــی کـــەژاوەی ســـەرۆکی ئەمریـــکا )جـــۆن کەنـــەدی(، 
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لەکاتـــی وێنەگرتنـــدا بـــوو کـــە کەنـــەدی تیـــرۆر کـــرا، دوای ســـێ 
ـــە  ـــەدی ک ـــی تیرۆرکردنەکـــەی کەن ـــۆی کات ـــام ڤیدی رۆژ ئەبراه
ــڕی ١5٠  ــڤ بەبـ ــاری الیـ ــە گۆڤـ ــت بـ ــوو فرۆشـ ــە بـ ٣٠ چرکـ
هـــەزار دۆالر. ئەبراهـــام بەخەیاڵیـــدا نەدەهـــات ببێتـــە کەســـێکی 

بەناوبانـــگ لەرۆژنامەگـــەری هاوواڵتیـــدا. 
هەندێکـــی تـــر لـــەو بـــاوەڕەدان رۆژنامەگـــەری هاوواڵتـــی 
ســـاڵی ١٩٨٨ دەرکـــەوت لەکاتـــی هەڵبژاردنەکانـــی ســـەرۆکایەتی 
دەزگاکانـــی  بـــە  بـــڕوای  خەڵـــک  لەوکاتـــەدا  ئەمەریـــکادا، 
ـــوو، رۆژنامەنوســـان بەشـــدارییان  ـــکا نەماب ـــی ئەمەری راگەیاندن
ـــرت  ـــان وەردەگ ـــی هاوواڵتییانی ـــرد ورا وبۆچون ـــک دەک ـــە خەڵ ب
لەســـەر پـــرس ومەســـەلەکان. .) نهـــا الســـيد عبـــد المعطـــي، ٢٠١5(
رۆژنامەگـــەری  نوێـــی  بزووتنـــەوەی  ویکیپیدیـــا  بەپێـــی   
ــاڵی ١٩٨٨لەگـــەڵ هەڵبژاردنەکانـــی ئەمەریـــکادا  هاوواڵتـــی سـ
ـــاوی رۆژنامەگـــەری گشـــتی  ـــر ن ـــە دەرکـــەوت لەژێ ـــەم مۆدێل ئ
)Public Journalism(. لەگـــەڵ دەرکەوتنـــی ئینتەرنێتـــدا وای 
لێهـــات هاوواڵتـــی خـــۆی هـــەواڵ وزانیـــاری باڵوبکاتـــەوە 

ــووس ــە رۆژنامەنـ ــۆی ببێتـ وخـ
ــژووی  ــردووە:« مێـ ــەوە کـ ــان بـ ــان( ئاماژەیـ ــس وبومـ )ویلـ
ــتییەکانی  ــۆ روداوە تیرۆریسـ ــە بـ ــۆرە رۆژنامەگەرییـ ــەم جـ ئـ
ـــەری  ـــی رۆژنامەگ ـــی نوێ ـــەوە، قۆناغێک ١١ ســـێپتێمبەر دەگێرن
دەرکـــەوت بەشـــێوازێکی نـــوێ کـــە دان گیلمـــۆر ئـــەم بۆچوونـــە 
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ـــێ. ـــە پەســـەند دەزان ب
هـــەر لـــەو بارەیـــەوە گیلمـــۆر باســـی ) تۆمـــاس بایـــن( دەکات 
کـــە زۆر نوســـینی رەخنەیـــی باڵوکردوەتـــەوە لەمـــەڕ شـــۆڕش 
وئـــازادی بیـــروڕا وئـــازادی رۆژنامەگـــەری لـــە ئەمەریـــکا، 
هەرچـــی ) چاپمـــان ونوتـــاڵ( لەتوێژینەوەکانیانـــدا جەخـــت 
 : ودەڵێـــن  دەکەنـــەوە  گیلمـــۆر(   ( بۆچوونەکـــەی  لەســـەر 
رۆژنامەگـــەری هاوواڵتـــی لەســـەدەی ١٨ لەئەمەریـــکا هەبـــووە، 
لەخەڵکـــی  هەواڵەکانیـــان  رۆژنامەنووســـەکان  زۆربـــەی 
ئاســـایی وەردەگـــرت وەک کۆکـــەرەوەی هـــەواڵ بەکاریـــان 
دەهێنـــان، هـــەروەک ئـــەوەی لـــە چارەکـــی یەکەمـــی ســـەدەی 
لـــە بەریتانیـــا هەبـــوو کـــە خەڵکـــی لەکاتـــی نەبوونـــی   ١٨
رۆژنامەنووســـاندا خۆیـــان هەواڵیـــان بـــۆ رۆژنامـــەکان دەنـــارد.
بەرێوەبـــەری  بکیـــری«   »برترانـــد  بۆچونـــی  پێـــی  بـــە 
»الری  و«  پاریـــس  لـــە  نوســـەرانی  جیهانـــی  کۆربەنـــدی 
ــی  ــەی جیهانـ ــی کۆمەڵـ ــەری پەیوەندییەکانـ ــان« بەرێوەبـ کیلمـ
ئـــەو رۆژنامانـــەی ســـەر بـــە کۆربەندەکـــەن لـــە شۆڕشـــێکی 
میدیایـــی لـــە بـــواری رۆژنامەگـــەری هاوواڵتـــی بەرپابـــوو 
ــە حەوتـــی یۆلیـــۆی٢٠٠5  . لەئەنجامـــی بینینـــی تەقینـــەوی  لـ
تیرۆریســـتی  کـــە لـــە تونێلێکـــدا رویـــدا، بەهـــەزاران خەڵـــک وێنـــە 
وگرتـــەی ڤیدیۆییـــان تۆماركـــرد وناردیـــان بـــۆ رۆژنامـــەکان، 
بـــەاڵم وەرچەرخانـــی گرنگتـــر دەگەرێننـــەوە بـــۆ ١١ی كانونـــی 
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ــەوت  ــی نـ ــە كۆگایەكـ ــەك لـ ــالی ٢٠٠5 تەقینەوەیـ ــی سـ یەكەمـ
لـــە )بۆنســـفیڵد( ی بەریتانیـــا رویـــدا، هاوواڵتییـــان بـــەر لـــە 
روداوە  ئـــەو  روماڵـــی  توانیـــان  پیشـــەگەرەكان  رۆژنامـــە 
بكـــەن. رۆژنامەگـــەری هاوواڵتـــی دەرفەتێكـــی زێڕینـــە بـــۆ 
ئاڕاســـتەكردنی رای گشـــتی، ئەوەهاوواڵتییـــە کـــە بڕیـــاردەری 
ــەوە  ــە، ئـ ــەری روداوەكانـ ــتەكان وتۆماركـ ــی تێكسـ هەڵبژاردنـ
هاوواڵتییـــە لەڕێگـــەی تـــۆڕی ئینتەرنێتـــەوە بڕیـــار لەســـەر 
هـــۆی  دەبێتـــە  دەدات  سیاســـی  دەســـەاڵتی  چارەنوســـی 
ــی رای گشـــتی. )نهـــا الســـيد عبـــد المعطـــي، ٢٠١5( جواڵندنـ

 
دەركەوتەكانی رای گشتی ئەلیکترۆنی 

خۆپیشاندان و رێپێوان-  المسیرات والمظاهرات: 
خۆپیشـــاندان و رێپێـــوان مافێکـــە لـــە جاڕنامـــەی نێودەوڵەتـــی 
بـــۆ مافەکانـــی مـــرۆڤ، وەک مافێکـــی سیاســـی دانـــی پێدانـــراوەو 
بەشـــێکە لـــە مافـــی )ئـــازادی رادەربڕیـــن(، بەشـــێکە لـــە مافـــی 
)بەشـــداری سیاســـی(، لـــە هەندێـــک لـــە واڵتانـــدا، ئـــەم مافـــە بـــە 
تـــەواوی قەدەغەکـــراوە، یـــا رێگـــری لـــە ئەنجامدانـــی دەکرێـــت. 
ئـــەم شـــێوازە بریتییـــە لـــە جۆرێـــک لـــە جۆرەکانـــی رەفتـــاری 
ـــک  ـــک خەڵ ـــەوە کۆمەڵێ ـــە میانەی ـــی دەســـتەجەمعی، ل کۆمەاڵیەت
سیاســـی  یـــان  کۆمەاڵیەتـــی  هەڵوێســـتی  لـــە  گوزارشـــت 
یـــا کەلتـــووری.... هتـــد، خۆیـــان دەکـــەن. ئەمـــە وا دەکات 
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خۆپیشـــاندان ببێتـــە کەناڵێـــک کـــە خەڵـــک لێیـــەوە گوزارشـــت 
ــە  ــەیەک لـ ــان کێشـ ــێک یـ ــەر پرسـ ــان لەسـ ــروڕای خۆیـ ــە بیـ لـ
کێشـــەکان بکـــەن. زۆرجـــار هاواڵتیـــان کاتێـــک کـــە هیـــچ 
دەرفەتێـــک یـــان کەناڵێکـــی فەرمـــی دیکەیـــان بـــۆ نەمابێتـــەوە لـــە 
گوزارشـــتکردن، ئیـــدی پەنـــا دەبەنـــە بـــەر خۆپیشـــاندان وهاتنـــە 
تاکێـــک  یـــان  کەســـێک  ســـەروەختێک  شـــەقامەکان،  ســـەر 
بەشـــداری لـــە خۆپیشـــانداندا دەکات، مانـــای وایـــە هـــاوکاری 
وپشـــتگیری لـــە تاکەکانـــی دیکـــە دەکات بـــۆ بەدیهێنانـــی ئـــەو 
ئامانجانـــەی دەیانەوێـــت لەڕێگـــەی خۆپیشـــاندانەوە بەدەســـتی 

بێنـــن.
توێـــژەران جەخـــت دەکەنـــەوە کـــە نـــاو تـــۆڕەکان بوەتـــە 
کاری  بـــۆ  وئامادەســـازی  مەدەنییانـــە  کاری  گۆڕەپانـــی 
مەدەنییانـــە یـــان ســـازدانی هەڵمەتێـــک یـــان خۆپیشـــاندانێک یـــان 
بایکۆتـــی کااڵی واڵتێـــک یـــان وەســـتانەوە دژی دیاردەیـــەک. 

ــات، ٢٠٠٨( ــی الزریقـ ــن علـ ــراد بـ )مـ
ـــەوە  ـــروڕا گۆڕین ـــەوە وبی ـــۆ کۆبوون ـــۆڕەکان ب ـــان ت چاالکوان
بەکاردەهێنـــن، دواتـــر هـــەر لـــە تۆڕەکانـــەوە ئامادەســـازی 
دەکـــەن،  بانگەشـــە  چاالکییەکـــە  ئەنجامدانـــی  بـــۆ  دەکـــەن 
ـــووە،  ـــی خـــۆی گرت ـــە جێ ـــەم بابەت لەهەرێمـــی کوردســـتانیش ئ
لەوانـــەش هەوڵەکانـــی کۆمەڵێـــک  هـــەن  چەندیـــن نموونـــە 
ـــان  ـــەوە توانی ـــەی تۆڕەکان ـــوان لەســـاڵی ٢٠١٣ دا، لەڕێگ چاالک
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وچەنـــد  هەرێـــم  لەناوخـــۆی  گـــەورە  خۆپیشـــاندانێکی 
پایتەختێکـــی دنیـــادا رێکبخـــەن بـــۆ داواکاری ســـەربەخۆیی 
کوردســـتان وهەڵمەتەکـــە نـــاوی نـــرا ) کەرنەڤاڵـــی ســـەربەخۆیی 
ئـــەم هەنـــگاوە بوبـــە  ئابـــی ٢٠١٤  لـــە ٢٣  کوردســـتان( و 
ــەم  ــکات، ئـ ــت بـ ــتی دروسـ ــی گشـ ــی رایەکـ ــی و توانـ پراکیتیکـ
هەڵمەتـــە لەهەمـــوو ئـــەو شـــوێنانەی کـــە ئەنجامـــدرا یـــەک 
دروشـــم و یـــەک لۆگـــۆ ویـــەک کاتـــی دیاریکـــراوی هەبـــوو، 
بەمـــەش هەڵمەتەکـــە لەدنیـــای مەجازییـــەوە گوازرایـــەوە ســـەر 

شـــەقام. )جنـــار نامـــق، ٢٠١٩(  
)ناڕەزایەتییە ئەلیکترۆنییەكان( الحتجاجات االلكترونیة:

 ناڕەزایەتـــی ئەلیکترۆنـــی بـــەم شـــێوەیە پێناســـە دەکرێـــت: 
دەســـەاڵت  بۆســـەر  گوشـــار  شـــێوەکانی  لـــە  شـــێوەیەکە 
توندوتیـــژی،  بەکارهێنانـــی  بەبـــێ  حکومـــەت  ودەزگاکانـــی 
مەبەســـت لـــەم شـــێوازە بەدیهێنانـــی داواکارییەکـــی دیاریکـــراوە، 
ــان ناڕەزایەتـــی  ــەکار یـ ــن لـ ــێوەی مانگرتـ ــێوازە بەشـ ــەم شـ ئـ
دەربڕیـــن یـــان هـــەر شـــێوازێکی ناڕازیبـــوون درووســـت دەبـــێ 

کـــە گروپێـــک لەســـەری رێـــک دەکـــەون.
لێرەشـــدا دوالیزمێـــک هەیـــە لەنێـــوان ناڕەزایەتـــی وەکـــو 
ـــت  ـــە را وبۆچـــوون وئینتەرنێ ـــۆ گوزارشـــتکردن ل ـــک ب ئامرازێ
فـــەزای  بەکارهێنانـــی  بـــۆ  وکەرەســـتەیەک  ئامـــراز  وەک 
ـــەوە وهۆشـــیارکردنەوە،  ـــە رێکخســـتن وکۆکردن ـــی ل ئەلیکترۆن
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عبـــد  )عـــادل  هەڵمەتـــەکان.  ودەســـپێکردنی  هەماهەنگـــی 
.)٢٠١٠ الصـــادق، 

دروســـت  ئینتەرنێتـــەوە  لەڕێگـــەی  ناڕەزایەتیانـــەی  ئـــەو 
ــی  ــەودای بونیادێکـ ــرن لەمـ ــان وەردەگـ ــڕەوی خۆیـ ــن ڕێـ دەبـ
مەعریفیانـــە، بزوێنەرانـــی ئـــەم ناڕەزایەتییانـــە بریتیـــن لـــە 
چاالکوانـــە نوێـــکان ودەســـتەبژێرە خـــاوەن زانیارییـــەکان.

ــد، ٢٠١5(. ــيد احمـ ــد سـ ــرة محمـ )أميـ
ـــە  ـــە توانیویان ـــە ئەلیکترۆنییان ـــەم ناڕەزایەتیی لەکوردستانیشـــدا ئ
کـــە  بدەیـــن  بـــەوە  ئامـــاژە  دەبێـــت  بگـــرن،  جێگـــەی خۆیـــان 
ـــەکار  ـــووک ب ـــس ب ـــی فەی ـــۆڕی کۆمەاڵیەت ـــر ت لەکوردســـتاندا زیات
دێـــت، بۆیـــە زوربـــەی هەڵمەتـــەکان لـــەم تـــۆڕەوە ســـەرچاوە 
دژی  وەســـتانەوەیەبوو  ئـــەوە  بـــۆ  نموونەشـــمان  دەگـــرن، 
 ٢٠١٤ دیســـەمبەری  لـــە  نوێنـــەران  ئەنجومەنـــی  بڕیارێکـــی 
لەکاتێکـــدا واڵت ســـەرقاڵی شـــەڕی تیرۆریســـتانی داعـــش بـــوو، 
بارودۆخـــی دارایـــی لەوپـــەڕی خراپیـــدا بـــوو،  بڕیـــارەکان لـــەو 
ـــی  ـــی بەکاربەران ـــە هـــۆکاری ســـەرهەڵدانی ناڕەزایەت ـــەدا بوون کات
تـــۆڕەکان بەگشـــتی وفەیســـبووک بەتایبەتـــی. )جنـــار نامـــق، ٢٠١٩( 
هەندێـــک  کۆمەاڵیەتییـــەکان  تـــۆڕە  رۆڵـــی  بـــە  ســـەبارەت 
پییـــان وایـــە ئەگەرچـــی ئـــەم تۆڕانـــە بوونەتـــە وێســـتگەیەک بـــۆ 
لەگـــەڵ  تـــاک،  ونیگەرانییەکانـــی  توڕەیـــی  خۆخاڵیکردنـــەوەی 
ئـــەوەش هێشـــتا بەهـــای رەخنـــە وپۆســـتە جدییـــەکان کاریگـــەری 
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خۆیـــان لـــە دەســـت نـــەداوە، دیارترییـــن نموونـــەش دەنگـــی 
ناڕەزایەتـــی هاوواڵتییـــان بـــوو لەســـەر فەیســـبووک ســـەبارەت 
بەکڕینـــی ئۆتۆمبێـــل بـــۆ پەرلەمانتـــاران، لەڕێگـــەی باڵوکردنـــەوەی 
پارلەمانـــی  وایکـــرد  وکاریکاتـــۆر،  پۆســـت ورەخنـــە  ســـەدان 
کوردســـتان بڕیارەکـــە رابگرێـــت. )هـــەردەوان مەحمـــود، ٢٠١5(

   
هەڵمەتە ئەلیكترۆنییەكان )الحمالت االلكترونیة(:

ــێوازەکانی بەشـــداریکردنی ئەلیكترۆنـــی  ــێوازێکە لـــە شـ  شـ
ـــی  ـــان بەرهەڵســـتی ودژایەتیکردن بەمەبەســـتی پاڵپشـــتیکردن ی

بابەتێـــک یـــان دیاردەیـــەک.
فـــەزای ئەلیکترۆنـــی دەرفەتـــی رەخســـاند بـــۆ بەکاربـــەران 
ـــان بەمەبەســـتی  بۆگوزارشـــتکردن لەواقعـــی کۆمەاڵیەتـــی خۆی

گەشـــتن بـــە ویســـتەکانیان ونەهێشـــتنی نەهامەتییەکانیـــان.
کاتێـــک  بەکارهـــات،  لەکوردســـتانیش  شـــێوازە  ئـــەم 
جەمـــاوەری کوردســـتان بەشـــداری هەڵمەتێکـــی پشـــتیوانیان 
کـــرد لـــە نادیـــە مـــورادی کچـــە یەزیـــدی کاتێـــک پاڵێـــوراو بـــوو 

بـــۆ وەرگرتنـــی خەاڵتـــی نۆبڵـــی ئاشـــی.
بەشـــداریکردنی  شـــێوازە  ئـــەم  تـــری  نموونەیەکـــی 
کوردســـتانیانی بەکاربەرانـــی تـــۆڕەکان بـــوو لـــە سەرتاســـەری 
ـــۆ راپرســـی  ـــەزار واژۆ ب ـــەوەی ســـەد ه ـــۆ کۆکردن ـــدا، ب جیهان
ســـپی  کۆشـــکی  ماڵپـــەڕی  کـــە  کوردســـتان  ســـەربەخۆیی 
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ــرد  ــەی تێپەڕکـ ــەم ژمارەیـ ــداربوان ئـ ــژەی بەشـ ــوو، رێـ داینابـ
لـــەو ماوەیـــەی کـــە دیاریکرابـــوو. )جنـــار نامـــق، ٢٠١٩(  

ئامانجی هەڵمەتە ئەلیكترۆنییەكان
هەڵمەتـــە ئەلیكترۆنییـــەكان لەزەمینەیەکـــدا ســـەرهەڵدەدەن، 
کاری گروپـــە وچەنـــد کەســـێک بەرپرســـیارییەتی دەگرنـــە 
ئەســـتو، ئەمانـــە بـــەردەوام راوێـــژ دەکـــەن بۆئـــەوەی هەڵمەتەکە 
دەســـتپێبکەن، دواتـــر ئەمانـــە هەوڵـــی دۆزینـــەوەی تۆڕێـــک 
ــتیونان بـــۆ هەڵمەتەکـــە دەدەن چ ئەوانـــەی  لـــە الیەنگـــر وپشـ
بەکارهێنـــەری تۆڕەکانـــن یـــان ئەوانەشـــی نزیکـــن لـــە ئامانجـــی 
الوان  ئەلیکترۆنییـــەكان  هەڵمەتـــە  هەمیشـــە  هەڵمەتەکـــەوە، 
نزیـــک دەکاتـــەوە وئەیانکاتـــە ئامانجـــی پشـــتیوانی هەڵمەتەکـــە، 
چونکـــە الوان زیاتـــر تەکنەلۆژیـــای نـــوێ بەکاردێنـــن ولـــەڕوی 

فیزیکیشـــەوە چاالکـــن وئێنرژیـــان زۆرە.
ــاودار  ــانی نـ ــت کەسـ ــەكان دەکرێـ ــە ئەلیكترۆنییـ ــە هەڵمەتـ لـ
پێگـــەو  خـــاوەن  چونکـــە  بهێنرێـــن  بـــەکار  وئەســـتێرەکان 
جەمـــاوەری زۆرن، هەروەهـــا بەئاســـانی دەتوانێـــت کاریگـــەری 
هەبێـــت چونکـــە هەڵمەتـــە ئەلیكترۆنییـــەکان کاری خۆبەخشـــانە 

ــادق، ٢٠١٣( ــد الصـ ــوود نەویســـتن)عادل عبـ وسـ
دەتوانیـــن بڵێیـــن هەڵمەتـــە ئەلیکترۆنییـــەكان ئـــەم ئامانجانـــەی 

هەیـــە: )عـــادل عبـــد الصـــادق، ٢٠١٣(
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هەڵوێســـتێک  یـــان  رایـــەک  لـــە  کـــردن  گوزارشـــت   -
کەناتوانرێـــت لـــە هۆکارەکانـــی راگەیاندنـــە تەقلیدییەکانـــەوە 

بدرێـــت ئەنجـــام 
ــەر رای گشـــتی وبـــاوەڕ  - کاریگـــەری دروســـتکردن لەسـ

ــراودا. ــی دیاریکـ ــە بابەتێکـ ــەکان لـ ــدگای کەسـ ودیـ
-بزوانـــدن وجواڵندنـــی توانـــا ووزەی جەمـــاوەر لەســـەر 

ئینتەرنێـــت وبەکارهێنانیـــان بـــۆ ئامانجێکـــی دیاریکـــراو.
کـــە  ناوەنـــدەکان  بـــە  هەڵوێســـتێک  یـــا  را  گەیاندنـــی   -

ناگەیـــن. پێیـــان  بەئاســـانی 

پەیکەری پێکهاتەی هەڵمەتە ئەلیكترۆنییەكان:
شـــێوازە پەیکەرێکـــی رێکخســـتنی تایبـــەت بـــە هەڵمەتـــە 
ــەو  ــەدا ئـ ــەم خااڵنـ ــت لـ ــەاڵم دەکرێـ ــە بـ ــەكان نییـ ئەلیكترۆنییـ

هەیکەلـــە دیاریبکرێـــت: )عـــادل عبـــد الصـــادق، ٢٠١٣(
-بەڕێوەبـــەر یـــان سەرپەرشـــتیاری هەڵمەتەکـــە: ئەرکـــی 
ئـــەو  وئاڕاســـتەکەکردنی  وسەرپەرشـــتی  بەڕێوەبـــردن 
ــانەیە لـــەم هەڵمەتـــەدا بەشـــدارن، هەروەهـــا چاودێـــری  کەسـ
وسەرپەرشـــتی کاری ئـــەو کەســـانەی تـــر دەکات کـــە لـــەم 

هەیـــە. بەرپرســـیارییەتیان  هەڵمەتـــەدا 
ــە  ــەم کەسـ ــی ئـ ــە: ئەرکـ ــی هەڵمەتەکـ ــی راگەیاندنـ -بەرپرسـ
ئامادەکردنـــی بەیاننامـــە راگەیاندنەکانـــە بـــۆ هەڵمەتەکـــە لەگـــەڵ 
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راگەیاندنەکانـــدا ، وەک وتەبێـــژی فەرمـــی لەبـــەردەم میدیـــاکان 
ورای گشـــتیدا قســـەدەکات، ئەمـــە وێـــڕای ئـــەوەی تیمێکـــی 
ـــی بەیاننامـــەکان وسەرپەرشـــتیکردنی  ـــۆ وەرگێڕان ـــە ب لەگەڵدای

ـــە. ـــی هەڵمەتەک ـــەڕو پێگەکان ماڵپ
ـــری  ـــە چاودێ ـــە: بەرپرســـە ل -بەرپرســـی تەکنیکـــی هەڵمەتەک
ســـتافێکی  بەهـــاوکاری  هەڵمەتەکـــە،  هونـــەری  کاروبـــاری 
وپێگـــە  ماڵپـــەڕ  دروســـتکردنی  کاریـــان  کـــە  تەکنیـــکار 

هەڵمەتەکـــە. بـــۆ  وسوشـــیالمیدیایە 
سەرپەرشـــتی  ئەلیكترۆنییـــەكان:  هەڵمەتـــە  -ســـکرتێری 
کاروبـــاری ئیـــداری هەڵمەتەکـــە دەکات هەروەهـــا کاتـــەکان 
کاری  بـــۆ  وهەماهەنگـــی  کۆبوونـــەوەکان  بـــۆ  رێکدەخـــات 
لیژنەکانـــی دیکـــە، ئـــەم بەشـــە راســـتەوخۆ لەگـــەڵ ســـەرۆکی 

هەڵمەتەکـــە هەماهەنگـــی وهـــاوکاری هەیـــە.
رەگەزەکانی سەرکەوتنی هەڵمەتە ئەلیکترۆنییەكان: 

ــوە  ــەرکەوتوو بەڕێـ ــی سـ ــی ئەلیكترۆنـ ــەوەی هەڵمەتێکـ بۆئـ
بچێـــت چەنـــد رەگەزێـــک هـــەن لێـــرەدا باســـیان دەکەین:)عـــادل 

عبـــد الصـــادق، ٢٠١٣(
-بەبازارکردنـــی بیرۆکەکـــە: گرنگـــە چـــۆن ئـــەو بابەتـــەی 
هەڵمەتەکـــەی بـــۆ ئەنجامدەرێـــت بخرێتـــە بەردەســـت خەڵـــک 

ــت. ــۆ پەیدابکەیـ ــی بـ ورەواجـ
-پێوانـــەی مـــەودای ســـەرکەوتنی هەڵمەتـــە ئەلیكترۆنییـــەكان 
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ودڵنیابـــوون لـــە گەشـــتنیان بـــە ناوەندەکانـــی بڕیـــار وکارکـــردن 
بـــۆ ئـــەوەی کاریگـــەری هەبێـــت لـــە گۆڕینـــی رای گشـــتیدا.

ـــان کێشـــەیەکی  ـــەم بابەتـــە خـــۆی دەرەنجامـــی خواســـت ی -ئ
سیاســـی یـــان کۆمەاڵیەتـــی یـــان ئابوورییـــە، بۆیـــە هەڵمەتـــە 
ــیدا  ــی سیاسـ ــی کارا لەگۆڕەپانـ ــەكان وەک هێزێکـ ئەلیكترۆنییـ
دەکرێـــت بەکاربهێنرێـــن تـــا لەوڕێگەیـــەوە بگەیتـــە ئامانجێـــک 

لـــەو ئامانجانـــەی کـــە هەڵمەتەکـــەی بـــۆ راگەیەنـــراوە.
ـــت خـــاوەن  ـــەكان دەبێ ـــە ئەلیكترۆنیی ـــی هەڵمەت -بەڕێوەبەران
ـــت  ـــاوەر هەبێ ـــان لەســـەر جەم ـــن کاریگەری ـــن بتوان ـــودو ب دەم
لـــە گەیاندنـــی ئامانجـــی هەڵمەتەکـــە وقەناعـــەت پێکردنـــی خەڵـــک 
ـــە گۆڕینـــی ئاڕاســـتەیان بـــەرەو داخوازییەکانـــی هەڵمەتەکـــە. ل

تۆڕەکانـــدا  لەنێـــو  ئەلیكترۆنییـــەكان  هەڵمەتـــە  زۆربـــەی 
لـــە  لەڕێگـــەی »هاشـــتاگ #«ەوە ئەنجـــام دەدرێـــن بۆیـــە 
پێناســـە وگرنگـــی هاشـــتاگ روون دەکەینـــەوە: خـــوارەوە 

هاشتاگ #:
گوزارشـــتە لـــە پۆلینكردنـــی کۆمەڵێـــك هەواڵـــی پەیوەســـت 
ــن  ــی تەواونابـ ــەر زانیاریەكانـ ــێ  خوێنـ ــەت، كاتـ ــەك بابـ ــە یـ بـ
بەیـــەك بابـــەت هاشـــتاگ رۆڵـــی گرنگـــی هەیـــە لـــە پێدانـــی 

)Murad،2016( .زانیـــاری وبابەتـــی زۆرتـــر
ریزبەنـــد  زانیاریـــەكان  ئەوەیـــە  هاشـــتاگ  گرنگـــی 



145چنار نامق

نیشـــانەیە  بـــەم  بابەتـــەكان  هەمـــوو  وســـەرەتای  دەكات 
# دەســـتپیدەكات. باڵوكردنـــەوەی هەمـــوو نوســـین ونـــاو 

دەبێـــت.  # بـــە  وبابەتێـــك 
لەبـــارەی  زیاتـــری  زانیاریـــی  بیەوێـــت  بەكاربـــەر  كاتـــێ  
ـــەو بابـــەت  ـــە ئ ـــەم هێمای ـــەوە ب ـــگات ئ روداوێكـــەوە بەدەســـت ب
وروداوە پشـــت ئەســـتور دەكا بـــە ڤیدیـــۆ وبابەتـــی تـــر. ئـــەم 
نیشـــانەیە گرنگـــە بـــۆ رای گشـــتی، چونکـــە رای گشـــتی ئـــەو 
كاتـــە دروســـت دەبـــێ  كـــە داتـــای پێویســـت وزانیـــاری دروســـت 

ــەوە. ــارەی زۆر بالوببێتـ بەقەبـ

مێژووی هاشتاگ#:
ئەوهاشـــتاگانەی لـــە تـــۆڕە كۆمەاڵیەتییـــەكان دادەنرێـــن بـــۆ 
زۆرێـــک لەبەکاربـــەران بووەتـــە جێـــی ســـەرنج وپرســـیار، ئـــەم 
ــن  ــەوڵ دەدەیـ ــرەدە هـ ــت، لێـ ــی بەکاردێـ ــە وبۆچـ ــە چییـ هێمایـ

زانیـــاری روونـــی بکەینـــەوە.
لـــە ٢٣ی ئابـــی ٢٠٠٧ بـــۆ یەكـــەم جـــار هاشـــتاگ هاتـــە 
كـــە  میســـینا  كریـــس  لەالیـــەن  ئینتەرنێـــت  جیهانـــی  نێـــو 
وەک  ئەوكاتـــەی  ناودەبرێـــت،  هاشـــتاگ  داهێنـــەری  بـــە 
لـــە  یەکێـــک  وەک   ،  Bar Camp كۆڕبەنـــدی  بەڕێوەبـــەری 
کارمەندانـــی کۆمپانیـــای گـــوگڵ بەشـــدار دەبێـــت هاشـــتاگێك 
بـــۆ نوســـین و وێنەیـــەك دادەنێـــت تابتوانێـــت لەڕێگەیـــەوە 
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ــەن  ــەر بكـ ــۆی لەسـ ــوارە گفتوگـ ــەو بـ ــد بـ ــانی تایبەتمەنـ كەسـ
وبكەوێتـــە دەســـتیان، یەکەمیـــن هاشـــتاگ لەســـەر تـــۆڕی 
کۆمەاڵیەتـــی تویتـــەر لـــە ٢٣ ئابـــی ٢٠٠٧بەکارهـــات. )منتـــدی 

)٢٠١٦، الدولـــى  المركـــز 

)Murad، 2016( :#سودەکانی هاشتاگ
ـــاژە  ـــرەدا ئام ـــت لێ ـــە دەکرێ ـــک ســـودی هەی هاشـــتاگ کۆمەڵێ

ـــن ـــە بدەی بەمان
- چاالکییە جۆراوجۆرەکان لەژێر چەترێکدا کۆدەکاتەوە.

بابەتێکـــی  لەســـەر  زانیـــن وپێوانەکردنـــی رای خەڵـــک   -
دیاریکـــراو.

- وەرگرتنـــی زانیـــاری لەســـەر گرنگتریـــن ئـــەو بابەتانـــەی 
لـــە جیهانـــدا بـــەالی خەڵکـــەوە گرنگـــن.

زانیـــاری  باڵوکردنـــەوەی  بـــۆ  زەمینـــە  دروســـتکردنی   -
لەالیـــەن کۆمپانیـــا وکارگەکانـــەوە لەســـەر کااڵیەکـــی دیاریکراو.
وزمانـــی  ئیتنـــی  وگرووپـــە  دەســـتە  کۆکردنـــەوەی   -
ــەو  ــەڕ ئـ ــاری لەمـ ــەوەی زانیـ ــدان وگۆڕینـ ــەکان وپێـ ونەژادییـ

دەیخـــوازن.  بابەتانـــەی 
)Murad، 2016 (:#تایبەتمەندییەکانی هاش تاگ

هاشـــتاگ هەندێـــک تایبەتمەنـــدی هەیـــە دەبێـــت رەچاوبکرێـــن 
لەگـــەڵ هـــەر دروســـتکردنێکدا لەوانـــەش:
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-  پێشـــتر هاشـــتاگی لـــەو شـــێوەیە دروســـت نەکرابێـــت واتـــە 
دووبـــارە نەبێـــت.

-  ناوی هاشتاگەکە کورت وگوزارشتکەر بێت.
-  ئـــەو ناونیشـــانەی بـــۆ هاشـــتاگەکەت هەڵیدەبژێریـــت 
وشـــەکانی گوزارشـــت لـــە بابەتەکـــە بکـــەن بۆئـــەوەی خوێنـــەر 
ــە، واتـــە  کەســـەیری وشـــەکان دەکات بزانێـــت بابەتەکـــە چییـ

ــان لەگـــەڵ ناوەڕۆکـــی بابـــەت. گونجانـــی ناونیشـ
المدنـــی  العصیـــان  ئەلیکترۆنـــی:  مەدەنـــی  مانگرتنـــی 

اللكترونـــی: ا
ECD- Electronic Civil Dis- )مانگرتنی مەدەنی ئەلیکترۆنی 

obedience(بـــەوە ناســـراوە جۆرێکـــە لەجۆرەکانـــی مانگرتنـــی 

ئاشـــتیانەی ناتوندوتیـــژ، بـــۆ فشـــار خســـتنە ســـەر دەزگا 
حکومییـــەکان یـــان دەزگا فەرمییـــەکان یـــان کەرتـــی تایبـــەت 
کـــە کارێکـــی نایاســـایی یـــان دور لـــە مۆراڵیـــان کردبێـــت کـــە 

زیـــان بـــە خەڵـــک بگەیەنێـــت بـــە جۆرێـــک لـــە جـــۆرەکان.
خەڵـــک  ئەلیكترۆنییـــەوە  زەمینـــەی  لەڕێگـــەی  دەکرێـــت 
ــراوان  ــاوەری فـ ــی جەمـ ــت ورایەکـ ــان بدرێـ ــەوەو هـ کۆبکرێتـ
 ٢٠١١ یەنایـــەری  ٢5ی  لـــە  ئـــەوەی  وەک  دروســـتبکرێت 

لەمیســـر رویـــدا.
تـــاک  لەنێـــو  پێشـــتر هەبـــووە  یاخـــی بوونـــی مەدەنـــی   
بـــۆ نمونـــە گانـــدی مانگرتنـــی مەدەنیانـــەی  وگروپەکانـــدا، 
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ـــی  ـــەو یاســـایانەی هەاڵواردن ـــەوەی ئ ـــرد دژی هەمووارکردن ک
ـــر، ٢٠١٢( ـــوو دژی رەش پێســـتەکان.) فتحـــي حســـين عام تیاب

ســـێ ئاڕاســـتە هـــەن لـــە دروســـتکردنی مانگرتنـــی مەدەنـــی 
ئەلیکترۆنـــی، ئـــەو ئاراســـتانە زۆر لـــە یەکتـــر جـــودا نیـــن ونزیکی 
ـــە تـــەواوکاری وچـــون  ـــە ل ـــدا هەیـــە بەتایبـــەت ل لەبۆچونەکانیان

یەکبـــوون )التداخـــل والتكامـــل( رەوتـــەکان بـــەم شـــێوەیەن:
-  ئەوانـــەی پشـــتگیری لـــە خۆپیشـــاندانی ســـەر شـــەقام 
شـــەقام  پشـــتیوانی  لەئینتەرنێتـــەوە  وئەوانەشـــی  دەکـــەن 

دەکـــەن. 
-ئـــەو رەوتـــەی کـــە لەڕێگـــەی هاککەرزەکانـــەوە دەســـتیان 
دەگات بـــە پێگـــە وتـــۆڕە ئەلیکترۆنییەکانـــی دەســـەاڵت، ئەمـــەش 
بـــە Hacktivism ناســـراوە، ئـــەم گروپـــەی ســـەرکردایەتی 
ئـــەم کارە دەکـــەن زیاتـــر شـــارەزایانی بـــواری تەکنەلۆژیـــان 
بۆئـــەوەی نیشـــانی بـــدەن دەتوانـــن بگەنـــە زمانحاڵەکانـــی 
شـــوێنانە  ئـــەو  وماڵپـــەڕی  پێگـــە  هەندێکجـــار  دەســـەاڵت، 
بەدروشـــمەکانی خۆیـــان دەنەخشـــێنن دوای هاککردنیـــان.

ــە داوا بکرێـــت  ــان وایـ ــەواوی باوەڕیـ ــێیەم بەتـ -رەوتـــی سـ
ـــواری  ـــە لەسەردەســـتی شـــارەزایانی ب ـــارەی داهێنەران رێگەچ
ـــژی ســـەر شـــەقامەکان. ـــەک توندوتی ـــاراوە ن ـــا بێتەئ تەکنەلۆژی
- رەوتـــی یەکـــەم ســـود لـــە نەکەوتنـــەوەی توندوتیـــژی 
دەبینێـــت لـــە مانگرتنـــی مەدەنـــی ئەلیکترۆنـــی، پێـــی وایـــە 
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بەســـە  ئەوەنـــدە  ناوێـــت،  جەســـتەیی  روبەڕوبوونـــەوەی 
چاالکوانانـــی سیاســـی لەپشـــت شاشـــەیەکەوە کـــە بەســـرابێتەوە 
ــەم  ــەن، ئـ ــت بکـ ــتی دروسـ ــن رای گشـ ــەوە بتوانـ ــە ئینترنێتـ بـ
جـــۆرەش بێگرفـــت نییـــە، ناردنـــی هەزارەهـــا نامـــە وکورتەنامـــە 
ـــت، رەنگـــە  ـــرەوە بێ ـــان هـــەر شـــێوازێکی ت ـــل ی لەڕێگـــەی ئیمەی
ــوازراوەکان  ــە نەخـ ــندوقی نامـ ــە سـ ــەکان بگەنـ ــت نامـ وابکرێـ
نامانـــە  ئـــەو  تەماشـــای  بەکاربـــەر  بەمـــەش   )spamming(

نـــاکات.
ئاڕاســـتە  پەیـــام  دەتوانرێـــت  قســـەکردنەکاندا  ژوری  لـــە 
بکرێـــت بـــەاڵم ئەمیـــش لەگرفـــت بێبـــەش نییـــە دەســـەاڵت 
ـــە فلتـــەر بـــکات یـــان بەتـــەواوی دایـــان  دەتوانێـــت ئـــەو ماڵپەڕان
بخـــات، یـــان هەنـــدێ لـــەو ماڵپەڕانـــە بەرگـــەی ئـــەو لـــۆدە زۆرە 
ــان  ــر توانایـ ــەڕی تـ ــدێ ماڵپـ ــان هەنـ ــەران، یـ ــرن لەبەکاربـ ناگـ

ــدا. ــدام بـــوون تێیانـ ــاوەوە بەئەنـ ــنوردارە بـــۆ چونەنـ سـ
بەشـــی یەکەمـــی ئاڕاســـتەی یەکـــەم لەگـــەڵ چونـــە ســـەر 
شـــەقام بـــوون، هەرچـــی بەشـــی دووەمیانـــە لەگـــەڵ پشـــتگیری 
کـــە  کەمووکوڕییـــەکان  ســـەرباری  بـــوون،  ئەلیكترۆنیـــدا 
ســـەالمەتتر  شـــێوازەیان  ئـــەم  بـــەاڵم  پێـــدان  ئاماژەمـــان 

ومەدەنیانـــە تـــرە.
- دوای دەرکەوتـــن وکامـــڵ بوونـــی ئاڕاســـتەی دووەم ئەمـــان 
پەنایـــان بـــردە بـــەر کەســـانێک کەدەتوانـــن جەنگـــی تەکنەلـــۆژی 
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وهاککردنـــدا  ئینترنێـــت  لەبوارەکانـــی  ئەوانـــەی  بکـــەن، 
شـــارەزان، خـــودی ئـــەم رەوتـــە لـــە دوو پیتـــی Activism و
ــەڵ  ــە تێکـ ــەم دوانـ ــووە وئـ ــەر، پێکهاتـ ــی وهاکـ Hacker چاالکـ
کـــران بـــوو بـــە Hacktivism، ئـــەم رەوتـــە زیاتـــر ســـود 
لەوانـــە دەبینێـــت کـــە پێشـــتر لەنـــاو ئۆرگانـــە دەوڵەتییەکانـــدا 
ئـــەم کارانەیـــان کـــردوە وئیســـتە وەالنـــراون، لێـــرەدا هـــەم 
ـــە  ـــە ل ـــش تۆڵ ـــەم ئەوانی ـــت ه ئاڕاســـتەکە ســـودیان لێوەردەگرێ

ــەوە. ــەاڵت دەکەنـ دەسـ
لەبـــواری  تەکنیـــکاران  وتێکەڵبوونـــی  دەرکەوتـــن  لەگـــەڵ 
ــییەکان جـــۆر وهونـــەری نـــوێ دەرکەوتـــن،  چاالکییـــە سیاسـ
 Automated e-mail لەوانـــەش )ئیمەیـــل بۆمبـــی ئۆتۆماتیکـــی
ــەوە  ــەی ئیمەیلـ ــرۆس لەڕێگـ ــک ڤایـ ــە لەجۆرێـ bombs( بریتییـ
باڵودەبێتـــەوە وکاری تێکدەرانـــە ئەنجـــام دەدات، بـــۆ کاتـــوو 
روداوێکـــی تایبـــەت دەنرێتـــەوە وبـــارگاوی کـــراوە بـــە ڤایـــرۆس 
لـــە کاتـــی دیاریکـــراودا دەتەقێتەوە.)عبـــد الحمیـــد اســـماعیل 

االنصـــاری، ٢٠٠٢ (
تـــۆڕ  نێـــوان دوو  ئامانجیەتـــی پەیوەنـــدی  کـــردارە  ئـــەم 
ببچڕێنێـــت لەڕێگـــەی هاککردنـــی راســـتەوخۆوە کـــە دیـــواری 

دەڕوخێنێـــت.  Firewall پارێـــزگاری 
ئـــەم رەوتـــە روبەڕوبەنـــەوەی راســـتەوخۆ رەتدەکاتـــەوە، 
لەمەیدانـــی  هاکـــەرەکان  کـــە  هانـــدەرە  فاکتەرێکـــی 
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تەکنەلۆژیـــادا کارەکانیـــان ئەنجـــام بـــدەن، بەشـــێوەیەک کات 
وماندوبوونیـــان بـــۆ دەگەڕەێتـــەوە، ئەنجامـــی سەرســـوڕهێنەر 
ـــوارەدا  ـــەم ب ـــە سیاســـییەکان ل ـــن کـــە چاالکوان بەدەســـت دەهێن

نەیاندەتوانـــی بەدەســـتی بهێنـــن.

چەنـــد نموونەیـــەک لەچاالکییـــەکان لـــەم بـــوارەدا:) فتحـــي 
حســـين عامـــر، ٢٠١٢(

• گروپـــی X-Pliot ماڵپـــەڕی وەزارەتـــی دارایـــی مەکســـیکیان 
هـــاک کـــردو الپەڕەکەیـــان گـــۆڕی بـــە روخســـاری )ئەمیلیـــۆ 
زباتـــا( وەک هاوســـۆزی لەگـــەڵ بزوتنـــەوەی )زباتیســـتا( لـــە 

خـــواروی مەکســـیک.
ناوەکـــی  توێژینـــەوەی  ماڵپـــەڕی   Milworm گروپـــی   •
هیندســـتانیان هـــاک کـــرد وەک کاردانـــەوە لەســـەر تاقیکردنـــەوە 

ناوکییەکانـــی هینـــد.
• هاککردنـــی ماڵپـــەڕە ئیســـرائیلییەکان وەک پشـــتیوانی لـــە 

گەلـــی فەلەســـتین.
• گروپـــی هاکەرزانـــی Kaotik پرتوگالـــی زیاتـــر لـــە ٤5 
وەک  کـــرد  هـــاک  ئەندەنوســـیایان  حکومەتـــی  ماڵپـــەڕی 
پشـــتیوانی لـــە خەڵکـــی )تەیمـــوری رۆژهـــەاڵت( کـــە داوای 

دەکـــرد. ئۆتۆنۆمیـــان 
- ئاڕاســـتەی ســـێیەم لەگـــەڵ دەرکەوتنیـــدا بـــاوەڕی بـــە 
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چارەســـەری ئەلیكترۆنـــی داهێنەرانـــە هەبـــوو نـــەک شـــیاوازی 
ـــی  ـــت چاوەڕوان ـــک ناتوانێ ـــە خەڵ ـــردن، چونک گوشـــار وپەنابۆب
ــی  ــی بەرهەمێکـ ــە چـ ــار وپەنابۆبردنـ ــەو گوشـ ــکات ئـ ــەوە بـ ئـ

دەبێـــت.
ئـــەوەی بەرچـــاوە تائێســـتا ومایـــەی پرســـیارە کامانـــەن 
ــە  ــن؟ ئەمـ ــەکاری دەهێنـ ــتەیە بـ ــەم ئاڕاسـ ــەی ئـ ــەو هۆکارانـ ئـ
ئـــەوەی  ســـەرباری  دیـــارە  پێـــوە  ناڕونـــی  لـــە  جۆرێـــک 
کەســـانی ئـــەم ئاڕاســـتەیە نـــاوی خۆیـــان نـــاوە Hackers یـــا 
Hacktivists، بـــەاڵم باوەڕیـــان وایـــە تێکشـــکاندن وچونـــە 
ـــە.  ـــی نیی ـــە زۆر گرنگ ـــی Dos تاکتیکێک ـــاو خزمەتگوزارییەکان ن

)هشـــام ســـليمان(
تەنهـــا  چاالکـــی  وەک  زانـــراوە  گروپـــە  لـــەم  ئـــەوەی 
پشـــتیوانی وهاوســـۆزی هەنـــدێ بابـــەت بـــوون لەوانـــەش 
 Hong Kong گروپـــی پشـــتیوانی دیموکراســـی خوازانـــی چیـــن
Blondes کـــە بارەگاکەیـــان لـــە هۆنـــگ کۆنگـــە، هەروەهـــا 
ــەی گای  ــی )Cult of the Dead cow( ئەوانـ پشـــتیوانی گروپـ

مـــردوو دەپەرســـتن.                                                   
دەنگدانی ئەلیكترۆنی: التصویت االلكترونی: 

بریتییـــە لـــە شـــێوازێک کـــە کۆمەڵەیـــەک پێـــی هەڵدەســـتێت 
دەربڕینـــی  یـــان  بڕیارێـــک  هەڵبژاردنـــی  بەمەبەســـتی 
بۆچوونێـــک لـــەدوای چەنـــدەها گفتووگـــۆ لەڕێگـــەی یەکێـــک 
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ــان  ــت یـ ــۆڕی ئینتەرنێـ ــە تـ ــتکراوەکان بـ ــرە پەیوەسـ ــە ئامێـ لـ
لەســـەر  دەنگـــدان  بەمەبەســـتی  گەیاندنـــەوە  تۆڕەکانـــی 
بابەتێکـــی چارەنووسســـاز، لەوانـــەش دەنـــگ لەســـەر شـــێوازی 
حوکمڕانـــی واڵت، هەمووارکردنـــەوەی دەســـتوور، داخوازیـــی 

ــمرة، ٢٠١٢( ــو سـ ــد ابـ ــک. )خالـ ــۆ بابەتێـ بـ
بەشـــداریکردنی دەنگـــدان بـــە یەکێـــک لـــە هێماکانـــی هـــەر 
سیســـتەمێکی دیموکراســـی وبـــە یەکێـــک لـــەو ئامـــرازە گرنگانـــە 
دادەنـــرێ، کـــە تێیـــدا هاوواڵتییـــان دەتوانـــن لەڕێگـــەی دەنگـــدان 
وهەڵبژاردنـــی نوێنەرانـــی خۆیـــان بەشـــداری لـــە دەرکردنـــی 

ـــدا بکـــەن. ـــی واڵت ـــار وبەڕێوەبردن بڕی
سیســـتەمی دەنگدانـــی ئەلیكترۆنـــی شـــێوازێکی نوێیـــە لـــە 
ــدی  ــی پەیوەنـ ــۆڕەکان وهۆکارەکانـ ــداربووی تـ ــدان، بەشـ دەنگـ
دەتوانـــن بەشـــداری دەنگـــدان ببـــن، هەڵبەتـــە ئـــەم جـــۆرە دەنگدانە 
ـــای  بـــێ کێشـــە وگرفـــت نەبـــووە وپێشـــتریش چەنئاییـــن کومپانی
ســـایبری دوابـــەدوای تاقیکردنـــەوەی سیســـتەمگەلێکی هاوشـــێوە 
جەختیـــان لـــە نادڵنیایـــی ئـــەو سیســـتەمانە کردووەتـــەوە.) وهـــاج 

ـــوري، ٢٠١5(  ـــاس ، ســـها زکـــی ن ـــادر عب ق
الیەنە ئەرێنییەکانی ئەم شێوازە:

ـــە پرۆســـەی  ـــەوە ل ـــەی ئینەرنێت ـــارە بەشـــداریکردن لەڕێگ دی
هەیـــە  ئەرێنـــی  الیەنـــی  هەنـــدێ  ئەلیكترۆنـــی  دەنگدانـــی 

لەوانـــەش:
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- هاوواڵتی دەتوانێت ئازادانە دەنگ بدات.
ــاکات  ــت نـ ــە پێویسـ ــەوەی کات، واتـ ــۆی گێڕانـ ــە هـ - دەبێتـ

ــەوە. ــدان کۆببنـ ــی دەنگـ ــەدەوری بنکەکانـ ــک لـ خەڵـ
بڕینـــی رێگایەکـــی دوور  لەبـــری  واتـــە  بـــڕی  کـــورت   -
ــدان، لەڕێگـــەی تۆڕەکانـــی  ــە ناوەندەکانـــی دەنگـ ــتن بـ وگەیشـ

پەیوەنـــدی وگەیاندنـــەوە دەکرێـــت دەنـــگ بدرێـــت.
زۆرلەهەڵبژاردنـــەکان  دەبینیـــن  ژیـــان،  نەوەســـتانی   -
بـــازارەکان  دادەخرێـــن،  رێـــگاکان  هەڵبژاردنـــدا  ولـــەرۆژی 
ـــەم  ـــە پشـــوو، ل ـــەزراوەکان دەکرێن ـــە ودام ـــەوە، فەرمانگ ناکرێن
شـــێوازەدا ئـــەو ئاســـتەنگانە دروســـت نابـــن وژیـــان ئاســـایی 

دەڕوات.
ــازەکان  ــووس سـ ــەلە چارەنـ ــۆ مەسـ ــوون، بـ ــەش نەبـ - بێبـ
لەوکاتـــەدا  رەنگـــە  هەبێـــت،  دەنگـــی  دەیەوێـــت  هاوواڵتـــی 
لەناوخـــۆی واڵتـــدا نەبێـــت، بـــەم شـــێوازە مافـــی نافەوتێـــت، وەک 
ئـــەوەی لـــە پرۆســـەی ریفراندومـــی ســـەربەخۆیی کوردســـتاندا 

ــان دا. ــەدەرەوە دەنگیـ ــتانیان لـ ــی زۆری کوردسـ رێژەیەکـ
- لـــەڕوی ئابوورییـــەوە، هەمیشـــە هەڵبـــژاردن ودەنگدانـــەکان 
لـــەڕوی ئابوورییـــەوە تێچـــوی زۆریـــان دەبێـــت، هەندێـــک لـــەو 
ــوی  ــری لەتێچـ ــی تـ ــەاڵم هەندێکـ ــەکەیە بـ ــۆ پرۆسـ ــە بـ تێچوانـ
هاتوچـــۆو وکاغـــەزدا دەڕوات، لـــەم شـــێوازەدا ئـــەو تێچوانـــە 

ـــن.  ـــر دەب کەمت
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الیەنە نەرێنییەکانی دەنگدانی ئەلیكترۆنی:
بەتـــۆڕ وئامرازەکانـــی  لـــەڕوی تەکنیکـــی ودەستگەشـــتن 
پەیوەندیکردنـــی هەندێـــک کێشـــە بـــۆ ئـــەم جـــۆرەی دەنگـــدان 
دروســـت دەبێـــت، بەتایبـــەت لـــەم ســـەردەمی تەکنەلۆژیایـــەدا 
ـــەم  ـــە، ئ ـــاردەکان مەســـەلەی هـــاک کردن ـــە هـــەرە دی ویەکێـــک ل
بابەتـــە چەنئاییـــن ســـاڵە بوەتـــە دیـــاردە، لـــە ســـاڵی ٢٠٠٨ 
یەکگرتووەکانـــی  والیەتـــە  پرینســـتۆنی  زانکـــۆی  زانایانـــی 
ئەمریـــکا توانیبوویـــان بـــە هـــاک کردنـــی سیســـتەمی دەنگدانـــی 
ئەلیكترۆنـــی ئەنجامـــەکان بەبـــێ ئـــەوەی کـــەس پێـــی بزانـــێ 
بگـــۆڕن ولـــە ٢٠٪ دەنگەکانـــی بەربژێرێـــک بخەنـــە ســـەر 

ــە. ــی دیکـ ــی بەربژێرێکـ دەنگەکانـ
ـــری  ـــڵ »Andrew Appel« کـــە دەســـکاری ئامێ ـــدرو ئاپی ئەن
دەنگدانـــە ئەلیكترۆنییەکـــەی کردبـــوو لـــە وتووێژێکـــدا لەگـــەڵ 
ــەواوی  ــە »تـ ــە لـ ــردەوە کـ ــی کـ ــە جەختـ ــەو زانکۆیـ ــایتی ئـ سـ
سیســـتەمە ئەلیكترۆنیەکانـــی دەنگـــدان نادڵنیـــان« ودەکـــرێ 
هـــاک بکرێـــن)Q&A with Appel( . بەمەبەســـتی  رەواندنـــەوەی 
ـــە پســـووڵەی کاغـــەزی  ـــک ل ـــێ هـــاوکات کەڵ ـــەم کێشـــەیە دەب ئ

وســـکانێر وەربگیرێـــت. )دیپلۆماتیـــك مه گه زیـــن،٢٠١٨(
ــە  ــە کـ ــکان بەوجۆرەیـ ــتەمی سـ ــی سیسـ ــازی کار کردنـ رێبـ
دەنگـــەکان پێـــش ئـــەوەی بچنـــە نـــاو ســـندووقی دەنگـــدان، 
وئەنجامەکـــەش  دەکرێـــن  ســـکان  ئامێرێکـــەوە  لەڕێـــگای 
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رەوانـــەی ناوەنـــدی ســـەرەکی دەکرێـــت، هاوشـــێوەی ئـــەو 
سیســـتەمەی کـــە کومیســـیۆنیش کەڵکـــی لـــێ وەرگرتـــووە.
زانایانـــی  دیســـان  رێکارانـــە  ئـــەم  هەمـــوو  ســـەرەڕای 
کۆمپیوتـــەر لـــەو بڕوایـــەدان بـــەم جـــۆرە رێبازانـــە ناکـــرێ 
ـــە  ـــدان ل ـــی دەنگ ـــی سیســـتەمی ئەلیكترۆن ـــە هـــاک کردن ـــش ب پێ

الیـــەن هاکەرەکانـــەوە بگیرێـــت.
بـــە وتـــەی لێکۆڵەرێکـــی زانســـتی کۆمپیوتـــەر لـــە واڵتـــی 
کەنـــەدا، دابیـــن کردنـــی ئەمنییـــەت بـــۆ هەڵبژاردنـــی ئۆناڵیـــن 
ـــی تـــۆڕی  ـــە هـــاک کردن ـــن ب ـــە وهاکـــەرەکان دەتوان زۆر مەحاڵ
داتـــاکان ئەنجامـــەکان بـــۆ الی خۆیـــان راکێشـــن وگۆڕانیـــان 

بەســـەردا بێنـــن.
بـــە وتـــەی ئـــەم پســـپۆڕە ئـــەو کۆدانـــە کـــە یـــەک لـــە دوای 
یـــەک لـــە شـــوێنێکەوە بـــۆ شـــوێنێکیتر دەنێردرێـــن، لـــە بەشـــێکی 
زۆری ســـێرڤێرەکان بوونیـــان هەیـــە وهاکـــەرەکان دەتوانـــن 
بـــە ســـانایی وبـــە هاوئاهەنگـــی لەگـــەڵ کەســـێک کـــە دەســـت 
ڕاگەیشـــتنیان هەیـــە بـــە ســـێرڤێرەکان، کـــۆدەکان دەســـبخەن 

) J.M. Porup, 2018 ( وسیســـتەمەکە هـــاک بکـــەن
جگـــە لـــە کێشـــەی هاککـــردن چەنـــد خاڵێکـــی تـــری نەرێنـــی 

هـــەن لەوانـــەش:
- دەســـت نەگەشـــتنی هەمـــوو تاکێـــک بـــەو کەرەســـانەی 
لـــەم شـــێوازەدا دەنگیـــان پێدەدرێـــت بەهـــۆی نەبونـــی تـــۆڕی 
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ــل. ــەر ومۆبایـ ــی کۆمپیوتـ ــان، نەبوونـ ــت یـ ئینتەرنێـ
- نەخوێنـــدەواری تەکنەلـــۆژی واتـــە ناشـــارەزایی کەســـەکان 

ـــە. ـــەو تەکنەلۆژیای ـــی ئ ـــە بەکار ێنان ل
لەڕێگـــەی  دەنگدانەکـــە  سیســـتمی  ناپارێـــزراوی   -
بـــەردەم  ئاســـتەنگەکانی  لـــە  پێشـــتر  کـــە  هاکەرەکانـــەوە. 
پێکـــرد. ئاماژەمـــان  ئەلیکترۆنـــی  گشـــتی  رای  پێکهێنانـــی 

جۆرەکانی دەنگدان لەم سیستمەدا: 
دەنگـــدان  ئامێـــری  ئـــەم شـــێوازە  ئامێـــری:  دەنگدانـــی   -
ـــت.  ـــی بێ ـــان ئەلیکترۆن ـــت دەســـتی ی ـــە دەکرێ ـــت ک بەکاردەهێنێ
پاڵێوراوەکـــە  ژمـــارەی  دەنگـــدەران  بەڕازیـــل،  واڵتـــی  لـــە 
ــە  ــر بـ ــدەن ودواتـ ــۆ بـ ــی بـ ــت دەنگـ ــە دەیانەوێـ ــن کـ دەنووسـ
دەرکەوتنـــی وێنـــەی پالێوراوەکـــە لەســـەر شاشـــەی ئامێرەکـــە 

دەنگەکەیـــان دووپـــات دەکەنـــەوە.
-دەنگدانـــی ســـەرهێڵ: لـــە هەندێـــک لـــە واڵتـــان هاوواڵتییـــان 
واڵتـــی  دەنگبـــدەن.  ئینتەرنێـــت  هێڵـــی  لەســـەر  ڕێگەپێـــدراون 
ئیســـتۆنیا یەکێـــک بـــوو لـــە یەکەمیـــن واڵتـــەکان کـــە تێیـــدا دەنگدانـــی 

ســـەرهێڵی بـــەکارهات لـــە دەنگدانـــی ناوخۆیـــی ســـاڵی ٢٠٠5.
- دەنگـــدان بـــە نامـــە )پۆســـتە(: چەنـــدەها واڵت ڕێگـــە دەدەن 
بـــە دەنگدانـــی نامـــە کـــە دەنگـــدەران پێشـــنیار وپاڵێوراوەکانیـــان 
بـــە نامەیـــەک بـــۆ دەڕوات وپاشـــان دەنگەکـــە بـــە پۆســـتە 

بۆیـــان دەگەڕێتـــەوە.
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راپرسى ئەلیکترۆنی:
شـــێوازێکی ئەلیکترۆنییـــە بـــۆ کۆکردنـــەوەی زانیـــاری لەســـەر 
ـــی  ـــۆ زانین ـــی وشـــێوازێکە ب هەڵوێســـتی رای گشـــتی ئەلیکترۆن
هەڵوێســـتی بەشـــداری هاوواڵتییـــان لـــە پرســـێک یـــان بابەتێـــک 
یـــان داخوازییـــەک بـــە پاڵپشـــتی کـــردن یـــان رەتکردنـــەوە، 
ــەر  ــت لەسـ ــەڵ وەردەگیرێـ ــەوە رای خـ ــە رێگەیـ ــە لـ تەکنیکێکـ
مەســـەلەیەکی دیاریکـــراو، بەمەبەســـتی زانینـــی ئاڕاســـتەکانیان.
ئەنجـــام  ئینتەرنێتـــە  رێگـــەی  لـــە  ئەلیکترۆنـــی  راپرســـی 
دەکرێـــت  ئامـــادە  ئەلیکترۆنـــی  فۆرمێکـــی  دەدرێـــت. 
ودەکرێـــت لەڕێگـــەی پۆســـتی ئەلیکترۆنییـــەوە بنێردرێـــت بـــۆ 
ــەکان  ــە پێگـ ــە لـ ــکرێ باڵوبکرێتـ ــا دەشـ ــەران، هەروەهـ بەکاربـ
وداوا لـــە بەکاربـــەران بکرێـــت کـــە کاتێکـــی بـــۆ تەرخانکـــەن 
بـــۆ واڵمدانـــەوە وبەشـــداریکردن.  کەواتـــە دەکرێـــت بگوترێـــت 
دەدات  نـــوێ  میدیـــای  بەکاربـــەری  بـــە  رێگـــە  هۆکارێکـــە 

بەشـــداربێت لـــە دەنگـــدان.

یاداشتنامە ئەلەكترۆنییەكان العرائض االلكترونییة:
بریتییـــە لـــە نامەیـــەک یـــان گوتارێکـــی نمایشـــکراو، لـــە 
ـــەی دروســـتکردنی  ـــان لەڕێگ ـــی گشـــتی ی ـــی ئەلیکترۆن پێگەیەک
پێگەیەکـــی تایبـــەت بـــە بابەتـــی یاداشـــتنامەکە دادەنرێـــت، 
ـــەوە بنێردرێـــت،  دەکرێـــت لەڕێگـــەی لینـــک ولیســـتی ئیمەیلەکان
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یـــان لەســـەر پێگـــە ئەلیکترۆنییـــەکان باڵوبکرێتەوە، بەمەبەســـتی 
بەشـــداریکردنی بەکاربـــەر ســـەبارەت بـــە بابەتێکـــی دیاریکـــراو، 
یـــان داواکاری بـــۆ وەرگرتنـــی هەڵوێســـت، یـــان رەدکردنـــەوەی 
بڕیارێـــک یـــان یاســـایەک وهاندانـــی کەســـانی گرنگـــی پێـــدەری 

ـــی یاداشـــتنامەکە. ـــە واژۆکردن ـــە ب بابەتەک
ــردن  ــل وئیمزاکـ ــاو وئیمەیـ ــینی نـ ــەی نوسـ ــەش لەڕێگـ  ئەمـ
ــە  ــۆ بابەتەکـ ــراوە بـ ــن کـ ــە دیزایـ ــەی کـ ــەو الپەڕەیـ ــەر ئـ لەسـ
بەمەبەســـتی کۆکردنـــەوەی زۆرتریـــن واژۆ. ئـــەوەی جێـــی 
ئاماژەپێکردنـــە لـــە یادشـــتنامە ئەلەكترۆنییەكـــەدا باباتەکـــە 
روون کراوەتـــەوە ونووســـراوە بـــۆ نموونـــە: داوادەکات واژۆ 
بکرێـــت بـــۆ راگرتنـــی ســـزای دادگا لەســـەر چاالکوانێـــک کـــە 
ــد. ــۆ دەرکراوە....هتـ ــزای بـ ــەوە سـ ــازادی دەربڕینـ ــۆی ئـ بەهـ

لەجیاتـــی  بەکاردێـــن  ئەلەكترۆنییـــەكان  یادشـــتنامە 
دەوێـــت،  زۆری  ســـەرمایەیەکی  و  کات  کـــە  خۆپیشـــاندان 
ئەمـــە ســـەرباری ماندوبـــوون لەبـــواری ریکخســـتن وشـــوێن. 
ئـــەم شـــێوازە ئاســـانتر وباشـــترە بـــۆ گەیاندنـــی بیـــروڕای 
داخوازیـــکاران بـــە ئەرێنـــی یـــان نەرێنـــی لەسەرتاســـەری 
جیهانـــدا، ســـەبارەت بـــە بابەتێکـــی دیاریکـــراو بـــۆ الیەنێکـــی 
دیاریکـــراو یـــان سەرتاســـەری جیهـــان.) إيمـــان الخطـــاف،٢٠٠٧(

یادشـــتنامە ئەلەكترۆنییـــەكان بەکاردێـــن بـــۆ پشـــتیوانی کـــردن 
لـــە کەســـێک یـــان رایەکـــی دیاریکـــراو، لەڕێگـــەی پاڵپشـــتی یـــان 
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رەدکردنـــەوەی بابەتەکـــە، بەکاربـــەر بەشـــداری دەکات لـــە 
دەربڕینـــی رای خـــۆی لەمـــەودای واژۆکردنـــی یادشـــتنامە 

ــەكان. ئەلەكترۆنییـ



بەشی پێنچەم
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دیـــاردەی چەواشـــەکردنی میدیایـــی کۆنـــە لـــە چـــاو کۆنـــی خودی 
میدیـــا ، بـــەاڵم بەکارهێنانـــی دەســـتەواژەی »چەواشـــەکردنی 
میدیایـــی« بـــۆ دوو دەیـــە دەگەرێتـــەوە، لەالیـــەن پســـپۆڕانی 
جیهانـــی هەواڵگـــری وبانگەشـــەوە. لێکۆڵینەوەیـــەک کەالیـــەن 
یەکێـــک لـــە توێژەرانـــەوە بـــە میتـــۆدی زانســـتی و فیکـــری ئەنجـــام 
دراوە ، توخمـــە پێکهێنەرەکانـــی چەواشـــەکردن ورێوشـــوینەکانی 

ســـەلماندووە. )فرنســـوا جیـــرى،٢٠١١(
ـــی  ـــۆدی زانســـتی وفکـــری رەگەزەکان ـــی میت ـــە بەپێ لێکۆڵینەوەک
خســـتەتەروو،  ورێگاکانـــی  چەواشـــەکردن  فەلســـەفەی 
ئاڕاســـتە  بـــۆ  دەگەرێنێتـــەوە  دیاردەکـــە  لێکۆڵینەوەیـــە  ئـــەو 
سۆفســـتائییەکان کـــە ئاڕاســـتەی فەلســـەفین، واتـــە چەواشـــەکردن 

چەواشەکردنی میدیایی
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پشـــت بـــە فەلســـەفە دەبەســـتێت، ئەمـــەش بـــۆ هەندێـــک لـــە ئاڕاســـتە 
سۆفســـتائییەکان  دەگەرێنێتـــەوە، کـــە بەشـــدارن لـــە دامەزراندنـــی 
فەلســـەفەی چەواشـــەکردنی میدیایـــی بـــە تایبەتـــی چەواشـــەکردنی 
قســـە و وتـــار و فەلســـەفەی پڕۆپاگەنـــدە و راگەیانـــدن، لەگـــەڵ 
ــتییە گەورەکانـــی  ــدارییە فیکـــری وزانسـ ــە رۆڵ وبەشـ ــان بـ داننـ
لـــە فەیلەســـوفان و ستراتیژیناســـان کـــە لەڕێگـــەی  زۆرێـــک 
کولتـــووری خۆیانـــەوە فەلســـەفەی چەواشـــەکردنیان دەوڵەمەنـــد 
کـــرد، جـــا چـــی بـــە پشـــتیوانی کـــردن بێـــت  لـــە بابەتەکـــە  یـــان 

ــت. ــەکردن بێـ ــەوەی چەواشـ ڕووبەڕووبوونـ
بەڵگـــە فیکـــری ومێژووییـــەکان پاڵپشـــتی لـــەوە دەکـــەن هەندێـــک 
لە ئاڕاســـتە سۆفســـتائییەکان پشـــکی گەورەیان لە دەســـتپێکردنی 
ـــە یەکێـــک  ـــان وای ـــە، بـــۆ ئەمـــەش پێی ـــدا هەی بانگەشـــە و راگەیاندن
لـــە کۆنتریـــن قوتابخانەکانـــی وتـــاردان و ڕەوانبێـــژی و بانگەشـــە 
ــە  ــدووە، لـ ــتایی دایمەزرانـ ــڕات(ی سۆفسـ ــکۆراتۆس )ئیزۆقـ ئیسـ
قوتابخانـــەی ئیســـکڕاتی دەرســـی ووتۆتـــەوە، ئـــەو قوتابخانەیـــەی 
وتـــاردان  هونەرەکانـــی  فێـــری  یۆنانـــی  سیاســـییەکانی  کـــە 
وروانبێـــژی و پڕۆپاگەنـــدە، وشـــێوازاکانی دیماگۆجیـــی وگوتـــەی 
زاڵـــی بەســـەر خەڵکـــدا ســـەپاند. بـــەاڵم مامۆســـتای ئیزۆقـــڕات، 
»لۆگۆســـی  پەیوەنـــدی  کـــە  بـــوو  کەســـە  ئـــەو  گۆرگیـــاس 
گوتەیـــی« بـــە »دۆکســـا« واتـــە »را«  روون کردۆتـــەوە.) کلـــود 
یونـــان، ٢٠٠٩(  هەمیشـــە یـــەک ئەنجامشـــی لێکەوتـــۆەوە کـــە 
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لـــە »شـــێواندن«ی رای گشـــتی خـــۆی دەبینێتـــەوە.) فرنســـوا 
جیـــرى،٢٠١١(

ئـــەو بـــە ووردی چۆتـــە نـــاو میکانیزمەکانـــی زاڵبوونـــی لۆگۆســـی 
گوتەیـــی، بەســـەر »را«دا جـــا چـــی تـــاک بێـــت یـــان کۆمـــەڵ، 
»کـــەالم«ی  گوتەیـــی  لۆگۆســـی  تایبەتمەندییەکانـــی  باســـی 
دەکات بـــەوەی کـــە هێمـــان بـــۆ هێـــز ودەســـەالت و زاڵبـــوون و 
جادووکـــردن و تەفـــرەدان و بـــەالی خـــۆدا راکێشـــان و شـــێواندن 

وچەواشـــەکردن بـــە تـــەواوی دەرکەوتەکانییـــەوە. 
گومـــان  لـــە  پێکهاتـــوو  رای  »دۆکســـا«  بەپێچەوانـــەی 
بێتوانایـــی ودژبەیەکبوونـــدا،  لـــە  لەبێتاقەتـــی،  و  ونادڵنیاییـــدا، 
گۆرگیـــاس زاڵبوونـــی گووتنـــی  بەســـەر رادا راگەیانـــد وســـەلماند. 
ئـــەو دەڵێـــت: گوتـــن قســـەکردن بریتییـــە لـــە دینامیکیەتێکـــی 
جـــوالوی تەفـــرەدان یـــان هانـــدان، زاڵبوونـــی خـــۆی بەســـەر 
رادا فـــەرز دەکات، وکاریگـــەری لەســـەر دادەنێـــت وگەمـــەی 
ـــدەکات، دەیشـــارێتەوە  ـــاوەڕی پێدێنێـــت، جـــادووی لێ ـــدەکات، ب پێ

دەکات. وچەواشـــەی 
)لۆگۆســـی گوتەیـــی( لەســـەردەمی ئێمـــەدا خـــۆی لـــە تـــەواوی 
دەنوێنـــێ  پڕۆپاگەنـــدە  وراگەیانـــدن  بانگەشـــە  ئامرازەکانـــی 
وناوەڕۆکـــەکان  وپەیـــام  گوتەیـــی  بەکارهێنانـــی  بەجۆرێـــک 
نووســـراو،  خوێنـــدراو،  لـــە  هەیـــە،  جیایـــان  جیـــا  رواڵەتـــی 
تەلەفیزیـــۆن، تۆڕەکانـــی ئینتەرنێـــت، دۆکســـا )را( خـــۆی لـــە 
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هەمـــوو جۆرەکانـــی را دەبینێتـــەوە رای گشـــتی، رای تاکـــی 
ورای جیهانـــی و باقـــی راکان و بەهەمـــوو چەشـــنێکییەوە. )کلـــود 

)٢٠٠٩ یونـــان، 
چەواشەکردنی میدیایی.. چەمک وپێناسە

نمایشـــی  لـــە  بریتییـــە  میدیایـــی  چەواشـــەکردنی  چەمکـــی 
ــتییە  ــەر راسـ ــە لەسـ ــی هەڵـ ــان بونیادنانـ ــتی یـ ــە راسـ ــێک لـ بەشـ
دیـــار و جێگیـــر ومتمانـــە پێکـــراوەکان بەمەبەســـتی بەدیهێنانـــی 
ئامانجـــەکان لەئەنجامـــی بوونـــی ئـــەو بونیـــادە هەڵەیـــەی لـــە 
ـــر  ـــان زیات ـــک ی ـــی دو چەم ـــان تێکەاڵوکردن ـــە، ی ـــدا هەی چەمکەکان
ـــە نائامادەگـــی  ـــادا، ئـــەوەش ل بەپێـــی هاوشـــێوەبونیان لەیـــەک وات
چەمکـــی هـــەر رەگەزێـــک لـــە رەگەزەکانـــی تێکەاڵوییەکـــە  بەجیـــا.
باڵوکردنـــەوەی  توانـــای  راگەیانـــدن  ئامرازەکانـــی  ئەگـــەر 
فراوانکردنـــی  بەمەبەســـتی  هەبێـــت  زانیـــاری  و  راســـتییەکان 
ئاســـۆی تێڕوانیـــن، بێگومـــان دەشـــتوانێت راســـتییەکان چەواشـــە 

بـــکات.) محمـــد عبدالقادرحاتـــم، ١٩٩٤(
»ڤۆلکۆف«  لە پێناسەی چەواشەکردن دەڵێت:

چەواشـــەکردن کاتێـــک بـــەدی دێـــت کـــە مامەڵـــە لەگـــەڵ هەوالێکـــدا 
دەکات لەپێنـــاو ئامانجـــی سیاســـی، پێـــش ئـــەوەی جەمـــاوەر رووی 
وەرچەرخێنـــێ وچاوەکانـــی  بکەوێتـــە ســـەر زانیاریـــەکان وەریـــان 
بگرێـــت لەبـــارەی بابەتەکـــە، واتـــا لێـــرەدا مەبەســـت  ئەوەیـــە کـــە 

لـــە ئەنجامـــی نەزانیـــن ودرەک نەکردنـــە بەشـــتەکان.
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باشـــترین نموونـــەش بـــۆ ئـــەوە بریتییـــە لـــەو هەوااڵنـــەی 
هەڵبەســـتراون بـــۆ بردنـــەوەی جەنگـــەکان. بـــەاڵم ئەگـــەر لـــەو 
دەســـت نیشـــانکردنەوە دەســـت پێبکەیـــن کـــە هەمـــان شـــیکەرەوە 
بـــۆ مەرجەکانـــی چەواشـــەکردن پێشکەشـــی کـــردووە، بەجوانـــی 
ـــەوەی  ـــدن وباڵوکردن ـــان روان ـــدن ی ـــە تێپەران ـــەوە ک روون دەبێت
هەوالێکـــی هەڵبەســـتراو وهێنانـــە دی ئامانجـــە دیاریکـــراوەکان 
پێویســـتی بـــە ســـێ مەرجـــی بنەرەتـــی هەیـــە: بوونـــی جەمـــاوەری 
بەکاربـــەر بـــۆ هەواڵـــە هەڵبەســـتراو وناتـــەواوەکان، زاڵکردنـــی 
دی  هاتنـــە  بـــۆ  کار  کـــە  ویســـتراوەکان  سیاســـییە  مەرامـــە 
ـــک  ـــد ئامرازێ ـــی چەن ـــە کۆتای ـــەوە، ول ـــە دوای هەواڵەک ـــرێ ل دەک
ــە  ــەبارەت بـ ــی سـ ــتەکردنی رای گشـ ــۆ ئاڕاسـ ــراون بـ بەکارهێنـ
ـــە جێـــی ئەوانـــی  ـــەک ل ـــان ووتارێکـــی دیاریکـــراو ن تەنگژەیـــەک ی

دیکـــە.) محمـــد نبیـــل ،٢٠٠5(
لـــە  جەخـــت  شـــیکەرەوەکان،  و  تێبینـــەران  لـــە  زۆرێـــک   
چەواشـــەکردنی  دیـــاردەی  کـــە  دەکەنـــەوە،  ئـــەوە  ســـەر 
ــت  ــوە دەنێـ ــان پێـ ــە پاڵمـ ــەوە کـ ــێوەیەک باڵوبۆتـ ــی بەشـ میدیایـ
بـــۆ لێپرســـینەوە لـــە مەرجەکانـــی چەواشـــەکردن وتوێژینـــەوە 
لـــە هۆکارەکانـــی گۆڕانـــی هەندێـــک لـــە ئامرازەکانـــی میدیـــا، 
روانـــدن  بـــۆ  قۆرخکردنـــی  یـــان  رامکـــراو  ئامرازێکـــی  بـــۆ 
بەئامانجـــی  دیاریکـــراوەکان،  هەواڵـــە  وباڵوکردنـــەوەی 
ــی  ــە پەیامـ ــر لـ ــاوەری وەرگـ ــتییەکان لەجەمـ ــاردنەوەی راسـ شـ
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میدیایـــی و بەتایبەتـــی لەهەلومەرجـــی ڕۆژگاری ئێســـتادا، کـــە 
خـــووی گرتـــووە بـــە ملمالنێـــوە بەهەمـــوو جۆرەکانـــی و بـــەو 
ـــدا  ـــی پەیوەندی ـــەی رق وبچران ـــە بۆت ـــان ل ـــە جیهانی ـــەی ک جەنگان

نقـــوم کـــردووە.
فـــەزا کۆمەاڵیەتییەکانمـــان لـــە هەمـــوو شـــوێنێک گـــۆراوە بـــۆ 
تاقیگەکانـــی ئەزموونکردنـــی درۆ لەالیـــەن دەزگاکانـــی میدیـــا، 
ـــە وەهمێکـــی رووت کـــە  ـــوە ب ـــک کـــە ڕاســـتییەکانی گۆڕی بەجۆرێ
لەمێشـــکی وەرگـــرەدا دەژیـــت ودروســـت بـــووە بـــۆ بەرهەمهێنانـــی 

چوارچێـــوە و دەرکەوتـــە کۆمەاڵیەتییـــە مەترســـیدارەکان.
بەگشـــتی هەواڵـــە چەواشـــەکەرەکان بەمەبەســـت وئامانـــج لـــە 
ــن  ــۆن دەبینیـ ــەروەک چـ ــە دی، هـ ــراودا دێنـ ــی دیریکـ زەمینەیەکـ
لـــە ســـەرەتای جەنـــگ وملمالنێیـــەکان ئـــەم جـــۆرە هەوااڵنـــە 
ـــان سیاســـی  ـــاو ســـەرکەوتنی ســـەربازی ی ـــەوە، لەپێن باڵودەکرێن

ــن.  ــتپێهێنانی دوژمـ و شکسـ
بۆ تێگەیشتن لەم ملمالنێیە لە چەندین گۆشەی جیاوازەوە تێی 
دەڕوانیین، بۆ نموونە: تیۆری دەروونناسی جەماوەری وجەنگی 
زەمینەی  لە  ئەوەش  وێڕای  دەروونی.  جەنگی  یان  میدیایی 
بمانەوێت  ئەگەر  هەن.  ودۆڕاو  براوە  ملمالنێیەکان  و  جەنگ 
بەزمانی کۆمەڵناسی سیاسی قسە بکەین، دەکرێ بڵێین لە کاتی 
بەدەست وژیردەست هەن  دەبینین کە دەسەالت  ملمالنێیەکان 

کە دووەمیان بەرگری لە نەفرەتی هەژموونی دەکات.
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ــەرکەوتن بەدەســـت  ــەکان دەیانەوێـــت سـ ــە ناکۆکـ ــە الیەنـ بۆیـ
بێنـــن بەڕێـــگای جیـــاواز بەپێـــی شـــوێنگە وسروشـــتی الیەنـــەکان. 
ـــک  ـــت ڕۆژنامەنووســـان وەک ئامرازێ ـــە ســـوپا دەیەوێ ـــۆ نموون ب
بەکاربێنـــێ بـــۆ باڵوکردنـــەوەی هەواڵـــی هەڵبەســـتراو، ئەمـــەش 
پرۆســـە  لەمیانـــە  کردنیـــان  هاوەڵـــی  بـــۆ  بەڕێگەپێدانیـــان 
ســـەربازییەکان.  وهەنـــدێ جاریـــش  بـــە هـــاوکاری ناوەندەکانـــی 
پســـپۆر لـــە باڵوکردنـــەوەی درۆیـــەکان کەڵـــک وەردەگـــرن لـــە 
تێپەڕاندنـــی هەواڵـــی ناڕاســـت و بـــۆ ئامانجەکانیـــان رێـــگا و 
ـــە جەمـــاوەر دەکات  ئامرازەکانـــی پیشـــەیی بەکاردەهێنـــن کـــەوا ل
ئـــەو هەوااڵنـــەی وەریـــان دەگرێـــت بەڕاســـتییان دابنێـــن، النـــی 
ـــە دی ئامانجـــە  ـــا هاتن ـــە ت ـــت، وات ـــش بێ ـــەم بەشـــێوەیەکی کاتیی ک

سیاســـییەکان کـــە پێشـــتر نووســـراون. 
باڵوکردنـــەوەی هەواڵـــی ناراســـت یـــان درۆ وجەنگـــی دەروونـــی 
لـــە نەریتەکانـــی ســـوپا وزۆرێـــک لەسیاســـییەکان  بەیەکێـــک 
ــان،  ــای جیهـ ــوێنی جیاجیـ ــە شـ ــوار لـ ــن بـ ــە چەندیـ ــت لـ دادەنرێـ
بـــوارەدا  لـــەو  کـــە  دادەنرێـــت  پێویســـت  بەهایەکـــی  وەک 
پێـــی پابەنـــدن بەمەبەســـتی گەیشـــتن بـــە مەرامـــە سیاســـییە 
دیاریکـــراوەکان، ئەگەرچـــی وەک بەهایەکـــی ئیجابـــی لەالیـــەن 
یاســـا کۆمەاڵیەتییـــەکان تەماشـــا ناکرێـــت. ) محمـــد نبیـــل ،٢٠٠5(
ـــای  ـــی میدی ـــا چاالک ـــە ت ـــەن ک ـــەوە دەک ـــاژە ب ـــر ئام ـــی ت  هەندێک
هەبێـــت، ئـــەوا پرۆســـەکانی چەواشـــەکردن لـــە شـــێوازەکانی 
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گواســـتنەوەی هـــەواڵ ودەستاودەســـت کردنـــی، دەبێتـــە بەشـــێک 
ــی  ــە زیادبوونـ ــەاڵم بـ ــایی، بـ ــێوەیەکی ئاسـ ــە بەشـ ــەم چاالکییـ لـ
خێرایـــی بزاوتـــی سیاســـی و کۆمەاڵیەتـــی، وپەرەســـەندنی ئـــەو 
رۆڵـــە گەورەیـــەی راگەیانـــدن  هەیەتـــی لـــە دەســـت نیشـــان کردنـــی 
تـــەرازووی  تـــای  بەرزبوونـــەوەی  و  ملمالنـــێ،  رێڕەوەکانـــی 
لـــە بەرژەوەنـــدی هێزێـــک یـــان الیەنێکـــی دیاریکـــراو لەســـەر 
ــتنەوە  ــۆ گواسـ ــەک بـ ــەی رێگایـ ــر، لەمیانـ ــی تـ ــابی الیەنێکـ حیسـ
و دەستاودەســـتکردنی هـــەواڵ، گرنگـــی پەیـــدا دەکات. هـــەر 
بۆیـــە گرنگـــە ســـەرنج وئاڕاســـتەی توێژینـــەوە ئەکادیمیـــەکان 
بەشـــێوەی پســـپۆر بایـــەخ بـــدەن بـــە لێکۆڵینـــەوە وشـــیکردنەوەی 

دیـــاردەی چەواشـــەکاری میدیایی.)معـــن الطائـــی،٢٠١٧(
هۆکارەکانـــی  الیەنگـــری  بـــۆ  دەگەڕێتـــەوە  ئەمـــەش  هـــۆی 
هیـــچ  پێیـــەی  بـــەو  الیەنگـــر،  راگەیاندنـــی  یـــان  راگەیانـــدن 
ئامرازێکـــی راگەیانـــدن بێالیـــەن نییـــە؛ بەجۆرێـــک بـــۆ هـــەر 
هۆکارێکـــی راگەیانـــدن ئاڕاســـتە وسیاســـەتی تایبـــەت بەخـــۆی 
ـــە ســـەرنجی خاوەنەکـــەی وئـــەو کەســـەی بەڕێـــوەی  هەیـــە، کـــە ل
دەبـــات ســـەرچاوە دەگرێـــت، کـــە ئەمـــەش کار دەکاتـــە ســـەر رای 

وەرگرانـــی.  
ــاس  ــانەیەک بـ ــاوا وەک ئەفسـ ــای رۆژئـ ــە میدیـ ــەاڵم هەمیشـ بـ
دەکرێـــت، گوایـــە راگەیاندنـــی رۆژئاوایـــی ســـەکەوتوو بـــووە 
ــەربەخۆ  ــان سـ ــوون، یـ ــتگۆیی وبابەتیبـ ــای راسـ ــەر بنەمـ ــە سـ لـ
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ئـــەم  بـــۆ  پشـــکنین  ســـادەترین  بـــەاڵم  بەتـــەواوی،  بـــووە 
ئەفســـانەیە، ئەوەیـــە کـــە پەیرەونەکـــردن یـــان نەبونـــی وردی 
تێـــدا دەردەکەوێـــت؛ بەجۆرێـــک راگەیاندنـــی رۆژئـــاوا زۆرجـــار، 
ــن  ــەرمایە دێـ ــاوەن سـ ــی خـ ــوەی بەرژەوەندییەکانـ ــە چوارچێـ لـ
دەچـــن، ئەوانـــەی کـــە خـــاوەن ئاڕاســـتە ونفـــوزی سیاســـین.

ئـــەم راگەیاندنـــە لـــە واڵتـــە ڕۆژئاواییـــەکان لـــە هێڵـــە گشـــتییەکان 
ـــی  ـــە بەهاکان ـــە گوزارشـــت ل ـــەم راگەیاندن ـــک ئ ـــن؛ بەجۆرێ ـــا نی جی
دیـــدگا گشـــتییەکانی بڕیاربەدەســـتان وخـــاوەن دەزگا دەکات، 
ئەگەرچـــی لـــە رەخنەگرتنـــدا زۆر ئـــازادە، هـــەروەک رۆژنامەوانانی 
ـــی  ـــر کاریگەرییەکان ـــان، لەژی ـــری خۆی ـــاوا، هاوشـــێوەی غەی رۆژئ
ـــی و سیاســـی دان، کـــە وا دەکـــەن ئـــەو وتارانـــە بنووســـن،  دارای
ـــە دژی  ـــن ول ـــەڵ هەندێک ـــە لەگ ـــەن ک ـــە ئامادەبک ـــەو راپۆتان ـــان ئ ی
ـــی  ـــە هێرشـــی میدیای ـــن ودەچـــن، هەڵدەســـتن ب ـــردا دێ ـــی ت هەندێک

ـــراو دەکـــەن. ـــدای دیاریک ـــە ئەجین ـــە وخزمـــەت ب قەب
ـــەاڵم  ـــی چەمکێکـــە، ب ـــە، بێالیەن ـــی نیی ـــەن بوون ـــی بێالی راگەیاندن
بابەتیبوونـــی خـــوازراوە، کەلێـــرەدا مەبەســـت لێـــی هەوڵێکـــی 
میتۆدییـــە بـــۆ نزیکبوونـــەوە لـــە راســـتییەکان بەچاوپۆشـــین 
لـــە الیانگیرییـــەکان. بابەتیبوونـــی تـــەواو ناکرێـــت بـــەدی بێـــت، 
بـــەاڵم هەوڵـــدان بـــۆ گەیشـــتن بـــە ئاســـتی بـــەرزی بابەتیبـــوون 
کۆڵەکەیەکـــی گرنگـــە بـــۆ هـــەر ئامرازێکـــی راگەیانـــدن. )بـــدر 

االبراهیـــم، ٢٠١٧(  
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چەواشـــەکردنی  چەمکـــی  کۆنتێکســـتەکانی  یـــان  زەمینـــە 
نێودەوڵەتیـــەوە: لـــەڕوی  میدیایـــی 

ســـەرچاوەکان ئامـــاژە بـــەوە دەکەن کە، وشـــەی چەواشـــەکردن 
بەکارهێنـــراوە لەالیـــەن ســـۆڤییەتیەکان لـــە ســـەرەتای بیســـتەکانی 
ســـەدەی ڕابـــردوو بـــە مانـــای ئـــەو هەڵـــە کوشـــندانەی کـــە 
دەوڵەتـــە ســـەرمایەدارەکان دەیدەنـــە پـــاڵ کۆمارییەکانـــی یەکێتـــی 
ســـۆڤییەت. نووســـەر ›گای دیراندیـــن‹ پێیوایـــە کـــە وشـــەی 
وەرگێڕانـــی  فەرەنســـی   )desinformation( چەواشـــەکردن 
حەرفـــی ووشـــەی )dezinformatsia(ی رووســـییە. ئـــەم ووشـــەیە 
لـــە ســـاڵی ١٩٤٩ هاتۆتـــە نـــاو فەرهەنگـــی رووســـی، وشـــەکەی 
ــتنە  ــە »ئامرازێـــک بـــۆ خسـ ــە لـ ــە بریتییـ ــە کـــردووە کـ وا پێناسـ
نـــاو هەڵـــە لەڕێگـــەی هەواڵـــی درۆوە«. پاشـــان ئـــەو وشـــەیە 
گـــەورەدا لەســـاڵی ١٩5٢  نامـــەی ســـۆڤییەتی  لـــە فەرهەنـــگ 
دەرکـــەوت بەواتـــای »باڵوکردنـــەوەی زانیـــاری درۆ )لەڕێگـــەی 
رۆژنامـــە ورادیـــۆ و بێجگـــە لەمانـــە( بەمەبەســـتی بەالرێبردنـــی 
رای گشـــتی.  رۆژنامـــە و رادیـــۆی ســـەرمایەداری بەکاردێـــن 
ـــان  ـــەالن و خنکاندنی ـــی گ ـــۆ بەالڕێبردن ـــراوان ب ـــە شـــێوەیەکی ف ب
لـــە درۆ ودەلەســـە.) لطفـــى حیـــدورى، ٢٠١٧ نقـــآ عـــن فهـــد 

الشـــميمري، ٢٠٠٩(
ســـەدەی  شەســـتەکانی  لـــە   )  Disinformation( چەمکـــی   
بیســـتەم گوازرایـــەوە نێـــو زمانـــی ئینگلیســـی بـــە واتـــای دزە 
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پێکردنـــی مەبەســـتدار بـــۆ زانیارییـــە چەواشـــەکارەکان، پاشـــان 
لـــە ١٩٧٤ بـــۆ یەکـــەم جـــار  لـــە فەرەنســـا ســـەری هەڵـــدا ولـــە 
ســـەرەتای هەشـــتاکانی هەمـــان ســـەدە چـــووە نێـــو فەرهەنگـــی 
فەرەنســـییەوە، کـــە لـــە بنەرەتـــدا ئامـــاژە سیاســـیەکان لەخـــۆ 
دەگرێـــت. مەبەســـت لێـــی بەهەڵـــە بردنـــی رای گشـــتی وگێـــل 
کردنـــی یـــان هێشـــتنەوەی بەنەزانـــی ســـەبارەت بـــە کێشـــي 

ترســـناکەکان.) مجـــد نبیـــل محمـــود عثمـــان، ٢٠١5  (  
هەروەهـــا پێناســـەی دیکـــە دەرکەوتـــن. لـــە فەرهەنگـــی سیاســـی 
بچـــووک چاپـــی١٩٧٨ ، کـــە جەخـــت لـــە ســـەر ریشـــەی فەرەنســـی 
وشـــەی چەواشـــەکردن دەکاتـــەوە وبـــەم شـــێوەیە پێناســـەی 

دەکات: 
ــتەکراو،  ــە هەواڵێکـــی درۆی ئاڕاسـ ــە لـ ــەکردن بریتییـ  چەواشـ
راســـتی  وەک  وخســـتنەڕووی  پیشـــاندان  لەڕێگـــەی 
تێوەگالنـــی رای  بەمەبەســـتی  بـــە وەرگـــر،  وپێشکەشـــکردنی 
فـــراوان  بەشـــێوەیەکی  چەواشـــەکردن  هەڵـــەدا.  لـــە  گشـــتی 
تەلەفزیـــۆن  و  ڕادیـــۆ  و  بـــورژوازی  رۆژنامەوانـــی  لەالیـــەن 
ــدن،  ــی راگەیانـ ــە ئامرازەکانـ ــە لـ ــی دیکـ ــت، و جۆرەکانـ بەکاردێـ
ـــۆ  ـــەکان ب ـــە هێرشـــە دوژمنکاریی ـــە ل ـــت باشـــترین چەک وادادەنرێ
ســـەر سۆشـــیالیزم، واڵتانـــی کۆمۆنیســـتی.) لطفـــى حیـــدورى، 

٢٠١٧ نقـــآ عـــن فهـــد الشـــميمري، ٢٠٠٩(
براڤـــدای  رۆژنامـــەی  بەرێوەبـــەری  ئاڤانســـیاف  ڤیکتـــۆر 
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ئـــازادی رۆژنامەگـــەری  ســـۆڤیەتیی پێیوایـــە، کـــە بیرۆکـــەی 
پاســـاوێکە بـــۆ چەواشـــەکردن، بـــۆ پاســـاوی ئـــەم رایـــەی دەڵێـــت: 
ئـــازادی  کـــە دروشـــمی  فێـــری کردیـــن  ئەزمـــوون ومێـــژوو 
ــتەکردنی  ــۆ ئاڕاسـ ــت بـ ــەکار بهێنرێـ ــت بـ ــەری دەکرێـ رۆژنامەگـ
عەقـــڵ و چەواشـــەکردنی جەمـــاوەری بەرفـــراوان و ئیدارەکردنـــی 
هێزانـــەی  ئـــەو  وجوانکردنـــی  ناپـــاک،  سیاســـی  گەمەیەکـــی 

دوژمنایەتـــی سۆشـــیالیزم و شۆرشـــی پێچەوانـــە دەکـــەن. 
بۆیـــە ئـــازادی رۆژنامەوانـــی بـــەم شـــێوەیە شـــتێک نییـــە بێجگـــە 
ـــە کوشـــندەکان وچەواشـــەکردن. ئەگەرچـــی  ـــۆ هەڵ ـــازادی ب ـــە ئ ل
ـــی  ـــە چەواشـــەکردن ئامرازێک ـــن ک ـــە ســـۆڤیەتیەکان وایدادەنێ دەق
بێگانـــە وبورژوازییـــە، بـــەاڵم دەزگاکانـــی هەواڵگـــری لەســـەرەتاوە 
ـــە مۆســـکۆ لەنێـــوان ســـااڵنی ١٩١٧  ـــا. بەجۆرێـــک ل ـــان هێن بەکاری
 tcheka و١٩٢٢نووســـینگەی چەواشـــەکردن لـــە چەقـــی دەزگای
ــتاڤ  ــەزرا. )غوسـ ــە دامـ ــی پێچەوانـ ــتنی شۆڕشـ ــەی نەهێشـ لیژنـ

ـــون، ١٩٩٧( لوب
ــتراتیژی و  ــدی سـ ــی دوو رەهەنـ ــری رووسـ ــەری هەواڵگـ رێبـ

تەکتیکـــی بـــۆ چەواشـــەکردن لێـــک جیادەکاتـــەوە:
- رەهەنـــدی ســـتراتیژی: لەڕێگـــەی پاڵپشـــتی دەوڵـــەت بـــۆ 
جێبەجیکردنـــی کارەکان لەمیانـــە بەهەڵـــەدا بردنـــی دوژمـــن لەوەی 
ـــە  ـــەم ســـتراتیژییە ل ـــەت. و ئ ـــە سیاســـەتەکانی دەوڵ پەیوەســـتە ب

ـــت. ـــااڵ دەستنیشـــان دەکرێ ـــن ئاســـتی ب ـــەن بەرزتری الی
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 KGB  رەهەنـــدی تکتیکـــی: ئەمـــەش ئەرکێکـــە لـــە ئەرکەکانـــی -
لەمیانـــەی چاندنـــی زانیـــاری هەڵـــە لەنـــاو دەزگاکانـــی هەواڵگـــەری 
چەواشـــەکردن  وشـــەی  دیکـــەدا  قۆناغێکـــی  لـــە  دوژمـــن. 
ـــە ســـاڵی  ١٩5٢  ـــە ل ـــک ک ـــە گوتارێ ـــە فەرەنســـا ل ـــووە ل بەکارهات
ســـتالین  بەهۆیـــەوە  کـــە  رێگایـــەی،  ئـــەو  وەســـفکردنی  بـــۆ 
هاوشـــانەکەی رۆزڤڵـــت قەناعـــەت پێکـــرد بـــەوەی کـــە ئـــەو تەنیـــا 

ــەت. ــت ودەوڵـ ــی کۆمۆنیسـ ــوان حیزبـ ــە لەنێـ نێوانگیرێکـ
 ســـتالین داوای لـــە رۆزڤڵـــت کـــرد کـــە متمانـــەی پێبـــکات تـــا 
کاتێـــک دەتوانێـــت هاوڕێکانـــی لـــە حیـــزب و دەوڵەتـــدا گەمـــارۆ 
بـــدات. بەمـــەش ســـتالین ســـەرکەوتوو بـــوو لـــە ئامـــاژە کـــردن بـــە 
بوونـــی دوو بـــاڵ لـــە یەکێتـــی ســـۆڤییەتی جـــاران کـــە یکێکیـــان 

تونـــدڕەو وئـــەوی دیکـــە میانـــەڕەوە. 
ســـەبارەت بـــەم بابەتـــە ئەکادیمیـــای فەرەنســـی لـــە مانگـــی 
پێنجـــی ســـاڵی١٩٨٠ پشـــتی بـــە وشـــەی چەواشـــەکردن بەســـت 

ــا:  ــەیەی بۆدانـ ــەم پێناسـ ــەدا ئـ ــە فەرهەنگەکـ ولـ
بـــارودۆخ  بـــە  پەیوەســـتە  پرۆســـەیەکی  چەواشـــەکردن 
وهەلومەرجـــەوە، یـــان پرۆســـەیەکی بەردەوامـــە بـــە بەکارهێنانـــی 
هەمـــوو ئامـــرازەکان ئامانجیەتـــی دوژمـــن بەهەڵـــەدا بەرێـــت، 
هەروەهـــا بریتییـــە لـــە پیالنگێـــڕی وتێکـــدان لـــە ریزەکانـــی دوژمـــن 

ــی. ــی کزکردنـ بەئامانجـ
ــە ئامانجییەتـــی دوژمـــن  چەواشـــەکردن کارێکـــی دژمنکارانەیـ
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ــی  ــەکان وبەفیڕۆدانـ ــێواندنی زانیارییـ ــەی شـ ــکات لەڕێگـ الواز بـ
هـــۆی  دەبێتـــە  لەئەنجامـــدا  بڕیـــاردان.  ســـەر  لـــە  هێزەکانـــی 
ــەر الوازکردنـــی  ــەکەر لەبەرامبـ ــەاڵتی چەواشـ بەهێزبونـــی دەسـ
دەســـەالتی دوژمـــن بـــۆ کاردانەوە.)لطفـــى حیـــدورى،٢٠١٧،  نقـــال` 

عـــن المجلـــس الوطنـــي للحريـــات بــــتونس( .
بـــە چەندیـــن جـــۆر چەواشـــەکردن  ســـەرچاوەکان ئامـــاژە 

الشـــميمري،٢٠١٠(. )فهـــد  دەکـــەن 
• چەواشـــەکردن لـــە ڕێگـــەی وەرگرتنـــی الیەنگـــر »االنتقائیـــة 
المتحیـــزة« کـــە هەندێـــک لـــە وشـــە وڕاســـتی و ســـەرچاوەکان 
هەڵدەبژێرێـــت وهەندێکـــی تـــری فەرامـــۆش دەکات. هەندێـــک 
ـــۆش  ـــر فەرام ـــی ت ـــت وهەندێک ـــاو دەگرێ ـــە راســـتییەکان لەبەرچ ل

دەکات.
• چەواشـــەکردن بـــە گەمەکـــردن بـــە زانیارییـــەکان و ریزبەنـــدی 
دیاریکراویـــان  وســـەرنجێکی  مانـــا  بەجۆرێـــک  راســـتییەکان، 
لەســـەر دروســـتبێت، وراڤەکردنیـــان بەشـــێوەیەک دیاریکـــراو بـــۆ 

ـــن. ـــەی واقیع ـــە پێچەوان ـــت ک بکرێ
• چەواشـــەکردن بـــە پشتگوێخســـتنی زەمینـــەی رووداوەکان، 
کـــە وای لێـــدەکات کـــەم وکـــوڕ وشـــێواو بـــن، بـــە جۆرێـــک کەســـی 

وەرگـــر نەتوانێـــت تێیـــان بـــگات.
ـــوان  ـــەوە لەنێ ـــردن، وجیانەکردن ـــە تێکەاڵوک • چەواشـــەکردن ب
هـــەواڵ لـــە رویەکـــەوە و را وشـــیکردنەوە و کۆمنێـــت لەســـەردان 
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لـــە رویەکـــی تـــرەوە، وەرگـــر نازانێـــت ئایـــا ئەمـــە بەشـــێکە 
ــی. ــەوان وبۆچونیەتـ ــان رای رۆژنامـ ــەواڵ یـ لەهـ

• چەواشـــەکردن بـــەو زانیارییانـــەی کـــە هیـــچ پەیوەندییەکیـــان 
بـــە رووداوەکـــەوە نییـــە، لەســـەر حیســـابی راســـتییە گرنگـــەکان.

ــان وپێشـــەکی ئـــەو هەوااڵنـــەی  ــە ناونیشـ • چەواشـــەکردن بـ
پشـــت بـــە زێدەرۆیـــی وتۆقانـــدن وناڕوونـــی و زانیـــاری ناتـــەواو 
دەبەســـتن، کـــە ناگونجێـــت لەگـــەڵ ناوەڕۆکـــی هـــەواڵ یـــان 

ناوەڕۆکـــی رۆژنامەوانـــی.
ودەســـتەواژەی  وشـــە  بەکارهێنانـــی  بـــە  چەواشـــەکردن   •
بـــە  بڕیاریـــک  دەرکردنـــی  بـــۆ  سەردەکێشـــت  دیاریکـــراو 
رەتکردنـــەوە وهەڵوێســـتەکردن لـــە بـــارەی، کەســـایەتیی وگـــروپ 
و دەوڵەتـــەکان، بـــە ســـەپاندنی بۆچونێـــک یـــان رەتکردنـــەوەی.
بـــۆ هاوســـەنگی  کـــردن  بەبانگەشـــە  بـــە  • چەواشـــەکردن 
ــر، لەگـــەڵ  ــە هـــی تـ ــژاردە نـ ــا، و دوو بـ لەنێـــوای دوو را بەتەنیـ
ـــک  ـــی زۆرێ ـــر بەمەبەســـت، دیارنەمان ـــی ت پشتگوێخســـتنی بۆچون

لـــە ئەگـــەر و بۆچوونـــەکان و چارەســـەرییەکان.
• چەواشـــەکردن بـــە هەڵبژاردنـــی ئـــەو پـــرس و کێشـــانەی 
کـــە  تـــر  پرســـەکانی  لـــە  دوورکەوتنـــەوە  و  هەڵبەســـتراون، 
پەیوەســـتن بـــە جەمـــاوەر، وبەشـــدارن لـــە دروســـت کردنـــی 

دروســـت.  هۆشـــیاری 
ـــەی  ـــەو زانیارییان ـــاوەر ب ـــی جەم ـــە خنکاندن • چەواشـــەکردن ب
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کـــە گرنـــگ نیـــن بـــۆی، ناپێویســـتن، کـــە بـــە زانیـــاری پاشـــماوە 
نـــاو دەبرێـــت.

• چەواشـــەکردن بەزێدەرۆیـــی کـــردن لـــە بڕێکـــی زۆر گـــەورە 
ــدا  ــدی لەنێوانیانـ ــت پەیوەنـ ــر ناتوانێـ ــە وەرگـ ــەکان، کـ لەزانیارییـ
دروســـت بـــکات یـــان راڤەیـــان بـــکات، کـــە دەیخاتـــە بـــەردەم 
بیرکردنـــەوەی نەرێنـــی و هەســـتکردن بـــە بێتوانایـــی لەبـــەردەم 

ــەکان. ــاوی زانیارییـ لێشـ
بەتیشـــک  پرســـێک  لـــە  الدان  بەســـەرنج  چەواشـــەکردن   •
خســـتنە ســـەر پرســـێکی تـــر، ســـنووردارکردنی بیرکردنـــەوە 

ســـەرەکییەکە. لەپرســـە  ســـەرنج  پەرتەوازەکردنـــی  تیایـــدا، 
• چەواشـــەکردن بـــە کوێرکردنـــەوە و بزرکـــردن والدان و 
ـــک  ـــان ڕووداوێ ـــت ی ـــارەی پرســـێکەوە بێ پشتگوێخســـتن، جـــا لەب
یـــان کێشـــەیەک، کـــە وادەکات لـــەدەرەوەی هۆشـــیاری جەمـــاوەر 

ـــت. بێ
پرســـێک  بـــۆ  وتۆقانـــدن،  بەگەورەکـــردن  • چەواشـــەکردن 
ــە  ــاوەر بـ ــت الی جەمـ ــەرنجێکی نادروسـ ــا سـ ــک، تـ ــان گرفتێـ یـ

قەبارەکـــەی جـــێ بهێڵێـــت.
• چەواشـــەکردن بـــە ســـووککردن و کەمکردنـــەوە لـــە نرخـــی 
ـــدی  ـــاوەر و پەیوەن ـــۆ جەم ـــت ب ـــش  بێ شـــتێک، ئەگەرچـــی گرنگی

بـــە بەرژەوەنـــدی و گرنگـــی پێدانەکانیانـــەوە هەبێـــت.
بەشـــکردن،  بـــەش  و  جیاکردنـــەوە  بـــە  چەواشـــەکردن   •
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ــی،  ــییەکان بەتایبەتـ ــتە بەشـ ــە شـ ــۆ لـ ــنووردارکردن و گفتوگـ سـ
دابڕانـــی لـــە چوارچێـــوە گشـــتییەکەی، زەمینـــە سروشـــتییەکەی 

وێنـــە کامڵەکـــەی.
• چەواشـــەکردن بەهەڵگەڕاندنـــەوەی وێنـــە، تاوانبـــار وەک 
قوربانـــی دەرکـــەوێ، قوربانـــی وەک تاوانبـــار ودەســـت درێژیـــکار.
• چەواشـــەکردن بـــە دەســـتەواژەی دروســـتکراو و داتاشـــراو، 
ــە  ــپێنێت کـ ــۆ و دەچەسـ ــە خـ ــراو دەگڕێتـ ــی دیاریکـ ــە چەمکێکـ کـ
ــە،  ــتکەری چەمکەکـ ــەڵ بەرژوەندییەکانـــی دروسـ بگونجێـــت لەگـ
کـــە هەســـتاوە بـــە بەکارهێنـــان وبرەوپێدانـــی، تـــا ئـــەو راســـتییانە 

بـــزر بـــن وهۆشـــیاری نادروســـت بەرهـــەم بێنێـــت.
ــە  ــتەواژانەی کـ ــەو دەسـ ــی ئـ ــە بەکارهێنانـ ــەکردن بـ • چەواشـ
بـــەاڵم  بێـــت،  بـــن وهەمـــووان قەبوڵیـــان  لەوانەیـــە دروســـت 
ـــە زەمینەیەکـــدا کـــە هیـــچ پەیوەندییەکـــی  بەمەبەســـت بەکاردێـــن ل

ــە. ــەوەوە نییـ بـ
نادروســـتەکان،  وراپرســـییە  ئامـــار  بـــە  چەواشـــەکردن   •
یـــان ئەوەتـــا هـــەر ئەنجـــام نـــەدراون یـــان پـــڕن لـــە هەڵـــەی 

ئەنجامـــەکان. بـــۆ  سەردەکێشـــێت  کـــە  جێبەجێکـــردن 
• چەواشـــەکردن بـــە خوێندنـــەوەی خەڵەتێنـــەر بـــۆ ئامـــار 
وراپرســـییە دروســـتەکان، بـــەاڵم گەمـــە دەکرێـــت بـــە رێـــگای 
ـــە  ـــردن ب ـــە ک ـــەی گەم خســـتنەڕوو و شـــرۆڤەکردنیان، جـــا لەرێگ

وشـــە بێـــت یـــان بـــە شـــکڵ وشـــێوە ئامارییـــەکان.
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ــان  ــی، یـ ــی گرتنـ ــە چۆنیەتـ ــان لـ ــە، یـ ــە وێنـ ــەکردن بـ • چەواشـ
یـــان  رەنگـــەکان،  کردنـــی  دەســـتکاری  ناوەڕۆکـــی،  گۆڕینـــی 
ــێ  ــان بانگەشـ ــی، یـ ــان الدانـ ــر یـ ــانی تـ ــەی کەسـ ــی وێنـ زیادکردنـ
لەکاتێکـــدا  واقیعیـــە  وێنەیەکـــی  وێنەیـــە  ئـــەو  کـــە  بکرێـــت 
هەڵبەســـتراوە تاکـــو بیرکردنەوەیەکـــی دیاریکـــراو دروســـت بـــکات.
• چەواشـــەکردن بـــە هەڵبژاردنـــی وێنەیەکـــی راســـتەقینەی 
کەســـێک یـــا ن رووداوێـــک، بـــەاڵم لـــە گۆشـــەیەکی دیاریکـــراو 
پەیامێکـــی  تاکـــو  دیاریکـــراو،  ســـاتێکی  لـــە  یـــان  گیـــراوە، 
چەواشـــەکەر دروســـت بـــکات لەبـــارەی کەســـێک یـــان هەڵوێســـتێک 

ــک. ــان رووداوێـ یـ
• چەواشـــەکردن بـــە کاریکاتێـــری سیاســـی و کۆمەاڵیەتـــی، تـــا 
ـــەن،  ـــی تەماشـــای بک ـــۆ خۆشـــی و دڵنەوای ـــک وەک شـــتێک ب خەڵ
لەکاتێکـــدا ئەمـــە را وهەڵوێســـتی کاریگـــەرە، کـــە تایبەتمەندییەکانی 

وشـــە و تایبەتمەنـــدی وێنـــە بەیەکـــەوە کـــۆ دەکاتـــەوە.
• چەواشـــەکردن بـــە هەڵبژاردنـــی الوازتریـــن و خراپتریـــن 
کەســـایەتی تاکـــو نوێنەرایەتـــی پرســـێک بـــکات لـــە گفتوگۆیـــەک 
تاکـــو پرســـەکە گرنگـــی خـــۆی  یـــان رووداوێکـــی میدیایـــی، 
لـــەدەس بـــدات یـــان بشـــێوێت لەرێـــگای ئـــەو کەســـایەتییە خراپـــە 

یـــان الوازەوە.
پرســـە  کـــە  شـــێوێنەر  گفتوگـــۆی  بـــە  چەواشـــەکردن   •
ســـەرەکییەکە تیایـــدا بـــزر دەبێـــت، درێـــژدادڕی دەکرێـــت لـــە شـــتە 
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الوەکییـــە بچوکـــەکان، کـــە خـــاوەن کاریگـــەری ســـنووردارن 
لەســـەر پرســـە ســـەرەکییەکە.

بیرۆکەیەکـــی  کردنـــەوەی  دوبـــارە  بـــە  چەواشـــەکردن   •
ـــە  ـــە، پاڵپشـــتکردن ل نادروســـت و چەســـپاندنی بەشـــێوەیەکی هەڵ
رەفتـــاری الدەر وچەســـپاندنی بەهـــەر شـــێوەیەک بێـــت، ئەمـــەش 
لەڕێگـــەی دووبارەکردنـــەوەی بـــەردەوام تاکـــو جێگیـــر دەبێـــت 

لـــە هـــزری جەمـــاوەردا. ) بـــدر االبراهیـــم،٢٠١٧( 
ــەکردن  ــێوازاکانی چەواشـ ــە شـ ــە کـ ــان وایـ ــر پێیـ ــی تـ هەندێکـ
شـــێوازەکانی  لـــە  یەکێـــک  بەکورتـــی  بـــەاڵم  هەمەچشـــنن، 
پەیڕەوکـــراو لـــە چەواشـــەکردن دەگرێتـــەوە، کار کـــردن بـــۆ 
بنەرەتییـــە  کارێکـــی  بـــە ســـۆزە مرۆڤایەتییـــەکان  یاریکـــردن 
لەوانەیـــە  راگەیانـــدن،  ئامرازەکانـــی  ئامانجـــی  خزمەتـــی  بـــۆ 
ـــەم  ـــوەی ئ ـــە چوارچێ ـــت ل ـــە بکرێ ـــەو داڕشـــتنە هەواڵیان ـــی ئ تێبین
یاریکردنـــە بـــە هەســـت وســـۆزی وەرگـــر، لەگـــەڵ رەخســـاندنی 
ـــان هەڵبەســـتراو،  ـــە بەشـــێوەیەکی پچڕپچـــڕ، راســـتکراوە ی زەمین

تاکـــو جۆشـــدانی هەســـتەکان بـــە تـــەواوی بێتـــە دی. 
چیتـــر الیەنگـــر گوزارشـــت لەخـــۆی نـــاکات لـــە ریزبەنـــدی 
یـــان  هەواڵێـــک  بـــۆ  جەمـــاوەر  ســـەرنجدانی  هەواڵـــەکان، 
پشتگوێخســـتنی، و چیتـــر بریتـــی نییـــە لـــە داڕشـــتنی پێشـــینەکانی 
ــو زۆر  ــوو، بەڵکـ ــی دەرچـ ــە هەواڵێکـ ــان بـ ــک و گرنگیپێدانیـ خەڵـ

لـــەوە زیاتـــر گەمـــە بـــە هەواڵـــەکان دەکات.
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ــۆی  ــە خـ ــە دی، کـ ــە هاتۆتـ ــی دیکـ ــەدا، فێڵێکـ ــەم چوارچێوەیـ لـ
لـــە بوونـــی »چێشـــتخانە«ی هەواڵســـازییدا دەبینێتـــەوە، تیایـــدا 
ـــە ســـاز دەکرێـــت کـــە ناوەڕۆکەکـــەی و داڕشـــتنەکەی  ئـــەو هەواڵ
لەگـــەڵ ئەجینـــدای دیاریکـــراو بگونجێـــت، هەواڵێـــک دەردەچێـــت 
تاکـــو بەســـەر ئامرازەکانـــی راگەیانـــدن دابـــەش بکرێـــت، لـــە 
ــەکان. ــە ئەلیکترۆنییـ ــدن و پێگـ ــی راگەیانـ ــە و کەناڵەکانـ ڕۆژنامـ

هەروەهـــا کۆمەلێـــک لـــە کارمەنـــدان لـــەو کەنااڵنـــەدا کار دەکـــەن 
بـــرەو بـــەو هەوااڵنـــە دەدەن لـــە پێگەکانـــی تـــۆڕە کۆمەاڵیەتییـــەکان، 
ـــەر  ـــر وبەکارهێن ـــە وەرگ ـــەوە، ک ـــەرز باڵودەبێت ـــی ب ـــە خێراییەک ب
دەکەونـــە بـــەردەم شـــەپۆلێکی فـــراوان لـــە هەمـــان هـــەواڵ، لـــە 
ـــەوەی ســـەرنج  ـــدن، بێئ ـــی راگەیان ـــە ئامرازەکان کۆمەڵێکـــی زۆر ل
ـــان  ـــدن هەواڵەکەی ـــی راگەیان ـــەوە کـــە هەمـــوو ئامرازەکان ـــە ئ بدەن
ـــە هەمـــان ســـەرچاوە وەرگەرتـــووە کـــە ئـــەو هەواڵـــەی ســـاختە  ل
کـــردووە، واتـــە ســـەرچاوەی جیـــاواز بـــۆ هەواڵەکـــە بوونـــی نییـــە، 

بەڵکـــو یـــەک ســـەرچاوەیە بـــەاڵم بـــە کەنالـــی جیـــاواز.
ــی  ــە نوقمکردنـ ــدارن لـ ــدن بەشـ ــی راگەیانـ ــوو ئامرازەکانـ هەمـ
خەڵـــک بـــە هـــەواڵ و زانیـــاری، بـــەو مەبەســـتەی ئاڕاســـتە کـــراون. 
باڵوکردنـــەوەی هەواڵـــەکان بـــە بەردەوامـــی وبەلێشـــاو، لەبـــارەی 
بانگەشـــە  دووبارەکردنـــەوەی  لەڕێگـــەی  گرنـــگ،  پرســـێکی 
ـــە پاڵەپەســـتۆ  ـــدە، گەلەکۆمـــە کـــردن و ئامادەکـــردن، ب وپڕۆپاگەن
خســـتنە ســـەر جەمـــاوەر، وهەســـت وســـۆزیان بەشـــێوەیەکی 
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ــە  ــکات لـ ــان بـ ــر گومـ ــەر وەرگـ ــا ئەگـ ــەدەوام، هەتـ ــڕاو وبـ نەپچـ
هەواڵێـــک یـــان دوو هـــەواڵ، ئـــەوا ناتوانێـــت لـــە بـــەر لێشـــاوی 

ــت. ــۆی بگرێـ ــەکان خـ ــەواڵ و زانیارییـ ــۆڕی هـ بەخـ
هـــەر زۆر لـــەوەش زیاتـــر، وەرگـــر ورد نابێتەوە لە ســـەرچاوەی 
هـــەواڵ، لێـــرەدا مەبەســـت ســـەرچاوەی یەکەمینـــی هەواڵەکانـــە، 

نـــەک گوێـــزەرەوەی هـــەواڵ لـــە کەناڵـــەکان و پێگـــەکان.
 ئەگـــەر وەرگـــر وردبێتـــەوە لـــە هەواڵـــەکان هەواڵـــی زۆر 
دەبینێـــت لـــە ناوچەکانـــی ملمالنـــێ و جەنگـــەکان، دەســـپێردرێتە 
»چاالکوانـــان« یـــان »چاودێران«یـــان »گەواهیـــدەران« بـــەو 
پێیـــەی ســـەرچاوەی یەکەمـــن لـــە هـــەواڵ، کـــە ئەمـــرۆ بوونەتـــە 
ســـەرچاوەی بنەڕەتـــی بـــۆ هەواڵەکانـــی زۆرێـــک لـــە ئامرازەکانـــی 
ـــت بەشـــێوەیەکی هەمیشـــەیی  ـــۆ دەبرێ ـــان ب ـــدن، کـــە پەنای راگەیان
نـــەک ئیستســـنائی، وئـــەو چاالکوانانـــە نەناســـراون، بێجگـــە لـــەوە 
کـــە ئـــەوان زۆرجـــار بەشـــێکن لـــە ملمالنێـــی بەرپـــا بـــوو، بێالیـــەن 
ــی  ــدن ئەوانـ ــی راگەیانـ ــە ئامرازەکانـ ــک لـ ــە هەندێـ ــن، لەوانەیـ نیـ
دروســـت کردبێـــت، نـــەک تەنهـــا بـــۆ پەخـــش کردنـــی هەواڵیـــک، 

تاکـــو بیداتـــە پاڵییـــان.
ـــدن،  ـــن بۆچەواشـــەکردن وخەڵەتان ـــش بەکاردێ ـــو وێنەکانی بەڵک
ئامرازەکانـــی راگەیانـــدن بەبـــێ ســـەلماندن دەیگوازنـــەوە، بـــە 
ـــت  ـــەکان، دەکرێ ـــۆژی وبەرنام ـــی تەکنەل ـــی ئامرازەکان بەکارهێنان
وێنەیـــەک دروســـت بکرێـــت بەتـــەواوی پێچەوانـــە بێـــت لەگـــەڵ 
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ئـــەوەی لـــە راســـتییدا هەیـــە، هـــەروەک دەکرێـــت ئامرازەکانـــی 
ــە لـــە واڵتێـــک روویـــداوە،  راگەیانـــدن وێنەیـــەک بگوازێتـــەوە کـ
واپیشـــانی بـــدات کـــە لـــە واڵتێـــک و کاتێکـــی تـــردا روویـــداوە.

ئـــەم شـــێواندنە زۆرجـــار مەبەســـتییەتی هەســـتەکانی خەڵـــک 
بـــۆ الی خـــۆی رابکێشـــێت، و کەمێـــک لـــە وەحشـــییەت بگرێتـــە 
ـــی بینـــەر بێهـــۆش دەکات  ـــاوی کـــە عەقڵ خـــۆ تاڕادەیەکیـــش خوێن
لەبـــەر توندوتیژییەکـــی لەڕادەبـــەدەر لەســـەر دەروونـــی وەرگـــر.
ــە  ــەم وێنەیـ ــوود لـ ــدن سـ ــی راگەیانـ ــە ئامرازەکانـ ــک لـ  هەندێـ
ـــی  ـــە، وهەڵگیرســـاندنی ناتەبای ـــی رق وکین ـــۆ چاندن ـــرن ب وەردەگ
وئـــاژاوە لـــە کۆمەڵـــگادا، لەڕێگـــەی راڤەکردنـــی وێنەکـــە لەمیانـــەی 
پێکهێنـــەرە کۆمەاڵیەتییـــەکان لـــە ناوچەکـــە، لەســـەر بنەمـــای 

ــم،٢٠١٧( ــدر االبراهیـ ــەری. ) بـ ــی وتایەفەگـ خێڵەکێتـ
بەشـــێکی تـــر پێیـــان وایـــە لێکۆڵینـــەوە لـــە چەواشـــەکردنی 
ــی و  ــواری ئەکادیمـ ــە بـ ــە لـ ــە، کـ ــە نوێیانەیـ ــەو پرسـ ــی لـ میدیایـ
میتـــۆدی پەویوەنـــدی بـــە چاالکـــی راگەیانـــدن هەیـــە، بەهەمـــوو 
وایـــە  پێیـــان  بینـــراو؛  و  بیســـتراو  و  خوێنـــدراو  ئاســـتەکانی 
چاالکـــی راگەیانـــدن لـــە کۆنتریـــن چاالکییەکانـــی مرۆڤـــە، کـــە 
ـــەکان  ـــوان گروپ ـــدی لەنێ ـــی پەیوەن ـــە زەروورەتەکان پەیوەســـتە ب
و سروشـــتی ئیدارەدانـــی ئـــەو پەیوەندییانـــەی نێوانیـــان بـــێ 
ـــە،  ـــاوکاری دووالیەن ـــان ه ـــێ ی ـــاوازی، لەســـەر ئاســـتی ملمالن جی
پەیوەندییـــەکان  بەڕێوەبردنـــی  بـــۆ  راگەیانـــدن  چـــۆن  وەک 
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لەالیـــەن دەســـەاڵتی حاکـــم و زاڵ ئەنجـــام دەدرێـــت. 
پرۆســـەکانی  بێـــت،  بـــەردەوام  راگەیانـــدن  چاالکـــی  تـــا 
چەواشـــەکردن لـــە شـــێوازەکانی گواســـتنەوەی هـــەواڵ و دەســـتا 
ودەســـت کردنـــی، دەبێتـــە بەشـــێک لـــەو چاالکییە بەسروشـــتی خۆی. 
بـــەاڵم لەگـــەڵ زیادبوونـــی پرســـی بزاوتـــی سیاســـی وکۆمەاڵیەتـــی، 
و زیادبوونـــی ئـــەو ڕۆڵـــە گەورەیـــەی، کـــە راگەیانـــدن دەیگێرێـــت 
لـــە دەستنیشـــانکردنی ڕێڕەوەکانـــی ملمالنـــێ، و زاڵکردنـــی تایەکـــی 
تـــەرازو بـــۆ بەرژەوەنـــدی هێزێـــک یـــان الیەنێـــک لەســـەر حیســـابی 

الیەنێکـــی تـــر. )معـــن الطائـــی، ٢٠١٧(
و  سیاســـی  جەنگـــی  پێکدادانەکـــە  بەتوندتربوونـــی 
کۆمەاڵیەتییـــەکان لـــە کۆمەڵـــگاکان وکەوتنـــی کـــوژراو وبرینـــدار و 
پاشەکشـــێی کاریگـــەری سیاســـی و مەعنـــەوی لەســـەر جەمـــاوەری 
پەیوەندیـــدار، و گۆڕانـــی شـــێوازە کۆمەاڵیەتییـــەکان بـــۆ ڕەفتارێـــک 
کـــە الیەنگرانـــی بانگەشـــە و جەنگـــی دەروونـــی حـــەز ناکـــەن پێـــی 
حکومەتـــەکان و حیزبـــە سیاســـیەکان و دەســـتە کۆمەاڵیەتییـــەکان 
لـــەو کۆمەڵگایانـــەی لەســـەر بنەمـــا پیشـــەیی دادپـــەروەری رەفتـــار 
ناکـــەن، پەنـــا دەبەنـــە بـــەر سیاســـەتی چەواشـــەکردنی میدیایـــی، 
هـــەر لـــە درۆ هەڵبەســـتن بەمەبەســـتی دانانـــی کاریگـــەری  لەســـەر 
ڕای گشـــتی و دروســـت کردنـــی وێنەکـــی هـــزری، کـــە یارمەتییـــان 

دەدات بـــۆ هێنانـــەدی ئامانجەکانیـــان.
ئـــەو الیەنانـــە جەماوەرەکەیـــان هانـــدەدەن بـــە چەواشـــەکردنیان 
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بەئامانجـــی پشـــتیوانیکردنیان پێـــش لـــە رکابەرانیـــان، چونکـــە 
وەرگـــر  الی  لـــە  نیـــن  قەبوڵکـــراو  زۆرجـــار  ئامانجەکانیـــان 
بـــە  تەنیـــا  بەکاربـــەران(  بینـــەران،  گوێگـــران،  )خوێنـــەران، 

جوانکردنـــی وێنەکانیـــان بەرگـــری لـــە خۆیـــان دەکـــەن. 
شـــێوازی  میدیایـــی  چەواشـــەکردنی  سیاســـەتی  لەژێـــر 
هەمەچەشـــن هـــەن، زیـــاد و کـــەم دەکـــەن. لەگـــەڵ پێشـــکەوتنی 
زاســـتی پەیوەندییـــەکان لـــە ســـایەی زانســـتی راگەیاندنـــی نـــوێ 

چەواشـــەکردنی میدیایـــی پـــەرەی ســـەندووە.

ئامانجەکانی چەواشەکردنی میدیایی
هێربـــرت شـــیلەر بـــەم شـــێوەیە ئامانجەکانـــی چەواشـــەکردنی 

میدیایـــی ریزبەنـــد دەکات )مجـــد نبیـــل محمـــود عثمـــان، ٢٠١5(
ــەکردنی  ــی چەواشـ ــە ئامانجەکانـ ــک لـ ــوون: یەکێـ ــی بـ • نەرێنـ
ـــر  ـــە دوات ـــی تاکەکەســـی، ئەم ـــی بوون ـــە نەرێن ـــە ل ـــی بریتیی میدیای
دەگۆڕێـــت بـــۆ نەرێنـــی بوونـــی بـــە کۆمـــەڵ، ئەمـــەش وادەکات 
کۆنترۆڵکردنـــی عەقڵـــەکان ئاســـانتر بێـــت لـــە ســـەرکردایەتیکردنی 
گروپـــە ئەرێنییـــەکان، ئەگـــەر ئـــەم دیاردەیـــە ئاوێتـــەی رای گشـــتی 
ببێـــت واتـــە رای گشـــتی توشـــی نەرێنـــی بوونـــی تەواوەتـــی بێـــت، 
ئـــەوکات دەکرێـــت دەســـبەرداری چەواشـــەکردنی میدیایـــی ببیـــت 

ـــرۆڵ کـــردووە. چونکـــە رای گشـــتی کۆنت
نەرێنـــی  لەوانەیـــە  هەڵچوونـــەکان:  خاڵیکردنـــەوەی   •
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ــدات، بـــەاڵم گەرەنتـــی  ــان بەکۆمـــەڵ روبـ بوونـــی تاکەکەســـی یـ
لـــە  وازهێنـــان  و  بوونـــە  نەرێنـــی  ئـــەم  بەردەوامبوونـــی 
کردارەکانـــی نییـــە، لەوانەیـــە هەندێـــک لـــە رەگـــەزەکان هەوڵـــی 
گۆڕانـــکاری بـــدەن، الی ئـــەو هێـــزە کۆمەاڵیەتییانـــە پاشـــخانێک 
لـــە هەڵچـــوون و چەپانـــدن هەیـــە، ئاســـاییە ئـــەو هەڵچـــون و 
چەپاندنـــە بارگاویانـــە خاڵـــی ببنـــەوە بـــە شـــێوازی جۆراوجـــۆر 
ــە  ــان نیمچـ ــڕکراو یـ ــی سـ ــەرەو عەقڵـ ــژراو بـ ــە بۆداڕێـ و بەرنامـ
ســـڕکراو، دواتـــر ئەســـتەمە بەئـــاگا هێنانـــەوەی کـــەس یـــان 
کۆمەڵگـــە ســـڕکراوەکە، پرۆســـەی خاڵیکردنـــەوەی ئـــەم حاڵەتانـــە 

رودەدات. عەقڵەکانـــەوە  ئاراســـتەکردنی  لەڕێگـــەی 
ــوورە  ــک کلتـ ــەپاندنی جۆرێـ ــووری : سـ ــتەکردنی کلتـ • ئاراسـ
کـــە بـــەردەوام بـــرەوی پێدەدرێـــت و عەقڵـــی وەرگـــر خاڵـــی 
دەکرێتـــەوە لـــە کلتوورەکانـــی دیکـــە، واتـــە ســـەپاندنی تـــاک 
کلتـــووری و ئەمـــەش دەکرێـــت نـــاو بنرێـــت چەواشـــەکردنی 

میدیایـــی.
• گۆڕینـــی رۆشـــنبیری: پێگیـــری میدیـــا لەســـەر جۆرێـــک 
و  وەرگـــر  مێشـــکی  نـــاو  خزاندنییـــە  بـــەزۆر  و  ڕۆشـــنبیری 
وەالنانـــی رۆشـــنبیرییەکانی دیکـــە و گۆڕینـــی چەمکـــە کلتـــوری و 
ـــای چەواشـــەکردنی  ـــەکان بەوات ـــی و کۆمەاڵیەتیی ـــی و ئاین میدیای

میدیایـــی دێـــت.
• چەســـپاندنی بەهـــا بەکاربـــەرەکان: میدیـــا بەتەنهـــا خزمەتـــی 
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ئامانجەکانـــی دەســـەاڵت نـــاکات، بێگومـــان میدیا و دەســـەاڵتیش 
ــان  ــدە زەبەالحەکانـــی ئابـــووری و وەبەرهێنـ خزمەتـــی ناوەنـ
هێـــزی  لەخزمەتـــی  سیاســـییەکان  بڕیـــارە  واتـــە  دەکـــەن، 
ســـەرمایەداری زەبەالحـــدان، بەواتایەکـــی دی راگەیانـــدن دژی 
کۆمپانیـــا زەبەالحەکانـــی ئابـــووری و وەبەرهێنـــان نابێتـــەوە 

ئەگـــەر لەخزمەتـــی بەرژەوەنـــدی گشتیشـــدا نەبـــن.
• شـــاردنەوەی راســـتییەکان : چەواشـــەکردنی میدیایـــی 
هەمـــوو شـــێوازێک بەکاردەهێنێـــت کـــە پشـــتیوانی ئامانجەکانـــی 
بـــکات، هەمـــوو ئەمانـــە رتـــوش دەکات و نمایشـــیان دەکات تـــا 
زیاتـــر بدرەوشـــێنەوە، بەمـــەش میدیـــا دەتوانێـــت بـــە الیەنگیـــری 
چەواشـــەکردنی  بـــۆ  فـــراوان  بنەمایەکـــی  راســـتییەک  بـــۆ 

میدیایـــی دروســـت بـــکات.
• پاســـاوهێنانەوە بـــۆ بارودۆخ:پاســـاوهێنانەوە بـــۆ بابەتێـــک 
یـــان دۆخێـــک کـــە وا نیشـــاندەدرێت لـــەم بارودۆخـــەدا زۆرتریـــن 
ــە  ــت لـ ــەس ناتوانێـ ــوەو کـ ــەم هاتـ ــە بەرهـ ــا ئەمـ ــەوڵ درا تـ هـ

ـــەوە. گرنگـــی دەســـکەوتەکە کـــەم بکات
کۆڵەکەکانی چەواشەکردنی میدیایی

 سیاســـەتی چەواشـــەکردنی میدیایـــی لـــە رووی کردارییـــەوە 
لەســـەر چەنـــد کۆڵەکەیـــەک وەســـتاون:

• شێواندنی راگەیاندن کە بە چەواشەکردنی میدیاییش ناو 
دەبرێت.
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• پڕۆپاگەندە
• جەنگی دەروونی.

ـــار نامـــق،٢٠١٩.  شـــێواندنی یـــان چەواشـــەکردنی میدیایـــی: )جن
 .)SAiF EddinE. ـــە وەریگرتـــووە ل

مەبەســـت  لـــە شـــێواندن بەالرێـــدا بـــردن وگۆڕینـــی زانیارییەکانە 
لـــە مانـــا سروشـــتییەکەی خـــۆی ورێـــرەوە راســـتەقینەکەی خـــۆی؛ 
بەئامانجـــی کاریگـــەری دانـــان لەســـەر رای گشـــتی کـــە بە رێڕەوی 
زانیارییـــەکان لـــە ئاڕاســـتە سروشـــتییەکەی نایەتـــەدی؛ بۆیـــە 
ــە دادەرێـــژن،  ــە پەیامەکانـــی ئـــەم ئامرازنـ هەندێـــک لەوانـــەی کـ
پەنـــا دەبەنـــە بـــەر شـــێواندن و چەواشـــەکردن و ملکەچکردنـــی 
کـــە  ئامانجەکانیـــان،  لەگـــەڵ  بگونجێـــن  تاکـــو  زانیارییـــەکان 
ــتکار وزاڵـــەکان وخـــاوەن دەزگاکانـــی راگەیانـــدن  الیەنـــە پاڵپشـ

دەیانەوێـــت.

 شێوازەکانی چەواشەکردنی میدیایی:
هێربـــرت شـــیلەر لـــە کتێبەکـــەی چەنـــد شـــێوازێک دیـــاری 
دەکات بـــۆ دیـــاردەی  چەواشـــەکردنی میدیایـــی لەخـــوارەوە 

.)٢٠١5 عثمـــان،  محمـــود  نبیـــل  دەیانخەینەروو.)مجـــد 
• بێالیەنـــی: بێالیەنـــی وەک چەمکێـــک زۆرێـــک لەدەزگاکانـــی 
میدیـــا بـــەکاری دەهێنـــن بـــۆ بەدەســـتهێنانی متمانـــەی جەمـــاوەر، 
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دواتـــر ئەمـــە بـــۆ چەواشـــەکاری بـــەکار دەهێنـــن، دەزگای میدیایـــی 
هەمیشـــە بەئاراســـتەی ئەجێنـــدای ئـــەو الیەنـــە کاردەکات کـــە 
خەرجییەکانـــی دەدات، بۆیـــە ناتوانێـــت لـــەدەرەوەی ئـــەو ئەجێندایـــە 
کار بـــکات و بەمـــەش بەرنامـــەو ئاراســـتە فکرییەکانـــی ئـــەو الیەنـــە 
بـــەردەوام دەداتـــە وەرگـــر، لـــە کاتێکـــدا متمانـــەی وەرگریـــان 

بەدەســـتهێنا زەمینـــەی چەواشـــەکردنیان بـــۆ ئاســـان دەبێـــت.
• پێداگـــری: یەکێکـــە لـــە بنەما ســـەرەکی وزانـــراوەکان لە جیهانی 
ـــە  ـــادات ک ـــەر ن ـــەر، خوێن ـــر، بین ـــە وەرگ ـــەت ب ـــە دەرف ـــدا، ک میدیایی
هەناســـەیەک وەرگرێـــت یـــان زانیارییـــەکان بـــە پێوانـــەی عەقـــڵ 
وزانســـتی بپێوێـــت، بەڵکـــو ئـــەو دەزگایـــە وا لـــە وەرگـــر دەکات 
بـــەو شـــێوەیە وەریبگرێـــت کـــە ئـــەو دەزگایـــە پەخشـــی دەکات، 
لێـــرەدا زانیارییـــەکان دەبنـــە ژەمـــە خۆراکـــی لەقوتونـــراو، ئـــەو 
ـــر. ـــە وەرگ ـــادە دەدات ـــراو و ئام ـــە قوتون ـــەش هۆشـــیاری ل دەزگای
• فرەیـــی میدیایـــی: ئـــەم دیاردەیـــە بـــۆ فرەیـــی وجۆراوجـــۆری 
ســـەرچاوەی هەواڵـــە، بـــەاڵم دیســـان ئەمـــەش چەواشـــەکردنی 
میدیایـــی دروســـت دەکات، بـــۆ نموونـــە هەنـــدێ دەزگای نزیـــک 
لەیـــەک بەجۆرێـــک هەواڵێـــک باڵودەکەنـــەوە کـــە پێشـــتر لەســـەری 
رێککەوتـــوون، ئەمـــەش دەبێتـــە هـــۆی چەواشـــەکاری لەژێـــر 

چەتـــری فرەیـــی میدیـــادا.
ــە  ــدا بـ ــە زمانەکانـ ــک لـ ــەکان: لەزۆرێـ ــا وچەمکـ ــانی واتـ • کشـ
دەگمـــەن دوو وشـــە هەیـــە هەمـــان مانایـــان هەبێـــت دەقـــاودەق، 
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بۆیـــە هـــەرکام لـــە وشـــەکان دەکرێـــت بەماناگەلـــی جۆراوجـــۆر 
ــە  ــرە لێکدانـــەوەو مانایـ ــەم فـ ــەوە، ئـ ــەدا لێـــک بدرێنـ ــەو بازنەیـ لـ
دەکرێـــت میدیـــا بـــۆ چەواشـــەکاری لـــە پەیامەکانـــی خۆیـــدا 

ــت. ــەکاری بهێنێـ بـ
• خەیـــاڵ و خورافـــات: بەکارهێنانـــی ئـــەم دیاردەیـــە زیاتـــر 
ـــە روداوە راســـتییەکان لەئاراســـتەکردنی جەمـــاوەر،  کاریگـــەرە ل
هەربۆیـــە دەوڵەتـــە بەهێـــزەکان پەنـــا دەبەنـــە بـــەر بەرهەمهێنانـــی 
فیلـــم وزنجیـــرە درامـــای خەیاڵـــی و بـــە پیشـــەییەکی فـــراوان و 
پێشـــکەوتوەوە، ئـــەم جـــۆرە بەرهەمانـــە رەواجێکـــی زۆریـــان 
هەیـــە و وادەکـــەن کـــە ئـــەم بابەتانـــە کار لـــە عەقڵـــی بینـــەر بکـــەن و 
بـــەرەو چەواشـــەکارییان ببـــەن، بۆنمونـــە دروســـتکردنی فیلمێکـــی 
زانســـتی ســـەربازی الی دەوڵەتێکـــی پێشـــکەوتوو زلهێـــزەوە وا 
لەکۆمەڵگەکانـــی تـــر دەکات بیـــر لـــەو جیاوازییـــە گەورەیـــەی 
ـــە  ـــەوە ئەمـــەش  دەبێت ـــەوان بکەن ـــان و ئ ـــواری ســـەربازی خۆی ب

چەواشـــەکردنی میدیایـــی.
ســـەرچاوەکانی تـــر ئامـــاژە بەچەنـــد شـــێوازێکی چەواشـــەکردنی 

میدیـــای دەکـــەن: )بســـام عبدالرحمـــن المشـــاقبة، ٢٠١٤(
ــتی  ــە مەبەسـ ــەن بـ ــەوە کەنااڵنـ ــەی ئـ ــە نموونـ ــێواندن: لـ • شـ
ـــەن وبەئەنقەســـت  ـــەی کەســـەکان الدەب شـــێواندن بەشـــێک لەگوت

دەیبـــرن.
• شـــاردنەوە: ئامرازەکانـــی راگەیانـــدن پشـــت دەبەســـتن بـــە 
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ــە  ــان دەبێتـ ــە باڵوکردنەوەیـ ــەی کـ ــەو زانیارییانـ ــاردنەوەی ئـ شـ
ئامانجـــە  بەســـەختی جێبەجێکردنـــی  یـــان  نەگەیشـــتن  هـــۆی 

دیاریکـــراوەکان.
ـــە داڕشـــتنی هـــەواڵ و  • نکۆڵیکـــردن: نووســـەر هەڵدەســـتێت ب
ـــان وا  ـــت، ی ـــەوەی دەوترێ ـــان ب ـــاری بەشـــێوەی نەناســـراو، ی زانی
خـــۆی ناســـاند، یـــان فالنـــی کـــوڕی فـــالن، بەجۆرێـــک کەســـەکە 
یـــان الیەنەکـــە بـــە نەناســـراوی بهێڵرێتـــەوە وەک بڵێـــی خەڵکـــی 
نایناســـن، یـــان الیەنێکـــی وەهمـــی ناواقیعیـــن بـــە چەنـــد نازناوێـــک 
خۆیـــان دەناســـێنن، بـــۆ نموونـــە کەناڵـــی ئەلحـــوڕەی ئاســـمانی 
دەلێـــت: )ئـــەوەی کـــە پێـــی دەڵێـــن دەوڵەتـــی عێراقـــی ئیســـالمی( 
ــالمی(  ــی ئیسـ ــی عێراقـ ــری دەوڵەتـ ــە وەزیـ ــە بـ ــەوەی کـ ــان )ئـ یـ

ناودەبریـــت.
• ترســـاندن و گەورەکـــردن: دوژمـــن هەوڵـــدەدات وێنـــەی 
لەڕێگـــەی،  بـــدات  پیشـــان  توقێنـــەر  هێزێکـــی  وەک  خـــۆی 
گـــەورە پیشـــاندانی توانـــای ســـەربازیی و ئاســـتی پێشـــکەوتوی 
ــی  ــارەی هەواڵەکانـ ــە بـ ــردن لـ ــی ودرۆکـ ــی، زیادەڕۆیـ چەکەکانـ
جەنـــگ وســـەرکەوتنی ســـەربازەکان لەمەیدانـــی جەنـــگ.  بـــۆ 
ــون  ــاخەکان کـ ــا وشـ ــەی چیـ ــەو چەکانـ ــردن لـ ــاس کـ ــە بـ نموونـ
دەکـــەن، باســـکردنی چەکـــە بایۆلۆژییـــەکان کـــە دوژمـــن بـــە 

ئامانـــج دەکات یـــان خەڵکانـــی تـــر.
• سەرنجراکێشـــان: لـــە کاتـــی روودانـــی رووداوی گـــەورە کـــە 
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هەڕەشـــەن لـــە هێنانـــە دی ئامانجـــە دیاریکـــراوەکان، ئامرازەکانـــی 
ـــی  ـــان بەالدابردن ـــەر شـــێوازی الدان ی ـــە ب ـــا دەبەن ـــدن پەن راگەیان
و  دەگـــۆڕێ  رووداوەکـــە  رەورەوەی  بەجۆرێـــک  ســـەرنج، 
بـــۆ  نارەســـەنەکان،  الوەکییـــە  شـــتە  ســـەر  دەخاتـــە  تیشـــک 
ســـنووردارکردنی ئاســـەوارە بەدیهاتـــووەکان لەســـەر رووداوە 

ــە. واقیعییەکـ
• ترســـاندن: بەشـــێوەیەکی ئاســـایی ترســـاندن پێـــش پرۆســـە 
ـــە ســـوپا ئەنجامـــی دەدات،  ـــت، ک ـــەورەکان دەکەوێ ســـەربازییە گ
هـــەروەک چـــۆن بەردەوامـــە بـــە هەڕەشـــە و ئامـــاژەدان بـــە 

بەکارهێنانـــی هێـــز بـــۆ ڕیگـــە گرتـــن یـــان دوورخســـتنەوە.
• خـــۆ گێلکـــردن: جەمـــاوەر پێیـــان خۆشـــە کارلێـــک بکـــەن 
ـــەو  ـــە ســـەر ئ ـــەزراوە و دەســـتە و کەســـایەتییەکان ل ـــەڵ دام لەگ
ـــدا  ـــاری پەی ـــدەدەن و پێویســـتە زانی ـــان پێ ـــە گرنگیی پرســـانەی، ک
بکـــەن لـــە الیەنـــە جیاجیـــاکان، وهەڵوێســـتە  جیاوازەکانیـــان 
ـــدن  ـــی راگەیان ـــە ئامرازەکان ـــە ک ـــەو پرســـانە، لێرەدای ـــەر ئ لەهەمب
ـــە هەڵوێســـتەکان،  ـــردن ل ـــە خـــۆ بێئاگاک ـــەن ب چەواشـــەکاری دەک
کـــە ڕێگـــرن لـــە جێبەجێکردنـــی ئامانجـــەکان بـــۆ کاریگـــەری دانـــان 

لەســـەر ڕای گشـــتی بەشـــێوەیەکی دیاریکـــراو.
چەواشـــەکاری  دیکـــەی  شـــێوازی  وجەندیـــن  ئەمانـــە 
وچەواشـــەکردنی میدیایـــی بونـــی هەیـــە، کـــە بەکاردێـــت بـــۆ 
درووســـتکردن وئاڕاســـتەکردن وگۆڕینـــی رای گشـــتی ســـەبارەت 
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بـــە پـــرس وبابـــەت والیـــەن ودەســـەاڵتەکان.
 Durandin« ژەهـــراوی کردنـــی عەقڵـــەکان: بەپێـــی تێڕوانینـــی •
بەکرێگیراوانـــی  چەواشـــەکردنی  بریتییـــە  دوراندیـــن«، 
بەرژەوەندییەکانـــی هەواڵگـــری دوژمـــن، هەندێکـــی تـــر پێیـــان 
وایـــە کـــە بریتییـــە لـــە: چەواشـــەکردنی دانیشـــتوان وســـەرکردە 

هەواڵگرییـــەکان لەیـــەک کاتتـــدا.
ئـــەم تەکنیکـــە بەکاردێـــت بـــە پێدانـــی زانیـــاری بەشـــی بـــە 
کەســـانی بەئامانجگیـــراو، بـــۆ ئـــەوەی خـــودی خـــۆی زانیارییـــەکان 
ــەبارەت  ــەوە. سـ ــەوەی خـــۆی لێکیداتـ ــە لێکدانـ ــکات وبـ ــەواو بـ تـ

بـــەو بیرۆکەیـــەی کـــە دەویســـترێت لـــە مێشـــکیدا بچنرێـــت. 
ڤۆلکـــوف ژەهراویکردنـــی عەقـــڵ بـــە جۆرێـــک لە چەواشـــەکردنی 
ـــی  ـــری رێکاری ـــە شـــێوەیەکی ت ـــی دەناســـێنێت، ک ـــی تەکتیک میدیای
چاالکانەیـــە، لـــە چاندنـــی زانیارییـــە شـــێواوەکان بـــۆ  بەژەوەندییـــە 
ــە  ــەکان بەهـــۆی ژەهراویکردنـــی عەقڵـــی ئەوانـــەی کـ هەواڵگرییـ
بـــە نەریـــت بەکرێگیـــراوی دوو الیەنەن.)الســـعید بـــو معێـــزة، 

)V. Volkoff, Julliard, 1986 وەریگرتـــووە لـــە

پاڵنەرەکانی چەواشەکردن
توێـــژەران و پســـپۆڕانی ئـــەم بـــوارە ســـێ پاڵنـــەر دیـــاری 

دەکـــەن بـــۆ دیـــاردەی چەواشـــەکردن کـــە بریتیـــن لـــە:
لەکتێبـــەی  لۆبـــۆن  پاوانخـــوازی:  - پڕۆپاگەنـــدەو پاســـاوی 



195چنار نامق

بەنـــاوی ) ســـایکۆلۆژیەتی جەمـــاوەر( ئامـــاژە بـــەوە دەکات کـــە  
ــەکردن، پیاوانـــی  ــە پاڵنەرەکانـــی چەواشـ ــە لـ ــدە یەکیکـ پڕۆپاگەنـ
بـــە پشـــتیوانی  دەوڵـــەت زۆرتریـــن کات خەیاڵـــی جەمـــاوەر 
ئـــەو  دژی  نایانەوێـــت  بۆیـــە  دەزانـــن  دەســـەاڵتەکەیان  لـــە 
بیرکردنەوانـــە ببنـــەوە، وەک ئـــەوەی ناپلیـــۆن لـــە کۆبونـــەوەی 
ئەنجومەنـــی دەوڵـــەت لـــە فەرەنســـا گوتـــی: نەمتوانـــی کۆتایـــی بـــە 
ـــن کاســـۆلیکییەکی  ـــە م ـــا وام نیشـــاندا ک ـــم ت ـــدی بهێن ـــی فان جەنگ
راســـتەقینەم، یـــان نەمتوانـــی لەمیســـر بمێنمـــەوەو ســـەقامگیر بـــم 
ـــا   ـــە ئیتاڵی ـــێ ل ـــدارم، کات ـــە موســـوڵمانێکی ئیمان ـــا وام نیشـــاندا ک ت
ویســـتم متمانـــەی کاهینەکانـــی ئـــەو واڵتـــە بەدەســـت بهێنـــم خـــۆم 

ــاندا. ــا نیشـ ــەختی پاپـ ــی سەرسـ وەک الیەنگرێکـ
کـــە  دەگات  دەرەنجامانـــە  بـــەو  لۆبـــۆن  نموونانـــەوە  لـــەم 
ـــە  ـــان لەســـەر نەســـتی جەمـــاوەر، بریتیی ـــەری کاریگـــەری دان هون

لـــە زانینـــی هونـــەری بەڕێوەبردنیـــان. )لۆبـــۆن، ١٩٩٧(
- بەکارهێنانـــی ویســـتی جەمـــاوەر: هێربـــەرت شـــیلەر پێـــی وایـــە 
ـــۆ ســـتەمکردن،  ـــە ب ـــەکان ئامرازێک ـــی مرۆڤ چەواشـــەکردنی عەقڵ
و  ئامانـــج  بـــۆ  جەمـــاوەرە  بەکارهێنانـــی  لەپێنـــاو  ئەمـــەش 
بەرژەوەنـــدی تایبەتـــی دەســـتەبژێرەکان بەمەبەســـتی بەدەســـت 
هێنانـــی پاڵپشـــتی جەمـــاوەر بـــۆ سیســـتمە کۆمەاڵیەتییەکەیـــان کـــە 
ـــەرت  ـــە نابێـــت ) هێرب ـــۆ زۆرین ـــچ ســـودێکی ب ـــە دورمـــەودادا هی ل

شـــیلەر، ١٩٩٩(.
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چەواشـــەکاری  حەیـــدەری،  عەبدوڵـــاڵ  فکـــری:  -ناکامـــی 
ئـــەو  ئـــاوەز ناودەبـــات،  بـــە کـــرداری شـــێواندنی  میدیایـــی 
چەواشـــەکارییەکە  کـــە  ئەوکەســـەی  توانایـــی  وایـــە  پێـــی 
دەکات دەتوانێـــت بگاتـــە شـــێوازە جۆراوجۆرەکانـــی گوتـــار، 
بەگوتـــاری زارەکـــی و نازارەکیشـــەوە، بـــەاڵم کاتـــێ نەیانتوانـــی 
بگەنـــە ئـــەم ئاســـتە لـــە توانـــای هـــزری و دەربڕیـــن، پەنـــا 
بـــێ  و  لەڕێگـــەی شـــێواندن  فکـــری  تێکدانـــی  بـــەر  دەبەنـــە 
ـــۆ ناشـــیرینکردن  ـــردن ب ـــەکان، پەناب ـــا ئەخالقیی ـــی بەه بەهاکردن
ــە  ــە لـ ــۆپ، جۆرێکـ ــە فۆتۆشـ ــوە، بۆنموونـ ــەی نوێـ ــە کەرەسـ بـ
ـــک  ـــان کارێ ـــەک ی ـــۆ گەیشـــتن و ئاراســـتەکردنی مانای ـــی ب نەفام
ـــت، لەباشـــترین  ـــی ئامانجـــە چەواشـــەکاریەکەی بێ ـــە لەخزمەت ک
ــردن و  ــێوازەکانی بێبەهاکـ ــە شـ ــێوازێکە لـ ــەم کارە شـ ــدا ئـ کاتـ

الحيـــدري ٢٠١٣  ( ناشـــیرینکردنی رای گشـــتی.)عبدالله 

”Propaganda“ پڕۆپاگەندە 
چەمك وپێناسە  پڕۆپاگەندە:

لەبەرامبـــەر   ”Propaganda“ پڕۆپاگەنـــدە  دەســـتەواژەى  
بەكاردەهێنرێـــت. )الدعایـــة( 

 پڕۆپاگەنـــدە لـــە ئێســـتادا بـــووە بـــە یەکێـــک لـــە زانســـتە 
رای  لەپێکهێنانـــی  هەیـــە  قوڵـــی  کاریگـــەری  هاوچەرخـــەکان، 
گشـــتیدا، بەوپێیـــەی زو کاریگـــەری دادەنێـــت لەســـەر تـــاک و 
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کۆمـــەڵ چونکـــە شـــێوەیەکە لـــە شـــێوەکانی گوشـــاری کۆمەاڵیەتـــی 
)د.محـــی الدیـــن عبـــد الحلیـــم، ٢٠٠٩(

ـــەت  ـــە، دەوڵ ـــی راگەیاندن ـــدە چاالکییەک ـــە  پڕۆپاگەن مەبەســـت ل
کۆمەاڵیەتییـــەکان  رێکخـــراوە  و  کۆمەڵـــە  و  دەســـتە  یـــان 
جواڵندنـــی  بەئامانجـــی  دەدەن  ئەنجامـــی  سیاســـییەکان  یـــان 
ئەقـــڵ و ســـۆزی خەڵکـــی والیەنگیرییـــان بـــۆ سیاســـەتی ئـــەو 
الیەنـــەی پرۆســـەی  پڕۆپاگەندەکـــە بەڕێوەدەبـــات بەمەبەســـتی 
بەدەســـتهێنانی پشـــتگیری لـــەو بابەتـــەی  پڕۆپاگەنـــدەی بۆدەکـــەن 
وپشـــتیوانی ئاراســـتەو هەڵوێســـتەکانیان، و بـــە ئامانجـــی گۆڕینـــی 

ــار، ٢٠١٣( ــز عمـ ــا، رامـ ــوکەوتیان.)هاني رضـ ــێوازی هەڵسـ شـ
 پڕۆپاگەنـــدە هـــەوڵ دەدات رای زۆرینـــە بەدەســـت بهێنیـــت 
یـــان هەرنەبێـــت کەمینەیەکـــی بەهێـــز، بۆئـــەوەی بـــۆ بەرژەوەنـــدی 
خـــۆی بـــەکاری بهێنێـــت تـــا گوتارەکـــەی ئاراســـتەی جەمـــاوەر  
ـــان  ـــی هەســـت و ســـۆزیان وبەئاگاهێنانەوەی ـــۆ وروژاندن ـــکات ب ب

لـــە بێدەنگی.)محـــی الدیـــن عبـــد الحلیـــم، ٢٠٠٩(
پڕۆپاگەنـــدە  دەڵێـــت:   الســـویل  هارۆڵـــد  ئەمەریکـــی  زانـــای 
بریتییـــە لـــە را یـــان کردارێـــک کـــە تـــاک یـــان دەســـتەیەک بەدەســـتی 
ئەنقەســـت ئەنجامـــی دەدەن بـــەو ئامانجـــەی کـــە کاریگـــەری لەســـەر 
ـــت بەمەبەســـتی  ـــر دابنێ ـــی ت ـــرداری کەســـان وگروپەکان ـــاکار و ک ئ
ـــش لەڕێگـــەی دەســـتی  ـــی ئامانجێکـــی پێشـــوەختە ئەوی بەجێگەیاندن

دەســـتی دەرونییەوە.)محمـــد جـــودت ناصـــر، ١٩٩٨(
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جەمـــاوەر  لەنـــاو  ناڕاســـت  و  درۆ  زانيـــارى  پڕۆپاگەنـــدە   
ــى  ــى سياسـ ــە حزبـ ــەو پروپاگەندانـ ــت ئـ ــەوە، لەپشـ ــاڵو دەكاتـ بـ
يـــان كەســـانى بـــە دەســـەاڵت و پـــارەدار هـــەن،  پڕۆپاگەنـــدە 
ــتەكان  ــە كۆنەپەرسـ ــانى ديكتاتـــۆر ورژێمـ ــر لەاليـــەن كەسـ زياتـ
بـــەكاردێ، لـــە  پڕۆپاگەنـــدە بـــە هيـــچ شـــێوەيەك بيـــر لەاليەنـــى 
ئێتيكـــی ناكرێتـــەوە و بـــۆ گەياندنـــى مەبەســـت و پەيامـــى خۆيـــان 
ـــد ســـەپان، ٢٠١5( ـــە بەر.)مغدي ـــد بگرن ـــگاى زۆر تون ـــادەن رێ ئام

پڕۆپاگەندە لەڕووی رەنگ و جۆرەوە
بەپێـــی  جۆرێـــک،  بەچەنـــد  دەکرێـــت  پۆلێـــن  پڕۆپاگەنـــدە 
پاڵنەرەکانـــی پشـــت  پڕۆپاگەندەکـــە،  هەمەجـــۆری ئامانـــج و 

بکەیـــن: پۆلێنـــی  پێوەرانـــە  بـــەم  دەتوانیـــن 
-بەپێی تێگەشـــتنی کەســـی  پڕۆپاگەندەکەر بۆ ئەو ئامرازانەی 

کـــە بـــەکاری دەهێنێـــت، تاچەند دەتوانێت دووبـــارەی بکاتەوە.
-بەپێی ئەو ئامرازی پەیوەندییەی کە بەکاری دەهێنێت.

ــە   ــە نموونـ ــۆ دەکات، بـ ــدەی بـ ــە  پڕۆپاگەنـ ــوارەی کـ ــەو بـ -لـ
پڕۆپاگەنـــدەی ســـەربازی، ئایینـــی، بازرگانی،رامیـــاری وهتـــد) 

عبـــد الـــرزاق الدلیمـــی، ٢٠١٠(
بـــەم جـــۆرە   بەشـــێوەیەکی گشـــتی پۆلێنـــی  پڕۆپاگەنـــدە 

دەکرێـــت:
- پڕۆپاگەندەى ئاشكرا 
- پڕۆپاگەندەى شاراوە
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 پڕۆپاگەندە بەپێی گۆڕانی روداوەکان:
-  پڕۆپاگەندەی گشتی

-   پڕۆپاگەندەی پاداشت
- الیەنی سەرچاوە

- الیەنی داهاتوو- وەرگر 
 پڕۆپاگەندە لەڕووی رەنگەوە:

١-  پڕۆپاگەندەى سپى: 
٢-  پڕۆپاگەندەى رەش: 

٣-  پڕۆپاگەندەى خۆڵەمێشى: 
ئەمانە دەکەونە چوارچێوەی ئەم دوو ئاراستەیەوە:

•  پڕۆپاگەندەی دوبەرەکی
•  پڕۆپاگەندەی دژبەر

 پڕۆپاگەندە لەڕوی کارو ئەرکەوە:
-  پڕۆپاگەندەی هاندەر

-  پڕۆپاگەندەی پێکەوە نوساو
-  پڕۆپاگەندەی بازاری

 پڕۆپاگەندە لەڕووی چاالکی بونییەوە:
-  پڕۆپاگەندەی سیاسی

- شۆردنەوەی مێشک
- جەنگی دەرونی ) محمد محسن و اخرون(
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دکتۆر محمد جمال بەم جۆرە پۆلێنی پڕۆپاگەندە دەکات:
• پڕۆپاگەندەی ئاماری

• پڕۆپاگەندەی رادیۆیی
•  پڕۆپاگەندەی ئایدۆلۆژی
•  پڕۆپاگەندەی ستراتیژی
•  پڕۆپاگەندەی دروشمی

•  پڕۆپاگەن
• دەی پێوەنوساندنی سیاسی

•  پڕۆپاگەندەی نوسراو
•  پڕۆپاگەندەی ناوزڕاندن
•  پڕۆپاگەندەی پشتیوانی

•  پڕۆپاگەندەی دووبەرەکی
•  پڕۆپاگەندەی تاکتیکی
•  پڕۆپاگەندەی بەرگری

•  پڕۆپاگەندەی ئایینی
•  پڕۆپاگەندەی سیاسی

•  پڕۆپاگەندەی درۆ
•  پڕۆپاگەندەی دژبەر

•  پڕۆپاگەندەی وێرانکەر
•  پڕۆپاگەندەی راستەوخۆ

ــة  ــد محســـن و مجموعـ ــدەی بـــێ متمانەیـــی )محمـ • پڕۆپاگەنـ
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مؤلفيـــن(
پڕۆپاگەندەى سەربازی

 أ.  پڕۆپاگەندەى تەكتيكى
 ب.  پڕۆپاگەندەى ستراتيژى
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کتێبە کوردییەکان 
وبەهـــا  راگەیانـــدن  کۆمەڵناســـی  محەمـــەد،  حوســـێن  بەشـــدار   •

تـــاران،.٢٠٢٠  مـــاد،  چاپخانـــە  کۆمەاڵیەتییـــەکان، 
رادیـــۆ..  تەلەفـــزۆن..  رۆژنامەوانـــی،  هونەرەکانـــی  جـــەالل،  ســـامان   •

.٢٠١٨ هەولێـــر،  ئەلیکترۆنـــی،  میدیـــای  رۆژنامـــە.. 
• صـــادق حەمەغريـــب، رۆژنامەگـــەری ئەلیکترۆنـــی ، چاپخانـــەی کوردســـتان، 

سلێمانی،٢٠١5.
ــدا،  ــى كورديـ ــە راگەياندنـ ــك لـ ــك و ئێتيـ ــى ئێتيـ ــەپان، بنەماكانـ ــد سـ • مغديـ

چاپخانـــەى پەنجـــەرە، تـــاران،٢٠١5 .
چاپخانـــەی  وکاریگەرییەکانـــی،  نـــوێ  میدیـــای  مەحمـــود،  هـــەردەوان   •

ســـلێمانی،٢٠١5. کوردســـتان، 
ـــەی  ـــدن و هۆشـــیاری سیاســـی، چاپخان ـــل شـــوانی، ڕاگەیان • ئەرشـــەد خەلی
موكریانی)هەولێـــر(، ٢٠١٤. وەریگرتـــوە لـــە شـــێرزاد ئـــازاد ســـلطان، کاریگـــەری 
هـــۆکارە كۆمەاڵیەتیـــەکان لەســـەر رفتـــاری سیاســـی، لێکۆڵینـــەوەی مەیدانـــی 

ـــاداب، ٢٠٠٧. ـــژی ئ ـــۆی ســـەاڵحەدین، کۆلی زانک
• نەعـــوم چۆمســـکی، کۆنترۆڵکردنـــی راگەیانـــدن، و ئیبراهیـــم حەمـــەرەش، 

ماڵـــی وەفایـــی، هەولێـــر، ٢٠١٨.

کتێبە عەرەبییەکان 
• اولیـــدروف.أ. ك، الوعـــی االجتماعـــی، ت. میشـــیل کیلـــو،ط٢، بیـــروت، دار 

ابـــن خلـــدون، ١٩٨٢. 
• احمد بدر، الرأي العام طبیعة تکوینه و قیاسه، قباء، القاهرة ،١٩٩٧ .

• احمـــد زکـــی بـــدوی، معجـــم المصطلحـــات االعالمیـــة، دار الکتـــاب المصـــری، 
مصـــر، ١٩٨5 .

سەرچاوەکان   
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• احمد شاهین، االعالم الرأي العام، م الطیبة، القاهرة، ٢٠١٠.
• احمد عزت راجح، اصول علم النفس، المکتب العربی الحدیث، القاهرة، .١٩٧٣

ــة، ت:  ــر نقدیـ ــة نظـ ــع وجهـ ــالم والمجتمـ ــائل االعـ ــر، وسـ ــا بیرغـ ــر اسـ • ارثـ
ــة، ٢٠١٢. ــم المعرفـ ــع، عالـ ــو اصبـ ــل ابـ ــح خەلیـ صالـ

• أميـــرة محمـــد ســـيد احمـــد، اإلعـــالم الرقمـــي والحـــراك السياســـي، دار 
الكتـــاب الجامعـــي، االمـــارات العربيـــة المتحـــدة – الجمهوريـــة اللبنانيـــة، ٢٠١5. 
• بســـام عبدالرحمـــن المشـــاقبة، االعـــالم االســـرائیلی وفـــن التضلیـــل الدعائـــی، 

دار أســـامة للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان، ٢٠١٤. 
• جـــان ســـتوتزل واآلن جیـــرار، اســـتطالع الـــرأي العـــام، ت: عیســـی عصفـــور، 

ط٢، منشـــورات عویـــدات، بیـــروت – لبنـــان،.١٩٨٢ 
• جمال مجاهد، الرأي العام وطرق قیاسه، دار المعرفة، القاهرة، ٢٠٠١.

• جنـــار نامـــق، االبـــادة الجماعیـــة و   أســـالیب التضلیـــل االعالمـــي، دار غيـــداء 
للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، ٢٠١٩. 

• جنـــار نامـــق، دور المواقـــع االلكترونيـــة الكورديـــة فـــي تشـــكيل الـــرأي العـــام 
حـــول انتهـــاك حقـــوق االيزيديـــة، دار غيـــداء للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، ٢٠١٩. 

• حامـــد ربیـــع، االتجاهـــات الحدیثـــة فـــی الـــرأي العـــام، مرکـــز البحـــوث 
. القاهـــرة،٢٠٠١  والدراســـات، 

ونظریاتـــه  االتصـــال  الســـید،  حســـين  لیلـــی  المـــکاوی،  عمـــاد  حســـن   •
.٢٠١٤ القاهـــرە،  اللبنانیـــة،  المصریـــة  الـــدار  ط١١،  المعاصـــرة، 

ــداء  ــد، دار غيـ ــالم الجديـ ــدي واالعـ ــالم التقليـ ــي، االعـ ــي الفالحـ ــين علـ • حسـ
للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، ٢٠١٣.

• حمیدە سمیسم، نظریـــة الرأی العام، بغداد، ١٩٩٢. 
• خالـــد ابـــو ســـمرة، ســـيكولوجية الـــرأي العـــام، دار الرايـــة للنشـــر والتوزيـــع، 

عمـــان،٢٠١٢.
• زهیـــر االعرجـــی، الـــرأي العـــام وقـــوة التحریـــک، دار المعـــارف، بيـــروت، . 

 ١٩٩٢
• الســـعید بـــو معێـــزة، التضلیـــل االعالمـــی و افـــول الســـلطة الرابعـــة، جامعـــة 
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الجزائـــر.
• سعید عبد الرحمن، السلوک االنسانی، مکتبة الفالح، کوێت،١٩٨٣.

• ســـناء الجبـــور، االعـــالم والـــرأي العـــام العربـــي والعالمـــي، دار أســـامة 
للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، ٢٠١٠.

• ســـەمیر محمـــد حســـین، الـــرأي العـــام االســـس النظریـــة والجوانـــب المنهجیـــة، 
عالـــم الکتـــب، القاهـــرة١٩٧٧.

ـــە، طرابلـــس،  ـــرأي العـــام و االعـــالم والدعاي ـــق، دراســـة فـــی ال • شـــوکری رفی
ـــان،١٩٩١.   لبن

• صابـــر محمـــود عبداللـــه، اإلعـــالم والصحافـــة، وزراة الثقافـــة المديريـــة 
العامـــة للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر، أربيـــل، ٢٠٠٩.

ـــح خليـــل ابـــو إصبـــع، االتصـــال واالعـــالم فـــي المجتمعـــات المعاصـــرة،  • صال
ط٤، دار ارام للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، عمـــان، ١٩٩5.

• عاطـــف عدلـــی العبد،الـــرأي العـــام وطـــرق قیاســـه، دار الفکـــر العربـــی، 
.٢٠٠5 القاهـــرة، 

• عامـــر حســـن فيـــاض، راى گشـــتى، و: ئاكـــۆ فاتـــي دەزگای چـــاپ وپەخشـــی 
ســـەردەم، ســـلێمانی، ٢٠١١.

• عبـــد الحمیـــد اســـماعیل االنصـــاری، نحـــو مفهـــوم عربـــی اســـالمی للمجتمـــع 
المدنـــی، دار الفکـــر العربـــی، القاهـــرة، ٢٠٠٢.

• عبد الرزاق الدلیمی، الدعایة واالرهاب، دار جریر، عمان، ٢٠١٠.
ــه، دار  ــرق قیاسـ ــه وطـ ــل تکوینـ ــام عوامـ ــرأي العـ ــي، الـ ــم الدبيسـ • عبدالكريـ

ــان ، ٢٠١١. ــة، عمـ ــع والطباعـ ــر والتوزیـ ــیرة للنشـ المسـ
• عبداللـــه الحيـــدري، طبائـــع الفســـاد والعبـــث بالمجـــال العمومـــی قـــراءة فـــی 
ـــات  ـــة وعملی ـــة العربی ـــاب وەســـائل االعـــالم العمومی ـــة التونســـیة، ضمـــن کت الحال
التحـــول الدیمقراطـــی جماعـــی، نشـــر معهـــد الصحافـــة وعلـــوم االخبـــار ومؤسســـة 

ـــس،. ٢٠١٣ ـــاور، تون ـــرا ادين كون
• غوســـتاڤ لوبـــون، ســـایکولوجیە الجماهیـــر، ت: هاشـــم صالـــح، دار الســـاقی، 

ط٣، لبنـــان، ١٩٩٧.
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• فاروق یوسف  الرأي العام، مکتبة عین شمس،القاهرة، ١٩٧٨. 
ــات،  ــر للجامعـ ــي، دار النشـ ــام اإللكترونـ ــرأي العـ ــر، الـ ــين عامـ ــي حسـ • فتحـ

القاهـــرة،٢٠١٢.
ــى ، الناشـــر ارمـــان کـــوالن  • فرنســـوا جیـــرى ،قامـــوس التضلیـــل االعالمـ

،باریـــس ،٢٠١١.
• فهـــد بـــن عبدالرحمـــن الشـــمیمرى، التربیـــة االعالمیـــة کیـــف نتعامـــل مـــع 

ــاض، ٢٠١٠.  ــد، الریـ ــة الملـــک فهـ ــالم ، مکتبـ االعـ
• کامـــل خورشـــید، مدخـــل الـــی الـــرأي العـــام، دار المســـیرة للنشـــر والتوزیـــع 

والطباعـــة، عمـــان، .٢٠١١ 
ـــة للدراســـات  ـــل السیاســـى، المؤسســـة الجامعی ـــرق التضلی ـــان، ط ـــود یون • کل

والنشـــر والتوزیـــع، ٢٠٠٩.
• محمد جودت ناصر، الدعاية واالعالن والعالقات العامة، عمان، ١٩٩٨.

• محمـــد عبدالقادرحاتـــم، االعـــالم و الدعایـــە- نظريـــات والتجـــارب، ط٣، 
مكتبـــة انجلـــو المصريـــة، القاهـــرة- مصـــر، ١٩٩٤

• محمـــد عبدالقادرحاتـــم، الـــرأي العـــام کیـــف یقـــاس کیـــف یســـاس، مکتبـــة 
ــة، القاهـــرة، ١٩٧٢ االنجلـــو المصریـ

• محمـــد محســـن و مجموعـــة مؤلفيـــن، الحـــرب اإلعالميـــة، نمـــوذج اإلعـــالم 
المقـــاوم فـــي لبنـــان ، دار النـــدى للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، بیـــروت- لبنـــان.

• محمد منیر حجاب، اساسیات الرأي العام، دار الفجر، القاهرة،١٩٨٨ .
• محمود فهمی، الفن الصحفی فی العالم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٤.  

• محـــي الديـــن عبـــد الحليـــم، الـــرأي العـــام، مكتبـــة االنجلـــو المصريـــة، القاهـــرة، 
.٢٠٠٩

المعـــارف،  دار  النفســـیة،  والحـــرب  العـــام  الـــرأي  التهامـــی،  مختـــار   •
 .١٩٨٢ القاهـــرة،

• ناهـــد رمـــزی، الـــرأي العـــام وســـایکولوجیة السیاســــة، مكتبـــة االنجلـــو 
القاهـــرة،.١٩٩١ المصريـــة، 

• نهـــا الســـيد عبـــد المعطـــي، صحافـــة المواطـــن نحـــو نمـــط اتصالـــي جديـــد، 
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دار الكتـــاب الجامعـــي، دولـــة االمـــارات العربيـــة المتحـــدة – الجمهوريـــة اللبنانيـــة، 
.٢٠١5

• هاني الرضا، رامز عمار، الرأي العام و االعالم والدعاية، بيروت،١٩٩٨م
• هربـــرت أ.  شـــیللر، المتالعبـــون بالعقـــول، ت: عبدالســـالم رضـــوان، عالـــم، 

الكويـــت المعرفـــة،١٩٩٩.
• هشـــام محمـــود االقداحـــی، الـــرأي العـــام والدعايـــة الدولیـــة، موسســـة شـــباب 

الجامعـــة، اســـکندریة،٢٠١٠.
ــامة  ــر، دار أسـ ــل والتاثیـ ــن التحلیـ ــام بیـ ــرأي العـ ــی، الـ ــادی الهیتـ ــم هـ • هیثـ

للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان، ٢٠١٤. 
گۆڤارەکان

الفیصـــل،  مجلـــة  االعالمـــى،  التضلیـــل  مواجهـــة  فـــى  االبراهیـــم،  بـــدر   •
.٢٠١٧ ١٧اغســـطس

• تاهیـــر حەســـۆ زێبـــاری، رۆڵـــی هۆکارەکانـــی راگەیانـــدن لەگەشـــەپێدانی 
زانکـــۆ،  الوانـــی  لـــەالی  سیاســـی  بەشـــداریکردنی  و  سیاســـی  هۆشـــیاری 
ـــاداب بەشـــی  ـــە زانکـــۆی ســـەالحەدین ، کۆلێـــژی ئ ـــە ل لێکۆڵینەوەیەکـــی مەیدانیی

کۆمەڵناســـی، ٢٠٠٢
• حبيـــب كركوكـــي، الصحافـــة االســـتقصائیة، مجلـــة التضامـــن، كركـــوك، 

 .٢٠١٢
• طـــاش عبدالقـــادر، دور االعـــالم فـــی تنویـــر الـــرأي العـــام، مجلـــة الفیصـــل 

کانـــون االول ، ١٩٩٨.
ـــه  ـــي توجي ـــة ف ـــة التفاعلي ـــع االجتماعي ـــد » دور المواق ـــو زي ـــر حســـن أب • طاه
ـــرأي العـــام الفلســـطيني وأثرهـــا علـــى المشـــاركة السياســـية )دراســـة ميدانيـــة(،  ال

ـــة ٢٠١٢. ـــوم االداري ـــة االقتصـــاد والعل جامعـــة االزهـــر- غـــزة، كلي
• عـــادل عبـــد الصـــادق، الفضـــاء االلكترونـــي والـــرأي العـــام، تغيـــر المجتمـــع 
واالدوات والتأثيـــر، قضايـــا اســـتراتيجة، المركـــز العربـــي البحـــاث الفضـــاء 

االلكترونـــي – العـــدد االول: ديســـمبر، ٢٠١٠.
ـــە دیـــدی مرۆڤـــی کـــوردەوە،  ـــاڵ، رای گشـــتی ل ـــاڵ خورشـــید عەبدوڵ • عەبدوڵ
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ـــی، ژ١٧،  ـــر، ســـەنتەری برایەت ـــزگای هەولێ ـــە پارێ ـــە ل ـــی مەیدانیی لێکۆڵینەوەیەک
.٢٠٠٠

ــالم  ــی االفـ ــى فـ ــل االعالمـ ــة والتضلیـ ــان، الدعایـ ــود عثمـ ــل محمـ ــد نبیـ • مجـ
ــتیر مقدمـــة الـــی کلیـــة االعـــالم فـــی جامعـــة البتـــرا،  ــالة ماجسـ االمریکیـــة، رسـ
 Gerbner &Gross,1976, Living with television: عـــن  .نقـــال    ٢٠١5

The Violence profile Journal of communication
• مـــراد بـــن علـــی الزریقـــات، الـــرأي العـــام اإللكترونـــي تاثیـــر وســـائل االتصـــال 

اإللكترونيـــة فـــی الـــرأي العـــام، جامعـــة نایـــف العربیـــة للعلـــوم االمنیــــة، ٢٠٠٨. 
ــی  ــت االلکترۆنـ ــات التصویـ ــوری، آلیـ ــی نـ ــها زکـ ــاس، سـ ــادر عبـ ــاج قـ • وهـ
فـــی االنتخابـــات البرلمانیـــة مجلـــة المحقـــق الحلـــي للعلـــوم القانونيـــة والسياســـية، 

العـــدد الرابـــع/ الســـنة الســـابعة ٢٠١5

کتێبی ئەلیکترۆنی وماڵپەرەکان
• ............،  المجلس الوطني للحريات بـتونس.   

• ........، چـــۆن سیســـتمی ئەلیکترۆنـــی دەنگـــدان هـــاک دەکرێـــت ؟، دیپلۆماتیـــك 
  http://diplomaticmagazine.net مه گه زیـــن

 http://mawdoo.com ما معنى هاشتاج، ٢٠١٦ ،o Murad Murad
www.startimes.com .اسالیب التضلیل االعالمى ، o SAiF EddinE

وآليـــات  المفهـــوم  االلكترونيـــة:  الحمـــالت  الصـــادق،  عبـــد  عـــادل   •
٢٠١٣ التغيير،١٧يونيـــو 

http://www.accronline.com/article_detail.aspx?id=13484
• لطفـــى حیـــدورى، التضلیـــل االعالمـــى :الصحافـــة بیـــن االحتـــراف واالقتـــراف 

https://www.csds-center.com/article .5فبرایر٢٠١٧
• محمد نبیل ، فى معنى التضلیل االعالمی، االحد مایو،٢٠٠5.

االعالمـــى،  التضلیـــل  اســـالیب  و  الخبـــر  صناعـــة  الطائـــی،  معـــن   •
articles.islamweb.net ،٢٠١٧ /٣ /5

• منتدی المركز الدولى، ما معنى هاشتاج،٢٠١٦.٩.١١
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  markzaldawli.yoo7.com
• مەجيـــد ســـالح، بنەمـــا تيورييەكانـــي راى گشـــتى وراگەيانـــدن، ٢٠٠٤-٢٠٠٣ 

 .www.kurdstannet.org
https:// .هشـــام ســـليمان، عندمـــا يكـــون العصيـــان المدنـــي إلكترونيـــا •

 tinyurl.com/osyan-madany

J.M. Porup, www.csoonline.com/article/3269297/online-vot-
ing-is-impossible-to-secure-so-why-are-some-governments-us-

ing-it.html
 Q&A with Appel: How to make sure every vote counts, Oct. 
28, 2016 1:30 p.m. https://www.princeton.edu/news/2016/10/28/

 qa-appel-how-make-sure-every-vote-counts
 Stone.E,1972, Educational objective and teaching Educational

.Psychology, Distributed In U.S.A Barnes noble Inc
 V. Volkoff, La Désinformation Arme de Guerre, ed Julliard,
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