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ڕووماڵی اكروابری توركيا هل ڕۆژانمهاكىن ههرێمی كوردس تاندا
توێژينهوەيهكی ش ياكرييه هل سهر ڕۆژانمهاكىن "ڕووداو و ئاوێنه"
( 2015/6/1بۆ )2016/6/1
يهحیا عومهر رێشاوی
بهیش تهكنيكی میدای ،كۆليجی تهكنيكی اكرگێریی ،زانكۆی پۆليتهكنيكی سلێامىن ،سلێامىن ،ههرێمی کوردس تاىن عێراق

پوخته -ئهم توێژينهوهيه بهانونیشاىن – ڕووماڵی اكروابری توركيا هل رۆژانمهاكىن
ههرێمی كوردس تاندا -ابس هل ش ێواز و چۆنيهیت مامهڵهكردىن میدایييانهی رۆژانمهاكىن
ابشووری كوردس تان هلگهڵ اببهته جۆراوجۆرهاكىن پهيوهست به اكروابری توركيا ده
اكت ،هل رووی س يایس و ئابووری و كۆمهاڵيهیت و هتد.
توێژينهوهكه پێكهاتووه هل دوو ابیس تێوریی ،كه تێیدا چوارچێوهی میتۆدیی توێژينهوه
كه و چهمكی رووماڵی رۆژانمهیی هل رووی زانستیهوه خراوهته روو ،ههروهها ابس ێكی
پراكتيكی به سوود وهرگرتن هل میتۆدی انخش ياكریی بۆ مش تهيهك هل ژمارهاكىن ساڵێك
هل ههردوو رۆژانمهی -رووداو و ئاوێنه ،-كه دوو رۆژانمهی دایری سهر گۆرهپاىن
میداییی ههرێمی كوردس تانن.
چهمكه كيل  :رۆژانمه ،توركيا ،رووماڵ ،انخش ياكریی ،كوردس تان.

پێشهكی
ڕۆژانمهاكن هل ههرێمی كوردس تاىن عێراقدا ابيهخێكی بهرچاو به اكروابرەاكىن توركيا
دەدەن و تیشكی دەخهنه سهر ،ئهویش هلبهر چهند فاكتهرێك :
 نزیكی جیۆسرتاتيجی توركيا هل ههرێمی كوردس تان و اكریگهرييه س ياس یی وكولتوریی و ئابورييهاكىن ئهم نزیكیه .
 بههۆی ئهوەی توركيا واڵتێكی سهنتهرە و اكریگهریی گهورەی هلسهرگۆراناكرييهاكىن انوچهكه ههيه.

 بههۆی بووىن گهورەترین ڕێژەی هاواڵتياىن كورد هل توركيا و اكریگهرييهاكىنهلسهر ههرێمی كوردس تان .
 ابيهخداىن دەوڵهیت توركيا به ههرێمی كوردس تاىن عێراق هل ڕووی س ياس یی وئابوریی و گهش توگوزارييهوە .
 پهيوەندييه مێژوييهاكىن نێوان توركيا و ههرێمی كوردس تان ،هل دروستبووىندەوڵهیت عوسامنییهوە ات ئێس ته .
 بووىن هێز و جواڵنهوە چهكدارييهاكىن كوردس تاىن توركيا و (هاوسۆزی –ملمالێن)ی نهتهوەیی ئاڵوگۆری نێوانيان و نێوان هێزە س ياسییه كوردييهاكىن ههرێمی
كوردس تاىن عێراق .
هل سۆنگهی ئهم فاكتهرانه و چهندین فاكتهری دیكه ،میدایی كوردیی هل ههرێمی
كوردس تاندا – بهاتيبهت هلم چهند ساڵهی دواييدا -ابيهخێكی اتيبهت و بهرچاوی به
ڕووماڵكردىن اكروابری توركيا داوە ،ئهوەی چاودێریی میدایی (بيرناو و بیسرتاو و
نورساو و ئهليكرتۆىن) كوردیی باكت ،به ڕووىن ئهو رێژە بهرچاوە هل ههواڵ و ڕاپۆرت
و وێنه و واتر و چاوپێكهوتن و ژانرەاكىن دیكهی ڕۆژانمهیی دەبينێت ،كه به ش ێوەيهك
هل ش ێوەاكن تیشكیان خس تۆته سهر ليهنێك هل ليهنهاكىن اكروابری توركيا و به
ش ێوەيهك هل ش ێوەاكن شۆڤهی دەكهن.
دایرە ابيهخدان و ڕووماڵكردنهكه هل ههردووليه ،بهو ماانيهی میدایی توركیش
تیشك دەخاته سهر اكروابرەاكىن ههرێمی كوردس تان و ليهنه ئابووریی و س ياس یی و
كۆمهاڵيهتییهاكىن ههرێمی كوردس تان ڕووماڵ دەاكت و پانتایی (اكت-شوێن)ی بۆ
تهرخان دەاكت .

جمةل جامعة التمنية البرشية
اجملدل  ،5العدد  )2019(1؛ عدد الصفحات ()10؛ معرف الاكئن الرمقي10.21928/juhd.v5n1y2019.pp99-108 :

أُس تمل البحث يف  15اكنون ألثاىن 2019؛ قُبل يف  10ش باط 2019
ورقة حبث منتظمة :نُرشت يف  12ش باط 2019
الربيد الإلكرتوين للمؤلف yahya.fatah@spu.edu.iq :
حقوق الطبع والنرش © 2019يهحیا عومهر رێشاوی .هذه مقاةل الوصول الهيا مفتوح موزعة حتت رخصة املشاع الإبداعي النسبیة CC BY-NC-ND 4.0 -

جمةل جامعة التمنية البرشية

100

لێرەوە ئهركی توێژەران و ئهاكدییس تانه ،كه ئاست و ڕادە و انوەڕۆكی ئهم ابيهخدانه
یش بكهنهوە و بگهنه ههندێك دەرەجنامی زانستیی و میداییی و ههوڵ بدەن شۆڤهی
ڕادەی ابيهخپێداىن میدایی كوردی به اكروابرەاكىن توركيا بكهن ،ئهم توێژينهوەيه
ههوڵی داوە به بهش ێك هلم ئاماجنه بگات و ئهم اكرە ئهجنام بدات.
توێژينهوەكهش خۆی هل سێ ابسدا دەبينێتهوە :ابیس يهكهم :ليهىن میتۆدیی
توێژينهوەكهيه و ابیس دووەم  :ليهىن تيۆریی هلخۆگرتووه و ابس هل ڕووماڵكردىن میدای
دەاكت بۆ اكروابرە جۆراوجۆرەاكن و هل ابیس س ێههمدا ،توێژەر به رێگهی
(ش يكردنهوەی انوەرۆك – انخش ياكریی) ش يكردنهوەی بۆ انوەرۆكی ابيهخداىن
ڕۆژانمهگهریی كوردی به اببهتهاكىن پهيوەست به توركيا كردووە و ليهىن پراكتيكی
توێژينهوەكهی ئهجنامداوە .

ابیس يهكهم:
میتۆدانمهی توێژينهوەكه
 -1گرفیت توێژينهوەكه:
توێژينهوەی زانستیی به ماان بووىن گرفتێك كه دەبێته خوليای توێژەر و دەيهوێت
ليهنه شاراوەاكىن بدۆزێتهوە و قسهی هلسهر باكت ،سهرچاوەی گرفیت ئهم توێژينهوەيه
هلو بۆشاييهوە دێت كه هل ڕۆژانمهگهریی كورديدا ههيه ،سهابرەت به ش يكردنهوەی
انوەڕۆك و ش ێوازی ڕووماڵی میدایی كوردیی بۆ اببهتهاكىن پهيوەست به اكروابری
توركيا ،هل رووی ژانر و جۆری اببهت و دابهش بووىن به پێیی لپهرەاكن و ژانرو
ش ێوازەاكىن دیكهی اكری رۆژانمهیی ،ههروەها ئهم توێژينهوەيه دەيهوێت ئاراس ته و
ش ێوازی اكركردىن رۆژانمهاكىن كوردس تان بۆ اببهتهاكىن پهيوەست به ابرودۆیخ
س يایس توركيا خباته روو.
 -2ابيهیخ توێژينهوەكه:
ابيهیخ ئهم توێژينهوەيه بۆ ئهم چهند خاڵه دەگهرێتهوە:
 ئهم توێژينهوەيه دەبێته بهشداريهك هل دەوڵهمهندكردىن توێژينهوە زانس تییهاكن هلبواری میدایدا.
 پێویس تییهكی ئهاكدییی و زانس یت ههيه هل ههرێمی كوردس تاندا بۆ ئهم جۆرەتوێژينهوانه ،به اتيبهت بواری انخش ياكریی و شیكردنهوەی انوەرۆك بۆ اببهت و ژانرە
رۆژانمهييهاكن هل رۆژانمهگهریی كورديدا.
 ههروەها ئهم جۆرە توێژينهوانه خزمهتێك پێشكهش به كۆمهڵگهی كوردیدەاكت به ئاش نا كردىن ئهوانهی چاودێری ابرودۆیخ توركيا دەكهن بۆ ش ێوازی
مامهڵهی رۆژانمهگهریی كوردیی هلسهر ئهم اببهته .
 -3پرس يارەاكىن توێژينهوەكه:
ئهم توێژينهوەيه ههوڵ دەدات وەاڵمی ئهم پرس يارانه بداتهوە:
 ئهو اببهاتنه چنی كه رۆژانمهاكىن كوردس تان تیشكی دەخهنه سهر سهابرەت بهتوركيا؟
 چۆن اببهتهاكىن پهيوەست به اكروابری توركيا هل ڕۆژانمهاكىن ههرێمیكوردس تاندا ڕووماڵ دەكرێن و قسهاین هلسهر دەكرێت ؟
 بهچ ش ێواز و چ جۆرە فۆرمێك وەردەگرن و هل چ قاڵبێكی رۆژانمهييدا ئهماببهاتنه هل رۆژانمهگهریی كورديدا باڵوكراونهتهوە؟
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 -4ئامرازی توێژينهوەكه :
توێژەر هلم توێژينهوەيهدا ئامرازی (ش يكردنهوەی انوەرۆك – انخش ياكریی) و
روپێوی سامپڵێك هل ههردوو رۆژانمهی (ڕووداو) و (ئاوێنه)ی بهاكرهێناوە ،ئهویش
هل ماوەی نێوان ( 2015/6/1بۆ  ،)2016/6/1واته بۆ ماوەی (ساڵێك) و ( 4ژمارە)
بۆ ههر مانگێك (ههردوو ڕۆژانمهكه ههفتانه دەردەچن).
توێژەر ئهم دوو رۆژانمهيهی ههڵژباردووە ،چونكه دوو ههفتهانمهی انرساو و
خوێرناوی ههرێمی كوردس تانن و اكریگهرييان هلسهر واقیعی س ياس یی و ڕۆش نبییی و
میداییی ههيه و هل زۆربهی راپرس يهاكندا هل پەل يهكهمهاكن دێن ،هل زۆربهی راپرس يهاكندا
ئهم دوو رۆژانمهيه هل ریزی پێشهوە دێن 1،ههروەها انوچهی جوگرافیش خوێندنهوەی
بۆ كراوە ،چونكه ڕۆژانمهی (ڕووداو) هل ههولێر دەردەچێت و ڕۆژانمهی (ئاوێنه)ش
هل سلێامىن .
 -5جۆر و میتۆدی توێژينهوەكه:
ئهم توێژينهوەيه هل ریزی توێژينهوە وەسفیيهاكنه كه بهرباڵوترین میتۆدە هل توێژينهوە
میدایييهاكن هل سهر ئاس یت جهيان و هلليهن زۆرترین توێژەراىن بواری میدای بهاكر
دەهێرنێت ،توێژينهوەی (وەسفیی) بهماان :پێداىن وێنهيهكی ورد هلسهر كهسايهیت و
ڕووداو و حاڵهتهاكن و پێداىن وێنهيهكی ڕوون هلسهر ئهو دایردەيهيهی كه زانياری
هلابرەوە كۆدەكرێتهوە (نبیل مجعه النجار و ماجد رایض الزبی.)34 :2008 ،
 -6كۆمهڵگه و سامپڵی توێژينهوەكه:
أ .بواری شوێن :ههرێمی كوردس تاىن عێراق و شوێین دەرچووىن ههردوو
ڕۆژانمهكه (ڕووداو و ئاوێنه) بريتییه هل (ههولێر و سلێامىن).
ب.بواری اكت :توێژەر به دایریكراوی ڕۆژانمهاكىن نێوان ( 2015/6/1ات
 )2016/6/1وەك سامپڵی توێژينهوەكه ههڵژباردوە و پاساوی ههڵژباردنهكهیش بۆ ئهو
ڕووداوانهی هلم ماوەيهدا ڕوواینداوە و ئهجنامداىن دوو ههڵژباردىن چارەونوسساز هل
مێژوی توركيادا دەگهڕێتهوە.
ج .سامپڵی توێژينهوەكه :سامپڵی توێژينهوەكه سامپَلێكی ویسرتاوە كه پێكهاتووە هل
ژمارەاكىن ساڵێك هل ههردوو رۆژانمهی (ئاوێنه و رووداو) 48 ،ژمارە بۆ ههردوو
رۆژانمهكه ،واته  96ژمارە .
 -7چهمك و زاراوەاكن:
هلم توێژينهوەيهدا چهند چهمك و زاراوەيهك بهاكر هاتوون ،كه پێویس تییان به
ڕونكردنهوە و پێناسه كردن ههيه ،هلوانه:
أ .ڕووماڵ :بهماان ابيهخ و ش ێوازی شۆڤه و قسه هلسهر كردىن میدای بۆ اببهتێكی
دایریكراو ،ئهو ش ێوازە خۆی هل ژانرە ڕۆژانمهييه ابو و انرساوەاكندا دەبينێتهوە ،وەك:
واتر ،ڕاپۆرت ،چاوپێكهوتن ،اكریاكتێر ،ههواڵ و جۆرەاكىن دیكه .
ب.اكروابری توركيا :سهرجهم ئهو اببهاتنه دەگرێتهوە كه پهيوەسنت به واڵیت
توركياوە ،وەك :اببهیت (س ياس یی ،ئابوریی ،زانستیی ،هونهریی ،ئاينیی،
كۆمهاڵيهتیی...هتد) كه هل ڕۆژانمهگهریی كورديدا ابيهخیيان پێدراوە و ڕووماڵ كراون .
ج .ڕۆژانمه :ڕۆژانمه چاپكراوێكی خولييه كه ههواڵه س ياس یی و ئابوریی و
كۆمهاڵيهتیی و ڕۆش نبییی و زانستیی ...هتد باڵو دەاكتهوە و ڕاڤهاین دەاكت و
كۆمینتیان هلسهر دەنوسێت ،ههروەها به پێیی دەروازەی ایسایی ،ڕۆژانمه:
چاپكراوێكه كه به انوێك و بهش ێوەيهكی بهردەوام هلاكیت دایریكراودا دەردەچێت
(خليل صاابت و جامل عبد العظمی ، )57 :2001 ،ئهگهرچی هلسهرەاتوە چهمكی
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اكری ڕۆژانمهیی تههنا گواستنهوەی ههواڵ بوو ،بهاڵم ئهم چهمكه ئێس ته فراوانرتبووە
بۆ ش يكردنهوەی ڕووداوەاكن و جواڵندىن ڕای گش یت و هۆش ياركردنهوە و زۆر ئهركی
گرنگرت (عبدالرزاق محمد ادللمیی.)71 :2011 ،
ههندێك ڕۆژانمهگهریی وەك پیشه سهیر دەكهن و ههندێكیش به دەس تهواژەيهكی
گش تگی بۆ سهرجهم ش ێوازەاكىن اكری میداییی هل بيرناو و بیسرتاو و نورساو دايدەنێن،
واته ڕۆژانمهگهریی جیاوازە هل ڕۆژانمهنووس و ئهو اكرەيه كه كۆی پرۆسهی اكری
میداییی دەگرێتهوە هل دەزگا میدایييهكه و ڕۆژانمهنوس و انوەرۆكه ڕۆژانمهييهكه (عیل
كنعان.)47 :2014 ،

ابیس دووەم
چهمكی (ڕووماڵی میداییی)
میدای پردی پهيوەندی نێوان ڕووداوەاكن و جهماوەرە ،هل ڕێگهی كهانڵه
میدایييهاكنهوە جهماوەر زانياریی دەست دەكهوێت و به ڕووداوە جۆراوجۆرەاكن ئاش نا
دەبێت و اكریگهرييان هلسهر دروست دەاكت ،سهرچاوەی زۆرێك هل زانياريهاكامنان و
پاشرت دروستبوىن (وێنهی زهیین) هلسهر كهسايهیت این شوێنێك این نهتهوە و واڵتێك،
زۆربهی اكت هل ڕێگهی میدایوە دروست دەبێت ،چون ئهركی سهرەكی میدای
گواستنهوەی ههواڵ و ڕووماڵكردىن ئهوەيه كه هل دەوروبهرمان دەگوزەرێت .
ڕووماڵ بهماانی ابيهخدان و پێداىن (اكت – شوێن) هلليهن كهانڵه میدایييهكه به
ڕووداوێكی دایریكراو ایخود :ئهو پرۆسهيهيه كه تێیدا ڕۆژانمهنووسهكه زانياریی و
وردەاكریی و پێشڤهچوونهاكىن ڕووداوێك این لێدوانێك دەخاته روو ،به ماانيهكی دیكه
وەاڵمی ئهو پرس يارانه بداتهوە كه به خهایڵی وەرگر و خوێنهرو بیسهر و بینهری
پهایمهكه میدایييهكهدا دێن و بتوانێت پێامن بڵێت (كێ ؟ كهی ؟ هل كوێ ؟ بۆ ؟ چۆن
؟) ئهو ڕووداوە ڕوويداوە .
ڕووماڵكردن ليهنێكی گرنگی دونيای میدای پێك دەهێنێت و هل ڕێگهی
ڕووماڵكردنهوە وەرگری پهایمی میداییی بهردەوام پهيوەست دەكرێت به ڕووداوەاكنهوە
و فاكتهرێكی پرابيهخه بۆ دروستبوىن وێنا و ڕاوبۆچون و ئاراس ته و اكریگهریی هلسهر
ئهو ڕووداوانهی كه هل دەوروبهری ڕوو دەدەن (ابمس وحید جوىن و هدی فاضل
عباس ،)130 :2013 ،چهندێك دەزگا میدایييهكه جهخت هل اببهتێكی دایریكراو
باكتهوە و ڕووماڵی باكت ئهوەندە اكریگهریی دروست دەاكت (نزهت محمود نفل و محمود
عبود همدی  ،)28 :2011 ،وەك چۆن هل تيۆرەاكىن (پشت بهسنت به ئامرازەاكىن
میدای) و (ئهجێنداسازیی) به درێژیی ابیس لێوە كراوە .
دایرە ڕووماڵكردنیش سهرجهم ژانرە ڕۆژانمهييهاكن دەگرێتهوە وەك :ههواڵ و
ڕاپۆرت و واتر و چاوپێكهوتن ،واته ههريهك هلوانه ليهنێك هل ليهنهاكىن ڕووداوەكه
ڕووماڵ دەكهن و به كۆی بهاكرهێناىن سهرجهم این زۆربهی ژانرە ڕۆژانمهييهاكن
وێنهيهكی ات رادەيهكی زۆر تهواواكرمان هلسهر ڕووداوێكی دایریكراو دەست دەكهوێت
هلليهن دەزگا میدایييهكهوە .
پس پۆراىن بواری میدای پێناسهی جۆاروجۆراین بۆ (ڕووماڵی میداییی) داانوە،
هلوانه :پرۆسهی دەس تخستین زانياریی و وردەاكريهاكىن اتيبهت به ڕووداوێكه به
جهختكردنهوە هل شوێن و اكرەكتهر و اكیت ڕووداوەكه ،ایخود :پرۆسهی وەرگرتین

زۆرترین ڕێژە هل زانياری سهابرەت به ڕووداوێكی دایریكراو به پشت بهسنت به
سهرچاوەاكىن دەزگا میدایييهكه بۆ پرس ێك كه جێبايهیخ خهڵك بێت (سايیت رۆژانمهی
(ئهلزەمان( https://www.azzaman.com/?p=75075).
ایخود پرۆسهی گهشنت به زانياری و وردەاكريهاكىن پهيوەست به ڕووداوێكی
دایریكراو و ڕووماڵكردىن فاكتهرەاكن و شوێن و اكیت ڕووداىن و انوی بهشداربواىن
و سهرجهم ئهو وردەاكراینهی وا دەاكت هل ڕووداوێك كه بۆ باڵوكردنهوە بشێت (فاروق
ابو زيد.)255 :2008 ،
ڕووماڵكردن به ش ێوازی جۆراوجۆر پۆلێن دەكرێت:
به پێیی انوەرۆكی ڕووماڵكردنهكه دوو جۆری سهرەكی ههيه :
يهكهم :ڕووماڵكردىن اببهتییانه ،واته دەزگا میدایييهكه ههوڵ بدات سهرجهم
اكرەكتهرەاكىن ڕووداوەكه بدوێنێت و زۆربهی ليهنهاكىن شۆڤه باكت ،ێب ئهوەی
ههوڵ بدات بهرەو ئاڕاس تهيهكی دایریكراوی ببات این بۆ بهرژوەندی ليهنێكی
دایریكراو بێت ،ههرچهند ئهمه اكرێكی ئاسان نییه ،بهاڵم ئهس تهمیش نییه .
دووەم :ڕووماڵكردىن ليهنگرانه ،واته دەزگا میدایييهكه بۆ ئهجێندايهكی اتيبهت و
بۆ بهرژوەنديهكی دایریكراو ،ڕووماڵی ئهو ڕووداوە دەاكت و كهمرت رەچاوی
پرنسیبهاكىن اكری ڕۆژانمهیی تێدا دەكرێت ،دەزگا میدایييهكه بهم اكرەی تیشك دەخاته
سهر ليهنێك هل ليهنهاكىن ڕووداوەكه و ڕووماڵی دەاكت و ههندێ ليهىن دیكهی
فهرامۆش دەاكت .
خۆ ئهگهر مبانهوێت ابس هل چۆنيهیت ڕووماڵكردن بكهین هل ليهن ڕۆژانمهنوسهوە،
ئهوا پێویس ته بیبهس تینهوە به بهرپرس يارێتیی ،هلو ڕوانگهوە كه ڕۆژانمهنووس هل اكیت
ڕووماڵكردىن ههواڵێكدا و گواستنهوەی بۆ وەرگرەاكىن ،دابڕاو نییه هل كۆمهڵگهكهی و
پێویس ته به ئهمانهت و ههس یت بهرپرس يارێیت ئهم ههواڵه بگوازێتهوە ،به ماان
ڕووماڵكردىن ههواڵ و ڕووداوەاكن خۆی هل خۆيدا ئاماجن نییه ،به ئهندازەی ئهوەی
ئامرازێكه بۆ هۆش ياركردنهوە و پێداىن زانياریی و سهقامگیی كۆمهاڵيهتیی و ئاماجنه
اباڵاكىن دیكهی اكری میداییی (محمد حسام ادلین.(111 :2003 ،
به پێیی ش ێوازی ڕووماڵكردنهكهش بۆ ئهم ش ێوازانهی خوارەوە دابهش دەبێت :
يهكهم :ڕووماڵی پێشوەخت و دەس تپێك ،ئهو جۆرەيه كه پێش ڕووداوەكه
دەكهوێت و زانياری دەداته وەرگر .
دووەم :ڕووماڵی ڕاپۆرتيانه ،ئهو جۆرەيه كه دوای ڕووداوەكه ئهجنام دەدەرێت و
باڵو دەكرێتهوە و وردەاكريهاكىن دەخرێته روو .
س ێههم :ڕووماڵی بهدواداچوون ،ئهو ڕووماڵهيه كه بهدوای وردەاكريهاكىن ڕووداوەكه
دەڕوات و گهشهكردنهاكىن دەخاته ڕوو (فاروق ابو زيد.)256 :2008 ،
ههندێكیش دەیكهنه  3ش ێواز :
واته
 -1ڕووماڵی بێاليهاننه Objective News reporting:
ڕۆژانمهنووسهكه تههنا ڕاس تییهاكن دەخاته ڕوو ،ێب بووىن ئهجێندا و ڕای
اتيبهیت خۆی و ێب ئهوەی هيچ ڕاڤه و گۆشهنيگايهك خباته روو .
 -2ڕووماڵی ڕاڤهاكرانه  Interpretative News reporting:واته
ڕۆژانمهنوسهكه دەگهڕێت به شوێن ئهو زانيارييانهی كه دەبنه پاڵپشت بۆ
ڕووماڵكردنهكه و ایرمهیت ئهو كهسانه دەدات كه انتوانن هل ههواڵهاكن بگهن
ایخود اكتيان نییه بۆ تێگهش تنێكی ابشرت.
 -3ڕووماڵی ليهنگرانه : Advocacy News reporting:بهوەی
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ڕۆژانمهنوسهكه تیشك دەخاته سهر ليهنێك هل ڕووداوەكه و ليهنهاكىن دیكه
اخلربية،
التغطيه
(أنواع
دەاكت
فهرامۆش
http://www.siironline.org/alabwab/alhodaculture/021.html).
ئهمرۆ جیاواز هل سهدەيهك هلمهوبهر دەس تخسنت و باڵوكردنهوە و ڕووماڵی میداییی
گۆڕاناكریی ڕیشهیی بهسهردا هاتووە ،ئهگهر جاران ههواڵ و ڕووداوەاكن هلسهرچاوە
فهرمیيه میدایييهاكىن وەك ئاژانسهاكىن ههواڵ و ڕۆژانمه و كهانڵه ڕاديۆیی و
تههلفزيۆنيهاكنهوە وەدەست دەخرا ،ئهوا ئهمرۆ بهش ێكی ئهو ڕووماڵكردنه هل ليهن
هاواڵیت ئاسایی و ئهوەی پێیی دەوترێت (هاواڵیت رۆژانمهنوس – رۆژانمهنوویس
هاواڵیت) ئهجنام دەدرێت ،واته ڕەگهز و اكراكتهرێكی دیكه بۆ ڕووماڵكردىن
ڕووداوەاكن پهيدابووە و هل ڕێگهی سايته كهس یی و تۆڕە كۆمهاڵيهتییهاكنهوە ئهم اكرە
ئهجنام دەدرێت و كهسه ئاساييهاكن دەبنه بهشدارێكی اكرا هل ڕووماڵی ههواڵهاكن هل
رێگهی بهرهههمێناىن اببهت و ههواڵ و پێداىن داات و زانياریی كه خۆاین وەری دەگرن
و باڵوی دەكهنهوە (رحمی زيد ،)16 :2013 ،بهجۆرێك ههندێك جار وەرگرەاكن
جارێكی دیكه دەبنهوە سهرچاوە بۆ دەزگا میدایييهاكن و دەزگا میدایييهاكن هل ڕێگهی
تۆڕە كۆمهاڵيهتییهاكن و سايته كهسییهاكنهوە ههواڵ و زانياراین دەست دەكهوێت و
پاشرت پرۆسهی (ڕووماڵكردن) ئهجنام دەدەن( .هنا الس يد عبد املعطی.)11 :2015 ،

رەنگ و ئههلكرتۆىن) بهرههمهاكىن پێشكهیش خهڵك دەاكت .تۆڕی میداییی رووداو
كۆمپانيايهكی قازاجنویس ته ،بهاڵم گهایندىن زانياریی راست و بهشداریكردن هل
چهس پاندىن پايهاكىن ئازادیی رادەربڕین به گرنگرت دەزانێت هل دەس تخستین قازاجنی
مادی .ههروەها هل باڵوكردنهوە و گهایندىن بهرههمهاكنيدا خۆی به س نوورێكی
جوگرافیایی دایریكراوەوە انبهس تێتهوە و ديدێكی جهيانییانهی ههيه بۆ اكركردن.
خش تهی ژمارە ( ) 1
دابهش بووىن اببهتهاكن به پێیی لپهرەاكىن ڕۆژانمهی (رووداو)

ابیس س ێههم :ليهىن پراكتيكیی
ش يكردنهوەی انوەرۆكی ههردوو ڕۆژانمهكه (ڕووداو وئاوێنه)
بۆ ئهجنامداىن ليهىن مهيداىن توێژينهوەكه و انخش ياكریی ،توێژەر ههس تاوە به
دایریكردىن سامپڵێك (مش تهيهك) هل ههردوو ڕۆژانمهی (ڕووداو و ئاوێنه) بۆ ماوەی
ساڵێك هل ( 2015-6-1بۆ  ،)2016-6-1پاشان توێژەر فۆرمێكی سهرەاتیی ئامادەكرد،
كه پێكهاتبوو هل چهند بوارێك:
 بواری دابهش بووىن اببهتهاكىن رۆژانمهكه به پێیی لپهرەاكن. دابهش بووىن اببهتهاكن به پێیی ژانرەاكن . دابهش بووىن اببهتهاكن به پێیی جۆری اببهتهاكن. دابهش بووىن اببهتهاكن بهپێیی سهرچاوەاكن. دابهش بووىن اببهتهاكن به پێیی نووسهرەاكن. دابهش بووىن اببهتهاكن به پێیی قهابرەی اببهتهاكن . دابهش بووىن اببهتهاكن به پێیی ههڵوێستیان هلمهر ئاراس ته س ياس يهاكىن توركيا.ئهم بوارانه به جۆرێك دانران كه بۆ وەاڵمدانهوەی پرس يارەاكىن توێژينهوەكه
بگوجنێت پاش ڕاوێژكردن به چهند مامۆس تايهكی پس پۆر 2،كه پەلی زانس تییان ههيه و
هلم بوارەدا ئهزمونيان ههيه و سوود هل سهرجن و تێبینيهاكنيان وەرگیا ،پاشان ڕێژەی
سهدی بۆ ژمارەاكن دەرهێرنا .
يهكهم :خش تهاكىن اتيبهت به ڕۆژانمهی (ڕووداو)
(تۆڕی میداییی رووداو) -وهك هل دجیتاڵميدایی (رووداو) دا هاتووه-
) http://www.rudaw.net/sorani/aboutگرووپێكی میداییی سهربهخۆی
كوردیی ئازادە ،هل بوارەاكىن میدایی بیندراو و بیسرتاو (بهش ێوەی اكخهز و دەنگ و
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سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
به پێیی خش تهی ژمارە ( )1و داات و ڕێژەاكن ،لپهرەاكىن ()6-5ی رۆژانمهی
(ڕووداو) زۆرترین اببهیت تێدا باڵوكراوەتهوە ،به رێژەی ( )%45.814و پاش ئهوە
لپهرەاكىن ( )24-23دێت به رێژەی ( )%15.869و هل پەلبهندی س ێههم لپهرەاكىن
( )4-3دێت بهرێژەی ( )%15.418و بهم ش ێوەيه ،كهمرتین اببهیت باڵوكراوە هل لپهرە
( )12-11يه ،كه ڕێژەی ( )%1.321بهركهوتووە و هل لپهرەاكىن ()14-13ش هيچ
اببهتێكی پهيوەست به اكروابری توركيا تێدا باڵونهكراوەتهوە.
خشهی ژمارە ( ) 2
ژانری اببهته باڵوكراوەاكن هل (ڕووداو)

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.

جمةل جامعة التمنية البرشية

103

هل خش تهی ژمارە ( )2دا دەركهوتووە كه زۆرترین ابيهخ به (ڕاپۆرت) دراوە و
پەلبهندیی يهكهمی هێناوە به ڕێژەی ( ،)%37ئهمهش ئاماژهيه به ابيهخداىن رۆژانمهكه
به ژانری راپۆرت و خس تهرووی زانياری سهابرهت به رووداوهاكىن پهيوهست به
اكروابری توركيا ،پاشان (واتر)ەاكىن ڕۆژانمهی (ڕووداو) به پەلی دووەم به رێژەی
( )%28دێت ،ئهمهش بهڵگهيه هلسهر ابيهخداىن ڕۆژانمهكه به دەرخستین راوبۆچوىن
جۆراوجۆر هلسهر اكروابری توركيا و زۆرينهی واترەاكنیش واتری (س يایس)ن ،هل
پەلبهندی س ێههم ژانری (ههواڵ) دێت كه رێژەی ()%16ی بهركهوتووە ،و دوا ژانر
(چاوپێكهوتن)ە به رێژەی (. )%14

خش تهی ژمارە ( ) 4
سهرچاوەی ههواڵ و راپۆرت و چاوپێكهوتن هل (ڕووداو)

خش تهی ژمارە ( ) 3
جۆری اببهته باڵوكراوەاكىن اتيبهت به اكروابری توركيا هل (ڕووداو)

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
خش تهی ژمارە ( )4و دااتاكن ئهوە دەردەخهن كه رۆژانمهكه به رادەيهكی زۆر پش یت
به خۆی بهس توە بۆ دەس تخستین ههواڵ و راپۆرت و چاوپێكهوتن به ڕێژەی
( )%90كه ئهویش رێژەيهكی بهرزە ،و ئاماژەيه به تواانی رۆژانمهكه هل رووی
سهرچاوە انوخۆييهاكىن و سوود وەرگرتن هل پهایمنێرەاكىن بۆ دەخسستین ههواڵ و
زانياریی ،پاشان دەزگا میدایيیی و ئاژانسه جهيانيهاكن به پەلی دووەم دێ
ت به رێژەی (. )%9
خش تهی ژمارە ( ) 5
نوسهری واترەاكن

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
به پێیی خش تهی ژمارە ( ،)3اببهیت (س ياس یی) زۆرترین ڕێژەی وەرگرتووە به
رێژەی ( ،)%86كه ئهوەش ڕێژەيهكی زۆرە و زۆرترین پانتایی هل ڕۆژانمهی
(ڕووداو) دا داگی كردوە ،فاكتهرەكهیش روونه ،كه بۆ ئهو ژينگه س ياس يه دەگهرێتهوە
كه هل انوچهكهدا ههيه و اكریگهریی ڕووداوە س ياسییهاكىن توركيا هلسهر ههرێمی
كوردس تان ،ههردوو بواری (ئابوری و هونهر) به رێژەی ( )%11دێت ،پاشان
(ریالكم) بهرێژەی ( )%3و (دیكه) ( )%1و ئاينیی و كۆمهاڵيهتیی ( )%0.440و
بوارەاكىن (وەرزیش و ئهدەیب) هيچ ڕێژەيهكيان بهدەست نههێناوە هيچ اببهتێك هلو
دوو بوارەدا باڵونهكراونهتهوە.

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
هلم خش تهيهدا كه اتيبهته به نووسهری واترەاكىن رۆژانمهی (رووداو) و خش تهی
ژمارە ( ،)5دەردەكهوێت كه زۆرينهی نوسهراىن ڕۆژانمهكه نووسهری كوردن به
رێژەی ( )%86پاشان نوسهراىن انكورد و بيانیی دێن به رێژەی ( ،)%13كه ئاماژەيه
بۆ زایدبووىن ابيهخداىن نووسهراىن كورد به اكروابری توركيا و پهيدابووىن پس پۆررتیی
بۆ اكروابری توركيا هل نێو نووسهراىن كورد.

خش تهی ژمارە ( ) 6
قهابرەی اببهته باڵوكراوەاكن

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
هل خش تهی ژمارە ( )6دەردەكهوێت كه زۆرينهی اببهتهاكن قهابرەی (نيو لپهرە) این
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داگی كردوە بهرێژەی ( )%47و پاشان (كهمرت هل نيو لپهرە) به رێژەی ( )%37و
هل پەلبهندیی س ێههم (زایتر هل نيو لپهرە) به رێژەی ( )%8و هل كۆاتيدا ئهو اببهاتنهی
قهابرەی يهك لپهرەاین پێدراوە ،تههنا رێژەی ( )%7ی رۆژانمهی (ڕووداو)این
داگی كردوە .كه ئهمهش ئاماژەيه بۆ ابيهخداىن رۆژانمهكه بهاكروابری توركيا هل رووی
قهابرەوە به قهابرەی جیاواز و تهرخانكردىن پانتاييهكی ابش هل رۆژانمهكه بۆ ئهو بوارە.

خش تهی ژمارە ( ) 8
ههڵوێس تهاكن هل اببهتهاكىن (ڕووداو) سهابرەت به ئاراس ته س ياسییهاكىن توركيا

خش تهی ژمارە ( ) 7
بواری اببهتهاكن

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
به پێیی ئهم خش تهيهی سهرەوە كه ژمارە ( )7ی وەرگرتووە دەردەكهوێت كه اببهتهاكىن
پهيوەست به (كورد هل توركيا) پەلبهندی يهكهمی وەرگرتووە به رێژەی (،)%27
ئهمهش ئاماژەيه به ابيهخداىن رۆژانمهكه به كورد هل توركيا و اتيبهتكردىن پانتاييهكی
ابش بۆ ئهم اببهته ،پاش ئهوە اببهتهاكىن اتيبهت به اكروابری گش یت توركيا به رێژەی
( ،)%24هل پەلبهندیی س ێههم اببهتهاكىن پهيوەست به (پهكهكه و ههدەپه) به رێژەی
( )%20و پاش ئهو و به رێژەی ( )%14ابس هل ههلژباردنهاكىن توركيا كراوە ،و
ههريهك هل (ئاك پاریت و ئۆردوگان و توركيا و داعش و توركيا و ههرێمی كوردس تان
توركياو عێراق) كهمرتین رێژەاین بهركهوتوە به رێژەی (. )%2
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سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
هل خش تهی ژمارە ()8ی اتيبهت به رۆژانمهی (ڕووداو) دەردەكهوێت كه نزيك هل
نيوەی اببهته باڵوكراوەاكن كه ڕێژەی ( )%46ی بهركهوتووە (هاوسهنگ)ی تێدا
پارێزراوەو رۆژانمهكه ههوڵيداوە اببهت و ههواڵهاكن وەك خۆی بگوازێتهوە ،كه بۆ
رۆژانمهيهك وا خوێندنهوەی بۆ دەكرێت كه دژايهیت ئهم ئاراس ته س ياس يه دەاكت
اكرێكی گرنگه ،هل پەلبهندیی دووەم و به رێژەی ( )%30اببهتهاكىن (دژ به
بهرژوەنديهاكىن ئاك پاریت و حكومهیت توركيا) بوون ،هل پەلبهندی س ێههم و بهرێژەی
( )%16اببهتهاكن (بۆ بهرژوەندی ههدەپه و پهكهكه) بوون ،پاشان (دژ به
بهرژوەندی ههدەپه و پهكهكه) رێژەی ( )%10ی وەرگرتووەو هل كۆاتيدا و به رێژەی
( )%4اببهتهاكن چونهته خانهی (بهرژوەندی ئاك پاریت و حكومهیت توركيا)وە.

دووەم :خش تهاكىن اتيبهت به ڕۆژانمهی (ئاوێنه)
به پێیی ماڵپهری ئاوێنه)/http://www.awene.com/derbare ( ،
(ئاوێنه) هلساڵی 2006وە دەستبهاكر بووە ،سهر به كۆمپانيای ئاوێنهيه بۆ چاپو
باڵوكردنهوە.كۆمپانيای ئاوێنه ،كۆمپانيايهكی س نووردارە هل بواری میدایو باڵوكردنهوەدا
اكردەاكت .موڵكی كۆمهڵێك وەربهرهێنه ،كه ئاماجن و بنهما سهرەكييهاكىن ئاوێنه كۆی
كردوونهتهوە ،هلپێش ههمووش يانهوە ئهو پرنسیپهی كه “كهانڵهاكىن راگهایندن انتوانن
ئازاد بن ،ات هلڕووی داراییو ئابوورييهوە ئازاد نهبن هل دەسهاڵتو دامودەزگا
رەسييهاكن“ .لێرەشهوە پرۆژەيهكه بۆ هانداىن وەبهرهێناىن كهریت اتيبهت هلبواری
میدایدا.كۆمپانيای ئاوێنه ،جگه هلوەی خاوەىن ڕۆژانمهی ئاوێنهيه ،هل ڕێگای سايیت
ئاوێنهوە خزمهتگوزارييه رۆژانمهوانییهاكىن به خۆڕایی پێشكهیش هاواڵتيان دەاكت.

جمةل جامعة التمنية البرشية
خش تهی ژمارە ( ) 9
اببهتهاكن هل (ئاوێنه) به پێیی لپهرەاكىن ڕۆژانمهكه
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( )%9كه كهمرتین پانتایی هل رۆژانمهی (ئاوێنه) بهبهراورد به ژانرەاكىن تر وەرگرتوە،
كه ئهمهش رەنگه بۆ كهمی پهایمنێر و تواانی رۆژانمهكه بگهرێتهوە هل دەس تخستین
ههواڵ و سازداىن چاوپێكهوتن.
خش تهی ژمارە ( )11
جۆری اببهته باڵوكراوەاكن هل (ئاوێنه)

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
هل خش تهی ژمارە ( )9اتيبهت به رۆژانمهی (ئاوێنه) دەردەكهوێت كه زۆرترین
اببهتهاكىن پهيوەست به توركيا هلههردوو لپهرەاكىن ( )14-13باڵوكراونهتهوە به ڕێژەی
( ،)%22جیاواز هل رۆژانمهی رووداو كه هل لپهرەاكىن  6-5دا زۆرترین اببهت
باڵوكرابوونهوە ،پاشان لپهرەاكىن ( )18-17كه به زۆری لپهری (بیورا)ن به رێژەی
( ،)%19هل پەلبهندی س ێههم و بهرێژەی ( )%12لپهرەاكىن ( )2-1دێن ،پاشان
ههريهك لپهرەاكىن ( 4-3و  6-5و  )20-19به رێژەاكىن (%11و  %9و  )%7و
كهمرتین اببهت هل رۆژانمهی (ئاوێنه) هل لپهرەاكىن ( 8-7و  12-11و  )16-15و هل
كۆاتيدا و به رێژەی تههنا ( )%3هل لپهرەاكىن ( )10-9اببهت باڵوكراوەتهوە.
خشهی ژمارە ( ) 10
ژانهری اببهته باڵوكراوەاكن هل (ئاوێنه)

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
به پێیی ژمارە و رێژەاكىن خش تهی ژمارە ( )10اتيبهت به ژانهرەاكن نزيك هل نيوەی
اببهتهاكىن ڕۆژانمهی (ئاوێنه) تهرخان كراوە بۆ واتر و به ڕێژەی ( ،)%47كه ئهمهش
ئاماژەيه بۆ ئهوەی ئهم رۆژانمهيه دەيهوێت زۆرترین ابيهخ به راوبۆچوىن نووسهران و
پس پۆران بدات سهابرەت به اكروابری توركياو خستنهرووی گۆشهنيگااكن ،پاشان
راپۆرت به رێژەی ( )%20و چاوپێكهوتن به رێژەی ( )%12و ههوال به رێژەی

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
هل خش تهی ژمارە ( )11دەردەكهوێت كه زۆرترین اببهیت باڵوكراوە بواری (س ياس یی)
داگی كردوە به رێژەيهكی زۆر ( ،)%90پاش ئهوە و به پەلبهندی دووەم بواری
ئابوری دێت به رێژەی ( )%7و به رێژەيهكی كهم ( )%1بواری هونهر دێت،
ههريهك هل بوارەاكىن (ئهدەب و ئاينیی و وەرزش یی و ریالكم و كۆمهاڵيهتیی) هيچ
اببهتێكیان هلسهر باڵونهكراوەتهوە.
خش تهی ژمارە ( )12
سهرچاوەی ههواڵ و راپۆرت و چاوپێكهوتن هل (ئاوێنه)

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
بهپێیی خش ته و دااتاكىن ژمارە ( )12سهرچاوەی زۆرينهی ئهو اببهاتنهی هل (ئاوێنه)
باڵوكراوەنهتهوە خودی رۆژانمهكه بوون به رێژەی ( )%84و كه ئهوەش رێژەيهكی
ابش و گوجناوە هل پشت بهسنت به تواان خوديهاكىن رۆژانمهكه ،به رێژەی ()%13ش
ههواڵ و ڕاپۆرت و چاوپێكهوتنهاكن هل دەزگا میداییی و ئاژانسه جهيانيهاكنهوە
وەرگیاوە.
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خش تهی ژمارە ( )13
نوسهری واترەاكن هل (ئاوێنه)

خش تهی ژمارە ( ) 15
بواری اببهتهاكن هل (ئاوێنه)

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
هل خش تهی ژمارە ( )13ی اتيبهت به ئاوێنه دەردەكهوێت ،كه سهرجهم ئهو واترانهی
هل (ئاوێنه) باڵوكراوەنهتهوە و به رێژەی ( )%100نوسهرەاكىن كوردن و هيچ واترێك
هل ليهن نوسهراىن بيانيهوە هل رۆژانمهكه باڵونهكراونهتهوە .كه ئهمهش ئاماژەيه بۆ
زایدبووىن نوسهراىن كورد كه ابيهخ دەدەن به اكروابری توركيا و پهيدابووىن پس پۆرێیت
هلم بوارە.
خش تهی ژمارە ( ) 14
قهابرەی اببهته باڵوكراوەاكن هل (ئاوێنه)

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
به پێیی ئهم خش تهيهی سهرەوە كه ژمارە ()14ی وەرگرتووە ،نيوەی اببهتهاكىن
ڕۆژانمهی (ئاوێنه) و به رێژەی ( )%53كهمرت هل نيو لپهرەی بۆ تهرخان كراوە هل
ڕۆژانمهكه ،پاش ئهوەو به رێژەی ( )%34قهابرەی نيولپهرە و پاشان به رێژەی
( )%7زاید هل هل نيو لپهرەی بۆ تهرخان كراوە و هل پەلبهندیی س هيً هم و تههنا به رێژەی
( )%3يهك لپهرە هل ڕۆژانمهكه بۆ اببهتهاكىن اتيبهت به توركيای بۆ تهرخان كراوە.

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
هل خش تهی ژمارە ( )15و رێژەاكن دەردەكهوێت كه اببهته باڵوكراوەاكىن (ئاوێنه)
اتيبهت به (پهكهكه و ههدەپه) به پەلی يهكهم دێت به رێژەی ( )%23كه ئهمهش
ئاماژەيه بۆ ابيهخداىن ئهم رۆژانمه به تیشك خستنه سهر ههواڵهاكىن ئهم دوو هێزە
س ياس يهی كه ئاراس تهی س ياس يان هل يهكهوە نزیكه ،پاشان اببهتهاكىن پهيوەست به
(ههڵژباردنهاكىن توركيا) به رێژەی ( )%22و هل پەلی س ێههم (اكروابری گش یت توركيا
و كورد هل توركيا) به ڕێژەی (  )%14و پاش ئهوە و بهرێژەی ( )%12ابسهاكىن
اتيبهت به (ئاك پاریت و ئۆردوگان) دێت ،هل پەلبهندی پێنجهم و به رێژەی ()%7
اببهتهاكىن اتيبهت به (توركيا و ههرێمی كوردس تان) ،هل كۆاتيدا ههريهك هل اببهتهاكىن
اتيبهت به (توركيا و عێراق و توركيا و داعش) هيچ اببهتێكیان هلسهر باڵو نهكراوەتهوە.
خش تهی ژمارە ( )16
ههڵوێس تهاكن هل اببهتهاكىن(ئاوێنه) سهابرەت به ئاراس ته س ياسییهاكن هل توركيا

سەرچاوە :ئامادەکردین توێژەر.
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هل خش تهی ژمارە ( )16و سهابرەت به ههڵویس تهاكىن اببهته باڵوكراوەاكن هل پەلبهندی
يهكهم ئهو اببهاتنه دێن كه هل (بهرژوەندی ههدەپه و پهكهكه) دەشكێتهوە به رێژەی
( ،)%38كه ئهمهش ئاماژەيه بۆ نزیكی ئاراس تهی اكركردىن ئهم رۆژانمهيه هلم دوو
هێزە س ياس يه ،پاشان ئهو اببهاتنهی كه (دژ به بهرژوەنديهاكىن ئاك پاریت و حكومهیت
توركيا)يه به رێژەی ( )%33هل پەلی دووەم دێت ،ههروەها اببهته (بێاليهن)ەاكن هل
پەلی س ێههم و به رێژەی ( )%20دێت و سهابرەت بهو اببهاتنهی كه (دژ به
بهرژوەنديهاكىن ههدەپه و ئاك پاریت)ن هيچ اببهتێك باڵونهكراوەتهوە.

ئهجنامهاكن
 -1ڕۆژانمهی (ڕووداو) زۆرترین اببهیت اتيبهت به توركيای هل لپهرەاكىن ()6-5دا
باڵوكردۆتهوە به رێژەی ()%45و كهمرتین اببهت هل لپهرەاكىن ( )12-11دا
باڵوكراوەتهوە به رێژەی ( ،)%1هل اكتێكدا هل لپهرەاكىن ()14-13ی رۆژانمهی
رووداو هيچ اببهتێك اتيبهت به توركيا باڵونهكراوەتهوە.
 -2ڕۆژانمهی (ڕووداو) زۆرترین ابيهیخ به (ڕاپۆرت) داوە به رێژەی (،)%37
پاشان ژانری (واتر) دێت و ئهمهش بهڵگهيه هلسهر ابيهخداىن ڕۆژانمهكه به
دەرخستین راوبۆچوىن جۆراوجۆر هلسهر اكروابری توركيا و زۆرينهی رەهای
واترەاكنیش واتری (س يایس)ن ،هل اكتێكدا (ههواڵ) و (چاوپێكهوتن) ابيهیخ
كهمرتاین پێدراوە.
 -3اببهته س ياسییهاكن زۆرترین پانتاييان هل رۆژانمهی (ڕووداو) بۆ تهرخان كراوە
به رێژەی ( )%86كه ئهوەش رێژەيهكی زۆرە ،فاكتهرەكهیش روونه كه بۆ ئهو ژينگه
س ياس يه دەگهرێتهوە كه هل انوچهكهدا ههيه و اكریگهریی ڕووداوە س ياس يهاكن هلسهر
ههرێمی كوردس تان ،هل اكتێكدا هيچ اببهتێك هل بوارەاكىن (وەرزش و ئهدەب)ی
اتيبهت به توركيا باڵونهكراوەتهوە.
 -4ڕۆژانمهی (ڕووداو) به رادەيهكی زۆر بۆ دەس تخستین ههواڵ و راپۆرت و
چاوپێكهوتن پش یت به خۆی بهس تووە به رێژەی ( )%90كه ئهویش ڕێژەيهكی
بهرزە ،پاشان دەزگا میدایييهاكن به پەلی دووەم دێت.
 -5زۆرينهی نوسهری واترەاكىن ڕۆژانمهی (رووداو) كوردن به رێژەی ()%86
پاشان نوسهراىن انكورد و بياىن دێن.
 -6زۆرينهی اببهتهاكىن ڕۆژانمهی (ڕووداو) قهابرەی (نيو لپهرە) این داگی كردوە
بهرێژەی ( )%47هل اكتێكدا ئهو اببهاتنهی قهابرەی يهك لپهرەاین پێدراوە ،تههنا
رێژەی ( )%7ی رۆژانمهی (رووداو)این داگی كردوە.
 -7اببهتهاكىن پهيوەست به (كورد هل توركيا) پەلبهندی يهكهمی هل رۆژانمهی
(ڕووداو) وەرگرتووە به رێژەی ( ،)%27پاش ئهوە اببهتهاكىن اتيبهت به اكروابری
گش یت توركيا به رێژەی ( ،)%24هل پەلبهندیی س ێههم اببهتهاكىن پهيوەست به (پهكهكه
و ههدەپه) ،ههريهك هل (ئاك پاریت و ئۆردوگان و توركيا و داعش و توركيا و ههرێمی
كوردس تان توركياو عێراق) كهمرتین رێژەاین بهركهوتوە .
 -8نيوەی اببهته باڵوكراوەاكىن (ڕووداو) اببهیت (بێاليهن)ن به ڕێژەی (،)%46
هل پەلبهندی دووەم و به رێژەی ( )%30اببهتهاكىن (دژ به بهرژوەنديهاكىن ئاك پاریت
و حكومهیت توركيا) دێن ،هل پەلبهندی س ێههم و بهرێژەی ( )%16ئهو اببهاتنه دێن

كه هل (بهرژوەندی ههدەپه و پهكهكه)ن ،پاشان اببهتهاكىن (دژ به بهرژوەندی ههدەپه
و پهكهكه) به رێژەی ( ،)%10هل كۆاتيدا و به رێژەی ( )%4ئهو اببهاتنهی كه
دەچنه خانهی (بهرژوەندی ئاك پاریت و حكومهیت توركيا)ن.
 -9رۆژانمهی (ئاوێنه) زۆرترین اببهتهاكىن پهيوەست به توركيا هلههردوو لپهرەاكىن
( )14-13باڵوكردۆتهوە به رێژەی ( ،)%22پاشان لپهرەاكىن ( )18-17كه به زۆری
لپهری بیوران به رێژەی ( ،)%19كهمرتین اببهت هل رۆژانمهی (ئاوێنه) هل
لپهرەاكىن ( 8-7و  12-11و  )16-15و هل كۆاتيدا و به رێژەی تههنا ( )%3هل
لپهرەاكىن ()10-9دا اببهت باڵوكراوەتهوە.
 -10نيوەی اببهتهاكىن ڕۆژانمهی (ئاوێنه) تهرخان كراوە بۆ واتر و به رێژەی
( )%47كه ئاماژەيه به ابيهخداىن رۆژانمهكه به خستنهرووی راوبۆچونهاكن هلسهر
توركيا ،پاشان راپۆرت و چاوپێكهوتن هل پەلی دووەم و س ێههم دێن و هل كۆاتيدا
ژانری ههواڵ دێت كه كهمرتین پانتایی هل رۆژانمهی (ئاوێنه) بهبهراورد به ژانرەاكىن
دیكه داگی كردوە.
 -11ڕۆژانمهی (ئاوێنه) زۆرترین ابيهیخ به اببهته (س ياس يهاكن) داوە به رێژەی
( ،)%90ئهوەش بۆ ئهو ژينگه س ياس يه دەگهرێتهوە كه هل انوچهكه و ههرێمی
كوردس تان ههيه و ههروەها رسوش یت رۆژانمهكه كه ابيهخ به اببهته س ياس يهاكن
دەدات ،پاش ئهوە و هل پەلی دووەم و س ێههم اببهتهاكىن ههردوو بواری ئابوری و
هونهر دێت ،هل اكتێكدا ههريهك هل بوارەاكىن (ئهدەب و ئايین و وەرزیش و ریالكم
و كۆمهليهیت) هيچ اببهتێكیان هلسهر باڵونهكراوەتهوە.
 -12سهرچاوەی زۆرينهی ئهو اببهاتنهی هل (ئاوێنه) باڵوكراوەنهتهوە خودی
رۆژانمهكه بوون به رێژەی (.)%84
 -13سهرجهم ئهو واترانهی هل (ئاوێنه) باڵوكراوەنهتهوە و به رێژەی ()%100
نوسهرەاكىن كوردن و هيچ واترێك هل ليهن نوسهراىن بيانيهوە هل رۆژانمهكهدا
باڵونهكراونهتهوە.
 -14نيوەی اببهتهاكىن رۆژانمهی ئاوێنه كهمرت هل نيو لپهرەی بۆ تهرخان كراوە،
هل اكتێكدا به رێژەی ( )%3يهك لپهرە هل رۆژانمهكه بۆ اببهتهاكىن اتيبهت به توركيا
بۆ تهرخان كراوە.
 -15اببهته باڵوكراوەاكىن ئاوێنه اتيبهت به (پهكهكه و ههدەپه) به پەلی يهكهم
دێت و پاشان اببهتهاكىن پهيوەست به ههلژباردنهاكىن توركيا و هل پەلی س ێههم و
چوارەم و پێنجهم اببهتهاكىن پهيوەست به (اكروابری گش یت توركيا و كورد هل توركيا
و توركيا و ههرێمی كوردس تان) هل اكتێكدا ههريهك هل اببهتهاكىن اتيبهت به (توركيا و
عێراق و توركيا و داعش) هيچ اببهتێكی هلسهر بالو نهكراوەتهوە.
 -16رۆژانمهی ئاوێنه به پەلی يهكهم ئهو اببهاتنهی باڵوكراوەتهوە كه هل
(بهرژوەندی ههدەپه و پهكهكه)ن به رێژەی ( ،)%38پاشان ئهو اببهاتنهی كه (دژ
به بهرژوەنديهاكىن ئاك پاریت و حكومهیت توركيا)ن ،ههروەها اببهته (بێاليهنهاكن) هل
پەلی س ێههم دێن ،هل اكتێكدا ئهو اببهاتنهی كه (دژ به بهرژوەنديهاكىن ههدەپه و ئاك
پاریت)ن هيچ رێژەيهكی وەرنهگرتووە.
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پپ َشنیارو ڕاس پاردەاكن
 -1ئهجنامداىن توێژينهوە هلسهر ئهو اببهاتنهی كه هل میدایی توركيدا سهابرەت به
ههرێمی كوردس تان باڵوكراونهتهوە.
 -2ئهجنامداىن توێژينهوەی زانس یت بۆ ش يكردنهوەی انوەرۆك بۆ اببهتهاكىن
پهيوەست به توركيا هل كهانڵه ئاسامنيهاكن و راديۆاكن .
 -3ئهجنامداىن توێژينهوەی زانس یت سهابرەت به ئاراس تهاكىن هاواڵتياىن كوردس تان
ایخود دەس تهبژێری كۆمهڵگهی كوردی ،سهابرەت به گواتری ئاراس تهكراوی میدایی
توركی بۆ ههرێمی كوردس تان.
 -4ئهجنامداىن توێژينهوەی زانس یت سهابرەت به انوەرۆكی تۆرە كۆمهاڵيهتيهاكن و
ئاراس ته و بیوبۆچوىن بهاكرهێنهراىن تۆرە كۆمهاڵيهتيهاكن هل ههرێمی كوردس تاندا
سهابرەت به توركيا.
 -5ئهجنامداىن توێژينهوەی زانس یت سهابرەت به ڕووماڵی میدایی كوردی بۆ
ههڵژباردنهاكىن توركيا.
 -6ئهجنامداىن توێژينهوەی زانس یت سهابرەت به اكریگهری دراما توركيهاكن هلسهر
بینهران و كۆمهڵگهی كوردی.
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