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رِؤلَ و طرنطي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري ،لةرِؤذنامةواني كورديدا
تويَذينةوةيةكى مةيدانيية بؤديد و بؤضووني بةرِيوةبةري دةزطا ميديايية ضاثكراوةكاني شاري سليَماني
سةبارةت بة رِؤلَ و طرنطي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري
ئاشيت محة صالَح حسني حسن
زانكؤي سليماني كؤليَذي زانستة مرؤظايةتييةكان/بةشي رِاطةياندن

ثوختة
تويَذةراني بواري رِؤذنامةواني ثيَيان واية كة داهاتووي كاري رِؤذنامةواني لة جؤري بنكؤلَكاريداية ضونكة
ثيَداويسيت هةستانةوةي كاري رِؤذنامةنووساني دةزطاكاني راطةياندنة ،بةالَم لةهةريَمي كوردستان بةطشيت و لةشاري
سليَماني بةتايةتي لةطةلَ بووني ذمارةكي زؤر لة دةزطاي رِاطةياندني (بينراوو بيسرتاوو خويَنراو) هةتا ئيستاش
هةنطاويَكي ديار و بةرضاو بةرةو ئةم جؤرو مؤديَلة لة كاري رِؤذنامةواني نةنراوة
بابةت و كيَشةي ئةم تويَذينةوةية تاوتويَي ثرسيَك دةكات كة ئةمة ناوةرؤكةكةيةتي :لةطةلَ ئةوةي ضاثكراوةكاني
شاري سليَماني بابةت وثرسي زؤريان وروذاندووة وذمارةيةكى زؤر لةنووسةرو رِؤذنامةنووسان كاريان تيَدا كردووة،
بةالَم تا ئيستاش بابةتي بنكؤلَكاري طرنطيةكي ئةوتؤي ثيَ نةدراوة ،لةم تويَذينةوةيةدا تويَذةر هةولَدةدا ،يةكةم
تيشك خباتةسةر ئةرك و بايةخي ئيشي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري بةشيَوةيةكي طشيت  ،و دووةم :خستنةرِووي رِؤلَ و
بايةخي ئةم ثيشةية لة لةديدطاي بةرِيَوةبةري دةزطا ميدياييةكانةوة.
تويَذينةوةكة لة سيَ بةشي سةرةكي ثيَك هاتووة :بةشي يةكةم بريتية لة ميتؤدنامة ( :طرنطي  ،كيَشة ،ئامانج،
تويَذينةوةي ثيَشووتر )..سةبارةت بةتويَذينةوةكة .بةشي دووةم ثيَك ديَت لة دوو باس :باسي يةكةم بريتية لة:
(ميَذوو و تيَطةيشنت ،ضةمك وثيَناسةي كاري رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري) باسي دووةم بريتية لة :ئةرك وبايةخي ئيشي
رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري ،وجياوازي نيَوان ئيشي بنكؤلَكاري وئيشي تةقليدي ،هةروةها سودي ميدياي نويَ
لةجيَبةجيَكردني ئيشي بنكؤلَكاريدا ،ثيَداويسيت و ثيَوةرةكاني (رِؤذنامةنووسي بنكؤلَكار) .هةرضي بةشي سيَيةميشة
تةرخان كراوة بؤ بةشي ثراكتيكي تويَذينةوةكة و دةرهيَناني رِيَذةو و شيكردنةوةي بريورِاي سامثلَي تويَذينةوةكة،
لةكؤتاييدا تويَذةر بةضةند ئةجناميَك طةيشت لةوانة:
 بايةخثيَدان بة ئيشي بنكؤلَكاري لةناوطؤظارو رِؤذنامةكاني هةريَمي كوردستاندا لةئاستيَكي خراثداية. هؤكاري نةبووني بابةتي بنكؤلَكاري لةناو طؤظارو رِؤذنامة ،بةثلةي يةكةم بؤ نةبووني رؤذنامةنووسي بنكؤلَكارو بةثلةي دووةم بؤ كةمتةرخةمي رؤشنبرياني بوارةكة دةطةريَتةوة.
 هةلومةرجي هةريَمي كوردستان و طؤظارو رِؤذنامةكان كة لةبارة بؤ دروستبوون و ثيَطةياندني (رِؤذنامةنووس)و ئيشي بنكؤلَكاري لةهةريَمي كورستاندا.بايةخدان بةئيشي بنكؤلَكاري وطةشةكردني لةدةزطا ميديايية
ضاثكراوةكاندا دةبيَتة مايةي طةشةكردن و هةستانةوةي رِؤذنامةي ضاثكراو لةهةريَمي كوردستاندا.
 بؤ ئةوةي ئةم ذانرة لةناوكاري رِؤذنامةواني كوردييدا حزووري هةبيَت ،دةبيَت ئةم كارانة بكريَت :خوليثيَطةياندن ،فشار لةسةر دةزطا ميدياييةكان دروست بكريَت بؤ تةرخانكردني الثةرِةيةك لةناو رِؤذنامةكاندا بؤ
بابةتي بنكؤلَكاري.
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 ئةو بابةتانةي طرنطة ئيشي بنكؤلَكارييان لةسةر بكريَت :بةثيَي بايةخبةندي بريتني لة :بابةتي كؤمةالَيةتي،ذينطة ،ثةروةردة ،سياسي ،ئابووري ،نةوت ،دةرووني ،تةندروسيت ،خزمةتطوزاري طشيت.
 تةكنةلؤذياي نويَي زانيارييةكان كاريطةري ئةريَين هةية لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري.ثيَشةكي

لةطةلَ ئةوةي ثيَشكةوتنةكاني تةكنةلؤجيا بةطشيت زادةي كاري ليَكؤلَينةوة بنكؤلَكاريةكانن و لة ئةجنامي

تويَذينةوة قولَةكانةوة هاتونةتة بةرهةم  ،بةالَم ئةوةي جيَيي سةرةجنة لة هةريَمي كوردستان ،لةطةلَ بووني
ذمارةكي زؤر لة دةزطاي رِاطةياندني نووسراو و بينراو و بيسرتاوو خويَنراو هةتا ئيستاش هةنطاويَكي ديار و بةرضاو
بةرةو ئةم جؤرو مؤديَلة لة كاري رِؤذنامةواني نةنراوة ،لةم تويَذينةوةيةدا تويَذةر دةيةويَت رِؤلَ و بايةخي بابةتة
بنكؤلَكارييةكان لة طؤظارو رؤذنامة كورديية ضاثكراوةكاندا لةديدي بةرِيَوةبةري دةزطا ميديايية نووسراوةكانةوة
خباتة رِوو ،بةو ثيَيةي كة لةئيستادا لةهةريَمي كوردستاندا تةنها ( 12رِؤذنامة و 34طؤظار) ناوبةناو دةردةضن 1،بؤ
ئاماجني سةرةكي ئةم تويَذينةوةية ،تويَذةر هةستاوة بةوةرطرتين سامثلَيَك لةبةريَوةبةراني ئةو طؤظار و رِؤذنامانةي
كة لة ئيستادا كة لةشاري سليَماني دةردةضن ،ثيَك هاتوون لة( :رِؤذنامةي كوردستاني نويَ ،رِؤذنامةي هاوالَتي،
رِؤذنامةي ذيانةوة ،رِؤذنامةي ئاويَنة ،طؤظاري ئايندةسازي ،رِؤذنامةي ضاوديَر ،ئايديا،طؤظاري بزاف ،طؤظاري ذن،
طؤظاري "اإلنصات املركزي" ،طؤظاري ئايديا ديثلؤماتيك ،رِؤذنامةي طؤرِان ) هةروةها بةرِيَوةبةري ضةند دةزطايةكي
ديكةش كة لةكاتي ثيَويستتدا فؤرمةكانيان نةطةراندةوة ،هاوكات ئةم سامثلَة بةمةبةست وةرطرياوة هؤكاري
هةلَبذاردنيان بؤ ئةم تويَذينةوةية بؤ ئةوة دةطةرِيَتةوة كة زؤرجار ئةوان سرتاتيذ بؤ دةزطاكاني رِاطةياندن دادةنيَن و
زياتر ئاطاداري ئةو وةرضةرخانانةن كة لة جيهاني ميدياو كؤميونيكةيشندا رِوودةدةن ،هةروةها ئةوان زياتر ئاطاداري
ئةوةن كة كيَشة طةورةكاني طؤرةثاني سياسي و كؤمةالَيةتي و ئابوري ...هتد كامانةن و بة ض جؤرة ئامراز و
شيَوازيَكي ميديايي يان رِؤذنامةواني دةتوانريَت بسازيَنريَت و رِوومالَ بكريَت .
بةشي يةكةمي تويَذينةوةكة تةرخان كراوة بؤ خستنةرِووي ميتؤدنامة ،كةخؤي لة( :كيَشة و بايةخ وطرنطي و ئامانج و
تويَذينةوةي ثيَشوو...هتد ) لةبةشي دووةمدا تويَذةر ئاماذةي بؤ( :ميَذوو و تيَطةيشنت ،ضةمك وثيَناسة ،ئةرك
وبايةخ) ي كاري رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري كردووة ،هاوكات بةشي سيَيةميشي تةرخان كراوة بؤ كاري مةيداني
تويَذينةوةكة كة بريتية لة :شيكردنةوةي بريورِاي سامثلَي تويَذينةوةكة (بةرِيَوةبةري دةزطا ميديايية ضاثكراوةكاني
شاري سليَماني) ،لةرِيَي ئةو ثرسيارانةي كة ئاراستةيان كرابوو ،بةمةبةسيت كؤكردنةوةي زانياري و طةيشنت بة
ئاماجنةكاني ئةم تويَذينةوةية ،لةكؤتايي تويَذينةوةكةدا تويَذةر بة ضةند ئةجناميَك طةيشت لةوانة:
 زؤرينةي زؤري سامثلةكة (لةنةوةد بةرةو ذوور) ئاسيت بايةخي ثيَدان بةبابةتي بنكؤلَكاري لةناو طؤظارورِؤذنامة كوردييةكاندا بة خراث ئةذمار كردووة.
 بةثيَي ئةو ثلةبةندييةي كة بةرِيَوةبةراني دةزطا ضاثكراوةكان دايانناوة بؤ بايةخثيَداني دةزطا ميدياييةكان،(بةرِيَوةبةرةكان ئةم ريزبةندييةيان كردووة بةدةر لة سامثلةَكة) ،بةثلةي يةكةم رِؤذنامةي ئاويَنة وبةثلةي
دووةم رِؤذنامةي هاوالَتي و بةثلةي سيَيةم رِؤذنامةي كوردستاني نويَ بووة ،و بةيةكساني وبةثلةي سيَيةم
بؤ هةريةك لة هةلَبذاردةي(طؤظاري لظني و هةموويان وةك يةكن.
 1طفتوطؤ لةطةلَ ،م .كاروان ئةنوةر  ،بةرثرسي لقي سليَماني سةنديكاي رؤذنامةنووساني كوردستان  ،تايبةت بة تويَذينةوةكة :سةنديكاي رؤذنامةنووسان ،لقي
سليَماني ،بةرواري ضاوثيَكةوتنةكة.2016/7/10 :
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ضوارةم ،ثيَيان وابووة كة هةريةك لةم طؤظارو رِؤذنامانة (ضاوديَر ،ذيانةوة ،رِووداو) (بةرِيَوةبةرةكان ئةم

ريزبةندييةيان كردووة بةدةر لة سامثلةَكة) ،زياتر كاريان لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري كردووة .
 نيوبةنيو لةبةرِيَوةبةران بريورِايان وابوو كة بةلَيَ يةكيَك لةهؤكارة سةرةكييةكاني نةبووني بابةتي بنكؤلَكاريلةناو طؤظارو رِؤذنامة كوردييةكاندا كةمرتخةمي رِؤشنبريانة وةك ئةوةي كة دةكريَت ضاوديَريَكي باشنب بؤ
بةروةثيَشربدني ئاسيت كاري ميديايي بةطشيت.
تويَذةر
بةشى يةكةم :ميتؤدنامة

يةكةم /ناونيشانى تويَذينةوة:
لةطةلَ لةوةي ئةم ناونيشانة (رِؤ َل وبايةخي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري لةديدي بةرِيوةبةراني كةنالَة
ميدياييةكانةوة) ،ناونيشانيَكي نويَية لةهةمانكاتيشدا طرنطي و بايةخي خؤي هةية لةرِووي كاري رِؤذنامةوانيةوة،
بةالَم دةزطا ميدياييةكان لةكوردستان زؤر بةكةمي و بةشيَوةيةكي الوةكي طرنطي بةم بابةتة دةدةن  ،لةبةر ئةوة
هةلَبذاردني ئةم بابةتة بؤ تويَذينةوةكي زانسيت ،و لةهةمان كاتيشدا دواندني بةرِيَوةبةراني دةزطا ميدياييةكان،
بايةخي زانسيت خؤي هةية.
دووهةم /كيَشةى تويَذينةوة:
كيَشةي ئةم تويَذينةوة لةوةدا دةردةكةويَت كةرِؤ َل وبايةخي بابةتة بنكؤلَكارييةكان هةتا ئيستا لةناو ضاثكراوة
كوردييةكاندا ئامادةيي نيية و لة رِووي زانستيشةوة بةثيَي ثيَويست نةخراوةتة ضوارضيَوةي بايةخي كاري
ميدياكانةوة ،لةم تويَذينةوةيةدا ،ثرسياري سةرةكي ئةوةية كة:
تا ض رادةيةك بابةتة بنكؤلَكارييةكان لةناو دةزطا ميديايية ضاثكراوةكاني شاري سليَمانيدا (لةديدي بةرِيَوةبةري
دةزطاكانيانةوة) رِؤلَ دةبينيَت و بايةخي ثيَدراوة .بةرِيَوةبةري دةزطاكانيش وةك سامثلَ وةرطرياوة ضوونكة ئةوان
هةلَسورِيَنةري شيَواز و جؤري طةشةي ميديايني لةناو دةزطا ميدياييةكاندا ،لةميانةي طوزارشت كردني ئةوانةوة،
لةئةطةري ضارةسةركردني كيَشةي ئةم تويَذينةوةية نزيك دةبينةوة.
سيَيةم /بايةخ و سودي تويَذينةوة:
طرنطي ئةم تويَذينةوةية لةطرنطي ئةو رِؤلَةوة سةرضاوة دةطريَت كةرِؤذنامةواني بنكؤلَكاري دةيبينيَت ،زؤريَك
لةزانايان و تويَذةراني بواري ميديايي دوثاتي دةكةنةوة و ثيَيان واية كة كاري رؤذنامةواني بنكؤلَكاري بة داهاتووي
رِؤذنامةطةريةكي زيندوو وسةركةوتوو و كاريطةر دادةنريَت ،و داهاتووي كاري رِؤذنامةواني لة جؤري بنكؤلَكاريدا
دبيننةوة وةك ئةوةي كة ثيَويسيت هةستانةوةي كاري رِؤذنامةنووسيي و دةزطاكاني راطةياندنة.

لةبةر ئةوة سوودوو بايةخى رؤذنامةوانى بنكؤلَكارى بريتني لة:
 -1سودي تويَذينةوةكة بؤ تاك و كؤمةلَ:
 بةشيَكة لةكاري ضاوديَري كة تواناي دروستكردني رِاي طشيت هةية لةسةر مةسةلة كؤمةالَيةتي و ...هتد،بةتايبةتي ئةطةر دةزطا ئيداري وسياسيةكان ثالَثشيت بكةن  ،هاوكات ئامرازيَكي بةهيَزيشة بؤ طةيشنت
بةرِاستيةكان .
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 سودي بؤ دةزطاكاني راطةياندن :دةبيَتة هؤكاريَك بؤ رِيَخؤشكردن بؤ ئةجنامداني ئيشي بنكؤلَكاريلةدةزطاكاني رِاطةياندندا كةدةبيَتة ثالَثشتيَك بؤ ئاسانكاردني ليَكؤلَينةوةكان بؤ ئاشكراكردني رِووداو و
تاواني سياسي بةرثرسةكان ،هةروةها توانايةكي لةرِادةبةدةري هةية بؤ بةستنةوةي تاوانباران
بةتاوانةكةانةوة و يةكال كردنةوةي كيَشةكان
 -2سودي تويَذينةوةكة لةبواري تويَذينةوةي زانستيدا:
 سودي تويَذينةوةكة بؤ ثسثؤرِي رِاطةياندن :وةك سةرةتاو دةسثيَكيَك بةزماني كوردي سودي بؤخوازياراني ثسثؤري راطةياندن دةبيَت.
 فراوانكردني مةفهوم و ئاسؤي تويَذينةوةي زانسيت لةبةردةم زانسيت كاري راطةياندن و ئيشي بنكؤلَكاريدا بؤتويَذةراني دواتر كة بتوانن ئيش لةسةر تةواوي ضةمكة ثةيوةنديدارةكان بة ئيشي بنكؤلَكارييةوة بكةن،.
هاوكات دةولَةمةندكردني بواري رِاطةياندن و زانسيت رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري .
ضوارةم/ئاماجنى تويَذينةوةكة:
خستنةرِووي رِؤلَ و بايةخي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري و ئةطةرةكاني كاراكردني لةدةزطا ميديايية نووسراوةكاني
هةريَمي كوردستاندا لةديدي بةريَوةبةري دةزطا ميديايية كوردييةكانةوة:
ديدو بؤضووني بةريَوةبةران سةبارةت بة:
 زانيين ئاسيت بايةخي ثيَدان بةبابةتي بنكؤلَكاري لةناو طؤظارو رِؤذنامة كوردييةكاندا. ئاشكراكردني هؤكاري نةبووني بابةتي بنكؤلَكاري لةناو طؤظارو رِؤذنامة كوردييةكاندا. ئاطادرابوون هةلومةرجي هةريَمي كوردستان و طؤظارو رِؤذنامةكان كوردييةكان بؤ دروستبوون و ثيَطةياندني(رِؤذنامةنووس) و ئيشي بنكؤلَكاري لةهةريَمي كورستاندا.
 زانيين كاريطةري ئيشي بنكؤلَكاري لةسةر طةشةكردن و هةستانةوةي رِؤذنامةي ضاثكراو لةهةريَميكوردستاندا.
 دؤزينةوةي ئةو هةلومةرجانةي كة رِيَطةخؤشكةرن بؤ ئةوةي ئيشي بنكؤلَكاري لةناو رِؤذنامةواني كورديداحزوري هةبيَت.
 دةرخستين ئةو بابةتانةي كةطرنطة لةئيشي بنكؤلَكاريدا كاريان لةسةر بكريَت. دةرخستين رِؤلَي طةشةكردني تةكنةلؤجياي نويَي زانييارييةكان لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري لةطؤظار و رِؤذنامةضاثكراوةكاندا.
 ئاشكراكردني ثلةبةندي ئةو طؤظار و رِؤذنامانةي كة زياتر كار لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري دةكةن. ئاطاداربوون لةو كةليَنانةي كة بةهؤي نةبووني بابةتي بنكؤلَكارييةوة دروست بووة.ثيَنجةم /ميتؤدى تويَذينةوة:
ميتؤدي ئةم تويَذينةوةية لةجؤري وةسفيية و رِيَبازي تويَكاري بؤ طةيشنت بة ئاماجنةكاني ئةم تويَذينةوةية
بةكاردةهيَنيَت ،بةو ثيَيةي لةو جؤرة تويَذينةوانةدا تيشك دةخريَتة سةر كةسةكان يان دامةزراوةكان ،لةم
تويَذينةوةشدا تيشك خراوةتة سةر بريورِاي بةرِيَوةبةراني دةزطا ضاثكراوةكان وةك هةلَسورِيَنةراني سةرةكي لة
سرتاتذ و دارشتين ثالني ميدياكان ،بةو ثيَيةي ئاماجني ئةم تويَذينةوةيةش زانيين بريو رِاي ئةوانة ،لةبةر ئةوة
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ميتؤدي وةسفي بةكار هاتووة بؤ ثيَوانةكردني ضةنديَيت ضؤنيَيت بريورِاي ئةوان سةبارةت بة رِؤلَ و بايةخي بابةتة
بنكؤلَكاريةكان لة ناو ميديا ضاثكراوةكاني شاري سليَمانييدا.
شةشةم /ئامرازى تويَذينةوة:
لةبةر ئةوةي كة داتايةكي نووسراو لةبةردةست نيية بؤ ئةوةي هةنديَك لةزانياريةكان لة ئةطةري رِؤلَ و
بايةخي بابةتة بنكؤلَكارييةكان لة دةزطا ميديايية ضاثكراوةكاني شاري سليَمانييدا خبةينة رِوو ،لةبةر ئةوة تويَذةر
هةستاوة بة درووستكردني فؤرِميَكي رِاثرسي بةمةبةسيت زانيين ديدوبؤضووني بةرِيَوةبةري كةنالَة ضاثكراوة
كوردييةكاني سنوري شاري سليَمانى سةبارةت بة رِؤلَ و بايةخي بابةتة بنكؤلَكارييةكان لة كاري ؤذنامةوانيدا.
حةوتةم /سنورى تويَذينةوة:
 لةرِووي كاتةوة بريتية لة(،)2016/5/20 -2016/1/15( :بةهؤي ئةوةي كة طةيشنت بة بةريَوةبةري دةزطاميدياييةكان كةميَك ئاستةنطي لةبةردةمدا بوو ماوةي وةرطرتنةوةي فؤرمةكان دريَذ بوويةوة).
 لةرِووي شويَنةوة بريتية لة :دةزطا ضاثكراوةكاني شاري سليَماني. لةرِووي مرؤييةوة بريتية لة :بةرِيَوةبةري دةزطاي ميديايية ضاثكراوةكاني شاري سليَماني . سنووري بابةت :رِؤلَ و بابةخي بابةتي بنكؤلَكاري لةرِؤذنامةواني كوردييدا(لةديدي بةرِيَوةبةري دةزطا ميدياييةضاثكراوةكاني شاري سليَمانييةوة).
هةشتةم /كؤمةلَطةو مشيت (سامثلَى) تويَذينةوةكة:
كؤمةلَطةي تويَذينةوةكة بريتيي بوون لة تويَذي بةرِيَوةبةري دةزطا ميديايية ضاثكراوةكاني شاري سليَماني كة بريتني
لة( :رِؤذنامةي كوردستاني نويَ ،رِؤذنامةي هاوالَتي ،رِؤذنامةي ذيانةوة ،رِؤذنامةي ئاويَنة ،طؤظاري ئايندةسازي،
رِؤذنامةي ضاوديَر ،ئايديا،طؤظاري بزاف ،طؤظاري ذن ،طؤظاري "اإلنصات املركزي" ،طؤظاري ئايديا ديثلؤماتيك،
رِؤذنامةي

طؤرِان)،

هةريةك لةم بةرِيَوةبةرانة فؤرِميَكي رِاثرسييان بةسةردا دابةشكراوة لة-2016/1/15(:

.)2016/5/20

نؤيةم/ضةمك و دةستةواذةكان:

 -1بابةتي بنكولَكارى  :ئيشي بنكولَكاري ( :)Investingateبةواتاي ثشكنني و كؤلَينةوة ،بةدواداضووني هةوالَ
وبةسةرهاتةكان دةبيَت ،ئةو رِؤذنامةنووسةي لةم بوارةدا كاردةكات ثيَويستة بة وردي هةموو شيَوازةكاني
نووسني و طةيشنت بة زانياري رِاست و دروست بةكار بهيَنيَت :ثةنابردن بؤ ثسثؤران ،رِيَطاكاني طةيشنت
بةسةرضاوةكان ،هةروةها وابةستةبوون بة تةكنيكى ضاوديَكردن ثيَش بالَوكردنةوة ،لةهةموو ئةوانةش طرنطرت
هةبونى زانيارى لةبارةى ياساكانى ثةيوةست بة ميدياكاران وبنةما ئيتيكية ثيشةييةكان ،ضاونةترسي و
سةركيَشي كردن بؤ طةيشنت بة زانياريةكان بةالَم بة دةبيَت ثشت ئةستور بيَت بة ئيَتيك و ياسا ،زؤر جار
رِؤذنامةنووس لةم ثيَناوةدا رِووبةرِووي مةترسي دةبيَتةوة هةر لةبةر ئةمةشة كةلةهةنديَك والَت ئةم جؤرة
هونةرة زؤر باو نيية ،وة هؤكارةكةشي زؤرجار بؤ كةمي ئازاديةكان دةطةرِيَتةوة.
 -2طؤظار و رِؤذنامة ضاثكراوةكان :هةموو ئةو طؤظار و بالَوكراوانة دةطريَتةوة كة بةشيَوةيةكي دةوري يان
دةردةضن ،كة بايةخ بة بوارة سياسي و كؤمةالَيةتي ئابووري و  ...هتد دةدةن ،ئةم طؤظار و رؤذنامانة هةنديَك
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جار شيَوةي تايبةمتةند وةردةطرن و تةنها بايةخ بةيةك بوار دةدةن وةك( :ذنان ،مناالَن ،وةرزش،
سياسةت...هتد) ،لةفةرهةنطي"المحيط"ي( ،فةيروز بادي) دا هاتووة :مةبةست لة (صحيفة) كتيَبة،
كؤكراوةكةشي بريية لة (صحائف) ،2هةوةها لة (المعجم الوسيط) يشدا بةواتاي ضةند الثةرِيةك هاتووة كة
رِؤذانة ،يان لةكاتي دياري كراودا دةردةضيَت ،و ثيَي دةوتريَت ( (JOURNALISMكة لة ووشةي
)(JOURNALةوة وةرطرياوة ووشةي (  ،(JOURبةواتاي (رِؤذ ) ديَت بةزماني فةرةنسي ،ثاشان هةريةك
لةدوو دةستةواذةي ) (JOURNALIST ، JOURNALISMليَ جياكرايةوة. 3
 -3رِؤلَ :بريتيية لةكؤمةَيَك ضاالكي تايبةت كة لةو ضوارضيَوةيةدا ،دةتوانريَت ئةو ئاماجنانة بةرجةستة بكريَن كة
هةر بابةتيَك دةيةويَت بيهيَنيَتة دي .لة بوار و رِةهةندة فكري و زانسيية جؤراوجؤرةكاندا ،لةكاتي باسكردن لة
رِؤل) لةهةر تويَذينةوةيةكي زانستيدا مةبةست زانيين رِادةي ئةو ئةركةية كةئةو (كةس يان بابةت)ة دةتوانيَت
جيَبةجيَي بكات لةو بوارةي كة تويَذينةوةكةي بؤ دةكريَت .بؤمنونة لةبواري رِاطةياندندا :رِؤلَبينيين دةزطاكان،
رِؤذنامةنووسان ،ثةيامي ميديايي...هتد
دةيةم /تويَذينةوةي ثيَشووتر:
تويَذينةوةي يةكةم :تويَذينةوةيةكي دكتؤراية بةناونيشاني (الصحافة االستقصائية كنمط مستحدث في الصحافة

العربية) لةاليةن تويَذةر (حسين محمد ربيع) ثيَشكةش بةزانكؤي (القاهرة ) كراوة ،ئةم تويَذينةوةية باس لة واقع و
طرفتةكاني ئةم جؤرة لةكاري رِؤذنامةواني دةكات هاوكات هةستاوة بة ضاوديَريكردني ئةو ثيَشنيازانةي كة نوخبةي
ثيشةيي و ئةكادميي دةيكةن بؤ ثاشةرِؤذي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري لةميسر ،تويَذةر ثلةي شةرةيف بةدةست هيَناوة
لةطةلَ وةرطرتين مؤلَةتي ضاثكردن و بالوكردنةوةي لةناو زانكؤكاندا ،ئاماجني ئةم تويَذينةوةية ضاوديَريكردني
جيَبةجيَكردني كاري رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري لةناو رِؤذنامة عةرةبييةكاندا ،هةروةها ئةو طرفتانةي كة رِووبةرِووي
سازيَنةراني ئةم ثيشةية دةبيَتةوة ،هاوكات ضاوديَري كردني داهاتووي ئةم جؤرة لةكاري رِؤذنامةواني لةناو كاري
رِؤذنامةواني ميسريدا لةتيَرِوانيين نوخبةي ثيشةي و ئةكادمييةوة كة ثيَك هاتوون لة سةرؤكةكاني بةشي
بةدواداضووني رِؤذنامةواني و سةرؤكةكاني بةشي بةدواداضووني هةوالَ هةروةها نوخبةي رِؤشنبريان لة مامؤستاياني
كؤليجي رِاطةياندن لةزانكؤ ميسرييةكاندا ،لةئةجنامدا كاريطةريية نةريَنييةكاني ئةو ياسايانة خراوةتة رِوو كةرِيَكخراوة
بؤ ئيشي رِؤذنامةواني لةوالَتي ميسردا ،هاوكات ئةوةشي خستؤتة رِوو كة شياو نيية بؤ جيَبةجيَكردني كاري
رِؤذنامةواني.
لةهةمانكاتدا تويَذةر لة ثيَشنيازةكانييدا جةخيت لة بايةخدان بةكاري رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري كردؤتةوة كةتةنها
بةقسةكردن لةسةر طةندةلَي و طةندة َل كاران نةوةستيَتةوة بةلَكو دةكريَت باس لةسةرجةم بوارة هةستيارةكاني
كؤمةلَطة بكريَت ،هةروةها جةختيشي لةسةر ئةوة كردؤتةوة كة سةنديكاي رِؤذنامةنووسان هةولَي مانةوة و
ثيَطةياندني رِؤذنامةنووس بدةن بؤ ئةم بوارة.
ئةم تويَذينةوةية ئاماجندا يةكدةطريتةوة لةطةلَ ئةم تويَذينةوةيةي كة ئيَستا لةبةردةستتداية و تايبةتة بة هةريَمي
كوردستا ،كة ئاماجني هةردوو ضاوديَريكردني جيَبةجيَكردني كاري رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري لةناو رِؤذنامة و

 2عبد العزيز شرف ،املدخل إىل وسائل اإلعالم ،دار الكتاب املصري ،طبعة االوىل ، 1999ص 12

 3أشرف صاحل ،حممود علم الدين ،مقدمة يف الصحافة ،مركز تكنولوجيا التعليم  2004القاهرة طبعة االوىل ،ص 32
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طؤظارةكاندا ،هةروةها ئةو طرفتانةي كة رِووبةرِووي سازيَنةراني ئةم ثيشةية دةبيَتةوة ،هاوكات ضاوديَري كردني
داهاتووي ئةم جؤرة لةكاري رِؤذنامةواني لةناو كاري رِؤذنامةوانيدا لةتيَرِوانيين نوخبةي ثيشةي و ئةكادمييةوة.
 -4تويَذينةوةي دووةم :تويَذينةوةيةكي ماجستيَرة لةاليةن تويَذةر (فرياس حسني ئةلياس) بةناونيشاني
(رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري لة عرياقدا) كة تويَذينةوةيةكي رِووثيَويي بووة لةسةر هةريةك لةرِؤذنامةكاني ( الصباح
واملدى واملستقبل العراقي ) لةماوةي ا 2011 /6/ز تا  2012/5/31ز ،ثيَشكةش بة زانكؤي بةغداد كراوة.
طرنطي ئةم تويَذينةوةية لةوةداية كة ئاسيت بايةخي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري لةعيَراقدا بؤ ثيَشكةشكردني
ضارةسةر بؤ قةيرانةكان خستؤتة رِوو ،هةروةها ئةو ئةو بةربةستانةشي خستؤتة رِوو كة نةيانهيَشتووة
ئةركةكاني بةباشي جيَبةجيَ بكات .بؤ ئةمةش تويَذةر مةنهةجي مةسحي بةكار هيَناوة بؤ ئةوةي بطاتة ئاماجني
تويَذينةوةكةي .
تويَذينةوةكةي(فرياس حسيَن) باس لة رِؤلَي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري دةكات لة يةكالكردنةوةي كيَشةكاندا ،كة ئةم
بابةتة باس لةتواناي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري و جيَبةجيَكردني ئةركةكاني و هةروةها بةربةستةكاني ،بةالَم لةم
تويَذينةوةيةي كة ئيستا لةبةردةستتاية ،باس لةئاسيت بايةخي بةريَوةبةران دةكات سةبارةت بةو رِؤلَةي كة
رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري دةيبينيَت .كةواتة جياوازن لة ئاماجنةكانياندا ،تويَذةر بؤ اليةني تيؤريي سودي لةم
تويَذينةوةية وةرطرتووة
بةشي دووهةم :زانيارينامة:
دةروازةيةك بؤ زانسيت كاري رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري
باسي يةكةم( :ميَذوو و تيَطةيشنت ،ضةمك وثيَناسة)ي،كاري رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري
يةكةم :ميَذووي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري:
دةتوانيني بلَيني كةوالَتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا بة ثيَشةنطي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري دادةنريَت ،هةرضةندة
تويَذةران كؤك نيني لةسةر ميَذووي دروستبووني ئةم هونةرة ،هةنديَكيان دةيطةرِيَننةوة بؤ ئةو سالَي  1690كاتيَك
كة رِؤذنامةي (األحداث العامة) ئةوةي ئاشكرا كرد سةربازة فةرةنسييةكان بةشيَوةيةكي درِندانة رِووبةرِووي سزادان
بوونةتةوة لةاليةن هةنديَك لةهؤزة هينديية سورةكانةكانةوة كة هاوثةميان بوون لةطةلَ سوثاي بةريتانيادا لةخاكي
ئةمريكادا لةطةلَ ئةمةشدا دةتوانيني بلَيني كةرِؤذنامةواني بنكؤلَكاري لةدواي دةركةوتين رِؤلَي رِؤذنامةطةري
لةبةدواداضوون ودةرخسنت ودؤزينةوةي ئاراستة ورِةهةندةكاني رِووداو و رِاستييةكاندا لةدونياي رِؤذنامةوانييدا ضاوي
هةلَهيَنا وئةمةش بووة هؤي ئةوةي كة جؤريَكي تر لةكاري رِؤذنامةواني دروست ببيَت وئةو رِؤذنامةنووسانةشي لةم
طؤرِةثانةدا داردةكةن ثيَيان دةووتريَت (املنقبون عن الفساد).

4

ئةم نازناوة دةدرا بةو رِؤذنامةنووسانةي كة ثيَشةنطي ئةو هةلَمةتانة بوون كة دذي طةندةلَي ئةجنام دةدران
لةسالَي  1901ئةو كاتةي كة خيَرايي فراوان بووني ثيشةسازي بووة هؤي دروستبووني نادادي و قؤرخكاري
وضاوديَرانيش ثيَيان وابوو كة هاوثةميانيَتييةكي توندو تؤلَيش لةنيَوان بازرطاني و سياسةتدا دروست بووة ،ئيدي ئةم
رِؤذنامةنووسانةش هةلَمةتيَكي نووسينيان دةست ثيَكرد بةثشت بةسنت بةبةلَطةنامةي رِةمسي ولةذيَرضاوديَري
 4عيسى يوسف احلسن ،الصحافة االستقصائية :مهنة املتاعب واألخطار ،ط( 1عمان :دار زهران للنشر والتوزيع )2012 ،ص17
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ثسثؤراندا ،لةدذي ئةو بارودؤخة ،هةلَمةتي ئةم كؤمةلَةيةش بةشيَوةيةكي ديار لةسالَي  ،1906دةركةوت و ثاشان
طةيشتة لوتكةي سةركةوتن لةسالَي .1911

5

لةبةر ئةوة ئةدةبي ئةمريكي بةثيَشةنطي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري دادةنريَت ،هاوكات لةكؤتايي شةستةكان
وسةرةتاي حةفتاكاني سةدةي رِابووردوو ئامرازة ميديايي حزبيي وئؤثؤزؤسيون دةستيان بةثيَشخسنيت بةرهةمي
ميديايي كرد بةمةبةسيت بةدةستهيَناني ناوةرؤكيَك بؤ كاري بنكؤلَكاري ميديايي ئةويش لةرِيَي شيكردنةوة بؤ هةوالَ
وبةجيَهيَشتين شيَوازة باوةكةي ،ثاشان ضةندين دامةزراوة دروست كران بؤ سازيَنةري بةبةتي بنكؤلَكاري لةدواي ئةم
هةنطاوة ولةبةر زؤري كاريطةرييان لةسالَي  )15( ،2011رِؤذنامةنووس كةلة كاري بنكؤلَكارييدا ئيشيان دةكرد بيَ
سةرشويَن كران وةك كابلن لةرِؤذنامةي (يو أس نيوز) دةيطيَرِيتةوة كةرِؤذانة دوو مليؤني ليَدةركراوة و ذمارةي
خويَنةراني طةيشتؤتة ( )10مليؤن ،كابلَن دةلَيَت :لةسالَي ( ،1976دون بوز) شتيَكي لةبارةي مافياكانةوة نووسي،
ئةوانيش لةرِيَي تةقاندنةوةي ئؤتؤمبيلةكةيةوة كوشتيان ،لةدواي ئةم رِووداوة كؤمةلَةي سازيَنةراني بنكؤلَكارييةوة
وةالَمي مافياكان درايةوة بةوةي كة ذمارةيةكي زؤر لةرِؤذنامةنووسانيان ئاراستة كرد كة ئةو بابةتة تةواو بكةن كة
(دون بوز) دةسيت ثيَكردبوو بؤ ئةمةش ( )50رِؤذنامةنووسي بنكؤلَكار لة والَتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا هةستان
بةوةالَمدانةوةي ئةم تاوانة ليَكؤلَينةوةيةكي بنكؤلَكارييان ئةجنامدا و تياييدا ناوي ضةند كةسيَك لةمافيكانيان
ئاشكراكرد تةسليم بةدادطا كران ،6بةهةمان شيَوة سيمون هريش تويَذةريَكي ئةمريكيية و كة بة رِائدي رِؤذنامةواني
بنكؤلَكاري دادةنريَت كاتيَك هةستا بة ئاشكرا كردني قةساخبانةكةي (ماي الي) لةظيَتنام لةسالَي  ،1969هةروةها
منونةي ئاشكراكردني ثالَثشيت ئةمريكا بؤ دروستبووني ناكؤكي نيَوان شيعة و سوننة لةلوبنان ،بالَوكرادنةوةي
ئابرِووضوونةكةي ئةبوغريَب لةعيَراق. 7
طةشةكردني كاري رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري لةوالَتة عةرةبييةكاندا بةطشيت و هةريَمي كوردستان كة سنوري
ئةم تويَذينةوةية ،لة نةبوونةوة نزيكرتة ،تةنها ئةوة نةبيَت كةضةند هةولَيَك هةية كة ئةويش دواجار خاوةنةكةي
بةرةو بةندخيانة دةبات هةر وةك ئةوةي كة لةطةلَ ( غراس حاطوم) لةكةنالَي (قناة الجديد) كرديان 8بيَطومان
لةكوردستانيش ئةوانةي خؤيان لةقةرةي ئةم جؤرة كارانة دابيَت رِووبةرِووي مةترسي بوونةتةوة ،بيَطومان ئةمةش
بؤ نةبووني ياساو رِيَسايةك دةطةرِيَتةوة كة بؤ ئةم مةبةستة تةرخان كرابيَت ،وهةروةها نةبووني ثةرؤشييةك بؤ
كاركردن لةم بوارةدا ئةوانةشي كة ئازايةتييان هةية ثيَدةضيَت بواري دارايي و كاتي ثيَويست و رِؤذنامةنووسي
9
كارايان نةبيَت.
زؤريَك لةزانايان و تويَذةراني بواري رِاطةياندن ،رؤذنامةواني بنكؤلَكاري بةداهاتووي رِؤذنامةطةريةكي زيندوو
وسةركةوتوو و كاريطةر دادةنيَن لةئيستاشدا ريَكخراوةكاني رِؤذنامةواناني نيَودةولَةتي هةولَدةدةن ئةم جؤرة هونةرة
خبةنة ضوارضيَوةي طرنطيثدانيان و بيكةن بة ثيَشمةرجي هةر كاريكي رِؤذنامةواني كة بؤ طؤرِانكاريةكاني ئةمرِؤ
ثيويستة .

 5ليلى عبد المجيد ،ومحمود علم الدين ،فن التحرير الصحفي ،ط(1القاهرة :الدار العربية للنشر والتوزيع)2012 ،ص200
 6أميرة الصاوي ،الصحافة االستقصائية برؤية متطورة من منظور صحافة الدقة ،ط( 1القاهرة :المكتب المصري الحديث)2013 ،ص7
 7عيسى الحسن المرجع السابق ،ص42-36
 8عبد الحليم حمود (مشرف) ،الصحافة االستقصائية الفضيحة الكاملة ،ط( 1القاهرة :الزهراء لإلعالم العربي )2010 ،ص56
 9عيسى بوسف الحسن ،مرجع سابق ،ص49
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دووهةم /تيَطةيشنت لةرِؤذنامةواني بنكؤلَكاري:
تيَطةيشنت لةووشةي (االستقصاء) لةفةرهةنطي (المحيط) دا  ،هاتووة كة بةواتاي بةثايان طةيشتين
بابةتيَكة ،هةروةها طةرِانة بةشويَن يةك بةيةكي زانيارييةكاندا ،ئةو ماناو مةبةستانةي بؤ رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري
بةكاردةهيَنريَن بريتني لة  :شويَن ثيَ هةلَطرتن و طةيشنت بة قوالَيي طةران بةدواي رِوداوةكان خستنة رِووي تةواوي
بابةتةكة بةدوورو دريَذي ،هةروةها بة (فاضح ) يش ناودةبريَت كة وةك رِووناككةرةو و دةرخةريكي رِووي
رِاستيةكانة.جؤرة لةكاري رؤذنامةواني بة ماناي (سبر اغوار) يش ديَت كة مةبةست ليَيي ثشكنيين دياردة جواراو
جؤرةكاني كؤمةلَطة لة رِووي سياسي و ئابوور و كؤمةالَيةتي وة هةولَدان بؤ طةيشنت بة قوالَييان بة هؤي رِثرسي و
ئةجنامداني تويَذينةوةي جؤراوجؤر بؤ تاوان ئةجنامدةراني بةهؤي بةكارهيَناني ذمارةو دؤكيوميَنت  ،هةروةها
دةرخستين رِاستيةكان بؤ جةماوةرو رِاي طشيت و برِيار بةدةستةكان ،بة مةرجييَك ئةو رِاستية الي خؤت بيَت يان
هةركةس و اليةنيَكي تر بيَت لةطةلَي بيَت يان دذي بيَت)10،بيَطومان بؤ ئةوةي لة كاريَكي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري
تيَبطةين باشرتواية باس كةباس لةوة بكةين كةرِةوشيَكي مةنهجي و دامةزراوةيي ية ،ثشت بة طةرِان و وردبيين
دةبةستيَت بةمةبةسيت ثاريزطاري كردن لة بابةتيبوون و وردي و دلَنيا بوون لة رِاسيت هةوالَ و رِووداوةكان و ئةو
زانياريانةي بةئةنقةست شارراوةتةوة لةرِوانطةي بنةماي بةديهيَناني شةفافيةت و بةطذاضونةوةي طةندةلَي ،وة
ثابةند بوون بة رِؤلَي رِؤذنامةواني وةك سةطي ثاسةوان لةسةر رِةوشي حكومةت و دامةزراوةكان هةروةها وةك
هؤكاريك بؤ ثرسينةوة لة بةرثرسةكان و كارو كردةوةكانيان لةثيَناو بةديهيَناني بةرذةوةندي طشيت ،و بةثيَيي بنةما
()11
كابلَن)
زانياري( ،دايفد
هيَناني
و بةدةست
ئاطاداربوون
مايف
ياساييةكاني
لةرِاستيدا ئةو بؤضوونة هةلَةية كة رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري تةنها ئيش لةسةر شيَوازي بةرِيَوةبردني دةسةالَت و
طةندةلَيةكان دةكات ،بةلَكو شؤرِدةبيَتةوة بؤ ئةو بارودؤخ و كارانةش كة جيَطاي طرنطي ثيَداني جةماوةرن لةوانة:
بارودؤخي تةندروسيت و ذينطة و ثةروةردةو فيَركردن و بازرطاني ماددة هؤشبةرةكان و فرؤشياري دةرماني ماوة
بةسةر ضوو ،مةسةلةي تاواني تةمومذاوي و ،بةفريِؤداني ساماني سروشيت و ساماني ئاو و طيانداري ئاوي ،ساماني
ئاذةلَي .
طةيشنت بةزانياري و كؤكردنةوةي زانيارييةكان لة هةموو كاتيَكدا ئةركيَكي قورسة لةوانةية رِؤذنامةنووسيَك سالَ و
مانطي ثيَ بضيَت و بؤ كؤكردنةوةي زانياري و دؤكيومينت و تؤمارةكان بةتايبةتي ئةطةر نهيَين بوون و اليةنيَك
هةولَي شاردنةوةي بدات لةبةر ئةوة ثيَويستة بؤ كؤكردنةوةي زانياري يةكان ثشت بة شيَوازي و بةكارهيَناني
ئاميَرةكاني ضارةسةر كردني تاوان كة ثؤليس و و ليَكؤلَةر و داواكاري طشيت بةكاري دةهيَنن بيَطومان بؤ ئةم
مةبةستةش تةكنةلؤجيايي نويَ ي رِاطةياندن رِؤلَيَكي طرنطي هةية لة يارمةتي داني رِؤذنامةنوسي بنكؤلَكاري بؤ
كؤكردنةوةي زانياري و ئامادةكردني رِاثؤرت و شيكردنةوة بؤ طةيشنت بة دةئةجناميكي راست و دروست
ويةكالكةرةوة.
رِاستيةكي حاشا هةلَنةطريش هةية كة رِؤذنامةنووسان دةخاتة ناو مةترسي تيوةطالن و سةرثيَضييةوة لةكاتيَكدا كة
هةلَدةسنت بة ئةجنام طةياندني كاريَكي بنكؤلَكاري زؤر جا رِؤذنامةنووس ثشت بة شيَوازي دزة ثيَكردني زانياري
دةبةستيَت يان بة ثيَيي ئارةزوو بةمةبةستيكي دياري كراو زانياريةكان وةردةطريَت كة لةطةلَ بريو بؤضوون و
وقاصَ ،ج ْمعُ ُهما :أ ْقصا ٌء .والقُص َْوى القُصْيا :الغايَةُ
ي
ٍ
ص ًّوا و َق ً
 10مفهوم االستقصاء في اللغة :قَصا عنه َقصْوا ً وقُ ُ
ي :بَعُدَ ،فهو قَ ِ
صى وقَصا ًء ،وقَ ِ
ص ٌّ
ص َ
البعيدةُ ،و َ
صى :بَ َل َغ الغايَةَ .ويقال :تقصاهم أي طلبهم واحدا ً واحدا ً.
صى في ال َمسألَةِ ،وت َ َق َّ
ط َر ُ
ف الوادِي .وأ ْقصاهُ :أ ْبعَدَهُ .وا ْست َ ْق َ
 11ديفيد كابالن :لةدايك بووي  19نوفمرب  )1960نووسةريَكي ئةمريكيية دةرضووي زانكؤي هاملني) لة سانت بول ،مينيسوتا  ،هةروةها ثلةي بةكالوريؤسي
بةدةستهيَناوة لة زماني ئينطليزيدا .
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ئايدؤلؤجيايي تايبةتي خؤيدا دةيطوجنيَنيَت يان سياسةتي دووفاقةيي بةكاردةهيَنيَت  ،زؤر طرنطة رِؤذنامةنووسي
بنكؤلَكاري ثشت بة بريورِاي اليةنة جياوازةكاني ناو ضريؤك و رِووداوةكان ببةستيَت ،بةبيَ مةبةستيكي دياري كراو
بيَطومان ئةم شيَوازة لةكاركردن لةناو بابةتة بنكؤلَكارية جيهانيةكاندا دةركةوتووة رِؤذنامةنووسان رِوبةرووي ضةندين
رِةخنة بونةتةوة سةبارةت بة اليةني ئيتيكي كارةكةيان و ثيشةيي بونيان بةوةي كة زؤر جار دةكةونة ناو ئيشي
قةدةغةكراو و كاري رِيَطة ثيَنةدراو كة بةهؤيةوة دةضنة ناو ذياني تايبةتي خةلَك و دام و دةزطاكانةوة و ناويان
دةزرِيَنن وناوبانطيان لةكةدار دةكةن بةبيَ بووني بةلَطةي حاشا هةلَنةطر  ،يان ثةالماري دام و دةزطاكان دةدةن
كةئةمة ئيشي دادطا و ثياواني ئاسايشي طشتيية  ،ئةمانة دةبنة هؤي دروستكردني تةحدديةك بؤ رِؤذنامةنوسي
بنكؤلَكاري كة دةبيَ لةبةردةم ثيَوةري ئيَتيكي كارةكانياندا بوةستيَت ،ضونكة (رِؤذنامةنووس) ي بنكؤلَكار ئاماجني
ثاريزطاري كردنة لةكؤمةلَطة و دورخستنةوةيةتي لة هةموو بارودؤخيَكي نةخوازراو لةدةوروبةري لةطةلَ دةستخستين
ئةو ضارةسةرانةي كة برياردةرةكان بةاليانةوة طرنطة  ،لةهةمانكاتدا هاوتايةكي سةرةكي لةناوبردني طةندةلَية و
بةرهةمي ئازادي رِؤذنامةواني و سيستمي دميوكراتية كة هةولَ دةدات بؤ بةرهةمهيَناني ثلةيةكي بةرز لة مؤديَلي
حوكمرِاني ثيَطةيشتوو .ضونكة ،ثشت ئةستورة بة طةرِان و وردبينى و بنكؤلَكردن سوربونة لةسةر وردى و بابةتيبوون
 ،لةثيَناو دلَنيا بوون لة دروستيى هةوالَ وديوة شاراوةكةى لة روانطةى شةفافيةت و بةرةنطار بوونةوةى طةندةلَى ،
و ثةيوةست بوونة بةو رؤلَةى كة رؤذنامةوانيى دةيطيَرآ بؤ ضاوديَرى كردنى كارةكانى حكومةت  ،ئامرازيَكيشة بؤ
بةرثرسان و ليَثرسينةوة لة كارةكانيان لةثيَناو خزمةتى طشتيى دا  ،لةسةربنةما ياساييةكانى مافى دةستةبةر كردن
12
و ئازادى بةدةستهيَنانى زانيارييةكان.
سيَيةم :ثيَناسةي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري:

رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري بةضةندين شيَوازي جؤراو جؤر ثيَناسة كراوة ليَرةدا ضةند منونةيةك دةخةينة رِوو:

 -1مارك هانتةر و هانسؤن ثيَيان واية كة" :رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري ئاشكراكردني هةموو ئةو شتانة دةطريَتةوة كة
لةخةلَك شاردراونةتةوة -ئيدي بةئةنقةست كةسيَك لةدةسالَتدا ئةو زانيارييةي شاردبيَتةوة يان هةر بةشيَوةيةكي
ئاسايي لةبةرضاوي خةلَك وون بووبيَت بةهؤي ذاوةذاو وئالَؤزي بارودؤخيَكةوة كة تيَطةيشنت لةو زانياريية زؤر
13

زةمحةت و طرانة وثيَويسيت بةبةكارهيَناني بةلَطةنامةي نهيَين و ئاشكرا هةية بؤ رِوونكردنةوةي".
 -2هامينسؤن وئةنديَرسؤن ( )Benhaminson and Andersonثيَيان واية كة "بريتيية لة كاري رِؤذنامةواني
سةبارةت بةزانياريية شاردراوةكان ،واتة ئةم كارة بريتيية لةئاشكراكردني ئةو زانيارييانةي كة ئاطاداربوون ليَيان
14

رِةخساو نيية بؤ هةموو كةسيَك".
ئةوةي ثةيوةندي بة ثيَناسةي رِؤذنامةواني بنكؤلَكارييةوة هةية دايفد كابلن لة ناوةندي ثشتيواني لة رؤذنامةنوساني
جيهاني ( سيما) بةم جؤرة ثيَناسةي دةكات :برييت ية لة طرتنةبةري ريَضكة و ريَبازيكي ريَكخراو ،بؤ بةدواداضوونى
قولَبوونةوة لة رِوداويَك بة طةرانيَكي كرداري لةاليةن وة طرتنةبةري رِيطاي زانسيت بؤ طةران بةدواي زانياريةكاندا
لةاليةن خودي رِؤذنامةنوسةكانةوة ، ،بة ثشت بةسنت بة داناني ضةند طرميانةيةك و ثشرتِاستكردنةوةيان و دلَنيابوون
لةو راستيانةي لةدةوري طرميانةكانن ،وة شيكردنةوةي نهيَنية داثؤشراوةكان وة داناني رِةكيزةي عةدالةتي
 12على دنيف حسن ،دورالصحافة االستقصائية فى مكافحة الفساد المالى واالدارى الحد من الجريمة المنضمة ،القسم االول (بغداد ،مكتبة الصحافة
المستقلة)2009،ص8
 13شبكة أريج ،على درب الحقيقة :دليل شبكة أريج للصحافة االستقصائية ،تحرير محمود الزواوي ،ورنا صباغ( ،عمان :أريج )2009 ،ص17
 14عيسى عبد الباقي ،الصحافة االستقصائية :أطر نظرية ونماذج تطبيقية ،ط(1القاهرة :للنشر والتوزيع  )2013 ،ص61
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كؤمةالَيةتي بؤ ليَثرسينةوة لةطةل بةكارهيَناني شيَوازة جؤراو جؤرةكاني ريكؤردكردن  ،بؤ ئةمةش ثيوست بة
رِؤذنامةنوسي بةتوانا هةية بؤ دؤزينةوةي ئةو ثةيوةنديةي كةرِوداوةكان بةيةكةوة دةبةستيَتةوة ئةمةش ثيَوسييت
بة سةرضاوة و بة داهات هةية لةثيَناو بةدةست هيَنان و كةشف كردني ئةو رِووداوانةي كة بةمةبةست رِووثؤشكراون
و حةشاردراون .
باسي دووهةم :ئةرك و بايةخي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري
يةكةم :ئةركي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري:
ضاوديَراني بواري ميدياو طةياندن بؤ كاراكردني بابةتي بنكؤلَكاري كؤمةلَيَك ئةركيان بؤ دياري كردووة لةوانة :ئةركي
ضاوديَري ) watchdogاملراقبة( ئةم ئةركة دريذكراوةي مةفهومي دةسةالَتي ضوارةمة ( )Fourth estateواتة
رؤذنامةواني هةولَ دةدات بؤ ئةوةى ببيَتة ضاوديَريَك بةسةر ئةوةي لةكؤمةلَطةدا رِوو دةدات ،لة هاتوو لة رِؤشتوو،
لةوانة ضاوديَري دامةزراوة جيَبةجيَكارة كؤمةالَيةتي و سياسي و ...هتد كؤمةلَطة دةكات،ليَرةدا رِؤذنامةواني وا
ثيَنسة دةكريَت كة وةك ضاوديَر و ثاسةوانيَكي بةخةبةرواية كة ئيشدةكات لة دذي هةر خراث بةكارهيَنانيَكي خراث بؤ
دةسةالَت و ثاراستين بةرذةوةندي كؤمةلَطة و ثاراستين لة الدان و طةندةلَي ،هاوكات ئةركي ثاسةواني ( Guard

)dogئةم ئةركة ماناي ئةوةية كة رِذنامةواني بنكؤلَكاري تةنها ئةركي ثاسةواني دام و دةزطا جيَبةجيَكارةكان
دةطريَتة ئةستؤ و زياتر جةخت لةسةر ئةو خانة و ثيَكهاتة بضوكانة دةكاتةوة كة ديَنة ناو كؤمةلَطةوة و ثاكي و
بيطةردي ثةيوةنديةكان تيَك دةدةن .هةروةها ئةركي رِابةري ( ) Guide dogئةمةش ماناي ئةوةية كة رِذنامةواني
بنكؤلَكاري هةلَدةسيتَ بةدةوري رِابةريَك يان وةك رِيَنيشاندةريَك هاوكاري هاوالَتيان دةكات بة ثيَداني كؤمةللَيَك
زانياري دةربارةي سياسةتةكان وبةديهيَنةراني ئةوسياسةتانة ،كةدواجار ثيَويستيان ثيَيةتي بؤ دروست كردني
برِيارةكان و هةلَسةنطاندني سةركردةكانيان .هةروةها ئةركي هؤطري (  ،( lapdogيان طةيةنةر ئةم ئةركة ماناي
ئةوةية كة رِؤذنامةواني لة باوةشي دامةزراوة كؤمةالَيةتي و سياسيةكاندا بيَت بيَئةوةي ئامرازيكي دورة
ثةريَزوسةربةخؤبيَت وة بيَ ئةوةي هيض بريرِايةكي خؤي بسةثيَينَ يان ليثرسينةوة لةطةلَ دةسةالتداراني ناو
دةزطاكةدا بكات هةروةها بيَئةوةي بريورِاي هيض اليةنيَك سةرةجني رابكيَشيَ بةتايبةت ئةطةر لةطةلَ بةرذةوةندي ئةو
دامودةزطايةدا نةطوجنيَت ،ثيَويستة رِؤذنامةواني ئيستقصائي ئامرازيَك بيَت بؤطويَزانةوةي ئةوةي كة رِذيَمي
دةسةالَتدار دةيةويَت بيطةيةنيَت بة جةماوةرةكةي بةو شيَوةي كة دةيانةويَت بةبيَ ئةوةي هيض رِخنةيةك ئاراستةي
ئةو دام و دةزطاية بكات .لةطةلَ ئةركي سةركردة )  ) lead dogكة هةلَدةستيَت بة رِؤلَي كارنامة دانةريَك
 )Agenda) settingبؤ مةسةلة رِووداوةكاني سةر طؤرةثاني سياسي ،بةجؤريَك هةلَدةسيَ بة ثالَفتة كردني
ضارةسةرةكان ورِيَكخستنةوة و رِيزبةندي كردنيان بة ثيَيي لة ثيَشرتينيان و طرنطرتينيان ثيَش ثيَشكةش كردني بة
جةماوةر هةروةها سياسيةكان هان دةدات بؤ شويَنكةوتين ئةو رِووداو و باسانة لةبةر طرنطيان لة رِةورِةوةي
بارودؤخي طشتيدا ،بةم جؤرة رِؤلَي سةطيَكي سةركردة دةبينيَت لة رِيَي طرنطيدان بة رِيَطايةكي دياري كراو بؤ
15
زؤرترين رِوومالَ كردني رِووداويَك لة ضاو رِووداوةكاني تر.
ئةم ئةركة رِاستةو خؤ ونارِاستةوخؤيانة ،كة تويَذةران هةولَ دةدن لة ناو كاري ميديايدا بةطشيت
وبةتيَثةربووني كات دةريبهيَنن ،شيَوةيةكي شيَلطريي لةكاركردن وةردةطريَت ،كة لةوانةية دواتر ببيَت بة سرتاتيذيَكي
نويَ ،هةنديَك لةوة دةترسن كة لةداهاتوودا بونياتي ئةركي ميديايي نويَي لةسةر دروست بكريَت ،ليَرةدا باسي
 15محمود علم الدين ،مدخل إلى الفن الصحفي( ،القاهرة :دار ركالم للنشر والتوزيع )2001 ،ص222
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هةنديَكيَان دةكةين :لةوانةية مةترسي كؤتايي هيَنان بةئيشي بنكؤلَكاري ملكةض كردن بيَت بةرةو كاركردن تةنها لة
ناو دةزطا و نوسينطةكاني ميديادا ،بةرة بةرة ئيشي بنكؤلَكاري وتويَذينةوة لةبةرضاو بزربكريَت و شيَوازي
كاريكاتؤري رِاستةقينة (كةثيَشرت ئامادةكراون) جيَطايان بطريَتةوة :رِاثرسي لةسةر شؤستةكان كةجيَي ثيَكةنني
وسةرسورِمانة ) ، (Micro Trottoirو ضاوثيَكةوتين نادذيةكي ثسثؤرِان ،وبةكارهيَناني ضرِوثرِي ئامرازةكاني
كاريطةري وسةرضاوةكاني طةياندن (فايلة رِؤذنامةوانيةكان ،طةشتةكان ،كؤنطرة رِؤذنامةوانيةكان) .ئامادةكردن
وجيَبةجيَكردني ئيشي بنكؤلَكاري لةكاري رِؤذنامةوانيدا بووةتة كاريَكي سةخت وطران ،كة زؤرجار لةطةلَ كرداري
طةياندندا بةيةكةوة بةسرتاونةوة ،كة تيايدا رِؤذنامةنووس لةهةموو قؤناغةكاني كارةكةيدا ناضاردةكريَت كة
ثةيوةنديةكان ونيةت ،وة سيستمي بةدواداضوونةكاني ثشرتِاست بكاتةوة ،كة زؤرجار ئةو رِؤذنامةنووسانةي كة
نيةتيان باشة ئةوة دوثات دةكةنةوة :كة دةستكةوتين ضاوثيَكةوتنيَي سادة لةطةلَ كةسيَك كة(سةرضاوة) بيَت،
كاريَكي قورس وزةمحةت ودورديَذة ،ئةطةر ثيَشرت رِيَوشويَين خزمةتطوزاريةكاني ئةو طةياندنة زامن نةكرابيَت ،كة لة
لةبونياتي طشيت وتايبةتي ئةو كارةدا بةكاردةهيَنريَن.16
هةروةها بةم شيَوةية ياساكان لةدروستكردني بةربةست ،وترس لةو زانياريانةي كة ليَي دلَنيانني
ولةسةربنةماي سةرضاوة دانةنراون دةبينريَنةوة .هاوكات هةموو ضاوثيَكةوتنيَك بةئامادةبووني بةرِيَوةبةري
ثةيوةنديةكان يان ثاشكؤيةكي ميديايي جيَبةجيَ دةكريَت .زياتر لةمةش ،و لةبةر هؤكاري ئابوري ،وكةمي ئةو
مؤلةتةي كةدةدريَت بةرِؤذنامةنووس بؤ ئةجنامداني تويَذينةوة لةسةر زانياري ودياري كردني شيَوةيةك بؤي .لةبةر
ئةوة هيض نامؤ نيية كةرِؤذنامةنووس بةرةو كاري نوسينطةكان بضن بزانيَت ،لةرِوانطةي ئةوبيانووةي كة كاري
بةدواداضوون ثيَويسيت بةكات ووزة وبةكارهيَنان وزيرةكي هةية لةثيَناو دةرئةجناميَك كة لةهةمووكاتيَكيشدا زامن
نيية .ضونكة ئةو شؤرِشة طةورةيةي كة ئينتةرنيَت تايبةت بة كؤكردنةوةي زانياري بةرثاي كردووة  ،ئارةزووي
رِؤذنامةنووسي نةطؤرِيوة بةرةو ئيشي بنكؤلَكاري لة كاري ميدياييدا ،ضونكة رِؤذنامةنووسي بنكؤلَكار تةنها
كؤكةرةوةيةكي سادةي زانياريةكان ،يان بذاردةكاري زانياريةكان نيية ،هةروةها دلَخؤشي خؤي لةوةدا نابينيَتةوة كة
ضةندين كاتذميَري دورو دريَذ لةسةر تؤرِي جالَجالَوكةي جيهانيدا ،يان شويَن ثيَيةكاني كةسيَكي تردا مبيَنيَننةوة،
بةلَكو ئةو دةيةوي كة ثالَ بة بابةتةكانةوة بنيَت ،وكار لةسةر ثرؤذةيةكي خاو (خام) بكات ،ودةيةويَت
دةستثيَشخةربيَت .لةهؤكارة رِاستةخؤكاني نةماني ئيشي بنكؤلَكاري ،كةشيَوةيةكي بنةرِةتي كاري رِؤذنامةوانية،
لةجيَيي ئةو كؤميَنت – نةك شيكردنةوة – شويَين ئيشي بنكؤلَكاردني لةستووني رِؤذنامةكاندا طرتةوة ،هةروةها
لةناوبرِةكان وشرؤظةي هةوالَكاندا ،بةم جؤرة وازهيَنرا لة رِوبةرِووبونةوةي رِووداوةكان وهةروةها ئةو رِةطةزانةش
كةلة ئيشي بنكؤلَكاريدا كؤدةكرانةوة وطةورةترين ئةركي رِؤذنامةنووسة ،لةبةرئةوة ثسثؤرِان ،وة بةزؤريش،
لةسةرؤك وبةرثرسةكاني الثةرِة وطؤشةكان ،رِاوبؤضووني خؤيانيان لةبارةي رِوداوةكانةوة دةدا ،لةطةلَ داواكردني
خةمالَندن لةرِيَي دةستةواذة دوورلةيةكةكانةوة ،لةئابوريةوة هةتا دةطاتة شيكردنةوةي دةرووني.17
لة رِابوردوودا حةزو ئارةزوو بؤ شارةزا بوون لةكاري دةزطا ميدياييةكاندا خوليابوو .وادةردةكةوت كة
رِؤذنامةنووسان تووشي سلَةمينةوة بوو بوون لةو طومانةي كة ليَرةو لةوي وةريان دةطرت ،ثيَيان وابوو كةهةميشة
لةستوون وسةكؤكانياندا ثيَويستيان بةبانطهيَشت كردني شارةزايان هةية بؤشةرعيةت ثيَداني ئةو ووتانةي كة
Finger et Moatti, L’effet-médias, pour une sociologie critique de l’information, p. 71.
لةتويَذينةوةي نةهوةند ئةلقادري عيسا( ،االستثمار في االعالم ،) ....ل  76-74وةرطرياوة.
17

16

نةهوند القادري عيسا ،هةمان سةرضاوة  ،ل .76-74
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دةيانةويَت طوزارشيت ليَ بكةن ،18كةئةوة جيَي سةرةنج بوو كة بةض شيَوةيةك زجنريةي ئةو ثرسيارانةي
كةثيَشوةخت دةكران لة :لة شارةزايان ،وشايةحتالَةكان ،و(ئةوانةي سةرضاوةن) ،وشيكةرةوةكان كةقسةكانيان
هةميشة هيض جؤرة دةنطدانةوة ،و زانياري وثانتاييةكي نةبووة ،بؤ ئةوكةسانةي كةدةخويَننةوة وطويَدةطرن
وتةماشادةكةن .هاوكات مةترسي ئةم ثيشةية كة لة سةروبةندي تةقينةوةداية جيَي سةرةنج بوو كة
مومارةسةكردني ميديا لةسةر ئاسيت ثابةندبووني ثيشةيي ،وبةرثرسياريَيت ئةخالقي ،وشارةزايي طةرِان بؤ ئيشي
بنكؤلَكاري ميديايي ،ولة بةرِيَوةبردني زانياريدا ،لةئاسيت ئةو طرةوانةدا نيني كة خواسيت ميدياكاني ئةمرِؤن .بؤ
منونة ،رِةوشيت رِؤذنامةنووسي تةنها ووشةيةكة لةضاوي زؤرينةي ئةو رِؤذنامةنووسة طةجنانةي كة واهةست دةكةن
كات زؤريان ليَدةكات وخيَرا و هةنووكةيية و بةشويَنيانةوةية ،وفشار دةخاتة سةر شيَوازي كاركردنيان ،ئةمةش
دةبيَتة هؤي ئةوةي كة بةخيَرايي تووشي هةلَةو طشطريكردن بنب  ،ئةمة جطة لة ناجيَطريي بارودؤخيشيان كة
لةئةجنامي ثشت بةستين دةزطا ميدياييةكان بةرِيَطايةكي نويَ لةدامةزراندني رِؤذنامةنووسان بةكةمرتين تيَضوون،
وةك كةمكردنةوةي طريَبةستة بةردةوامةكان ،وة ثةنابردن بؤ طريَبةسيت كاتي وكاركردن بةثيَي ثارضة.
بةكورتي ئةم ذنرة لةكاري رِؤذنامةواني جطة لةوةي بةشيَكة لةئامرازةكاني ضاوديَري كةدةتوانيَت رِاي طشيت دروست
بكات ،تواناي ئاشكرا كردني تاوان و كردارة ئابرِووبةرةكاني سةركردة سياسييةكان و بةرثرسةك باالَكاني هةية،
بةجؤريَك تاوان و تاوانبار بةيةكةوة دةبةستيَتةوة و دةرد و ضارةسةرةكان دةخاتة يةك سةبةتةوة ،هاوكات
ئامرازيَكيشة بؤ طةيشنت بةرِاستييةكان وسةرضاوة رِةسةنةكان رِاوةستان لةئاست رِسيت يان نارِاستييان،
لةهةمانكاتدا دةروازةيةكة بؤ ئاسانكردني كاري دةزطاكاني بةدواداضووني تاوانةكاني كوشنت و طةندةلَي ..هتد.
لةهةمانكاتديشدا ضاوديَري كردني ذينطةي دةوروبةر دةكات بةمةبةسيت وبةستنةوةي كؤمةلَطة بةيةكةوة لةثيَناو
ثاراستنيدا ،هةروةها طرنطيدان بةطويَزانةوةي كلتوري رِؤشنبريي. 19
لةم تويَذينةوةدا تويَذةر دةيةويَت لةم رِووانطةيةوة تةماشاي كاري رِؤذنامةواني كوردي بكات بةمةبةسيت زانيين رِؤلَ
بايةخي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري ،لةبةشي سيَيةمدا باسي دةكةين.
دووهةم :بايةخي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري :
بةشيَوةيةكي طشيت يةكيَك لةئاماجنة سةرةكييةكاني رؤذنامةواني بنكؤلَكاري ثاريزطاري كردنة لةكؤمةلَطة و
دورخستنةوةيةتي لة هةموو بارودؤخيَكي نةخوازراو ،لةطةلَ دةستخستين ئةو ضارةسةرانةي كة برياربةدةستةكان
بةاليانةوة طرنطة  ،لةهةمانكاتدا رِيَطةيةكي سةرةكي لةناوبردني طةندةلَية و بةرهةمي ئازادي رِؤذنامةواني و سيستمي
دميوكراتية كة هةولَ دةدات بؤ بةرهةمهيَناني ثلةيةكي بةرز لة مؤديَلي حوكمرِاني ثيَطةيشتوو .لةهةمانكاتدا
ثةيوةستة بة سيستمي دميوكراتي لة بةرِيَوةبردني دةسةالَتدا ،ئةمةش دةركةوتووترين كاري رِؤذنامةواني وروذيَنةورة
بةو ثيَيةي دةطةرِيَت بة دواي قوالَيي رِاستيةكاندا بؤ ئةوةي جةماوةر و رِاي طشيت رِزطاربكات لةو دةنط و باس و
رِوداوةنةي كة بيَزاري كردوون.

20

بابةتي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري تةنها ئيش لةسةر شيَوازي بةرِيَوةبردني دةسةالَت ناكات بةلَكو شؤرِدةبيَتةوة بؤ
ئةو بارودؤخ كارانةش كة بةالي جةماوةرةوة طرنطة لةرِووي تةندروسيت و ذينطة و ثةروةردةو فيَركردن و وة بازرطاني
ماددة هؤشبةرةكان و فرؤشياري دةرماني ماوة بةسةر ضوو ،مةسةلةي تاواني تةمومذاوي و ،بةفريِؤداني ساماني
Finger et Moatti, L’effet-médias, pour une sociologie critique de l’information, p.p .94-92
 19محمود علم الدين ،التحقيق الصحفي كشكل من أشكال التغطية الصحفية التفسيرية واالستقصائية ،مرجع سابق ،ص39،40
 20مارك هانتر ،بيا سورن ،يسرى فودة ،على درب الحقيقة ،و :غازى مسعود ،بةشي يةكةم ( اردن ،المكتبة الوطنية)2009 ،ص17
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سروشيت و ساماني ئاو و طيانداري ئاوي ،ساماني ئاذةلَي ،لةطةلَ ئةوةي رِؤذنامةنووساني بابةتي بنكؤلَكاري
رِوبةرووي ضةندين رِةخنة دةبنةوة سةبارةت بة اليةني ئيتيكي كارةكةيان و ثيشةيي بونيان بةوةي كة زؤر جار
دةكةونة ناو ئيشي قةدةغةكراو و كاري رِيَطة ثيَنةدراو كة بةهؤيةوة دةضنة ناو ذياني تايبةتي خةلَك و دام و
دةزطاكانةوة و ناويان دةزرِيَنن وناوبانطيان لةكةدار دةكةن بةبيَ بووني بةلَطةي حاشا هةلَنةطر  ،يان ثةالماري دام و
دةزطاكان دةدةن كةئةمة ئيشي دادطا و ثياواني ئاسايشي طشتيية  ،ئةمانة دةبنة هؤي دروستكردني تةحديةك بؤ
رِؤذنامةنوسي ئيستقصائي كة دةبيَ لةبةردةم ثيَوةري ئيَتيكي كارةكانياندا بوةسنت ،ئيشي رؤذنامةوانيى بنكؤلَكارى
رومالَكردنيَكى ئاسايي هةوالَيَكى دياريكراو نى ية ،ئةوةتا دواى تيَثةربوونى  35سالَ بةسةر (ئابرِووضوونةكةى
ؤتةرطيَت) دا كة لة سالَى 1974دا كؤتايى بةذيانى سياسي ريتضارد نيكسوَن سةرؤكى ئةمريكا هيَنا  ،هيَشتا جةماوةر
و رؤذنامةنووسانيش لةسةر وةآلمةكان كؤك نني.21
ثوختةي بايةخي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري لةضةند خالَيَكدا:22
 -1بةشيَكة لة كاري ضاوديَريكردن كة دةتوانيَت رايطشيت دروستبكات ئةطةر ثالَثشيت اليةنة سياسييةكاني
لةطةلَدا بيَت
 -2دةتوانيَت تاوانةكان بةطشيت ئاشكرا بكات ضونكة تواناي لةرِادةبةدةري هةية لة بةستنةوةي تاوانباران
بةتاوانةكانيانةوة.
 -3ئامرازيكي زؤرباشة بؤ طةيشنت بةراستييةكان (لةسةرضاوة رةسةنةكانيانةوة) هةروةها وةستانةوة بةرامبةر
راسيت و ناراسيت زانياريانةكان.
 -4وةك ناوةنديَكي زانياري دةزطاكان واية بؤ كردنةوةي ليَثيَضينةوة لة هةر كةموكورتيي وطةندةلَييةكي دارايي و
بةرِيَوةبردن.
 -5ويذداني كاري رِؤذنامةوانيية ،رؤذنامةنووسة بةناوبانطةكاني وةك سيمور هريش) داهاتووي كاري رؤذنامةوانيي
لةم جؤرةدا دةبيننةوة ،لةبةر ئةوة ثيَويستة برةو بةم جؤرة لةكاري رِؤذنامةوانيي بدريَت.
سيَيةم :جياوازي نيَوان بابةتةكاني كاري رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري و بابةتةكاني كاري رِؤذنامةواني تةقليدي:
بؤ زياتر تيَطةيشنت لة بايةخي ئيشي بنكؤلَكاري باشرت واية سةرةجنيَك لةو جياوازيانة بدريَت كة لةنيَوان هةردوو
جؤري بنكؤلَكاري و تةقليديدا هةية ،وةك ئةوةي لةخشتةي ذمارة( )1خراوةتة رِوو ،كة لة (دليل شبكة أريج) دا
هاتووة:

23

 21هةمان سةرضاوة ،مارك هانتر ،بيا سورن ،يسرى فودة)2009 ، ،ص17
 22منير أبو راس – ياسر البنا – زاهر البيك ،الصحافة االستقصائيةمفهومها وماهيتها ..نشأتها وتطورها ..عالقتها بالبحث العلمي ،ورقة بحثية
حول ،مقدم ضمن المتطلبات البحثية لمساق" صحافة استقصائية" الجامعة االسالمية -غزة ،كلية اآلداب قسم الصحافة 2012،ل8
 23لةليةن تويَذةرةوة وةرطيَرِاوةتة سةر زماني كوردي :شبكة أريج ،على درب الحقيقة :دليل شبكة أريج للصحافة االستقصائية ،المملكة األردنية
الهاشمية ،2009 ،ل.20 ،19
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خشتةي ذمارة ()1
جياوازي نيَوان كاري رِؤذنامةواني تةقليدي لة رِووي( :شيَوازي طةران و سةرضاوة وئةجنامةكانةوة)

شيَوازي طةرِان و كؤكردنةوةي زانياري
رِؤذنامةواني تةقليدي

رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري

زانياريةكان بةثيَي (رِؤذ ،هةفتة ،مانطانة) كؤدةكريَنةوة زانياريةكان كؤدةكريَنةوة دواي دلَنيابوون لة رِاسيت و
دروسيت و طوجناوييان بالَو دةكريَنةوة
و ثاشان بالَو دةكريَنةوة
بةخيَرايي طةران تةواو دةبيَت ئيدي لةدواي ئةوة هيض طةرِان بةردةوام دةبيَت هةتا ئةو كاتةي كة ضريؤكةكة
تةواو دةبيَت تةنهانةت لةدواي بالَوكردنةوةشي بةردةوام
ئيشيَكي تر لةسةر بابةتةكة ناكريَت
دةبيَت
ضريؤكةكة بةكةمرتين زانياري تةواو دةبيَت ودةكريَت ضريؤكةكة بةدوور و دريَذي باسي رِووداوةكان دةكات
زؤر كورت بيَت

ودةكريَت

ليَدوانةكان جيَيي دؤكيوميَت دةطرنةوة

ليدوانةكان ثيَويستيان بة سةرضاوة هةية كة نكولي ليَ
بكات يان ثشتطريي ليَ بكات

ثةيوةنديدار بةسةرضاوةكانةوة
متمانة كردن بة سةرضاوةي بةدةست هاتوو زؤرجار متمانة نةكردن بةهةموو سةرضاوةكان ضونكة لةوانةية
بةبيَ ثشت راست كردنةوةي

سةرضاوةكان تةزويربن يان لةبةر ئةوة نابيَت هيض باوةرِ
بةكاربهيَنريَت بةبيَ ثشرتِاستكردنةوةي

دةزطا فةرمييةكان بةخؤرِايي زانياري بة رِؤذنامةنووسان دةزطا فةرمييةكان زانياريةكانيان دةشارنةوة ضونكة
دةدةن بؤ جوانكردن يان ريكالمكردن بؤ ئاماجني زؤرجار لةكاتي ئاشكراكردني زانيارييةكاندا كاربةدةستان
دةزطاكةيان

يان دةزطاكة رووبةرِووي مةترسي دةبنةوة

هيض بواريَك بؤ رؤذنامةنووس نةماوةتةوة جطة لةوةي رِؤذنامةنووس بة رِاشاوي تةحةداي هةر طيَرِانةوةي
قسة وليَدواني سةرضاوةي زانياريةكان وةربطريَت ،فةرمي دةكات يان نكولي َل دةكات لةسةر بنةماي ئةو
هةرضةندة لةوانةشة دذي بيَت يان سةرضاوةي ديكةي زانياريانةي كةلةسةرضاوة بيَاليةنةكانةوة وةريان
لةالبيَت كة ثيَضةوانةي ئةوة بلَيَت .

دةطريَت

رِؤذنامةنووس كةميَك لةو زانياريانة بةكاردةهيَنيَت كة رِؤذنامةنووس زانياريي كؤدةكاتةوة ،زياد لةوة بةكاريان
لةناو سةرضاوةكانيدا هاتووة

دةهيَنيَت كة لةناو سةرضاوةي زانياريةكانييدا هاتووة بة
تيَكةلَ كردني بة زانياري نويَ

زؤربةي كاكت سةرضاوةكان زانراوون

زؤربةي كات ناكريَت سةرضاوةكان ئاشكرا بكريَت بةهؤكاري
ثاريَزطاري ليَ كردني .

ئةجنامةكان
بةجؤريَك تةماشاي ئيشي ليَكؤلَينةوةي رِؤذنامةواني دةكريَت رِؤذنامةنوس ئةوة رِةت دةكاتةوة كة جيهان وةك خؤي
وةك ويَنةدانةوةي ئةو جيهانةي كة دةبيَت قةبولَ بكريَت و قةبولَ بكات ،بةلَكو ئاماجني ضريؤكةكةي بريتية لةوةي دزة
رِؤذنامةنووس ئوميَدي ئةوةي نيية بطاتة ئةجناميَك لةوة بة زانياريةكاني بارودؤخيَك بكات و ضاكي بكات يان
زياتر بيَت كةوةرطرةكاني لة هةوالَ و رِووداوةك هةنديَجاريش ئيدانةي بكات رِيَطاي باشرت خباتة رِوو
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ئاطاداربكاتةوة
ثيَوسيت بة بةدواداضوون و هةست و حةماسي كةسيي بةبيَ هةست و حةماسي كةسي رِؤذنامةنووس هةرطيز
رِؤذنامةنووس نيية

ضريؤكةكة تةواو نابيَت

رِؤذنامةنووس هةولَي ئةوة دةدات كة بةثيَي توانا بابةتي رِؤذنامةنووس هةولَي ئةوة دةدات كة دادثةروةر و ووردبيَت
بيَت بةبيَ اليةنطريي هيض اليةنيَكي ضريؤكةكة يان برِياردان لة راسيت ضريؤكةكة  ،ضونكة لةو رِوانطةيةشةوة قورباني و
ثالَةوان و تاوانباراني ضريؤكةك دياري دةكريَت .لةوانةشة
رِؤذنامةنووس برياريَك لةبارةي رِووداوةكةوة بدات

لةسةري

بونيادة دراماييةكة زؤر طرنط نيية وضريؤكةكةش ناطاتة بونيادي ضريؤكة دراماييةكة زؤر طرنطة ضونكة لةو رِيَطايةوة
رِؤذنامةنووس دةطاتة ئةجناميَك
كؤتايي ضونكة هةوالَ بةردةواميي هةية
لةوانةية رؤذنامةنووس تووشي هةلَة ببيَت بةالَم ئةوة شتيَكي هةلَةي رِؤذنامةنووس تووشي ليَثيَضينةوة و سزاي فةرمي و نا
حةمتية و زؤر طرنط نية

فةرمي دةبيَتةوة و لةوانةشة رؤذنامةنووس و دةزطاكةشي
تووشي بيَ متمانةيي بكات

ضوارةم :سودةكاني بةكارهيَناني ميدياي نويَ لةجيَبةجيَكردني بابةتيَكي بنكؤلَكاريدا :24
 -1بةدةستهيَناني زانياري بةئازادي وبةخيَرايي بة ،بةراورد لةطةلَ جؤرةكاني لةدةزطا فةرمي ونافةرمييةكاندا:
ميديايي نويَ بووةتة هؤي دةركةوتين هاوالَتيةكي رِؤذنامةنووس كة ئةوانيش بوونةتة هؤي داناني برِيَكي
زؤر لةزانياري بؤ ئالَوطؤركردني زانيارييةكانيان لةدوو رِووةوة يةكةم وةك بةشداريَكي كارا لةدروستكردني
بابةتة رِؤذنامةوانييةطان ،لةهةمانكاتدا رِيَطةخؤشكردن بؤ طةيشنت بة سةرضاوةكاني زانياري بةبةشداري
ثيَكردني هاوالَتيان لة دروستكردني رِيَطةضارةي كيَشةكان و شيَوازي طةيشنت بةزانيارييةكان ئةوةش
بةبةكار هيَناني ثيَطة وتؤرِةكؤمةالَيةتييةكان.
 -2هاوكاريَكي زؤرباشة بؤ وةرطرتين بريؤكةي نويَ بؤ كاريَكي بنكؤلَكاري :تؤرِة كؤمةالَيةتييةكان بواريَكي بةثيَزي
بريو بؤضوونةكانن ورِؤذنامةنووس لةورِيَطةيةوة دةتوانيَت خالَي دةستثيَكدني بةكاريَكي بنكؤلَكاري دةستثيَ
بكات لةو رِيَشةوة ضاوديَري شيَوازي كارةكةي بكات زؤرجاريش باشرتين بابةت و رِيَطاضارة لةثرسياريَكي نيَو
تؤرةكؤمةالَيةتييةكان بةدةست دةهيَنريَت.
 -3دووبارة ئةجنامدانةوةي كارةكة :لةرِيَي ئةم ميديا نويَيةوة زؤر بةئاساني دةتوانريَت شيَواز و زانياري و داتاي
نوي بؤ بابةتة بنكؤلَكارييةكان زياد بكريَت و بةبةردةواميي رِؤذنامةنووس لةنويَكردنةوةي زانيارييةكانداية
بةئاساني ثةيوةندي كردن بةزؤرينةي هاوالَتيانةوة بةشيَوةيةكي ئاسان و هةرزان و كاتيَكي كةم لةهةر
شويَنيَكي ئةم جيهانة بن
 -4تواناي رِاةربرِيين بةئازادي تيَداية :ئيدي طةيشتؤتة رِادةيةك كة هةموو وةرطريَك دةتوانيَت بريورِاي خؤي
لةسةر بابةتةكان بةئازادي دةربربِيَت وئاويَتةي ببيَت ئةمةش بووةتة هؤي ئةوةي كة رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري
زؤريَك لة زانياري و داتا وبريورِاي نويَ لةكةمرتين ماوةدا خباتة رِوو لةاليةن كؤمةلَيَك خةلَكي ئاساييةوة
 -5تواناي هةلَسةنطاندني بابةتةكان ئاسانرت دةكات :لةوانةية لةرِيَي بالَوكردنةوةي بيَت لةيةكيَك لة تؤرِةكان و
وةرطرتين بريورِاي خةلَك لةسةر ئةو نووسني و بريورِايانة ورِةخنة و هةلَويَستةكانيان بةهةمانشيَوة ،ئةمةش
دةبيَتة هؤي بةرةو ثيَشربدني بابةتةكة وبةثايان طةياندني
 24نهوند القادري عيسى ،سةرضاوةي ثيَشوتر ،ل232-231
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 -6تواناي دةستخستين ئةو بةلَطة ودؤكيوميَنت ورِيَذانةي هةية كة خزمةت بة بابةتي بنكؤلَكاريةكة ئةويش بة
بةكارهيَناني تؤرِةكاني  Facebookيان  Twitterيان  ، YouTubeبةدلَنيايي هيض ليكؤلَينةوةيةكي
بنكؤلَكاري بةبيَ دةرهيَناني رِيَذةو دؤكيوميَنت و داتاو زانياري كؤن و نويَ جيَبةجيَ نابيَت .
بةطشيت ،ئةو كةموكورتيانةي لةميديادا هةية بؤئةوةي ثاريَزطاري لةمتمانةي خؤي بكات ئةوةية كةهةولَ بدات بؤ
داناني ثيَوةريَك بؤ ئةوكاروبارانةي كةثةيوةنديدان بةميدياي بةرثرسيارةوة هةية ،هةروةها كةشوهةوايةكي طوحناو
بؤ ئيش وكاري ميديايي بةرثرسيار فةرهةم بكات.25
ثيَنجةم :ثيَداويسيت وثيَوةرةكاني (رِؤذنامةنووس) ي بنكؤلَكار:
ئةو ثيَوةرانةي بؤ رِؤذنامةنووسيَكي بةرثرسيار دانراوة هةمان ئةو ثيَوةرانةية كة دةشيَت بؤ رِؤذنامةنووسيَكي ئيشي
بنكؤلَكاري دابنريَت ،هاوشيَوةي ئةوةي كة (الغارديت) ) (Lagardetteكاري تيَدا كردووة ،بةليَكؤلَينةوة لةم كارانة:
( )1ليَكؤلَينةوة لةزانياريةكاني ناو سةرضاوةكة )2( ،جياوازيكردن بةرِووني لةنيَوان رِووداو وكؤميَنتدان لةسةري ،
( )3هةروةها زانياريةكان وورد و رِاست واقيعي بن )4( ،و ليَكؤلَينةوةكاني بيَاليةن ودذيةك بن )5( ،ئاماذة
بةسةرضاوةكاني بكات تةنها لةكاتةدا نةبيَت كةثيَويستة ثاريَزطاري ليَبكات)6( ،رِيثؤرتاذ وبةدواداضووني رِةسةن
ئةجنام بدات ،و قايل نةبيت بةوةي كةسةرضاوة فةرميةكان دةيلَيَن )7( ،طفتوطؤ رِيَك خبات ،و ثيَويستة ئةو
طفتوطؤيةش بؤ هةموان كراوة بيَت ،و تةنها بؤ نوخبة قؤرخ نةكريَت ( )8ئةوةش بةهةند وةربطريَت كة كةمينةكان،
وئافرةتان ،وهةذاران ،وثةنابةران...هتد مايف قسة كردنيان هةية )9( ،و رِيَزطرتن لةسةثاندني بنةماكاني طوجناندن،
( )10رِؤذنامةكة ثانتاييةك تةرخان بكات بؤ وةالَمدانةوة ورِاستكردنةوة )11( ،هةروةها بةئاساني هةلَةكاني رِاست
بكاتةوة )12( ،ومايف بةدواداضوون بداتة خويَنةران واليةنة ثةيوةنديدارةكان )13( ،هاوكات بواربدات بةرِؤذنامةكة تا
بةدواي ووردي بابةتةكاندا بطةريَت تةنانةت لةدواي لةدواي بالَوبوونةوةشيان )14( ،رِازامةند بيَت بةهةماهةنطي لةطةلَ
جةماوةرةكةيدا )15( ،لةهةمانكاتدا نابيَ ووتارةكاني لةثيَش بالَوكردنةوةيدا ثيشاني خاوةن رِيكالمةكان بدات)16( ،
خواسيت ئةو ناونيشانانةي هةبيَت كة موخاتةبةي ذيري دةكةن نةك ئةو ناونيشانانةي كةموخاتةبةي غةريزة
وهةلَضوونةكان دةكةن.26
بةشي سيَيةم :بةشي ثراكتيكي تويَذينةوةكةية
رِؤلَ وبايةخي بابةتي رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري لةديدي بةريَوةبةراني دةزطا ميديايية نووسراوةكانةوة
بةشي سيَيةمي تويَذينةوةكة بريتيية ،لة شيكردنةوةي وةالَمي ئةو ثرسيارانة كة تويَذةر لة ضوارضيَوةي فؤرميَكي
رِاثرسي ئاراستةي بةرِيَوةبةراني دةزطا ميديايية نووسراوةكاني (شاري سليَماني) كردووة ،لةبةرواري (– 2016/1/15

 ) 2016/5/20كةثيَك هاتوون لة هةريةك لة :لةبةرِيَوةبةري ئةم دةزطاميدياييانة(:رِؤذنامةي كوردستاني نويَ،
رِؤذنامةي هاوالَتي ،رِؤذنامةي ذيانةوة ،رِؤذنامةي ئاويَنة ،طؤظاري ئايندةسازي ،رِؤذنامةي ضاوديَر ،ئايديا،طؤظاري
بزاف ،طؤظاري ذن ،طؤظاري "اإلنصات املركزي" ،طؤظاري ئايديا ديثلؤماتيك ،رِؤذنامةي طؤرِان ) ،بةمةبةسيت زانيين
بريو رِاي ئةوان سةبارةت بة بايةخي بابةتي بنكؤلَكاري لةناو ئةو طؤظار و رِؤذنامة ضاثكراوانةي لةشاري سليَماني
دةردةضن ،لةم بةشةدا ئةو وةالَمانة دةخريَنة رِوو.
 25نهوند القادري عيسى ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل224
 26نهوةند القادري عيسى ،سةرضاوةي ثيَشوو ،ل . 234
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يةكةم :تةمةني سامثلَي تويَذينةوةكة:
سةرةتا ئةوةي تايبةتة بة (تةمةن)ي سامثلَي تويَذينةوةكةوة ،وةك لة شيَوةي ذمارة( )1دةردةكةويَت تةمةنيان،
لةنيَوان ()18-57سالَداية ،بةرِيَذةي  ، %8.3هةروةها رِيَذةي  %16.7تةمةنيانيان  44سالَة ،لةدواي ئةو بةرِيَذةي
 8.35تةمةنيان )31،33،35،40،45،47،48 (:سالَداية ،وةك لةخشتةي ذمارة( )1دةردةكةويَت لةنيوة كةمرتي
سامثلَي .تويَذينةوةكة تةمةنيان لة( )18-31واتة لة تةمةنيَكي طةجنيدان.
شيَوةي ذمارة ()1

تةمةن
18.0
16.0
14.0
10.0
8.0
6.0

Axis Title

12.0

4.0
2.0
0.0

18 31 33 35 40 42 44 45 47 48 57
 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 16.7 8.3 8.3 8.3 8.3ر َيذةي سةدي

دووهةم :ماوةي كاركردني سامثلَي تويَذينةوةكة( :وةك ميدياكارو رؤذنامةنووس):
دواتر ماوةي ئةزمووني كاركردني بةرِيَوةبةراني دةزطا ميديايية نووسراوةكان ،لة دةزطا ميدياييةكاندا وةك
رِؤذنامةنووس و ميدياكار ،لةنيَوان ()6-23سالَة بةم جؤرة :بةرِيَذةي  %25و بةثلةي ()18سالَ كاركردنة ،لةدواي ئةو
بةرِيَذةي  %16.7وبةثلةي دووةم ()10سالَة ،بةثلةي سيَية و بةرِيَذةي  %8.3هةريةك لةتةمةني ئةو بةرِيَوةبةرانة
دةطريَتةوة كة تةمةنياني كاركردنيان وةك رِؤذنامةنووس بريتية لة(6سالَ12 ،سالَ13 ،سالَ15 ،سالَ16 ،سالَ،
20سالَ23 ،سالَ) .خشتةكة ئةوة دةردةخات كةزؤربةي بةرِيَوةبةراني دةزطا ميديايية نووسراوةكان (سامثلَي
تويَذينةوةكة) زياتر لة دةيةيةك ئةزمووني كاركردنيان هةية .تةماشاي شيَوةي ذمارة( )2بكة.
شيَوةي ذمارة ()2

ماوةي كاري ميديايي وةك ميدياكار و رؤذنامةنووس

25.0

30.0
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سيَيةم :ماوةي كاركردني سامثلَي تويَذينةوةكة( :بةريَوةبةري دةزطا ميدياييةكان):
ماوةي ئةزمووني كاركردني بةرِيَوةبةراني دةزطا ميديايية نووسراوةكان ،لة دةزطا ميدياييةكاندا وةك بةرِيَوةبةر
لةنيَوان ()1-18سالَة بةم جؤرة :بةرِيَذةي  %25و بةثلةي يةكةم ()6سالَ كاركردنة ،لةدواي ئةو بةرِيَذةي %8.3
بةثلةي دووةم (1سالَ2 .سالَ3 ،سالَ4 ،سالَ5 ،سالَ7 ،سالَ18 ،سالَ) خشتةكة ئةوة دةردةخات كةزؤربةي
بةرِيَوةبةراني دةزطا ميديايية نووسراوةكان (سامثلَي تويَذينةوةكة) كةتر لة دةيةيةك ئةزمووني كاركردنيان هةية.
لةوانةية ئةمةش ئاماذةيةك بيَت بؤ ئةوةي كة لةناو دةزطاكاندا دةساودةستكردني ثؤسيت بةريَوةبةر جيَبةجيَ
دةكريَت .تةماشاي شيَوةي ذمارة( )3بكة:
شيَوةي ذمارة ()3
ماوةي كاري ميديايي وةك بةرِيَوةبةر
25.0
25.0
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1

10.0
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6

ضوارةم :باري ئابوري بةريَوةبةري دةزطا ميديايية ضاثكراوةكان (سامثلَي تويَذينةوةكة):
سةبارةت بة باري ئابوري سامثلَي تويَذينةوةكة رِيَذةي  %91.7بةثلةي يةكةم لةئاسيت(باش)داية ،هاوكات بةريَذةي
 %8.3بةثلةي دووهةم لةئاستيَكي خراثداية ،ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة باري ئابووري زؤربةي زؤري ،بةريَوةبةراني
دةزطاميديايية نووسراوةكان لةئاسيت باشداية  .تةماشاي شيَوةي ذمارة()4بكة.
شيَوةي ذمارة ()4

باري ئابووري بةريَوةبةراني دةزطا ميدياييةكان
91.7
8.3

100.0

0.0

باش

خراث

ثيَنجةم :ئاراستةي ئةو دةزطا ميدياييانةي كة سامثلي تويَذينةوةكة كاري تيَدا دةكةن:
سةبارةت بةئاراستةي ئةو دةزطا ميدياييانةي كة سامثلي تويَذينةوةكة كاري تيَدا دةكةن ،رِيَذةي  %33.3و
بةيةكساني بؤ هةريةك لة لةدةزطا (حزبي و ئةهلي و "هيرتدا") هاتووة ،ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة بةريَوةبةراني
دةزطا ميدياييةكان بة شيَوةيةكي هاوتةريب كار لة دةزطاكاندا دةكةن( .ئةمةش ئاسايية وضونكة تويَذةر
دابةشكردنى فؤرمةكان وهةلَبذاردنى سامثلَةكةى مةبةستدارة :واتة سامثلَى ريَكخراوى مةبةستدارة) تةماشاي شيَوةي
ذمارة( )5بكة.
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شيَوةي ذمارة ()5

ئاراستةي ئةو دةزطا ميدياييةي بةرِيَوةبةران كاري تيَدا دةكةن
33.3

33.3

33.3

40.0
30.0
20.0
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0.0

هيرت (ريَخراو)

ئةهلي

حزبي

شةشةم :طواستنةوة يان وةرضةرخاني بةرِيَوةبةراني دةزطا ميديايية ضاثكراوةكان (سامثلَي تويَذينةوةكة):
سةبارةت بةوةي كة ئايا ئةم بةرِيَوةبةرانة لةتةمةني كاري بةرِيَوةبةريياندا ،طواستنةوة يان وةرضةرخانيَكيان
كردووة ،رِيَذةي  66.7و بةثلةي يةكةم بة (بةلَيَ) وةالَميان داوةتةوةو رِيَذةي  %33.3بة (نةخيَر) وةالَميان
داوةتةوة ،ئةمةش ئاماذةية بؤ ئةوةي كة ئاسيت بريكردنةوةي ئةم بةرِيَوةبةرانة طؤرِنكاري بةسةردا هاتووة.
تةماشاي شيَوةي ذمارة()6بكة.
شيَوةي ذمارة ()6
طواستنةوة يان وةرضةرخاني بةريَوةبةران ،لة بةرِيَوةبردني كاري
ميديايياندا

66.7

100.0

33.3

50.0
0.0

نةخيَر

بةلَآ

حةوتةم :لةئةطةري بووني طواستنةوة يان وةرضةرخاندا (بةض ئاراستةيةك بووة):
وةك لةشيَوةي ذمارة( )7دةردةكةويَت بةرِيَذةي  %30بةثلةي يةكةم طؤرِانكاري و وةرضةرخان لة طؤظارو رِؤذنامة
ئةهلييةكانةوة بةرةو حزبييةكان بووة ،لةدواي ئةو بةثلةي دووةم و بةرِيَذةي  %23.24برِطةي (هيرت) هاتوو ئيَمة
نازايني كة بةض ئاراستةيةك ئةو طؤرانكاريي و وةرضةرخان ورِوويداوة ،هاوكات بةثلةي سيَيةميش بةرِيَذةي %20
لةفةرمييةوة بؤ حزبي بووة ،بةرِيَذةي  %13بةيةكساني بةثلةي ضوارةم بؤ هةريةك لةم دو هةلَبذاردةية ووة(لة
حزبييةوة بؤ فةرمي ،لةحزبييةوة بؤ ئةهلي) ،لةبةرامبةردا هيض جؤرة طواستنةوة و وةرضةرخان لة فةرمييةوة بؤ
ئةهلي و لة ئةهلييةوة بؤ فةرمي نةكراوة.
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شيَوةي ذمارة ()7

ئاراستةي طواستنةوة يان وةرضةرخاني بةرِيَوةبةري دةزطا
ميديايية ضاثكراوةكان
دووبارة بونةوة

ريَذةي سةدي
100

00

00

13.33 6 20
4

30
23.34
13.33
9
7
4

30

هةشتةم :ئةطةر هةر جؤريَك لةم جؤرة طواستنةوانة بووني هةية ،هؤكارةكةي بؤ ضي دةطةرِيَنيتةوة؟
بريورِايان بةم جؤرة بوو :رِيَذةي  %66.7بريورِايان وابوو كة ئةطةر راطةياندن بؤ حزبيك يان كؤمةلَيَك بوو ئةوا سود
ناطةيةنيت و زياتر ضةقبةستوو دةبيت بةالَم كاتآ بؤ طشيت بيت ئةوا زياتر سود دةطةيةنيَت لةبةر ئةوة ئايندة طؤرا
لة رؤذنامةيةكي نوخبةوة بؤ طؤظاريَكي رؤشنبريي طشيت ،هاوكات رِيَذةي  %8.3هؤكاري طواستنةوةكةيان بةم جؤرة
خستةرِوو :بةو ثيَيةي رؤذنامةي ضاوديَر خاوةني ئيمتيازةكةي (م.ب) كةئةندامي مةكتةبى سياسي (ي) وا هةست
دةكريت يان وا دةبيندريَت كة فؤرميَكي حزبي هةبيت بةالم لة راستيدا ئةمة ثيضةوانةكةي بووني هةية بؤية من
لةماوةي  5سالي كاركردمن هةولي تةواوم داوة كة ئةم تيَروانينة كال بكةمةوة بةوةي رؤذنامةي ضاوديَر فؤرميَكي
حزبي نةبيت واتة زياتر هةولي ئةوةم داوة كة بةرةو ستايلي رؤذنامةطةري ئةهلي هةنطاو بنيَت بؤية زؤركارمان لةسةر
فراوانكردني و ثانتايي ئازادي رادةربرين كردوة كة ئةمةش طروثيكي رؤذنامةطةري ئةهلية.
هةروةها بةهةمان رِيَذة  %8.3هؤكارةكةيان بؤ ئةوة طةرِاندةوة كة بروا بوونيان بة سةربةخؤيي كاركردن لة ميديا
لة ثيَناو طةياندني ثةيامي دةزطاكةدا ،بةهةمان رِيَذة ثيَيان وابوو كة لة بنضينةدا كاري ميديايي لة حزبدا وكو
ئةركيَكي حزب ،كاركردن لة اعالمي حكومةت وةكو ئةزموونيَك بووة لةبواري طةياندني راستيةكان ،لة راطةياندني
27
ئةهلي بؤ ئةوة بووة كة وةك رذنامةنوساني سةربةخؤش ئةزموومنان هةبيَت .
دةيةم :سةبارةت بة بايةخي بابةتي بنكؤلَكاري لةناو ضاثكراوة كوردييةكاندا لةديدي بةرِيَوةبةرانةوي دةزطا
ميديايية ضاثكراوةكانةوة :
هاوكات بريورِاي ئةوان سةبارةت بة بايةخي بابةتي بنكؤلَكاري لةناو طؤظارو رِؤذنامة كوردييةكاني شاري سليَمانييدا،
رِيَذةي  %91.7بةثلةي يةكةم ثيَيان وابوو ،بايةخثيَداني لةئاستيَكي خراثداية ،لةبةرامبةردا رِيَذةي  %8.3بةثلةي

 27خشتةي ئةم ثرسيارة و هةنديَك لة ثرسيارةكاني ديكة لةبةر زؤري دانةنراوة ،واتة بؤ كورتكردنةوةي تويَذينةوةكةية.
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دووهةم ثيَيان واية كة لة ئاستيَكي باشداية .ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَت كة زؤربةي زؤري سامثلَي تويَذينةوةكة كؤكن
لةسةر ئةوةي كة بايةخةكةي لةئاستيَكي خراثداية .تةماشاي شيَوةي ذمارة()8بكة:
شيَوةي ذمارة ()8
بايةخي كاري بابةتي بنكؤلَكاري لة ناو ضاثكراوةكاني شاري
سليَماني لةديدي بةريوةبةرانةوة
91.7
100.0

8.3

50.0
0.0

باش

خراث

يانزة :ئةوانةي ئاسيت بايةخي بابةتي بنكؤلَكاريان بةبةخراث خةمالَندبوو ،بريورِاي خوايان بةم جؤرة خستؤتة رِوو:

 -1لة كؤتا ئةجنامي بنكؤلكاريةكةدا دةركةوتووة كة نةيتوانيوة مةبةسيت تةواو بثيَكيَت

 -2بةهؤي ئةزمووني خؤم لةبواري رؤذنامةنوسي و هةروةها ضاوديَري رؤذنامةكاني دةظةري سليماني
 -3نةبووني سةربةخؤيي بوني تةواو لة ئاراستةي رؤذنامةكاندا.
 -4لةدواي طواستنةوةي هةوالَةكة بةدواداضون نيية تا لةذمارةي داهاتووا وردةكاري ورؤشنايي زياتر خباتة سةر
باسةكة.
 -5بةكاري رؤذنامةواني ميدياكانةوة ديارة كة بةدواداضوني ورد ناكريَت.
 -6لةبةر ئةوةي رؤذنامةواني بنكؤلكاري بة تةواوي دةضيَتة بنجو بنةواني بابةت و روداوةكان ,واتة بةجؤريك لة
جؤرةكان تواناي يةكالكردنةوةي كةييسيَكي هةية ،بةالَم ئةمة حالة لة رؤذنامة كورديةكاندا زؤر كةمة.
 -7لةبةر ئةوةي رؤذنامةواني بنكؤلكاري هيشتا لةكوردستان لةدايك نةبووة هيشتا خودي رؤذنامةكانيشمان بة
ثيكهاتةو هةيكةلي ذانرة رؤذنامةوانيةتةقليديةكان ،كاردةكةن ئةوةي لةكوردستان هةية قؤناغي رؤذنامةواني
ئاسايي تيَنةثةراندووة
 -8هةموو ئةو زانياريانة هةن لة زانياري بن سيَبةر و وةرطرياون نةك بنكؤلكاري  ,كآ دةلَيَت وانية با ئةو زانياريانةي
وةريطراون سةرضاوةي بنكؤلكارةكانيان خباتة رِوو
دووانزة :هاوكات سةبارةت بةوةي كة ئايا بابةتي بنكؤلَكاري لةناو رِؤذنامةواني كورديدا تاض رادةيةك بايةخي ثيَدراوة؟

رِيَذةي  %100ثيَيان وابوو كة تا رِاديةكي (كةم) بايةخي ثيَ دراوة ،هاوكات هؤكارةكةشيان بةم جؤرة خستةرِوو::
 -1ئةو بةربةستانةي كة لة دةزطا رةمسيةكان و دةزطا كؤمةاليةتيةكان دةخيةنة بةردةم كارة رؤذنامةوانيةكان،
ديوي دووةمي بةربةستةكان دةطةريَتةوة بؤ خودي رؤذنامةكان ،بةهؤي ئةوةي دةيانةويَت كةمرتين تيَضوني
هةبيَت بؤية طرنطي بة رؤذنامةواني بنكؤلكاري نادةن
 -2بةهؤي نةبووني رؤذنامةنووسي تايبةت بةو بوارة ،خراثي و ئاست نزمي تواناي رِؤذنامةنوسان
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 -3بروانةبوون بةكارةكة.
 -4تائيستا كاري رؤذنامةواني بنكؤلكاري لة هةريَمدا كةمةو كةتر رؤذنامةنوسان ئارةزوي لةو كارة دةكةن زؤرجار
طرفت بة دواي خؤيدا دةهيَنيَت
 -5رؤتني وكةمي ثرؤفشنالي .
 -6مةترسي ئةم جؤرة لةكاري رؤذنامةواني
 -7لةبةر ئةوةي ئةم جؤرة لةذانةري رؤذنامةواني حةوسةلةي زؤري دةويَت و زؤربةي رؤذنامةنوساني كورد كةم
دةسةلةين
 -8لةبةر ئةوةي زؤرترين رؤذنامةكان سةرقالي كاري هةنوكةيني وكةمرت بري لة ورؤذاندني مةسةلةكان ئةكةنةوة
 -9ئيمكانيةتي دارايي و سةرقالي زؤر وكاتي زؤري دةويَت.
 -10خويَنةري ئةمرؤ هةميشة ثةلة بةندي ئة ئةداتة روداوةكان ،نةك بةدواداضون بؤ ئةجنا م بكات
 -11كةمي ئازادي رؤذنامةواني
 -12نةبووني سةروةري ياسا
 -13كةمي تواناي مادي بةشيَك لة دةزطاكاني راطةياندن ضونكة ئةو جؤرة ئيشة ثيَويسيت بة مةسروفاتي زؤر هةية
 -14ماندويةتي رؤذنامةنووس لة دةست كةوتين زانياري
 -1نةبووني رؤذنامةنووسي بنكؤلكار و رؤذنامةواني بنكؤلكار
 -2نةبووني ضاوديَري بؤ دةست كةووتين هةوال
 -3نةبووني كادري راهيَندراوي بوارةكة.
 -4نةبووني حةزي بةدواداضون.
سيانزة :ئايا دةكريَت يةكيَك لةهؤكارةسةرةكييةكاني كةمي بايةخي بابةتي بنكؤلَكاري لةناو طؤظارو
رِذنامةكوردييةكاندا بؤ كةمتةرخةمي رِؤشنبريان بطةرِيَتةوة(وةك ئةوةي ثةيوةنديدارن بة دارشتنةوةي هزري
كؤمةلَطة)؟
لةسةدا سةد وةالَميان داوةتةوة ،بةرِيَذةي  %50بة  %50بةيةكساني(نيو بةنيو) بؤ هةردوو بذاردةكة ،بريورِايان
وابوو كة بةلَيَ يةكيَك لةهؤكارة سةرةكييةكان كةمرتخةمي رِؤشنبريانة ،لةبةرامبةريشدا نيوةكةي تريان ثيَيان وابوو
كة ئةوان هؤكار نيني .تةماشاي شيَوةي ذمارة()9بكة:
شيَوةي ذمارة ()9
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دةكريَت يةكيَك لةهؤكارة سةرةكيةكان بؤ كةمتةرخةمي و بيَباكي
رِؤشنبريان بطةرِيَتةوة؟
50.0
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نةخيَر

ضواردة :ئةو بةرِيَوةبةرانةي كة وةالَمي (بةلَيَ)يان هةلَبذاردبوو ،هؤكاري بيَباكي وكةمتةرخةمي رِؤشنبريانيان بؤ
ئةمانةي خوارةوة طةرِاندةوة:
 -1رؤشنبرياني ئةمرِؤ ئةوةندةي بايةخ بة تةكنولوجيا دةدةن ،ئةوةندة خؤيان بة ليَكؤلَينةوةيةكي زانستييةوة
خةريك ناكةن كة ثشت بة ئيشي بنكؤلَكاري ببةستيَت .
 -2رؤشنبريان و بذاردةي هةريَم لة قسةكردندا كيَشةمان نية بةالم كاتيَك ديَنة سةر كاركردن بة ئاراستةي
درووستكرني فشاريك يان طؤرانكاريةك هةر زوو لةقسةكان و هةلويستةكان ثاشطةست دةبنةوة
 -3دةرك نةكردن بة طرنطي بةبوارةكة و ئةم شيَوازة لةكاري رِؤذنامةواني لة هؤشياركردنةوةي كؤمةلَطةدا
 -4نةبووني هةسيت بةر ثرسياريةتي ض رؤشةنبري و ض نارؤشنبري
 -5ئةوةندة طرنطي بة خؤ رؤشنبريكردن دةدةن كةمرت لةوة طرنطي بة واقعي ذياني خةلك دةدةن
 -6بةكار نةهيَناني فشاري ثيطةي خؤيان بؤ سةر حكومةت و دةزطاكاني دةولةت بؤ طرينطيدان بةو كارة.
ثانزة :هاوكات ئةو بةرِيَوةبةرانةشي كة وةالَمي (نةخيَر)يان هةلَبذاردبوو ،هؤكارةكةيان بؤ ئةمانةي خوارةوة
طةرِاندةوة:
 -1بارودؤخي سياسي ووالَت هةرةشة لة رؤذنامةنووسان دةكات
 -2مةسةلةي كاري بنكؤلكاري ئةم ستايلةي رؤذنامةواني ثةيوةندي بة رؤشنبريانةوة نيية
 -3نةبووني دةزطايةكي تايبةت بة بةرهةم هيَناني كادري ثيشةيي راهيَندراو
 -4لةبةرئةوةي ئةم بابةتة ثةيوةندي بة رؤشنبريانةوة نية ثةيوةندي بة بواري رؤذنامة نوسيةوة هةية
 -5هؤكارةكةي ئةوةية كة ئةم جؤرة كارانة ثيَويسيت بة كات و زانياري و ماندوبوني زؤرة و بة ئاساني
بةدةستةوة نايةت.
شانزة :ئايا دةكريَت يةكيَك لة هؤكارة سةرةكيةكان برييت بيَت لة نةبووني (رِؤذنامةنووس) ي (بنكؤلَكار)
لةهةريَمي كوردستان؟
رِيَذةي  %100بةريَوةبةران ثيَيانوابوو كة بةلَي يةكيَك لةهؤكارة سةرةكييةكاني نةبووني بابةتي بنكؤلَكاري بريتيية
لة نةبووني (رؤذنامةنووس)ي بنكؤلَكاري لةهةريَمي كوردستان .تةماشاي شيَوةي ذمارة()10بكة.
شيَوةي ذمارة()10
)Vol.4 No.2 (April, 2017

acadj@garmian.edu.krd

46

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

مجلة جامعة كرميان

دةكريَت يةكيَك لة هؤكارة سةرةكييةكان برييت بيَت لة
نةبوني (رِؤذنامةنوو) ي بنكؤلَكار؟
ي
بةلَ َ
100

12
دووبارة بونةوة

ريَذةي سةدي

حةظدة :لة ئةطةري هةلَبذاردني وةالَمي ( بةلَآ )دا ،بةرِيَوةبةرةكان هؤكاري نةبووني (رِؤذنامةنووس)ي
بنكؤلكاريان بؤ ئةمانةي خوارةوة طةرِاندةوة( :زياتر لة هةلَبذاردةيةك دياري كراوة).؟
هةريةك لة بةرِيَوةبةرةكان كة هؤكارةكانيان بؤ ئةمانة طةرِاندةوة :بةرِيَذةي  %23.7بةثلةي يةكةم بؤ سلَةمينةوة و
مةترسي رِؤذنامةنووسان ،بةرِيَذةي  %15.38بةثلةي دووهةم بؤ هةريةك لة :كةمي ئازادي رِؤذنامةنووسي و طةيشنت
بةسةرضاوةكاني زانياري ،هةروةها بيَئاطايي دةزطا ميدياييةكان لةبةهاو طرنطي ئيشي بنكؤلَكاري ،بةرِيَذةي %12.82
بةثلةي سيَيةم بؤ هةريةك لة :مةترسي جؤري كارةكة لةطةلَ خراثي بارودؤخي كوردستان و مةترسي لةسةر طياني
رِؤذنامةنووسان ،رِيَذةي  %8.3بةيةكساني بؤ وةالَمي دووان لة بةرِيَوةبةرةكان كةبواري رؤذنامةنوسي كوردي كةم
ئةزموونة وهيشتا نةبؤتة خاوةني نةرينت و تواناي رؤذنامةنووسي ئةمرؤ زياتر بؤ بازار ثةيداكردني سياسي و دارايية و
كةمرت بايةخ بةم بوارة دةدةن الوازي دادوةري و بة دةمنةهاتنةوةى حكومةت ،بةرِيَذةي 7.69بةثلةي ضوارةم بؤ
هةريةك لة :نةبووني خويَنةري ئةم جؤرة بابةتانة لةطة َل نةبووني بياليةني لةناو دةزطا ميدياييةكاندا ،بةرِيَذةي
 %5.12هؤكارةكانيان بؤ هةموو ئةم هةلَبذاردانة طةرِاندةوة.
هةذدة :سةبارةت بةوةشي كة ئايا هةلومةرجي هةريَمي كوردستان و طؤظارو رِؤذنامةكان لةبارن بؤ دروستبوون و
ثيَطةياندني (رِؤذنامةنووس)ي بنكؤلَكار؟
رِيَذةي  %66.7بةثلةي يةكةم بريورِايان وابوو كة بةلَيَ هةلومةرجي هةريَمي كوردستان و دةزطا ميدياييةكان لةبارن
بؤ دروستبووني رِؤذنامةنووسي (بنكؤلَكار) ،لةهةمانكاتدا تةنها رِيَذةي  %33.3ثيَيان وابوو كة نةخيَر هةلومةرجي
هةريَمي كوردستان و دةزطا ميدياييةكان لةبارن نيني بؤ دروستبووني رِؤذنامةنووسي بنكؤلَكاري ،تةماشاي شيَوةي
ذمارة( )11بكة.
شيَوةي ذمارة()11
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ئايا هةل ومةرجي كوردستان و رؤذنامةو طؤظارةكان لةبارن
بؤدروستبوون و ثيَطةياندني (رؤذنامةنووس)ي بنكؤلَكار؟
دووبارة بونةوة

ريَذةي سةدي

100
66.7
33.3
8

4

َ
بةل

نةخيَر

12

Total

نؤزدة :لة ئةطةري هةَبذاردني وةالَمي (بةلَيَ)دا ،بةرِيَوةبةران ثيَيان باش بوو كة لة دةستثيَكي كارةكاندا ئةم
هةوالَنة بدريَت:
 -1ئازادي زياتر بدريَت بةكاري رِؤذنامةنووسي ،شةفافيةت لة كاري حكومةت و ريَخراوو دةزطاكاندا هةبيَت.
-2

كاري رؤذنامةواني خؤي كاريَكي ثر مةترسي و ئاسان نية واتة ئةطةر مبانةويت ضاوديري هةلومةرج بكةين ئةوا
دةبيت ثيشةي رؤذنامةنوسي وةال بنني و وازي ليَبهيَنني ضونكة لة زؤرينةي والَتاني جيهان و كوردستانيش
هةميشة بارودؤج لة خزمةتي ئازادي رؤذنامةنوساندانية بؤية لةطةل هةموو بةربةستةكانيشدا دواجار هةر
دةبيَت ئةجنام بدريَت

-3

-4
-5
-6
-7

-8
-9

رِةخساندني ئازادي رؤذنامةطةريي لة هةموو جيَطايةكي هةريَمي كوردستان و بووني ياساي كاري
رؤذنامةنووسي بووني ثرؤسةي دميوكراتي كوردستان(تارادةيةك).
رؤذنامةنووس ئةوةبسةمليَنيت كارةكةي بؤ خزمةتكردنة نةك ناوزراندن و خؤناساندن يان لة كؤل خؤكردنةوة
كؤمةلطا هؤشيار بكريَتةوة بؤ وةرطرتين ئةوكارة
ئاسانكردني طةيشنت بة سةرضاوةكاني هةوا َل
ئةطةرضي دادطاكان الوازن لةو بوارةدا بةالَم حكومراني نةطةيشتؤتة دكتاتؤري رةها لةهةريَمي كوردستان
ضةندين كةموكوري و دؤسييةي طةندةلي هةية لة بار بؤ ئةو كارة.
بري داراي رؤذنامةنسي بة تةواوي باش بكريَت وسياسةتي سازاندني رؤذنامةنووسي طؤرانكاري بةسةردابيَت
ئامادةكردن و ثيَطةياندني رؤذنامةنوسي بنكؤلكار ،كردنةوةي خولي تايبةت بة تيَطةياندني رؤذنامة نووسان

رابهيَندريَت بؤ ئةو بوارة .
 -10مةترسي و ترسي رؤذنامةنووسان برةويَريَتةوة.
 -11كةنالَةكاني راكةياندن ساالَنة برِيَك ثارة بؤ ئةو ئيشة تةرخان بكةن
 -12ثيَداضوونةوةي ئازادي رؤذنامةواني (ياساكة)
 -13ناوةندي زانكؤ ليَكؤلينةوة لةسةر ئةم ذةنرة بكةن
 -14ياساي مايف بةدةستهيَناني زانياري ئةكتظ بكريَت
 -15حكومةتي هةريَم ودةزطاي ثةيوةندي دارةكان ياساي ثيداني زانياري تةفعيل بكريَت
 -16زيادكردني قةرةبووي ثيشةيي (خطورة العمل ) بؤ رؤذنامةنووسي
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 -17كاركردن بؤ ئاواالكردني دةزطاكاني كةيشنت بة زانياري
 -18كردنةوةي ثةناليَك لة نيوان دةسةالتي تةنفيزي و تةشريعي دادوةري و رؤذنامةنوساني بنكؤلكار بؤ هةماهنكي
و كاري ثيكةوةيي
بيست :لة ئةطةري هةلَبذاردني وةالَمي (نةخيَر)دا ،نةبووني ئةو هةلومةرجانةيان بؤ ئةم هؤكارانة طةراندةوة:
 -1تةبةنيكردني طةندةلي لةطةلَ شاردنةوةي زانياريةكان.
 -2سانسؤر و بووني هةرةشة لةسةر رؤذنامة نووسان.
 -3خراثي بارو دؤخي ئابووري بةشيكي زؤري دةزطا ميدياييةكان توشي داخستين بونةتةوة \ لةبةر زؤري
زةمحةتة لةم بارودؤخةدا دةزطاكان ببري لةم جؤرة لةكاري رؤذنامةواني بكةنةوة  ,بةو ثيَييةي كاري
رؤذنامةواني بنكؤلكاري بة دواداضووني زؤري دةويَت كة بوجةييةكي طةورةي ثيويستة
 -4طويَثيَنةداني دةسةالَت بؤ كاري رؤذنامةواني تا ئةمرؤ لةكوردستاندا رؤذنامةطةري بةطشيت نةبووةتة
دةسةالَتي ضوارةم .
 -5ميدياكان بةشيَكيان ثابةندن بة ئةجيَنداي حزبيةوة و ئةم جؤرة كارانةيان ناويَت ،بةشيَكيشيان تواناي
مادي و مرؤييان سنوردارة بؤ ئةجنامداني ئةم جؤرة لةكاري رؤذنامةواني وثيَطةياندني رؤذنامةنوسي
بنكؤلكار
بيست ويةك :سةبارةت بةوةشي كة ئايا بايةخدان بةئيشي بنكؤلَكاري وطةشةكردني دةبيَتة مايةي طةشةكردن و
هةستانةوةي رِؤذنامةي ضاثكراو لةهةريَمي كوردستاندا؟
لةوةالَمدا رِيَذةي  %100لةبةرِيَوةبةران ثيَيان وابوو كة بةلَي بايةخدان بةئيشي بنكؤلَكاري وطةشةكردني لةدةزطا
ميديايية ضاثكراوةكاندا دةبيَتة مايةي طةشةكردن و هةستانةوةي رِؤذنامةي ضاثكراو لةهةريَمي كوردستاندا.
بيست ودوو :لةئةطةري هةلَبذاردني وةالَمي (بةلَي)دا ،ئةو اليةنة ثةيوةنديدارانة كيَن كة دةتوانن طةشة بة ئةم
رِؤلَة بدةن و بةرجةستةي بكةن؟
لةشيَوةي ذمارة( )12ئةوة رِوون دةبيَتةوة كة بةرِيَوةبةري دةزطا ميديايية ضاثكراوةكان بةرِيَذةي %21.21
بةثلةي يةكةم بةرثرسياريَيت طةشةكردني بابةتي بنكؤلَكاري لةطؤظار و رؤذنامةكاندا دةخةنة ئةستؤي (دةزطا
ميدياييةكان) ،لةدواي ئةو بةرِيَذةي  %18.18بةثلةي دووةم بةرثرسياريَيت دةخةنة ئةستؤي حكومةت ،هاوكات
بةرِيَذةي  %15.15و بةثلةي سيَيةم و بةيةكساني بةرثرسياريَيت دةخةنة ئةستؤي هةريةك لة (زانكؤ و
ثةميانطةكان(ناوةندي ئةكادميي) ،خودي رؤذنامةنووس و رؤذنامةو طؤظارةكان ،لةدواي ئةوان بةرِيَذةي %9.09

بةثلةي ضوارةم بةرثرسياريَيت دةخةنة ئةستؤي هةريةك لة(دةزطا ئةمنييةكان ،سةنديكاي رؤذنامةنووسان،،
ناوةندي كؤمةالَيةتي وكؤمةلَطة ،ريكخراوة مةدةنييةكان ، )،لةبةرامبةردا رِيَذةي  %6.06لة ثلةي ضوارةمدا
بةرثرسيارييت ئةخةنة ئةستؤي وةزارةتي رؤشنبريي ،بةالَم تةنها رِيَذةي  %3.3ي بةريَوةبةران طةشةكردني بابةتي
بنكؤلَكاري دةخةنة ئةستؤي خويَنةران..
شيَوةي ذمارة ()12
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ئةو اليةنة بةرثرسيارانةي كة دةتوانن طةشة بةرِؤلَي رِؤذنامةواني
بنكؤلَكاري بدةن و بةرجةستةي بكةن
ريَذةي سةدي

100

دووبارة بونةوة

18.18
15.15 15.15 9.09 21.21
7
6 9.093 9.093
5
5
3

33
3.031 6.062 9.093

بيست سيَ :دةبيَت ضي بكريَت بؤ ئةوةي ئةم ذانرة لةناو رِؤذنامةواني كورديدا حزوري هةبيَت؟
هاوكات بؤ ئةوةي ئةم ذانرة حزووري هةبيَت رِيَذةي  %66.67بةثلةي يةكةم بةرِيَوةبةري دةزطا ميدياييةكان ثيَيان
وابوو كردنةوةي خول بؤ ثيَطةياندني رِؤذنامةنوسان  ،هةروةها بةرِيَذةي  %33.33بةثلةي دووةم ئةوةيان ثيَ باش
بوو كة فشار لةسةر دةزطا ميدياييةكان دروست بكريَت بؤ تةرخانكردني الثةرِةيةك لةناو رِؤذنامةكاندا بؤ بابةتي
بنكؤلَكاري.تةماشاي شيَوةي ذمارة ()13بكة:
شيَوةي ذمارة ()13

دةبيَت ضي بكةن بؤ ئةوةي ئةم ذانرة لةناو رِؤذنامةواني
كورديدا حزوري هةبيَت؟
ريَذةي سةدي

33.33

66.67

دروست كردني فشار لةسةر

(كردنةوةي خول بؤ ثيَطةياندني

دةزطا ميدياييةكان بؤ تةرخان

رِؤذنامةنووساني بنكؤلَكار□)

كردني الثةرِةيةك لةناو
رِؤذنامةكاندا بؤ بابةتي
بنكؤلَكاري

بيست وضوار :بؤ ئةوةي بابةتي بنكؤلَكاري لةناو طؤظار و رِؤذنامةكاندا حزوريان هةبيَت بةرِيَوةبةران هةبيَت ئةم
ثيَشنيارانةيان خستةرِوو:
 -1بةرطريكردن لة رؤذنامةنوساني بنكؤلكارو فشار خستنةسةر دةزطا رةمسيةكان بؤ ثاراستين طياني رؤذنامة
نوساني بنكؤلكار
 -2طرنطي دان بة رؤذنامةنوسي بنكؤلكار (ثاداش كردني)
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هاوكات لة خانةي ئازاددا ضةند ثيَشنياريَكي ديكةيان خستةرِوو لةوانة :لةناوبردني طةندةلي و سةروةركردني
ياساو يةكساني لةبةردةمي ياساد ،دروست كردني فشار لةسةر اليةني ثةيوةنديدار ،دروستكردني متمانةيي بةهيَز
لةنيوان رؤذنامةنووسان و دةزطا ميدياييةكان وخةلكدا ،فةراهةنكردني بودجةي تايبةت بؤ كاري رؤذنامةواني
بنكؤلكار ،فشار لةسةر دةسةالتي تةنفيزيو تةشريعي و خؤجيَيةتي و دادوةري بؤ طرينطيدان بةراثؤرتة
بنكؤلكارييةكان.
بيست وثيَنج :بابةتي بنكؤلَكاري تا ض ئاستيَك دةتوانيَت رِؤلَي طةورة ببينيَت؟
وةك لة شيَوةي ذمارة ( )14دةردةكةويَت ،بةثلةي يةكةم و رِيَذةي  %75بةريَوةبةراني دةزط ميديايية ضاثكراوةكان
ثيَيان واية كة :تا ئاسيت ( زؤرباش ) بابةتي بنكؤلَكاري دةتوانيَت رِؤلَي طةورة بينيَت ،هاوكات رِيَذةي %16.7
بةثلةي دووةم ثيَيان واية كة (تارِادةية) دةتوانيَت رِؤلَي طةورة ببينيَت ،هاوكات بةثلةي سيَيةم و بةرِيَذةي %8.3

بريورايان وابوو كة تا رِادةي (باش) دةتوانيَت رِؤلَي طةورة ببينيَت.
شيَوةي ذمارة ()14
بابةتي بنكؤلَكاري تا ض ئاستيَك دةتوانيَت رِؤلَي طةورة
ببينيَت ؟
75.0
16.7

8.3

100.0
0.0

زؤرباش

باش

تارادةيةك

بيست وشةش :لةئةطةري هةلَبذاردني وةالَمي (زؤرباش) دا ،بةريوةبةراني دةزطا ميدياييةكان ئةو رِؤلَي بابةتي
بنكؤلَكاريان لةم خاالَنةدا خستةرِوو:
 -1دياري كردني كةسي تاوانبار لةكةيسة جؤراو جؤرةكان (كؤمةاليةتي ,ئابوري  ,سياسي...هتد)
 -2دياري كردني خةوشةكاني تةندروسيت ئابووري سياسي اليةنة ثةيوةنديدارةكاني هةريَمي كوردستان بؤ
ئةوةي بةرثرسان ناضار بكة
 -3ئاشكرا كردني ئةو نهيَنيانةي يان فاكتةرانةي كة تواناي ئةوةي هةية كة كةيسةكة يةكالبكاتةو
 -4وا لةوةرطر و خويَنةر دةكات كة طرنطي بة خويَندنةوةي كاري بنكؤلكاري بدات
 -5دةرخستين راستيةكان و طةياندني زانياري زياتر بةوةرطر
 -6دروست بووني متمانة و نةماني طومان لةسةر هةوال و راثؤرتة رؤذنامة وانيةكان طةشة كردني زياتري
رؤذنامةي ضاثكراو
 -7هةلدانةوةي دؤسيةكان
 -8ثةردة هةملالني لةسةر راستية شاراوةكان و بةئاطاهينانةوةي راي طشيت و بةرثرسيار كردني دةسةالتةكان
 -9ثشت بةسنت بة بةلطةو راستيةكان
 -10سةربةخؤيي و بياليةني لةكاردا
 -11ئامانج خستنةرِووي ئةو بابةتانةي لةبةرذةوةندي طشتني نةك شةري راطةياندن
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 -12وةرطر و خويَنةر زياتر لة ذانةكاني ديكة برواي بة كار و راثؤرتة بنكؤلكاريةكان هةية ضونكة دةطاتة ئةو
برواية كة زياتر و قولرت بةدواي بابةتةكاندا دةضينة دةطاتة ئةجناميَك
 -13خستنةرووي وردةكاري مةسةلةكان و دياريكردني هؤكارةكاني جؤرة ضيَذيك ئةدات بة خويَنةر كة متابعة
زياتر بكات و بطات بة ئةجنام
 -14ذانرةكاني ديكةي رؤذنامةواني ئةركي طواستنةوةي زانيارييان هةية ،بةالم ئيشي بنكؤلكاري طةيشتة
حقيقةتي تةواو
 -15شةن و كةوكردني ئةو هةوالنةي رؤذانة بالودةكرينةوة طؤشة جياوازةكاني روداوةكانن هولدةدة ئةوة
 -16كاريَكة لة دةزطاي هةنديَك ثرس و دؤسيةي تابيةت دةدات
 -17هةموو ذاندةكان تةواوكاري يةكرتين بةالم ذاندةي بنكؤلكاري ئةزمووني رؤذنامةكة بةرةو قوولبونةوةو
دةولةمةند دةبات و لةكاري رؤذانةي رؤتيين دووري دةخاتةوة
 -18هةروةها دةبيَتة مايةي ناوبانط ثةيداكردن بؤ رؤذنامة و رؤذنامة نوسيش.
بيست و حةوت :سةبارةت بة ئةو بابةتانةي كةطرنطة لةئيشي بنكؤلَكاريدا كاريان لةسةر بكريَت:
بةثيَي شيَوةي ذمارة ( )15بةرِيَذةي  %11.29و بةثلةي يةكةم بةرِيَوةبةري دةزطا ميديايية ضاثكراوةكان ثيَيان
واية كة ئةو بابةتانةي طرنطن و دةكريَت كاري بنكؤلَكارييان لةسةر بكريَت بريتني لة بابةتي كؤمةالَيةتي ،لةدواي ئةو
بةرِيَذةي  %9.67بةثلةي دووةم و بةيةكستاني بؤ هةريةك لةبابةتةكاني(ذينطة ،ثةروةردةو فيَركردن ،سياسي،
ئابووري ،نةوت)  ،ثاشان بةثلةي سيَيةم و بةرِيَذةي  %8.06بةيةكساني بؤ هةريةك لة بابةتةكاني(:دةرووني،
تةندروسيت ،خزمةتطوزاري طشيت) هاوكات رِيَذةي  %6.45بةثلةي ضوارةم بابةتي هونةري و ميوزيكيان بةالوة طرنط
بوو ،لةثلةي ثيَنجةميشدا بةرِيَذةي  %4.83هةموو هةلَبذاردةكانيان بةالوة طرنط بووة.
شيَوةي ذمارة ()15

ئةو بابةتانةي طرنطن و دةكريَت ئيشي بنكؤلَكاريان
لةسةربكريَت
دووبارة بونةوة

ريَذةي سةدي

11.29
9.67
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9.67
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8.06
8.06
7
6.45 6
6
6
6
5
5
4.83 5
4
3

9.67
6
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3

بيست و هةشت :ئايا بابةتي بنكؤلَكاري تواناي ئةوةي هةية طؤرِانكاري دروست بكات؟
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سةبارةت بةو ثرسيارةي كة ئايا بابةتي بنكؤلَكاري تواناي ئةوةي هةية طؤرِانكاري دروست بكات ،رِيَذةي %83.3
بةثلةي يةكةم برِوايان وابوو كةبةلَيَ تواناي ئةوةي هةية طؤرِانكاري دروست بكات ،هاوكات تةنها رِيَذةي %8.3

بةثلةي دووهةم باوةرِيان بةوة نةبوو كة ئيشي بنكؤلَكاري بتوانيَـت طؤرِانكاري دروست بكات .ئةمةش ئاماذةية بؤ
بايةخي ئيشي بنكؤلَكاري لةالي بةريَوةبةراني دةزطا ميديايية ضاثكراوةكان.تةماشاي شيَوةي ذمارة( )16بكة:
شيَوةي ذمارة () 16
ئايا ئيشي بنكؤلَكاري تواناي ئةوةي هةية طؤرانكاري طةورة
دروست بكات؟
83.3
100.0
8.3
0.0

نةخيَر

بةلَآ

بيست و نؤ :لة ئةطةري وةالَمدانةوةي سامثلَي تويَذينةوةكة بة بةبذاردةي (بةلَيَ ) ثوختةي ئةو طؤرِانكاريانة كة
لةئاكامي بووني بابةتي بنكؤلَكارييدا رِؤذنامةو طؤظارةكاندا درووست دةبن بريتني لة:
 -1راثؤرتة بنكؤلكاريةكان دةطاتة ئةجنام لةسةر ئةو بابةتةي كاري لةسةر دةكات .
 -2خوينةر ثةيوةست دةكات بةوةي كة بروايان بةكارة رؤذنامةوانيةكان هةبيت .
 -3راستطؤيي و ثيداني زانياري زياتر دةبيَت.
 -4راسيت روداوةكان.
 -5ئاشكرا كردني ئةو كةسانةي دةستيان هةية لة تاوانةكاني تةندروسيت و كؤمةالَيةتي و ثةروةردةيي
 -6دروستكردني راي طشيت لةسةر بابةتيَك.
 -7ياسا دابندريَت لة ووالتدا بؤ هةنديَك بابةتي كة بنكؤلكاري لةسةر دةكريَت .
 -8بواري رؤذنامةطةري حورمةتيكي طةورةتر ثةيدادةكات.
 -9بةئاطا هيَنانةوةي كؤمةلَطة و ئاطادار كردنةوةى دةزطاي حكوميةكان .
 -10ثيَشكةش كردني ضارةسةر ،بةدةستةوةداني ئةجنام بةشيَوةيةكي زانسيت و بة بةلطةوة.
 -11تيشك خستنةسةر طةندةلَي و ئاشكراكردني ،كاراكردني راي طشيت ،ثاراستين مايف طشيت و ئاسيت
هؤشياري خةلَك بةرامبةر مةسةلَةكان بةرزتر دةكاتةوة.
 -12ريَضكةشكاندن بةرةو ئازادي رؤذنامةنووسي و رادةربرين.
 -13داناني سنوريك بؤ ثاشةطةرداني طةندةلي و وابةستةكرني بةرثرسةكان بةكاري سياسية و خزمةتي
جةماوةر.
 -14طؤرانكاري لة سيستمي حوكم بةرثرسيارييت دةسةالتةكان ئاشكراكردني كةموكورتيةكان بةرثرسةكانيان
يارمةتي داني دادطاي لةدؤسيةكان.
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سي :ئايا طةشةكردني تةكنةلؤذياي نويَي زانييارييةكان كاريطةري ئةريَين هةية لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري لةطؤظار
و رِؤذنامة ضاثكراوةكاندا؟
وةك لة شيَوةي ذمارة ( )17دةردةكةويَت رِيَذةي  %91.7بةثلةي يةكةم باوةرِيان واية كة تةكنةلؤذياي نويَي
زانيارييةكان كاريطةري ئةريَين هةية لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري ،ئةمةش رِيَذةيةكي بةرضاوة ،بةرامبةر بة رِيَذةي
 %8.3باوةرِيان وابوو كة كاريطةري ئةريَين نيية.
شيَوةي ذمارة ()17
طةشةكردني تةكنةلؤجياي نويَي كاريطةري ئةريَين هةية لةسةر ثيَشكةوتين
ئيشي بنكؤلَكاري لة طؤظار و رِِِؤذنامة ضاثكراوةكاندا ؟
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سي و يةك :ئةو بةرِيَوةبةرانةي كة وةالَمي (بةلَيَ))يان هةلَبذاردبوو ،رِيَذةيان  %91.7بةثلةي يةكةم ،ئةو رِؤلَة
ئةريَنيةي كة تةكنةلؤجياي نويَي زانياريةكان دةيبينيَت لةسةرخستين ئيشي بنكؤلَكاري بؤ ئةمانةي خوارةوة
طةراندةوة:
 -1بؤ ثةيداكردني زانياري لةرِيَي ئةو تةكنةلؤجياوة  ،هةروةها كردنةوةي كؤدو نهيَنيةكاني ئةو بابةتانةي
ليَكؤلينةوةي لةسةر دةكريَت.
 -2كارئاساني بؤ طةران بةدواي زانياريدا لة سايت و تؤرة كؤمةاليةتيةكاندا.
 -3بؤ دلَنيابوون لة بةلَطة و فاكتةكان ،هةروةها دةستنةكةوتين بةلَطةي زياتر لةريَي ئةوكةسانةي لة تؤرة
كؤمةاليةتيةكانن و زانياريان هةية لةسةر ئةو بابةتة.
 -4ئاسانكاري و خستنةرووي دياردةكان بة زيندويي نةك بة طيَرِانةوة.
 -5دةكريَت لةسةرةتادا ثيَشكةوتين تةكنةلوجيا خبريَتة خزمةتي رؤذنامةي ضاثكراوةوة لةم ريَطايةشةوة
رؤذنامةكة دةتوانيَت ثةجيي خؤي هةبيَت لة دونياي ئةنتةرنيت و تؤرةكاني سؤشيال ميديا.
 -6تةكنةلؤجيا بووةتة هؤكاري سةرخستين تةواوي زانياري و زانستى بوارة جياوازةكان وة لةبواري
رؤذنامةنوسي بةهةمان شيَوة.
 -7تةكنةلؤجيا و طةياندن دةطاتة زؤربةي شوينة طشتيةكان بةلَام مةرج نية رؤذنامة بطاتة ئةو شويَنانة بؤية
تةكنةلؤجياي طةياندن مةوداي بالوكردنةوة زياتر ئةكات و ئةمةش دةبيتة فشاري زياتر.
 -8ثةرةثيَدان بة هؤشياري كؤمةلَطة كةلَك وةرطرتن لة ئةزمووني كةنالة ميديايية جيهانيةكان لة بواري ئيشي
بنكؤلكاريدا.
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 -9خريايي دروستكردني ثةيوةنديةكان بؤ ئيشي بنكؤلَكاري ،هةروةها ريطاكاني طةيشنت بة ئةو كةسايةتي ئةو
اليةنانةي كة كاري رؤذنامةنووسييان لةسةر دةكريَت.
 -10لةو رِيَطةيةوة ،باشرت زانياريةكان دةطوازريَنةوة ،زانياري زياتر وةردةطرييَت ،بةلَطةي زياتر بةدةست
دةكةويَت
 -11لةرِيَطاي ئاميَرةكاني تؤماركردن و ويَنةطرتنةوة بة شيَوةيةكي ئاسانرت هةوا َل و دؤكيوميَنتةكان دةست
دةكةون و طفتوطؤ دروست دةكريَت .
هاوكات ئةوانةشي وةالَمي (نةخيَر)يان هةلَبذاردبوو ،رِيَذةيان  %8.3بةثلةي دووةم بوو ،ئةو رِؤلَة نةريَنيةي كة
تةكنةلؤجياي نويَي زانياريةكان دةيبينيَت لةثةك خستين ئيشي بنكؤلَكاري بؤ ئةوة طةرِاندةوة كة بةكارهيَناني
تةكنةلؤجيا لةويَنا راستةقينةكةيدا دةتوانيَت رؤىل شيَولندن ببينيَت.
سي و دوو :ثلةبةندي بةريَوةبةراني دةزطا ميدياييةكان بؤ ئةو طؤظار و رِؤذنامانةي لةشاري سليَمانيدا زياتر كار
لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري دةكةن:28
بةثيَي ئةو ثلةبةندييةي كة بةرِيَوةبةراني دةزطا ضاثكراوةكان دايانناوة بؤ ئةو رِؤذنامةو طؤظارانةي لةسنوري شاري
سليَماني كاريان لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري كردووة ،بةم شيَوةية بوو :رِيَذةي%32بةثلةي يةكةم رِؤذنامةي ئاويَنة
بووة ،بةرِيَذةي  %28وبةثلةي دووةم رِؤذنامةي هاوالَتي بووة ،بةرِيَذةي  %13و بةثلةي سيَيةم رِؤذنامةي
كوردستاني نويَ بووة ،بةرِيَذةي  %8و بةيةكساني وبةثلةي سيَيةم بؤ هةريةك لة هةلَبذاردةي(طؤظاري لظني و
هةموويان وةك يةكن) ،دواي ئةوان بةرِيَذةي  %4بةثلةي ضوارةم ،ثيَيان وابووة كة هةريةك لةم طؤظارو رِؤذنامانة
(ضاوديَر،ذيانةوة ،رِووداو) زياتر كاريان لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري كردووة .تةماشاي شيَوةي ذمارة()18بكة.
شيَوةي ذمارة ()18

 28وةالَمي ئةم ثرسيارة لةاليةن بةريَوةبةري دةزطا ميدياييةكانةوة ريزبةندي كراوة ثةيوةندي نيية بة ثرسياري ناو فؤرمي
رِاثرسييةكةوة.
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ئةو رِؤذنامةو طؤظارانةي لةسنوري شاري سليَماني دةردةضن ،كامةيان زياتر كاري لةسةر
بابةتي بنكؤلَكاري كردووة ؟
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سي و سيَ :سةبارةت بة ئةو كةليَنانةي كة بةهؤي نةبووني بابةتي بنكؤلَكارييةوة دروست بووة ،ثوختةي بؤضووني
سامثلَي تويَذينةوةكة بةم جؤرةي خوارةوة بوو:
 -1تارادةيةكي زؤر دةبيَتةهؤي كةم بوونةوةي ريَذةي خويَنةراني رؤذنامة و طؤظارةكان نةماني بايةخيان ،كة
دةبيَتة هؤي نةماني متمانة لةالي خويَنةر.
 -2دةبيَتة هؤي ئةوةي كة مةبةست لة كاري ميديايي تةنها وروذاندني بابةتي طةرم بيَت .
 -3دؤسيةي طةندةلَي ئابوري و خزمةتطوزارييةكان كةمرت تيشكي دةخريَتةسةر.
 -4نةطةيشنت بةراسيت روداوةكان.
 -5كةمي توانا بة قايل كردني خويَنةر بةوةى كة بابةتةكان سادةن و بنكؤلي نني ،بةدينةهيَناني رايطشيت.
 -6كةمي شارةزاي لةكاري بنكؤلكاريدا و نةبوني رؤذنامةنوسي ثرؤفشنال.
 -7نةبووني بياليةني تةواو.
 -8بةهةند وةرطرتين بابةتي رؤذنامةكان لةاليةن دةزطا رةمسيةكانةوة.
 -9دةست نةكةوتين زانياري دروست لة اليةن دةزطا فةرميةكانةوة.
 -10زياتر قسة لةسةر دةرةوةي روداوةكان دةكات بةبآ ئةجنام.
 -11نارِاسيت هةوالَ و نةكةيشنت بة كؤتايي روداوةكان.
 -12دروست نةبوني رؤذنامةنوسي بةتواناي بنكؤلكاري ،هاوكات نةماني بايةخ و طرنطي بابةتة رؤذنامةوانيةكان.
 -13زؤري طوآ ثيَدان نةداني اليةنة ثةيوةنديدارةكان بة راثؤرت و بابةتة رؤذنامةوانيةكان.
 -14لة دةستداني ثرؤفشنالي و ميسداقيةت.
 -15نةماني ثردي ثةيوةندي لةنيوان هاوالَتي و ميديا.
 -16الداني كةنالة ميديايةكان لة ريَرةوي كاري راستةقينةي خؤيان بةهؤي كةوتنة ذيَر كاريطةري هةنديَك
فاكتةري سياسي و ئاووري و .....هتد.
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دةيةم /ئةجنام و دةرئةجنامةكان:
 -1ئةجنامةكان:
 سةبارةت بة زانيين ئاسيت بايةخي ثيَدان بةبابةتي بنكؤلَكاري لةناو طؤظارو رِؤذنامة كوردييةكاندا  :رِيَذةي %91.7بةرِيَوةبةران ثيَيان وابوو بايةخثيَدان لة ئاستيَكي خراثداية.
 رِيَذةي  %50بةريَوةبةران ثيَيان وابوو كة يةكيَك لةهؤكارة سةرةكييةكان لةنةبووني بابةتي بنكؤلَكاري بؤكةمرتخةمي رِؤشنبريانة دةطةرِيَتةوة ،هاوكات رِيَذةي لةسةدا سةديش يةكيَك لةهؤكارة سةرةكييةكانيشيان بؤ
نةبووني (رؤذنامةنووس)ي بنكؤلَكاري لةهةريَمي كوردستان دةطةريَننةوة.
 رِيَذةي  %66.7بةثلةي يةكةم بريورِايان وابوو كة بةلَيَ هةلومةرجي هةريَمي كوردستان و دةزطا ميدياييةكانلةبارن .
 رِيَذةي  %100لةبةرِيَوةبةران ثيَيان وابوو كة بايةخدان بةئيشي بنكؤلَكاري وطةشةكردني لةدةزطا ميدياييةضاثكراوةكاندا دةبيَتة مايةي طةشةكردن و هةستانةوةي رِؤذنامةي ضاثكراو لةهةريَمي كوردستاندا.
 سةبارةت بةوةي كة دةبيَت ضي بكريَت بؤ ئةوةي ئةم ذانرة لةناوكاري رِؤذنامةواني كوردييدا حزووري هةبيَت،رِيَذةي  %66.67بةرِيَوةبةران ثيَيان وابوو :كردنةوةي خول بؤ ثيَطةياندني رِؤذنامةنوسان ،هةروةها بةرِيَذةي
 %33.33بةثلةي دووةم ئةوةيان ثيَ باش بوو كة فشار لةسةر دةزطا ميدياييةكان دروست بكريَت بؤ
تةرخانكردني الثةرِةيةك لةناو رِؤذنامةكاندا بؤ بابةتي بنكؤلَكاري.
 سةبارةت بة دةرخستين ئةو بابةتانةي كةطرنطة لةئيشي بنكؤلَكاريدا كاريان لةسةر بكريَت ،بة رِيَذةي %11.29و بةثلةي يةكةم بريتني لة بابةتي كؤمةالَيةتي ،ثاشان بةرِيَذةي  %9.67بةثلةي دووةم و
بةيةكستاني بؤ هةريةك لةبابةتةكاني(ذينطة ،ثةروةردةو فيَركردن ،سياسي ،ئابووري ،نةوت)  ،ثاشان بةثلةي
سيَيةم و بةرِيَذةي  %8.06بةيةكساني بؤ هةريةك لة بابةتةكاني(:دةرووني ،تةندروسيت ،خزمةتطوزاري
طشيت) هاوكات رِيَذةي  %6.45بةثلةي ضوارةم بابةتي هونةري و ميوزيكيان بةالوة طرنط بوو ،لةثلةي
ثيَنجةميشدا بةرِيَذةي  %4.83هةموو هةلَبذاردةكانيان بةالوة طرنط بووة.
 رِيَذةي  91.7بةثلةي يةكةم باوةرِيان وابوو كة تةكنةلؤذياي نويَي زانيارييةكان كاريطةري ئةريَين هةية لةسةربابةتي بنكؤلَكاري.
 ثلةبةندي ئةو طؤظار و رِؤذنامانةي كة زياتر كاريان لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري كردووة .رِيَذةي  %32بةثلةييةكةم رِؤذنامةي ئاويَنة بووة ،بةرِيَذةي  %28وبةثلةي دووةم رِؤذنامةي هاوالَتي بووة ،بةرِيَذةي  %13و
بةثلةي سيَيةم رِؤذنامةي كوردستاني نويَ بووة ،بةرِيَذةي  %8و بةيةكساني وبةثلةي سيَيةم بؤ هةريةك لة
هةلَبذاردةي(طؤظاري لظني و هةموويان وةك يةكن) ،دواي ئةوان بةرِيَذةي  %4بةثلةي ضوارةم ،ثيَيان وابووة كة
هةريةك لةم طؤظارو رِؤذنامانة (ضاوديَر،ذيانةوة ،رِووداو) زياتر كاريان لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري كردووة.
 -2دةرئةجنامةكان:
 بايةخثيَدان بة ئيشي بنكؤلَكاري لةناوطؤظارو رِؤذنامةكاني هةريَمي كوردستاندا لةئاستيَكي خراثداية. هؤكاري نةبووني بابةتي بنكؤلَكاري لةناو طؤظارو رِؤذنامة ،بةثلةي يةكةم بؤ نةبووني رؤذنامةنووسي بنكؤلَكارو بةثلةي دووةم بؤ كةمتةرخةمي رؤشنبرياني بوارةكة دةطةريَتةوة.
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 هةلومةرجي هةريَمي كوردستان و طؤظارو رِؤذنامةكان كة لةبارة بؤ دروستبوون و ثيَطةياندني (رِؤذنامةنووس)و ئيشي بنكؤلَكاري لةهةريَمي كورستاندا.بايةخدان بةئيشي بنكؤلَكاري وطةشةكردني لةدةزطا ميديايية
ضاثكراوةكاندا دةبيَتة مايةي طةشةكردن و هةستانةوةي رِؤذنامةي ضاثكراو لةهةريَمي كوردستاندا.
 بؤ ئةوةي ئةم ذانرة لةناوكاري رِؤذنامةواني كوردييدا حزووري هةبيَت ،دةبيَت ئةم كارانة بكريَت :خوليثيَطةياندن ،فشار لةسةر دةزطا ميدياييةكان دروست بكريَت بؤ تةرخانكردني الثةرِةيةك لةناو رِؤذنامةكاندا بؤ
بابةتي بنكؤلَكاري.
 ئةو بابةتانةي طرنطة ئيشي بنكؤلَكارييان لةسةر بكريَت :بةثيَي بايةخبةندي بريتني لة :بابةتي كؤمةالَيةتي،ذينطة ،ثةروةردة ،سياسي ،ئابووري ،نةوت ،دةرووني ،تةندروسيت ،خزمةتطوزاري طشيت
 تةكنةلؤذياي نويَي زانيارييةكان كاريطةري ئةريَين هةية لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري ئةو طؤظار و رِؤذنامانةي لةشاري سليَماني دةردةضن و زياتر كار يان لةسةر بابةتي بنكؤلَكاري كردووة بةثيَيريزبةندي بريتني لة( :رِؤذنامةي ئاويَنة ،رِؤذنامةي هاوالَتي ،رِؤذنامةي كوردستاني نويَ ،طؤظاري لظني،
رِؤذنامةي ضاوديَر ،رؤذنامةي ذيانةوة ،رِؤذنامةي رِووداو)
 ئةو كةليَنانةي كة بةهؤي نةبووني بابةتي بنكؤلَكاريي لةناو طؤظارو رِؤذنامةكوردييةكاندا دروست دةبيَت بريتنيلة :كةم بوونةوةي ريَذةي خويَنةراني رؤذنامة و طؤظارةكان  ،نةماني متمانة لةالي خويَنةر  ،نةطةيشنت
بةراسيت روداوةكان ،بةهةند وةرطرتين بابةتي رؤذنامةكان لةاليةن دةزطا رةمسيةكانةوة ،نارِاسيت هةوالَ و
نةكةيشنت بة كؤتايي روداوةكان ،لة دةستداني ثرؤفشنالي و ميسداقيةت ،نةماني ثردي ثةيوةندي لةنيوان
هاوالَتي و ميديا.
يانزة :ثيَشنياز و راسثاردةكان:
 -1رِاسثاردةكان:
 لةبةشي رِاطةياندني كؤليج و ثةميانطاكاني هةريَمدا تويَذينةوةي زانسيت لةئاستيَكي باالَدا لةسةر رِؤلَ و بايةخهةروةها ئةرك و كاريطةرييةكاني بابةتي بنكؤلَكاري بكريَت (ئةوةي تايبةتة بة كةنالَ يان جؤري ثةيام يان
جؤري رؤذنامةنووسان كة لةم باسةدا ثشكي طةورةيان بةركةوتوو لة هؤكارةكاني نةبووني بابةتي بنكؤلَكاري
لةناو طؤظار و رؤذنامةكاندا).
 طرنطي دان بة بابةتي بنكؤلَكاري لة كؤليَج و ثةميانطا تايةتةكان ،كردنةوةي خول بؤ ثيَطةياندني رِؤذنامةنووسانسازداني كيَربكيَي بؤ ئةجنامداني ئيشي بنكؤلَكاري.
 داناني وانةي تايبةت بةبابةتي بنكؤلَكاري و كردنةوةي دةزطايةكي تايبةت بةزانسيت بنكؤلَكاري لةبةشةتايبةتةكان لةزانكؤ و ثةميانطاكاندا بؤ ئامادةكردني رِؤذنامةنووسي ثرؤفيشنالَ لةم بوارةدا كة بتوانيَت
ضارةسةري بابةتة (كؤمةالَيةتي و سياسي و ئابووريي ...هتد) هةستيار و طرنطةكاني كؤمةلَطةكةمان بكات.
 زانكؤ لةبريي ئةوةدابيَت كة ضةند كتيَبيَكي نويَ و ثرِبايةخ لةم بوارةدا وةربطيَرِيَتة سةر زماني كوردي ،ضونكةئةوةي تيَبيين تويَذةرة ،سةرضاوةي كوردي نويَ لةم بوارةدا نيية يان نزيكة لة نةبوون.
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 -2ثيَشنيازةكان:
لةكؤتاييي ئةم تويَذينةوةيةدا تويَذة بة ثيَويسيت دةزانيَت ضةند رِاسثاردةيةك بؤ اليةنة ثةيوةنديدارةكان خباتة رِوو لةوانة:
 ضاثكراوةكاني شاري سليَماني بابةت و ثرسي زؤريان وروذاندووة وذمارةيةكى زؤر لةنووسةرو رِؤذنامةنووسانكاريان تيَدا كردووة ،بةالَم بابةتي بنكؤلَكاري طرنطيةكي ئةوتؤي ثيَ نةدراوة ،لةبةر ئةوة تويَذةر ثيَشنيازي
ئةوةدةكات كة لة دةزطاكان ميدياييةكان ئةم ئةركة بؤ خؤيان زياد بكةن .
 الوازيي بةدي دةكريَت لةدةزطاي رِؤذنامةواني نووسراو لة هةريَمي كوردستاندا/شاري سليَماني ،لةبةر ئةوة دانانيبةشيَك بؤ ضاالككردني ئةم هونةرة زؤرطرنطة ،هةرضةندة وةك بةريَوةبةرةكان باسيان كردووة ليَرة ولةويَ
هةولَيَك هةية بةالَم ناتوانيني بلَيَن لةئاسيت ثيَويسيت بابةتةكان وشيَوازي ثةيرِة كردني ثيَوةرةكاني
كارةكةداية.
 لةبةر ئةوةي كة كاري رِؤذنامةواني بنكؤلَكاري ويذداني هةر كاريَكي رِؤذنامةوانيية ،هاوكات تويَذةران داهاتوويكاري رؤذنامةوانيي لةم جؤرةدا دةبيننةوة ،ثيَويستة لة دةزطاكاني رِاطةياندندا برةو بةم جؤرة لةكاري
رِؤذنامةوانيي بدريَت.
 بةرِيَوةبةراني دةزطا ميديايية ضاثكراوةكان ئازادي زياتر بةكاري رِؤذنامةنووسي بدةن هةروةها رِةخساندنيئازادي رؤذنامةطةريي لة هةموو جيَطايةك و شاريَكي هةريَمي كوردستان ،شةفافيةت لة كاري حكومةت و
ريَكخراو و دةزطاكاندا هةبيَت سةبارةت بة زانياري و وردي لة ثيَداني زانياريي بةرِؤذنامةنووسان
 رؤذنامةنووسان ئةوةبسةمليَنن كة كاري ئةوان بؤ خزمةتكردنة نةك بؤ ناوزراندن و خؤناساندن ،هاوكات باريداراي رؤذنامةنوسي باش بكريَت بؤ ئةوةي بتوانيَت بةئةركي رِاستةقينةي خؤي هةلَبسيَت و بتوانيَت
بةشيَوةيةكي ثيشةييانة بابةتة بنكؤلَكارييةكان بسازيَنيَت.
 ئامادةكردن و ثيَطةياندني رؤذنامةنوسي بنكؤلكار ،كردنةوةي خولي تايبةت بة تيَطةياندني رؤذنامة نووسانرابهيَندريَت بؤ ئةو بوارة ،هةروةها ترسي رؤذنامةنووسان برةويَتةوة ،كةنالَةكاني راكةياندن ساالَنة برِيَك ثارة بؤ
ئةو بابةتانة تةرخان بكةن
 ياساي مايف بةدةستهيَناني زانياري ئةكتظ بكريَت ،حكومةتي هةريَم ودةزطاي ثةيوةنديدارةكان ياساي ثيدانيزانياري تةفعيل بكةن ،كردنةوةي ثةناليَك لة نيوان دةسةالتي تةنفيزي و تةشريعي دادوةري و رؤذنامةنوساني
بنكؤلكار بؤ هةماهةنكي و كاري ثيَكةوةيي.
سةرضاوةكان:
سةرضاوة كوردييةكان:
فةرهةنط:
 -1جةمال عةبدول  ،فةرهةنطى راطةياندن  ،سليَمانى  ،ضاخبانةى شظان .2006 ،
سةرضاوة عةرةبييةكان:
يةكةم :فةرهةنط:

 -1قاموس (المحيط) ،العالمة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،الناشر :مؤسسة الرسالة
للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة :الثامنة.2005 ،
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دووةم :كتيَبةكان:

 -2أشرف صالح،محمود علم الدين،مقدمة في الصحافة،مركزتكنولوجيا التعليم القاهرةطبعةاالولى2004 ،
 -3أميرة الصاوي ،الصحافة االستقصائية برؤية متطورة من منظور صحافة الدقة ،ط( 1القاهرة :المكتب

المصري الحديث.2013 ،
 -4شبكة أريج ،على درب الحقيقة :دليل شبكة أريج للصحافة االستقصائية ،تحرير محمود الزواوي ،ورنا
صباغ( ،عمان :أريج.2009 ،
 -5عبد الحليم حمود(مشرف)،الصحافة االستقصائية الفضيحة الكاملة،ط(1القاهرة:الزهراء لإلعالم العربي،
.2010
 -6عبد العزيز شرف ،المدخل إلى وسائل اإلعالم ،دار الكتاب المصري ،طبعة االولى 1999
 -7على دنيف حسن ،دورالصحافة االستقصائية فى مكافحة الفساد المالى واالدارى الحد من الجريمة المنضمة
،القسم االول (بغداد ،مكتبة الصحافة المستقلة.)2009،
 -8عيسى عبدالباقي،الصحافة االستقصائية:أطر نظرية ونماذج تطبيقية،ط(1القاهرة:للنشروالتوزيع2013 ،
 -9عيسى ي وسف الحسن،الصحافة االستقصائية:مهنة المتاعب واألخطار،ط( 1عمان:دار زهران
للنشروالتوزيع.201 ،
 -10ليلى عبد المجيد ،ومحمود علم الدين ،فن التحرير الصحفي ،ط(1القاهرة :الدار العربية للنشر والتوزيع،
.2012
 -11مارك هانتر ،بيا سورن ،يسرى فودة  ،على درب الحقيقة ،و :غازى مسعود ،القسم االول ( اردن ،المكتبة
الوطنية.2009 ،
 -12محمد منير حجاب  ،المعجم االعالمى  ،القاهرة  ،دار الفجر للنشر والتوزيع .2004 ،
 -13محمود علم الدين ،التحقيق الصحفي كشكل من أشكال التغطية الصحفية التفسيرية واالستقصائية.

المستخلص:
اشار الباحثون في مجال الصحافة االستقصائية ،أن مستقبل العمل االعالمي في نوع االستقصائي ،ألن وجودها
مؤشر حقيقي لنهوض بالمؤسسات االعالمية ،و رغم أن التطورات األخيرة للتكنلوجيا االعالم ،جاءت نتيجة
للعمل االستقصائي والبحوث العميقة ،يصيبنا الدهشة عندما نرى العدد الهائل من المؤسسات االعالمية في اقليم
كوردستان ،ولم نرى اهتمام جاد بالعمل االستقصائي ولم نرى خطوة جادة نحو هذا الموديل من العمل االعالمي
لذلك تبحث موضوع هذه الدراسة الى فرضية مفادها :رغم أن هناك عدد هائل من المطبوعات في أقليم
كوردستان /محافظة السليمانية ،والتي تطرق من خاللها الكتاب والصحفيين الى مجموعة قضايا مهمة ،ولكن حتى
اآلن ال نجد اهتمام جاد بالعمل االستقصائي .من أجل ذلك حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة التطرق الى
الوظائف و أهمية العمل االستقصائي بشكل عام ،وثانيا َ التطرق الى مدى اهتمامات وأهمية الموضوعات
االستقصائية من منظور (مديري المؤسسات االعالمية) في محافظة السليمانية ،حيث عملت الباحثة على استخدام
المنهج الوصفي التحليلي إلستكشاف دور وأهمية الموضوعات ا الستقصائية لدى مديري المؤسسات االعالمية في
محافظة السليمانية  ،واستخدمت الباحثة استمارة استبيانية للوصول الى اهداف البحث ،من خالل توجه مجموعة
من اسئلة الى المبحوثين ،لكي تعرف من خاللها ارائهم/هن حول دور واهمية الموضوعات االستقصاية والتي قد
تكون مشكلة أو تحدي تواجه اليوم العمل اإلعالمي في المؤسسات االعالمية الكوردية.
تفرعت البحث الى ثالثة فصول الرئيسة :تظم الفصل االول :الفصل المنهجي (االهمية ،االشكالية ،االهداف،
الدراسات السابقة ،)..وتظم الفصل الثاني :مبحثين ،تناول المبحث االول (التأريخ ومفهوم و تعريف ،العمل
االستقصائي بشكل عام ،وتناول المبحث الثاني ،الوظائف وأهمية العمل االستقصائي ،و أوجه المقارنة بين
الصحافة االستقصائية والصحافة التقليدية ،وايجابيات االعالم الجديد في العمل االستقصائي ،ومتطلبات الصحفي
االستقصائي ،أما القسم الثالث فقد تظم العمل الميداني ،تحليل وتفسير البيانات واآلراء التى وردت من خالل اجوبة
المبحوثين ،وفي النهاية توصلت الباحثة الى مجموعة من النتائج منها:
 أن مستوى إهتمامات بالعمل االستقصائي في الجرائد والمجالت الكوردية في المحافظة السليمانية فيحالة سيئة
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أن السبب الرئيس في عدم وجود المواضيع األستقصائية في المجالت والجرائد الكوردية .يعود الى عدم
وجود الصحفي األستقصائي و وتقصير المثقفيين/ات.
أن الجرائد والمجالت التي تعمل في حدود محافظة السليمانية ،وكانت فعاالَ في مجال العمل االستقصائي،
كانت بالدرجة االولى على التوالي :ئاوينة ،هاوالتي ،كوردستاني نوي.
الضروف والفرص مفتوحة أمام إنشاء وتفعيل المواضيع اإلستقصائية
لتفعيل دور العمل اإلستقصائي البد العمل على في المجاالت :فتح الدورات التدريبية للصحفيين/ات،
إلزام المؤسسات الصحفية لتخصيص مجال للمواضيع اإلستقصائية.
ان من أهم المواضيع األستقصائية التي البد العمل من أجل تحقيقها ،حسب األهمية هي :المواضيع
اإلجتماعية ،المواض يع البيئية ،المواضيع التربوية ،المواضيع السياسية ،المواضيع اإلقتصادية ،موضع
النفط ،المواضيع النفسية ،المواضيع الصحية ،والخدمات العامة.
ان للتكنلوجيا الحديثة دور اإليجابي في تفعليل المواضيع األستقصائية.
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