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 زانكؤى طةرميان، كؤليَذى ثةروةردةى بنةرِةت،بةشى زمانى كوردى
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 ثوختة
شةعبى( لةعيَراق دا، ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى بةطشتيى و مالَثةرِى لةطةلَ ثيَكهيَنانى هيَزى سةربازيى )حةشدى 

هةوالَ و زانيارى جؤراوجؤرى لةسةر ئةو هيَزة بالَوكردةوة، بةتايبةت لةسةر هةموو ئةو ؛ ئةليكرتؤنى)خةندان( بةتايبةتى
الة و سةالَحةدين لةنيَوان ئةو ملمالنىَ و طرذييانةى ناوبةناو لةسنورى ناوضة جيَناكؤكةكانى ثاريَزطاكانى كةركوك، دي

هيَزة لةطةلَ هيَزة ئةمنية كوردييةكان لةاليةك و هاوالَتيانى كوردنشينى ئةو ناوضانة لةاليةكى تر  دروست دةبوو. لةم 
تويَذينةوةيةدا تويَذةر هةولَيداوة جؤرى ئةو ويَناية بدؤزيَتةوة، كة ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى لةرِيَطةى بالَوكردنةوةى 

ةوالَ و زانيارى لةسةر حةشدى شةعبى الى خويَندكارانى زانكؤ دروستيكردووة، لةطةلَ وةرطرتنى وةالَمى زانستى بؤ ه
ضةندين ثرسيارى تر. تويَذينةوةكة بةسةر سىَ باسدا دابةشبوة، لةباسى يةكةمدا اليةنى مةنهةجى تويَذينةوةكة 

، ثيَكهيَنانى، ثيَكهاتةكانى كراوة، ليَرةدا بةهؤى ئةوةى باس لة حةشدى شةعبيى ؛خراوةتةرِو، لةباسى دووهةميشدا
بةناضارى  ؛قسةكردنة لةسةر دياردةيةكى نويَ، كتيَب و سةرضاوةى زانستيى ضاثكراو بةردةست نية ياخود دةطمةنة، بؤية

رهاتون، لةباسى بةثيَى ثيَويستى تويَذينةوةكة مالَثةرِة ئةليكرتؤنية باوةرِثيَكراو و فةرميةكان، وةك سةرضاوة بةكا
باس لة ويَناكردن بةجؤر و تايبةمتةندى و رِؤلَى ئامرازةكانى رِاطةياندن لةدروستكردنيدا كراوة،  ؛سيَهةمى تويَذينةوةكةدا

ئةجنامى فؤرمى  ؛ثيَش كؤتاييش بةكورتى باس لةميدياى ئةليكرتؤنيى و ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى كراوة، لةكؤتاييشدا
خراوةتةرِوو كة لةدوو تةوةرى سةرةكيدا بةرجةستة بووة، ئةوانيش: بةكارهيَنانى ميدياى  رِاثرسي تويَذينةوةكة

 ئةليكرتؤنى، ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى و حةشدى شةعبى.

 خويَندكاراني زانكؤ، حةشدي شةعيب، ميدياي ئةليكرتؤني:  ووشةكانكليلي 

 ضوارضيَوةى ميتؤدى تويَذينةوة
كيَشةى سةرةكى ئةم تويَذينةوةية بريتية لة: ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى ض ويَنايةكى هيَزى سةربازى  كيَشةى تويَذينةوة: 

 حةشدى شةعبيى الى تاكى كورد )خويَندكارى زانكؤ( دروستكردووة؟
 ئاماجنى تويَذينةوة: ئةم تويَذينةوة بةئةجنام دةطةيةنريَت لةثيَناو:

 رتؤنى كوردى لةدروستكردنى ويَنادا.زانينى رِادةى كاريطةرى ميدياى ئةليك -1
 زانينى ئاستى طرنطيثيَدانى تاكى كورد بةميدياى ئةليكرتؤنى بؤ وةرطرتنى زانيارى لةكاتى قةيران و ملمالنيَكان دا. -2

mailto:yadgarali@garmian.edu.krd
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 زانينى ديدطا و تيَرِوانينى تاكى كورد بةرامبةر بة هيَزى سةربازى حةشدى شةعبيى. -3
 اكى كورد بؤ ثرسة نيشتيمانى و نةتةوةييةكان.زانينى ئاستى بةدةمةوةضوونى ت -4

ئةم تويَذينةوةية سةر بة تويَذينةوة وةسفييةكانة و ثشتى بة ميتؤدى )رِووثيَوى( بةستووة لةرِيَطةى  ميتؤدى ليَكؤلَينةوة:
 بةكارهيَنانى فؤرمى رِاثرسييةوة.

اتووة لةو ماوةيةى كة اليةنى ثراكتيكى تويَذينةوةكة بوار، كؤمةلَطة و سامثلَى تويَذينةوة: بوارى كاتى تويَذينةوةكة ثيَكه
(، هةرضى بوارى 1/4/2016 – 1/3/2016)فؤرمى رِاثرسى( تيَدا دابةشكراوة و كؤكراوةتةوة كة بريتية لةرِيَكةوتى)

بنةرِةت(ى شويَنى تويَذينةوةكةشة )ئيدارةى طةرميان/ قةزاى كةالر( دةطريَتةوة كة هةردوو كؤليَجى )ثةروةردة، ثةروةردةى 
زانكؤى طةرميانى تيَداية، سةبارةت بةسنورى مرؤيى تويَذينةوةكة كة كؤمةلَطةى تويَذينةوةشى ثيَدةوتريَت، ثيَكهاتووة لة 
خويَندكارانى زانكؤى طةرميان لةسةر ئاستى خويَندنى بةكالؤريؤس كة تويَذيَكى كؤمةالَيةتى طرنطى خاوةن رِؤشنبريين و 

يَبةجيَكردنى بابةتى تويَذينةوةكة لةسةريان زياد لةهةر ضني و تويَذيَكى تر. سامثلَى طوجناون بؤ ئةجنامدانى ج
تويَذينةوةكةش خويَندكارانى بةشةزانستيةكان بؤ ثسثؤرييةكانى)زمان، زانستةمرؤظايةتيةكان و ثةروةردةى وةرزش( 

%(ى لةو رِيَذةية بة 4.7تويَذةر رِيَذةى )، *( خويَندكار لةرِةطةزى )نيَر( و )مىَ( ثيَكهاتوون2300دةطريَتةوة، كةلة )
 (.1(خويَندكار. برِوانة خشتةى ذمارة )108سامثلَى )هةرِةمةكى رِيَكخراو( وةرطرتووة كة دةكاتة )

 ؤطرافيةكانى سامثلَى تويَذينةوةتايبةمتةندية دمي
 (108دوبارةبونةوة و رِيَذةى سامثلَى تويَذينةوة )سامثلَةكان =  (1خشتةى ذمارة )

 رِيَذةى سةدى دووبارة تايبةمتةندى دميؤطرافى         

 %37.4 40 نيَر رةطةز

 %53.6 68 مىَ

 
 تةمةن

 %5.6 6 سالَ 19 – 18

 %25.9 28 سالَ 21 - 20

 %61.1 66 سالَ 23 – 22

 %7.4 8 سالَ بةرةو ذوور 24

 %40.7 44 ناوشار شويَنى نيشتةجيَبوون

 %59.3 64 دةرةوةى شار

 %51.9 56 ثةروةردة كؤليَذ

 %48.1 52 بةيانيان -ثةروةردةى بنةرِةت 

 
 
 بةش

 %25.9 28 زمانى كوردى

 %11.1 12 زمانى عةرةبى

 %14.8 16 زمانى ئينطليزى

 %22.3 24 زانستةكؤمةالَيةتيةكان

 %11.1 12 دةرونزانى

 %14.8 16 ثةروةردةى وةرزش

 
 قؤناغ

 %16.7 18 يةكةم

 %33.3 36 دووةم

                                                           
 (15/2/2016ئامارى )هؤبةى تؤمار( لة هةردوو كؤليَجى ثةروةردة و ثةروةردةى بنةرِةت، ) *
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 %14.8 16 سيَيةم

 %35.2 38 ضوارةم

 
 خةرجى مانطانة

 %33.1 36 هةزار دينار 100 – 50

 %51.9 56 هةزار دينار 200 – 150

 %14.8 16 هةزار و زياتر 250

 راستيى و جيَطريى تويَذينةوة
بةمةبةستى هةلَسةنطاندنى ناوةرِؤك و راستيى تويَذينةوة: تويَذةر دواى ئامادةكردنى فؤرمى سةرةتايى رِاثرسي،  

، ثاش ضاككردنةوةى زؤربةى تيَبينى و سةرجنةكان (*)اليةنى زمانةوانى، فؤرمةكةى ئاراستةى ضةند ثسثؤريَك كرد
 فؤرمةكة شيَوةى كؤتايى وةرطرت.

بةسةر ذمارةيةك جيَطريى تويَذينةوة: بؤ دلَنيابوون لة جيَطريى، تويَذةر ضةند دانةيةكى فؤرمى رِاثرسيةكةى  
خويَندكارانى سةر بةسامثلَى تويَذينةوة دابةشكرد، ثاش ماوةيةك هةمان رِيَذةى بةسةر هةمان ئةو كةسانةدا دابةشكردةوة، 

 بؤى دةركةوت كة هةمان ئةجنام بةدةركةوتووة، بةوةش دلَنيابوو لة جيَطريى وةالَمةكان.
 %80 =رِيَذةى جيَطريى 

 ةضوارضيَوةى تيؤرى تويَذينةو
 يةكةم: حةشدى شةعيب

لةبنضينةدا وشةيةكى عةرةبية، دةكريَت وشةطةىل زؤر بة هاوواتاى دابنريَت، بةالَم نزيكرتين وشة ليَيةوة ؛ حةشد :زاراوة 
لةرِووى ثيَكهاتةى  (1)(ية كة بةماناى كؤبوونةوةى ذمارةيةكى دياريكراو لة خةلَك ديَت بةشيَوةيةكى ضرِ.مجهرة)

)حةشد( بةماناى لةخؤطرتنى رِيَذةيةكى زؤرو، )شةعيب( بةماناى هةلَقوالَو لةخاكى نيشتيمان ديَت، بة وشةى ؛ واتايشةوة
 .(2)مانا ميلليةكةشي، بةواتاى: عيزةت و شةرةف، ئامادةطى ثيَشوةختة بؤ بةرطريكردن لة خاكى عيَراق و ئازادكردنى ديَت

ى شةعيب بةكاردةهيَنريَت، هةرضةندة دةكريَت وشةى لةزمانى كوردى و بةتايبةت لةبوارى ميدياشدا، هةر حةشد
( بؤ )حةشد( و وشةى Mobilization)ئاثؤرِا(شى بةرامبةر بةكاربهيَنريَت. هةرضى زمانى ئينطليزيشة وشةى )

(Popular Mobilization Forces.داناوة )(3)( بؤ )حةشدى شةعبيي 

                                                           
 ناوى ثسثؤرةكان: *
 برزو /  ثسثؤرى زمانى كوردى و مامؤستاى بةشى زمانى كوردى / زانكؤى طةرميان. . ث.ي.د ئوميَد بةرزان1
 . ث.ي.د هيَرش رِةسولَ موراد / ثسثؤرى رِاطةياندن و ياريدةدةرى سةرؤكى زانكؤى رِاثةرِين.2
 .د.رِيَبةر طؤران مستةفا / ثسثؤرى رِاطةياندن و مامؤستاى بةشى رِاطةياندن / زانكؤى سليَمانى.3
، عويدات للنشر و الطباعة، 2، جملد 1، ترمجة والتحقيق )خليل أمحد خليل( ، طبعة فرنسي("  -"موسوعة الالند الفلسفية )عربي( أندرية الالند: (1

 .357ص، 2001بريوت، 
 .(10/3/2016بتأريخ ) قوات احلشد الشعيب"،"مركز بالدي للدراسات و االحباث االسرتاتيجية:  ((2

http://beladicenter.net/index.php?aa=news&id22=10279).) 

)
3
("Popular Mobilization Forces (Iraq)",(en.wikipedia.org/wiki/popular Mobilization _Forces, 

date(10/12/2015(. 
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لةبةر ثيَكهاتةى بونيادى و ئايدؤلؤذي حةشدى شةعيب، نةتوانراوة يةك ناساندنى بؤ بكريَت، هةنديَك  ضةمك: 
هيَزيَكى ضةكدارى ثالَثشتى سوثاى عيَراقة، لةباريَكى نائاسايدا دروستكرا، لةرِوى ريَكخستنةوة سةر بة ثيَيانواية: 

بةشيَك لة عةشائرية سوونةكانى عيَراق لةثاريَزطاكانى دةزطاى ئةمنى عيَراقة، ثيَكديَت لة شيعةى عيَراق لةطةلَ 
و  سةالَحةدين، ثاريَزطاى نةينةوا، ثاريَزطاى ئةنبار، هةروةها بةشيَك لة ثيَكهاتةى توركمان، كوردة فةيليةكان

 ق.مةسيحيةكانى عيَرا
نةينةوا لةسةر دةستى (، ضةند كاتذميَريَك دواى كةوتنى 2014ى حوزةيرانى 10رِؤذى)ثيَكهيَنانى حةشدى شةعيب: 
، )نورى كامل ئةملاليكى( سةرؤكوةزيران و فةرماندةى طشتيى هيَزة ضةكدارةكانى (()4)رِيَكخراوى دةولَةتى ئيسالمى

ئةوكاتةى عيَراق زجنريةك هةنطاوى بةمةبةستى دانةرِمانى تةواوةتى سوثاى عيَراق نا،  لةضوارضيَوةى ثالنى ئةمنى دا؛ 
رِاطةياند، طرنطرتين ناوضة سوننةنشينةكانى بةغدادى بة سةثى كؤنكريَتى لةيةك دابرِى،  دواحالَةتى ئامادةباشى

رِيَوشويَنةكانى تايبةت بة ثاسةوانى لة ناوضةى سةوز و دةوروبةرى توندتر كرد، لةطةلَ بالَوةثيَكردنى ضرِى هيَزةكانى 
 ئاسايشى ناوخؤو ضةكدارانى ميلليشيا شيعةكان. 

رةيةك نوسينطةى كةنالَةئامسانيةكان، برِينى هيَلَى ئينتةرنيَت لةهةموو ثاريَزطا سوننةنشينةكان هةروةها داخستنى ذما
. حكومةتى عيَراق داوايكرد: سةرجةم سةربازة هةلَهاتووةكانى نةينةوا (5)بةتايبةت طةرِةكة سوننةنشينةكانى بةغداد

لةكؤمارى ئيسالمى ئيَرانيش هةلَمةتيَك بؤ كؤكردنةوةى ثةيوةندى بكةن بة نزيكرتين بنكةى سةربازى كةليَيانةوة نزيكن، 
خؤبةخشان بةمةبةستى رِؤيشنت بؤ عيَراق و شةرِكردن لةثيَناو ثاراستنى ناوضة ثريؤزةكانى نةجةف و كةربةال رِاطةيةنرا، 

 .(6)كاتذميَردا تؤماركرا 24خؤبةخش لةماوةى كةمرتين لة  4200لةونيَوةندةشدا ناوى 

ةئةمنيةكانى عيَراق لة زؤربةى ناوضة سوننةنشينةكانى ئةو والَتة لةبةرامبةر ضةكدارانى رِيَكخراوى شكستهيَنانى هيَز
( بانطةوازى ثيَكهيَنانى)سوثاى يةدةط( 2014ى حوزةيرانى 11دةولَةتى ئيسالمى، حكومةتى عيَراقى ناضاركرد لة )

توا بةناوبانطةكةى مةرجةعى باالَى شيعةكانى عيَراق كة بالَوبكاتةوة. ئةو بانطةوازة؛ دواى دوو رِؤذ هات لة دةرضوونى فة
ناسراوة. بةو شيَوةية ئةو طروثة ضةكدارية وةك هةنطاوى بةرايى، ثالَثشتى ياسايى و ئايين  ()بة )فةتواى كيفائي(

                                                           
 .  31/5/2015بتاريخ  ألف مدرعة يف املوصل"، 2,3"العبادي: "داعش" استوىل على موقع رووسيا اليوم:  ((4

(https://arabic.rt.com/news/784557) . 

  دةولَةتى ئيسالمى لةعيَراق و شام.. رِيَكخراويَكى ضةكدارى تريؤريسيت خاوةن بريى سةلةفى جيهادى)تةكفريية(، ئاماجنى طةرِاندنةوةى
رِيَبةر طؤران مستةفا، كاميل بةجيَكردنى شةريعةتة. عيَراق و سوريا شانؤيى كردةوة تريؤريستى و تاوانكاريةكانيةتى. )خةالفةتى ئيسالمى و جيَ

 (.207، الثةرِة 2016( ، 10)طؤظارى زانستى زانكؤى طةرميان، ذمارة ) "رِومالَكردنى شةرِى داعش لةميدياى كورديدا"،عومةر: 

. 24/3/2015بتاريخ  لشعيب: القوة النظامية البديلة يف العراق"،"احلشد ا(موقع مركز الروابط: 19)
(http://rawabetcenter.com/archives/5293  ( . 

 (.15/6/2014بتأريخ) "إيران حتشد آالف املتطوعني للقتال يف العراق"،( العربية نت: 6)

)http://www.alarabiya.net/ar/iran/2014( . 

()  مةرجةعيةتى باالَى شيعةكانى عيَراق "فةتواى كيفائي" دةركرد، رِاطةياندنى ئةم فةتواية لةاليةن  2014ى حوزةيرانى 13لة
)عةبدوملةهدى كةربةالئي(يةوة بوو لةميانى نويَذى هةينى شارى نةجةف. ناوةرِؤكى فةتواكة: "بةرطريكردن لة والَت و شةرِكردن لةثالَ 

ق ئةركيَكى ثريؤزة، بةرثرسياريةتيةكى شةرعى و نيشتمانيية، ئةم فةتواية كارثيَكراو دةبيَت تا ئةوكاتةى ئاماجنةكةى هيَزةئةمنيةكانى عيَرا

https://arabic.rt.com/news/784557
http://rawabetcenter.com/archives/5293
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2014
http://www.alarabiya.net/ar/iran/2014


 جملة جامعة كرميان                       Journal of Garmian University               طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

5 |                            acadj@garmian.edu.krd                     Vol.5, No.4 (August, 2018) 
 

عيَراق،  بةدةستهيَنا، لةقؤناغى يةكةميشدا لةناوضةكانى بةغداد و دةوروبةرى و ناوضةكانى ترى ناوةرِاست و خوارووى
ئةوانةى تواناى هةلَطرتنى ضةكيان هةبوو، ثيَوةنديان بةم هيَزةوة كرد، دواتر لةرِيَطةى ضةند ليذنةيةكى تايبةتةوة 

 هةلَمةتةكة بةرفراوانرتو رِيَكخراوتر كرا.
شدي ةي حةستةركرد، تيَيدا دة( ي د47)ةرماني ذمارة( ف18/6/2014رؤذي) ةسةرؤكوةزيرانى عيَراق لثةيكةرو ثيَكهاتة: 

عبيي، راهيَنان، ةشدي شةي حة)ئيدار ةو ثيَكديَت ل ةوةزيرانةني وةجنومةئ ةب ةستةيوةث ةياند كةعبيي راطةش
 ةت بوو بةتايب ةياند كة(ي راط48)ةمان رؤذدا برِياري ذمارةه ة. ل7كان(ةراسيؤنةر ئؤثةسةشكردن بةككردن، دابةثرِض
:وةتيَيدا هاتوعيب، ةشدي شةكاني حةو ثاداشيت هيَز ةمووض

(8) 
برِي  ةخشيَكيش مانطانةر خؤبةه .كريَتةرجدةزار ديناري بؤ خةه 500برِي  ةعبيي مانطانةشدي شةخشيكي حةر خؤبة)ه

 ةكيَك لةنيَردريَت بؤ يةد ةشيَك كةر خؤبةه، لةطةلَ ئةوةشدا كريَتةرجدةك ثاداشيت خواردن بؤ خةزار ديناري وةه 125
 .كريَت(ةرجدةزار ديناري بؤ خة( ه250نط برِي )ةكاني جةرةب

( ملياردينار بؤ دةستةى طشتى حةشدى شةعبيي 160(ى عيَراقيشدا برِى يةك تريليؤن و )2016لةبودجةى طشتى سالَى)
 (9)( ملياردينار بوو لةبودجةى طشتى عيَراق.36(، شةش تريليؤن و )2014تةرخانكرا، لةكاتيَكدا لة)

كاني ةي طشتى بالَاي هيَزةرماندةكاني عيَراق، فةكدارةض ةي طشيت هيَزةرماندةفزيران و ةرؤك وةبادي( سةر ئةلعةيدة)ح
ي ةستةرؤكي دةنديس( جيَطري سةهدي موهةبومةعيب، )ئةشدي شةي حةستةرؤكي دةياز( سة. )فاحل فةعبيةشدي شةح
 . (10)كةيةةستةبيَذي دةدي طوتةسةد ئةمحةو ئ ةستةرؤكي دةري سةدةميمي ياريدةعيب، سامر تةشدي شةح

حةشدى شةعيب لةيةكطرتنى ضةند هيَزو طروث و رِيَكخراويَكى ضةكدارى سةر بة رِةوت و اليةنةسياسيية شيعةمةزهةبةكانى 
 عيَراق ثيَكهاتوة، طرنطرتينيان:

لةسةردةستى ئايةتوالَ  و ئيَران لة رِابردوو سةدةى هةشتاكانى لةسةرةتاى رِيَكخراوة ئةم بدر(: )منظمة بةدر ريَكخراوى 
حمةمةد باقر ئةحلةكيم دامةزرا، لةسةرةتادا عةبدولعةزيز حةكيم فةرماندةى فةيلةقةكةو هادى عامريش ياريدةدةرى بو، 

برياريدا بة طؤرِينى ناسنامةى فةيلةقة اجمللس اآلعلى االسالمي العراقي( دواى ثرؤسةى ئازادى عيَراقيش حيزبى )
كخراوى بةدر بؤ طةشةثيَدان، كة هادى عامرى سةركردايةتى دةكرد، بون سةربازيةكة بؤ رِيَكخراويَكى مةدةنى بةناوى ريَ

                                                                                                                                                                                                 

بؤ  بةديدةهيَنيَت". ئةم بانطةوازةى مةرجةعيةتى شيعة، لةاليةن هةنديَك لة سةركردة دينية سوننية ئؤثؤزسيؤنةكانى عيَراقةوة وةك بانطةواز
ئيفى ليَكدرايةوة. لةثالَ ئةوةدا مةرجةعيةتى شيعةكان هةرزوو دةركى بةو مةترسية كرد و لةنويَذى هةينى دواتردا شةرِى ناوخؤيى و تا

مانج رِاطةيةنرا" ثيَويستة هةمو جوالَنةوة سةربازى و ضةكداريةكان لةضوارضيَوةى ياسادا بيَت، دان بةخؤداطرتن و دووركةوتنةوة لة كردنة ئا
 رِةطةزى.  لةسةر بنةماى تائيفى و

 (.18/6/2014("،)  47"مكتب رئيس الوزراء العراق، االمر رقم )مجهورية العراق:  –موقع االمانة العامة جمللس الوزراء  ((7
(http://www.cabinet.iq/ArticlesBrowse.aspx?CatID=6#) . 

 (،20/12/2015):"ترس لةداهاتوو؛ لةداعشةوة بؤ حةشدى شةعبيي"،(مالَثةرِى ثاسةوان22)
)http://pasewan.com/sorani/?p=1894) . 

 (.26/10/2015) ال تناسب حجم التضحيات"، 2016:"االسدي: ميزانية احلشد الشعيب لعام ( موقع رووداو23)

)http://rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/261020155( . 

 (
 هةمان رِيَكةوت. سةرضاوةى ثيَشوو"،مالَثةرِى ثاسةوان: " 10

http://www.cabinet.iq/ArticlesBrowse.aspx?CatID=6
http://pasewan.com/sorani/?p=1894
http://pasewan.com/sorani/?p=1894
http://rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/261020155
http://rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/261020155
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 عيَراق كةلةسوثاى كةسانةى لةو ثيَكهاتبون ئةندامةكانى، (11)بةشيَكى طرنط و ضاالكيش لةذيانى سياسى لةعيَراق دا
 رِؤلَيَكى عيَراقيشدا دنىداطريكر لةسةرةتاى ئةذماردةكران، ضةكدار بةهةزاران كة دا، كةنداو جةنطى لةميانى هةلَهاتبون

 عةىل ئايةتوالَ شةرعى داواى لةسةر بينى. سةالَحةدين و لةندةن لة عيَراقى ئؤثؤزسيؤنى كؤبونةوةكانى لة دياريان
 ئايينى باالَى رِابةرى سيستانى( )عةىل ئايةتوالَ فةتواكةى ثاش و ئيَران ئيسالمى شؤرِشى رِابةرى خامنةئى

 لةسةركردةكانيان يةكيَك بةودوايانةش .(12)رِاسثارد عيَراق سورياو لة شةرِكردن بؤ دامةكانىئةن عيَراق شيعةمةزهةبةكانى
 سةرؤكوةزيرانى عةبادى حةيدةر حكومةتةكةى لةكابينةى ناوخؤى وةزيرى ثؤستى ئةلغةبان( سامل )حمةمةد بةناوى
 ثايتةخت، ئةمنى دؤسيةى بةريَوةبردنى لة بةشداربن شةعيب حةشدى هيَزةكانى هةولَيدا وةزيرة ئةم ثيَسثيَردرا، عيَراق
 ضةكدار، طروثيَكى كؤمةلَة لة ثيَكهاتوة شةعيب حةشدى ليَكةوتةوة: سوننةكانى سةركردة نارِةزايةتى هةولَة ئةو بةالَم

 .(13)ثيَكهاتةية فرة شاريَكى ثايتةخت لةكاتيَكدا هةية، بةغداد دياريكراوى ثيَكهاتةى بؤيةك ئينتيمايان
 سةدر رِةوتى رِابةرى موقتةسةدر عيَراق، دةزطائةمنيةكانى و سوثا لةرِيزى دارِمانةطةورةكة رِودانى دوا م:السال سرايا 

 ثيَكهيَنا. شويَنةثريؤزةكان لة ثاريَزطاريكردن بؤ طروثةضةكداريةى ئةم ثيَكهيَنانى (2014 حوزةيرانى ى11لة) رِاستةوخؤ
 سةربازيان مةشقى يةكةم كة سالَ هةمان حوزةيرانى ى21 بؤ دةطةرِيَتةوة ضةكدارة طروثة ئةم رِةمسى دةركةوتنى بةالَم

 توندرِةوى بةطذاضونةوةى و ئيسالمى دةولَةتى رِيَكخراوى لةدةستى لةشويَنةثريؤزةكان ثاريَزطارى ئاماجنيان دةستثيَكردو
 ناكات، رِيَكخراويَك و اليةن ضلةهي بةرطرى طروثة ئةم ثيَكهيَنرا، كةلةسةرى سرتاتيذةشى ئةو بةثيَى ،(14)بو تائيفى

 .(15)نادات اليةنيَك الو هيض ثةالمارى و دةستوةردان دودلَيةك هيض بةبىَ و دياريكراوة ئاماجنى
 ذمارةى جيابوونةوة. مةهدى ئيمام سوثاى لة 2006 سالَى ضةكدارن شيعى مةزهةب طروثيَكى احلق: أهل عصائب

 و ثيَدةكريَت رِاهيَنانيان و مةشق و دارايى ثالَثشتى ئيَرانةوة لةاليةن و دةبيَت ضةكدار هةزار 10 نزيكةى ضةكدارةكانى
 شؤرِشى باالَى رِابةرى خامنةئى عةىل بؤ ئينتيمايان طروثة ئةم ئيَران لة نويَنةرةكةيان وتةى بةثيَى كراون، ثرِضةك
 ئةمةريكا بةسوثاى بةرامبةر وجؤريانجؤرا ضاالكى طروثة ئةم ثيَداوة. بةيعةتيان ةوة (2014) لة هةيةو ئيَران ئيسالمى
 بؤ (الفضل ابى لواء) كةتيبةى لةبةرةى سوريا شةرِوملمالنيَكانى لة ئةنداميان ضةندين هةروةها ئةجنامداوة، لةعيَراق

 لةثرؤسةى طروثة ئةم وبرينداربون. كوذران بةوهؤيةوة كةسيشيان ضةندين جةنطاون، زةينةب سةيدة مةزارى لة ثاريَزطارى
 هةروةها دةكات. نويَنةرايةتيان سامل( )حةسةن هةيةو )الصادقون( بةناوى كوتلةيةكيان و بةشدارن عيَراقدا سياسى

                                                           
11

 (،.13/2/2016موقع جريدة القدس العربي،) ،احلشد الشعيب يف العراق: مرجعياته ومكوناته الطائفية""صادق الطائي:  ((
(http://www.alquds.co.uk/?p=481792). 

)
 (.18/9/2014)"لسنا ميليشيات ولن نشارك حبلف مع أمريكا" ،اجلناح العسكري ملنظمة بدر:  -جريدة بدر االلكرتونية (12

(http://badrnewspaper.com/home/single_news/2864). 

)
 (.29/11/2014) " النجيفي: قرار تكليف احلشد الشعيب بامللف األمين يف بغداد ينشر اهللع بني األهالي ويوفر غطاء للمندسني فيه"،موقع الوثيقة نت: (13

(http://www.alwathika.com/article/?t=44402).  
 "، السيد القائد مقتدى الصدر يوجِّه بعض النصائح واالرشادات ألفراد سرايا السالمموقع سرايا السالم:"  ((14

(14/12/2014.) 
(http://www.sarayasalam.net/2015/09/blog-post_592.html).  

 (.22/6/2014، )”سرايا السالم ميليشيات مقتدى الصدر اجلديدة“موقع سي إن إن العربية،  (15(

(https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/22/sadr-peace-unit).  

http://www.alquds.co.uk/?p=481792
http://www.alwathika.com/article/?t=44402
http://www.sarayasalam.net/2015/09/blog-post_592.html
https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/22/sadr-peace-unit
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 بةمةبةستى كردوة، شةرِيَكيان ضةند بةشدارى و هةية دا شةعيب حةشدى هيَزةكانى رِيزى لة بةرفراوانيان بةشداريةكى
 ،(16)ئةنبار ثاريَزطاى ناوةندى رِومادى ئازادكردنةوةى شةرِى اندالةنيَويشي ئيسالمى دةولَةتى رِيَكخراوى روبةروبونةوةى

 كة ئةجنامداوة ناوضانة ئةو مةزهةبى سوننة دانيشتوانى بة بةرامبةر توندرِةويان كارى ضةندين طروثة ئةم هةروةها
  .(17)ثيَيطةيشتوة دةستيان

 حيزبوالَى رِاستةوخؤى بةثالَثشتى ضةكدارية رِيَكخراوة ئةم العراقي(: اهلل حزب )كتائب عيَراقى حيزبوالَى كةتيبةكانى 
 وةىل واليةتى بؤ تةواويان ثشتطريى و ئينتيماى رِةمسيةكانيان رِاطةيةنراوة بةثيَى دامةزرا، 2007 لةسالَى لوبنانى

 و وةرطرتن بةمةبةستى ناثيَكهيَ الشعيب(يان الدفاع )سرايا ثيَكهيَنانى نةينةوا كةوتنى رِوداوةكانى دواى .(18)هةية فةقيه
 بةثيَى جةنطاون. عيَراق سوثاى هاوشانى ئيسالمى دةولَةتى بةرِيَكخراوى دذ شةرِى لةضةندين و خؤبةخشان مةشقثيَكردنى

 بؤسةر دةستدريَذيان كة رِيَكخراوانةداية ئةو لةنيَو رِيَكخراوة ئةم وؤض( رِايتس مرؤظ)هيومان مافةكانى رِيَكخراوى رِاثؤرتى
 ئيماراتى دةولَةتى هةروةها .(19)ئةجنامداوة سةرثيَى( لةسيَدارةدانى و رِفاندن لةشيَوةى) مةزهةب سوننة تيانىهاوالَ

 ئةوةى دواى داناوة، تريؤريستيةكان كؤمةلَة و رِيَكخراو ليستى لة رِيَكخراوةى ئةم كة دةولَةتانةى لةو يةكيَكة عةرةبى
 .(20)كرد والَتة لةو رِةشةىهة بةياننامةيةكةوة لةرِيَطةى رِيَكخراوةكة

بىَ لةو طروث و رِيَكخراوة ضةكداريانة، ضةندين طروث و بالَى ترى ضةكدارى لةناو ثيَكهاتةى هيَزةكانى حةشدى 
النجباء( و )سرايا عاشورا( و )سرايا أنصار العقيدة( و )سرايا اجلهاد( و )كتائب -)حركة حزب اهللشةعبيدان، لةوانة: 

 .(21)طروثى ضةكدارى ترى قةبارة بضوكو ضةندين بابليون( 

 الذهنية( )الصورة ويَناكردن دووةم:

 ثيَناسة: )ويَناكردن(
( نية، لة بوارى الصورة الذهنية -لةاليةن تويَذةرانةوة ثيَناسةيةكى دياريكراوى  بؤ زاراوةى )ويَناكردن   

هةلَكشانى خيَراى مةعريفى وايكرد، نةتوانريَـت سنوريَكى وردو  ؛زانستى رِاطةياندن و زانستةكؤمةالَيةتيةكاندا
بةكارهيَنانيَكى رِون و دياريكراو بؤ ئةم دةستةواذةية هةبيَت. هةربؤية دةبينني ثيَناسة و ناساندنى جؤراوجؤرى بةثيَى 

لة هزردا يان، ئامادةطى ويَنةى  )ويَناكردن(؛ بةماناى كيَشانى ويَنةيةك سةبارةت بةشتيَك ديَتبوارى زانستةكان بؤ كراوة. 

                                                           
)

 (.21/6/2014) :" بيان تطهري منطقة البوعلوان يف الرمادي باالشرتاك مع القوات األمنية"،موقع املقاومة اإلسالمية عصائب أهل احلق (16

(http://ahlualhaq.com/index.php/permalink/3658.html).  

)
 (.2/11/2014) :"ناجون يصفون مذحبة بأحد املساجد"،هيومن رايتس ووتش (17

(https://www.hrw.org/ar/news/2016/07/31/292584).  

 (.23/6/2009) بيان نعلن وقوفنا إىل جانب نظام اجلمهورية اإلسالمية"،موقع كتائب حزب اهلل: " (18(

(https://kataibhizbollah.com/statment/1182).  
 مصدر سابق، نفس التأريخ. " ناجون يصفون مذحبة بأحد املساجد"،هيومن رايتس ووتش:  ((19
، ”بيان إن مل ترتدع دويلة اإلمارات وتصحح خطيئتها حبق الشعب العراقي وقواه الوطنية لنشردَنَّ بهم مَنْ خلفَهمموقع كتائب حزب اهلل"  ((20
(13/12/2014.) 

(https://kataibhizbollah.com/news/1677).  
 مصدر سابق، نفس تاريخ. ،احلشد الشعيب يف العراق: مرجعياته ومكوناته الطائفية"" صادق الطائي:  ((21

http://ahlualhaq.com/index.php/permalink/3658.html
https://www.hrw.org/ar/news/2016/07/31/292584
https://kataibhizbollah.com/statment/1182
https://kataibhizbollah.com/news/1677
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، بةماناى ويَنة يان، شيَوةيةك (image)شتيَك لةهزردا، كة لةبنةرِةتدا وشةيةكى كؤنى التينية و دةطةرِيَتةوة بؤ وشةى 
 ،(23). لةرِوى زمانةوانيشةوة، )ويَناكردن( بةماناى طفتوطؤو نواندن ديَت(22)كةثةيوةسنت بةكاريَكى  دةربراوِ يان منايشكراو

)يادطاريةكان، ويَنةكان، هةلَضونةكان، ئارةزوةكان، بريؤكةكان و برِياردانةكان( هةلَيَنجاندنيَكى فرةثيَكهاتةن لة 
يان،  (24)هؤشيارى، بةكاردةهيَنريَت بؤ بريكردنةوة و هةلَهيَنجانى شتةكان تاوةكو بطات بة قؤناغى برِياردان لةسةرى

كاريطةريةدةرةكيةكان يان طةرِانةوةى هةستةكان بؤ هزر دواى غيابى  )هةستكردن بةخودى رِاستةقينة ثاش نةمانى
 . (25)هةنديَك شتةكان تيَيدا كة دةطةرِيَتةوة بؤ ثانتايى هةست بةبىَ كاريطةرى هةستثيَكردنى رِاستةوخؤ(

ئةو ويَنةيةية كة هةلَدةستيَت بة دركثيَكردنى بارى ئاسايى عةقلَ لةدؤخى ثيَشودا، بةبىَ  ؛هةنديَكى تريش ثيَيانواية
ضةمكيَكى عةقلَى بةربالَوة لةنيَو يان،  (26)ئةوةى كاردانةوةى نةريَنى لةسةر بةريةككةوتنى تاك و كؤمةلَةكان دروست بكات

كؤمةلَةية بةرامبةر بة كةسيَكى دياريكراو يان، سيستةم، تاكةكانى كؤمةلَيَكى دياريكراودا، ئاماذةية بؤ ئاراستةى ئةو 
 .(27)فةلسةفة، نةتةوةيةك يان دةزطايةك يان شتيَكى تر

)ويَناكردن( ئةجنامى ئةزمونةكانى ثيَشوى ئةوكةسةية كة لةالى دروست دةبيَت، ئةو ئةزمونانةى لةوادةى لةدايكبوني يان  
لَطةى ئةوةى كة بونةوةرى زيندوو لةرِيَطةى ثةيامة زارةكيةكانةوة لةكاتى كؤرثةلةيى لةسكى دايكدا هةيةتى، بةبة

تةزويةك دةطات بة هةستةكاني، هةرضةندة ثيَناضيَت ئةو ويَنانة بةباشى بطات، بةلَكو زياتر بريتية لة دةنطةدةنطيَك 
ةيشتنةية كة دواى ئةوة مرؤظ هةست بةبونى خؤى دةكات لةناوةندى شتةكانى جيهاندا، ئةمةش سةرةتاى ئةو تيَط

دةتوانريَت ثيَى بوتريَت )زانني(، بةثيَى تويَذينةوةكانيش مرؤظ تا تةمةنى دريَذبيَتةوة ئةو ويَنايةى لةال زياد دةبيَت، 
 .(28)بةشيَوةيةك لةكؤتاييدا هةست بة ئامادةطى هةموو شتيَك دةكات

 جؤرةكانى ويَناكردن
بؤية زانايان ثيَيانواية: دروستكردنى ويَنايةكى سةركةوتو  ،(29)هةستكردنى دةزطاكانة بة خؤيان ويَناكردنى خودى:

ثيَويستى زؤرى بةوةية دةزطاكان لةسةرةتادا ويَنةى خودى خؤيان بطؤرِن، بةثيَى ئةو ويَنة هةستثيَكراوةى كة لةئةستؤى 

                                                           
رسالة ماجستري )غري  االردني"،أثر اخلداع التسويقى يف بناء الصورة الذهنية للمستهلكني قي سوق اخلدمات "( علي حممد اخلطيب: (22

 .29، ص2011منشورة(، )جامعة الشرق االَوسط: كلية اأَلعمال: قسم اآلدارة و اآلعمال(، 
 .167، ص 2007مصر،  -دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة "العالقات العامة يف املؤسسات احلديثة"،( حممد منري حجاب: (23
 . 33( , ص  1982,  3وت : دار مكتبة اهلالل ,  , ) بري " اإلدراك"( مصطفى غالب: (24
(، الشركة العاملية للكتاب، بريوت، 2, جزء )بااللفظ العربية و الفرنسية و االجنليزية و الالتينية"–"املعجم الفلسفي ( مجيل صليبيا: (25

 . 744، ص 1994
 . 17( , ص  2001,  1: مركز دراسات الوحدة العربية ,   , ) بريوت"صورة االتراك لدى العرب"( إبراهيم الداقوقي: (26
 .4(، ص 1983)عامل الكتب ، الطبعة األوىل، القاهرة،  العالقات العامة و الصورة الذهنية"،علي عجوة: " ( (27
، 1998(، 134السياسة الدولية، العدد )حبث منشور يف جملة  صورة الواليات املتحدة األمريكية يف الوعي الشعيب املصري"،( وسام فؤاد عبد اجمليد: "(28
 .159ص

29
) Ind, N.:"The Corporate Image – Strategies for Effective Identity Programmers", London: 

Kogan Page Ltd,1990. 
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ةردا هةية، يان كةلةالى كارمةندانى دةزطاكة هةية)جةماوةرى ناوخؤيى(، ئةو ثةيوةنديةى كةلةنيَوان ئةوان و جةماو
 .(30)ئةوةتا ويَناكردن لةنيَوانيان الواز دةكات يان بةهيَزى دةكات لةاليان

: ئةوةية كة دةزطا دةيةويَت بيطةيةنيَـ بةجةماوةر كة ثةيوةستة بة خؤيةوة. هةر بؤية ويَناكردنى ويسرتاو)ثالن بؤدانراو(
وةردا دابنيَن بةشيَوةيةكى باش كة بةجؤريَك بيَت رِوون و بىَ ثيَويستة لةسةر دةزطاكان ثالن بؤ ويَنةى خؤيان لة هزرى جةما

دةكات كة  -كؤمثانيايةكى طةورةى بوارى ثةيوةنديكردن -( AT&Tطريَوطؤلَ بيَت، وةك دةبينني ئامؤذطارى كؤمثانياى )
ةوةبةستنى هةنديَك ويَنةى خؤى وةك كؤمةلَيَك ثالَةوان ثيشان بدات كة بةرطةى بارودؤخة دذوارةكاندا دةطريَت بؤ ثيَك

 (31) بةشى جيهان بةبةشةكانى تريةوة.
 .(32)ويَناكردنى هةستثيَكراو: بريتى ية لة ويَناكان، هةستةكان، و ثةيوةنديةكان

رِةنطدانةوةى زانني لةالى كةسةكان ئةو رِاستيةية كة هةستى ثيَدةكةن و كاريطةرى لةسةر برِيارةكانيان هةية لةكاتى 
هةنديَك لة تويَذينةوةكانيش ئاماذة بةوةدةدةن كة هزرةويَنة ئةوةية كة كارمةندان ض كرِيندا)وةرطرتن دا(. 

بريكردنةوةنةوة هةستكردنيَكيان بؤ ئةو ويَنة زانراوةيان هةية و دةزطا ضى دةكات، ويَنةى هةستثيَكراو ئةوةية بةكارهيَنةر 
 ئةو دةزطاية. بريكردنةوةى ضى ية وة كاريطةرى ضى ية لةسةر هةلَسوكةوتى بةرامبةر

: )ويَناكردن( بةكؤمةلَيَك تايبةمتةندى دةناسريَتةوة كةدةكريَت لةضةند خالَيَكدا تايبةمتةنديةكانى ويَناكردن
 (33)كؤيانبكريَتةوة، لةوانة:

 . تةنها جولَيَنةرى بري نية، بةلَكو ضوارضيَوةيةكة بؤ بريو ثرؤسةى دروستكردنى ديدطا.1
 رِونى، رِاستى و نارِاستى دةناسريَتةوة.. هةنديَكجار بة رِوونى و نا2
. بةثيَى ريَذةى بةشدارى ئةوانيرت لة دروستكردني ئةو ويَنةيةى كة مةبةستة، رِادةى طشتطريى و دياريكراويةكةى 3

 دةخةملَيَنريَت. 
ادة ضرِى هةموو . هؤشيارى و ناهؤشيارى، يةكيَكى ترة لة تايبةمتةنديةكانى ويَناكردن و ناتوانني لةيةككات و بةيةك ر4ِ

 بةشةكانى ويَنةكة بزانني.
 . هةموو توانا كؤكراوةكانى رِابردووى ئةو تاكة ثيشان دةدات بةرامبةر بة بابةتيَكى دياريكراو.5
. بة نةرمى و كارليَكى بةردةوام دةناسريَتةوة، بةرةوثيَش دةضيَت، طةشةدةكات، بةرفراوان دةبيَت، طؤرِانكاريش قبولَ 6

 ايى ذيان.دةكات بةدريَذ

                                                           
30

) Dowling, G. R: "Corporate Reputations – Strategies for Developing the Corporate Brand", 

Melbourne, Longman Professional, 1994, p.211. 
دراسة ميدانية يف شركات  "ادارة الصورة الذهنية للمنظمات االردنية يف اطار واقع املسؤولية االجتماعية"،د.فاحل عبدالقادر و االَخرون: (  (31

 .71، ص2010وم التطبيقية، االردن،االتصاالت اخللوية األردنية"، جملة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة العل
32

) Snyder, Beth:"Am aster Yard Upends Elite Image in Advertising Age", (Electronic), 

Midwest Region Edition, Vol.71,2000, p. 28. 
حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاني ألكادميية  "صورة أفريقيا يف وسائل اإلعالم املصري ولدى الشباب اجلامعي"،ليلى حسني السيد: ( (33

 .6-5( ، ص9/4/2003 – 8أخبار اليوم حتت عنوان )الصحافة وآفاق التكنولوجيا( ، )
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ضوارضيَوةى كؤمةالَيةتى و ميَذويى كاريطةرى هةية  ؛. بةرهةمى كارليَكى رِةطةزةكانى مةعريفةو زانينة، لةطةلَ ئةوةشدا7
 لةسةر دروستكردنى هزرةويَنةيةكى جياواز.

 ئامرازةكانى رِاطةياندن و ويَناكردن:  -
لةبةرئةجنامى كارو هةلَويَستة طؤرِاو و ثيَويستةكان لةميانى   ويَناكردنبةثيَى ئةجنامى ئةو تويَذينةوانةى ئةجنامدراون: 

ئةوكاتانةى كة)زانيارى، ؛ ثرؤسةيةكى جولَةكي)ديناميكى(دا دروست دةبيَت، ئةطةر بةثيَى لؤذيكيش لةبابةتةكة برِوانني
يَنة لةنائامادةطيدا دةبن، بؤية تيَرِوانني( بةثيَى شيَوازيَكى طرميانيةى لةهزردا جيَطريدةبن، بنةماكانى ترى ثيَكهيَنةرى و

 ، (34)ناتوانني بيانبينني، تةنانةت نامشانةويَت برِوايان ثيَبهيَنني
دةتوانن لةرِيَطةى ثيَشكةشكردنى ئةو بابةتانةى كة ثةيوةسنت بةشيَوازةكانى ذيان و  ؛ئامرازةكانى رِاطةياندنةهةرضى 

بةرةو جيهانيَكى خؤشرتو بةرفراوانرت بةرن. لةرِيَطةى ثيَدانى  طوزةران، تاكةكان لة جيهانيَكى دياريكراو و داخراوةوة
زانياري جؤراوجؤر لةسةر ئةو جيهانة نوىَ و ثيَشكةوتوةشةوة ويَستطةيةك بؤ ئامادةكردنيان بةمةبةستى وةرطرتن و 

كةتاكةكان اليان هةلَكردن لةطةلَ ئةو ثيَشكةوتنانةدا دةسازيَنن، سةربارى ئةوانةش؛ طةشة بةو بارة ويذدانية دةدةن 
 .(35)طةالَلَةبوة، بةئاراستةى تيَطةيشنت لةدؤخ و رِؤلَى ئةوانيرت لةكؤمةلَطةدا

بؤ بةدةستهيَنانى زانيارى و ذيانيَكى تةواوةتى لةجيهانى  ؛سةربوردة و ئةزمونى تاك لةكؤمةلَطةكان ئةوةى سةملاندوة
بةسنت بة ئامرازةكانى رِاطةياندن ببويَرين. )مارشالَ ماكلَؤهان( طؤرِاودا، هيض رِيَطةيةك لةثيَشنية تا بتوانني خؤمان  لةثشت

وايدةبينيَت: كؤمةلَطة ئامرازةكانى رِاطةياندن بةكاردةهيَنيَـت، هةرضةندة تارِادةيةكى زؤر سروشت و ضؤنيةتى 
تاكانةية ضارةسةركردنى كيَشةكانى دياريناكات، ضونكة كاريطةرى ئامرازةكان زياتر بؤ سةر بارى ذينطةيى ئةو 

كةلةهةمان ذينطةدا دةذين، بةمةبةستى كاريطةري دانان لةسةر )رِيَطاكانى بريكردنةوةيان، وةرطرتنى زانياري لةسةر 
، (36)ئةوانى تر، ويَناكانيان بؤ جيهانى دةرةوةى خؤيان و كاريطةرى دانان لةسةر ئةوةى كة ضى دةبيسنت و ضى دةخويَننةوة(

اندن تةنها لةسةر دروستكردنى )هزرةويَنة(و شيَوازةكانى الى جةماوةر كورتبكريَتةوة، بةلَكو هةربؤية ناكريَت رِؤلَى رِاطةي
ئةركى طرنطى دةزطاكان بريتية لة: طةورةكرنى ويَنةى كةسايةتي)مةعنةوى( بة شيَوةيةكى ناضارى و ضاثكردنى لةهزردا، 

ةكانى بينيوة، يان لةو واقيعةدا ذياوة يان بةشداربوة، بةرِادةيةك وةرطر وا هةست بكات خؤى رِووداوة خراوةرِوةكان و ويَن
ئيَمة ثةيوةندى لةطةلَ هاورِىَ و دراوسيَكامنان يان ئةوانةى  ؛لةكاتيَكدا )وةرطر( هيض يةكيَك لةوانةى نةبينيوة. بؤمنونة

ةككةوتنةوة ضةند شيَوازيَكى كة بةجؤريَك لةجؤرةكان رِؤلَيَك لة ذيامناندا دةطيَرِن، دروستدةكةين، دواتر لةو رِيَطةى بةري

                                                           

حتى  1990"صورة مصر يف اخلطاب الصحفي ملراسلي الصحف ووكاالت األنباء العربية العاملة يف مصر خالل الفرتة من وائل قنديل: ( 34 (
 .65-64، ص 2002غري منشورة(، )جامعة القاهرة: كلية االٍعالم، قسم الصحافة و النشر(, (دكتوراهرسالة  "،1996

 .١٧1، ص 1970، ترمجة:  حممد فتحي، )القاهرة: اهليئة املصرية للتأليف والنشر ،"أجهزة اإلعالم والتنمية الوطنية"ولبور شرام: ( (35
36

)  Marshall McLuhan: "The Medium Is The Message" , ( NY. , Pant am Books),1967, p.121. 
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دياريكراو لةهةلَسوكةوت لةوانةوة وةردةطرين، كة دةكريَت وةك وانةيةك ليَى برِوانني، لةطةلَ السايكردنةوةى 
 .(37) ئةزمونةكامنان لةطةلَ ئةو اليةنةى لةثةيوةنديداين لةطةلَيدا، بةمةرجيَك ئةطةر مبانةويَت

ازةكانى رِاطةياندنى ئةمةريكى هةستان بة دانانى ضةند بنةماو بنضينةيةكى لةم ساالَنةى دواييةدا، بةرثرسانى ئامر
زانستى بؤ ثرؤسةى بالَوكردنةوةو دةستاودةستثيَكردنى )ويَنة، زانياري(، هةروةها سةرثةرشتيكردنى ضؤنيةتى 

و هةلَويَستةكامنان بةكارهيَنان، خؤثاراسنت و كؤنرتؤلَكردنيان، بةتايبةت ئةو ويَنةو زانياريانةى كة بريوباوةرِ 
دياريدةكات. ئةوةشيان بةرجةستةكرد؛ هةركاتيَك بةرثرسانى ئامرازةكانى رِاطةياندن بري يان ئاراستةيةك لةطةلَ واقيعى 

 –ناونيشانيان لة دةزطاى رِاطةياندنةوة بؤ )ياريكردن بةعةقلَ(ى )وةرطر  ؛كؤمةالَيةتيدا نةيةتةوة  طةالَلَة بكةن، ئةوا
كؤمةلَطة( دةطؤرِيَت. هةر بريورِايةكى تريش كة بةشيَوةيةكى مةبةستدار بالَودةكريَتةوة، ئةجناميَكى هةلَخةلَةتيَنةرى 

يَببةسرتيَت، دواجاريش لةاليةن تاك يان ليَدةكةويَـتةوة، بةجؤريَك ناتوانريَت بؤ ذيانيَكى ثشتئةستور بة رِاستى ثشتى ث
 (38)كؤمةلَطةوة رِةتدةكريَتةوة، ضونكة بةشيَك نابيَت لةبري و ئةنديَشةيان.

 سىَ يةم: ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى
 ثيَناسة: ميدياى ئينتةرنيَتى 
ئةو جؤرةية لة رِؤذنامةوانى كة لةسةر تؤرِى ئينتةرنيَت دةردةكريَت و بالَودةكريَتةوةو لةشيَوةى رِؤذنامة ضاثكراوةكانداية،  

بةالَم لةسةر شاشةى كؤمثيوتةرةكان، ئةجمؤرة لة رِؤذنامة ضةند الثةرِةيةكى جؤراوجؤر لةخؤدةطريَت، كة لة ناوةرِؤك، 
 .(39)و ظيديؤ ثيَكديَتويَنة، ويَنةى كيَشراو، دةنط 

 :(40) تايبةمتةنديةكانى ميدياى ئةليكرتؤنى: -
. فةراهةمبون: بةدةسهيَناني زانياري و هةوالَ و رِووداو لةاليةن ميدياكار وبةكارهيَنةر لةسةر ميدياي ئةليكرتؤني كوردي  1

ى طةرِانةوة بؤ بابةتي بالَوكراوةي بةشيَوةيةكي خيَرا وئاسان، سةرةراي فةراهةمبوني ئةرشيفيَكي ئةليكرتؤني بةمةبةست
 دياريكراو و مةبةستدار.

.طشتطرييي: جؤراوجؤري وطشتطريى وهةمةرِةنطي لةناوةرِؤكي بابةتي بالَوكراوة, كة ياريدةدةرة بؤ بةكارهيَناني لةاليةن  2
 رِيَذةيةكي زؤر لةجةماوةر.

متةندي نةرميان تيَدا بةدةردةكةويَت طةر بيَت و كةمرتين .نةرمي: بةكارهيَنةراني ئينتةرنيَت بةشيَوةيةكي بةرضاو تايبة 3
كؤزانيارييان لةسةر ئينتةرنيَت هةبيَت، ضونكة كؤمثيوتةر هاندةريَكي بةهيَزة بؤ بةكارهيَناني ئةم ميدياية نويَية، 

تكردن لةطةلَ بةتايبةت طةر تواناي كؤمثيوتةر ضةندة زياد بيَت, ئةوةندة نةرمي زياتر فةراهةم دةكات لة هةلَسوكةو

                                                           
) جملة العلوم االجتماعية ، جامعة الكويت ، العدد األول ، السنة الثامنة ، إبريل  "اإلعالم وظاهرة الصورة املنطبعة"،سهري بركات: )( ( 37

 .١١٠، ص ١٩٨٠
) الكويت ، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، سلسلة عامل املعرفة ، ، ترمجة: عبد السالم رضوان،  "املتالعبون بالعقول"هربرت شيللر:  (( 38

 .5ص، 1986أكتوبر 
 .90، ل2007، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، 2  "الصحافة االلكرتونية"،رضا عبدالواحد أمني:  ((39
 .211-210ل سةرضاوةى ثيَشو،رِيَبةر طؤران و كاميل عومةر:  ((40
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ئينتةرنيَت لةرِووة تةكنيكييةكةوة، لةسةر ئاستة ميدياييةكةش هاني بةكارهيَنةران دةدات بؤ بةدةستهيَناني رِيَذةيةكي زؤر 
 لة سةرضاوةي زانياري.

ي .كرانةوة: رِيَذةيةكي زؤر سةربةخؤييان لةمولَكداريدا بةدةست هيَناوة دوور لةدةستى حكومةت وبازرطان و كؤمثانيا 4
 طةورةكان.

.ضاوديَري: ئازادييةكي تةواويان بؤ مسؤطةر بووة لةتيَثةرِاندني سنوري نيوخؤيي ونيَودةولَةتي وياسا وضاوديَري  5
 بةردةوام.

.فرة رِؤشنبريي: ئةم ميدياية رِيَطة بة دةربرِيينى ناخ و طفتوطؤي شارستانييانة دةدات، بةتايبةتي اليةنى رِؤشنبريي و  6
لةرِاي بةرانبةر بةشيَوةيةكي ضاالكانة و دروستكردنى ثةيوةندي بةردةوام لةنيَوان ميدياكار و وةرطر، بةجؤريَك رِيَزطرتن 

 هةر بةكارهيَنةريَك رِؤلَي ميدياكار ببينيَت.
 .ثةيوةندي: دروستكردني بناغةيةكي بةهيَز بؤ ثةيوةندي بةردةوام لةنيَوان ميدياكار و وةرطردا. 7
 ا: بةشيَوةيةكي خيَرا وبةردةوام لةطةشةكردنداية..طةشةكردني خيَر 8
.بنةماي رِؤشنبريي: بةشدارة لةبالَوكردنةوةي رِؤشنبريي ئةليكرتؤنى لةنيَو تاكةكاني كؤمةلَ بةتايبةت فيَركردني  9

 ئةليكرتؤنى.
 .داهاتوويي: بةثشت بةسنت بةتةكنؤلؤذياي نويَ، ميدياي داهاتووة. 10
ةالَمي وةرطر وئاساني طفتوطؤكردني رِووداو يان بابةت يان بةشداري لة دارِشتنى ناوةرِؤكي .كارامةيي: خيَرايي لةو 11

 ميدياييدا.
 .نويَبونةوة: نويَكردنةوةي بةردةوام لةهونةري ميديايي بالَوكراوةدا. 12

 كورتةي ميَذوويى ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى 
بؤ ناوةرِاستى نةوةدةكانى سةدةى بيست، بةتايبةتى ثاش هةولَى سةرهةلَدانى ميدياى ئينتةرنيَتى كوردى دةطةرِيَتةوة 
(، دواتر مالَثةرِى 1/10/1996( لةرِيَكةوتى)www.xebat.netئةزموونى )التجرييب( مالَثةرِى ئةليكرتؤنى خةبات )

(puk.org )( دامةزرا، كة توانرا 16/10/1997لةرِيَكةوتى )( دا بةشيَوةى 1998رِؤذنامةى كوردستانى نوىَ لةسالَى)
(pdf(ـى لةسةر بالَوبكريَـتةوة، لةسةرةتاى سالَى)بةدواوة كؤمةلَيَك 2000( و رِؤذنامةى )هةريَم( و طؤظارى )سيخورمة )

 -ثةيامنيَر -  Puk Media-عامودا -كوردستان ثؤست -مالَثةرِى ئينتةرنيَتى كوردى دامةزران، وةك: )كوردستان نيَت
. لةدواى ئةو ميَذوةشةوة، دةيان و بطرة سةدان مالَثةرِ و ثيَطةى ئةليكرتؤنى كوردى (41)كوردستان مؤنيتةر( -ئاويَنة

بةجياوازى سياسةتى كاركردن و ئايدؤلؤذياى جياوازةوة لةهةريَمى كوردستان و دةرةوةى هةريَمى كوردستان، رِؤذانة 
ردى هةوالَ و زانيارى لةسةر ثرس و بابةتة جؤربةجؤرةكان بالَودةكةنةوة. بةشيَوةزارة جياوازةكانى زمانى كو

ندان بؤ ةزطاي خةد ةل ةشيَكةلةشارى سليَمانى دامةزراوة و ب(1/1/2010لةرِيَكةوتى)ندان ةري خةمالَث ؛لةونيَوةندةشدا

                                                           
 .212ل "سةرضاوةى ثيَشوو"،ريَبةر طؤران و كاميل عومةر:  ((41

http://www.xebat.net/
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 ةييانةكي ثيشةيةشيَوةدات بةولَدةرزش ، اليف(، هةبي ، وةرةكاني )كوردي ، عةشةب ةل ةشاندن، ثيَكهاتووةخش و وةث
 .(42)رانيةكان بكات بؤ خويَنةناوخؤيي و جيهانيي ةتةوالَ و بابةروومالَي ه

 ئةجنامى ثراكتيكى تويَذينةوة
 دووةم: بةكارهيَنانى ميدياى ئةليكرتؤنيى كوردى

 بةكارهيَنان و بةكارنةهيَنانى ميدياى ئةليكرتؤنى .1
 (2خشتةى ذمارة )

 ئاست رِيَذةى سةدى دووبارةبونةوة كوردى بةكاردةهيَنيت؟ئايا ميدياى ئةليكرتؤنيى 

 يةكةم %77.8 84 بةلَىَ

 دووةم %22.2 24 نةخيَر

(، زؤرينةى بةشداربووانى رِاثرسيةكة ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى بةثلةى يةكةم و 2بةثيَى ئةجنامةكانى خشتةى ذمارة )
%( كةئاستى دووةمة، ئةجمؤرة لةميديا بةكارناهيَنن. 22.2رِيَذةى )؛ %( بةكاردةهيَنن، لةطةلَ ئةوةشدا77.8بةرِيَذةى )

ئةو ئةجنامة رِوونيدةكاتةوة كةخويَندكارانى زانكؤى طةرميان بةرِيَذةيةكى بةرز ميدياى ئةليكرتؤنى بةكاردةهيَنن، ئةوةش 
باشانةى كة وةك جؤريَكى نوىَ و ئةجناميَكى ئةريَنيية و ئاماذةية بؤ كاريطةرى ميدياى ئةليكرتؤنى و ئةو تايبةمتةندية 

 طرنط لةميديا هةيةتى.
 هؤكارةكانى ثشت بةكارنةهيَنانى ميدياى ئةليكرتؤنى .2

 (3خشتةى ذمارة )
 ئاست رِيَذةى سةدى دووبارةبونةوة بؤضى ميدياى ئةليكرتؤنيى كوردى بةكارناهيَنيت؟

 دووةم %33.3 8 بةهؤى كةمى دةرفةت و سةرقالَييةوة

 ضوارةم %8.3 2 شارةزايي لةبوارى تةكنةلؤجيابةهؤى نةبوونى 

 يةكةم %41.7 10 بةهؤى هةبوونى سةرضاوةى ترى جيَطرةوة

 سيَيةم %16.7 4 بةردةست نةبوونى ئينتةرنيَت

( دةركةوتووة، ئةو بةرتويَذانةى كة ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى بةكارناهيَنن، لةبةر 3لةئةجنامةكانى خشتةى ذمارة )
%( بؤ )هةبوونى سةرضاوةى ترى بةردةست( طةرِاندووةتةوة، 41.7هؤكاريَك بووة، بةئاستى يةكةم و بةرِيَذةى )ضةند 

%( بةرتويَذان ثيَكدةهيَنيَت )كةمى دةرفةت و سةرقالَى( بةهؤكار دةزانن و ئاستى 33.3هةروةها ئاستى دووةم كة رِيَذةى )
ةستنةبوونى ئينتةرنيَت( بةهؤكار دةزانن، هةرضى ئاستى ضوارةمي %(ى بةرتويَذانة )بةرد16.7سيَهةميش كةرِيَذةى )

%( ثيَكدةهيَنن، )نةبوونى شارةزايى لةتةكنةلؤجيا( بةهؤكارى بةكارنةهيَنانى 8.3بةرتويَذانيشة كة تةنها رِيَذةى)
 ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى دةزانن.

ةليكرتؤنى، ئامرازةكانى ترى رِاطةياندن بؤ مةبةستى لةئةجنامةكانةوة رِووندةبيَتةوة: خويَندكاران لةثيَش ميدياى ئ
جؤراوجؤر بةكاردةهيَنن، ضونكة بةراورد بة ميدياى ئينتةرنيَتى، ئامرازةكانى تر بةكارهيَنانيان ئاسانرتة، تيَضوونيان 

                                                           
 (.28/9/2017رِيَكةوتى ) "دةربارة"،( مالَثةرِى خةندان: (42

(http://www.xendan.org/about.aspx?jimare=1).  

http://www.xendan.org/about.aspx?jimare=1
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ةو ئامرازانةى كةمرتة و بةردةست ترن و دةكريَت لةثالَ بةكارهيَنانيشياندا مرؤظ سةرقالَى كارى تريش بيَت بةتايبةت ئ
 زياتر لةهةستيَك بةشدارةبيَت لةوةرطرتنى ثةيامةكانيدا.

 رِيَذةى بةكارهيَنانى ميديا هةوالَيية ئةليكرتؤنية كوردييةكان .3
 (4خشتةى ذمارة )

 ناوةندة ذميَرةيى رِيَذةى سةدى دووبارةبونةوة مالَثةرِةكان

   بةدةطمةن هةنديَكجار بةردةوام

 1.595 %13.6 %29.5 %52.3 12 26 46 خةندان

 2.357 %38.6 %52.3 %4.5 34 46 4 ئاويَنة

SNN 6 32 46 6.8% 36.4% 52.3% 2.476 

(، ثيشانى دةدات كة بةرتويَذان مالَثةرِةكانى )خةندان(، )ئاويَنة( و )تؤرِى هةوالَى 4ئةجنامةكانى خشتةى ذمارة )
%(ى 52.3مالَثةرِى )خةندان(، بةئاستى يةكةم و بةرِيَذةى )سليَمانى( بةئاستى جياواز بةكاردةهيَنن. سةبارةت بة 

%( بةرتويَذان )هةنديَكجار( و 29.5بةرتويَذان بةشيَوةى )بةردةوام( بةكاريدةهيَنن، هةروةها بةئاستى دووةم و بةرِيَذةى )
 اردةهيَنن.%( بةرتويَذان بةشيَوةى )دةطمةن( ئةو ميديا ئةليكرتؤنية بةك13.6ئاستى سيَيةم و بةرِيَذةى )

سةبارةت بة ئاستى بةكارهيَنانى مالَثةرِى )ئاويَنةنيوز( لةالى بةرتويَذان، دةركةوتووة ئاستى يةكةم و 
%(بةرتويَذان بةشيَوةى)هةنديَكجار( بةكاريدةهيَنن، هةروةها ئاستى دووةمى بةرتويَذان 52.3بةرِيَذةى)
%( بةشيَوةى )بةردةوام( ئةو ميديا 4.5سيَيةم و بةرِيَذةى)%(ى وةرطرتووة بةشيَوةى)دةطمةن( و ئاستى 34.6كةرِيَذةى)

 ئةليكرتؤنية بةكاردةهيَنن.
(، ئاستى يةكةمى بةرتويَذان SNNئاستى بةكارهيَنانى مالَثةرِى ئةليكرتؤنى تؤرِى هةوالَى سليَمانى)

%( بةرتويَذان كةئاستى 36.4%(يان ثيَكهيَناوة بةشيَوةى)دةطمةن( بةكاريدةهيَنن، هةروةها رِيَذةى)52.3كةرِيَذةى)
%(يان ثيَكهيَناوة 6.8دووةمة، ئةم ميدياية )هةنديَكجار( بةكاردةهيَنن و ئاستى سيَيةميشيان كةرِيَذةى)

 بةشيَوةى)بةردةوام( ئةو ميديا ئةليكرتؤنية بةكاردةهيَنن.
ئةليكرتؤنية كوردييةكانى تر ئةجنامةكان رِوونيدةكةنةوة كة ميدياى ئةليكرتؤنى)خةندان(، بةراورد بةميديا هةوالَية

بةكارهيَنانى لةالى بةرتويَذان لةئاستيَكى زؤر بةرزترداية، هةروةها ئاستى بةكارهيَنانى بةرتويَذان بةشيَوةى)بةردةوام( 
بؤ ميدياى ئةليكرتؤنى )خةندان( زؤر لةثيَش ميدياكانى ترةوةية. ئةوةش ئةجناميَكى ئيجابى ية و ئاماذةية بةبةهيَزى 

 ئةو ميدياية الى خويَندكارانى زانكؤ.ثيَطةى 
 ئامانج لةبةكارهيَنانى ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى .4
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 (5خشتةى ذمارة )
 ئاست رِيَذةى سةدى دووبارةبونةوة هؤكارى بةكارهيَنانى ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى ضية الى تؤ؟

 دووةم %23.80 20 بؤ بةئاطابوون لةرِةوشى سياسى هةريَم

 ثيَنجةم %9.5 8 زانيارية ئابورى و داراييةكانبؤ زانينى 

 شةشةم %2.4 2 بؤ هؤشياريم دةربارةى دؤخى ئةمنى هةريَم و عيَراق

 سيَ يةم %16.7 14 بؤ دةستخستنى زانيارى دةربارةى طروثى سةربازى حةشدى شةعيب

 يةكةم %35.7 30 بؤ كاتبةسةربردن

 ضوارةم %11.9 10 ديكة

( دةردةكةويَت، بةرتويَذان بؤمةبةستى جؤراوجؤر ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى 5ذمارة )لةئةجنامةكانى خشتةى 
%( بؤ )كاتبةسةربردن و خؤشيبةخشني(، ئاستى دووةم 35.7بةكاردةهيَنن، بةشيَوةيةك بةثلةى يةكةم و بةرِيَذةى)

%(ى 16.7ةم كة رِيَذةى )%( بؤ )بةئاطابوون لةرِةوشى سياسى هةريَمى كوردستان(، ئاستى سيَي23.80بةرِيَذةى )
بةرتويَذان دةطريَتةوة بؤ مةبةستى )دةستكةوتنى زانيارى دةربارةى طروثى سةربازى حةشدى شةعيب(،  هةروةها 

)زانينى زانيارية ئابورى و  %( بردووة، هةرضى مةبةستةكانى11.90مةبةستةكانى )ديكة( ثلةى ضوارةمي بةريَذةى)
%( 9.52(يشة، ثلةكانى ثيَنجةم و شةشةميان بةرِيَذةكانى)دؤخى ئةمنى هةريَم و عيَراق)هؤشياري دةربارةى و  داراييةكان(

 %( طرتووة.2.38و )
ئةجنامةكان ئةوة ثيشاندةدةن كة بةرتويَذان بةئاطاييةوة ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى بةكاردةهيَنن و ئاماجنى جياوازيان 

ة لةميديا بؤ مةبةستى )دةستكةوتنى زانيارى دةربارةى طروثى لةبةكارهيَنان هةية، هةروةها بةكارهيَنانى  ئةو جؤر
سةربازى حةشدى شةعيب( لةئاستيَكى بةرزداية، ئةوةش طرنطى ئةو جؤرة لةميديا لةرِوومالَى هةوالَ و زانيارى بؤ جةماوةر 

ؤنى بؤ بابةتةكانى مةبةستى سةرةكي بةرتويَذان لةبةكارهيَنانى ميدياى ئةليكرت ؛دةردةخات،  لةطةلَ هةموو ئةوانةشدا
)خؤشيبةخشني و كاتبةسةربردن( بةراورد بة ثرسةكانى تر، دةرخةرى دؤخى ضةقبةستووى ئابورى و سياسى هةريَمى 

 كوردستانة و بةرتويَذان، وةك دةرفةتيَك بؤ هةلَهاتن لةواقيع ثةناى بؤ دةبةن.

 سيَيةم: ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى و حةشدى شةعيب
 كوردى طرنطيدانى بة رِومالَى هةوالَ و زانيارى لةسةر حةشدى شةعبىميدياى ئةليكرتؤنى  .5

 (6خشتةى ذمارة )
ميدياى ئةليكرتؤنيى كوردى طرنطى بةبالَوكردنةوةى هةوالَ و 

 زانيارى دةدات لةسةر طروثى سةربازى حةشدى شةعبى؟

 ئاست رِيَذةى سةدى دووبارةبونةوة

 يةكةم %69 58 بةلَىَ

 دووةم %31 26 نةخيَر

%( دركيان بةطرنطيثيَدانى 69( دةردةكةويَت كة بةرتويَذان بةثلةى يةكةم و بةرِيَذةى )6لة ئةجنامةكانى خشتةى ذمارة )
ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى لةثرسى بالَوكردنةوةى هةوالَ و زانيارى لةسةر طروثى سةربازى حةشدى شةعبيى كردووة، ثلةى 

 رانة هةستيان بةو طرنطيثيَدانة نةكردووة. %(ى بةرتويَذة31دووةميشيان كة رِيَذةى)
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ئةجنامةكان ئةوة رِووندةكةنةوة كة بةرتويَذان بةهؤشيارييةوة مامةلَة لةطةلَ بةكارهيَنانى ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى 
 دةكةن و زؤرينةيان ئاطادارى ئاستى طرنطيثيَدانى ئةو جؤرة لةميديان بةثرسى حةشدى شةعبى.

 انى ثةيوةست بة كاركردن لةسةر طروثى سةربازى حةشدى شةعبىذانرة رِؤذنامةنووسيةك .6
 (7خشتةى ذمارة )

ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى زياتر لة ض ذانريَكى ميديايدا كار 
 لةسةر طروثى سةربازى حةشدى شةعبى دةكات؟

 ئاست رِيَذةى سةدى دووبارةبونةوة

 يةكةم %78.6 66 هةوالَ

 سيَ يةم %4.8 4 رِاثؤرت

 ثيَنجةم %0 0 ضاوثيَكةوتن

 ضوارةم %2.4 2 بةدواداضوون

 دووةم %14.2 12 ديكة 

%(، رِايانواية؛ ثةيامى ميدياى ئةليكرتؤنى 78.6(، زؤرينةى بةرتويَذان بة رِيَذةى )7بةثيَى ئةجنامةكانى خشتةى ذمارة )
كوردييان لةسةر طروثى سةربازى حةشدى شةعيب لةرِيَطةى ذانرى)هةوالَ(ةوة ثيَيان طةيشتووة، هةروةها ئاستى دووةمى 

لةرِيَطةى ذانر و هونةرى)ديكة(ى رِؤذنامةوانييةوة ثةيامى ئةليكرتؤنى كوردستان  %(، دةلَيَن:14.2بةرتويَذان بةرِيَذةى )
زانياري و  ؛%( بةرتويَذان ثيَكدةهيَنيَت ثيَيانواية4.8لةسةر حةشدى شةعبى وةرطرتووة، ثلةى سيَيةميش كة رِيَذةى)

ة ثيَطةيشتووة و هةرضى ثلةى )ضوارةم( هةوالَةكانيان لةسةر طروثةى سةربازى حةشدى شةعيب لةرِيَطةى ذانرى)رِاثؤرت(ةو
%(ى بةرتويَذان ذانرى)بةدواداضوون(يان بةو هونةرة رِؤذنامةنووسية داناوة كة لةرِيَطةيةوة 2.4كة دةكاتة رِيَذةى)

زانياريةكانيان لةسةر طروثى سةربازى حةشدى شةعبيى وةرطرتووة، هاوكات ثلةى ثيَنجةميش كة  ذانرى)ضاوثيَكةوتن(ة، 
 تويَذيَك لةرِيَطةيةوة زانيارى و هةوالَى ميدياى ئةليكرتؤنى كورديى لةرِيَطةوة ثيَنةطةيشتووة. هيض بةر

لةئةجنامةكانةوة رِوون دةبيَتةوة:  ذانرى)هةوالَ( كاريطةرترين هونةرى رِؤذنامةنووسى بووة لةطواستنةوةى هةوالَ و 
ؤنى كورديدا، هؤكارةكةشى بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة زانيارى لةسةر طروثى سةربازى حةشدى شةعيب لة ميدياى ئةليكرت

كةبةراورد بة ذانرةكانى تر، )هةوالَ( خيَراتر و كورترتة لةطةياندنى زانيارى لةسةر رِووداو و بابةتةجؤراوجؤرةكان، 
انرة هةروةها خالَيَكى طرنط ليَرةدا ئةوةية كة بةرتويَذان ئاطادارى زؤربةى زؤرى ئةو زانياريانةن كةلةرِيَطةى ذ

 رِؤذنامةنووسيةكانةوة لةسةر حةشدى شةعبى لةاليةن ميدياى ئةليكرتؤنى كوردييةوة بالَوكراونةتةوة. 
 دروستكردنى ويَناى طروثى سةربازى حةشدى شةعبى لةرِيَطةى مالَثةرِى )خةندان( ـةوة. .7

 (8خشتةى ذمارة )
ثيَتواية مالَثةرِى ئةليكرتؤنى)خةندان( ويَناى سةبارةت بة 

 سةربازى حةشدى شةعيب الى تؤ دروست كردبيَت؟طروثى 

 ئاست رِيَذةى سةدى دووبارةبونةوة

 يةكةم %69 58 بةلَىَ

 دووةم %31 26 نةخيَر
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(، مالَثةرِى ئةليكرتؤنى)خةندان( توانيويةتى ويَنا سةبارةت بة هيَزى سةربازى 8بةثيَى ئةجنامةكانى خشتةى ذمارة)
%(بةرتويَذان كة 31%( و بةثلةى يةكةم دروستبكات، هةروةها رِيَذةى) 69حةشدى شةعبى الى بةرتويَذان بةرِيَذةى)

 ض ويَنايةكى ئةو هيَزةى اليان دروستكردبيَت. لةثلةى دووةمدا ديَن، واينابينن ئةو مالَثةرِة هي
ئةجنامةكان ئةوة رِووندةكةنةوة كة ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى توانيويةتى ويَناى حةشدى شةعبى الى خويَندكارانى 

 زانكؤى طةرميان دروستبكات لةرِيَطةى رِوومالَى بؤ بابةت و ثرسةكانى ثةيوةست بةو هيَزة سةربازيية.
رسى بؤ سةر بارى ئةمنى هةريَم لةرِيَطةى بالَوكردنةوةى بابةتى ميديايى لةسةر طروثى سةربازى دروستكردنى مةت .8

 حةشدى شةعبى.
 (9خشتةى ذمارة )

مالَثةرِى ئةليكرتؤنى )خةندان( لةبالَوكردنةوةى بابةتى 
ميديايى سةبارةت بةهيَزى سةربازى حةشدى شةعبى مةترسى 

 دروست كردوة الى تؤ؟ لةسةر بارى ئاسايشى هةريَمى كوردستان

 ئاست رِيَذةى سةدى دووبارةبونةوة

 دووةم %28.6 24 بةلَىَ

 يةكةم %71.4 60 نةخيَر

( دةردةكةويَت زؤرينةى بةرتويَذان كة ئاستى يةكةميان طرتووة و 9بةثيَى ئةجنامةكانى خشتةى ذمارة )
مالَثةرِى ئةليكرتؤنى )خةندان( لةرِيَطةى بالَوكردنةوةى بابةتى ميديايي سةبارةت بة  ؛ %(ديَن، ثيَيانواية71.4بةرِيَذةى)

هيَزى سةربازى حةشدى شةعبى مةترسى لةسةر بارى ئاسايشى هةريَمى كوردستان دروست نةكردووة، بةالَم بةشيَكى ترى 
تة ميدياية بالَوكراوةكانى مالَثةرِى %( ديَت و لةئاستى دووةمدان، واينابينن بابة28.6بةرتويَذان كةرِيَذةكةيان)

 ئةليكرتؤنى )خةندان( لةسةر ئةو هيَزة مةترسى لةسةر بارى ئاسايشى هةريَمى كوردستان دروست كردبيَت. 
لةرِيَطةى ئةو ئةجنامانةوة دةردةكةويَت كة ميدياى ئةليكرتؤنى)خةندان( لةبالَوكردنةوةى بابةتى ميدياى لةسةر حةشدى 

و بةرثرسيايةتيةوة مامةلَةى كردووة و تارِادةيةكى زؤر ئاطادارى سنورةكانى ئاسايشى نةتةوةيى شةعبى بةهؤشيارى 
هةريَمى كوردستان بووة و نةيبةزاندووة. ئةوةش يةكيَكة لة بنةما طرنطةكانى كارى ميديايى كة نابيَت ئاسايشى نةتةوةيى 

 والَت خباتة مةترسييةوة.
 لَثةرِى )خةندان(ةوة لةسةر حةشدى شةعبى دروست بووة.جؤرى ئةو فؤرمةى بةهؤى رِومالَى ما .9

 (10خشتةى ذمارة )
مالَثةرِى ئةليكرتؤنى )خةندان( لةرِومالَكردنى ميديايى 
سةبارةت بةهيَزى سةربازى حةشدى شةعبى لةزيهنى تؤدا ض 

 جؤرة فؤرميَكى داوة بةو هيَزة؟

 ئاست رِيَذةى سةدى دووبارةبونةوة

 يةكةم %78.5 66 ميلليشيا

 دووةم %11.9 10 رِيَكخراو

 سيَ يةم %9.5 8 هيضيان

رِومالَى  ؛%( و بةثلةى يةكةم، ثيَيانواية78.5(، زؤرينةى بةرتويَذان بةرِيَذةى)10بةثيَى ئةجنامةكانى خشتةى ذمارة )
مالَثةرِى ئةليكرتؤنى )خةندان( بؤ ثرس و رِووداوةكانى ثةيوةست بةهيَزى سةربازى حةشدى شةعبى ئةو ويَنايةى الى ئةوان 
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%(ى بةرتويَذان كة ثلةى دووةميان 11.9دروستكردووة كة لةزيهنياندا ئةو هيَزة وةك )ميلليشيا( ويَنا ببيَت، هةروةك )
ى ئةو مالَثةرِة بؤ هةمان ثرس وايكردووة ويَناى ئةو هيَزة لةهزرياندا، وةك هيَزيَكى)رِيَكخراو( رِومالَ ؛طرتووة، وايدةبينن

رِومالَى مالَثةرِى  ؛%(ى وةرطرتووة، برِوايانواية9.52دروستببيَت، هةرضى ئاستى سيَيةمى بةرتويَذانيشة كةرِيَذةى )
بةدةر لةفؤرمى)ميلليشيا( و )رِيَكخراو( لة هيَزى سةربازى )خةندان( بؤ هيَزى سةربازى حةشدى شةعبى وايكردووة، ئةوان 

 حةشدى شةعبى لةهزرياندا ويَناببيَت. 
ئةو ئةجنامانة رِوونيدةكاتةوة كة ميدياى ئةليكرتؤنى لةرِيَطةى سروشت و جؤرى رِوومالَى بؤ ثرس و بابةتة جؤربةجؤرةكان 

 دةتوانيَت ويَناى جياواز الى جةماوةر خبولَقيَنيَت.
 دةى دروستكردنى ويَنةى حةشدى شةعبى، وةك هيَزيَكى نيشتيمانى رِزطاركةررِا .10

 (11خشتةى ذمارة )
مالَثةرِى ئةليكرتؤنى )خةندان( ئةو ويَنةيةى الى تؤ دروست 
كردوة كة حةشدى شةعبى ببيَتة هيَزي نيشتيمانى رِزطاركةر 

 لةدةست داعش؟

 ئاست رِيَذةى سةدى دووبارةبونةوة

 دووةم %11.9 10 بةلَىَ

 يةكةم %88.1 74 نةخيَر

%(ى بةرتويَذان كةلةئاستى يةكةمدا ديَن، وايدةبينن 88.1(ةوة دةردةكةويَت، )11لةئةجنامةكانى خشتةى ذمارة)
مالَثةرِى ئةليكرتؤنى )خةندان( نةيتوانيوة لةرِيَطةى بالَوكردنةوةى هةوالَ و زانياريةكانيةوة، هيَزى سةربازى حةشدى 

%(ى بةرتويَذانيش كة لةثلةى 11.9زيَكى نيشتيمانى رِزطاركةر لةهزرياندا ويَنابكات، هةروةها رِيَذةى)شةعبى، وةك هيَ
ئةو مالَثةرِة توانيويةتى هيَزى سةربازى حةشدى شةعبى، وةك هيَزيَكى نيشتيمانيى رِزطاركةر  ؛برِوايان واية ؛دووةمدا ديَن

 لةهزرياندا ويَنابكات. 
وة كة هاوكيَشةى جؤر و سروشتى رِوومالَ بؤ دياردةيةكى دياريكراو رِاستةوانةية لةطةلَ جؤرى ئةو ئةجنامةكان رِوونيدةكةنة

ويَنةيةي)ئةريَنى ، نةريَنى( كةلة زيهنى جةماوةردا بةرامبةرى دروست دةبيَت، ليَرةدا بةهؤى ئةوةى ميدياى ئةليكرتؤنى 
شةعيب فؤرميَكى )ميلليشيايى( هةية، دةبينني جةماوةر، وةك كوردى ويَناى ئةوةى الى تاكى كورد دروستكردووة كة حةشدى 

 تيَرِوانينى بؤ ئةو هيَزة نةريَنيية و وةك هيَزيَكى نيشتيمانيى رِزطاركةر لةزيهنيدا ويَنا نةبووة.
 دروستكردنى ويَناى حةشدى شةعبى وةك نانةوةى ئاذاوة لة والَت دا .11

 (12خشتةى ذمارة )
لةهزرى تؤدا  حةشدى شةعبى مالَثةرِى ئةليكرتؤنى خةندان 

 وةك نانةوةى ئاذاوة لةنيَو والَتدا ويَناكردووة؟

 ئاست رِيَذةى سةدى دووبارةبونةوة

 يةكةم %64.3 54 بةلَىَ

 دووةم %33.7 30 نةخيَر

مالَثةرِى  ؛%( ثيَيانواية64.3(، بةرتويَذان بةثلةى يةكةم و بةرِيَذةى )12بةثيَى ئةجنامةكانى خشتةى ذمارةى)
ئةليكرتؤنى )خةندان( لةرِيَطةى بالَوكردنةوةى هةوالَ و زانيارييةوة هيَزى سةربازى حةشدى شةعبى، وةك نانةوةى فيتنة 
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ئةو  ؛%(ديَن، رِايانواية35.71لةنيَو والَتدا لةهزرياندا دروستكردووة، هةروةها ثلةى دووةمى بةرتويَذانيش كة بة رِيَذةى)
 ازى حةشدى شةعبى، وةك سةرضاوةى نانةوةى ئاذاوة لةهزرى ئةواندا ويَنانةكردووة. مالَثةرِة هيَزى سةرب

بةثيَى ئةو ئةجنامانةى سةرةوة، دةردةكةويَت كة ميدياى ئةليكرتؤنى )خةندان( زؤرترين طرنطيثيَدانى بة رِوومالَى ئةو 
ى ترى رِيَكخراوةكةى كةمرت ثيشانداوة ياخود هةوالَانة بووة كة اليةنى نةريَنى ئةو هيَزة سةربازية دةردةخةن و رِووةكة

رِوومالَكردووة، ئةوةش ئاماذةيةكى باش نية بؤهاوسةنطى رِوومالَكردن كةبنةمايةكى كارى ميدياية و دةبيَت ميدياى 
 ثيشةيى بةورياييةوة مامةلَةى لةطةلَدا بكات.

 بىناوةرِؤكى طرنطي ثيَدانى ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى بة ثرسى حةشدى شةع .12
 (13خشتةى ذمارة )

 ناوةندى رِيَذةى سةدى دووبارةبونةوة برِطةكان
 لةطةلَيدا نيم بيَاليةمن لةطةلَيدام ذميَرةيى 

طرنطى بةبابةتى ميديايى 
سةبارةت بةحةشدى شةعبى دةدةم 
 لةسةر ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى.

16 50 18 19% 59.5% 21.5% 0.952 

 لةطةلَ هاورِيَيامن ئالَوطؤرِ
بةبابةتى ميديايى سةبارةت بة 
حةشدى شةعبى دةكةم لةسةر 

 ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى.

8 36 40 9.5% 42.9% 47.6% 2.380 

ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى زياتر 
اليةنةئةريَنيةكانى حةشدى 

 شةعبى دةخاتةرِوو.

8 30 46 9.5% 35.7% 54.8% 2.452 

بةباشى دةزامن ميدياى 
كارى ناياسايى ئةليكرتؤنى كوردى 

و قيَزةونى حةشدى شةعبى 
 خباتةرِوو.

30 24 30 35.7

% 

28.6% 35.7% 2 

(، كةضوار برِطةى سةرةكى لةخؤطرتووة، ضةند ئاماذةيةكى بةدةستةوةداوة، كةدةتوانني 12ئةجنامةكانى خشتةى ذمارة )
 بةمشيَوةية بياخنةينةرِوو:
دةطريَتةوة، لةثرسى طرنطيدان بةبابةتةكانى ثةيوةست بةحةشدى شةعبى %( بةرتويَذان 59.5زؤرينةى بةشداربووان كة )

%( 21.5لةسةر ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى )بيَاليةن( بوونى خؤيان دةربرِيوة، هةروةها ئاستى دووةميان كةرِيَذةى)
، هةرضى ئاستى ثيَكهاتووة لةطةلَ طرنطيدان بةبابةتةكانى ثةيوةست بةحةشدى شةعبى نني لةسةر ميدياى ئةليكرتؤنى

سيَهةميشيانة كة طرنطي دةدةن بةبابةتى ميدياى سةبارةت بةحةشدى شةعبى لةسةر ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى رِيَذةى 
 %(بةرتويَذانى ثيَكهيَناوة.19تةنها )

يانيان، سةبارةت بة ئالَوطؤرِكردنى بابةتى ميدياى سةبارةت بةحةشدى شةعبى لةسةر ميدياى ئةليكرتؤنى و لةطةلَ هاورِيَ
%(ي هةموو بةشداربووانى 42.9%( لةطةلَيدانني، هةروةها ئاستى دووةميان كةرِيَذةى)47.6زؤرينةى بةرتويَذان بةرِيَذةى)
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.%( لةطةلَ 9رِاثرسيةكةيان ثيَكهيَناوة)بياَليةن(ن لةو ثرسة و ئاستى سيَيةمى بةرتويَذانيش كة رِيَذةكةيان بريتية لة )
 يدياى سةبارةت بةحةشدى شةعبى لةسةر ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى.ئالَوطؤرِكردنن بةبابةتى م

لةثرسى ئةوةى كة ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى زياتر اليةنةئةريَنيةكانى حةشدى شةعبى دةخاتةرِوو، زؤرينةى بةرتويَذان 
%( خؤيان 35.7ية لة )%( لةطةلَيدانني، هةروةها ئاستى دووةميشيان كةرِيَذةكةيان بريت54.8لةثلةى يةكةم و بةرِيَذةى)

%(ى وةرطرتووة، 9.5بةدوورطرتووة و بذاردةى)بيَاليةمن(يان هةلَبذاردووة و ئاستى سيَيةمى بةرتويَذان كةرِيَذةى)
ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى زياتر طرنطى بةخستنةرِووى اليةنةئةريَنيةكانى حةشدى شةعبى دةدات و  ؛رِايانواية

 ةربازييةى ثشتطويَخستووة.اليةنةنيَطةتيظةكانى ئةو هيَزة س
لةوةالَمى برِطةى: بةباشزانينى ئةوةى كة ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى كارى ناياسايى و قيَزةونى حةشدى شةعبى 
خباتةرِوو، ثلةى يةكةمى بةرتويَذان بةسةر هةردوو بذاردةى )لةطةلَيدام( و )لةطةلَيدانيم( دابةشبووة كة هةريةكةيان 

%(يان 28.6ربووانى رِاثرسيةكةيان بردووة، هاوكات ثلةى دووةمى بةرتويَذان كة رِيَذةى )%(ى بةشدا35.5رِيَذةى )
 ثيَكهيَناوة بذاردةى )بيَاليةمن(يان وةالَمداوةتةوة.

لةئةجنامةكانةوة رِووندةبيَتةوة: بةرتويَذان زؤر طرنطى بةبابةتى ميدياى سةبارةت بةحةشدى شةعبى لةسةر ميدياى 
دةن، هةروةها لةطةلَ ئالَوطؤرِكردنى بابةتى ميديايي سةبارةت بةو هيَزة لةسةر ميدياى ئةليكرتؤنى و ئةليكرتؤنى كوردى نا

لةطةلَ هاورِيَيانيان نني، هةروةك لةطةلَ ئةوةشدانني كة ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى زياتر اليةنةئةريَنيةكانى حةشدى 
ئةليكرتؤنى كوردى كارى ناياسايى و قيَزةونى حةشدى شةعبى  شةعبى دةخاتةرِوو و زؤربةشيان لةطةلَ ئةوةدان كة ميدياى

 خباتةرِوو.
 ئةجنامةكانى تويَذينةوة

 -ئةم تويَذينةوة طةيشتووة بةضةند ئاكاميَكى زانستى، لةطرنطرتينيان:
كوردى %( هةموو خويَندكاران، ميدياى ئةليكرتؤنى 77.8خويَندكارانى زانكؤى طةرميان بةرِيَذةيةكى بةرضاو كةدةكاتة ) .1

بةكاردةهيَنن، ئةو رِيَذةيةشى كةميدياى ئةليكرتؤنى كوردى بةكارناهيَنن هؤكارةكةيان بةثلةى يةكةم بؤ  )هةبوونى 
سةرضاوةى ترى بةردةست( طةرِاندووةتةوة، هةروةها ثلةى دووةم بؤ )كةمى دةرفةت و سةرقالَى( و بةثلةى سيَيةم و 

 ةلَ )نةبوونى شارةزايى لةتةكنةلؤجيا(.ضوارةم بؤ )بةردةستنةبوونى ئينتةرنيَت( لةط
ميدياى ئةليكرتؤنى )خةندان(، بةراورد بةميديا هةوالَيةئةليكرتؤنية كوردييةكانى تر بةتايبةت  .2

كة دوو ميدياى ئةليكرتؤنى ديارن، لةئاستيَكى زؤر بةرزترداية، -مالَثةرِةكانى)ئاويَنةنيوز، تؤرِى هةوالَى سليَمانى( 
هيَنانى بؤ ئةو ميدياية بةشيَوةى )بةردةوام( زؤر لةثيَش ميدياكانى ترةوةية. ئاماذةية بةجؤريَك ئاستى بةكار

 بةبةهيَزى ثيَطةى ئةو ميدياية الى خويَندكارانى زانكؤ.

خويَندكارانى زانكؤ مةبةستى جؤراوجؤريان لةبةكارهيَنانى ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى هةية، بةشيَوةيةك بةثلةى  .3
%( بؤ )بةئاطابوون 23.80%( بؤ )كاتبةسةربردن و خؤشيبةخشني(، ئاستى دووةم بةرِيَذةى )35.7يةكةم و بةرِيَذةى )

%(ى بةرتويَذان دةطريَتةوة بؤ مةبةستى 16.7لةرِةوشى سياسى هةريَمى كوردستان(، ئاستى سيَيةم كة رِيَذةى )
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ستةكانى )ديكة( ثلةى ضوارةمي )دةستكةوتنى زانيارى دةربارةى طروثى سةربازى حةشدى شةعبيى(،  هةروةها مةبة
)هؤشياري دةربارةى و  )زانينى زانيارية ئابورى و داراييةكان( %( بردووة، هةرضى مةبةستةكانى11.90بةريَذةى)

 %( طرتووة.2.38%( و )9.52(يشة، ثلةكانى ثيَنجةم و شةشةميان بةرِيَذةكانى)دؤخى ئةمنى هةريَم و عيَراق

%( دركيان بةطرنطيثيَدانى ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى لةثرسى 69رِيَذةيةكى )خويَندكارانى زانكؤى طةرميان بة .4
ئةو طرنطيثيَدانةى ميدياى  ؛بالَوكردنةوةى هةوالَ و زانيارى لةسةر طروثى سةربازى حةشدى شةعبيى كردووة، رِايانواية

%( لةرِيَطةى 14.2%( ذانرى )هةوالَ(، ئاستى دووةم بةرِيَذةى )78.6ئةليكرتؤنى كوردى بةثلةى يةكةم و بةرِيَذةى )
%( ذانرى)رِاثؤرت(، هةرضى ثلةى )ضوارةم( كة دةكاتة رِيَذةى 4.8ذانر و هونةرى)ديكة(، ثلةى سيَيةم بة رِيَذةى)

انرى )بةدواداضوون(يان بةو ذانرة هونةرية رِؤذنامةنووسية زانيوة كةلةرِيَطةيةوة ميدياى %(ى بةرتويَذان ذ2.4)
ئةليكرتؤنى كوردى زانيارى ثيَطةياندوون،  ثلةى ثيَنجةميش كة  ذانرى )ضاوثيَكةوتن(ة، هيض بةرتويَذيَك لةرِيَطةيةوة 

 زانيارى لة ميدياى ئةليكرتؤنى كوردييةوة ثيَنةطةيشتووة. 

ى ئةليكرتؤنى )خةندان( توانيويةتى ويَنا سةبارةت بة هيَزى سةربازى حةشدى شةعبى الى بةرتويَذان بةرِيَذةى مالَثةرِ .5
%(بةرتويَذان كة لةثلةى دووةمدا ديَن، واينابينن ئةو 31%( و بةثلةى يةكةم دروستبكات، هةروةها رِيَذةى) 69)

 ت. مالَثةرِة هيض ويَنايةكى ئةو هيَزةى اليان دروستكردبيَ

مالَثةرِى ئةليكرتؤنى )خةندان(   ؛%(ديَن، ثيَيانواية71.4زؤرينةى بةرتويَذان كة ئاستى يةكةميان طرتووة و بةرِيَذةى) .6
لةرِيَطةى بالَوكردنةوةى بابةتى ميديايي سةبارةت بة هيَزى سةربازى حةشدى شةعبى مةترسى لةسةر بارى ئاسايشى 

%( بةرتويَذانة و لةئاستى دووةمدان، 28.6ى تريشيان كةرِيَذةكةيان)هةريَمى كوردستان دروست نةكردووة، بةشيَك
واينابينن بابةتة ميدياية بالَوكراوةكانى ئةو مالَثةرِة ئةليكرتؤنيية لةسةر حةشدى شةعبى مةترسى لةسةر بارى 

 ئاسايشى هةريَمى كوردستان دروست نةكردبيَت.
رِومالَى مالَثةرِى ئةليكرتؤنى )خةندان( بؤ ثرس و  ؛كةم، ثيَيانواية%( و بةثلةى ية78.5زؤرينةى بةرتويَذان بةرِيَذةى ) .7

رِووداوةكانى ثةيوةست بةهيَزى سةربازى حةشدى شةعبى ئةو ويَنايةى الى ئةوان دروستكردووة كة لةزيهنياندا ئةو هيَزة 
ةرِة نةيتوانيوة لةرِيَطةى %( وايدةبينن ئةو مالَث88.1وةك )ميلليشيا( ويَنا ببيَت، هةروةك زؤرينةيان بةرِيَذةى )

بابةتةميدياييةكانيةوة حةشدى شةعبى، وةك هيَزيَكى نيشتيمانى رِزطاركةر لةهزرياندا ويَنابكات، بةلَكو ئةو هيَزةى 
 بةنانةوةى فيتنة لةنيَو والَتدا لةهزرياندا دروستكردووة.

لةسةر ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى  بةرتويَذان بةشيَوةيةكى زؤر طرنطي بةبابةتةكانى ثةيوةست بةحةشدى شةعبى .8
%( لةطةلَ ئالَوطؤرِكردنى بابةتى ميدياى سةبارةت 47.6زؤرينةى بةرتويَذان بةرِيَذةى ) ؛نادةن، هاوشان لةطةلَ ئةوةدا

بةحةشدى شةعبى لةسةر ميدياى ئةليكرتؤنى و لةطةلَ هاورِيَيانيان نني، هةروةك زؤرينةى بةرتويَذان لةثلةى يةكةم و 
%( لةطةلَ ئةوةدان كة ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى اليةنةئةريَنيةكانى حةشدى شةعبى نةخستووةتةرِوو 54.8ى)بةرِيَذة

و ثلةى يةكةمى بةرتويَذان بةسةر هةردوو بذاردةى )لةطةلَيدام( و )لةطةلَيدانيم( دابةشبووة، بةباشيان زانيوة كة 
 ى شةعبى خباتةرِوو.ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى كارى ناياسايى و قيَزةونى حةشد
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 ثيَشنيار

ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى بيَاليةنى و ثيشةييبوونى خؤى لة رِوومالَكردنى ثرسةجياوازةكان بثاريَزيَت و نةبيَت  .1
 بةبةشيَك لةملمالنىَ و رِووداوةكان، بؤئةوةى ويَناى رِاستةقينة الى جةماوةر وةك ئةوةى هةية دروست ببيَت.

ى ئاسايشى نةتةوةيى هةريَمى كوردستان و بةرذةوةنديية باالَكانى خةلَكى كوردستان لةبةرضاوطرتنى ضوارضيَوة .2
 دروستنةكردنى مةترسيى لةسةريان لةرِيَطةى رِوومالَى ميدياى ئةليكرتؤنى بؤ ثرسة جياوازةكان.

بةلَكو بةثيَى ميدياى ئةليكرتؤنى كوردى لةرِوومالَكردنى رِووداوةكان تةنها ثشت بة ذانرى)هةوالَ( نةبةستيَت،  .3
 طوجناوى و ثيَويستى ذانرةكانى تريش بةكاربهيَنيَت.
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 (.15/6/2014بتأريخ) العراق"، يف للقتال املتطوعني آالف حتشد "إيراننت:  العربية 
(http://www.alarabiya.net/ar/iran/2014) 

  47"مكتب رئيس الوزراء العراق، االمر رقم )مجهورية العراق:  –موقع االمانة العامة جمللس الوزراء  (،")
18/6/2014.) 

) .http://www.cabinet.iq/ArticlesBrowse.aspx?CatID=6#( 

 (،20/12/2015)لةداعشةوة بؤ حةشدى شةعبيي"، ؛:"ترس لةداهاتووياسني تةها 
(http://pasewan.com/sorani/?p=1894( 
 (.26/10/2015) التضحيات"، حجم تناسب ال 2016 لعام الشعيب احلشد ميزانية :"االسدي:موقع رووداو 

http://rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/261020155( 
  :موقع جريدة القدس  ،الطائفية" ومكوناته مرجعياته: العراق يف الشعيب احلشد"صادق الطائي

 (،.13/2/2016العربي،)
)http://www.alquds.co.uk/?p=481792(. 

 لسنا ميليشيات ولن نشارك حبلف مع أمريكا"اجلناح العسكري ملنظمة بدر:  -االلكرتونية جريدة بدر "
،(18/9/2014.) 

(http://badrnewspaper.com/home/single_news/2864). 
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  النجيفي: قرار تكليف احلشد الشعيب بامللف األمين يف بغداد ينشر اهللع بني األهالي ويوفر غطاء  "الوثيقة نت:موقع
 (.29/11/2014) ،"للمندسني فيه

). http://www.alwathika.com/article/?t=44402( 

 السيد القائد مقتدى الصدر يوجِّه بعض النصائح واالرشادات ألفراد سرايا السالم :"موقع سرايا السالم ،" 
(14/12/2014.) 

). post_592.html-http://www.sarayasalam.net/2015/09/blog( 

  ،(.22/6/2014)، ”سرايا السالم ميليشيات مقتدى الصدر اجلديدة“موقع سي إن إن العربية 
).unit-peace-https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/22/sadr( 

 بيان تطهري منطقة البوعلوان يف الرمادي باالشرتاك مع القوات األمنية :"موقع املقاومة اإلسالمية عصائب أهل احلق"، 
(21/6/2014.) 
 ). http://ahlualhaq.com/index.php/permalink/3658.html( 

 (.2/11/2014) ،"ناجون يصفون مذحبة بأحد املساجد:"هيومن رايتس ووتش 
 ). https://www.hrw.org/ar/news/2016/07/31/292584( 

 إن مل ترتدع دويلة اإلمارات وتصحح خطيئتها حبق الشعب العراقي وقواه الوطنية لنشردَنَّ بيان  "موقع كتائب حزب اهلل
 (.13/12/2014)، ”بهم مَنْ خلفَهم

 ). https://kataibhizbollah.com/news/1677( 

  :(.28/9/2017رِيَكةوتى ) "دةربارة"،مالَثةرِى خةندان 
 ). http://www.xendan.org/about.aspx?jimare=1( 
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