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 :ثيَشةكى
و ميةةديا لةةة ئَيسةةتادا رؤَلَيكةةى يةةةكوار طةةةورة و كاريسةةةرى هةيةةة لةسةةةر كؤمةةةَلساكان و بؤتةةة     رؤذنامةطةةةرى

كارةكتةرانةش لةثشت ئةم كارةوةن رؤذنامةنووسانن،  كاركردن ةكى طرنسى رؤذانةى مرؤظةكان. ئةو يثَيداويستي
و  الة رؤذهةآلتي ناوةِراستدا، نةيتوانيوة رَيِرةوَيكي دروست كة لةطةَل ياس َيستاشلةبواري رؤذنامةوانيدا تاوةكو ئ

وةك  شردسةتاني بَيتةةوة ثةةيِرةوبكات، هةةرَيمي كو    هانيةدا ثرةنسيثةكاني كاري رؤذنامةنوسي ض ناوخؤيي يان جي
شةةةوَينانةي كةةةة بةرَيذةيةةةةكي بةرضةةةاو كةةةةناَلي جيةةةاوازي راطةيانةةةدن و رؤذنامةنوسةةةي هةيةةةة،       ةويةةةةكَي  لةةة 
ئاسيت هؤشياري ئةوانةي كة كاريان لةسةر دةكرَيت لةاليةةن رؤذنامةنوسةانةوة، بووةتةة كةارَيكي      ةريشدالةبةرامب

 طياني تَيدةكةوَيت. دانيئاَلؤزو هةندَي  جاريش قورباني
وة، ئاسةةؤيةكي نةةوَيرت لةةةبارةي ئةةازادي و كرانةةةوةي    ة هةةةرَيمي كوردسةةتان لةةة دواي سةةاَلي   هةرضةةةند

تاد لةم هةرَيمةدا نةك ثشيت ثةَي دةبةسةرتَيت، وةك رَيسةة    دن و لَيدان...بةخؤوةبيين، بةآلم تاوةكو ئَيستا تريؤركر
وةك هةِرةشة و  ريشو كوِري و طةندةَليةكان، بةَلكو زؤرجا ةمضارةيةك بؤ رَيسرتن و ثةردة هةَلنةماَلني لةسةر ك

 .هَينرَيتهَيز بةكاردة
ةكانى دذى يسةةةةةبارةت بةةةةة ثَيشةةةةَيلكاري   اثةةةةؤرتكوردسةةةةتان، سةةةةاآلنة دوو رِ  نامةنووسةةةةانىرؤذ سةةةةةنديكاى

كةة   ،مةافى رؤذنامةنووسةان بدودةكاتةةوة   رؤذنامةنووسان لةاليةةن ليذنةةى داكةؤكى لةة ئةازادى رؤذنامةنووسةى و       
 دةكرَيت. رسةرجةم حاَلةتةكانى ثَيشَيلكارى تَييدا تؤما

(ى امةةةبةةةش، لةبةشةةي يةكةمةةدا ضوارضةةَيوةي توَيذينةوةكةةة )ميتؤدتن  سةةَى لةةةئةةةم توَيذينةوةيةةة ثَيكهةةاتووة 
، سنووري توَيذينةوةكةة  رازةكان،توَيذينةوةكة خراوةتةِروو وةك كَيشة، بايةخ، ئامانج، ميتؤدي توَيذينةوةكة، ئام

 ثَيشوو، ثَيناسةكردني ضةم  و زاراوةكان خراونةتةروو. وَيذينةوةكانيت
رؤذنامةنوسةةاني كوردسةةتان لةةةم ثَيناوةشةةدا  ييكاباسةةكردنة لةةة ناسةةاندني سةةةند ،باسةةى يةكةةةم :دووةمبةشةةي 

مَيذووى سةنديكاى رؤذنامةنوسةان )سةةنديكاي ِرؤذنامةنووسةان لةة      ضةم ء ثَيناسةى سةنديكاى رؤذنامةنوسان،
 دةستةي طشيت و ئةركةكاني خراوةتةِروو. كوردستان، انىعرياق وكوردستان و ثَيكهاتةى سةنديكاى رؤذنامةنوس

كةةراون لةوانةةة ) كوشةة ،  امةنوسةةانكةةة دذي رؤذن نتايبةتةةة بةةة ناسةةاندني جةةؤري ثَيشةةَيلكارةكا  ،باسةةى دووةم
دن ،سةوكايةتيثَيكردن، رَيسةرتن لةة كةارى     تريؤركردن، رفاندن، هةِرةشةلَيكردن، زيندانيكردن ،راطةرتن، ةةرامةةكر  

 رؤذنامةنووسى، رَيسةنةدان، لَيدان(.
بةاليةني ثراكتيكي و لةم ثَيناوةشدا، بةهَيلكاري كار لةسةر )ثَيشلكاريةكان بةةثَيي   كراوةتايبةت سَيهةم: بةشى

ثَيي ثارَيزطاكةان و  دا و ئةجنامةدةراني ثَيشةَيلكاري دذي رؤذنامةنوسةان بةة     لةسةاَلي ( راثؤرتةكاني)
كةناَلةةكاني ِراطةيانةةدن و جةةؤري ثَيشةةَيلكاريةكان لةوانةةة كةةةناَلي بينةةراو و بيسةةرتاو وضةةاثكراو، ثاشةةان اليةنةةداري  

 كةناَلةكان و ئاسيت ثَيشَيلكاريةكان وةك كةناَلةكاني ئؤثؤزسيؤن ،كةناَلةكاني دةسةآلت كةناَلة سةربةخؤكان(.
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 كيَشةي تويَذينةوةكة: 1/1

بَيسومان يةكةم و طرنسرتين خاَل بؤ توَيذينةوةيةكي زانسيت، دياريكردنء دةستنيشانكردني كَيشةةية، ضةونكة   
تا بتوانرَيت فاكتةةرو هؤكارةكةاني    ثاش دياريكردني كَيشةكة، دةتوانرَيت بة ئاساني هةست بة طرفتةكان بكةيت،

بزانرَيةةةت، ئةطةةةةرنا ناتوانرَيةةةت بةةةةبَي دةستنيشةةةانكردني كَيشةةةةكان، توَيذينةوةيةةةةكي زانسةةةتىء سةةةةركةوتوو     
 بةرهةمبهَينرَيت.

بابةتي ئةم توَيذينةوةية، لة بووني كَيشةيةك لة هةةرَيمي كوردسةتاندا سةرضةاوةي طرتةووة، كةة بريتييةة لةة        
ي جؤراوجؤر بةرامبةر ِرؤذنامةنووسان، لةاليةن دامةزراوة طشتييةكانى دةسةآلتةوة، بةتايبةتى كَيشةي ثَيشَيلكار

 و دامء دةزطةةا ئةمنيةةةكان. ئةمةةةش لةةة ِرَيزنةةةطرتن لةةة مافةةة ياسةةايىء ثيشةةةييةكانى ِرؤذنامةنووسةةانةوة هةةاتووة
ك بووةتةة ئاسةتةنسى بةةردةم كةارى     ِرؤذنامةنووسةان لةة زيادبووندايةة، بةشةَيوةية     بةرامبةربةردةوام ثَيشَيلكاري 

 رؤذنامةوانى لة كوردستاندا.
واتةةة كَيشةةةي توَيذينةةةوة، كَيشةةةيةكة لةسةةةر هةةةر بابةةةت و دياردةيةةةك كةةة ناِرؤشةةن بَيةةت و ثَيويسةةيت بةةة        

 ِرا و بؤضوون و خوَيندنةوةي جياي بؤ بكرَيت. بؤ ئةوةىشيكردنةوةو ِروونكردنةوة هةبَيت، 
داكةةؤكي لةةةئازادي ِرؤذنامةةةنوويف و مةةام ِرؤذنامةنووسةةان بةةووة، كةةة ِراسةةتةوخؤ     توَيةةذةر، سةةةرؤكي ليذنةةةي  

مامةَلةي لةطةَل كةيسي ِرؤذنامةنووسان و ئةو ثَيشَيلكارييانةي دذيان ئةجنامدراوة كردووة، هةرخؤيشي زؤربةةي  
و كَيشةةو طرفةةت و   ِراثؤرتةةكاني ئةةم ثَيشةَيلكارييانةي ئامةادةكردووة، بؤيةةة لةنزيكةةوة ئاطةادارى بارودؤخةكةيةة       

 هةستثَيكردووة. ىمةترسييةكانيان
 بؤ رونكردنةوةى زياترى كَيشةى توَيذينةوةكة، بة ثَيويستى دةزانني ضةند ثرسيارَي  خبةينةروو

 تاض ئاستَي  جؤرو ِرادةي ثَيشَيلكارييةكان مةترسني لةسةر ِرؤذنامةنوويف و كاري ِرؤذنامةنووسي؟ -1
ِرؤذنامةنووسةي، توانيويةةتي ِرَيسةري لةة ثَيشةَيلكاري بةرامبةةر رؤذنامةنووسةان        تا ض ئاستَي  ياسةاي كةاري    -2
 بكات؟
 ؤكارى ثَيشَيلكارييةكان دةزانرَين؟ئةو كةيف و اليةن و دامةزراوانة كامانةن كة بةه -3
بةةةة ض لةطةةةةَل طةشةةةةكردنى ميةةةديا لةةةةِرووى ضةةةةندايةتى و ضةةةؤنايةتيةوة بةةةارودؤخى رؤذنامةنووسةةةان    -4

 ا رؤيشتوة؟ئاراستةيةكد
 
 بايةخي تويَذينةوةكة: :1/2

 لةرَيى ضةند خاَلَيكةوة بايةخ و طرنسى توَيذينةوةكة دةخةينةروو كة بريتني لة:

دةستنيشةةانكردني يةةةكَي  لةةة طرفةةت و كَيشةةة سةةةرةكييةكاني ِرؤذنامةنووسةةان لةةةناو ذينسةةةي كةةاري         -1
 رَينيية. ِرؤذنامةنووسيدا لة هةرَيمي كوردستان، كة زؤرجار ذينسةيةكي نة
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ئةم توَيذينةوةية ئةوة  دةردةخات، كة ئةم هةةموو ثَيشةَيلكاريية ناكؤكةة لةطةةَل سيسةتمي دسوكراسةي،        -2
 ئازادي كاري ِراطةياندن و ياساكاني كاري ِرؤذنامةنووسيدا، كة لة هةرَيمي كوردستاندا بانسةشةى بؤ دةكرَيت.

يةكي تري زانسيت زياد دةبَيت بةؤ لَيكؤَلينةةوة   طرنسي و بايةخي ئةم توَيذينةوةية لةوةداية، كة سةرضاوة -3
و ذينسةةةةي  لةسةةةةر ثَيشةةةَيلكارييةكان و هؤكارةكةةةاني، كةةةة بةةةة يةةةةكَي  لةةةة خاَلةةةة ئةرَينييةةةةكاني بةةةوار    

ِرؤذنامةنووسةةي دادةنرَيةةت، كةةة توَيذينةةةوةكاني ثَيشةةوو لةةة هؤكةةاري دروسةةتبووني ثَيشةةَيلكارييةكانيان        
 نةكؤَليوةتةوة. 

دةبَيتة سةرضاوةيةكي طرنط بؤ ِرَيكخراوةكاني تايبةت بة داكؤكي لة ِرؤذنامةنووسةان،  ئةم توَيذينةوةية،  -4
و هؤكةاري ثَيشةَيلكارييةكان دةطةةِرَين بةرامبةةر ِرؤذنامةنووسةان لةة        و داتا كة بةدواي كؤكردنةوةي ئامار

 ةتي(.بابةتي )ِرَيكخراوي ِرؤذنامةنووسي بَي سنوور، فيدراسيؤني ِرؤذنامةنووساني نَيودةوَل
كة تةازةترين راثؤرتةة واتةة بةةردةوامي      2113طرنسيةكي  ئةم توَيذينةوة لةوةداية كة تايبةتة بة ساَلي  -5

 كان دةخاتةِروو.ثَيشَيلكارييةرَيذةى 
 

 : ئاماجني تويَذينةوةكة:1/3

توَيذينةوةيةةةكى زانسةةتى و بَياليةنةةة،     ( وةكةةو2113(ى سةةاَلى )12و  11راثؤرتةةةكانى )خسةةتنةِرووى  -1
 تاوةكو ئةوة زياتر ئاشكرابَيت، كة مةترسييةك لةسةر ِرؤذنامةنووسان هةية و رَيسرى ىَل بكرَيت.

كؤكردنةةةوةى زانيةةاري ورد و ديةةاريكردنى مةترسةةييةكان، بةةة مةبةسةةتى بةةةرطرتن بةةةو ثَيشةةَيلكارييانة و  -2
 ي دامودةزطاكاني حكومةتدا لةوبارةيةوة بهَينرَيت.طؤِرانكاري بةسةر هةَلوَيست و بؤضوونةكان

زانيين جؤرو ِرادةي ثَيشَيلكارييةكان و مةترسي لةسةر كاري ِرؤذنامةنووسي ِرؤذنامةنووسان لةة هةةرَيمي    -3
( ي سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردسةتان لةة   2113( ساَلي )12و  11كوردستان، بةثَيي ِراثؤرتةكاني )

دهةؤك، سةلَيماني( بةؤ هةةموو اليةنةةكان، كةة كةاري ميةديايي دةكةةن لةة كةناَلةةكاني            ثارَيزطاي )هةةولَير،  
 ِراطةياندندا.

( ياساى كارى رؤذنامةنووسى، كة ثةيوةستة بة بةةرطرى لةة مافةةكانى    2111(ى ساَلى )35ياساى ذمارة ) -4
َيسةةرى لةةة ة و تةةا ضةةةند توانيويةةةتى ر ورؤذنامةنووسةةان و تاضةةةند مافةةةكانى رؤذنامةنووسةةانى ثاراسةةتو  

 بكات. كان دذى رؤذنامةنووسانثَيشَيلكاريية
 كانن. ثَيشَيلكارييةزانني و ئاشكراكردني ئةو اليةن و دامةزراوانةى هؤكارى  -5
 اليةنةةكانى  زانينى رَيذةى ثَيشَيلكارى لة كةناَلَيكةةوة بةؤ كةةناَلَيكى تةر لةة نَيةوان كةناَلةة جؤراوجؤرةكةانى         -1

 راطةياندندا.
رؤَلةةةى هةيةةةة لةةةة هةَلكشةةةان و داكشةةةانى رَيةةةذةى       َي ابةةةةت و هةلومةةةةرجى سياسةةةى ضةةةةند   و ب وروودا -1

 .كانداثَيشَيلكاريية
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 هؤكارى هةلَبذاردنى بابةت  1/4
هؤكارةكاني بةردةوامي ثَيشَيلكارييةكان، بةتايبةتي تريؤري ِرؤذنامةنووسان، وةك طةورةترين مةترسي   -1

 لة هةَلكشان و داكشانداية.
ي (2111( ساَلي )35ياساكاني تايبةت بة مام ِرؤذنامةنووسان، بةتايبةتي ياساي ذمارة )طرنسينةدان بة  -2

  .ِرؤذنامةطةري لة كوردستان
ئاشكراكردنى هؤكاري ئةوةي كة ِرَيسا و ثَيوةرة نَيودةوَلةتييةكان بؤ ِرَيزطرتن لة ِرؤذنامةنووسان و  -3

 ثيشةكةيان لة هةرَيمي كوردستان كاري ثَيناكرَيت.
يةكي سةرةكى ثةجنةي تؤمةت بؤ دةزطا ئةمنييةكان ِرادةكَيشرَيت، بةو ثَييةى بة ثلةي يةكةم شَيوة -4

 بةرثرسن لةو ثَيشَيلكارييانة.
دةستنيشانكردن و بدوكردنةوة و تؤماركردني ثَيشَيلكارييةكان تاوةكو ئةوة خبرَيتةروو، كة تاضةند   -5

 ثَيشَيلكارييةكان.كاريسةري هةبووة لةسةر كةمكردنةوةي 

 

 ميتؤدي تويَذينةوةكة  1/5
دا ثةيِرةوكراوة شيكردنةوةي ناوةِرؤكي تَيئةم توَيذينةوةية، توَيذينةوةيةكي وةسفي و شيكاريية و  ميتؤدي 

تايبةتن بة ثَيشَيلكاري بةرامبةر ِرؤذنامةنووسان، كة لة ِرابردوودا  بؤ كؤكردنةوةي ئةو ئامارو داتايانةي
 و بةم جؤرة دابةشكراون:داوة انِرووي

 
 (2113(ي سالَي )12و  11يةكةم: طروثى جؤري ثيَشيَلكارييةكان لة رِاثؤرتي )

 تريؤر: ئةجنامدانى تاوانَيكى كوشتنة، جا لةبةر هةر هؤكارَي  بَيت. -1
 دةستسريكردن: طرتنةبةرى شَيوازَيكة بة مةبةستى لَيسةندنةوةى مافى بةرامبةر.  -2
ببَيتة هؤى بدوكردنةوةى تريف و تؤقاندن بؤ زيان طةياندن بة كةسايةتى هةِرةشة: هةر كردارَي    -3

 كةسَي .
 لَيدان: جؤرَيكى فيزيكيية، كة دةبَيتة هؤى زيان طةياندن بة بةشةكانى جةستة.  -4
 سوكايةتى: كةمكردنةوةى بةها، بريوبؤضوون، كةسَيتى و كةرامةتى مرؤظة لةاليةن كةسَيكى ترةوة. -5
 لَيكؤَلينةوةيةكى زؤر توندة، بة مةبةستى لَي ساندنةوةى ئازادي لة كةسى بةرامبةر.ِراطرتن: رَيكارَيكى  -1
رَيسةنةدان: شَيوازَيكى رَيسرية بةهؤى دروستكردنى جؤرةها فشار طريوطرفت لةبةردةم كةسَيكدا   -1

 دروستدةكات.
 نياريةكان.هةوَلي تريؤركردن: هةوَلدانَيكي مةترسيدارة، بة مةبةسيت رَيسةنةدان بة طةيشتنى زا -8
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 دووةم: طروثى سةرضاوةو اليةني ثيَشيلكارييةكان

دةزطاكةةاني ئاسةةايش:  بةشةةَيكة لةةة هَيزةكةةانى وةزارةتةةى نةةاوخؤ و لةةة هةنةةدَي  وآلتيشةةدا سةةةربةخؤن و      -1
 رَيسةثَيدراون بؤ ِروبةِرووبوونةوةى هةركارَي  كة دةوَلةت دةخيوازَيت، يان بة دذى خؤى دةزانَيت.

بةشةةَيكى تايبةةةتن و سةةةر بةةة وةزارةتةةى نةةاوخؤن، ئةةةركيان ثاراسةةتنى حكومةةةت،      دةزطاكةةاني ثةةؤلي :    -2
 و هيض سيستمَيكى سياسى نيية، هَيزَيكى ثؤليسى نةبَيت.  دامودةزطاكانى دةوَلةت و هاووآلتيانة

دادطاكان: سَييةم دةسةآلتى ناو سيستمى سياسى هةموو وآلتَيكة، ئةطةةر سةةربةخؤ بَيةت دةتوانَيةت ِرؤَلةى       -3
 ةرى لة كؤمةَلسةدا هةبَيت.كاريس

و دةزطا ئةمنية جؤراوجؤرةكةانن، كةة هةنةدَي  جةار ناسةراو نةني و        اليةنةكانى تر: هَيزةكانى ثَيشمةرطة -4
 ناسنامةيان ديار نيية.

 
 سيَهةم: طروثى شويَنى )جوطرافى( ثيَشيكارييةكان

لةِرووى ذمارةى دانيشتوان و شاري سلَيماني: طةورةترين ثارَيزطاية لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق  -1
 و هاوسنورة لةطةَل وآلتى ئَيران. ثايتةختى ِرؤشنبرييية

شاري هةولَير: ثايتةختى هةرَيمى كوردستانة، لة دواى سلَيمانى، بة دووةم شارى طةورةى هةرَيمى  -2
 كوردستان دادةنرَيت.

 و هاوسنورة لةطةَل توركيا. شاري دهؤك: سَيهةم شارى هةرَيمى كوردستانة -3
 

 ضوارةم: طروثي كةنالَةكاني رِاطةياندن
و وَينةن، وةك  كةناَلى بينراو: هةموو ئةو كةناآلنة دةطرَيتةوة، كة هةَلسرى تايبةمتةندى جوَلة -1

 تةلةفزيؤن.
 ، وةك راديؤ.نطوَيسرتن بؤكةناَلى بيسرتاو: ئةو كةناآلنة دةطرَيتةوة، كة تةنها  -2
دةطرَيتةوة، كة ضاثدةكرَين، ئيدى ِرؤذانة يان هةفتانة يان و طؤظارى كاةةزى  كةناَلى ضاثكراو: رؤذنامة -3

 مانسانةبن.
 كةناَلي ئؤنالين: وَيب سايت و كةناَلةكانى تر دةطرَيتةوة. -4
 

 ثيَنجةم: طروثي اليةنداري سياسي رِؤذنامةنووسان
دةطرَيتةوة، كةة سةةر بةة    كةناَلةكانى دةسةآلت: هةموو ئةو كةناَلة بينراو، بيسرتاو، ضاثكراو و ئؤنالينانة  -1

 دةسةآلتن، يان ئةو اليةن و هَيزة سياسيانةن كة لة دةسةآلت و حكومةتدان.
كةناَلةكاني ئؤثؤزسيؤن: هةموو ئةو كةناآلنة دةطرَيتةوة، كة سةر بة هَيزة ئؤثؤزسيؤنةكانن و كار لةسةر  -2

 دذايةتى دةسةآلت دةكةن و خاوةن كةناَلى ميديايى جؤراوجؤرن.
ئةةه،، يةان سةةر بةة كؤمثانيةا       ثَييةان دةَلةَين   نة دةطرَيتةوة، كةييا: ئةو كةناَلة ميدياكانبةخؤكةناَلة سةر -3

 يان كةرتى تايبةتن.
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 ئامرازةكاني تويَذينةوةكة: 1/1
  لة:نيلةثَيناو بةديهَينانى ئاماجنةكانى توَيذينةوةكة، ئةو ئامرازانةى بةكارهَينراون بريتي

 

 يةكةم: فؤرمى شيكردنةوة
شةيكردنةوة )االسةتمارة التيلية،(: فؤِرمَيكةة بةةؤ شةيكردنةوةي نةاوةِرؤكي ئةةو راثؤرتانةةى سةةةنديكاى         فةؤرمي  

، لةِرَيسةةةى ازَيكةةةكةةة وةك سةةامثَلى توَيذينةوةكةةة ديةةاريكراون بةةةكارهَينراون. بةوثَييةةةى ئامر    ،ِرؤذنامةنووسةةان
هةواَليانةةى، كةة كراونةتةة سةامثَلى     فؤرمَيكةوة شيكردنةوة بؤ وةسفى ناوةِرؤكء روخسةارى هةةموو ئةةو بابةتةة     

توَيذينةوةكةةة لةماوةيةةةكى ديةةاريكراودا. ئةةةويش دواى ئامةةادةكردنى فةةؤرمَيكى تايبةةةت بةةؤ ئةةةم مةبةسةةتة، كةةة     
(ي 12و  11زؤربةي بِرطةكاني ناو ئةو فؤِرمانة، سةرضةاوةكةي ئةةو حاَلةةت و داتايانةةن، كةة لةة ِراثؤرتةةكاني )       

ةنووسان تؤماركراون، لة بابةةتي )تريؤركةردن، دةسةتسريكردن، هةِرةشةة، لَيةدان،      ي سةنديكاي ِرؤذنام2113ساَلي 
 سوكايةتي ثَيكردن، ِراطرتن، هةوَلى تريؤركردن، ِرَيسةنةدان(، جسة لة ضةند بِرطةيةكي تر كة باسكران.

 

 دووةم: تيَبينيكردن
ِرؤذنامةنووساني نَيودةوَلةتي، ِرَيكخةراوي  توَيذةر لة ِرَيسةي تَيبينيكردن لةو ِراثؤرتانةي لةاليةن فيدراسيؤني 

و زانيارييةان خسةتووةتةِروو، جسةة لةةوةش توَيةذةر       ِرؤذنامةنووسي بَي سنوور و ِراثؤرتةكاني سةةنديكا، كةة داتةا   
شي وةك ِرؤذنامةنووسَي  ماوةي بيست و دوو ساَلة لة بةوارة جؤراوجؤرةكةاني ِرؤذنامةنووسةيدا كةاريكردووة،     خؤ

دوانزة ساَلة لة سةةنديكاي ِرؤذنامةنووسةاني كوردسةتان، سةةرؤكي ليذنةةي داكةؤكي لةة ئةازادي          جيا لةوةي ماوةي
ِرؤذنامةنووسةةي و مةةام ِرؤذنامةنووسةةان بةةووة، كةةة ِراسةةتةوخؤ مامةَلةةةي لةطةةةَل كةيسةةي ِرؤذنامةنووسةةان و ئةةةو   

ةم ثَيشةَيلكارييانةي ئامةادة   هةةر خؤيشةي زؤربةةي ِراثؤرتةةكاني ئة      ثَيشَيلكارييانةي دذيان ئةجنامدراوة كةردووة و 
 هةستثَيكردووة. ىكردووةو لة نزيكةوة كَيشةو طرفت و مةترسييةكانيان

 
 كؤمةلَطةو سامثلَي تويَذينةوةكة:  1/1

( ِراثةؤرت ثَيكهةاتوون و لةة    12كؤمةَلسةي توَيذينةوةكة ئةو راثؤرتانةى سةةنديكاى رؤذنامةنووسةانن كةة لةة )    
كةةؤكي لةةة ئةةازادي ِرؤذنامةنووسةةان و مةةام ِرؤذنامةنووسةةان لةةة سةةةنديكاي    ( ليذنةةةي دا2113تةةا  2118سةةاَلي )

ونةتةوة. ئةو راثؤرتانةش هةر شةش مةانط جارَية  بةة شةَيوةيةكي فةةرمي      اِرؤذنامةنووساني كوردستان بدويكر
ء  لةةةةذَير نةةةاوي )ِرةوشةةةي ِرؤذنامةطةةةةري لةةةة هةةةةرَيمي كوردسةةةتان( سةةةةبارةت بةةةة بةةةارودؤخي ِرؤذنامةنووسةةةان 

يةةدا هةةةموو ثَيشةةَيلكاريية جؤراوجؤرةكةةاني وةك    ِرؤذنامةنووسةةان بدوكردوونةتةةةوة، تيَ  لكارييةكاني دذىثَيشةةَي
)تةةريؤر، دةسةةتسريكردن، هةِرةشةةة، لَيةةدان، سةةوكايةتي، ِراطةةرتن، هةةةوَلى تريؤركةةردن، ِرَيسةنةةةدان( تؤمةةاركراون،        

 وةرطرتوة. 2113لةبةرئةوةي توَيذةر تةنها ساَلي 
، وةكةو تةازةترين ِراثةؤرت وةرطةرياون،     2113(ى سةاَلي  12و  11وةكةش ِراثؤرتةكاني ذمارة )سامثَلي توَيذينة

 .(2113-1-31( تا )2113-1-1لة )، (يةم، كة تايبةتة بة شةش مانسي يةكةمي ئةو ساَلة11ِراثؤرتي )
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( كةة  2113-12-31( تةا ) 2113-1-1لةة )  (يةم، كة تايبةتة بة شةةش مةانسي دووةمةي ئةةو سةاَلة.     12ِراثؤرتي )
ء مةام ِرؤذنامةنووسةاني سةةر بةة سةةنديكاي ِرؤذنامةنووسةان        لةاليةن ليذنةي داكؤكي لة ئازادي ِرؤذنامةنووسي

 .وةرطرياون
(ية، بؤ ئةوة دةطةِرَيتةوة كة ثَيشةرت توَيذينةةوة   2113هؤكاري هةَلبذاردني سامثَلةكةش، كة دوو راثؤرتى ساَلى )

كان بةةةردةوام بةةوون و مةترسةةى تةةريؤر هَيشةةتا هةرةشةةةيةكى   ثَيشةةَيلكارييةلةةة راثةةؤرتى سةةاآلنى ثَيشةةرت كةةراوة و  
طةورةية لةسةر ذيانى رؤذنامةنووسان، جسةلةوةى توَيذينةوةى ساآلنة و بةردةوامى زانكؤكان دةتوانَيت فشةارَي   

 و دةدةنبَيت لةسةر حكومةت كة زانكؤ و اليةنة ئةكادسيةكان طرنسى بة ثرسةى ميةديا و ئةازادى رؤذنامةطةةرى     
 ن بؤ رَيسرتن لةو ثَيشَيلكاريانة.لة هةوَلدا

 
 سنووري تويَذينةوةكة: 1/8 

 ةسةر ئةم بوارة سةرةكييانةدا داِرَيذراوة:لسنووري ئةم توَيذينةوةية، 
سةةنووري جةةوطرام هةةةرَيمي كوردسةةتانة لةةة ثارَيزطاكةةاني     لةةة بةةواري شةةوَين )جوطرافيةةا(: توَيذينةوةكةةة   ( 1

ن و ونةي ِراثؤرت و ئامارةكاني سةنديكا كاري لةسةركردودهؤك(، واتا ئةو سنوورة جوطرافيا)سلَيماني، هةولَيرو 
 يشن.-هةرضةندة راثؤرتةكان داتاكانى ثارَيزطاى كةركوك  لة سنوري هةرَيمي كوردستاندا ئاماذةي ثَيكردوون.

(ي 12و  11(، واتةةةا دوو ِراثةةةؤرتي ) 2113-12-31تةةةا  2113-1-1واتةةةا ) 2113اري كةةةات: سةةةاَلي  ( بةةةو2
و شةةش مةانسي دووةمةي سةاَلي      2113سةنديكاي ِرؤذنامةنووسةاني كوردسةتان بةؤ شةةش مةانسي يةكةةمي سةاَلي        

2113. 
لةةة ِراثؤرتةةةكاني  بابةةةتي )ثَيشةةَيلكاري دذي ِرؤذنامةنووسةةان(، كةةة    بةةةبةةواري بابةةةتي: واتةةة ئامةةاذةكردن    -3
 ( سةنديكاي ِرؤذنامةنووسان كاري لةسةر كراوة.2113( ساَلي )12،11)

 يةةانِراثؤرتةكانةةدا ناويةةان هةةاتووة، ثَيشةةَيلكاري دذ  موو ئةةةو ِرؤذنامةنووسةةانةي كةةة لةةة بةةواري مرؤيةةي: هةةة  -4
 ئةجنامدراوة.

 
 تويَذينةوةكاني ثيَشوو: 1/9
هةةةرَيمي كوردسةةتاندا( نامةيةكةةة لةاليةةةن خوَينةةدكار )ئةةاآل لةةةتي     (  )ذينسةةةي كةةاري ِرؤذنامةنووسةةي لةةة  1

، 2113عةبدولكةريم( ثَيشكةش بة ئةجنومةني سكوَلي زانستة مرؤظايةتييةكاني زانكؤي سلَيماني كراوة لةساَلي 
 ِرؤذنامة./بةشَيكة لة داواكارييةكاني بةدةستهَيناني بِروانامةي ماجستَير لة ِراطةياندن

َيذينةوةكةيةةةدا ميتةةةؤدي ِرووثَيةةةوي بةةةةكارهَيناوة، بةةةة مةبةسةةةيت هَينانةةةةدي ئاماجنةةةةكاني      توَيةةةذةر لةةةة تو 
 توَيذينةوةكةي.

توَيذينةوةكةةةي توَيةةذةر ضةةةند ئامةةاجنَيكي ديةةاريكردووة، وةك: خسةةتنةِرووي ذينسةةةي نَيسةةةتي  و ثةةؤزةتي ي 
 .يةكَيكيانو شيكردنةوةي هةر كاري ِرؤذنامةنووسي لة هةرَيمي كوردستان، بةثَيي ضةندين طؤِراوي جياواز

 طةيشتووة، لةوانة: ضةند ئةجنامَي بة توَيذةر  دواتر
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( خاَلي نَيسةتي  دذي ِرؤذنامةنووسان هةبووة، بةآلم سةاَلي  2112و  2111مانسةكاني ساآلني ) سةرجةم -1
 %(.14,18( حاَلةت واتا )111طةيشتووةتة ) ىِرَيذةكةة و تر بووياز 2111

 َيشَيلكاري بريتيية لة جؤري )سوكايةتيثَيكردني ِرؤذنامةنووسان(.زؤرترين حاَلةتي ث -2
 زؤرترين حاَلةتي نَيسةتي  و ثَيشَيلكاري لة سنوري ثارَيزطاي سلَيماني بووة. -3
 ِرؤذنامةنووسي نَيرينة، لةضاو ِرؤذنامةنووسي مَييينة، زياتر اليةني نَيسةتي يان بةرامبةر تؤمار كراوة. -4

ذينةوةيةةةدا، اليةنةةةة نَيسةةةةتي  و ثؤزةتي ةةةكاني ذينسةةةةي كةةاري ِرؤذنامةنووسةةةي هةرسةةةَي    توَيةةذةر لةةةةم تويَ 
ثارَيزطاكةي هةرَيمي كوردستاني خستووةتةِروو، لة ماوةي سنووري كاتي توَيذينةوةكةدا، كة بريتيية لة هةردوو 

 (.2112و  2111ساَلي )
رَيت، توَيةذةر توَيذينةوةكةةي دابةشةكردووة    ئةم توَيذينةوةية كة هةردوو اليةني تيؤري و مةيةداني لةةخؤدةط  

ئةةةوةي ئاشةةكرا  ،(2112و  2111ني لةةة دوو سةةاَلي )يئةةةو ماوةيةةةي وةريسرتةةووة بةةريت و بةسةةةر ضةةوار بةشةةدا
كةةردووة، كةةةة ِرؤذنامةنووسةةةان لةةة هةةةةرَيمي كوردسةةةتان ِروبةةةِرووي توندوتيةةةذي دةبنةةةةوة لةةة هةةةةموو كةناَلةةةة     

لي و حزبي و ئؤثؤزسيؤنةوة، دذي هةردوو ِرةطةزي )نَير و مَي( لة زؤربةةي  جؤراوجؤرةكاني ِراطةياندندا بة ئةه
 .نناوضةكاني سنووري توَيذينةوةكة، كة )هةولَير و سلَيماني و دهؤك(

توَيةةذةر لةةةةو لَيكؤَلينةةةوة زانسةةةتييةدا ثشةةةيت بةسةةتووة بةةةة ئامةةةاري ثَيشةةَيلكاري و ئامارةكةةةاني )سةةةةنديكاي     
 تةري ميرتؤ(.ِرؤذنامةنووسي كوردستان( و )سةن

، 2119 –( ضيمةن حممد ِرةشيد شةري  )طرفتة ثيشةييةكاني ذناني ِرؤذنامةوان لة هةةرَيمي كوردسةتان(   2
نامةيةةةةكي ماسةةةتةرة لةةةة ِراطةياندنةةةدا، ثَيشكةشةةةي بةشةةةي ِراطةياندن/ِرؤذنامةةةة كةةةراوة، لةةةة سةةةكوَلي زانسةةةتة        

 مرؤظايةتييةكاني زانكؤي سلَيماني.
رهَيناوة بؤ ئةجنامداني ئةم توَيذينةوةية، ضونكة بايةخي تايبةتي خؤيةان هةيةة   توَيذةر ميتؤدي وةسفي بةكا

لةةة بةةواري توَيذينةةةوةي مرؤظايةةةتي، بةتايبةةةتي بةةؤ زانةةيين ِراي خةةةَل  و ئاسةةيت بؤضةةونيان لةةةبارةي هةَلوَيسةةيت  
 دياركراوةوة.

 توَيذةر ضةند ئاماجنَيكي دياريكردووة لة ثَيناو هَينانةديان، لةوانة:
 لة دةزطاي ِرؤذنامةواني ذنان و دةزطا طشتييةكاني تر كردووة. ىبةراوردي طرفتةكاني ذناني ِرؤذنامةوان -1
 بةراوردي ذناني ِرؤذنامةوان لةناو شارةكان و دةرةوةي شارةكان. -2

 توَيذةر لة دةرئةجنامي توَيذينةوةكةي طةيشتووةتة ضةند خاَلَي ، لةوانة:
 .بةكاردةهَينرَين  ثلةو ناوبانطهةندَي  لة ذنان بة مةبةسيت -1
 فشاري دةرووني و توندوتيذي، دةوري لة بةرزترين ئاستداية ِروبةِرووي ذنان دةكرَيت. -2

ةخرَيتةةة سةةةر ِرؤذنامةنووسةةاني ِرةطةةةزي مَييينةةة لةةة كةناَلةةةكاني   كةةة د توَيةةذةر لةةةو طرفتانةةةي كؤَليوةتةةةوة، 
 ثَينج بةشي تيؤري و ثراكتيكيدا. ِراطةياندنداو توَيذينةوةكةي دابةشكردووة بةسةر
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ض ِرؤذنامةةواني ذنةان،    ،باسي لة طرفتةكاني بةردةم ذناني ِرؤذنامةنوويف كردووة، ض ِرؤذنامةةواني تايبةمتةنةد  
بةربةستةكاني بةردةم ذناني ِرؤذنامةوان و ثَيشَيلكاري بةرامبةةريان، كةة تَيةِروانيين نَيسةتي انةةي بؤيةان هةيةة،       

يان هةية لةثاَل بِروا نةبوون بة تواناكاني خؤيةان، واتةا كَيشةةكان، سياسةي و كؤمةآليةةتي و      طرفيت نةبووني ئازاد
 خَيزانني.

توَيذةر ئةوةي خستووةتةِروو، كة ِرؤذنامةنووساني ذن، تووشي كَيشةو طرفت دةبن ، تةنانةت كَيشةيان لةسةر 
 يني( هةية.دةست بردن بؤ هةندَي  بابةت، لةوانة )سياسي، سَيكسي، ئاسايش و ئا

توَيةةذةر ئةوةشةةي خسةةتووةتةِروو، كةةة جيةةاوازي لةةة نَيةةوان ذنةةان و ثيةةاوان لةةة كةةاري ِرؤذنامةنووسةةيدا لةةةبارةي  
 )ثاداشت، ثلة و ئيفاد(ةوة دةكرَيت.

 .بةكاردةهَينرَينتوَيذةر طةيشتووةتة ئةوةي، كة ذناني ِرؤذنامةنوويف ثَيشَيلكاريان بةرامبةر دةكرَيت و 
الس لو  امله  د اسا  ة ميداني ة      ىرها عل  ثاللة )الضغوطاط املهنية علي القائم باالتصال و اامري ناميق عبد( 3

 2112 -ائيتني ضللعاملني فى قناتي كوسا ات و زاكروس الف
تةلةةفزيؤن، كةراوة لةة سةكوَلي      /تَيزَيكي دكتؤراي فةلسةفةية لة ِراطةياندندا، ثَيشةكةش بةة بةشةي ِراطةيانةدن    

ني زانكةةؤي سةةلَيماني، لةةةو فشةةارة نوَييانةةةي كؤَليوةتةةةوة كةةة لةةة هةةةرَيمي كوردسةةتاندا،     زانسةةتة مرؤظايةتييةةةكا
دةكةوَيتة سةر ِراطةياندنكار لة كةناَلة تةلةفزيؤنيية ئامسانييةكان بةطشيت و )كوردسات و زاطرؤيف( بةتايبةةتي،  

ةن، ئةمانةش ضةند كار لةسةةر  باسي لةوةشكردووة كة ِراطةياندنكارانيش ضؤن مامةَلة لةطةَل ئةو فشارانةدا دةك
تواناو ِرةفتاري ثيشةيي ِراطةياندنكاران دةكات لة هةرَيمي كوردستاندا، ضؤنيش وةآلمةي ئةةو فشةارانة دةدةنةةوة،     

 بةتايبةتي لة كةناَلة ئامسانيية ديارةكاني هةرَيمي كوردستاندا.
-11-15كؤَلينةوةكةة بريتييةة لةة )   تَيزةكة لة ضوار بةشي تيؤري و ثراكتيكةي ثَيكهةاتووة، سةنووري كةاتيي ليَ    

( و هةريةك لة كةناَلةة ئامسانييةةكاني )كوردسةات و زاطةرؤيف( سةنووري جةوطرام و       2111-12-11( بؤ )2111
ئةوانةش كة لةو دوو كةناَلةدا ثرؤسةي ثةيوةندي ئةجنامدةدةن، منوونة وةرطرياوةكةي لَيكؤَلينةوةكة بةوون، كةة   

 ( كةيف.211برييت بوون لة )
و جؤراوجؤر لة بةرامبةر  و طةيشتووةتة ئةو ئةجنامةي، كة فشاري زؤر ر ميتؤدي وةسفيي بةكارهَيناوةتوَيذة

ِراطةيانةةدنكاراني ئةةةو دوو كةناَلةةةدا ثةةةيِرةو دةكرَيةةت، بةةةآلم هةةةموو كاتَيةة  نةةاتوانن ِروبةةةِرووي ئةةةو فشةةارانة       
 ي، ئةخالقي و ئابووريي(.بووةستنةوة، لةو فشارانةش )فشاري سياسيي، ياسايي، ثيشةيي، ئاكاري

 بةثَيي بؤضوونةكاني توَيذةر، جياوازي لة نَيوان ئةو فشارانةدا هةية، كة خراونةتة سةر ئةو دوو كةناَلة.
بةرامبةةةر  2113سةةاَلي  12،11ئةةةم لَيكؤَلينةوةيةةةش كاركردنةةة لةسةةةر ئةةةو ثَيشةةَيلكاريانةي كةةة راثةةؤرتي    

ةكان ييلةةةم ثَيناوةشةةدا ئامةةاري وردي هةةةموو جةةؤرة ثَيشةةَيلكار   رؤذنامةنوسةةان لةةة هةةةرَيمي كوردسةةتاندا كةةراوة   
 يان لةسةر ثرؤسةي دسوكراسي.ييةكان و كاريسةريلةطةَل هؤكاري زيادكردني ثَيشَيلكار ،خراوةتةِروو
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 ثيَناسةي ضةمك و زاراوةكان: 1/11
ثَيويسةةت زانةةةراوة   هةنةةدَي  لةةةو ضةةةم  و زاراوة طؤِراوانةةةي لةةة ناونيشةةاني توَيذينةوةكةةةدا هةةاتوون، بةةة         

 ِروونبكرَينةوة، لةوانة:

 
 

ة سةةر كةسةَي  بةؤ ِرَيسةرتن لةة      نة ، كةة دةخريَ نهةموو ئةةو فشةارة فيزيكةي و دةروونييانةة     ثيَشيَلكاري: -1
جَيبةجَيكردني كارةكاني و دروستكردني بةربةست، بة مةبةسةيت سياسةي يةان كؤمةآليةةتي...، يةان بريتييةة لةة        

ِرَيسرتن لة طةيش  بة زانيارييةةكان  و  ئازادي و ماف و ثةالمارداني مافةكاني بةرامبةردوذمنايةتي سنوورةكاني 
 و لَيسةندنةوةي مافةكاني بةرامبةر. و سةرضاوة

كةةرداري ثَيشةةَيلكاري، مامةَلةةةكردن لةطةةةَل كةةاري توندوتيذيةةدا، برينةةداركردن و ئةةةو حاَلةتةةةي كةةة مافَيكةةت   -
 ثَيشَي، بكرَيت.

 (1)دةستدرَيذي، ِرقلَيبوونةوة.، شَيواندن، كةسَيكة لةكاتي نووس  يان ثشوودانداهةَلكوتانة سةر  -
ياخود بريتيية لةة ثَيشةَيلكردن يةان الدان و تَيثةِرانةدنى سةنورى ديةاريكراو، يةان دةسةتدرَيذيكردن، يان...تةاد          

دانى كار و كردةوةيةكة،   لة ضينةكانى ترى كؤمةَلسة، هةروةها ئةجنامرضينَيبةرامبةر خةَلكى بةطشتى، يان هة
كة دةستور، يان ياسا رَيسةى ثَينادات، كةواتة دواجار بريتيية لة دةستوةردان لةمافى بةرامبةر و رَيزنةةطرتن لةة   
 بريوبؤضون و خواست و داواكارى...تاد بةرامبةر، واتة تَيثةِراندنى سنورى ياسايى و ئاكارى، يان مادى بةرامبةر.

ني ةبةرئةةوةي رؤَلةي طةرنط لةة خةةملَ     كةة لةة ناوةنةدة سةةرةكيةكاني راطةيانةدن، ل     رؤذنامةنوسي نوسراو يةكَي
دسوكراسي و رؤذنامةنوسي دوو ضةمكي طرَيدراون و يةكرتي تةواو دةكةن،  ودروستكردني راي طشتيدا دةبينَيت،

ةها جوانةةكاني  كةواتة ثةيوةندييةكي ديناميكي لةنَيوانياندا هةية، ئةطةر دسوكراسي هةةبَيت، رؤذنامةنوسةي بة   
 .رؤذنامةنوسي و بةهَيزي رؤذنامةنوسي و ئازادي رؤذنامةنوسيش دةبَيت

لةبارةي بووني سانسؤر لةسةر كاري رؤذنامةنوسي و كاريسةري و زياني لةسةر رؤذنامة ))هةنةدَي  ثَييانوايةة   
َينرَيت، هةنةدَيكي  سانسؤر نةك بةسةر رؤذنامةنوسي دا، بةةَلكو بةسةةر بةوارة جياجياكةاني تةري ذيانيشةدا بسةةث       

 (2)ترثَييانواية ئازادي بدرَيتة رؤذنامةنويف و رؤذنامةنوسي تا لةثَييناو ئازادكردني مرؤظدا كاربكةن((
لةةة هةةيض وآلتَيكةةدا ئةةازادي رؤذنامةطةةةري رةهةةا نييةةة و بةةةثَيي مةةؤدَيلي حوكمرانيةكةةةي سانسةةؤريش بةةؤ            

لة سيستةمي دسوكراسيدا رَيذةكةي نزمة و بؤ خزمةةتي  رؤذنامةطةريي دادةنرَيت، واتة دةتوانني بَلَيني سانسؤر 
ةندييةةكاني دةسةةآلت ثيةادة    ديكتةاتؤري بةةرزترين رَيةذةي سانسةؤر بةؤ ثاراسةتين بةرذو       ىميللةتة، بةآلم سيستم

 دةكات.
))بةبؤضووني ثسثؤِراني ميديا، ئةو رووداوانةي لةاليةن دادطاوة بة دواداضوونيان بؤ دةكرَين و ضارةنوسيان  
 (3)كاليدةكرَيتةوة، بؤ خةَل  طرنسن((ية

                                                 

1-Webster32/،1/3112،Online: Dictionary and Thesaurus Webster-Merriam    ميريام

 .وبستر أون الين: قاموس المرادفات
مةم بورهان قانع، ئازادي رؤذنامةنوسيي لة ياساي ضاثةمةنيي هةريَمي كوردستاندا، بةرِيَوةبةرايةتي ضاث و بآلوكردنةوة، سليَماني،  - 2

 .42، ل2111

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.merriam-webster.com%2F&ei=KcdXU-uEJLCS7AaSroGgCA&usg=AFQjCNFPdw_KGdWon6eR8om7FMn75gj_dQ&bvm=bv.65177938,d.bGQ
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 /ثيَشيَلكارى بةرامبةر رؤذنامةنووسان:2
بريتييةةة لةةة ئةجنامةةدانى كةةارى ناياسةةايى و شةةكاندنى ياسةةاى تايبةةةت بةةة كةةارى رؤذنامةنووسةةى بةرامبةةةر        

 رؤذنامةنووسان، لةساتى كاركردن لة كارى رؤذنامةوانيدا.
رؤذنامةةةنوويف لةبةرامبةةةر رَيسةةرتن لةةة ئةجنامةةدانى كارةكةةانى دةزطةةا يةاخود بريتييةةة لةةة ثَيشةةَيلكردنى مةةافى  

جياوازةكان و روبةروبوونةةوةى لةاليةةن دةسةةآلت، يةان دةزطةا جياوازةكةان و ثَيشةَيلكردنى مةافى كةسةى و كةارى           
ةر و لةيةك كاتدا، واتة لَيدان  لةاليةن ثةؤلي  و ضةاالكييةمةدةنييةكان، يةاخود طرتنةى بةةبَى طةِرانةةوة بةؤ دادو       

 ونى و جةستةيى.وئازاردانى دةر
بريتيية لةو فشةارو طرفتانةةي ِروبةةِرووي ِرؤذنامةنووسةان دةبَيتةةوة      شَيلكاري دذي ِرؤذنامةنووسان ثَي 

لةاليةةةن هَيزةكةةةاني سةةةر بةةةة دةوَلةةةت يةةةان اليةنةةة سياسةةةييةكان، هةنةةدَيكوار هاووآلتيةةةانيش، لةةةةكاتي      
 (4).ئةركةكانيان ِراثةِراندني كارةكانيان و جَيبةجَيكردني

بة واتايةكي تر ئةو هةِرةشةانةية، كةة دةكرَيتةة سةةر ِرؤذنامةنووسةان بةة مةبةسةيت دةسةتهةَلسرتن لةة          
كارةكانيان و ئازارثَيسةياندنيان، تةنانةت ِروبةِرووبوونةوة لةطةَل مةةرطيش كةة زؤر جةؤر هةيةة، لةوانةة:      

 )تريؤر، لَيدان، طرتن و سوكايةتي ثَيكردن(.
ة لةةة ئةجنامةةداني كةةاري ناياسةةايي و شةةكاندني ياسةةاي تايبةةةت بةةة كةةاري ِرؤذنامةنووسةةي      يةةان بريتييةة 

 بةرامبةر ِرؤذنامةنووسان لة ساتي كاركردن لة كاري ِرؤذنامةوانييدا.
ة بة ))رؤذنامةنوسي دةسةآلتي ضوارةمةو هاوشاني سةَي دةسةةآلتة دةسةتورييةكاني تةرةو هةنةدَيكي تةر       

   (5)ريسةرة بةسةر جةماوةرةوة((دةسةآلتي جةماوةري دةزانن و كا
))دةزطاي راطةياندن جةنسَيكي سةخيت بةرثا كردووة. لةة ثَينةاو ئازاديةدا، بةةآلم ئةةو ثرسةيارةي كةة          

ئَيسةةتا دةكةةرَي ئةوةيةةة: ئايةةا ئةةازادي مانةةاي نةةةبووني كةةؤت و بةنةةدة بةسةةةريةوة؟ بَيسومةةان وةآلمةةيش بةةة  
 بةَلَيية((

تايبةمتةندييةكاني ذياني كةسةكان دةكةةن، لَيثَييةينةوةي ياسةاييان لةطةةَل     ))ئةوانةي ثَيشَيلكاري مام 
 (6)دةكرَي((

                                                                                                                                                        

 .52مةم بورهان قانع،  ل -3

د.سةعدة حممد ئةخلةتيب، ئازادي رؤذنامةنوسي لة جيهاني عةرةبيدا، لة عةرةبيةوة: مةم بورهان قانع، ضاثكراوةكاني  -4
 .32، ل3112رؤذنامةي ضاودَير، 

د. حممةد عةبدولقادر حاتةم، دميوكراسيةتي راطةياندن و ثةيوةنديكردن، وةرطَيراني: مةم بورهان قانع،  -5
 .321، ل1221وةرطَيِران، بةِرَيوةبةرايةتي خانةي 

ياساي ِرؤذنامةطةري لة كوردستان، بةشي يةكةم ثَيناسةو ثرةنسيثةكان، لة  3112( ساَلي 23ياساي ذمارة ) - 6
 31125بآلوكراوةكاني سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان، ساَلي 
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 رِؤذنامةنووس:  -3

كةة لةة بةواري ِرؤذنامةطةريةدا لةهةةر       ،بةثَيي ياساي ِرؤذنامةطةري لة كوردستان "ِرؤذنامةنوويف هةركةسةَيكة 
 (7)كةناَلَيكي ِراطةياندندا كاردةكات".
كةةار لةةةناو رؤذنامةةة دةكةةات، بؤيةةة "رؤذنامةةةنوويف ئةةةو كةسةةةية كةةة لةةة ثيشةةةى   رؤذنامةةةنوويف بةةةو ثَييةةةى

رؤذنامةنووسةيى بينةراو، خوَينةدراو، بيسةرتاودا كاردةكةات و كارةكةةى بريتييةة لةة كؤكردنةةوة و بدوكردنةةوةى           
 (8)زانيارييةكان سةبارةت بة رووداوة هةنووكةييةكان و كَيشةو طرفتةكانى خةَل "

لةبارةى ثَيناسةى رؤذنامةنووسةوة دةَلَيت: "رؤذنامةنوويف ئةو كةسةية، كة خاوةنى  *)نصري امحد الرساوي( 
بِروانامةيةكى زانستية لة بوارى راطةياندنى ضاثكراو، بيسرتاو يان بينراودا و لةة هةةموو هونةةرةكانى نووسةينى     

 (9)رؤذنامةوانى و كارى ميدياييدا كاردةكات".
ثيشةةةةى رؤذنامةةةةنوويف ئامةةةادةكردنى ريثؤرتةةةاذ، هةةةةواَل و راثؤرتةةةة رؤذنامةوانيةكانةةةة بةةةؤ   و كةواتةةةة كةةةار

و  بدوكردنةةةوة و راطةيانةةدنيان لةةة كةناَلةةة جؤراوجؤرةكةةانى راطةياندنةةدا، وةك رؤذنامةةةكان، تي ييةةةكان، راديةةؤ  
جيهانةةوة راسةتسؤيانة   و سةةربةخؤ لةة شةوَينة جؤراوجؤرةكةانى نةاو وآلتةكةةى و        طؤظارةكان، وةك كةسَيكى ئازاد

 هةواَلةكان بؤ خةَل  دةطوازَيتةوة.
ياخود ِرؤذنامةنوويف هةَلسري ضةند خةسَلةتَيكي تايبةتة: كةسةَيكة بةة ثشتبةسة  بةة هةؤطري و لَيهةاتوويي       
كةسيي خؤي، ثاش تَيثةِراندني خولي ِراهَينان و فَيربوون، هةةروةها بةةثَيي ئةةو بةرثرسةياريةتي و دةروةسةتية      

ةتييةةةي، كةةة ئةةةو ثيشةةةية دةخياتةةة سةرشةةاني، ئةةةركي دةستخسةة ، ئامةةادةكردن، كؤكردنةةةوةو داِرشةةتين  كؤمةآلي
هةواَل و زانياري و بدوكردنةوةي لة ِرَيساي دةزطاكةاني ِراطةيانةدن و ثةيوةندييةة طشةتييةكان )ضةاثةمةنييةكان،      

 ئةستؤية. ِراديؤ، تةلةفزيؤن و هةواَلدةرييةكان( بؤ خوَينةرو طوَيسرو بينةري لة
هةرضةند بؤ بوون بة ِرؤذنامةنوويف، بينيين خوىل فَيربةوون و فَيركةاريي ثسةثؤرانةي ثَيويسةت، طرنسييةةكي      
زؤري هةية، بةآلم دةبَيت جةخت لةسةر ئةوةش بكةينةوة، كة هةركةسَي  ضووة قوتاخبانةةي ِرؤذنامةنووسةي و   

 (10)بِروانامةي وةرطرت، ئيرت ِرؤذنامةنوويف نيية((

 
 يكا: سةند -4

( بةةة واتةةاي ِرَيكخةةراو يةةان  yndicat professionnel))سةةةنديكا، يةةان يةةةكَيتيي سةةينفي بةةة فةِرةنسةةي )  
 سينفَيكة، كة كؤمةَلَي  كةسي هاوثيشةو هاوئامةانج، بةة مةبةسةيت دةرخسةتين بِريارَية ، لةة ثَينةاو باشةرتكردني        

و  كؤمةَلسةي مةدةني، لةة دةوري يةةك كؤدةبنةةوة   هةلومةرجي كؤمةَلساو بةشداربوون لة ثرؤسةي كؤمةآليةتيي 
 (11)بةثَيي ياساكاني وآلت ضوارضَيوةو ثرؤطرامي تايبةت بة ثيشةكةيان دادةنَين((

                                                 

 5ياساي ِرؤذنامةطةري لة كوردستان،  2007( ساَلي 35ياساي ذمارة ) - 7

 هةمان سةرضاوة. - 8

9 -http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=8517 7/1/2014من هو الصحفي؟!!. 

10- - https://www.facebook.com/kommaea14/posts/493249777383068 

  2/3/2014 

11-http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7 .سندیکا     

25/1/2014 

http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=8517
http://www.26sep.net/newsweekarticle.php?lng=arabic&sid=8517
https://www.facebook.com/kommaea14?fref=nf
https://www.facebook.com/kommaea14?fref=nf
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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(ةو مانةةةاى دةسةةةتةى سةةةةرؤكايةتيكردن دةطةيةةةةنَيت، هةةةةر لةةةةو   Syndicateسةةةةنديكا ))بةةةة ئينسليةةةزي ) 
 (12)ثزيشكان و ئةندازياران هاتووة(( واتايةشةوة ناوى سةنديكاى رؤذنامةنووسان، ياخود سةنديكاى

و كةةاركردن بةةؤ توَيةةذَيكى  يةةاخود سةةةنديكا ))بريتييةةة لةةة ِرَيكخراوَيكةةى بونيةةاتنراو لةسةةةر بناةةةةى ثيشةةةطةر
دياريكراوى كؤمةَلسة، كة تَييةدا ئةنةدامن و لةةذَير ضةةتريدا كاردةكةةن، بؤيةة ئةةنؤرة كةناَلةة رَيكخراوانةة زؤر          

و  اركردنى بةكؤمةَل و بةشداريكردن لة دؤزينةوةى رَيسةضارةى طوجنةاو بةؤ ئةةو كَيشةة    طرنسن بؤ طةشةثَيدانى ك
 (13)هؤكارَيكن بؤ ثَيشَيلكردنى مافى ئةندامةكانى((كة كؤسثانةى، 

سةنديكاكان خاوةنى سيستم و ثةيِرةوى ناوخؤيى خؤيانن، كة وةكو ياسايةكى سةنديكا، كة كةارى ثَيةدةكرَيت   
بريتيية لة هةَلبذاردن. ئةركى سةرةكى سةنديكا ثيشةييةكان بةة ثلةةى يةكةةم بريتييةة     و يةكَي  لة بنةماكانى 

 لة رَيكخس  و مومارةسةكردنى ثيشةى دياريكراو بة شَيوةيةكة رَيكخراوةيى.  
بة طشتى سةنديكاكان ))ئامرازى هاوثةيوةنةدى زؤر طةرنسن لةةنَيوان حكومةةت و ئةةو هاووآلتيانةةدا، كةة لةةو         

ا ئةندامن، ضونكة سةنديكا دةتوانَيت خواست و داواكارييةكانى هةردوواليان بة يةكرتى بسةيةنَيت سةنديكايانةد
و كاريسةرى بةرضاو دروستبكةن. زؤرجارى وا هةية حكومةت لة هةندَي  بواردا ثشت بة تواناكةانى ئةجنومةةنى   

 (14)سةنديكاكان دةبةستَيت((
 

 سةنديكاي رِؤذنامةنووسان:   -5

ِرؤذنامةنووسان، دامةزراوةيةكي تايبةت بة ِرؤذنامةنووسانة، لةة ضوارضةَيوةي ياسةاي ضةاثةمةني و     سةنديكاي 
و  ِراطةيةنة طشتييةكاني هةر وآلتَيكدا لةاليةن ِرؤذنامةنووسانةوة دادةمةزرَيت، بؤية سةنديكا ))خةاوةني قةةوارة  

اني تايبةةت بةة وآلت و ثَيةوةرة ياسةايي و     و بةةثَيي ياسةاك   و ثرؤطرامةي ديةاريكراوة   ثَيكهاتةي تايبةةت و بةرنامةة  
و  نَيودةوَلةتييةةةكاني ِرؤذنامةنووسةةان كاردةكةةات، بةةةة مةبةسةةيت بةةةرطري لةةةة مةةاف و ئازادييةةةكاني كؤمةَلسةةةة       

 (15)دةستخستين زانياري و بدوكردنةوةي هةواَل و زانياري ِراست و دروست ضاالكي دةكات((
تي، سةنديكاى ِرؤذنامةنووسان "بريتييةة لةةو يةةكَيتيي و سةةنديكا     بةثَيى يةكَييت ِرؤذنامةنووساني نَيودةوَلة

ِرؤذنامةنووسيانةي بة شَيوةيةكي سةربةخؤ مامةَلة لةطةَل كاروباري ثةيوةنديدار و ثةيوةسةت بةة كةارو ثيشةةي     
ِرؤذنامةنووسةةيةوة دةكةةةن بةةة شةةَيوةيةكي سةةةربةخؤ لةهةةةر بةةوارَيكي سياسةةي، ئايةةدؤلؤذي، حكةةومي، مةزهةةةبي،  

 (16)و داكؤكي لة ِرؤذنامةنووسان و مافةكانيان دةكات و قازانج نةويستة(( تييةكي خزمةتسوزارةيةكَي
ياخود سةنديكاي ِرؤذنامةنووسةان، دامةزراوةيةةكي تايبةةت بةة ِرؤذنامةنووسةانة، كةة لةة ضوارضةَيوةي ياسةاي          

دادةمةةةزرَيت، ئةةةو سةةةنديكا  ضةةاثةمةني و ِراطةياندنةةة طشةةتييةكاني هةةةر وآلتَيكةةدا لةاليةةةن ِرؤذنامةنووسةةانةوة  

                                                 
12 - https://www.facebook.com/kommaea14/posts/493249777383068 النقابة المستقلة للعاملين باندیة هيئة

 2/3/2014 قناةالسویس
 *مامؤستاى زانكؤ و ئةندامى رابيتةى رؤذنامةنووسانى عةرةب.
13

- https://www.facebook.com/kommaea14/posts/493249777383068النقابة املستقلة للعاملني باندية هيئة قناةالسويس  
6/3/2014

 

14
-http://forum.moe.gov.om/~moeoman/vb/showthread.php?t=298556 2/2/2014 مفهوم النقابة 

15-http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9 20/2/2014  

 .2، ص  3112و، للالحتاد عقود يف موسك ،متر العام السادس و عشرينوي للصحفيني، للملدستور االحتاد الدو - 16

https://www.facebook.com/kommaea14?fref=nf
https://www.facebook.com/kommaea14?fref=nf
https://www.facebook.com/kommaea14?fref=nf
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fforum.moe.gov.om%2F~moeoman%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D298556&ei=HshXU5afJK6p7Ab_yoG4Aw&usg=AFQjCNFpxXDnQ8KhR11uM3IyFwgkxcJx3Q
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و بةةثَيي ياسةاكاني تايبةةت بةة وآلت و      و ثرؤطرامةي ديةاريكراوة   و ثَيكهاتةةي تايبةةت و بةرنامةة    خاوةني قةوارة
ثَيوةرة ياسايي و نَيودةوَلةتييةةكاني ِرؤذنامةنووسةان كاردةكةات، بةة مةبةسةيت بةةرطري لةة مةاف و ئازادييةةكاني          

 و بدوكردنةوةي هةواَل و زانياري ِراست و دروست ضاالكي دةكات.و دةستخستين زانياري  كؤمةَلسة
 

 هةنديَك لة ئاماجنةكاني سةنديكاو دامةزراوةكاني بواري رِؤذنامةواني:
 و ياساييةكاني ِرؤذنامةنووسان. ( هةوَلدان بؤ دةستةبةركردني مافة ثيشةيي و ويستة ِرةوا1
 انةي ِرؤذنامةنووسي.( هةوَلدان لة ثَيناو ثاراستين ثَيسةي ثسثؤِر2
و ثَيداويسةةةتيي وآلت بةةةة   ( هةوَلةةةدان بةةةة مةبةسةةةيت بردنةسةةةةري وشةةةياريي كؤمةةةةَل لةةةة بةةةارةي نيةةةاز       3

ِرؤذنامةنووساني ثسثؤرو ِرؤَل و بةرثرسياريةتي و توانايي هةواَلنَيران، هةروةها طةشةدان بة ئاطةايي و زانيةاريي   
 خةَل  لة بوارة جياوازةكان.

 و ثَيداويستييةكاني كؤمةَلسة. لةثَيناو دةستةبةركردني سيستمي شياو و طوجناو لةطةَل نياز( هةوَلدان 4
و وةطةِرخستين ثةيوةندي لةطةَل سةنديكا، تةا دامةةزراوةي هاوثيشةة     ( هةوَلدان بؤ وةرطرتين ئةندامي تازة5

ي ياسةا ثةسةةندكراوةكاني   لة ناوخؤو دةرةوةي وآلت، لةة ضوارضةَيوةي ضةاالكيي ثيشةةيي و ِرؤذنامةنووسةي بةةثيَ      
 (17)وآلت.

 
 سةنديكاي رِؤذنامةنووساني كوردستان

سةنديكاى ِرؤذنامةنووسانى كوردستان، ئةو رَيكخراوة ثيشةيةية، كة تايبةتة بة كؤكردنةةوةى بةشةَيكى زؤرى   
 (18)ميدياكارانى هةرَيمى كوردستان، كة لة دةزطاو كةناَلة جؤراوجؤرةكانى ِراطةياندن كاردةكةن.
بةةة كؤكردنةةةوةى   ةسةةةنديكاى ِرؤذنامةنووسةةانى كوردسةةتان،  ِرَيكخراوَيكةةى ثيشةةةيى و سةةةربةخؤ و تايبةتةة    

 رٍِِؤذنامةنووسان و كةناَلةكانى ِراطةياندن.
ئةةةةم ِرَيكخةةةراوة دةرئةةةةجنامى يةكسرتنةةةةوةى دوو ِرَيكخةةةراوى ِرؤذنامةنووسةةةية، )يةةةةكَيتى ِرؤذنامةنووسةةةانى  

ةنووسانى كوردستان( كةة وةكةو هةةموو ِرَيكخراوةكةانى تةرى كوردسةتان بةةهؤى        كوردستان( و )سةنديكاى ِرؤذنام
 شةِرى ناوخؤة دووكةرت ببوون.

و بةووة سةةنديكاى    دا لةة كةؤنسرةى )يةكةةم(ى هةةردوو ِرَيكخراوةكةة يةةكيان طرتةةوة        2113بةآلم لةة سةاَلى   
 ِرؤذنامةنووسانى كوردستان.

، ياسةاى هةةمواركردن،   2114(ى ساَلى 41كوردستان، ياساى ذمارة )بةثَيى ياساى سةنديكاى ِرؤذنامةنووسانى 
( لة مةادةى يةكةةم، ثَيناسةةكان دةَلَيت:"سةةنديكا: سةةنديكاى ِرؤذنامةنووسةانى       1998(ى ساَلى )4ياساى ذمارة )

 (19)كوردستانى عرياق".

                                                 

مشسي  1314ضاث اول  –ايي مقاالت اصول روزنامةنطاري حرفةة ، كتاب جمموعو توسعة رسانها العاتطمدفرت  - 17
 .  B5683.pdf-http://iranpr.org/IMAGES/rasanehي زاييين(1995)

، نامةي 3112 –ضيمةن حممد ِرةشيد شةريف، )طرفتة ثيشةييةكاني ذناني ِرؤذنامةوان لة هةرَيمي كوردستان(  - 18
 .21، ل ماستةر

http://iranpr.org/IMAGES/rasaneh-B5683.pdf
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ى كوردسةةةتان، بةةةةثَيى مةةةاددةى سةةةَيهةم، ئةةةاوا ثَيناسةةةةى سةةةةنديكاى كةةةردووة: "سةةةةنديكاى ِرؤذنامةنووسةةةان  
 (20)ِرَيكخراوَيكى ثيشةيية، شةخسيةت و مةعنةويى سةربةخؤى خؤى هةية".

بةثَيي ياساي سةنديكا ئةاوا ثَيناسةةي سةةنديكا كةراوة، سةةنديكاي ِرؤذنامةنووسةاني كوردسةتان: مةبةسةت لةة          
ديكاي ، ياسةةةاي سةةةةن1998( ي سةةةاَلي 4سةةةةنديكاي ِرؤذنامةنووسةةةاني كوردسةةةتانة كةةةة بةةةةثَيي ياسةةةاي ذمةةةارة )

ِرؤذنامةنووسةاني كوردسةةتاني عةرياق، لةةة فةسةَلي يةكةةةم بةشةةي )دامةزرانةدن و ئاماجنةةةكان(، لةة مةةاددةي يةكةةةم      
دةَلَيت: سةنديكا: سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستاني عرياق، لة ماددةي دووةمدا دةَلَيت: بةةثَيي ئةةم ياسةاية    

 كوردسةةتاني عةةرياق( دادةمةةةزرَيت و  ؤذنامةنووسةةانيسةةةنديكايةك بةةؤ ِرؤذنامةنووسةةان بةةة نةةاوي )سةةةنديكاي رِ   
بارةطاكةي هةولَيري ثايتةخيت هةرَيم دةبَيت و دةتوانَيت لقي تر لة ناوةندي ثارَيزطاكاني تري هةةرَيم بكاتةةوة،   

 (21)لة ماددةي سَييةمدا دةَلَيت: سةنديكا كةسايةتييةكي مةعنةوي دةبَيت.
  

                                                                                                                                                        

 .1ياساي سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان،ل  - 19

،  سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان، لة بآلوكراوةكاني سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستانياساي  - 20
 .3، ل 3113، هةولَير،ساَلي 3زجنريةي

 .1ياساي سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان،ل  - 2
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 سةنديكا 3/0-0

ِرَيكخةةراو يةةان ( بةةة واتةةاي syndicat professionnel"سةةةنديكا، يةةان يةةةكَيتيي سةةينفي بةةة فةِرةنسةةي ) 
و هاوئامةةانج، بةةة مةبةسةةيت دةرخسةةتين فكرَيةة  لةةةثَيناو باشةةرتكردني   سةةينفَيكة كةةة كؤمةةةَلَي  كةسةةي هاوثيشةةة

و  و بةشداربوون لة ثرؤسةي كؤمةآليةتيي كؤمةَلسةي مةدةني لة دةوري يةةك كؤدةبنةةوة   هةلومةرجي كؤمةَلسة
 (22)ثيشةكةيان دادةنَين." و ثرؤطرامي تايبةت بة بةثَيي ياساكاني وآلت ضوارضَيوة

 
 سةنديكاي رِؤذنامةنووسان 2-1-2

"سةنديكاي ِرؤذنامةنووسان، دامةزراوةيةكي تايبةت بة ِرؤذنامةنووسانة كة لة ضوارضَيوةي ياساي ضاثةمةني 
ئةم سةنديكايةش خةاوةني   (23)و ِراطةياندنة طشتييةكاني هةر وآلتَيكدا لةاليةن رؤذنامةنووسانةوة دادةمةزرَيت"

و بةةةثَيي ياسةةاكاني تايبةةةت بةةة وآلت و ثَيةةوةرة  و ثرؤطرامةةي ديةةاريكراوة قةةةوارةو ثَيكهاتةةةي تايبةةةت و بةرنامةةة
و  ياسايي و نَيودةوَلةتييةكاني ِرؤذنامةنووسان كاردةكات، بة مةبةسيت بةرطري لة ماف و ئازادييةةكاني كؤمةَلسةة  

 وةي هةواَل و زانياري ِراست و دروست ضاالكي دةكات. دةستخستين زانياري و بدوكردنة
بريتييةةة دامةزرانةةدنى سةةةنديكايةكى تايبةةةت بةةة رؤذنامةةةنوويف و كةةارى   يةةان دةكرَيةةت ئةةاوا ثَيناسةةة بكرَيةةت

واتة ئةةو كةسةانةي هةةمان ثيشةةيان هةيةة، لةةثَيناو ثاراسةتين بةرذةوةنةدي و مةاف و ِرَيكخسةتين            رؤذنامةوانى،
ئةوةي لةكاتي بووني كَيشةدا ثةنا بؤ ئةو ِرَيكخةراوة بةةرن، لةةثَيناو ضارةسةةركردن و ثشةتيواني      ثيشةكةيان، بؤ 

، ثشةتيوانيان بكةات، بةري لةةوة     اتي ثَيشةَيلكاري بةرامبةةر مافيةان   كردنيان، بؤئةوةي شوَينَي ، اليةنَي  هةبَيت لةك
كات بة يةك و بيسةيةنَيتة شوَينى مةبةسةت،  و دةنسيان ب كراوةتةوة ِرَيكخراوَيكي ثيشةيي هةبَيت كؤيان بكاتةوة

 دَيت.كئةم ِرَيكخراوانة دةستةي بةِرَيوةبردني دةبَيت كة بة هةَلبذاردن ثَي
))لةبةرئةوةي ئةم ِرَيكخراوانة داواي مؤَلةت لة حكومةت دةكةن، دواي ئةوةي ثةيِرةو و ثرؤطرامي ناوخؤيي  

ةبَيةةت، ئةةةم ِرَيكخراوانةةة لةةة هةنةةدَي  دمةرجةةةعي ياسةةايي  و نةةاوي ئةنةةدامان دةدةن بةةة حكومةةةت، ِرَيكخراوةكةةة
ةبَيةت بةؤ كؤكردنةةوةي ئةندامةةكاني، لةةم بارةشةدا       دسيستمدا وةك سَيبةري حزبةكان دةبن، واتةا كةةناَلَيكي تةر    

دةبَيةةةت بةةةة ِرةمسةةةي كةةةار بكةةةات و ئةةةةو ئاماجنانةةةة لةةةة يادنةةةةكات كةةةة بةةةؤي دروسةةةتبووة، بةةةةآلم لةةةة سيسةةةتمة    
ةكةات و كةاركردني لةة بةةديهَيناني ئامةاجني      دِرَيكخراوي ثيشةةيي زيةاتر بةة سةةربةخؤيي كةار       دسوكراتييةكاندا،

 (24)ثيشةيي ِرَيكخراوةكةداية((
 

                                                 

(.2دانشنامة ازاد -22
 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7 سندیکا       
3/2/2114. 

 

 .13، ص3112االعالم فى مصر، جامعة الالمركية فى قاهرة، وضعأ.د حسني امني،  - 23

 .21،ل 2119ضيمةن حممد ِرةشيد شةريف،هةمان سةرضاوةى ثَيشوو، - 24

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 دامةزراندني سةنديكاي رِؤذنامةواني لة عيَراق:  2/1-3
هةرضةةةةند كةةةاركردن لةةةةبوارى  رؤذنامةطةريةةةدا مَيذوويةةةةكى كةةةؤنى هةيةةةة، بةةةةآلم لةةةةبارةى دامةزرانةةةدنى    
سةةةنديكايةكى تايبةةةت بةةة رؤذنامةةةوانى لةةة عَيراقةةدا،" يةكةةةم كؤمةَلةةةي ِرؤذنامةةةواني بةةة سةةةرؤكايةتي كامةة،     

و ِرةخنةةي لةة دةسةةآلت     دروستبوو، بةآلم لةبةرئةوةي داواي ئازادي دةكةرد  1941ضادرضي لة ناوةِراسيت ساَلي 
 (25)دةطرت، داخرا."

ي ئةيلول ئةجنامةكةي لة هةةردوو  8ِرؤذنامةواني كرا، لة  دا هةَلبذاردن بؤ سةنديكاي 1959ي ئةيلولي 1لة 
ِرؤذنامةي "االهالي" و "االخبار" دا ِراطةيةندرا، هةَلبذاردنةكة بة دروستبووني دوو ليست بوو: ليسيت ثيشةيي و 
ليسيت سةربةخؤ، ليسيت سةربةخؤ حممد مةهدي جةواهريي سةرؤكايةتي دةكةرد، لةة ئةجنامةدا ليسةيت ثيشةةيي      

بكةر سةدقي،    لطف ى وة، ئةوانةي لةو هةَلبذاردنةدا دةنسيان بةدةسةتهَينا، جةةالل تاَلةةباني، فةازَل مةهةدي،      برديية
عبدالرحيم شري ، قاسم محودي، مةمحود شةوكةت، دواي ئةوةي دوو ئةندام كشانةوة، دوو ئةندام سةةركةوتن،  

 (26)ئةوانيش عبدالكريم صفار و نةعيمة وةكي، بوون.
وَيت نةعيمةة وةكية، يةكةةم ذن بووبَيةت لةة دةسةتةي سةةنديكا، بةةآلم لةة سةةنديكادا ذنةي            لَيرةدا وا دةردةكة

 (27)ئةندام هةبوون، وةك: صربية احلسو، نةعيمة وةكي،، بديعة امني.

 
 سةنديكاي رِؤذنامةنووساني كوردستان 2/1-4

كؤكردنةوةى بةشةَيكى زؤرى  ةية، كة تايبةتة بة يسةنديكاى ِرؤذنامةنووسانى كوردستان ئةو رَيكخراوة ثيشةي
 و كةناَلة جؤراوجؤرةكانى ِراطةياندن كاردةكةن. ميدياكارانى هةرَيمى كوردستان، كة لة دةزطا

سةةةنديكاى ِرؤذنامةنووسةةانى كوردسةةتان،  ِرَيكخراوَيكةةى ثيشةةةيى و سةةةربةخؤ و تايبةتةةة بةةة كؤكردنةةةوةى       
 ردستان.رٍِِؤذنامةنووسان و كةناَلةكانى ِراطةياندن لة هةرَيمى كو

ئةةةةم ِرَيكخةةةراوة دةرئةةةةجنامى يةكسرتنةةةةوةى دوو ِرَيكخةةةراوى ِرؤذنامةنووسةةةية، )يةةةةكَيتى ِرؤذنامةنووسةةةانى  
كوردستان(، و )سةنديكاى ِرؤذنامةنووسانى كوردستان( كة وةكةو هةةموو ِرَيكخراوةكةانى تةرى كوردسةتان بةةهؤى       

 شةِرى ناوخؤوة دووكةرت ببوون.
نسرةى )يةكةةةم(ى هةةةردوو ِرَيكخراوةكةةة يةةةكيان طرتةةةوةو بةةووة سةةةنديكاى دا لةةة كةةؤ 2113بةةةآلم لةةة سةةاَلى 

 ِرؤذنامةنووسانى كوردستان.

(ى سةنديكاى ِرؤذنامةنووسانى 41( لة مادةى يةكةم و ياساى ذمارة )1998(ى ساَلى )4بةثَيى ياساى ذمارة )
سةةةنديكاى ِرؤذنامةنووسةةانى و  ، ياسةةاى هةةةمواركردن، لةةةبارةي ثَيناسةةةى سةةةنديكا 2114كوردسةةتان لةةة سةةاَلى  

 كوردستانى عرياق".دةَلَيت:" 
بةةةةثَيى مةةةاددةى سةةةَيهةم، ثَيناسةةةةى: )سةةةةنديكاى ِرؤذنامةنووسةةةانى كوردسةةةتان، ))ِرَيكخراوَيكةةةى ثيشةةةةيية،   

 (28)شةخسيةت و مةعنةويى سةربةخؤى خؤى هةية((

                                                 
 .21ضيمةن حممد ِرةشيد شةريف،هةمان سةرضاوة، ل 25
 .21ضيمةن حممد ِرةشيد شةريف، هةمان سةرضاوة ، ل 26
 .21ضيمةن حممد ِرةشيد شةريف، هةمان سةرضاوة ، ل 27
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 ثيَكهاتةى سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كوردستان: 2/1-5
يت( لة سةنديكادا، لة ضةند مادةيةكي ياسايي َيو ئةندام سةنديكاي ِرؤذنامةنووسان )ثَيكهاتةبةثَيي ياساي 

 ِرَيكخراوة، بةمشَيوةيةية:
مادةي ثَينوةم: سةنديكا لةسةر داواكارييةك ثَيكدَيت، كة ثَيشكةش بة اليةني تايبةمتةند دةكرَيت، لةاليةن 

 ( ِرؤذنامةنوويف كةمرت بن.15لة )ئةوانةوة ئةم ثيشةية ئةجنامدةدةن، كة نابَيت 
 مادةي شةشةم: ِرؤذنامةوانان لة تؤمارى طشتيي سةنديكادا، دةكرَين بة سَي ثؤل، ئةوانيش:

 ِرؤذنامةواني بةرمةشق )مةشقكار(:   :يةكةم
 دووةم: ِرؤذنامةواني كارا: 

 سَييةم: ِرؤذنامةواني هاوثش  )بةشدار(: 
اوة، لةو بةشانةى سةرةوة ثَيكدَيت، بةآلم لة بوارى واقيعةى ئَيسةتاى   بةطشتى سةنديكا بةثَيى ياساى هةمواركر

 ثراكتيكى خؤيدا، ئةم بةشانةشى بؤ زيادكراوة:
ليذنةى داكؤكى لة ئةازادى ِرؤذنامةنووسةى و مةافى ِرؤذنامةنووسةان، بةة مةبةسةيت ِرَيكخسةتين ِراثةؤرت و          -1

ِرياريةةدا ئةةةم ليذنةيةةة ثَيكبَيةةت و يةكةةةم  ثَيشةةَيلكارييةكان دذي ِرؤذنامةنووسةةان، ئةجنومةةةني سةةةنديكا ب 
دا بدوكةةةردةوة، "ليذنةةةةي داكةةةؤكي لةةةة ئةةةازادي ِرؤذنامةنووسةةةي و مةةةام     2118ِراثؤرتيةةةان لةةةة سةةةاَلي  

(ي 4كة بةثَيي ياساي ذمارة )  )30(سةر بة "سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستانة" )29(ِرؤذنامةنووسان"
( ياسةةاي هةةةمواركراو ياسةةاي تايبةةةت بةةة خةةؤي بةةؤ   2114)(ي سةةاَلي 4( و ياسةةاي ذمةةارة )1998سةةاَلي )

دةرضووة، كة لة فةسَلي يةكةم )دامةزراندن و ئاماجنةكان لة ماددةي يةكةم( لة ثَيناسةكاندا بةم شةَيوةية  
راق"، لةكاتَيكةةدا سةةةنديكاي  ثَيناسةةةي سةةةنديكا دةكةةات "سةةةنديكاي ِرؤذنامةنووسةةاني كوردسةةتاني عَيةة    

( كةؤنسرةي يةكسرتنةةةوةي لةة شةةاري   2113( دامةةةزراوة، لةة سةةاَلي ) 1998ن )ِرؤذنامةنووسةاني كوردسةتا  
 ( كؤنسرةي بةستووة.3) شبةستووة و تائَيستا هةولَير

( ئةندامة بة هةرسَي ثلةي 1111بةثَيي ئامارةكاني سةنديكاي ِرؤذنامةنووسان، سةنديكا "خاوةني نزيكةي )
 (31)لة ِرةطةزي مَييينةن" ( لةوانة1111)كارا، بةشدار و مةشقكار( و نزيكةي )

ةتةةةةوة نةةةاوي )ِراثةةةؤرتي ليذنةةةةي داكةةةؤكي لةةةة ئةةةازادي و( ِراثةةةؤرتي بدوكردو12ليذنةةةةي داكةةةؤكي تائَيسةةةتا )
ِرؤذنامةنووسةةي و مةةام ِرؤذنامةنووسةةان(، ِراثةةؤرتي )ِرةوشةةي ِرؤذنامةطةةةري لةةة هةةةرَيمي كوردسةةتان(، كةةة يةكةةةم   

-12-31) رَيكةةوتى  و دوانزةهةةمني ِراثةؤرتيش لةة    ر بدوكردةوة( لة هةولَي2118-1-31) رَيكةوتى ِراثؤرتي لة
 (32).( لة هةولَير بدوكردةوة2113

                                                                                                                                                        
28

لة بآلوكراوةكاني سةنديكاي رؤذنامةنوساني  4440( ساَلي 04ياساي سةنديكاي ِرؤذنامةنووسان، ذمارة ) -
 .5، ل 4404كوردستان، 

سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان، ِراثؤرتةكاني ليذنةي داكؤكي لة ئازادي ِرؤذنامةنووسي و مايف  - 29
 2111 –هةولَير  –ِرؤذنامةنووسان لة كوردستان، لة بآلوكراوةكاني سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان 

 21111 –هةولَير –ووياساي سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان، هةمان سةرضاوةى ثَيش-30

 .2114 –هةولَير، ذانويةي  –كؤبوونةوةي طشيت ئةجنوومةني سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان  - 31

سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان راثؤرتةكانى ليذنةى داكؤكى لة ئازادى رؤذنامةنووسى و مافى  - 32
 (.35رؤذنامةنووسان لة كوردستان هةمان سةرضاوةى ثَيشوو )ل
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 ليذنةى وةرزشى ِرؤذنامةنووسانى كوردستان.  -2
 نة.يليذنةى مَيي  -3
 .ثةيوةندييةكانى دةرةوةى سةنديكا  -4
 .نوسينسةكانى سةنديكا )طةرميان، سؤران، خانةقني(  -5

 ئةمانةي خوارةوة ئةو مةرجانةن بؤ ئةو كةسةي كة دةبَيتة ئةندام لة سةنديكادا:ماددةي هةشتةم: 
 ( دةبَيت هاووآلتي هةرَيمي كوردستان بَيت، يان لة هةرَيمي كوردستان نيشتةجَي بَيت.1
 ( دةبَيت ئةهلييةتي ثيشةيي و ياسايي هةبَيت.2
 ( تاوانَي  يان بة جوحنةيةكي ئابِرووبةر حوكم نةدرابَيت.3
 (33)(ي هةبَيت.23( دةبَيت ناونيشانَي  لة ناونيشانةكانى ِرؤذنامةطةرييةكاني ماددةي )4
 

 دةستةي طشيت سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كوردستان  2/1-1
بةثَيي ياساكة، دةستةي طشيت و ئةركةكاني بةثَيي ياسايةك ِرَيكخراوة، كة لة ضةند مادةدا خؤي دةبينَيتةةوة،  

 كة ئةوانيش:
 دةيةمدا هاتووة:لة مادةي 

و هةةةموو ئةةةو ِرؤذنامةوانةةة كةةارا و مونتةسةةيبانة    ( دةسةةتةي طشةةيت بةةاآلترين دةسةةةآلتة لةةة سةةةنديكاكةدا  1
 دةطرَيتةوة، كة ئيلتيزاماتي خؤيان بة ثَيودانسي ئةم ياساية بةجَيهَيناوة.

ةَلبذاردنةكةيةةوة  ( دةستةي طشيت، كؤنسرةي خؤي لةة بارةطاكةةي خؤيةدا، سةَي سةاَل جارَية  كةة لةة ِرؤذي ه        2
و سةَي ئةنةدامي يةةدة  و هةةردوو ليذنةةي زةثةيت و ريقابةة بةة          دةستثَيدةكات، بة بِرياري ئةجنومةني سةنديكا

 دةنسداني نهَيين.
 

 ئاماجنى سةنديكا:  2/1-1
دا لة ماددةى (ى هةمواركراو2114(ى ساَلى )41لة ياساى سةنديكاى ِرؤذنامةنووسانى كوردستان و لة ذمارة )

 بؤ بةديهَينانى ئةم ئاماجنانة تَيدةكؤشَيت: رةم دا، سةنديكاضوا
ِرَيزطرتن و داكؤكى لة ئازادى ِرؤذنامةوانى و ئازادى رادةربِرين، هةروةها داكؤكى لة مافى ِرؤذنامةوانان و  -1

 زامنكردنى ثاراستنيان لة بةجَيهَينانى ئةرك و فرمانياندا.
 طةرى جيهانى و ئيقليميدا.وةرطرتنى سةنديكا لة يةكَيتيسةلي ِرؤذنامة -2
 قاَلكردنى ِرؤذنامةوانان بة هةموو شَيوازَي  بلوَى و بكرَيت. -3
 ثشتيوانى اليةنسرتن لة ِرؤذنامةوانان لةحاَلةتى زةروريدا. -4
 داكؤكيكردن لة بنةماكانى دسوكراسى و ئازاديية بنةِرةتةكان و ئاشتى و بنةماكانى مافى مرؤظ. -5
 (34)ى رؤشنبريى نةتةوةيى و نيشتيمانى.ثاراس  و بةرةو ضاكرت طؤِرين -1

                                                 

 ويكيثيديا دانشنامة ازاد - 33
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7  

 5/1/2014 تحادیه صنفی یا سندیکا.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 ضاالكييةكانى سةنديكا: 2/1-8
 سةنديكاى ِرؤذنامةنووسانى كوردستان، هةَلدةستَيت بة ضةند ضاالكى و ئةركَيكى طرنط، لةوانة:

نوَينةرايةتى زؤربةةى ِرؤذنامةنووسةانى كوردسةتان دةكةات، لةة كةؤِرو كؤبوونةةوة نةاوخؤيى و ناوضةةيى و           -1
 (35)جيهانييةكاندا، كة تايبةتن بة بوارى ميديا.

بةشدارى كؤنسرةى ِرؤذنامةنووسانى نَيودةوَلةةتى دةكةات، وةكةو ئةنةدامي كةارا، كةة لةاليةةن فيدراسةيؤنى          -2
( هةةةر سةةَى سةةاَل جارَيةة  لةةة وآلتَيكةةدا سةةازدةكرَيت، بةةؤ رَيكخسةةتنى   IFJرؤذنامةنووسةةانى نَيودةوَلةةةتى )
  اوكارى ميدياكاران.كاروبارى ِرؤذنامةنووسى و ه

( 1898/نيسةةانى/22( كةةة ناسةةراوة بةةة ِرؤذى رؤذنامةطةةةرى كةةوردى، كةةة مةبةسةةتى ) 22/4سةةاآلنة لةةة ) -3
ضاالكى و مةراسيمى تايبةت بةو يادة سازدةكات و بِرياريدا ساآلنة لةوكاتةدا خةآلتي )ئازادي زَيةِرين( بةؤ   

تر بدات بة كةسَي  كةة بيةاني بَيةت و داكةؤكي     دوو ِرؤذنامةنوويف بدات، كة يةكَيكيان كورد بَيت و ئةوي 
 (36)لة طةلي كورد كردبَيت.

راثؤرتى شةش مانسى خؤى لةاليةن ليذنةى داكؤكى لة ئازادى ِرؤذنامةنووسى و مافى ِرؤذنامةنووسةانةوة   -4
ئامةةادة دةكةةةات، لةسةةةر ئاسةةةتى نةةاوخؤيى و ناوضةةةةيى و نَيودةوَلةةةتى سةةةةبارةت بةةةو ثَيشةةةَيلكارييانةى      

 دةكرَيتةسةر ِرؤذنامةنووسان.
دوو طؤظةةةارى ِرؤذنامةةةةوانى تايبةةةةت بةةةة ِرؤذنامةةةةوانى بةةةة زمةةةانى كةةةوردى و عةةةةرةبى بةةةة ناوةكةةةانى       -5

 بةشَيوةى وةرزى و مانسانة دةردةكات. (38)و )الصيفى( (37))ِرؤذنامةنوويف(
وانى لةة وآلتةانى   ثةيوةندييةكى بةةرفراوان لةطةةَل سةةنديكاو ِرَيكخراوةكةانى تايبةةت بةة بةوراى ِرؤذنامةة         -1

 (39)هةماهةنسى بةردةوام لةنَيوانياندا هةية. ، ناوضةيى و ئةوروثا هةية و عةرةبى
(، 2111(ى سةاَلى ) 35خاوةنى دوو ياساى )ياسةاى ِرؤذنامةطةةرى لةة هةةرَيمى كوردسةتان ياسةاى ذمةارة )        -1

 (40)(.2114)(ى ساَلى 41ذمارة ) نامةنووسانى كوردستان هةمواركراوىياساى سةنديكاى ِرؤذ

 

                                                                                                                                                        

 .9ياساي سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان هةمان سةرضاوةى ثَيشوو، ل  - 34

بآلوكراوةكاني  (ـةمني ساَليادي ِرؤذنامةنووسي كوردي، لة005مانيفَيسيت ِرؤذنامةنووساني كوردستان لة )- 35
 .00،05، ل 4442سةنديكاي ِرؤذنامةنووسان لة هةولَير، ساَلي 

 .01مانيفَيسيت ِرؤذنامةنووساني كوردستان، هةمان سةرضاوةى ثَيشوو ل  - 36

 .4402، لة بآلوكراوةكانى سةنديكاي ِرؤذنامةنوساني كوردستان،  ساَلي 24طؤظاري ِرؤذنامةنووس، ذمارة  - 37

 ، ص.4402حاجي هاشم، اربيل، السنة  مطبعة، 99و99نقابة صحفي كردستان، عدد  جملة الصحفي،- 38

 .00مانيفَيسيت ِرؤذنامةنووساني كوردستان، هةمان سةرضاوةى ثَيشوو ل - 39

 .04مانيفَيسيت ِرؤذنامةنووساني كوردستان، هةمان سةرضاوةى ثَيشوو ل  - 40
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 كان لة دذى رؤذنامةنووسانثيَشيَلكارييةجؤرى    2/2
بةةةثَيى راثةةؤرتى يةةانزةو دوانةةزةى سةةةنديكاى رؤذنامةنوسةةانى كوردسةةتان ثَيشةةَيلكاري دذى رؤذنامةنوسةةان بةةة  

ئاماذانةش ئةوة دةخةنةِروو، ئةطةر هةلومةةرجي هةةرَيمي كوردسةتان بةةو     و ئةم  شَيوةيةكي طشيت زياديكردووة
ةكان سةاَل بةسةاَل زيةاد    يي رؤذنامةنوسةي لةة هةرَيمةدا بكةات، ئةةوا ثَيشةَيلكاري      ثميتؤدة كار لةطةَل ياسا و ثِرةنسةي 

لةة  ردي، ياسةاي رؤذنامةطةةري كةو   وةيةكي جدي كةار لةسةةر كةارثَيكردنى    كة بة شَي، حكومةتة ئةركىدةبن، بؤية 
، لةةة كاتَيكةةدا ئةةةم ياسةةاية لةثةرلةةةمان و سةةةرؤكايةتي هةةةرَيم   تدادطاكةةان و وةزارةتةةة ثةيوةنديدارةكانةةدا بكرَيةة 

رةزامةندي لةسةر دةرضووة، ئةم جَيبةجَينةكردنةةش ديسةانةوة ثَيشةَيلكارَيكي ميةديايي طةورةيةة بةرامبةةر بةة        
ان، بةشَيوةيةكى طشتى ئةو ثَيشةَيلكاريانةى لةة سةاآلنى    رؤذنامةطةري و تةواوي ئؤرطان و رؤذنامةنوساني كوردست

ةتةوة بةةةو وو ضةةةمكانةمان شةةيكردو  ردوو ئةجنامةةدراون جؤراوجةةؤرن، هةربؤيةةة بةشةةَيكى زؤر لةةةو جةةؤر    ورابةة
دا بةرامبةةر   2113ثَيشَيلكارى شَيواز و جؤرى زؤرة، بةآلم ئةوانةى لة راثؤرتةةكانى سةاَلى    تمةبةستةى بزانرَى
 لة هةرَيمى كوردستان ئةجنامدراون بريتني لة:رؤذنامةنوسان 

 
 كوشنت  2/2-1

دةكرَيةت لةة تةاوانى     ،هَينان بة ذيانى كةسَي  بةة ويسةتى كةسةَيكى ديكةة    يكوش  ))بريتيية لة ثرؤسةى كؤتاي
مادةى ذةهراوي بةكاربهَينرَيت. كوشتنى رؤذنامةنووسان  و و بةهَيزو قوريف، ياخود ضةك كوشتندا ئامرازى تيذ

بة بةةكارهَينانى هةةر يةةكَي  لةةو جؤرانةةى ضةةك، يةان بةة بةةكارهَينانى مةادة ذةهراوييةةكان، بةةطوَيرةى ياسةا              
 (41)لَيكؤَلينةوةى تَيدادةكرَيت و سزاى ثَيويست بةسةر تؤمةتباركراودا دةسةثَينرَيت((

 
 تريؤركردن  2/2-2

كةةة ةوة وةرطةةرياوة، ي(ي فةرةنسةةterrorisme)وشةةةي )لةةة (دا philologyلةةة زاسةةيت زمانناسةةيدا ) تةةريؤر 
 (42)بةماناي ترسَيكي زؤر، تؤقاندن و تَيكداني باري دةرووني دَيت((

)تةةريؤر كةةاري توندوتيذانةيةةة، لةةةثَيناو طةيشةة  بةةة ئامةةاجنَيكي     ، يوسةة  حمةةب الةةدين دةَلَيةةت   حمةمةةةد))د. 
 (43)سياسي((

تريؤركردن زاراوةيةكة ))بؤ وةسةفكردنى شةَيوازى ئةجنامةدانى تةاوانَيكى كوشةتنى رَيكخةراو بةةكاردةهَينرَيت،        
كاتَي  كةسَيكى طرنط و خاوةن كاريسةرى سياسى، سةركردة، فيكةرى يةان سةةربازي دةكاتةة ئامةانج. جةارى واش       

، بةة تةةماطرتنى كةسةَيكى    يةثشةتةوة هةية، كةردةى تريؤركةردن هؤكةارى سياسةى و ئةابورى و تؤَلةسةةندنةوةى لة      
ثاكتاوكردنى، لة كاتَيكدا كة ئاماجنةدةرانى كةارى تريؤركردنةكةة، لةة رَيسةةى بةةديهَينانى خواسةت و         دياريكراو بؤ

 (44)ئاماجنةكانيان بة كؤسثى دةزانن((
                                                 

41
 - http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84 -27/3/2014قتل       

 

 .22حممد سفري، مفاهيم ترورسيم دزفاموس زورمداران جهان، دجلة الكرتوني )صبا( ص-42

على املستويني الوطين و الدولي، مكتبة االجنلو املصرية، د.يوسف حمبة الدين، االرهاب يف القانون اجلنائي -43
 .11،ص1911

44   - 13562-http://www.ejabh.com/question -27/3/2014االغتيال  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84
http://www.ejabh.com/question-13562
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تى، نوسةةر،  ياخود بريتيية لة ئةجنامدانى كردارى كؤشتنَيكى رَيكخراو و ئاماجندار، كةة كةسةَي  يةان كةسةاية    
كرى و سياسى و سةربازى و سةةركردةيى....تاد هةيةة، جسةة    يرؤذنامةنوويف دةكرَيتة ئامانج، بةوةى كاريسةرى ف

لةمةةةش ثرؤسةةةى تةةريؤر لةسةةةر هؤكةةارى بريوبةةاوةِرى، يةةان سياسةةى و ئةةابورى، يةةان تؤَلةسةةةندن ضةةِردةبَيتةوة،      
 لةبةردةم بريوباوةِر، يان ئامانج يان ....تادبةتايبةتى كاتَي  وا دادةنرَيت، ئةم كةسة دةبَيتة رَيسر 

زؤربةةةى جةةار ئاراسةةتة و قةةةبارةى ئةةةم تريؤركردنةةة لةةة كةسةةَيكدا ضةةِردةبَيتةوة، هةرضةةةندة هةنةةدَي  جةةار      
يد ضامثان(ةوة تريؤركردن مةرج نيية لةبةر ئةم هؤكارانة بَيت، بؤ منوونة "لة )جؤن لينؤن( لةاليةن )مارك ديف

سةةن( رَييةةاخود "هةةةوَلى تريؤركردنةةى سةةةرؤكى ثَيشةةوى ئةمةةةريكا )رؤناَلةةد  (45)ريؤركةةرا"ت 1981/ نيةةار 21لةةة )
( لةةكاتى طرتنيةدا رايسةيانةد، بةةهؤى معويبةوونى بةةة      1981مارسةةى  31لةاليةةن )جةون هنكلةى جونيةور( لةة )     

 (46)هونةرمةند )جودى فوستةر( و هةوَلدان بؤ سةرجنراكَيشان ئةم كارةى ئةجنامداوة."
و فكةةرى و ... تةةاد، بةةةكاردَيت وةك    ىيش ئةةةم زاراوةيةةة لةةةبوارة جياوازةكةةانى وةك ئةةةدةب    جةةار  هةنةةدَى

تريؤركردنةةةى عةةةةقَ،، تريؤركردنةةةى دؤز...تةةةاد، واتةةةة زاراوةى تريؤركةةةردن ))لةةةة ضوارضةةةَيوةيةكى ئةدةبيةةةةدا         
بةكاردةهَينرَيت بؤ باسكردنى حاَلةةتى سةتةمكردن و بَيزاركةردن نةةوةك كوشةتنى راسةتةقينة. بةؤ منوونةة وةك         

فيكةةر(، )تريؤركردنةةى نيشةةتمان(، )تريؤركردنةةى بةرائةةةت و ثةةاكَيتى( و بةةةكارهَينانى دةسةةتةواذةى )تريؤركردنةةى 
 (47)ذةى هاوشَيوةى ديكة((ضةندين دةستةوا

بريتييةةة لةةة تريؤركردنةةى عةةةقَلى و قةَلةةةمى بةةوَير لةبةرامبةةةر         ،هةرضةةى تريؤركردنةةى رؤذنامةنووسةةيية   
وةك بةشةةةَي  لةةةة ئةركةةةة   ة شةةةاراوانةى، كةةةة دةبَيةةةت رؤذنامةةةةنوويف بيا اتةةةةِروو،  يدةرخسةةةتنى ئةةةةو راسةةةتي 

 يةكةى، نةك وةك كارَيكى نا ئةخالقى.يسورؤذنامةنو
بة مانايةكى تر تريؤركردنى رؤذنامةةنوويف، تريؤركردنةى ئةةو مةترسةييةية، كةة لةسةةر كةسةى بكةوذ هةيةة،          

 بةمةش بةرذةوةندى لةسةرو واقيعى راستةقينة و ئةداى رؤذنامةوانيةوةية.
( ((cpjلة نوَيرتين راثؤرتي ل )    ( بةةوة دةكةات  كةة    1) ئامةاذة  2114ةبارةي رةوشي رؤذنامةنوسةان لةة سةاَلي

بةةوةي كةاوة طةةرمياني     2113رؤذنامةنوساني كوردستان لة ذَير شاخَي  تاواني بةَي سةزادان و بةتايبةةت سةاَلي     
 (48)مانط بووبة قورباني ئازادي رؤذنامةطةري(( 18ثاش 

ودؤخي سزانةداني تاوانبةاران وايكةردووة رؤذنامةنوسةان سانسةؤر     هةروةها دةَلَيت ))جَيبةجَيكردني ياسا و بار
لةسةرخؤيان ثيادة بكةن و نةتوانن، بةثَيي ثَيويست راثؤرت لةسةةر مةسةةلة هةسةتيارةكاني وةكةو طةنةدةَلي لةة       

   (49)كوردستاني عَيراق ئامادة بكةن((
 

                                                 

45 Biographies crime Assassins mark david chapma.ضامثان( بيؤطرافياى  كوشتنى)مارك ديفد        

27/3/2014 

46 - A Biography of john hinckley. 27/3/2014 (بيؤطرافياى  )جؤن هنكلى. 

47  - http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84      

 .-1/4/2014   اغتيال

48 -cpj 2242114راثؤرتي تايبةتي ليذنةي داكؤكيكردن لة رؤذنامةنوسان

 هةمان سةرضاوة.- 49

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
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 هةولَى تريؤركردن  2/2-3
يف ، يان نوسةر ، يان سياسةمتةدار، وكةسَي ، ئيدى كةسةكة رؤذنامةنوبريتيية لة هةوَلدان بؤ لةناوبردنى 

 ى كة هةوَلى تريؤركردنةكةى لةثَيناودا دةطريَيتةبةر.طةيش  بةو مةبةستة يان.......تاد، بةمةبةستى
 (50)ياخود "طرتنةبةرى هةوَلى تريؤركردنى كةسَيكة بةبَي ئةوةى دَلنيابَيت لة ئاماجنةكةي"

 
 رفاندن  2/2-4

رفاندن بريتيية لة رةفتارَيكى نةشةياو كةة لةاليةةن كةسةَي ، يةاخود كؤمةةَلَي  كةسةةوة ثةةيِرةو دةكرَيةت بةة           
بةةةكارهَينانى توانةةاى جةسةةتةيى بةةؤ قؤَلبةسةةتكردن و بَيدةسةةةآلتكردنى كةسةةَيكى ديةةاريكراو و طواسةةتنةوةى بةةؤ    

كرَيةت، لةة بةرامبةةر بةدةسةتهَينانى بِرَية       شوَينَيكى ناديار. زؤرجار سازش لةسةر ئازادكردنى كةسى رفَينةراو دة 
بةةةؤ  ،ثةةةارةو ثةةةوىل زؤردا. زؤر جةةةارى واش هةيةةةة ))رفانةةةدنى كةسةةةَي  ثاَلنةةةةرى خةةةؤيى و بابةةةةتى خةةةؤى هةيةةةة

   (51)((تة خزمةتى بةرذةوةندى رفَينةرانبةدةستهَينانى ضةند ئاماجنَيكى جياواز، كة دةضَي
 

 هةرِةشةليَكردن   2/2-5
ةكان " بريتيية لة هةر كردارَي  كة ببَيتة هؤى بدوكردنةوةى ييةكَيكى ترة لة ثَيشَيلكاريهةرةشةلَيكردنيش 

تريف و تؤقانةدن لةة رَيسةةى كةسةَيكةوة لةة دذى كةسةَيكى ديكةة، كةة بيةةوَيت تؤَلةةى لَيبكاتةةوة، يةان زيةانى ثةَى               
 (52)بسةيةنَيت، ياخود بيةوَيت كةسايةتى لةكةدار بكات"

هةِرةشةلَيكردن جؤرَيكة لة زؤرلَيكردنى ئةدةبى و مةعنةوى و بة مةبةستى طةيش  بة ئامانج و خواستَيكى 
دياريكراو، ياخود مةبةست تَييدا بَيزاركردنى كةسى هةِرةشةلَيكراوة لةة رَيسةةى دةسةتربدن بةؤ ئةارامى و ئةازادى       

 كةسَيتيى.  
ن اليةن و طروث و تاقمَي ... تاد، بة مةبةستى فشارخستنة بريتيية لةو هةِرةشة و طوِرةشانةى كة كةسَي  يا

سةةةةر رؤذنامةةةةنوويف و بةةةةرطرتن لةةةة كارةكةةةةى، هةرةيشةةةةى كوشةةة  يةةةان لَيةةةدانى لَيةةةدةكرَيت، لةبةرامبةةةةر        
ةى كةة مةبةسةتيةتى ئةةجنامى بةدات، يةاخود بريتييةة لةهةِرةشةةكردن        ية دةستهةَلنةطرتن لةةو كةارة رؤذنامةواني  

باسةةكردن لةةة ئايةةدؤلؤذيا و بةةري و رَيبةةازى اليةةةن و طروثَيةة ، يةةان باسةةكردن لةةة شةةتة      بةةةهؤى خسةةتنةروو، يةةان 
 بريدؤزةكان.

 

                                                 
50tp://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%

D9 ht %8A&word=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9   

اختطاف  -51 1/4/2014   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81            

52 - http://www.aljadiah.com/vb/showthread.php?t=17718     التهدیدتعریف    2/4/2014. 
 

 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%81
http://www.aljadiah.com/vb/showthread.php?t=17718
http://www.aljadiah.com/vb/showthread.php?t=17718
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 زيندانيكردن   2/2-1

 زينةةةةدانيكردن بريتييةةةةة لةةةةة لَيسةةةةةندنةوةى ئةةةةازادى لةةةةة مةةةةرؤظ لةةةةة رَيسةةةةةى دانةةةةانى لةةةةة شةةةةوَينَيكدا،      
كة ئازادييةكانى ىَل زةوت بكةات، زينةدانيكردن رَيسةيةكيشةة بةؤ طلدانةةوة و دةستبةسةةركردنى كةسةَي  بةةثَيى          

فةةةرمانَيكى دادوةرى، يةةاخود بةةةطوَيرةى بِريةةارَيكى ئيةةدارى، كةةة ثاَلثشةةت بةةة دةقَيكةةى ياسةةايى لةةة دةسةةةآلتَيكةوة   
 نَي ، ياخود زيادةِرؤييةك لة كاتى كاركردندا. دةربيَيت، بةمةبةستى سزادانى كةسَي  لةسةر ئةجنامدانى تاوا

رَيكخراوَيكةةةى ثَيشةةةةنط لةةةةبوارى ئةةةازادى رؤذنامةطةةةةرى لةةةة توركيةةةا ئاشةةةكراى كةةةردووة، كةةةة ذمةةةارةى ئةةةةو  
رؤذنامةنووسانةى لة ئةجنامى كاركردنياندا بؤ كةناَلةكانيان لةة توركيةا زينةدانى كةراون زيةاترة لةة ذمارةيةان لةة         

ا، ئَيةران و سةوريا، بؤيةة لةة ئَيسةتادا توركيةا بةة )طةةورةترين زينةدانى بةؤ رؤذنامةنووسةان            وآلتانى ضني، ئةريرتي
 (53)لةسةر ئاستى جيهان( ناودةبرَيت.

ى و))رَيكخةةراوى )ثةةةيامنَيرانى بَيسةةنوور( كةةة بارةطاكةةةى لةةة ثاريسةةة، ضةةووةتة ثةةاَل طروثَيكةةى طةشةةةكردو       
يةنةةة داكؤكيكارةكةةان لةةة مافةةةكانى مةةرؤظ، بةةةهؤى    و ال رةخنةةةطريى لةةة هةَلسةةوكةوتى حكومةتةةةكانى خؤرئةةاوا  

ةنةدامبوون لةة يةةكَيتى    زيندانيكردنى ذمارةيةكى زؤرى رؤذنامةنووسان لة توركيا، هةرضةندة ثةاَلَيوراوة بةؤ بةئ  
 (54)ئةوروثا((

 
 راطرتن  2/2-1

ة يلَيسةندنةوةى ئازاديراطرتن بريتيية ))لة طرتنةبةرى رَيكارَيكى لَيكؤَلينةوةى زؤر توند، كة مةبةست تَييدا 
لة كةسى تؤمةتباركراو، بة درَيذايى ماوةى ثرؤسةى لَيكؤَلينةوة لة سكاآل، ياخود داوايةك ثاَلثشت بة فةةرمانَيكى  

لةبةرئةةوةى كةة تةةنها لةة ضوارضةَيوةى جَيبةةجَيكردنى حةوكمَيكى         (55)دةرضوو لة دةسةآلتَيكى تايبةمتةندةوة((
لة مرؤظ زةوت بكرَيت، ضونكة جةختدةكاتةوة لةسةر بةجَيسةيانةدنى سةزايةكى    دادوةرى نةبَيت، ناكرَيت ئازادى

رَيسةةةر لةةةة ئةةةازادى مرؤظةةةةكان لةةةة دةرةوةى ويسةةةتى خؤيةةةان، بؤيةةةة راطةةةرتن لةةةةرووى مةبدةئيةةةةوة، رَيكةةةارَيكى   
هةةةةآلوَيردكراوة و بةةةة سةةةزا نادرَيتةةةة قةَلةةةةم، بةةةةَلكو لةطةةةةَل سةةةزاى نةةةةرَينى دذ بةةةة ئازاديةةةدا كؤكةةةة، ضةةةونكة    

 نوورداركردنى ئازادى كةسةكةى تَيدا بةرجةستة دةبَيت. س
 

 ماوةى راطرتن: 
( كاتذمَير زياتر نيية، بةآلم رَيسة بة ئةفسةرَيكى ثؤلي  دةدرَيت، 3كورترتين ماوةى ثَيويست بؤ راطرتن لة )

 ( كاتذمَيرى زيادة درَيذ بكاتةوة، لةبةر ضةند هؤكارَي  كة كةيسةكة دةخيوازَيت. 3كة ماوةى راطرتنةكة بؤ )

كراو لةبةةردةم دادطةا بةةطوَيرةى جةؤرى سةرثَييةي      "ماوةكانى سةرةتاى راطرتن تا كاتى ئامادةبوونى تؤمةتبار
 (56)كةسى طومانلَيكراو جياوازة، هةروةك لة دةقة ياساييةكانى تايبةت بة راطرتندا هاتووة."

                                                 
53 - http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86      2/4/2014  سجن. 
54http://www.sotkurdistan.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2103384%D9%85%E2%80
%8E&Itemid=264. 
55http://www.arabency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=911-    موسوعة
 .29/3/2014 العربية
56http://www.acri.org.il/ar/?protestright=%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-    

29/3/2014    %D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D      مجعية احلقوق
  29/3/2014 املواطن.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D9%86
http://www.acri.org.il/ar/?protestright=%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%20%20%20%2029/3/2014%20%20%20%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%25D
http://www.acri.org.il/ar/?protestright=%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%20%20%20%2029/3/2014%20%20%20%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%25D
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بةوونى ضةاودَيرى    "راطرتن لة رووى زاراوةوة بةماناى راطرتنى كةسَي  لةشوَينَيكى ديةاريكراو، يةان داخةراو و   
 (58)بؤيةةةة "طةةةرتن بةسةةةةرةتايةك بةةةؤ راطةةةرتن دادةنرَيةةةت" (57)بةةةةكاردَيت"لةسةةةةرى و رَيسةةةرتن لةةةة رؤيشةةةتنى 
و بةسةتنةوةى دةسةتةكانى و رَيسةنةةدان بةطةةِران و ئةازادى، بةةبَى ئةةوةى         لةبةرئةمةش طرتن" طرتنى كةسَيكة
 (59)دادوةر ماوةكةى بؤ دياريكردبَيت"

بيانوى جؤراوجؤر لة بةندخيانةةدا،   يان راطرتن بريتيية لة راطرتن و تةوقيفكردنى كةسى رؤذنامةنوويف بة 
ياخود راطرتن هؤكارَيكة بؤ سةثاندنى كؤت و بةند بةسةةر ئةازادى كةسةَيكدا و رَيسةرتن لةضةوون بةةرةو ئةازادى،        

 يان راثةِراندنى كارَي  لةماوةيةكى دياريكراو.
بةر سةرثَييةى بَيةت، يةان    ياخود راطرتن"  هؤكارَيكة بؤ رَيسرتن لة ئازادى كةسَي ، طةِران بة ئازادى، ئيدى لة

ة لةةةثَيناو بةةةرطرتن لةةة بةدواداضةةوونى  يةةة "راطةةرتن مةترسةةيدارترين رَيكةةار بؤ (60)رَيسةةرتن لةةة ئةجنامنةةةدانى" 
 (61)دؤسيةكةدا، هةرضةندة دةبَيتة هؤى رَيسريكردن لة ئازادى"

 
 غةرامةكردن )ثيَبذاردن(  2/2-8

ةةرامةكردن )ثَيبةذاردن( بريتييةة لةة ثابةنةدكردنى كةسةى سةزادراو بةة ثَيةدانى بِرَيكةى ديةاريكراو ثةارة بةة             
حكومةت، بةثَيى ئةو بِريارةى كة بؤى دياريكردووة، هاوكات لةطةَل نةبةزاندنى ئةو سنوورةى كةة ياسةا بةؤ هةةر     

ايى تاكة سةزاى بنةِرةتييةة، كةة لةة دذى كةسةى      تاوانَيكى دياريكردووة. بةطوَيرةى ياساى ميسرى، ثَيبذاردنى جين
 تؤمةتباركراو ثةيِرةو دةكرَيت. 

 بنةماكانى جَيبةجَيكردنى ةةرامةكردن )ثَيبذاردن(: 
بِريارةكةةة ثَيويسةةت بكةةات  ئةطةةةر حةةوكمى دةرضةةوو بةةة ةةرامةةةكردنى كةسةةَي  يةكسةةةر لةةةدواى دةرضةةوونى  

 ةبَيت.  بكرَيت، هةرضةندة مافى تَيهةَليوونةوةشى هجَيبةجَي

 ضاك واية كةسى سزادراو بِرى ثَيبذاردنةكة بدات بة طةجنينةى طشتى دةوَلةت. 

 بةو ثَييةى ثَيبذاردن سزاية و دةضَيتة ذَير بنةماى سزادانى كةسَيتييةوة.

ئةطةر كةسى سزادراو بة ويستى خؤى بِرى ثَيبذاردنةكة نةدات، كة بؤى دياريكراوة، ياساداِرَيذ شَيوازَيكى ترى 
 (62)داناوة، كة بريتيية لة ثَيدانى ثَيبذاردنةكة بةزؤر. بؤ

                                                 

 45،ص1992التاريخ العربى،بريوت  الطبع الثانية مؤسسه ،4العرب.،جابن منظور، لسان  - 57
 .35،ص2114احللبى احلقوقية،بريوت عمر الواصف،النظريه العامه فى التوقيف االحتياطى،طبعة االوىل، منشورات  - 58
 .51،ص2111حممد عبدهلل حممد، احلبس االحتياطى، دار الفكر العربى، االسكندريه،  - 59
www.acri.org/ar/wd-،قانونى مواضيع االحتماك مع الشرطه، مجيعة حقوق املواطنمرشد  - 60

contnet/2012/05/almorshed2pdf. 

جامعة   نى، رسالة ماجستري،حممد ناصر امحد، التوقيف )احلسب االحتياطى( فى قانون االجرائات اجلزائيه الفلسطي - 61
 .53،ص2111النجاح الوطنية،

62 - http://www.startimes.com/?t=33202478    المصــري في القانون  .8/4/2014    عقــوبة الغــرامـة  

http://www.acri.org/ar/wd-contnet/2012/05/almorshed2pdf
http://www.acri.org/ar/wd-contnet/2012/05/almorshed2pdf
http://www.acri.org/ar/wd-contnet/2012/05/almorshed2pdf
http://www.startimes.com/?t=33202478
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 سوكايةتيثيَكردن  2/2-9

سوكايةتيثَيكردن )االهانة( بريتيية ))لة كةمكردنةوة لة بةهاى بريوبؤضةوون و كةسةَيتى و كةرامةةتى مةرؤظ،     
كردارَية  كةة ببَيتةة هةؤى     كة لةاليةن كةيف و اليةكةوة دذى كةسَيكى ديكة دةكرَيت، بة واتايةكى تر، هةر قسةو 

رووشاندنى كةسَيتى مرؤظ بة سوكايةتيثَيكردن دادةنرَيت، ضونكة برينةداركردنى هةسةت و كاريسةةرى قةووَل لةة      
  (63)دةرونى كةسى سوكايةتى ثَيكراودا درووستدةكات((

، كةة  ياخود  بريتيية لة شكاندنى هةست و نةستى رؤذنامةنوويف، بةةهؤى ئةةو سةوكايةتى و ئيهانةكردنانةةى    
اليةنى ثةيوةنديدار بةبيانوى جياواز، بةرامبةر رؤذنامةنوويف دةيسرَيتةبةر، زؤرجةار ئةةم سةوكايتيثَيكردنة بةة     
مةبةست وةك جؤرَي  رق لةبةرامبةر رؤذنامةنوسةدا دةطريَيتةبةةر، واتةة خسةتنةوةى بريبؤضةوونى كةسةَيكة لةة        

 كةسى و رؤذنامةنووسة بةربِريارى سةروتر.كاتَيكى دياريكراودا، ياخود شكاندنى سنورى ئازادى و كارى 
 
 ريَطرتن لة كارى رؤذنامةنووسى  2/2-11

ة، وةكةو سةزادانَي  لةة دذى رؤذنامةنووسةان     ية رَيسرتن لة ئةجنامدانى كارى رؤذنامةنوويف، رَيكارَيكى تةمَيكاري
كانى كةارى رؤذنامةطةةرى.   دةطريَيتةبةر، بةهؤى هةَلسانى بة كارَيكى نةشياو، ياخود ))بةزاندنى ثَيةوةرو سةنوورة  

ة لةاليةن ئةجنومةنى سةنديكاى رؤذنامةنووسانةوة ثةةيِرةو دةكرَيةت،   يبةشَيوةيةكى طشتى ئةم رَيكارة تةمَيكاري
و ئةةةو ليذنةيةةة مةةاوةى  زؤرجةةاريش رووبةةةِرووى ليذنةةةى لَيكؤَلينةةةوةى سةةةنديكاى رؤذنامةنووسةةان دةكرَيتةةةوة  

    (64)اريدةكات((دوورخستنةوةى لة كارى رؤذنامةنووسى دي
 

 ريَطةنةدان   2/2-11
بريتييةةةة لةةةةرَيسريكردن لةتةةةةواوى ئةةةةو كارانةةةةى، كةةةة رؤذنامةةةةنوويف بةةةة مةبةسةةةتى راثةِرانةةةدنى كةةةارى     

ى و طةنةةدةَلى و رؤذنامةنووسةةى ئةجناميةةدةدات، مةبةسةةت لةةةم بةرطريكردنةةةش، شةةاردنةوةى ئةةةو كةةةم و كةةورِ     
بريتييةةة لةةة بةةةرطرتن و شكسةةتهَينان ض لةةة ئةةازادى، ض لةةة كةةارى    ، كةةة لةةةو شةةوَينةدا هةةةن، يةةاخود ناتةواويانةيةةة

 رؤذنامةنووسى و بِروا و متمانة نةبوون بةو دةسةآلتة.
 

 ليَدان  2/2-12
بريتيية لة ثَيشَيلكردنى مةافى بةرامبةةر و رَيسريكردنةى لةةكارى بةرامبةةر، بةة مانايةةكى تةر بريتييةة لةةو            

ار و ئاسايشى شوَينةكة لةبةرامبةر رؤذنامةنووسدا دةطرييتةبةةر، بةةوةى   رَيسةيةى كة لةثَيناو راستى و سنورى ك
رؤذنامةنوويف لةةثَيناو طةيانةدنى هةةواَل و زانيارييةةكان و طواسةتنةوةى هةوَلةةكان و ئاشةكراكردنى راسةتيةكان،         

 زؤربةى جار روبةرووى لَيدان دةبَيتةوة و هيض جؤرة مافَيكيشى بؤ ناطةِرَيتةوة.
لةةةة ئةجنامةةةدانى ثيشةةةَيلكارى و كةوتنةةةة وَيةةةزةى رؤذنامةةةةنوويف، بةةةةبَى طوَيدانةةةة ياسةةةا و   يةةةاخود بريتييةةةة 

ثرةنسيثةكانى رؤذنامةوانى و سوكايةتى كردن بة رؤذنامةةنوويف و كةارى رؤذنامةةوانى، لةة بةرامبةةر ثاراسةتنى       
 سنورَيكى دياريكراو، يان ئةجنامدانى كارى خؤيان.

                                                 

63 http://www.majaless.com/vb/showthread.php?t=37237-  8/4/2014  ااْلهانه. 
 http://www.s-oman.net/avb/archive/index.php/t-144455.html 10/4/2014 تعریف اهانه الكرامة 

 

64 - http://moheet.com/2013/12/29/1860885. 

http://www.majaless.com/vb/showthread.php?t=37237-
http://www.majaless.com/vb/showthread.php?t=37237-
http://www.s-oman.net/avb/archive/index.php/t-144455.html
http://www.s-oman.net/avb/archive/index.php/t-144455.html
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ثَيشةةَيلكارى دذى رؤذنامةنووسةةان لةةة كاتَيكدايةةة بؤتةةة دياردةيةةةكى جيهةةانى و بةةةثَيى ئامارةكةةانى رَيكخةةراوى    
يةدا بةةثَيى ئامةار و داتةا و طرافية  ريزبةنةدى بةؤ كةؤى         ؤ( لةة راثةؤرتى سةاآلنةى خ   CPJهةواَلنَيرانى بَى سنور )
كة ثَيشَيلكارى دذى رؤذنامةنووسان ئةجنامدةدةن و لة راثؤرتةكانيشدا بةوردى لةسةر ئةو  ،وآلتانى جيهان دةكات

عَيةةراق و هةةةرَيمى كوردسةةتانيش لةةةناو     ،اكشةةاوو د ووآلتانةةة دةوةسةةتَيت و تةنانةةةت بةةةثَيى ئامةةارى هةَلكشةةا     
 راثؤرتةكاندا رةنسدةداتةوة.

هاوكةةةات لةطةةةةَل دوو راثؤرتةكةةةةى سةةةةنديكاى رؤذنامةنووسةةةانى كوردسةةةتان سةةةةبارةت بةةةة ثَيشةةةَيلكارى دذى 
( 11( )2113بةةةةثَيى )رَيكخةةةراوى هةةةةواَلنَيرانى بةةةَى سةةةنور( لةسةةةاَلى )  (.2113رؤذنامةنووسةةةان بةةةؤ سةةةاَلى )

 .ةنوويف لةناوضة جياجياكانى جيهان طيانيان لةدةستداوةرؤذنام
( كةةيف، رؤذهةةالتى ناوةِراسةت و ئةفةةريقاى بةاكور      24، ئاسةيا ) كردووة ريزبةنديئةم ِرَيكخراوة بةمشَيوةية 

( ئةةوانى تةريش لةناوضةة جياجياكةانى تةرى جيهانةة، راثؤرتةكةة وآلتةانى )سةوريا،          11(، ئةفةريقاى رةش )23)
بةة ثَيةنج وآلتةى مةترسةيدار دانةاون بةؤ رؤذنامةنووسةان، سةةرةراى دوو          ىندستان، فليثني((ين، هسؤماَل، ثاكستا

 كة زؤرترين ثَيشَيلكارى دذى رؤذنامةنووسان ئةجنامدةدرَيت، كة )بةرازي، و روكي (ن. ،وآلتى تر
وويف كةوذراون و  رؤذنامةةن  (65)(88( دابةزيوة كةة ) 2112ئةطةرضى راثؤرتةكة ثَييواية رَيذةكة لةضاو ساَلى )

، (11( )2118( و لةسةةةةةاَلى )15( )2119( و لةةةةةة سةةةةاَلى ) 58( )2111(، لةسةةةةاَلى ) 11( )2111لةسةةةةاَلى ) 
 ةكانى تريش دةكات لة جؤرى )رفاندن و لَيدان...(يجيالةوانةش راثؤرتةكة بايف لة ثَيشَيلكاري
كوشةةتنى باسةةى ( 2113(ى كةةانونى يةكةةةمى )1لةةة رَيكةةةوتى )  ،َيكةةداراوهةةةواَلنَيرانى بةةَى سةةنور لةةة راطةيان 

رؤذنامةةةنوويف )كةةاوة طةةةرميانى( سةرنوسةةةرى طؤظةةارى )رايةةةَل( لةةة باشةةورى كوردسةةتان لةةة عَيةةراق و هةةةرَيمى    
 (66)كوردستان كردوة.

ةثَيى كة بة  ،توَيذينةوةكةى ئَيمةش ثةيوةندى بة ثَيشَيلكارى دذى رؤذنامةنووسان لة هةرَيمى كوردستان هةية
( حاَلةةتى  41( )12و  11( بةةثَيى هةةردوو راثةؤرتى )   2113ئامارةكانى سةةنديكاى رؤذنامةنووسةان بةؤ سةاَلى )    

لة بوارةكانى )تريؤر، دةستسريكردن، هةِرةشةة، لَيةدان، سةوكايةتي ثَيكةردن، طةرتن       ،ةوثَيشَيلكارى جؤراوجؤر هةبو
 .)توقي (، رَيسة نةدان، هةوَلى تريؤركردن(

%( و لةراثؤرتى دووةمةى  35( حاَلةتى ثَيشَيلكارى هةية، بةرَيذةى )14(دا )2113يةكةمى ساَلى )لة راثؤرتى 
( 13ة كةةة )ولةناويشةةياندا حاَلةةةتى لَيةةدان زؤرتةةرين رَيةةذةى بةركةةةوتو ،ةتةةةوةورَيذةكةةة بةرزبو دا(2113سةةاَلى )

 %(.32.5ة و بة رَيذةى )وحاَلةت بو
، ئةةم شةيكردنةوةيةش   يةكان شةيكراوةتةوة يت و رَيةذةى ثَيشةَيلكار  لةم بةشةةى توَيذينةوةكةةدا بةةوردى حاَلةة    

مةبةست لة شةيكردنةوةي نةاوةِرؤك بريتييةة لةة "ثرؤسةةي       ةكانة، بؤيةيبةثَيى ناوةِرؤك و مةبةستى ثَيشَيلكاري
شيكردنةوة يان هةَلوةشاندنةوةي دياردةيةةك بةؤ ثَيكهاتةةكاني، يةان دوورخسةتنةوةي ِرةطةةزةكاني مادةيةةك، بةة         

 (67)جياكردنةوةيان لة يةكرت. دؤزينةوةي ثةيوةندي نَيوانيان و ةبةسيتم
                                                 

راوةكانى سةنديكاى رؤذنامةنووسانى حةسةن رةمحان ثةنا، وةرطَيِرانى لة فارسيةوة ثةروين عةىل مورادى، رؤذنامةنووس لة ترِيةسى راستةوخؤدا، طؤظارى رؤذنامةنووس لة بآلوك -65

 .11،12،13( ل2114(، بةهارى )34-33كوردستان، ذمارة )
 .15حةسةن رةمحان ثةنا، هةمان سةرضاوةى ثَيشوو، ل 66

.2114-2-21د.نةزاكةت حسَين حةمة سةعيد، وانةي تايبةت بة ضؤنييةتي نووسيين توَيذينةوة، زانكؤي سلَيماني، ِرؤذي سَيشةممة - 67
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 كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان ثيَشيَلكاريية2/0

 (03-00بةثيَى طؤرِاوى راثؤرتةكانى ) (3102سالَى )

 راثؤرتي يانزةيةم:  3/1-1
بةةؤ  1/1/2113بةةةثَيي ئامةةاري راثةةؤرتي يةكةةةمي ليذنةةةي داكةةؤكي لةةة رؤذنامةنوسةةاني كوردسةةتان كةةة لةةة     

%( حاَلةةتي  35( حاَلةتي ثَيشلكاريية و بةمةش رَيذةي )14كان )ثَيشَيلكارييةدةطرَيتةوة، ذمارةي  31/1/2113
 .( حاَلةت بووة1) و يةكان دةطرَيتة خؤي، كة حاَلةتى رَيسةنةدان بةرزترين رَيذةيةيلكارَيثَيش

هةرضةندة رَيذةكة كةمة، بةآلم دووبارةبوونةوة، ياخود زيادكردني ئةم جؤري ثَيشَيلكاريانة وايكردووة. تريف 
 و ئامارةكة زياتر بكات، ئةطر نا رَيذةكة لةضاو رَيذةي، يان داتاي جيهاندا رَيذةكة نؤرماَلة.

 

 (3102سالَى ) بؤكوردستان  كانى دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمىثيَشيَلكاريية
 (03-00بةثيَى طؤرِاوى راثؤرتةكانى )

 ضةندبارة ريَذةى سةديى %

 راثؤرتى 
 دوانزةهةم
2113 

 راثؤرتى 
 يانزةهةم
2113 

 كانثيَشيَلكارييةجؤرى 
 دذى رؤذنامةنووسان

 تريؤر 1 1 1 %2.5

 دةستطريكردن 1 1 1 %0.0

 هةرةشة 3 8 11 %27.5

 ليَدان 5 8 13 %32.5

 سوكايةتيثيَكردن 1 2 2 %5

 راطرتن )التوقيف( 1 1 1 %2.5

 ريَطةنةدان 1 5 11 %27.5

 هةولَى تريؤر 1 1 1 %2.5
 كؤ 14 21 41 %100

 ريَذةى سةديى % 35% 15% 111 %100

 (1خشتةى )
 

راثؤرتي يةكةمدا، لةاليةك ئارامي و نةبووني ضةاالكي و  ةكان لة ييبةمانايةكي تر هؤكارةكاني كةمي ثَيشَيلكار
خؤثشةةاندانة، لةاليةةةكي تةةرةوة دةزطةةا ثةيوةنديةةدارةكان لةضةةاو سةةاآلني رابةةردوودا و بةةةهؤي كردنةةةوةي خةةول و  

رووبةرووبونةةوة و ثَيكةدادان كةمرتبَيتةةوة، بؤيةة      هؤشياري لة رَيسةي كةناَلة جياوازةكانةةوة، وايكةردووة ئاسةيت   
سةتم بةِرواي بةة تةريؤري     يرَيذةي تريؤر هةر نية و رَيةذةى )سةفر(ة، ضةونكة دةسةةآلتي ناوضةةكة وةك س      لةاليةك
 ة.يسياسي ني
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ئةةةوةي لَيةةرةدا ديةةارة، ثَيشةةَيكاري، رَيسةنةدانةةة و لةةةكؤي ئةةةم رَيذةيةةةش، هةةةموويان رَيسةةرين لةةة كةناَلةةةكاني   
ثاسةةواني كةسةي، يةان    لةاليةةن  ئؤثؤزسيؤن، رَيسريةكانيش بؤ كاري زؤر سةرةكي و هةستيار نةبوون، بةَلكو يةان  

ة نةك زؤربةووني رَيذةكةة.   يكراوة. ئةويش نيشانةي جَيبةجَينةكردنى ياساى رؤذنامةطةري حزبييةوة رَيسريةكة
يةكان ثةيوةس  بة بريوبؤضووني كةسةةكان و لةسةةر بنةةماي مةةزاجي ئةةم      يرَيسر ، كةئةمةش ئةوة دةردةخات
 دا خراوةتةِروو:هَيَلكاريةكارانة كراون. وةك لةم 

 

 نيشاندةدات -راثؤرتى يانزةهةم (2113) سالَى لة كوردستان هةريَمى لة رؤذنامةنووسان دذى كانثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة ريَذةى 

 

 راثؤرتي دوانزةيةم:  2/0-3

( ثَيشةةلكاري 21دةطرَيتةةةوة، لةةةم ماوةيةشةةدا ) 31/12/2113تةةاوةكو  1/1/2113راثةةؤرتي دووةم كةةة لةةة  
%( بةمةش رَيذةكان لةضاو راثؤرتي يةكةم بةةرز بووةتةةوة   15بةرامبةر رؤذنامةنوسان ئةجنامدراوة، كة دةكات )

لةاليةةك خؤثيشةاندانة و  بةووني    بووني ئةةم رَيذةيةة   ثؤرتي يةكةم، بةطشةيت هؤكةاري زيةاد   را ىدوو بةرامبةر بؤ
كةةة رَيسةةرى زؤر بةةؤ رؤذنامةنووسةةان و كةناَلةةةكان      ،نةةاِرةزايي ثرؤسةةةى هةَلبذاردنةةةكانى هةةةرَيمى كوردسةةتانة    

. لةاليةةةكي تريشةةةوة رَيسةةري و بةةووني فشةةاري دةسةةةآلت لةسةةةر   دادروسةةتكراوة لةةة رومةةاَلكردنى ئةةةو ثرؤسةةةية 
ناو ئةم راثؤرتةدا حاَلةتى تريؤركردن هةية، كة مةترسيدارترين حاَلةتةة  كةناَلةكاني راطةياندن بةطشيت، بةآلم لة

ة( لة يكانى تر ئةويش تريؤركردنى رؤذنامةنووسى سةربةخؤ )كاوة حمةمة ئةمحةد طةرميانيثَيشَيلكارييةلةضاو 

هەرەشە, ٣, %21

 ڕێگە نەدان, ٦, %43

 لێدان, ٥, %36
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كةة  يةة، ضةونكة رَيذة  ي%(، بةةآلم ئةمةة هةيض مانةاى ئةةوة ن     2.5لة طةرميان، ئةطةرضةى رَيذةكةة )   5/12/2113)
دا هَيَلكاريةةةبةةةَلكو رَيةة  بةةة ثَييةةةوانةوةية. وةك لةةةم   ،كةش بيةةوكةثَيشةةَيلكارييةكةمةةة و بيةةوكة مانةةاى رادةى  

 خراونةتةِروو:

 رؤذنامةنووسان دذى كانىثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة ريَذةى   

 نيشاندةدات -راثؤرتى دوانزةهةم (2113) سالَى لة كوردستان هةريَمى لة
 

ڕاگرتن, ١, %4

 تیرۆر, ١, %4

 سوکایەتی پێکردن, ٢, 

8%

 ڕێگە نەدان, ٥, %19

 لێدان, ٨, %31

هەوڵی تیرۆر, ١, %4

هەرەشە, ٨, %30
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هەرەشە, ١١

لێدان, ١٣

ڕێگە نەدان, ١١

تیرۆر, ١

سوکایەتی پێکردن, ٢

ڕاگرتن, ١ هەوڵی تیرۆر, ١

 

 

 

 

 

  

  

  

هەرەشە لێدان ڕێگە نەدان تیرۆر سوکایەتی

پێکردن

ڕاگرتن هەوڵی تیرۆر

 

 ئةم هيَلَكارية ريَذةى ثيَشيَلكارييةكانى دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان 
 ( نيشاندةدات12و  11( بؤ هةردوو راثؤرتى )2113بؤ سالَى )

 

ثَيشةَيلكاري بريتييةة لةة هةِرةشةة و لَيةدان، رَيسةنةةدان هؤكةاري زيةادبوون و         ة، زؤرترين  يبةثَيي ئةم هَيلكاري
( 11%( و بةدواى ئةويشةدا هةِرةشةة و رَيسةنةدانةة كةة هةةركاميان )     32.5( حاَلةتة و )13بةرزبونةوةى لَيدان )

طاكةةانى وابةسةةتةية بةةةخراثى مامةَلةةةى هَيزةكةةانى ثةةؤلي  و ئاسةةايش و دةز      ،%( ثَيكةةدةهَينن21.5حاَلةتةةة، )
اى زيادبووني خؤثيشاندانةكان و ثرؤسةي هةَلبذاردن، واتة بة بةراورد لةطةةَل راثةؤرتي يةكةةم،    حكومةت سةرةِر

هؤكاري زيادبوونةكة ثةيوةستة بة خؤثيشاندان و ثرؤسةى هةَلبذاردنةةوة، ضةونكة هةلومةرجةكةة و روداوةكةان     
وردسةةةتاندا خؤثيشةةةداندانةكان و ثرؤسةةةةى  رَيذةكةةةةي زيةةةادكردووة، ضةةةونكة بةةةةثَيى ئةةةةزمون لةةةة هةةةةرَيمى ك   

كان دذى رؤذنامةنووسان، ئةمةش بةردةوام ثَيشَيلكارييةهةَلبذاردنةكان دوو هؤكارن بؤ بةرزبونةوةى بةردةوامى 
بدةين لة راثؤرتى يةكةم ئةم  جنةوةى حاَلةتَيكى نَيسةتي ة و دةبَى ضارةسةربكرَيت، ضونكة طةر سةرنودوبارةبو

راثةةؤرتى دووةم ئةةةوةش وةك ومتةةان لةةةثاَل مامةَلةةةى خراثةةى دةزطةةا        طةةةَللة بةةةراوردبةةة حاَلةتانةةة كةةةمرتن  
 يةكان، خؤثيشاندان و هةَلبذاردنةكان فاكتةرة.يئةمن
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 لة هةريَمى كوردستان دا(3102كان دذى رؤذنامةنووسان لة سالَى )ثيَشيَلكاريية2/3

 (03-00بةثيَى اليةنى بةرثرسياريَتى لة راثؤرتةكانى )
سةةةبارةت بةةةو اليةةةن و كةسةةانةي كةةة ئةةةم ثَيشةةَيلكاريانةيان بةرامبةةةر رؤذنامةنوسةةان ئةجنامةةداوة، لةةة سةةاَلي   

ئةجنامداوة، نةةك دةزطةاي ئاسةايش     ييةكانياندا لة هةرَيمي كوردستاندا زياتر كةيف و اليةني تر ثَيشَيلكار2113
ةش و ئةوانةةةي ئَيسةةتاش دةسةةيت رِ  دةخةةات كةةة هةةةرَيمي كوردسةةتان تةةا    و ثةةؤلي  و دادطةةا، ئةمةةةش ئةةةوة دةر   

، بؤمنوونةة لةة هةةردوو    نبةرذةوةندي تاك بووةتة ئاماجنيان، رؤَلةي سةةرةكي لةتَيكةداني ئةارامي هةرَيمةدا دةبيةن      
( ثَيشةَيلكاري و ثةؤلي    8( ليذنةي داكةؤكي لةرؤذنامةنوسةان ئةةوة دةخاتةةِروو، كةة ئاسةايش )      12، 11راثؤرتي )

ةكان لة رؤذنامةنووسان يهَيزة ئةمني ى ياساى كارى رؤذنامةنووسى، نابَيتكة بةثَي ( ثَيشَيلكاريان ئةجنامداوة،9)
ئةمةش دذى ياساى كارى رؤذنامةنووسية، بةةآلم هؤكةارى سةةرةكى رانةةهَينانى بةاش و       رَيسريان لَيبكةن، بدةن و

دةبَيتةةوة بةةو بارودؤخةة    كاندا، جسةلةوةى ديسانةوة ثةيوةست ثَيشَيلكارييةسزانةدانى ئةم هَيزانةية لةبارمبةر 
ةكان، ية ( و بةووني هةَلبةذاردن و زيةادبووني نارةزايةتي   12( بة خؤيةوة بيين، بةتايبةتي راثؤرتي )2113ساَلي )

يةةان ثاسةةةوانى بةرثرسةةَيكة يةةان كةسةةَيكى   ،( حاَلةةةت )كةةةي ( كةةة ئةجناميانةةداوة 12بةةةآلم بةةةثَيى ئامارةكةةان ) 
َيت سةر بة ض هَيزَيكى ناسراون يان نةنانةت ثاسةوانى شوَينة ئةةهلى و  دةموضاو داثؤشراو و نةناسراون و نازانر

(دا 2( ثَيشةةةَيلكاريان ئةجنامةةةداوة.وةك لةةةة خشةةةتةي ) 12( ثَيشةةةَيلكاري و )اليةةةةني تةةةر( ) 12طةشةةةتياريةكانن )
 خراوةتةِروو:

 
 لة هةريَمى كوردستان دا(3102كان دذى رؤذنامةنووسان لة سالَى )ثيَشيَلكاريية

 ( 03-00بةثيَى اليةنى بةرثرسياريَتى لة راثؤرتةكانى )
جؤرى 

كان دذى ثيَشيَلكاريية
 رؤذنامةنووسان

ئاساي
 ش

 كةس دادطا ثؤليس
اليةنةكان

 ى تر
ضةند 

 بارة
 ريَذة

 %2.3 1 1 1 1 1 1 تريؤر
 %1 1 1 1 1 1 1 دةستطريكردن

 %21.5 11 8 2 1 1 1 هةرةشة
 %32.5 13 1 5 1 1 2 ليَدان

 %1.4 2 1 2 1 1 1 سوكايةتيثيَكردن

 %3.2 1 1 1 1 1 1 راطرتن
 %1.21 11 1 3 1 2 1 ريَطةنةدان

 %3.2 1 1 1 1 1 1 هةولَى تريؤر
 %111 41 11 12 1 9 8 كؤ

 (2خشتةى )
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( لَيةدان لةاليةةن   1بة مةسةةلةي رؤذنامةنوسةانةوة، تةةنها )   ، ئةوةي اليةني ثةيوةنديدارة خشتةيةبةثَيي ئةم 
، بةةآلم  ئةةجنام بدرايةة  دةبوو زؤرترين ثَيشَيلكاري لةاليةن ئاسايش و ثؤليسةةوة  ا ثؤليسةوة تؤماركراوة، لةكاتَيكد

اوة،  كان اليةني تةر، كةة ثاسةةواني كةسةي و شةوَينة تايبةتيةةكان ئةجناميانةد       ثَيشَيلكارييةبة ثَييةوانةوة زؤربةي 
ئةركَيكي طرنسي راطةياندن ثرؤسةي ضاودَيري رةوتي دادطاية، ئةطةر رةوتي دادثةروةري هةست بةوةبكات، كةة  "

دةزطاكةةةاني راطةيانةةةدن وةك دةسةةةةآلتي ضةةةوارةم ضةةةاودَيري كاروبارةكةةةاني دةكةةةات، ئةةةةوا باشةةةرت كةةةةرةكانيان       
دةزطةا ناسةراوةكانى ثةؤلي  و ئاسةيايش و      ئةطةرضى ضةاوةِرواندةكرا اليةةنى يةكةةم و سةةرةكى     (68)"رادةثةِرَينن

ةمسني، كة ئةةم خاَلةة زؤر مةترسةيدارة، ضةونكة بةؤ      دادطا بن، بةآلم رَيذةى بةرز كةيف و اليةنى نةناسراو يان ناِر
منوونة حاَلةتى تريؤرى )كاوة طةرميانى( كةسةَي  ئةجناميةداوة نةةك هَيزَيكةى رةمسةى، يةان لَيةدان و رَيسةنةةدان،         

 ؤية ئةمة دوو مةترسى ىَل دةكرَيت:ب ،و دةمامكدار و ثاسةوانى بةرثرسةكان كردويانة هَيزى نةناسراو
دادطةةا ناتوانَيةةت بةةة ئاسةةانى مامةَلةةةيان لةطةَلةةدا بكةةات، ضةةونكة   و كةةة شةةاراوةن كان،يةكةةةم: ئةةةم كةةةيف و اليةنةةة -

 ناسنامةيان ديارنية.
كةة مايةةى هةِرةشةةن بةؤ      ،يى لَيدةكةوَيتةةوة دووةم: بةردةوامى ئةم حاَلةتة مةترسى دورستبوونى طروثةى مافيةا   -

سةر كؤمةَلسة و ياساش وةك ضؤن لة بةرازي، و مةكسي  رؤذنامةنووسان قوربانى سةةرةكى دةسةتى ئةةم طروثةة     
 .ديسان لةطةَل ئةمانةشدا حكومةت و دةزطاكان بةرثرسن لةم كارانة و رَيسة ثَيدانيان مافيايانةن.

، كة لة شوَيين كارةوة وةريدةطرن و ةنانة كار لةمةِر ئةو رَينماييانة دةكئةمةش ئةوة دةردةخات ئةم ثاسةوان
سةى نةادةن، لةاليةةكي تريشةةوة ئةوانةةي ئةةم كارانةة دةكةةن،         وطوَي بةِرَينمايي ياسا و ياسةاكانى كةاري رؤذنامةنو  
 دا خراوةتةِروو:يةهَيَلكاريت كارةكاني خؤيان زؤر الوازة. وةك لةم ئاسيت رؤشنبريي و هةستكردن بةبةرثرسيارَي

 
 كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستانثيَشيَلكاريية هيَلَكاريةئةم 

 نيشاندةدات 2113( سالَى 12و 11بةثيَى طؤرِاوى اليةنى بةرثرسياريَتى لة راثؤرتةكانى )

                                                 

 .131كارزان حمةمةد، ل  68
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 ( لة هةريَمى كوردستان3102كان دذى رؤذنامةنووسان لة سالَى )ثيَشيَلكاريية2/2
 (03و  00طؤرِاوي شويَنى جوطرافى لة هةريَمى كوردستان راثؤرتةكانى )بةثيَى 

 

( ئةةةوة 2113(ي سةاَلي ) 12 ،11( حاَلةةتي ثَيشةَيلكاري دذي رؤذنامةنووسةةان لةة راثؤرتةةكاني )    41لةة كةؤي )  
دةبينَيتةةةوة،  دا( حاَلةتةة22رووندةبَيتةةةوة، كةةة زؤربةةةي ثَيشةةَيلكارييةكان لةةة شةةاري هةةةولَير بةةووة و خةةؤي لةةة )  

بةردا، دوو ثارَيزطاي هةولَير لةبةرام ( حاَلةتة، بةم ثَييةش8(حاَلةت و دهؤك )11دواتريش شارةكاني سلَيماني )
دةخات لةة شةاري هةةولَير فشارخستنةسةةر     ية ، ئةمةةش دةر ى بةردةكةوَيتهَيندة و نيوي ئةم دوو ثارَيزطايةى تر

 سةةرجةم ثايتةخيت هةرَيمي كوردستان و ثةرلةمان و حكومةةت و  رؤذنامةنوسان زؤرة، بةوثَييةي شاري هةولَير 
زؤربةي خؤثيشاندانةكانيش لةبةةردةم ئةةم اليةنةة ثةيوةنديدارانةةدا دةكرَيةت، بؤيةة        وةزارةتةكانة لةو شارةن و

سةي لةة شةاري هةةولَير سةنوردارة و      وبةرزترة لة شاري سلَيماني و دهؤك، جسة لةمةش ئازادي رؤذنامةنو رَيذةكة
ةآلت ناتوانَيت وةك شاري سلَيماني ئةو دةنسي نارةزايبوونة قبوَلبكات، دواتر دهؤك بةثلةي سةَييةم دَيةت لةة    دةس

سةان بةةة هةسةتكردن بةة جيةةاوازي رَيةذةى كةناَلةةكان، كةةة لةة كاتَيكةدا زؤربةةةى        وثَيشةَيلكاري بةرامبةةر رؤذنامةنو  
كةةة لةةةو رَيذةيةةة زؤرى  ،ة ثارَيزطةةاى سةةلَيماننيكةناَلةةةكانى ميةةديا و بةتايبةةةتى ميةةديايى ئةةةهلى و ئؤثؤزسةةيؤن لةة

كان لة هةولَير لةم دوو راثؤرتةدا دذى ميدياى ئةهلى و ئؤثؤزسيؤن وةكو لة شارةكانى تةريش ئةمةة   ثَيشَيلكاريية
ة و ميةديايى ئةةهلى و ئؤثؤزسةيؤنيش زؤرتةر     وكان زيةادى كةردو  ثَيشةَيلكاريية ، بةآلم تةا رَيةذةى   بةرضاو دةكةوَيت
دان بة كةارى  ةر ثةالمارى هَيزةكانى حكومةت. ئةوةش دةكرَيت يةكَي  بَيت لة فاكتةرةكان كة رَيسكةوتونةتة بة

 (دا خراوةتةِروو:3ترة تا سلَيمانى و دهؤك. وةك لةخشتةي ذمارة )ت فررؤذنامةوانى لة هةولَير ثِر كَيشة و ط
 

 ردستان( لة هةريَمى كو3102كانى دذى رؤذنامةنووسان لة سالَى )ثيَشيَلكاريية
 (03و  00بةثيَى طؤرِاوي شويَنى جوطرافى لة هةريَمى كوردستان راثؤرتةكانى )

كان دذى ثيَشيَلكارييةجؤرى 
 ريَذة ضةند بارة دهؤك سليَمانى هةوليَر رؤذنامةنووسان

 %2.5 1 1 1 1 تريؤر

 %1 1 1 1 1 دةستطريكردن
 %21.5 11 3 2 1 هةرةشة
 %32.5 13 2 2 9 ليَدان

 %5 2 1 1 1 سوكايةتيثيَكردن

 %2.5 1 1 1 1 راطرتن
 %21.5 11 2 2 1 ريَطةنةدان

 %2.5 1 1 1 1 هةولَى تريؤر

 %111 41 8 11 22 كؤ

 (3خشتةى )
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 ثاريَزطاي هةوليَر:  2/2-0

خؤثيشاندانةكان روو لة شاري هةولَير ةكةي، هؤكارة بؤئةوةي زؤرترين يشاري هةولَير سروشيت ثَيسة سياسي
سان لة شاري هةولَير ئةجنام وثَيشَيلكاريانةي دذي رؤذنامةنو وةية، ئةن، بةآلم ئةوةي جَيسةي سةرجنة ئةوبكة

 بة ئةندازي ئةوةي سروشيت كاركردن و بارودؤخةكة دروسيت كردبَيت، بؤية نيدراون، زياتر ثَيشَيلكاري سياسي
( لَيدان و 9( هةِرةشة و )1( حاَلةتي ثَيشَيلكاري ئةجنامدراوة، لةوانة )) )22) 2113اَلي لةو شارةدا لة ماوةي س

بةمةش شاري هةولَير زؤرترين ثَيشَيلكاري بةرامبةر رؤذنامةنوسان ئةجنامدراوة، كة دةكاتة  ((( رَيسةنةدان1)
 %(وةك لةم طرافيكةدا خراوةتةِروو:55)

 

 ( 2113كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان لة سالَى )ثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة 
 ( )شارى هةوليَر( نيشاندةدات12و 11بةثيَى طؤرِاوى شويَنى جوطرافى لة هةريَمى كوردستان، لة راثؤرتةكانى )

 

  

تیرۆر  کردن دەستگیر  0% ,0 , , 0, 0% 

 %27, 6, ههڕەشه

لێدان   %0, 0, سوکایهتی پێکردن 41% ,9 ,

 %0, 0, ڕاگرتن

 %32, 7, رێگهنهدان

تیرۆر ههوڵی  , 0, 0% 
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  ثاريَزطاري سليَماني: 2/2-3

ئازاديةك ض بة نووسني، يةان لَيةدوان و ديةالؤ     ي سلَيمانيش، جؤرة ي سلَيماني و بةطشيت لة ثارَيزطالةناو شار
ة نةبووةتةةة هةةؤي دروسةةتكردني ثَيشةةَيلكاري دذي  ية سياسةةيييلةكايةةة جياوازةكانةةدا هةيةةة، بؤيةةة ئةةةم كةةار ئاسةةان 

كةة   ،( حاَلةتي ثَيشَيلكاري ئةجنامدراوة8(دا )2113رؤذنامةنوسان، بةثَيي ئامارةكان لة شاري سلَيماني لة ساَلي )
( رَيسةةةرتن و 1( لَيةةةدان و )1( هةِرةشةةةة و)2( تةةةريؤر و )1%(، لةةةةناو ئةةةةم ِرَيذةيةةةةش) 25كاتةةةة )رَيذةكةةةةى دة

شةارو  لةة  كان زيةاتر ثَيشةَيلكاري ئاسةايني، لةطةةَل ئةةوةي      ثَيشةَيلكاريية ( هةوَلي تريؤرة، بؤيةة  1(رَيسةنةدان و )2)
بةةووني هةةةبووة، هةرضةةةندة   شارؤضةةكةكاني سةةلَيماني، بةرادةيةةةكي بةةاش ئةةازادي رادةربةةِرين و خؤثيشةةاندان       

، بةآلم تائَيستا ئةةوة ِروون نةبووةتةةوة، كةة    ثَيشَيلكارييةثَيشَيلكاري تريؤر، مةترسيدارترين و طةورةترين جؤري 
ية، هؤكةاري كةةمي ئةةم ثَيشةَيلكاريية، لةاليةةك بةؤ سروشةيت        يية، ياخود مةسةلةكة شةخسيتريؤركردنةكة سياس

، هةردوو اليةنى ئؤثؤزسيؤن و ميدياى ئةهلى تَيدا بةهَيزن، واتا رؤَلى ئةةوان  سياسى واقيعي شارةكة دةطةِرَيتةوة
ةكان لةة ثارَيزطةاى   ية كاريسةرى طةةورةى هةيةة لةسةةر ئةازادى سياسةى و فشةار، بةتايبةةتى زؤربةةى كةناَلةة ئةهلي         

اوضةةية، تةا   ئةمةش كاريسةرى ثةؤزةتي ى خةؤى هةيةة، لةاليةةكي تريشةةوة ئةازادي رادةربةِرين لةةم ن         نسلَيمانيدا
 دا خراوةتةِروو:هَيَلكاريةئاستَيكي باش بووني هةية، وةك لةم 

         
 (3102كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان لة سالَى )ثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة 

 شاندةدات( )شارى سليَمانى( ني12و 11بةثيَى طؤرِاوى شويَنى جوطرافى لة هةريَمى كوردستان، لة راثؤرتةكانى )

 

 %10, 1, تیرۆر 
 %0, 0, دەستگیر کردن

 %20, 2, ههڕەشه

, 1, سوکایهتی پێکردن %20, 2, لێدان 
10% 

 %10, 1, ڕاگرتن

 %20, 2, رێگهنهدان

تیرۆر ههوڵی  , 
1, 10% 
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 ثاريَزطاي دهؤك:  2/2-2

لة ثارَيزطاي دهؤك، لةطةَل ئةوةي بووني حزب، ياخود ضاالكي سياسي زؤركةمة، لةاليةكي تريشةوة ئؤرطان و 
كان ديارترن لة شاري سلَيماني و ثَيشَيلكارييةو جؤري  دامةزراوةي حكومي زؤرى لَي نيية، لةطةَل ئةوةشدا ذمارة

( رَيسةنةدانة، 2( سوكايةتي و )1( لَيدان و )2( هةِرةشة و )3، ئةوانةش )ثَيشَيلكاريية( 8كان )ثَيشَيلكارييةكؤي 
ردةكةةةوَيت ، بةمانايةةةكي تةةر ئةطةرضةةي رَيةةذةي    بة 2113(ي ثَيشةةَيلكاري بةةؤ سةةاَلي   %21بةمةةةش بةرَيةةذةي ) 

يةةة، ضةةونكة مةةادام ضةةاالكي ينةكةي ئةةةجنامَيكي نةرَييرةكيلةةةم شةةارةدا كةمةةة، بةةةآلم بةةةمانا سةةة ةكانييثَيشةةَيلكار
سياسي زؤر كةمةو يةك حزب باآل دةستة، دةبوو ئةم رَيذةية نةبواية، يان هيض نةبواية لة رَيةذةي شةارةكاني تةر    

 دا خراونةتةِروو:هَيَلكاريةكان دذى ميدياي ئةهلى بووة. وةك لةم ثَيشَيلكارييةكةمرتبواية لة كاتَيكدا لة زؤربةى 
 

  
 (2113كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان لة سالَى )ثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة 

 ( )شارى دهؤك( نيشاندةدات12و 11كوردستان، لة راثؤرتةكانى ) لة هةريَمىبةثيَى طؤرِاوى شويَنى جوطرافى 

 

  
 (2113كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان لة سالَى )ثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة 

 (  نيشاندةدات12و 11بةثيَى طؤرِاوى شويَنى جوطرافى لة هةريَمى كوردستان، لة راثؤرتةكانى )

,  0, دەستگیر کردن %0, 0, تیرۆر 
0% 

 %37, 3, ههڕەشه

لێدان  , 2, 25% 

,  سوکایهتی پێکردن
1 ,13% 

 %0, 0, ڕاگرتن

,  2, رێگهنهدان
25% 

,  0, ههوڵی تیرۆر 
0% 

0

2

4

6

8

10

 دهۆک سلێمانی ههولێر
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 ( لة هةريَمى كوردستان2113كان دذى رؤذنامةنووسان لة سالَى )ثيَشيَلكاريية 3/4

 (12و 11بةثيَى طؤرِاوي كةنالَةكانى راطةياندن، لة راثؤرتةكانى )
 

 )تةلةفزيؤن(:كةنالَي بينراو   3/4-1
ةكان ذمةارةى كةناَلةة   ية ةمسيبةةثَيى سةرضةاوة نارِ   ،ئةمِرؤ هةرَيمي كوردستان خةاوةن كةةناَلَيكي زؤري بينةراوة   

( كةناَلةةة  و بةطشةةيت ئةةةو كةناآلنةةة دابةشةةبوون بةسةةةر اليةنةةة     31ةكان( نزيكةةةى )يةةبينراوةكةةان )تةلةفزيؤني
واتةا تةةنها رَيذةيةةكي كةةميان كةةناَلي سةةربةخؤن،       ، ة(NRTيةكان و تاكةة كةةناَلى ئةةهليش كةة هةيةة )     يسياسة 

تريةةان بةرامبةةةر ياجؤرةكةةان ئةجنامةةدراون، زاوجؤر بةرامبةةةر كةناَلةة  2113يانةي سةةاَلي لةةكؤي ئةةةو ثَيشةةَيلكاري 
( هةِرةشةةة و 9%( بةمشةةَيوةية، )41.5( ثَيشةةَيلكاري واتةةا بةةة رَيةةذةى )19كةناَلةةة بينراوةكةةان ئةجنامةةدراون، كةةة )

 (4دا خراونةتةِروو، خشتةي ذمارة )هَيَلكارية( رَيسةنةدانة. وةك لةم 1( سوكايةتي و )1لَيدان و )
 

 ( لة هةريَمى كوردستان3102كان دذى رؤذنامةنووسان لة سالَى )ثيَشيَلكاريية

 (03و 00بةثيَى طؤرِاوي كةنالَةكانى راطةياندن، لة راثؤرتةكانى )

 
 

 

كان ثيَشيَلكارييةجؤرى 
 رؤذنامةنووساندذى 

كةنالَى 
 بينراو

كةنالَى 
 بيسرتاو

كةنالَى 
 ضاثكراو

 كةنالَى
 ئؤنالين

ضةند 
 ريَذة بارة

 %2.9 1 1 1 1 1 تريؤر

 %1 1 1 1 1 1 دةستطريكردن
 %32.3 11 1 5  1 هةرةشة
 %38.2 13 2  1 5 ليَدان

 %5.8 2 1 1 1 1 سوكايةتيثيَكردن
 %2.9 1 1 1 1 1 راطرتن

 %32.3 11 1 2 1 1 ريَطةنةدان
 %2.9 1 1 1 1 1 هةولَى تريؤر

 %111 41 3 9 9 19 كؤ

 (4خشتةى )

و خؤثيشةاندانةكان و ئةةو ضةاالكي و طردبوونةةوة و      ئةمةش ئةةوة دةخاتةةِروو، كةة لةة زؤربةةي طردبوونةةوة      
ياخود بةهؤي هؤشياري خةَلكي لة سةر رؤَلةي ميةدياي بينةراو و بةووني     رَيثَيوان و...تاد كة لة هةرَيمدا دةكرَين، 

و طرفتَي  راستةوخؤ ثةيوةندي بةم دةزطايانةوة دةكةن و  كةناَلة بينراوةكانيش ئامةادة دةبةن، بؤيةة     هةر كَيشة
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ين جةماوةر و رترؤرؤَلَيكي دياريان لةطواستنةوةي هةواَلةكاندا هةية، بةثَيى هةندَي  راثرسيش كةناَلى بينراو ز
ي بةضةاو  ككانيش دذى ئةوانةة بؤيةة بةرَيذةيةة   ثَيشةَيلكاريية بينةرى هةيةة، هةةر بؤيةة دةكرَيةت بَلةَيني زؤرتةرين       

 دا خراوةتةِروو:هَيَلكارية%(. وةك لةم 41.5كة دةكاتة ) ،ثَيشَيلكاري بةر كةناَلي  بينراو كةوتووة

 

 (2113لة هةريَمى كوردستان لة سالَى )كان دذى رؤذنامةنووسان ثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة  
 ( كةنالَى بينراو )تةلةفزيؤن( نيشاندةدات12و 11بةثيَى طؤرِاوى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان، لة راثؤرتةكانى )

  

 %0, 0, تیرۆر

 %0, 0, دەستگیر کردن

 %32, 6, ههڕەشه

 %26, 5, لێدان

 %5, 1, سوکایهتی پێکردن

 %0, 0, ڕاگرتن

 %37, 7, رێگهنهدان

 %0, 0, ههوڵی تیرۆر
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 كةنالَي بيسرتاو )راديؤ(: 3/4-2
يةةكان  يةمسسةرضةاوة نارِ لةبارةي ئةجنامداني ثَيشَيلكاري دذي كةناَلةةكان، كةةناَلي بيسةرتاو ئةطةرضةى بةةثَيى      

 ان( كةناَلى ئامسانى لؤكاَلى راديةؤ لةة هةةرَيمى كوردسةتان هةةن، بةةآلم ئةةم كةناآلنةة ثلةةي دووةمية          15نزيكةى )
( 1( لَيةةةدان و )1( ثَيشةةةَيلكاريان بةرامبةةةةر ئةجنامةةةدراوة، لةوانةةةة، )9كان )ثَيشةةةَيلكارييةبةردةكةةةةوَيت، لةةةةكؤي 

َيسةندانةةة، هؤكةةاري كةةةمي ئةةةم رَيذيةةةش لةبةرامبةةةر كةةةناَلي بيسةةرتاودا،   ( و ر1( رَيسريكةةردن )1سةةوكايةتي و )
بؤئةوة دةطةِرَيتةوة كة كةناَلة بيسرتاوةكان لةاليةك ثةيامنَيري كةميان هةيةو نةاتوانن لةة هةةموو ضةاالكييةكدا     

مايف لةنَيوانياندا ةكان وةردةطرن، بةمةش هَيَلي تةيئامادةبن، ياخود  زؤربةي جار لة رَيسةي تةلةفونةوة زانياري
ةكان كةمرتدةبنةوة، ئةمة يوبوونةوةيان و ثَيشَيلكاري لَيدان و رَيسريوو ئةطةري بةريةككةوتن و روبةِر زؤر دورة
بةةةَلكو لةةة هةةةموو دونيةةادا بةشةةَيوةيةكى بةرضةةاو  ،اى ئةةةوةى رؤَلةةى راديةةؤ نةةةك بةةة تةةةنها لةةة كوردسةةتانداسةةةرةِر

ة. وثاشةكشةةيان كةردو   لةفزيؤن و كةناَلةةكانى ئةؤنالين و سؤشةيال ميةديادا    يان بةرامبةر تةيطوَيسرانى و كاريسةر
 دا خراوةتةِروو:هَيَلكاريةوةك لةم 

 

 
 (2113كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان لة سالَى )ثيَشيَلكارييةةم طرافيكة ئ

 كةنالَى بيسرتاو )راديؤ( نيشاندةدات( 12و 11بةثيَى طؤرِاوى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان، لة راثؤرتةكانى )
 

 %0, 0, تیرۆر
 %0, 0, دەستگیر کردن

 %0, 0, ههڕەشه

 %67, 6, لێدان

, 1, سوکایهتی پێکردن
11% 

 %11, 1, ڕاگرتن

 %0, 0, ههوڵی تیرۆر %11, 1, رێگهنهدان
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 كةنالَي ضاثكراو:  3/4-3
، بة تايبةتى تةلةةفزيؤن كةة   نلةبةرئةوةي ئةمِرؤ كةناَلةكاني تر رؤَلي سةرةكي لة طواستنةوةي هةواَلدا دةبين

بة دةستهَينانى ئاسانة و خةرجى كةمرتى تَيدةضةَيت و ئاسةتى تَيسةيشة  قورسةرتة لةضةاو تةلةةفزيؤن و راديةؤ.        
ة، لةاليةكي تريشةةوة و  يرؤذنامة و طؤظارةكان بة زؤرينةى خةَل  كارَيكى قوريف و ثِر خةرجي طةيشتنىزؤرجار 
وايكةردووة كةناَلةةكاني تةر رؤَلةي دياريةان       ني هؤكارةكةاني ثةيوةنةديكردن،  خةَلكي بةكاري جياجيا بةوو  يسةرقاَل

خةَلكي و اليةنةةكان هةةبَيت، وةك لةة كةةناَلي      لةضاو كةناَلي ضاثكراو هةبَيت، و زياتر فشار و كاريسةريان لةمةِر
زةكان، لةكاتَيكدا ضاثكراو ياخود زةمينةي رووبةروبوونةوةي رؤذنامةنووسي ضاثكراو كةمرتة لةطةَل هَيزة جياوا

( كةناَلى ضةاثكراو )رؤذنامةة و   151ةكانى سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كوردستان نزيكةى )يبةثَيى ئامارة رةمسي
و  وواتا رَيذةى ميدياى ضاثكراو ثَينج هَيندةى ميدياى بينرا ،ةوطؤظار( متمانة )مؤَلةت(يان لة سةنديكا وةرطرتو

كان بةرامبةةر كةةناَلي ضةاثكراو لةضةاو     ثَيشةَيلكاريية ميةدياى بينةراو. بؤيةة     بيسرتاوة، بةآلم كاريسةرى كةمرتة لةة 
%( 22.5( حاَلةتةةة، واتةةا بةةة رَيةةذةى ) 9( تةةةنها )2113وآلتةةي رؤذهةةةآلت زؤر كةةةمرتة، لةةةكؤي راثةةؤرتي سةةاَلي ) 

اَلي ضةاثكراو،  ( هةوَلى تريؤركردن. بةمانايةكي تر كةن1( رَيسةنةدان و )2( هةِرةشة، )5( تريؤر، )1بةمشَيوةية )
رَيسةي دةستكةوتين زانياري و طواستنةوةي زؤرتري هةية و كاتةةكانيش بةؤ كةةناَلي ضةاثكراو لةةبارترة، ضةونكة       

ت وةك ثَيويست زانياري و وتةةكاني دةسةتبكةوَيت، بةثَييةةوانةي    لةكؤي هةفتةيةك يان ضةند رؤذَيكدا، دةتوانَي
و هةةواَلى طةةرم و طةوِر و سةاتي رووداو بةؤ       و ثةخشى زينةدو  كةثشت بةراستةوخؤيي و زيندويى ،كةناَلي بينراو

 :دا خراونةتةِرووهَيَلكاريةهةواَلةكان دةبةستَيت، وةك لةم 

 
 ( 2113كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان لة سالَى )ثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة  

 ( كةنالَى ضاثكراو نيشاندةدات12و 11نى )بةثيَى طؤرِاوى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان، لة راثؤرتةكا
 

 %11, 1, تیرۆر

 %0, 0, دەستگیر کردن

 %56, 5, ههڕەشه

 %0, 0, لێدان

,  0, سوکایهتی پێکردن
0% 

 %0, 0, ڕاگرتن

 %22, 2, رێگهنهدان

 %11, 1, ههوڵی تیرۆر
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 :كةنالَي ئؤنالين  2/4-4
سةي و  واى الدان لةة ياسةاي كةاري رؤذنامةنو   هةرضةندة ئةمِرؤ كةناَلي ئؤنالين زؤرن، لةطةَل ئةوةشةدا سةةرةرِ   

شةاراوة و  ةكان ية ئيتي  لةم جؤرة ميديايةدا زؤرة بةواتايةكى تر ئةم جؤرة كةناآلنة زؤرجةار سةرضةاوةى زانياري  
و ضةاتةوة وةردةطةرن، بةةآلم شةاراوةيي      نامةة و زؤرترين كارةكان و هةواَلةةكانيان لةرَيسةةى تةلةةفون يةان      نونناِر

رة و كةةةةةةمي كةسةةةةةي وكةسةةةةةةكان ورووبةرووبونةةةةةةوة لةطةةةةةةَل دةزطةةةةةا ئةمنيةةةةةة جؤربةةةةةة جؤرةكةةةةةان زؤر دو
َيةةت، كةةؤي طشةةيت ثَيشةةَيلكارييةكان لةةة    راطةياندنكارو....هتةةد وايكةةردووة كةةةمرتين ثَيشةةَيلكاريان بةرامبةةةر بكر   

%( ئةمةةةش 1.5اتةةا رَيذةكةةة دةكاتةةة )  و ( رَيسةنةدانةةة،1( لَيةةدان و )2، )ثَيشةةَيلكاريية( 3راثؤرتةكانةةدا، تةةةنها ) 
رَيذةيةكى زؤر كةمة لةضاو كةناَلةكانى ترى بينةراو و بيسةرتاو و ضةاثكراودا، لةكاتَيكةدا لةةذمارةى ئةةم كةناآلنةة        

 هَيَلكاريةدا خراوةتةِروو:كةناَلى )بينراو بيسرتاو(. وةك لةم  لة هةردوو نزؤرتر
 

 
 ( 2113كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان لة سالَى )ثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة 

 ( كةنالَى )ئؤنالين( نيشاندةدات12و 11بةثيَى طؤرِاوى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان، لة راثؤرتةكانى )

 

 

%0, 0, تیرۆر %0, 0, دەستگیر کردن   

%0, 0, ههڕەشه  

%67, 2, لێدان  

, 0, سوکایهتی پێکردن
0%  

%0, 0, ڕاگرتن  

%33, 1, رێگهنهدان  

%0, 0, ههوڵی تیرۆر  
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 ( لة هةريَمى كوردستان3102كان دذى رؤذنامةنووسان لة سالَى )ثيَشيَلكاريية  2/5
 ( 03و  00بةثيَى طؤرِاوي اليةنداريَتى سياسى رؤذنامةنووسان، لة راثؤرتةكانى )

 

 كةنالَةكاني ئؤثؤزسيؤن:   3/5-1

جةماوةرى حزبةكان، بةهؤي سروشيت سياسي هةرَيمي كوردستان و هةوَلدان بؤ بةرزكردنةوةي ئاسيت ثَيسةي 
بةشَي  لةحزبةكان بوونةتة ئؤثؤزسيؤن و كاري ئؤثؤزسيؤنيش بووةتة رةقيب بةسةر هةَلةي طةورة و بيةووكي  

 ةكي كةسةيش دةكةةن، بةةهؤي ئةةنؤرة سياسةةتةيانةوة،     ية دةسةآلت، تةنانةت كار لةسةر داوايةك يةان ناِرةزايةتي 
بةرامبةر ئةجنامدراوة، بةآلم دةشتوانني بَلَيني هةنةدَي  جةاريش   ان يكةناَلةكاني ئؤثؤزسيؤن زؤرترين ثَيشَيلكاري

ان بةرامبةةر بكرَيةت و   يخودي كةناَلةكان بةؤ ناشةريينكردني ئةةركي دةزطةا بةرثرسةةكان، هةوَلةدةدةن ثَيشةَيلكاري       
ةوة لةةرؤذاني هةَلبذاردنةدا وةك ضةاالكي و بةؤ مةةرامي تايبةةت بةكاريدةهَيننةةوة، لةطةةَل ئةوةشةدا ئامارةكةان ئة           

ؤثؤزسةةيؤن لةضةةاو دةسةةةآلت و  ئكةةة رَيةةذةى ثَيشةةَيلكارى بةرامبةةةر كةناَلةةةكان و رؤذنامةنووسةةانى    ،نيشةةاندةدةن
كان، ثَيشةَيلكاريية %( كةة شةتَي  كةةمرتة لةة نيةوةى      41.5( حاَلةتةة واتةا رَيةذةى )   19ئةهليش زؤر بةةرزترة كةة )  

 ئةمةش دةكرَيت ضةند هؤكارَيكى سةرةكى هةبَيت.
و ضةةاالكرتبوونى كةناَلةةةكانى ئؤثؤزسةةيؤن و رؤذنامةنوسةةةكانيان بةتايبةةةتى طةةةِران بةةةدواى      يةكةةةم: كةةاراتر 

دذى دةسةةةةآلت و ى مةسةةةةلةكانى طةنةةةدةَلى و ئامةةةادةبوونى هةميشةةةةييان لةةةة خؤثيشةةةاندان و نارةزايةتييةةةةكان 
 حكومةت.

سةةآلت بةوون و زؤربةةى    كةة كةةناَلى دوو حزبةى دة    ،دووةم: دةكرَيت ئةوةش راست بَيت كةناَلةةكانى دةسةةآلت  
دةمودةزطةةا ئةةةمنى و ثةةؤلي  بةدةسةةت ئةوانةةةوة بةةوون بةةة جؤرَيةة  كةةة اليةةةنسريان بةةؤ كةناَلةةةكانى دةسةةةآلت      

ميةدياى ئةةهلى و    .%(ة32.5واتةا )  ،( حاَلةتةة 13ش )يبَيت، ئةطةرضى رَيذةى ثَيشَيلكاري بةرامبةةر ئةةوان  وهةبو
طةةةر هةةةردوو رَيةةذةى ميةةدياى ئؤثؤزسةةيؤن و ئةةةهلى     ئةواتةةا  ة،%(21كةةة رَيةةذةى )  ،( حاَلةتةةة8سةةةربةخؤش )

دةردةكةةوَيت ميةدياى دةسةةآلت كةةمرتين      و %(11.5كؤبكةينةوة كة زؤرتر دذى دةسةآلت كاريانكردوة دةكاتةة ) 
( ليذنةةي داكةؤكي لةة    2113( سةاَلي ) 12 ،11ثَيشَيلكارى بةرامبةر كراوة لةضاو ئةوانى تر.  لة كةؤي راثةؤرتي )  

( ثَيشةةَيلكاري بةرامبةةةر رؤذنامةنوسةةاني كةناَلةةةكاني ئؤثؤزسةةيؤن ئةجنامةةدراوة، كةةة دةكاتةةة   19رؤذنامةنوسةةان )
 %(. وةك لةم خشتةيةدا خراوةتةِروو:41.5)
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 ( لة هةريَمى كوردستان3102كان دذى رؤذنامةنووسان لة سالَى )ثيَشيَلكاريية
 ( 03و  00بةثيَى طؤرِاوي اليةنداريَتى سياسى رؤذنامةنووسان، لة راثؤرتةكانى )

 

جؤرى ثيَشيَلكارييةكان دذى 
 رؤذنامةنووسان

 ريَذة ضةند بارة سةربةخؤ ئؤثؤزسيؤن دةسةآلت

 %2.15 1 1 1 1 تريؤر

 %1 1 1 1 1 دةستطريكردن
 %21.5 11 1 4 1 هةرةشة
 %32.5 13 3 5 5 ليَدان

 %1 2 1 1 1 سوكايةتيثيَكردن
 %2.5 1 1 1 1 راطرتن

 %21.5 11 1 9 1 ريَطةنةدان
 %2.5 1 1 1 1 هةولَى تريؤر

 %111 41 8 19 13 كؤ

 (5خشتةى )
ةكان لة هةرَيمي كوردستاندا، يئةمةش ئةوة دةردةخات رَيسري و هةوَلدان بؤ بدونةبوونةوةي طةندةَلي

 دا خراوةتةِروو:هَيَلكاريةبةرَيذةيةكي دياربووني هةية، وةك لةم 

 
 (2113كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان لة سالَى )ثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة 

 ئؤثؤزسيؤن نيشاندةدات ( كةنالَةكانى12و 11بةثيَى طؤرِاوى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان، لة راثؤرتةكانى )

%0, 0, تیرۆر  
%0, 0, دەستگیر کردن  

%21, 4, ههڕەشه  

%26, 5, لێدان  

,  1, سوکایهتی پێکردن
5%  

%0, 0, ڕاگرتن  

%48, 9, رێگهنهدان  

%0, 0, ههوڵی تیرۆر  
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 كةنالَةكاني دةسةآلت:  3/5-2
هةرضةندة ثَيشَيلكاري بةرامبةر رؤذنامةنوساني سةةر بةة كةناَلةةكاني دةسةةآلت بةثلةةي دووةم دَيةت، بةةوةي        

( 1) ،%(32.5( ثَيشةةَيلكاري بةرامبةةةر رؤذنامةنوسةةاني سةةةر بةدةسةةةآلت ئةجنامةةدراوة، كةةة دةكاتةةة رَيةةذةى ) 13)
( رَيسةنةدان، كة دةبوو ئةم رَيذةية لةضاو كةناَلةكاني ئؤثؤزسةيؤن زؤر  1( راطرتن و )1لَيدان و ) (5هةِرةشة و )

كان ثَيشةَيلكاريية كةمرتبواية، بةوثَييةةي سةةر بةدةسةةآلتن، بةةآلم ئةمةة ئةةوة نيشةان دةدات ئةةو اليةنانةةي كةة           
و ئاطةاداري ياسةا و ثرةنسةيثي كةاري      نييةة كاريان نئةجنامدةدةن، تاوةكو ئَيستا وةك ثَيويست رؤشنبريي راطةيانةد 

ية طةورةكةيةة لةسةةر   يرؤذنامةنوسان نني و بةهةةمان ضةاوي خةةَلكي تةرةوة سةةيريان دةكةةن، ئةمةةش مةترسة        
ثانتايي ئازادي لة هةرَيمي كوردستاندا، جيالةوةى زؤرجار بةةهؤى جيةاوازى هةَلوَيسةت و ئايةدؤلؤذياى سياسةى و      

دةسةةآلتدار لةناوضةةى سةةوز و زةرد، ئةةم ملمالنَييةة       ىكوردستان لةنَيوان هةةردوو حزبة  يةكانى يملمالنَي سياس
ة، واتةةا هةنةةدَيكوار رؤذنامةنووسةةى سةةةر بةةة يةةةكَيتى    وكاريسةةةرى لةسةةةر كةناَلةةةكان و ميدياكارانيشةةيان هةةةبو  

شةةةيان بةةؤ ان كَيلةناوضةةةكانى ثةةارتى لةةة هةةةولَير و دهةةؤك و بةةة ثَييةةةوانةوة هةةى ثةةارتى  لةةة سةةلَيمانى و طةةةرمي 
دروستكراوة و هةندَيكواريش اليةنسرانى ئؤثؤزسيؤنيش ثةةالمارى رؤذنامةنووسةانى دةسةةآلتيان داوة، وةكةو لةة      

( شوباتدا رويدا، بةآلم دةسةآلتيش هةندَيكوار وةكةو رؤذنامةنووسةانى ئؤثؤزسةيؤن  و ئةةهلى     11لةروداوةكانى )
يان لةاليةن خةَلكانى سةةر شةةقام    ،شَيلكاريان بةرامبةر كراوةكةوتوةتة بةر ثةالمارى دامودةزطاى حكومةت و ثَي

 و بةرثرسى كةناَلةكانى خؤيانةوة ثَيشَيلكاريان دذ ئةجنامدراوة.
ى خةؤى ئةجنامةدةدات و جياوازيةان    يبةآلم دةبَى لةوة تَيبسةةين رؤذنامةةنوويف لةة هةةركوَى بَيةت كةارى ثيشةة       

بةةى و ئايةةدؤلؤذى، كةةة ئةةةم خاَلةةة زؤر طرنسةةة.  وةك لةةةم    ة، جسةةة لةةة جيةةاوازى بريوبؤضةةونى سياسةةى و حز  يةةني
 خراوةتةِروو: داهَيَلكارية

 

 (2113كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان لة سالَى )ثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة   
 ندةدات( كةنالَةكانى دةسةآلت نيشا12و 11بةثيَى طؤرِاوى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان، لة راثؤرتةكانى )

%0, 0, تیرۆر %0, 0, دەستگیر کردن   

%46, 6, ههڕەشه  

%38, 5, لێدان  

%0, 0, سوکایهتی پێکردن  

%8, 1, ڕاگرتن  

%8, 1, رێگهنهدان  
%0, 0, ههوڵی تیرۆر  
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 ةكان(:يكةنالَة سةربةخؤكان )ئةهلي  3/5-3

ئةطةرضي تاوةكو ئَيستاش بووني كةناَلي سةربةخؤ جَيسةي ثرسةيارة، بةةآلم بةئةنةدازةي كةاركردن هةنةدَي        
ي خؤيةان تةا ئاسةتَي  بثةارَيزن، بَيسومةان تةا ئةندازةيةةكى بةاش كاريسةةريان لةسةةر           يكةناَل توانيويانة سةربةخؤ

ة، واتةا لةة نَيةوان دةسةةآلت و     وة و بةَى اليةنانةة رومةاَلى كَيشةة و طرفتةةكانيان كةردو      وكوردستان هةةبو كؤمةَلسةى 
ئةطةرضى زؤرجار لةاليةةن دةسةةآلتةوة رةخنةةى ئةةوةيان لةَيسرياوة كةة اليةةنسرى         ،ئؤثؤزسيؤن بَى اليةنرت بوون

كةنةوة، بةآلم لةسةر هةموو ئةوانةوة ئؤثؤزسيؤن دةكةن يان ناتوانن خؤيان لةطوتار و ميدياى ئؤثؤزسيؤن جياب
كى طرنسن لة سيستمى دسوكراسيدا و ميةدياى ئةةهليش ئةةم    يةميدياى سةربةخؤ )ئةهلى( لة هةموو دونيا ثاية

ان بةرامبةر ئةجنامدراوة، كةة دةكاتةة   ي( ثَيشَيلكاري8(دا )2113لةناو ئةم كةناَلةنةشدا لة ساَلي ) .ةوكارةى كردو
 ( هةوَلي تةريؤرة، 1( رَيسةنةدان و )1( سوكايةتي و )1( لَيدان و )3( هةِرةشة و )1ؤر و )( تري1) ،%(21رَيذةى )
 دا خراوةتةِروو:هَيَلكاريةوةك لةم 

 
 (2113كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان لة سالَى )ثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة 

 ( كةنالَة سةربةخؤكان نيشاندةدات12و 11راثؤرتةكانى )بةثيَى طؤرِاوى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان، لة 
 

%12, 1, تیرۆر  

%0, 0, دەستگیر کردن  

%12, 1, ههڕەشه  

%37, 3, لێدان  

,  1, سوکایهتی پێکردن
13%  

%0, 0, ڕاگرتن  

%13, 1, رێگهنهدان  

%13, 1, ههوڵی تیرۆر  
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 (2113كان دذى رؤذنامةنووسان لة هةريَمى كوردستان لة سالَى )ثيَشيَلكارييةئةم طرافيكة 

 ( كةنالَة سةربةخؤكان نيشاندةدات12و 11بةثيَى طؤرِاوى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان، لة راثؤرتةكانى )
سةةةان خراوةتةةةةِروو، ئةةةةو   ورؤذنامةنو ىدا ثَيشةةةَيلكاريي دذهَيَلكارييةةةةةي كةةةة لةئةةةةم  بةةةةثَيي ئةةةةم داتايانةةة  

انةي لةةةكاتي يانةي كةةة لةسةةةر ئةةةم داتايانةةة كةةراوة، ئةةةوة دةردةكةةةوَيت كةةة هةةةموو ئةةةو ثَيشةةَيلكاري   ووخسةةتنةِر
سةي  وكةاري رؤذنامةنو  هةَلبذاردن، ياخود  رَيثَيوان و خؤثيشاندانةكاندا روودةدةن، ئةةوةمان ثَيةدةَلَين كةة ياسةاي    

كان لةةة هةةةرَيمي ثَيشةةَيلكارييةنةةةك وةك ثَيويسةةت كةةاري ثَيناكرَيةةت، و فةةةرامؤش دةكرَيةةت، ضةةونكة سةرضةةاوةي   
هةمانشةَيوة   ةكان و ثةؤلي  سةرضةاوةي طرتةووة، بةة    ية كوردستاندا، لة دامةزراوة حكوميةةكانى وةك هَيةزة ئةمني  
امةنوسةي لةة هةةرَيمي كوردسةتاندا، تةا ئَيسةتا نةةيتوانيوة        زياتر كةيف و اليةنن، جسةة لةمةةش ياسةاي كةاري رؤذن    

كان، ضونكة تا ئَيستاش لة وةزارةتي داد وةك ثَيويست كاري ثَيناكرَيت و ثَيشَيلكارييةرَيسربَيت لة كةمكردنةوةي 
مةارة  ، ياسةاى كةارى رؤذنامةنووسةى ذ   واتةا ئةةم ئامارانةة ثَيمةان دةَلةَين     لةاليةن دادوةرةكانةوة فةةرامؤش دةكةرَين،   

ةكيش ناكةات لةة ثَيشةَيلكارى بةرامبةةر رؤذنامةنووسةان و      ية ( وةكو ثَيويست كارى ثَيناكرَيت و هةيض جياوازي 35)
ئايةةةا سةةةةر بةةةة دةسةةةةآلتن يةةةان ئؤثؤزسةةةيؤن، بةةةؤ منوونةةةة لَيةةةدان و هةِرةشةةةة و رَيسةنةةةةدان و    ، كةةةةكةناَلةةةةكان

 دةستسريكردن... هةموويان دذى ياساى رؤذنامةطةرين.
دطاكان وةكو ثَيويست ئةم ياساية جَى بةجَي ناكةن و هةندَيكوار كةار بةة ياسةاكانى تةر دةكةةن كةة       بَيسومان دا

 لةطةَل رةوشى رؤذنامةنووسى ناطوجنَيت.
اتةانى ناوضةةكى زؤرنةني لةضةاو وآلتةانى دراوسةَى وةك ئَيةران و        ئةطةرضى ئةم ئامارانة بةة بةةراورد لةطةةَل ولَ   

ة، بةةةآلم لةضةةاو وآلتةةانى دسوكراسةةى و ونامةنووسةةان ناوبانسيةةان دةركةةردوسةةوريا و توركيةةا، كةةة بةةة زينةةدانى رؤذ
ئازاديشدا خراثة، ضونكة هَيشتا لة هةرَيمى كوردستاندا رؤذنامةنووسان تريؤر دةكرَين يان هةِرةشةةي كوشةتنيان   

رانةةةى بؤيةةة ئامارةكةةان طةةةر زؤريةةش مةترسةةيدار نةةةبن، دَلخؤشةةكةريش نةةني ئةمةةةش لةةةم داتةةا و ئاما ىَل دةكةةةن.
 بةردةستمان بؤمان دةردةكةوَيت. 
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 کردن
سوکایهتی  لێدان ههڕەشه

 پێکردن
 ههوڵی تیرۆر رێگهنهدان ڕاگرتن

 دەسهاڵت

 ئۆپۆزسیۆن

 سهربهخۆ
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 ئةجنام
 

 لة ئةجنامي ئةم ليَكؤلَينةوةية دةطةينة ئةوةي كة:
 

(دا ثَيشةةةَيلكارى جؤراوجةةةؤر دذى رؤذنامةنووسةةةان  2113(ى سةةةاَلى )12و  11لةةةة هةةةةردوو راثةةةؤرتى )  -1
 دوانزةيةم.ئةجنامدراوة، بةآلم راثؤرتى يانزةيةم رَيذةيةكى كةمرت لة ضاو راثؤرتى 

دا  2113( ساَلى 12ديارترين حاَلةتى ثَيشَيلكارى تريؤركردنة ئةطةرضى تةنها يةك حاَلةت لة راثؤرتى ) -2
%(ة، بةآلم بة طةورةترين مةترسى دادةنرَيت لةضاو مةترسى و ثَيشلكاريةكانى تر 2.5هةية و رَيذةكةى )

 دذى رؤذنامةنووسان، ئةمة حاَلةتَيكى مةترسيدارة.
ؤرى ثَيشَيلكارى لَيدان بووة، بةدواى ئةويشدا هةِرةشة و رَيسةنةدان بووة كةة بةةدواى تةريؤرة،    زؤرترين ج -3

زؤرترين و مةترسيدارترين ثَيشَيلكارين و زؤرترين ئةةو ثَيشةَيلكاريانةش لةشةارى هةةولَير دواى ئةةو لةة       
 سلَيمانى و ثاشان دهؤك دَيت.

اندةدات، كة دامودةزطا و دادطا و اليةنةكانى تر ياسةاى  بةرزترين رَيذةى جؤرى ثَيشَيلكارييةكان ئةوة ثيش -4
كةةارى رؤذنامةنووسةةيان ثةةةيِرةو نةةةكردوة و لةسةداسةةةدى ثَيشةةَيلكارييةكان دذى خةةاَل و ياسةةاكانى كةةارى   

 رؤذنامةنووسني.
جيا لة ثؤلي  و ئاسايش و دادطاكةان كةة وةكةو اليةةنى بةرثرسةى ثَيشةَيلكارييةكان دادةنةرَين، بةةآلم دوو          -5

نى تر كة زؤرترين رَيذةى ثَيشَيلكاريان ئةجنامداوة كةيف و اليةنةكانى ترن، كة ناسنامةيةكى رونيان الية
نييةةة و هَيةةزى شةةاراوة و نةةاِرةمسني و ئةمةةةش بةةة مةترسةةيةكى طةةةورة سةةةيردةكرَيت لةبةةةردةم كةةارى      

 رؤذنامةنووسى و رؤذنامةنووسان.
ت( بةِرادةى جياواز ثَيشَيلكارييان بةرامبةر كراوة، هةركام لة كةناَلةكانى )ئؤثؤزسيؤن، سةربةخؤ، دةسةآل -1

بةةةآلم بةتايبةةةتى رَيةةذةى ثَيشةةَيلكارييةكان دذى كةناَلةةةكانى ئؤثؤزسةةيؤن زؤرتةةر بةةووة و ثلةةةى يةكةةةمى     
 طرتووة و دواتر دةسةآلت دووةم و سةربةخؤش سَيهةم.

ى ثَيشةةَيلكارييةكان هةيةةة، دةركةةةوتوة كةةة دوو رووداو زؤرتةةرين كاريسةةةريان لةسةةةر بةرزبونةةةوةى رَيةةذة  -1
ئةةةوانيش ثرؤسةةةكانى هةَلبةةةذاردن و خؤثيشةةاندانةكانة، جيالةةةةوةى لةكاتةةةكانى تريشةةةدا بةةة هؤكةةةارى      

 جؤراوجؤر رؤذنامةنووسان ثَيشَيلكارييان بةرامبةر كراوة.   
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 راسثاردة
( لةة  2111(ى سةاَلى ) 35)كةارى رؤذنامةنووسةى ذمةارة    ياسةاي   هةوَلدان بؤ جَيبةةجَيكردن و كةاراكردنى   -1

دادطاكةةان و دامودةزطاكةةانى حكومةةةتى هةةةرَيمي كوردسةةتان، ضةةونكة دةتوانَيةةت بةةةر بةةة ثَيشةةَيلكارييةكان   
 بسرَيت، بةتايبةتى لةاليةن دادطاكانةوة.

لةسةةةر اليةنةةة ثةيوةنديدارةكانةةة، ثةةَيش وةخةةت كةةاري جةةدي بكرَيةةت بةةؤ ئةةةو داواكةةاري و هةِرةشةةانةي      -2
، بةمةبةسةيت رَيسةري كةردن لةة تةريؤرو ثَيشةَيلكاري، واتةة ئةةكتي كردني         ان دةكةرَين ئاراستةي رذنامةنوس

 ةكاني ثَيشَيلكاري دذي رؤذنامةنوسان.ياليةني ثةيوةنديدار بةرامبةر رَيسري
يان دذي رؤذنامةنوسان ئةجنامداوة و ئاشكرا نةكراون هةوَلدان بؤ دؤزينةوةي ئةو كةسانةي تائَيستا تاوان -3

 ن ئةمةش ئةركى سةرؤكايةتى هةرَيمة.يان سزا نةدراو
 سان.وكاركردن بؤ دةستةبةركردني ئاسايش و ذيانَيكي طوجناو بؤ رؤذنامةنو -4
 وةكةةو دةزطةةا ئةمنيةةةكان  سةةاندا هةيةةة،وهؤشةةياركردنةوةي ئةةةو اليةنانةةةي تةماسةةيان لةطةةةَل رؤذنامةنو   -5

ن و وشياركردنةوة، بةتايبةتى ةسيت كةمكردنةوةي ثَيشَيلكارييةكان بةهؤى كردنةوةى خوىل راهَينابةمةب
 لةكاتى خؤثيشاندانةكان و ثرؤسةكانى دةنسداندا.

ثَيويسةةتة سةةةنديكاى رؤذنامةنووسةةانى كوردسةةتان، فشةةارى زيةةاتر خباتةةة سةةةر سةةةرؤكايةتى هةةةرَيم و          -1
حكومةةةت و ثةرلةةةمان و دادطاكةةان و وةزارةتةةى نةةاوخؤ كةةة بةةةر بةةةم مةترسةةى و ثَيشةةَيلكارييةكانى دذى    

 بسرن. سانرؤذنامةنوو
نابَيت رَيسا بدرَيت لة نَيوان شارةكانى هةرَيم و كةناَلةكانى اليةنة سياسةييةكان جيةاوازى بكرَيةت، بةةَلكو      -1

 دةبَيت بةثَيى ياسا مامةَلة لةطةَل هةموو اليةك بكرَيت. 
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 ثيَشنيار
( 2113(ى سةةاَلى )12و  11راثؤرتةةةكانى )توَيةةذةرةان، توَيذينةوةيةةةكى بةةةراوردكارى بكةةةن لةةةنَيوان    -1

 (,.2113( ساَلى )11و  9راثؤرتةكانى )
راثؤرتَيكى بةراوردكارى تريش بؤ هةمان ئةو دوو ساَلة بكرَيت و بةةراورد بكرَيةت لةطةةَل راثؤرتةةكانى      -2

 سةنتةرى ميرتؤ بة مةبةستى خستنةِرووى دةرئةجنامى زانستى ثَيشَيلكارييةكان.
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 ثوختة
بةةة  وةئةةةم توَيذينةوةيةةة، توَيذينةوةيةةةكى وةسةةفى شةةيكاريية لةةة رَيسةةاى ميتةةؤدى شةةيكردنةوةى ناوةِرؤكةةة       

كان و هؤكةار و فاكتةةرةكانى ضةني و كامانةةن، ئةةم توَيذينةوةيةة       ثَيشةَيلكاريية ادة و جةؤرى  زانينى ِر  مةبةستى 
دوبارةبوونةةةوةى حاَلةتةةةكانى تةةريؤر و لَيةةدان و   كان و ثَيشةةَيلكارييةة بةةةو ئةجنامةةةى كةةة بةةةردةوامى   وطةيشةةتو
رَي و شةوَينى طوجناويةان بةؤ بسريَيتةبةةر، ئةةو       ثَيويسةتة ن لة رؤذنامةنووسان حاَلةةتى مةترسةيدارن و   درَيسريكر

اليةنانةةةى بةرثرسةةن، دةزطةةا ئةمنيةةةكان و دادطاكةةان و ثاسةةةوانى بةرثرسةةةكان و اليةنةةة ناديارةكةةان كةةة مايةةةى   
( كة تايبةتة بةة مةافى رؤذنامةنووسةان    35رؤذنامةنووسان، ياساى كارى رؤذنامةنووسى ذمارة ) هةِرةشةن لةسةر

كةةةة لةةةةم  ي تةةةركان، خةةةاَلَيكى طرنسةةةثَيشةةةَيلكارييةئةةةةكتي  بكرَيةةةت و هؤكارَيكةةةة بةةةؤ رَيسةةةةطرتن لةةةة  ثَيويسةةةتة
ةنسدان و خؤثيشاندانةكاندا، توَيذينةوةيةدا جَيسةى سةرجنة لة دوو كات و حاَلةتى تايبةتدا واتا لة ثرؤسةكانى د

ةكان زيةاد دةكةات، ئةةوةش بةةهؤى مامةَلةةى نةا تةندروسةتى كارمةنةدانى         ية حاَلةتةكانى ثَيشةَيلكارى و توندوتيذي 
ثؤلي  و ئاسايش لةم كاتانةدا، بؤية واثَيويستة بةطشتى و بةتايبةتى بؤ ئةم كاتانة، خول و راهَينانى تايبةةتيان  

 بؤ بكرَيتةوة. 
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 سةرضاوةكان
 يةكةم: كتيَبةكان:

 كوردييةكان:-1
د. سةةةعدة حممةةد ئةبةةةتيب، ئةةازادي رؤذنامةنوسةةي لةةة جيهةةاني عةرةبيةةدا، لةةة عةرةبيةةةوة: مةةةم بورهةةان قةةان ،        -1

 2119ضاثكراوةكاني رؤذنامةي ضاودَير، 

ِرؤذنامةنووسةةةي و مةةةام  سةةةةنديكاي ِرؤذنامةنووسةةةاني كوردسةةةتان، ِراثؤرتةةةةكاني ليذنةةةةي داكةةةؤكي لةةةة ئةةةازادي        -2
 2111ِرؤذنامةنووسان لة كوردستان، لة بدوكراوةكاني سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان،هةولَير ، 

شوان ئادةم ئةي ةيف، مام ذياني تايبةت لة ياسا و ئيتيكي رؤذنامةطةرييةدا، بةِرَيوةبةرايةةتي ضةاث و بدوكردنةةوة،      -3
 2113سلَيماني، 

 2113رؤذنامةنوسي و تاوانةكاني راطةياندن، ضاث و بدوكردنةوة، سلَيماني، كارزان حمةمةد،  -4

كارزان حمةمةد، سانسةؤر رؤذنامةطةةري لةة هةةرَيمي كوردسةتاندا، بةِرَيوةبةرايةةتي ضةاث و بدوكردنةةوة، سةلَيماني،           -5
2111 

، لةةة بدوكراوةكةةاني  (ةةةةمني سةةاَليادي ِرؤذنامةنووسةةي كةةوردي  005مانيفَيسةةيت ِرؤذنامةنووسةةاني كوردسةةتان لةةة )   -1
 .4442سةنديكاي ِرؤذنامةنووسان لة هةولَير، ساَلي 

مةةةم بورهةةان قةةان ، ئةةازادي رؤذنامةنوسةةيي لةةة ياسةةاي ضةةاثةمةنيي هةةةرَيمي كوردسةةتاندا، بةِرَيوةبةرايةةةتي ضةةاث و    -1
 2111بدوكردنةوة، سلَيماني، 

دن، وةرطَيِرانةةةي: مةةةم بورهةةةان قةةةان ،  د. حمةمةةةد عةبةةةدولقادر حاتةةةم، ديوكراسةةةيةتي راطةيانةةةدن و ثةيوةنةةديكر    -9
 0991بةِرَيوةبةرايةتي خانةي وةرطَيِران، 

ياسةاي ِرؤذنامةطةةري، لةة بدوكراوةكةاني سةةنديكاي ِرؤذنامةنووسةاني كوردسةتان،         4441( ساَلي 25ياساي ذمارة ) -9
 .4441ساَلي 
سةةةةنديكاي رؤذنامةنوسةةةاني لةةةة بدوكراوةكةةةاني  4440( سةةةاَلي 04ياسةةةاي سةةةةنديكاي ِرؤذنامةنووسةةةان، ذمةةةارة ) -04

 4404كوردستان، 
، 3سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان، لة بدوكراوةكاني سةنديكاي ِرؤذنامةنووساني كوردستان ، زجنةريةي ياساي  -11

 .  3113هةولَير،ساَلي 

 

 عةرةبييةكان: -2

 .1223،الطبع الثانية مؤسسه التاريخ العربى، بريوت  2ابن منظور، لسان العرب.،ج -1

 . 3112و، دستور االحتاد الدوي للصحفيني، للمؤمتر العام السادس و عشرين للالحتاد عقود يف موسك -3

   3112، من منشورات االحتاد الدوىل للصحفيني ، 3112كسر القيود، تقرير احلرية العامة  -2

   3112،بريوت عمر الواصف ،النظريه العامه فى التوقيف االحتياطى، طبعة االوىل، منشورات احللبى احلقوقية -2

 .3111حممد عبدهلل حممد، احلبس االحتياطى، دار الفكر العربى، االسكندريه،  -3
حممد ناصر امحد، التوقيف )احلسب االحتياطى( فى قانون االجرائات اجلزائيهه الفلسهطينى، رسهالة ماجسهتري،جامعة       -1

 .3112النجاح الوطنية، 

 1911ى املستويني الوطين و الدولي، مكتبة االجنلو املصرية،د.يوسف حمبة الدين، االرهاب يف القانون اجلنائي عل -2
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 دووةم: طؤظار:
 :كوردي - أ

 ،4402، سةنديكاي ِرؤذنامةنوساني كوردستان، ساَلي 24طؤظاري ِرؤذنامةنووسي ذمارة  -12

 : عةرةبي - ب
  4402حاجي هاشم، اربيل، السنة   مطبعة، 99و99جملة الصحفي، نقابة صحفي كردستان، عدد  -13
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 تويَذينةوةكانى ماستةر و دكتؤرا:
ِرؤذنامةوان لة هةرَيمي كوردستان، نامةى طرفتة ثيشةييةكاني ذناني  ضيمةن حممد ِرةشيد شةري ،  -1

 . 2119، زانكؤى سلَيمانى، ماستةر

كامي، عومةر سلَيمان، مافى بةدةستهَينانى زانيارى بؤ رؤذنامةنووسان لة هةرَيمى كوردستان، نامةى  -2
 2113ماستةر، زانكؤى سلَيمانى، 

 

 راثؤرتةكان:
 22/4/2114،( cpj)بةتي ليذنةي داكؤكيكردن لة رؤذنامةنوسان يراثؤرتي تا -1

ليذنةى داكؤكى لة ئازادى رؤذنامةنوسى و مافى رؤذنامةنوسان لة هةرَيمى  2113(ى ساَلى 11راثؤرتى) -2
 كوردستان سةبارةت )بةرةوشى رؤذنامةطةرى لة كوردستان(.

ليذنةى داكؤكى لة ئازادى رؤذنامةنوسى و مافى رؤذنامةنوسان لة هةرَيمى  2113(ى ساَلى 12راثؤرتى) -3
 تان سةبارةت )بةرةوشى رؤذنامةطةرى لة كوردستان(.كوردس

 

 
  



81 

 

  



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثاشكؤ



82 

 

 (1ثاشكؤى )
 

 (ى ثيَشيَلكارييةكانى دذى رؤذنامةنووسان11راثؤرتى ذمارة )
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 (2ثاشكؤى )
 

 (ى ثيَشيَلكارييةكانى دذى رؤذنامةنووسان12راثؤرتى ذمارة )
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