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ABSTRACT 
The main axis of the research is about (The Kurdish Electronic media Responsibility 
of national security- Daesh war as an example). The research is an assessment based 
on scientific method to present the positive and negative aspects of Kurdish Electronic 
media during the war against Daesh (the so called ISIS- Islamic state in Iraq and 
Syria).  
The research consists of three main parts:  the first part is the methodology; the 
second part comprises a theoretical analysis for the most important issues related to 
the treatment of Kurdish Electronic Media in the light of the rules of Kurdistan 
region. The third part is the practical aspect of the research based on (the grounded 
theory). The data of research is collected through interviews. (10) Experienced 
specialists in the field of Journalism were interviewed and their statements are 
encoded. The research depends on (the Grounded theory) a suitable model is 
presented for Kurdish Electronic media treatment for the war against Daesh and a 
group of results and recommendations are suggested.   
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 پوخت  
ب تتایب وەیژینم تورەكی ئوەرەی ستی میدیای  ترپرسیارب)

نگی داعش ج -ئلیكترۆنی كوردی لھمبر دۆسییی ئاسایشی نتوەیی
 نڕووی الیمیتۆدی زانستی بۆ خستنستن بپشتبب كنگاندنسھ ،(نمونب

 نیگتیڤكانی میدیای ئلیكترۆنی كوردی لماوەی جنگی دژ بتیرۆر.و پۆزەتیڤ
 ،یم میتۆدنامككھاتووە: باسی یرەكی پباسی س س ل وەیژینم توئ

تیۆری بۆ گرنگترین مسلكانی پیوەست باسی دووەم بریتیی ل تاوتویكی 
ب مامی میدیای ئلیكترۆنی كوردی لبر رۆشنایی یاسا بركارەكانی 
ھرمی كوردستان. باسی سیم ك الینی پراكتیكیی، توژینوەیكی (جۆری 

Qualitative) میتۆدی گراوندد تیۆری ستن بپشتبب (grounded theory (
ڕنجام دراوە لڵ (ئگیڤین لڤپی سازدانی ھپسپۆڕو شارەزاو ١٠گ (

رۆژنامنووسی بئزموون، دوای كۆدگوزاری بۆ ھڤپیڤینكانیان، بپشتبستن 
)) مۆدیلكی شیاو بۆ مامی میدیای ئلیكترۆنی grounded theoryب میتۆدی (

ردە ڕاسپاوەتڕوو، پاشان كۆمك ئنجام وكوردی ل جنگی دژەتیرۆردا خرا
  خراونتڕوو.
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  پشكی:* 
ھاتنی ئم مۆدیل نوی بۆ ئلیكترۆنی لسر ئاستی جیھان و گشی خرای  میدیای 

كی چریییاندنی كوردیش، كاریگر ئاست بواری ڕاگستی لتی وچۆنایندای
 ئاراستی بوارەك دروست كرد.و
 ندین یاسای گرنگلندكردنی چسمی كوردستان، پرری ی تھگرۆژنام ت بایب
یاو بۆ كۆمپانیاكانی ئینترنت ونبوونی ادەربین، فراھمكردنی ژینگیكی شڕو

زنی لكی مر وسانسۆریش، ڕۆا. فلتلیكترۆنی كوردیدا گندنی میدیای ئسشگ
ئم گشسندن وای الین پۆزەتیڤكانی، لڕووی برپرسیارتییوە ئركی 

كانی گرانتر كرد، بتایبتی لدوای ھاتنئارای جنگی تیرۆریزم ب سرشانی میدیا
 وتمی كوردستان كرھ وەیی لتی ئاسایشی نلستی (داعش)، مرایبڕ
بردەم مترسی سایبر تیرۆریزم، بۆ تاوتوكردنی ئاستی برپرسیارتی میدیای 

ی ئكادیمی ھی تا ببت ئلیكترۆنی كوردی لو جنگدا، پویستمان ب توژینوە
ایندەدا، ئمش توەرەی سرەكی برچاوڕوونییك بۆ ھر پشھاتكیتریش ل ئ

 ئامانجكانی ئم توژینوەی پكدنت.و
 م: میتۆدنامكباسی ی 
 

 یكم: ناونیشانی توژینوە: 
مبر ئم توژینوەی بناونیشانی (برپرسیارتی میدیای ئلیكترۆنی كوردی لھ

) ٢٠١٤تشرینی دووەمی -جنگی داعش ب نمون) (ئاب-دۆسییی ئاسایشی نتوەیی 
شیكردنوەیك بۆ ئاست و شوازی مامی میدیای ئلیكترۆنی كوردی ل ماوەی 

 جنگی دژ ب تیرۆریزمی داعشدا.
وەكژینو پرسیاری تو شدووەم: ك 

وە وەمكی دروستی ب شوازكی پرسیاری سرەكی ئم توژینوەی ك ھوڵ درا
زانستی بدرتوە بریتیی ل:"ئایا میدیای ئلیكترۆنی كوردی ل جنگی دژ ب دەوتی 
ئیسالمی ل عراق و شام (داعش)دا، تاچند ب برپرسیاران بایخی ب پاراستنی 

 ئاسایشی نتوەیی داوە؟".
ڵ دەدات وەمی ئم پرسیارە ئم توژینوە وای ئم پرسیارە سرەكیی، ھو

 الوەكییانش بداتوە:
ئایا میدیای ئلیكترۆنی كوردی چ كاریگرییكی پۆزەتیڤ یاخود نیگتیڤی لسر -

 ئاسایشی نتوەیی ل ھرمی كوردستاندا ھبووە؟.
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 تاچند میدیای ئلیكترۆنی كوردی توانیویتی (داعش) وەك تیرۆریست بناسن؟.-
 لیكترۆنی كوردی چۆن مامی لگڵ دۆسییی تیرۆریزمدا كردووە؟ئایا میدیای ئ-
چ مۆدیلكی میدیایی شیاوە بۆ مامیكی برپرسیاران لگڵ پاشماوەكانی برەی  -

 تیرۆریزمدا؟. 
توژەر ھویداوە ل ڕگی وەمدانوەیكی ئكادیمییانی پرسیارەكان، سرجم 

نی تایبت بمامی میدیای ئلیكترۆنی كوردی ل و نیگتیڤكاڕەھندە پۆزەتیڤ
 دۆسییی تیرۆریزمی داعش شنوكو بكات.

وەكژینخی توم: باییس 
دەستنیشانكردنی ئرك یاساییكانی بۆ میدیای كوردی ل ساتی ھر مسلیكی 
پیوەندیدار ب نتوەی كورد و ھرمی كوردستان بگشتی، دەروازەیك بۆ 

كردنی رۆژنامنووسان و میدیاكان ب ئرككانیان و ھۆشدارییكیش بو میدیا ئاشنا
 ئلیكترۆنیانی ك سنورەكانی ئازادی رادەربین دەبزنن.

 ت (داعش) كتایبب ،ستیارەوەیھ تم بابخی ئپشت بایر لك فاكتكۆم
نالیمكی دەروونی ھنگربازی، جكدادانی سڕ و پای شی میدیاكانی وگڕ ی ل

خۆی و میدیا سبرەكانییوە دژ ب ھرمی كوردستان برپا كرد، ھندێ میدیای كوردی 
 ست یاخود ببم تیرۆریزم، ب لیكترۆنی دژ بتی ئمھ شداریی لای بو
مبست بابت و ونی ئوتۆیان بوكردۆتوە ك بۆ دەچن خانی ھڕەشیی 

 ئاسایشی ھرمی كوردستان. نتوەیی بۆسر
 لیكترۆنی لی میدیای ئكردنی مامشرۆڤ ،وەیژینم توكیتری ئخروەھا بابھ
ماوەی جنگی دژ ب داعشدای،  بجۆرك ك خا پۆزەتیڤ و نیگتیڤكانی تیادا 

 دەخرتڕوو.
ل دایوەی تژینمی توكی كژەیڕ كادیمیای كوردی كژاری بواری ئبارەی ھ

میدیای ئلیكترۆنی كوردی و دۆسییی تیرۆریزم ك ئمۆ بۆت ھڕەشیكی نتوەیی، 
 ئمش ئنجامدانی ئم توژینوەیی بایخدارتر كردووە. 

 وەكژینكانی توچوارەم: ئامانج 
و پراكتیكییوە، ئم ئامانجان ئم توژینوەی دەیوێ لڕگی تاوتوی تیۆری

 كات:دەستبر ب
١- وەیی لتلیكترۆنی كوردی بۆ پاراستنی ئاسایشی ننگاندنی ئاستی میدیای ئسھ

 ھرمی كوردستان.
٢-  نگی دژ بج لیكترۆنی كوردی لری میدیای ئودا و كاریگدیاریكردنی ئاست و م

 داعش.
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٣- لیكترۆنی كوردی لی میدیای ئكانی مامتیڤپۆزەتیڤ و نیگ ی خاتاوتو
 نگی دژ ب داعشدا.ج
٤- نگی دژ بج لیكترۆنی كوردی لكانی میدیای ئیاسایی تییرپرسیاری بشرۆڤ

 تیرۆردا.
خستنڕووی مۆدیلكی شیاو بپی میتۆدی (گراوندد تیۆری) بۆ میدیای ئلیكترۆنی -٥

 كوردی لكاتی ھڕەش بۆسر ئاسایشی نتوەیی ل ھرمی كوردستان.
  میتۆدی توژینوەكپنجم: جۆر و 

)ە، بپشتبستن ب میتۆدی (گراوندد Qualitativeئم توژینوەی ك جۆری (چۆنایتی 
تیۆری) ھوڵ دەدات ھسنگاندنكی زانستی بۆ برپرسیارتی میدیای ئلیكترۆنی 
كوردی ل مامكردن لگڵ جنگی دژ ب داعشدا بكات ك ببووە ھڕەشیك بۆسر 

 توەیی ل ھرمی كوردستان. ئاسایشی ن
و داتای پویست بۆ توژینوەك، وای سوودبینین ل توژەر بۆ دەستبری زانیاری

 :بریتین ل ناوە ككارھكی بگایند ركان، چتی و گشتییتایب بخانكت 
ڕگای تبینیكردن: سرنجدان ل ڕەنگدانوەی دیاردە و ڕووداوەكان لنو میدیای -ا

 ئلیكترۆنی كوردی. 
دیدار و ھڤپیڤین: (ھڤپیڤینی قوڵ) لگڵ كۆمك پسپۆڕی ئكادیمی و -ب

سرنوسر و رۆژنامنووسی بئزمووندا ئنجام دراوە، پاشان شرۆڤی بۆچوونكان 
 كراوە لپناو برھمھنانی مۆدیلكی شیاو بپشتبستن ب (میتۆدی گراوندد تیۆری).

 وژینوەك ششم: بواری ت
 كۆمگاو سنووری توژینوەك بسر س بواری گرنگدا پۆن كراون: 

بواری شون: توژەر میدیا ئلیكترۆنییكانی شاری (سلمانی) ل (ھرمی -١
كوردستان)ی وەك سامپی شونی توژینوە ھبژاردووە، فاكتری ئم ھبژاردنش 

ییكی برفراوان بۆ میدیای ئھلی و ڕەخنگر، دەگڕتوە بۆ ئوەی ك خاوەنی ئازاد
ھر ئمش ببووەمایی بوكردنوەی زانیاری پبایخ و بدواداچوونی میدانی  

 میدیاكانی شاری سلمانی بۆ دۆسییی تیرۆریزمی داعش. 
٢-) وە لڕووی كاتژەر لی ٣١ی ئاب تا ١بواری كات: تو٢٠١٤ی تشرینی دووەمی سا (

ژینبۆ تو بژاردوەكو  ھ (می كوردستانرھ) نگیگیرسانی جرمی ھماوەی گ ك
 (داعش)ە ل عراق. 

بواری مرۆیی: توژەر لڕووی میدانی میدیای ئلیكترۆنییوە، ڕۆژنامی (ھاوتی) و -٣
سایتی (لڤین) ب نمون وەرگرتووە ك بایخی زۆریان بدۆسییی (تیرۆریزم) و جنگی 
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ل ڕگی بوكردنوەی ڕاپۆرت و ھوای ھستیار سبارەت ب ڕەھند و (داعش) داوە 
  كاریگرییكانی ئو جنگ لسر كۆمگای كوردی.

وەكژینكانی تونگم: ئاستوتح 
ل ئنجامدانی ھر توژینوەیكی زانستیدا، كۆمك ئاستنگ ڕووبڕووی توژەران 

ئاستنگی لبردەمدا بوو ك دیارترینیان بریتین دەبتوە. ئم توژینوەیش ھندێ 
:ل 

كمی سرچاوە سبارەت ب پیوەندی و كاریگری (میدیا) و (تیرۆریزم) لسر یكتر، -
چونك ھشتا بابتكی نوی و ب تواوەتی ڕەھندەكانی لڕووی نوسینی 

 ئكادیمییوە ڕۆشن نكراوەتوە.
یای ئلیكترۆنیدا، واتا ئو ھواڵ و زانیاری و بوونی (كشی ئرشیف) ل مید -

داتایانی بویان دەكاتوە، ھندكجار ل ئرشیفی سایتكاندا نامنن یا دەستكاری 
 دەكرن.

تازەیی ئم توژینوەی ل ناوەندەكانی توژینوەدا، بۆتمایی كمی (توژینوەی  -
 پشوو).

 ھشتم: چمك و زاراوەكان
ژینم توكی لوەیشنراوە، بكارھرەكی بمك و زاراوەی سك چدا كۆموەی

 كورت و پوخت دەتوانرێ بم چشن پناس بكرن:
ھرمی كوردستان: ھرمی كوردستانی عراق بریتیی ل پارزگاكانی (ھولر، -

)ە، دانیشتوانكشی ٢كم٤٠,٠٠٠سلمانی، دھۆك، ھیج) رووبرەكی نزیكی (
  .)١()ھاوتیی٥,٢٠٠,٠٠٠( نزیكی

میدیای ئلیكترۆنی: بكارھنانی تكنلۆژیای ئلیكترۆنیی بۆ بوكردنوەی پیامی -
 میدیایی.

ئاسایشی نتوەیی: ئاسایشی نتوەیی واتا توانستی كۆمگایك بۆ پارزگاری و -
  .)٢( بەودان ب كلتور و بھاكانی خۆی

) ل بنڕەتــــدا ل وشــــی Philologyی زمانناســــییوە (تیرۆریــــزم: تیــــرۆر لڕووی زانســــت-
)Terrorisme كی زۆر، تۆقانــــدن، دڕنــــدەییمانــــای ترســــ وە ھــــاتووە، بڕەنســــییو )ی ف

  .)٣( تكدانی باری دەروونی دت
)=p327&r=020000&s=13http://cabinet.gov.krd/p/p.aspx?l& سایتی حكومتی ھرمی كوردستان:  -١                                                             

238= (  
2 - Aminian, Bahadur: Evolution Of National Security Concept, Rewal Pind, 1991,P 2. ٢٢، ص(١٣٨٤محمد علی سفری: مفاھیم تروریسم در قاموس زورمداران جھان، انتشارات صبا،  - ٣.(  
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داعش: ئاماژەی بۆ گروپكی توندڕەوی سوننی ئیسالمی ك بناوی (دەوتی ئیســالمی   -
ـــیفی موســـومانانی ل عـــراق و شـــام) ب ربر ایتـــی (ئبـــوبكر بغـــدادی) وەك خل

ــــای ( ــــان، س ــــۆی ٢٠١٤جیھ ــــۆ خ ــــی ب ــــدا خالفتك ــــتی عراق ــــارەكانی ناوەراس ز) ل ش
  . )١(راگیاند

 نۆیم: توژینوەكانی پشوو:
:بریتین ل نجام دراون كبارەی میدیا و تیرۆریزم ئوە لژینك توكۆم 

 ب زمانی كوردی: 
ــــاراز ڕەم- ــــی ل ئ ــــوردی و ڕۆ ــــدیای ك ــــدوتیژی ل می ــــردنوەی تون زان ئحــــمد: بوك

بھزكردنـــی دەوتـــی ئیســـالمی (داعـــش)دا، گۆڤـــاری ئكادیمیـــانی كوردســـتان، خـــولی 
 ).١٣٩-١٠٩ز)، ال (٢٠١٥)، حوزەیرانی (٣)، ژمارە (Bسیم، بشی (

 ب زمانی فارسی:
منیـــت ملـــی، مجـــل مطالعـــات د.عبدالرضـــا شـــاه محمـــدی: بررســـی نقـــش رســـانھا در ا -

 ).٥٦-٤٣، ص (١٣٩٠رسانای، سال ششم، شمارە چھاردھم، پاییز 
ھــا و كاركردھــای شــبكھای اجتمــاعی بــرای گروەھــای د.محمد سلطانی فر و دیگران: مزیت-

، ١٢تروریستی، مطالعه موردی داعش. فصلنام مطالعات رسانای نوین، سال سوم، شمارە 
 )٢٩-٢، ص  (١٣٩٦

  نی عرەبی:ب زما
و أمــن المعلومــات، دار أمجــد للنشــر، عمــان، الطبعــة اآلولــى  سامح بشــير: االعــالم الحربــى-

٢٠١٦.  
د.رامــى عطــا صــديق و االخــرون: االعــالم و االرھــاب، دراســة حالــة و اســتراتيجية مواجھــة، -

  .٢٠١٦العربى للنشر و التوزيع، الطبعة االولى 
  ب زمانی ئینگلیزی:

-Plebani ,Andrea and Maggiolini, Paolo. 2015. The Centrality of the Enemy in al- Baghdadi’s 
Caliphate, Twitter and Jihad: the Communication Strategy of ISIS, The Italian Institute for 
International Political Studies (ISPI), First Edition 
-Schori Liang Christina. 2015. Cyber Jihad: Understanding and Countering Islamic State 
Propaganda, Geneva Center for Security Policy (Where Knowledge Meets Experience 
(GCSP).   

  
                                                             
1-Zelin, Aaron Y. (2014), “The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global 
Jihadist Movement”, The Washington Institute for Near East Policy, No. 20, P 3. 
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  تیۆرینامه باسی دووەم:
 
تائستا پسپۆڕان بۆچوونی جیاوازیان لسر پیوەندییكانی نوان (میدیای  

ئلیكترۆنی) و (تیرۆریزم) وەك ھڕەشیك بۆسر ئاسایشی نتوەیی خستۆتڕوو، 
سرھدانی مۆدیلكیتری تیرۆر ك بۆ ھناندی ئامانجكانی پنا بۆ میدیای 

لھمانكاتدا برەی دژەتیرۆریزمیش ك ھمان ئاماز بۆ ئلیكترۆنی دەبات، 
 ،نكاردەھب (وەییتر ئاسایشی نك بۆسیڕەشوەك ھ) وەی تیرۆریزمگژداچوونب

 .یكادیمی ھكی ئیشرۆڤ ویستی بپ 
ب بوای (دورۆتی دەنینگ)، تیرۆریزمی ئلیكترۆنی ل ڕگی میدیاوە واتا: 

دیا و بواری ئلیكترۆنی ب ئامانجی تیرۆر، یاخود پالماردان و بكارھنانی ژینگی می
ھڕەشی نایاسایی ل ڕگی بكارھنانی كۆمپیوتر و تۆڕەكانی زانیاری و 
بوكردنوە، ئویش ب مبستی بوكردنوەی ترس و دڕاوك یا ناچاركردنی 

  . ایبتدەوت یان جماوەر لپناو بدیھنانی كۆمك ئامانجی ت
:ی میدیاوە بریتین لگڕ كانی تیرۆریزم لندییتمگرنگترین تایب  

  ب سنوری: تیرۆر ل رگای میدیاكانوە رووبرووی سنوردارتییكی ئوتۆ نابتوە.-١
كمی بودجی تچوو: ب بودجیكی كم دەتوانرێ زۆرترین كردەی تیرۆر ئنجام  - ٢

  بدرت.
بب زیانی جستیی: روشونكی گرنگی تیرۆری میدیایی زیانگیاندنی دارایی -٣

لوەدای ك دەتوان زۆرترین زیانی دارایی و سایكۆلۆژی بگین ب ئوەی خۆی 
  زیانی جستیی ھبت. 

  ئاسانكاری ل ئنجامدانی كردەی تیرۆریستی.-٤
ھاریكاریی  ھماھنگی ل كردەی تیرۆردا: فاكتری خرایی ل پرۆسی پیوەندی و-٥

  ل ڕگی میدیاوە،  كاری تیرۆریستانی ئاسان كردووە.  
ئاوگۆڕی دراو و بانك: سودوەرگرتنی نیگتیڤانی تیرۆریزم ل پرۆسی پیوەندی بۆ -٦

  ئاوگۆڕی دراو، فاكتركیتری پنابردنی گروپ تیرۆریستییكان بۆ میدیای ئلیكترۆنی.
  زمی میدیایی بریتین ل:ل ھمانكاتدا خستكانی تیرۆری

خرایی ل پرۆسی تاواندا: فاكترەكانی كات و شون ل سایبر تیرۆریزم گۆڕانی  - ١
بسردا ھاتووە، ل دنیای ئلیكترۆنیدا بھۆی نزیكایتی (تاوانبار، ئامانج و شونی 

  تاوان) ئنجامدانی تاوانی ئاسان كردووە. 
  نادیاری ناسنامی تیرۆریست.  -٢
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وارەی تاوان: ل سایبر تیرۆریزمدا، قوارەی تاوان و ئاستی كاریگرییكانی ق -٣
.ناڕوون  

كمی بودج: ئنجامدانی تاوان ل دنیای ئلیكترۆنیدا تنھا پویستی ب كۆمپیوتر  -٤
.می تیچووی كواتا ب ،یت ھرنكی ئینتو ھ  

دا بب ئامادەبوونی تاوانبار نائامادەگی ل شونی تاوان: ل تاوانی ئاسایی -٥
 بلیكترۆنیدا بدنیای ئ م كردەی تاوان لت، بنجام بدرتاوان ئ مئاست

  ئامادەگی ل شونكدا ئنجام دەدرت، ئمش دەبتمایی ونبوونی سرەداوەكان.
ت نودەوتیبوونی تاوان: ل تیرۆریزمی میدیای ئلیكترۆنیدا، سنورەكان تدەپڕنر-٦

  و دەش ل تیرۆریست ل وتك بت و تاوان ل وتكیتردا ئنجام بدات.
  ھكشانی ژمارەی رەش: واتا ئاستی زیانكانی تاوان بتواوەتی نادركنرت.-٧
  .١ئۆتۆماتیكبوونی تاوان-٨

ل ڕوانگی ئو پناس و تایبتمندییانی لسرەوە ئاماژەیان پدرا، ئمۆ لسر 
ردەم ئاستی نبوەییان لتباری ئاسایشی ن ی كتانو وت ئتایبتی بودەو

ھڕەشی تیرۆریزمدای، پویستیان ب ئۆرگانیزەكردنوەی میدیا لبر رۆشنایی یاسای 
نوی ھیومانیستیدا ھی، تا ببت فاكترك بۆ پاراستنی ئاشتوایی كۆمگا و 

  بۆ ھڕەش بۆسر ئارامی دەوتان. ئاسایشی نتوەیی وتان نك ئامازك
ھرمی كوردستانی عراقیش وەك ھاوپیمانكی وتانی برەی دژەتیرۆریزم، لدوای 
شپۆلكی نوی تیرۆر ك ب (داعش) ناوزەد كرا، پویستی زۆری بوە ھی ل ڕگی 

ی مامی لكۆینوەوە برپرسیارتی یاسایی میدیاكان تاوتوێ بكرت لھمبر شواز
لگڵ تیرۆریزم ك ھڕەشیكی مزن بۆسر ئاسایشی نتوەیی ل ھرمی 

  كوردستان.
لم توژینوەیشدا ك سبارەت ب پیوەندی (میدیای ئلیكترۆنی كوردی) و (ئاسایشی 

نتوەیی)ە، تاوتوی گرنگترین ئو توەران دەكین ك تایبتن ب (تیرۆریزم) و  
نوەی ل (میدیای ئلیكترۆنی كوردی)دا، كاریگریی لسر (ئاسایشی بھۆی ڕەنگدا

  نتوەیی) جھشتووە. 
  رەھندەكانی برپرسیارتی (ئاسایشی نتوەیی) لبواری متمانی پیامدا- ١

ملمالنی میدیاكان بۆ بدەستھنانی نوترین زانیاری و پشكشكردنی ل كورتترین 
كی گرنگ لپناو ڕاكشكردنی جماوەر تا ببن وەرگركی ماوەدا ب جماوەر، ھنگاو

بردەوام. ئم پرۆسی خرایی ل پیداكردنی ھواڵ و زانیاریی و گواستنوەی بۆ 
                                                             

عبدالرضا جوان جعفری: جرایم سایبر و رویكرد افتراقی حقوق كیفری، مجل دانش و توسع، سال ھفدھم،  -١
    )١٨٠-١٧٦، صص (١٣٨٩ویژە اسفند  ٣٤شمارە 
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 ستۆی دامودەزگاكانی میدیا كئ تی یاسایی دەخاترپرسیارك بماوەر، كۆمج
  دیارترینیان پاراستنی متمانی ل گیاندنی پیامدا.

بست ل (متمانی پیام) واتا ئاستی بالینی و راستگۆیی میدیاكان لو پیامانی م
. ب بوای پسپۆڕان، ١ئاراستی جماوەری دەكن، تا ئاستك برز ب متمانی زیاترە

گرنگترین مرجكانی (متمان) ل ھبژاردن و دەستخستنی زانیارییوە تا قۆناغی 
) مرج: لبرچاوگرتنی ٥ب جماوەر، بریتین لم ( بوكردنوەی و گیاندنی

و دروستی، دادپروەری، بالینی، خستنڕووی سرجمی بابتك (گشتگیری)، ڕاستی
گرنگترین برپرسیارتییكانی متمان ل ڕوانگی  .٢پشتبستن ببگ و دیكۆمنت

:می كوردستان بریتین لرركارەكانی ھیاسا ب  
  تی ل متمان ب سرچاوە:برپرسیار-ا

میدیاكانی ھرمی كوردستان ل ماوەی جنگی (داعش)دا، ل پرۆسی ملمالنیكی 
گرموگوڕدا بوون بۆ بدەستھنانی زانیاری و ون دەربارەی دواپشھاتكانی ئو 
جنگ و ڕاگواستنی بۆ جماوەر،  میدیاكان لڕووی متمانی پیشییوە ب دوو قۆناغدا 

ڕین:تدەپ  
سرچاوەی متماندار: میدیاكان بۆ بدەستھنانی ناوبانگی زیاتر و دەستبركردنی  -

مافی زانین بۆ ھاوتیان، ل ماوەی جنگی داعشدا ل كبركیكی ھستیاردا بوون بۆ 
دۆزینوەی سرچاوەی متماندار لناو (داعش)دا، ئمش ھندكجار میدیای 

لیكترۆنی كوردی ڕووبكان جۆرە ئزانیاریی ك كجۆرنگ كردبۆوە، بڕووی ئاست
لییكی تداب. نمونیك بۆ ئم دیاردەی، ھوكانی بشك ل میدیای كوردی بوو 
 ست ببم ڕیزەكانی داعشدان، ب ی لو كوردانبارەت بوەی زانیاری سبۆ كۆكردن

استی متمانیان الوازە، یاخود ب مبست ھندێ زانیاری بوكراونتوە ك ئ
 تیبرشتیاری كرپیی سبجكی ھنجگ وەی كب ئاماژەدان دیارترین نمون
كوردییكانی داعش، بب ئوەی ھیچ بگیكی ڕاستقین بتوان پشتاستی ئم 
 كدا  و لرە یرەكی الپتی سمانش ل (تیھاو) یم رۆژناموە، ببكات زانیاریی

پوەماوی كردۆتشیدا ب٣ڕەك.   

                                                             
1- Dumdum,Omar, Crielda,Garcia ,(2009), Casting Credibility, University of the Philippines, college of 
mass communication, Chicago, P 2. 
2 - Meyer, Philip (1988) “Defining and Measuring Credibility of News Papers: Developing an Index” 
Journalism Quarterly, 65 (Fall) كو -٣ تیبرشتیاری كرپتی: سژمارە (ھاو ،ییبجكی ھنجكانی داعش گ١٣٦١ردیی ممشس ،(

    ، مانشتی سرەكی الپرە یك.٦/٨/٢٠١٤
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متمانداری ل پرۆسی گواستنوە و بوكردنوەدا: قۆناغكانی گواستنوەی زانیاری  -
تا دەگات گیاندنی ب جماوەر، كۆمك ڕوشونی پیشیی و یاسایی خۆیی ھی تا 

كوردی  زانیارییكان ب ئامانت و بب دەستكاری  بوبكرنوە. میدیای ئلیكترۆنی
لم قۆناغدا، ھندكجار لڕگی زدەڕۆیی ل تواناكانی (داعش) یا بوكردنوەی 
 پرەنسیپ ،رگشمزی پكی ھر بوونی ناكۆكی یان جۆری چسترسیدار لی مواھ

  یاساییكانی میدیایان پشل كردووە.
واوەی ھوكردنڕاگواستنی زانیاریدا، ب كی زیادەڕۆیی لیسایتی نمون ل ك

(لڤین) ك ل (ڕۆژنامی ھاوتی) وەریگرتووەـ ل مانشتی ھواكدا ھاتووە "كوردكی 
. بپی تپڕینی كات و كۆتایی ١ناو داعش: خۆمان بۆ شڕكی گورە ئامادە دەكین"
  جنگی داعش، زدەڕۆیی لم زانیارییدا دەبینرت. 

ییكان: ل یاسا بركارەكانی تایبت ب برپرسیارتی متمان ب سرچاوە بیان -ب
 ل نواڵ و زانیاری و وكاتی ڕاگواستن و وەرگرتنی ھمی كوردستان، لرمیدیا ھ

.ردەم میدیاكاندایبتی لرپرسیارگشتی دوو جۆر بوە، بكانرچاوە بیانییس  
یاسایی ل  پاراستنی مافی دانر و ژدەر: مبست لم ماف واتا جۆرە پشتیوانییكی-

لم ڕوانگیوە میدیاكان ل  .٢برھم ئدەبی و ھونریی ڕەسنكان بۆ خاوەنكی
ھرمی كوردستان ئركی سرشانیان بۆ پاراستنی متمانی پیام، ناوی ژدەری ھواڵ 
 رو مافی یاسای مافی دان(س) ی ماددەیپب و زانیاری وەرگیراو بنوسن، چونك

  ز) لڕووی یاساییوە برپرسیارن.٢٠١٢)ی سای (١٧مارە (ھاوسكانی ب ژ
لبرچاوگرتنی برپرسیارتی بابت وەرگیراوەكان: بپی ماددەی (یازدە) ل یاسای -

ز)، ھر بابتك ل سرچاوەكانی دەرەوەی ٢٠٠٧)ی سای (٣٥رۆژنامگری ژمارە (
ی تاوانكانی بوكردنوە ھرم وەرگیراب، یاخود وەرگدراب، ل برپرسیارتی

  نابووردرێ. 
خۆپارزی ل واتوات: ب بوای پسپۆڕان ل ماوەی جنگی تیرۆردا، میدیا  -ج

زەمینیكی گونجاوی بۆ پوپاگندەو نیشاندانی ھژموونی ڕكخراوە تیرۆریستییكان 
ئامازە ڕەخساند، واتا جنگی دەروونی و الوازكردنی رۆحی برگری الی برامبر، لو 

. (داعش) وەك ٣گرنگانی ك ئو ڕكخراوان ل خۆرھتی ناوەراستدا سودیان لبینیوە
                                                             

  ٢٧/١١/٢٠١٤كوردكی ناو داعش: خۆمان بۆ شڕكی گورە ئامادە دەكین، سایتی لڤین،  -١
https://www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hewal&jmare=13644&Jor=3  
2-Copyright Basics, library of congress, Copyright office,Washington D.C  (www.loc.gov/copyright.) 
3-Rohan Gunaranta (2002) Inside Al-Qaeda:Global Network of terror, NewYork: Columbia University 
Press, P 86. 
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بشك ل ڕكخراوە تیرۆریستییكان، ورای پالمارە سربازییكانی بۆ ھرمی 
  كوردستان، جنگكی دەروونیشی ل ڕی بوكردنوەی دەنگۆ و واتواتوە ھگیرساند. 

وات) بریتیی ل زانیاری یا بۆچوونك ك دەربارەی بابتكی مبست ل (وات
دیاریكراو لنوان تاككانی كۆمگادا دەماودەم دەكات بب ئوەی بگیكی 

. فاكتری سرەكی بوبوونوەی (واتوات)یش بریتیی ل ١سلمنری لگدا بت
ەر و ئاستی ئاۆزی زانیارییكانی (بایخ) و (ئاۆزی)، واتا بایخی بابتك الی جماو

   .٢پیوەست ب واتوات زیاتر ب، ئوا (واتوات) خراتر بودەبتوە
میدیای ئلیكترۆنی كوردی ل پرۆسی چاودریی جنگی تیرۆریزمدا، ب ئانقست و 
لپناو بدەستھنانی جماوەری زیاتر یاخود ب ب ئاگایی، زانیاری و ھوای 

وكردۆتوە ك بھۆی بوونی لییك ل زانیارییكاندا، واتواتیان بناوی ئوتۆیان ب
  ھواوە بوكردۆتوە.

بوكردنوەی ھندێ زانیاریی ناڕوون و ب بگ ل میدیای ئلیكترۆنیدا، زەمینی بۆ 
پرەسندنی واتوات لناو كۆمگای كوردیدا ھنایئارا. بۆ نمون لسر ئاستی 

، بوكردنوەی ھوای (پتای كولرا) و (دۆالری ساخت) ل ماوەی جنگی دژ ب ناوخۆ
داعش، لسر ئاستی عراقیش بوكردنوەی زانیاری گوماناوی ھندێ برپرسی بیانی 
بۆ وروژاندنی سوننكانی عراق ك ب كۆی سرەكی داعش دادەنرن. كاریگری 

   .٣ردی جدەھتنیگتیڤ لسر ئیرادەی كۆمگای كو
بگشتی، بپی یاسا بركارەكانی تایبت ب میدیا ل ھرمی كوردستان، ھرجۆرە 
پشلكارییك لو توەرانی ل سرەوەدا ئاماژەیان پدرا، ئوا (كس) و (الینی 
زیانلكوتوو) یاخود (داواكاری گشتی) وەك داكۆكیكاری برژەوەندییكانی كۆمگا، 

  ا لسر میدیاكان تۆمار بكن.دەتوانن سك
  رەھندەكانی برپرسیارتی ل بواری مافی مرۆڤ و ئاسایشی كۆمگادا - ٢

ل دۆخی جنگ و قیراندا، ئرككی گرنگی میدیاكان بریتیی ل ھۆشیاركردنوەی 
جماوەر سبارەت ب مترسییكانی تیرۆر لسر ئاسایشی كۆمگا و 

                                                             
  ).    ٢١م، ص (٢٠٠٩ھانى الكايد: االشاعة، مفاھيم و اآلھداف و اآلثار، الطبعة اآلولى، االردن، -١
  .٨٨، ص ٢٠١٦ع، عمان، الطبعة اآلولى سامح بشير: االعالم الحربى و أمن المعلومات، دار أمجد للنشر و التوزي-٢
 بۆ نمون بوكردنوەی ئم ھوانی خوارەوە ب ب بگ، دەچن چوارچوەی واتوات: -٣
 .٣، ال ١٨/١١/٢٠١٤)، سشمم ١٤٣٠ھاوتی: گومان دەكرت قاسم سلمانی ل خانقین بت، ژمارە (-
  ز.٩/٨/٢٠١٤ن)، داعش خۆمان دەگینین كۆشكی سپی، سایتی (لڤی -

https://www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hewal&jmare=8605&Jor=3  
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جۆری، بكقامگیرییتیانیش دەكاتسستا و ئایندەی ھاوئ ل ڕەشھ ١ك ك. 
ھرمی كوردستانیش وەك بشك ل دۆخی عراق ك ڕووبڕووی ھڕەشی تیرۆریزمی 
داعش بۆوە، (میدیای ئلیكترۆنی) ڕۆی ھستیار و دووسرەی ل جنگكدا گا. 

داعش، كۆمك  مامی میدیای ئلیكترۆنی كوردی لئاست شپۆلی پوپاگندەیی
برپرسیارتی لئستۆدا بوو ك پویستی بھسنگاندنی ئكادیمییانی. گرنگترین 

:تیش بریتین لرپرسیارب  
  ڕزگرتن ل ژیانی تایبت: - ا

سرەتای ھاتنئارای چمكی (ژیانی تایبت) بۆ كۆتایی سدەی نۆزدە دەگڕتوە، 
وارین)و (لویس براندیس) بھۆی دەركوتنی كاتك دوو یاساناسی ئمریكی (سامۆئیل 

توژینوەیكیان ل ڕۆژنامی ڕووزەرد ك پشلــی ژیانی تایبتی ھاوتییان دەكرد، 
ز) بناوی "مافی ژیانی تایبت" بوكردەوە، ب فرمی داوای پارزگاری ل ١٨٩٠سای (

. ژیانی تایبت واتا ٢مافی ژیانی تایبتییان ل یاساكانی ئو سردەمدا خستڕوو
پاراستنی مافی سنوری ژیانی خودی و خزانی ھر مرۆڤك لھمبر دەستوەردانی 

    .٣نایاسایی چ بشوازی ڕاستوخۆ بت یاخود ناڕاستوخۆ
ئمۆش گرفتكی مترسیداری میدیای ئلیكترۆنی، ھڕەش و دەستوەردان ل ژیانی 

لۆژیای زانیاریی بۆتمایی ھڕەش بۆسر تایبتی ھاوتیان. بومانایی: تكن
 كانی كتییتایب زانیاریی ی دەستوەردان لگڕویش لماوەر، ئتی جژیانی تایب

ر دابنسری لكاریگ وە دەتوانمترین بودجك نگی داعشدا،  .٤بماوەی ج ل
ە دووچاری گرنگترین ئو بوارانی ك بھۆی مامی میدیای ئلیكترۆنی كوردییو

:وە بریتی بوو للكردن بوونشپ  
نیشاندانی دەموچاوی ئاشكرای ئو ژن و كچ و منا ئزیدییانی ك ببوون دیلی  -

  ش و دووچاری دەستدرژی ببوونوە.دەستی داع
  
  

                                                             
وزيع، د.رامى عطا صديق و االخرون: االعالم و االرھاب، دراسة حالة و استراتيجية مواجھة، العربى للنشر و الت-١

  ).١٦٨، ص (٢٠١٦الطبعة االولى 
2- Warren and Brandeis: The Right to Privacy, Harvard Law Review,Vol. IV, 1890, No. 5, 

http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html   - . 
3- Shostack.A and Syverson.P (2004):What price privacy, J. in Economics of Information Security”, The 
Netherland, Kluwer, P 31.  ٣٢٤، ص (٢٠١٥د.عامر قنديلجى: مصادر المعلومات االعالمية، دار المسيرة للنشرو التوزيع، طبعة الثانية -٤ (  
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بوكردنوەی ھوای دەستدرژی و بازرگانی ب ژنان و كچانی ئزیدی، كاریگریی -
  .١ۆی كچانی ئزیدی جھشتلسر ناوناوبانگی ك

ھرچندە بشك ل میدیاكان ل باسی دۆسییی جینۆسایدی ئزیدیدا ب ھاوخمی و 
ھاوسۆزییوە مامیان لگڵ كردووە، ل ھمانكاتدا ھندێ لو بابتانی بۆ 
ھاوسۆزی بودەكرانوە، دەچوون خانی پشلی ژیانی تایبت و لكداركردنی 

  ئافرەتانی ئزیدی. ناوناوبانگی
) ٢٠٠٧)ی سای (٣٥لڕووی سنوری كاری میدیاكانیشوە، یاسای ڕۆژنامگریی ژمارە (

)دا ھاتووە:"ھر بابتك پیوەندی ب ٩)ی ماددەی (٤ل ھرمی كوردستان، ل بگی (
نھنییكانی ژیانی تایبتی تاكوە ھبت، ھرچندە ڕاستیش بت، بم 

  ت ھۆی لكداركردنی، ئوا قدەغی".بوكردنوەی بب
ھروەھا دەربارەی مافی ڕۆژنامنووسانیش بۆ وەرگرتنی زانیاری، یاسای مافی 

)دا، سنوركی ٢٠١٣)ی سای (١١دەسكوتنی زانیاری ل ھرمی كوردستان ژمارە (
روەك لكان داناوە، ھیاندننووس و دەزگا ڕاگی ڕۆژناموم ھدیاریكراوی بۆ ئ 

)ی خای دووەمی ماددەی چواردەیمی ئم یاسایدا بوكردنوەی ئو ٥بگی (
زانیارییانی قدەغ كردووە ك بریتین ل: "زانیاری و دۆسییی كسكان ك تایبتن 
 نییكانی یان نھرە بانكییتی، یان ژمررمانبندن، یان پزیشكی، یان فخو ب

بكانی بییپیش ندی كڕەزام ت بیوەست بكی پرچیییوەندار و ھسی پ
  سالمتی و تندروستی ھاوتی و خستنبری ژیانی بۆ مترسی".

سزادانی ئو كس و دەزگا ڕاگیاندنانی ژیانی تایبتی كسك دەبزنن، بپی 
) تنھا غرامی. بگورەی بگی ٢٠٠٧)ی سای (٣٥یاسای ڕۆژنامگریی ژمارە (

)ی ھمان یاسا، ڕۆژنامنووس لكاتی پشلكردنی ئم بگیدا ب ٩ددەی (دووەمی ما
) ملیۆن دینار غرام سزا ٢٠–٥) ملیۆن دینار غرام و ڕۆژنامكش ب بی (٥ –١بی (

دەدرت، ل ساتی دووبارەكردنوەی ئم تاواندا، دەش دادگا ئاستی سزا داراییكی 
  ندەی پارەی سزاك پتر نبت.زیاتر بكات، ب مرجك ل دوو ھ

  ڕزگرتن ل ئایین و ئایینزا جیاوازەكانی كۆمگا:  - ب
لپناو پاراستنی پكھاتی كۆمگای كوردی ل ھر جۆرە دیاردەیك ك ببتمایی 
ھڕەش، بپی یاسا بركارەكانی ھرمی كوردستان ك پیوەندییان ب كاری 

 ،ینووس و میدیاوە ھدەنی دەستنیشان ڕۆژنامتی سزایی و مرپرسیارك بكۆم
                                                             

 .٩، ال ٧/٨/٢٠١٤)، پنجشمم ١٣٦٢ھاوتی: چیرۆكی رفاندنی ژنانی ئزیدی.  ژمارە ( -١
ھاوتی: قایمقامییتی شنگال: داعش ژمارەیكی زۆر ئزیدی كوشتووە و ژن و كچی كوژراوەكانیشیان بردووە.  

  ، مانشتی سرەكی الپرەیك.٥/٨/٢٠١٤)، سشمم ١٣٦٠ژمارە (
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كردووە بمبستی پاراستنی میدیا ل ھرجۆرە مامیكی نادروست لگڵ كلتور و 
  ئایین و ئایینزا جیاوازەكان.  

ببوای ھندێ ل پسپۆڕان، ملمالنی كلتورە ناتباكان ل ھر ناوچیكدا، 
  .١ونراو بۆ كۆمگادەبتمایی دروستبوونی ونایكی ش

لساتی جنگی داعش دژ ب ھرمی كوردستان و بتایبت ل ھرشكانی داعشدا 
بۆسر ناوچی ئزیدییكان، كاری میدیای ئلیكترۆنی كوردی لڕووی ماموە بۆ دوو 

  جۆر پۆن دەكرت:
یی و ئاراستی یكم: دژایتیكردنی (داعش) لالین بشكی زۆری ڕەوت نتوە

چپكان و كۆمك ل مامۆستایانی ئایینیوە. لم ڕووەوە ھردوو ڕۆژنامی (ھاوتی) 
   .٢و سایتی (لڤین) ڕۆكی گرنگییان لم ئاراستیدا گا

ئاراستی دووەم: پشتیوانی و ھاوسۆزی ناڕاستوخۆ بۆ (داعش) و دۆزینوەی پاساو بۆ 
یی و دەیوێ ئایینی ئیسالم ناشرین بكن. تاوانكانیان، بو بیانووەی دەستی دەرەك

 خۆیان ل ك وەدایو سایتی (لڤین) ل (تیھاو) یردوو ڕۆژنامكی پۆزەتیڤی ھنالی
ڕەھندەكانی برپرسیارتی ل بواری دامودەزگا حكومی و  - ٣  بوكردنوەی ئم چشن بابتان پاراستووە.

  سربازییكان
ل مام تیرۆریزم، میدیای كوردی ل ت بكانی تایبواڵ و زانیارییڵ ھگ

برپرسیارتییكی یاسایی ل ئستۆدای ك ئویش خۆپارزیی بۆ پوپاگندە بۆ ھزی 
  ماددی و معنوی تیرۆریزم. 

تیرۆریزم لپناو ھناندی ئامانجكانیاندا، بجۆرك كردەی تیرۆر ئنجام دەدەن 
یی لناو جماوەردا كاردانوەی میدیایی لگدا یاخود ھڕەش دەكن ك بخرا

بت، واتا ئاستی كاریگری تیرۆر لسر جماوەر جگی بایخ، بۆ ئو مبستش 
   .٣تیرۆریستان بواری میدیا وەك  ئامازكی گرنگ و كاریگر بكاردەھنن

یای ب ل ماوەی جنگی داعشدا، میدیای ئلیكترۆنی كوردی (بتایبت ھردوو مید
سامپ وەرگیراو) ل چند بواركی گرنگی پیوەست ب بواری حكومی و سربازی بابت 

                                                             
1- Robertson, R (1992): Globalizatioin, Social Theory and Global Culture, London: P 98. كانی داعش،  -٢تاوانكوردستان دژ بتی زانایانی ئاینی ئیسالمی لكوازی ی٨-٧سایتی لڤین: بانگ-

٢٠١٤:  
 https://www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hewal&jmare=8500&Jor=1  

3- U.S. Army TRADOC; A Military Guide to Terrorism in the Twenty-first Century; 2004, P1  
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و زانیاری گرنگیان بوكردۆتوە، ئمش لبر رۆشنایی یاسا بركارەكانی ھرمی 
:ش بریتی بوون لو بوارانگرنگترین ئ .یوكردن ھنوكش ویستی بكوردستان پ  

  ندە بۆ قوارەی تیرۆریزمخۆپارزی ل پوپاگ- ا
یكمین ھنگاوی (داعش) ل سرەتای دامزراندنییوە، بكارھنانی تكنلۆژیای 
نوی میدیا بوو بۆ ھاندان بۆ توندوتیژی و تیرۆر، لبر ئم فاكترەش ناوەندی 

ز) دا دامزراند، لپناو ٢٠٠٦میدییایی (الفرقان)ی ل مانگی تشرینی دووەمی (
  .١توانای سربازیی داعش و بوكردنوەی پیامكانی ل تۆڕە میدیاییكاندانیشاندانی 

، بوكردنوەی داستانی قارەمانتی خۆیان و ٢ھوكیتری بۆ سودوەرگرتنی ل میدیا
ئم تیرۆریزمی میدیایی كۆمك  .خۆناساندنیان ب خالفتی ئیسالمی بوو

  تایبتمندی ھبوو: 
   دانی توندوتیژی یاخود پنابردن بۆ ھڕەش.توندوتیژی: ئنجام-١
  قوربانی:دەستنیشانكردنی قوربانی بپی برنام یاخود ھڕەمكی.-٢
ئامانج: دروستكردنی ترس و دڕاوكی لناو قوربانیاندا، دەش قوربانیش بریتی بن -٣

 وێ شۆكی دەروونی لك. كردەی تیرۆریستی دەیتگا یا حكومگروپ، كۆم ل
  مگادا بھنتئارا.كۆ
پانر: كردە تیرۆریستییكان بۆ گیشتن ب ئامانجكی سیاسی و ئایینی یا تایبتی -٤

  ئنجام دەدرن.
  نایاسایبوون: تایبتمندییكیتری تیرۆریزم بریتیی ل ڕەتكردنوەی یاسا. -٥
  .٣برپرسیارتی -٦

امپ بۆ ئم توژینوە ل جنگی داعشدا، بتایبت ئو ماوە كاتییی ك ب س
دەستنیشان كراوە، بوكردنوەی چندین بابت و زانیاریی ناڕۆشن بناوی ھواڵ و 
ونی تازەوە دەبینرت ك پشلی یاساكانی میدیای، چونك دەچن چوارچوەی 
 ت زیادەڕۆیی لنانت ،كخراوە تیرۆریستییو ڕز و توانای ئندە بۆ ھوپاگپ

اناكانی (داعش) لھمبر ھرمی كوردستان و عراقیشدا كراوە، بۆ باسوخواسی تو
  نمون بوكردنوەی ھندێ ھوای وەك:

                                                             
1 -Schori Liang Christina. 2015. Cyber Jihad: Understanding and Countering Islamic State Propaganda, 
Geneva Center for Security Policy (Where Knowledge Meets Experience (GCSP), P . 
2- Plebani ,Andrea and Maggiolini, Paolo. 2015. The Centrality of the Enemy in al- Baghdadi’s Caliphate, 
Twitter and Jihad: the Communication Strategy of ISIS, The Italian Institute for International Political 
Studies (ISPI), First Edition, Milan.P 80.  با  -٣ توسط شورای امنیت در مقابل امیر طریقت: بررسی ابعاد مختلف رعایت حقوق بین المللی بشردوستان

 )٧١، ص (١٣٩٧تابستان -شمارە دوم-دورە اول - تروریسم بین المللی، فصلنام پژوھشھای حقوقی قانونی یار 
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   .١بردووە بئاسماندا داعش سربازە عراقییكانی-
  .٢داعش عراق بۆمبژ دەكات -

الینكیتری مامی میدیای ئلیكترۆنی كوردی، بوكردنوەی ئو بابت و 
 ك بشوەی ڕاستوخۆ یا ناڕاستوخۆ دەبنمایی جوندن ھست وسۆز و ھوانی

  دندان بۆ چوون ڕیزی تیرۆریستان. بۆ نمون بوكردنوەی ھندێ ھوای وەك:
  .٣تایبانی پاكستان دن ڕیزەكانی داعش -
  .٤كچانی ئوروپا بۆ شوكردن ڕودەكن ناو داعش -

ب پشتبستن ب یاسای برەنگاربوونوەی تۆقاندن لڕووی برپرسیارتی یاساییوە، 
ز)، ڕۆژنامنووس یا ئو كسانی ھاندان و ٢٠٠٦)ی سای (٣(تیرۆر)ی ژمارە (

)ی ماددەی (چوارەم)، سزاكیان ٤و٢پوپاگندە بۆ تیرۆر دەكن بپی ھردوو بگی (
) ل رجمب كات.١٥زیندانییڕ نپساڵ ت (  

  مبر دامودەزگا دەوتییكانبرپرسیارتی لھ - ب
ئاسایشی نتوەیی وەك پرسكی نتوەیی  لسر ئاستی سرجم وتانی وتانی 
جیھان، فاكتری جۆراوجۆر ڕۆی ل خمین و فراھمھنانی بینیوە، بپی 
ھلومرجی كات و شون و بشوەیكی ھمیشیی ھڕەشی ناوخۆیی و دەرەكی 

تراتیژیی ھی، لم ڕوانگیوە ھر وتك بپی دۆخی خۆی لسر ئم چمك س
ھویداوە ستراتیژك بۆ پاراستنی ئاسایشی نتوەیی لناوخۆی وتكیدا دابژێ و 

 .كان دابنناوخۆیی و دەرەكیی ڕەشوەی ھگژداچوونش بۆ برنامب  
رۆنیشوە وای ل ھرمی كوردستان، دامودەزگاكانی میدیا ب میدیای ئلیكت

دەستبری ئازادی رادەربین ل چوارچوەی یاساكانی كاری رۆژنامگری، كۆمك 
برپرسیارتی لكاتی جنگی دژ ب تیرۆریزم وەك ھڕەشیكی نتوەیی ل ئستۆدا 

  بووە، لرەدا ب پوختی ھسنگاندنك بۆ گرنگترین ئو برپرسیارتییان دەكین:
نی بواری سربازی و سوپا: بنمایكی گرنگی كاری میدیایی ل كاتی پاراستنی نھ-ا

جنگ و ئاشتیدا، پاراستنی ئو نھنییانی ك پیوەندی ب جۆری چك و شواز و 
                                                             

  یتی لڤین:، سا٢٠١٤- ١٠-٣بردووە بئاسماندا،  داعش سربازە عراقییكانی -١
https://www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hewal&jmare=11335&Jor=2 

  ، سایتی لڤین:٢٠١٤-١٠-١٢داعش عراق بۆمبرژ دەكات،  -٢
https://www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hewal&jmare=11652&Jor=1 

  ، سایتی لڤین:٢٠١٤-١٠-٥تایبانی پاكستان دن ڕیزەكانی داعش،  -٣
https://www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hewal&jmare=11381&Jor=3 

  ، سایتی لڤین:٢٠١٤-٩-٣كچانی ئوروپا بۆ شوكردن ڕوودەكن ناو داعش،  -٤
https://www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hewal&jmare=11166&Jor=3 
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ڕوشونی مانۆڕە سربازییكانوە ھی، چونك دركاندنی ئو نھنیان جگ لوەی 
سودوەرگرتنی نیگتیڤانی الین  خروبرژەوەندی گشتی تدا نیی، دەبتمایی

  نیارەكان.
میدیای ئلیكترۆنی كوردی ل ماوەی جنگی دژ ب (داعش)، كۆمك دۆسییی گرنگ و 
ھستیاری وروژاندووە ك ھندكیان بوونت مایی پشلی برپرسیارتی میدیایی، 

  وەك:
   .١دركاندنی مامی چك-
  .٢دركاندنی تاكتیكی سربازی-
  .٣كاندنی لپچینوەی سربازیدر-

لھمانكاتدا میدیای ئلیكترۆنی كوردی چندین نھنی مترسیداری دركاندووە، 
بدەگمنیش نیتوانیوە جۆری چك، شوازی سوپا و نھنی پیالن و نخشی سربازیی 

  داعش دەستبخات و بویان بكاتوە.
یی دیپلۆماسییكانی ھرمی پاراستنی نھنی دیپلۆماسیی سربازیی: پیوەند -ب

كوردستان لگڵ وتانی بیانی بتایبت ھزەكانی ھاوپیمانان  ل ماوەی جنگی 
(داعش)دا، ڕۆكی گرنگی ل ڕاكشكردنی ئینتیمای ئو وتان بۆ ھاریكاریی ھزەكانی 

  پشمرگ ھبوو تا ل جنگی دژ ب تیرۆردا ھاریكاریی سربازیی بتئارا.
ای ئلیكترۆنی كوردی سرەڕای نیشاندانی ئازایتی پشمرگ و ڕاگواستنی ون و میدی

 بارەت بستیار سندێ زانیاریی ھوەی ھوكردنكان، بكان بۆ میدیا بیانییزانیاریی
پیوەندیی دیبلۆماسییكان بۆ جنگی دژەتیرۆر، دەچن چوارچوەی پشلی 

  و ئاست بووە:برپرسیارتییوە. ئمش لسر دو
  
  
  

                                                             
  : ٢٠١٤-٨-١سایتی لڤین: رۆیترز: كورد داوای ئم چكانی ل ئمریكا كردووە بۆ ڕووبڕووبوونوەی تیرۆر،  -١

https://www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hewal&jmare=8229&Jor=1 
٢-وە:(ھاووكردۆتتی) دوو راپۆرتی ب 
 ) الپرە دوو. ٣/٨/٢٠٠٤) ل (١٣٥٨ھاوتی: لزومار شڕ گرم، كشانوەی پشمرگ  تاكتیك بووە، ژمارە (-
-) ممنجشپ ،نییرشی پرمانی ھركوك فكل رگشمتی: پ٧/٨/٢٠٠٤ھاو  .رە سالپ ( 
٣- لوە تا جنگالشتی: لی ھاوی (رۆژنامت، ژمارە (١٥وال سزای نزیكرماندە دەدر١٤٠٥) ف ل (
 )، مانشتی سرەكی الپرە یك. ١٤/١١/٢٠٠٤(

  ) الپرە س.١٣/١٠/٢٠٠٤)، (١٤٠٦ڕۆژنامی ھاوتی:فرمانكی وەزیری پشمرگ پشتگودەخرت، ژمارە (
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یاخود نیشاندانی ئو چكانی بۆ جنگی (داعش) ل دەرەوە ھاوردە   ٢پشمرگ لسر ئاستی دەرەوە: ئاماژەدان ب كمترخمی ھزەكانی ھاوپیمانان ل ھاریكاری-  .١(پكك) ك ببووەمایی وروژاندنی ھوستی وتانی دەوروبر بتایبت توركیالسر ئاستی ناوخۆ: ئاماژەدان ب ھاوپیمانتی ھزەكانی (پشمرگ) و (یپگ) و - ز) تایبت ب (مافی دەسكوتنی ٢٠١٣)ی سای (١١ھمانكاتدا بپی یاسای ژمارە (كوردستان، نبوونی ھیچ جۆرە ئاماژەیك بۆ ئو توەرانی ئاماژەمان پدان، ل سرەوەدا ئاماژەمان پدا، كموڕییكی گورەی یاسای رۆژنامگریی ل ھرمی نی كوردی لئاست ئو س توەرەی ل سبارەت ب برپرسیارتی میدیای ئلیكترۆ    .٥زۆربی بوارەكاندا تنانت خاوەندارانی تكنلۆژیاش ناتوانن كۆنتۆی بكنسنورەكانی كۆنتۆڵ، واتا گشی تكنلۆژیای زانیاری و پیوەندی ب چشنك ك ل تش ل تكنلۆژیای زانیاری و پیوەندیدا دەگڕتوە بۆ: شكاندنی ئم گیروگرف  .٤لسر ئاستكی برفراوان ھناوەتئارابھۆی سیڤكردنی زانیاریی لناو ئینترنتدا، ئگری ئاشكراكردنی نھنی تایبتی مانایكیتر (ھاككرەكان) ھڕەشن بۆسر  تۆڕەكانی پیوەندی، لالیكیتریشوە . ھروەھا كۆپیكردنی نایاسایی ل ڕگی ئینترنتوە. ب و بگنامی دامزراوەكانئویش (سایبر تیرۆریزم)ە، واتا ھودانی تیرۆریستان بۆ: دەستاگیشتن ب دیكۆمنت ھرمی كوردستان ل ماوەی جنگی داعشدا ڕووبڕووی مترسییكی نوێ ببووە ك   گرنگكانی دامزراوە دەوتییكان.كترۆنییكان بۆ دزەكردن بۆناو دیكۆمنت و داتا ئویش ل ڕگی ھودان ئلیدەستاگیشتن ب زانیاری، ب بشك ل ئامازەكانی جنگی تیرۆریزمیش دادەنرت، پاراستنی دیكۆمنت گرنگكان: پشكوتنی خرای تكنلۆژیای پیوەندی و -ج   .٣كراون انیاری ل ھرمی كوردستان) و ل خای چوارەمی ماددەی چوارەمدا جخت لسر ز
                                                             

)، دووشمم ١٣٥٩انپارزین. ژمارە (ھاوتی: یپگ: پشتر ڕگیان ندا بین ھرموە و ئستا دەی -١
 ) مانشتی سرەكی الپرە یك. ٤/٨/٢٠٠٤(

  :٢٠١٤-٨-٥سایتی لڤین: بون، گریالكانی پكك برەو شنگال كوتنڕێ، 
https://www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hewal&jmare=8410&Jor=1 

)، پنجشمم ١٣٦٢ھاوتی: شخ جعفر شخ مستفا: تائستا كس فیشككی پنداوین، ژمارە ( -٢
    .) مانشتی سرەكی الپرە یك٧/٨/٢٠٠٤(
  :٢٠١٤-٨-٧لڤین: بون ؛ پشمرگ ئم چكانی بدەست گیشت،  -٣

https://www.lvinpress.com/n/dreja.aspx?=hewal&jmare=8487&Jor=1 
  ).١٧، ص (١٣٨٣امید مسعودی: امنیت در فضای سایبر، دی كتاب ماه،  -٤

5- Cavelty, M.D.(2008): Cyber-Security and Threat Politics: US efforts to secure the information age. New 
York: Routlefge, P10. 
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) بیست ٢٠ئوە كراوەتوە ك بوكردنوەی ئم زانیارییان، ل دوای بسرچوونی ( نھنیی سربازی و ئاسایشییكان، جو و تكتیكی برگری و  سربازییكان، ئركنھنی تایبت ب برگری و ئاسایشی ھرم (وردەكاری چك و پداویستیی -١  ساڵ ئاشكرا دەكرن: وونوەی تیرۆریزمی میدیایی خاوەنی س رەھندە ك پسپۆران، ستراتیژی بگژداچسرشانیان بشداریی ل بگژداچوونوەی پوپاگندەكانی تیرۆریزمدا بكن. ب بوای ل پرۆسی جنگی دژ ب تیرۆریزمدا، میدیاكان وەك پرەنسیپكی نیشتیمانی ئركی   گرتنبری ستراتیژی نیشتیمانی  - ٣  لسر نھنی بوونی ڕككوتن تا بوكردنوەی. زانیارییكان، ئگر ھردووالدانووستانانی كوا ھرم لگڵ ھر الینكی تر دەیكات، یان لسر گۆڕینوەی ئو زانیارییانی كوا ئاشكراكردنیان دەبت ھۆی كارتكردن لسر ڕەوی ئو -٢  زانیاری ھواگریی). :تان.-١  بریتین لنگاوە بۆ پاراستنی ئاسایشی ومین ھكرگری و خۆپاراستن: یمی برشن و ناسینی -٢  سیستی ئامانجی ھنانس و الیو كدان بۆ ئاشكراكردنی ئوگژداناسین: ھبۆ ب كی گرنگنگاوریش، ھرشبنی ھس و الیر تیرۆریزم.كوەی سایبرچاوە و -٣  چوونر سھ لیكترۆنی لالماردانی ئدا پم قۆناغوە: لكردنوەپوچتڵ بكرپوچ ویستت، پكدا برجلومی ستانداردی    .١ھپكی نیشتیمانی بستا میدیایمی كوردستان تائرھ ندە لرچشداریی ھمانكاتدا بھل ،ئارادا نیی وەی تیرۆریزم زانستی لگژداچوونی بپرۆس بۆ ل خشیشكی سودبرجلوموە، ڕەخساندنی ھمی كوردستانرن میدیاكانی ھالینن. لیكانی خۆیان بگیامی تیرۆر، پڕەشھ ئازادی و دوور لی باس:  خودی میدیاكان تا بنگی (داعش  پوختترسی جم ل قۆناغی پ لیكترۆنی كوردی لرەڕای میدیای ئی )، سپگای كوردی و جیھانیش، بواڵ و زانیاری بوو بۆ كۆمڕاگواستنی ھ ی ككركستۆدا بوو، ئئتیشیان لرپرسیارك بمی كوردستان كۆمرركارەكانی ھگا و دامودەزگا یاسا بتیان و كۆمكانی ھاوماف تن بش تایبركانو ئكان تا میدگرنگترین ئك بۆ نیشتیمانییترسییك من كتتی وك بۆ خزمازئام تیا بب       مرۆڤایتی.
                                                             

  .  ٦٨، ص١٣٩٧،١اردشیر زابلیزادە: قدرت بازدارندگی در فچای سایبر، مجل رسانو فرھنگ، شمارە  -١
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  نامهباسی سیم: پراكتیك
  مۆدیلكی میدیایی بۆ پاراستنی (ئاسایشی نتوەیی) ل جنگی تیرۆریزمدا

  
وەكینكۆنگاوەكانی میتۆدی زانستی لم: ھكوەرەی یت  

ی ڕەھندە جیاوازەكانی بابتكی ئنجامدانی توژینوەی زانستی لپناو تاوتو
دیاریكراو، پویستی ب میتۆدكی زانستیش ھی تا ھنگاو ب ھنگاو ل ئامانج نزیك 

  ببتوە. 
 یوەندی بوای پسپۆران پبكی زانستیش، بوەیژینر تووتنی ھركوەرەكانی سپ

ییتی جبجكردنی و سامپ و چۆنھبژاردنی میتۆد بپی ئامانج، ناوەرۆكی بابت
ھنگاوە زانستییكان ھی، ئامانجیش لو توژینوەی دەستراگیشتنكی ئاسان و 

 .وەكژینوەی پرسیارەكانی تومدانبۆ وە ب وردەكاران  
  دەستنیشانكردنی میتۆد و ھبژاردنی سامپی توژینوە -١

) بستووە. Grounded Theoryئم لكۆینوە پشتی ب میتۆدی (گراوندد تیۆری 
)ی و لڕگی Qualitative research methodتوژینوەیك (جۆرایتی یا چندی 

 فۆرم وەكینكۆتی لكی شیاو بۆ بابوە، تیۆرجیاوازەكان ی بۆچوونتاوتو
ز) لالین پسپۆڕان (گالیسر و ستراوس ١٩٦٧ئم میتۆدە یكمجار ل سای ( .١دەكات

Glaser and Straus كیكردنوەی داتا و بۆچوون و شرۆڤی كۆكردنگڕڕوو، لخرای (
 وەكژینتی توكی شیاو بۆ بابوڵ دەدات تیۆر یا مۆدیلوە، ھماتیكسیست

) Snow Ballبۆ ھبژاردنی كسایتییكانیش پشت ب ڕبازی گۆبفر ( .٢بخاتڕوو
خۆی و بسودوەرگرتن ل ڕنمایی ئو وەرگیراوە ك ڕبازك توژەر بپی ئزموون 

كسانی چاوپكوتنیان لگدا ساز دەكات، كسانی پسپۆڕیتر بۆ گفتوگۆكی 
بردەوام بوون تا گیشت قۆناغی كامتی. لپناو  چاوپكوتنكانھدەبژرت، 

، دەقكان رۆنووس كراون و براورد چاوپكوتنكانبرزكردنوەی متمانی زانستی 
ئنجام ھڤپیڤین ھبژاردنی سامپی دیدار بۆ توژینوەك، س جۆر  راونتوە. لك

  :درا
یا ئو رۆژنام و گۆڤارانی سایتكانیان ل بواری میدیای ئلیكترۆنیدا  سرنوسر-

  ئكتیڤن. 
  كۆمك مامۆستای ئكادیمی ل زانكۆكانی كوردستان.-

                                                             
  ).٩٣): مقدمای بر روش تحقیق كیفی و أمیخت، تھران، ص (١٣٨٧بازرگان، عباس ( -١

2- Deangbuppha and (2006): using grounded theory to model visitor experiences at heritage sites 
mythological and Practical issues, Qualitative market research: an international journal, vol8, P 369.   
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  )١ئیسالمی سیاسی. بنۆڕە خشتی ژمارە (پسپۆڕانی بواری ئاسایشی نتوەیی،  -
  پسپۆڕی  پسپۆڕ و شارەزایان  ذ
 پسپۆڕی میدیا د.حبیب كركوكی  ١
 پسپۆڕی یاسای میدیا د.سامان فوزی  ٢
د.كریم شریف   ٣

 قرەچتانی
 پسپۆڕی سایكۆلۆژیا

 سرنوسری (ئاون) ئاسۆس ھردی  ٤
 )سرنوسری سایت و گۆڤاری (لڤین ئحمد میرە  ٥
 سرنوسری (ھاوتی) تارق فاتیح  ٦
 سرنوسری گۆڤاری (شار) و رۆژنامنووس كمال رەئوف  ٧
  شارەزای ئاسایشی نتوەیی فرید ئسسرد  ٨
  شارەزای ئیسالمی سیاسی نیاز علی سعید  ٩
  شارەزای ئیسالمی سیاسی حسن یاسین  ١٠

  
و ڕۆژنامنووسان ك دیداریان  ): ناوی ئكادیمیست و كسایتی١خشتی ژمارە (

  لگدا سازدراوە.
 
): لپناو برزكردنوەی متمانی زانستی چاوپكوتنكان، ھردوو Validityراستی (-

شوازی (دروست ڕوات) و (دروست ناواخن) بكارھاتووە. بۆ (دروست ڕوات)ی 
وەرگرت تا ناوەرۆكی چاوپكوتنكان، سودمان ل بۆچوونی دوو ئكادیمیستی بیانی 

لپناو (دروست ناواخن)یشدا، دەقكان  .زانستیانی چاوپكوتنكانیان پسند كرد
رۆنووس كراون و براورد كراونتوە. بۆ ئو مبستش سود ل پسندكردنی بۆچوونی 

) وەرگیراوە، واتا دەقی بۆچوونكانیان Member Checkبشدارانی ھڤپیڤینكان (
  كردۆتوە.پسند 

): توژەر سرەتا توەرەی سرەكی چاوكوتنكانی بۆ دوو Reliabilityجگیری (-
ئكادیمیستی بیانی نارد، دوای دەستكاری و پسندكردنی، ل ماوەی سازدانی 
 وڵ دراوە ببووبن، ھی پرسیارەكان ناوپی پمانو وەكانیشدا ئوتنكچاوپ

  تا بگین وەمی دروست.  شوازكی دیك ئاراست بكرن
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٢ -وەكینكۆی میتۆدی لپپراكتیزەكردنی كۆدگوزاری ب 
دوای ئنجامدانی ھڤپیڤینكی قوڵ لگڵ پسپۆڕان و شارەزایان و سرنوسری 
كۆمك رۆژنام و گۆڤاردا ك سایتكانیان ل بواری میدیای ئلیكترۆنیدا ئكتیڤن، 

ای نوسینوەیان و پسندكردنیان، ب س قۆناغدا تاوتوێ سرجم چاوپكوتنكان دو
.وەكینكۆتی لكی شیاو بۆ بابداڕشتنی مۆدیل ینكران تا بگ 

): سرجم چاوپكوتن ئنجامدراوەكان Open codingقۆناغی كۆدگوزاری كراوە (-١
اری ڕۆنووس كران، پاشان توژەر بپی ئزموونی خۆی دوای خوندنوەی چندینج

 گرنگ و بۆچوون و خام ئرجكدا سر دیدارھ كان، لدەقی ڕۆنووس
سرنجاكشانی ھنجا ك بۆ ھسنگاندنی ئاستی مام و بپرسیارتی میدیای 
ئلیكترۆنی كوردی بۆ پارزگاری ل ئاسایشی نتوەیی ل ماوەی جنگی داعشدا 

دگوزاری كراوەی دیدارك لبارەی میدیای جگی بایخ بوون. ئمش نمونیك ل كۆ
   ): ٢ئلیكترۆنی كوردی و ئاسایشی نتوەیی. بنۆڕە خشتی ژمارە (

  
ژ  
  ن     نمونی كۆدگوزاری بۆ دیدارك لسر میدیا و ئاسایشی نتوەیی    
میدیاكان و رۆژنامنووسان دەب روشونی دروست بۆ دەستخستنی زانیاری بدەست  1

 .بھنن
 .بوكردنوەی زانیارییكان ناب مترسی بۆسر ئاسایشی كۆمگا دروست بكات 2
میدیای ئلیكترۆنی دەب ل قۆناغی برلبوكردنوە، ل سرچاوەی ھواڵ و زانیاری  3

 .دنیا بن
4 واتوەی واتوبوونكان، ھۆكاری بوەی زانیارییشاردن. 
ل ھرمی كوردستان، واتوات و فیك نیوز كم  جبجكردنی یاسای مافی زانین 5

 .دەكاتوە
 .رۆژنامنووسان و دەزگاكانی میدیا ل پیامكانیان برپرسن 6
 .سنورداریی یاساكان و ب سنوری میدیای ئلیكترۆنی، گرفتی خوقاندووە 7
ل كاتی جنگدا، پویست دەستی چاودریی میدیاكان بۆ ئاسایشی نتوەیی  8

 .دابمزرت
 .میدیاكان پویست ل كاتی جنگدا نیشتیمانی بن 9
10 خی بایگوەیی بۆ خودی میدیاكانیش جتئاسایشی ن زگاری لپار. 
 .میدیای ئلیكترۆنی لكاتی جنگدا، برپرسیارتی یاسایی و ئیتیكی زیاترە 11
12  وەیی، نابتئاسایشی ن ت بی تایبوای ھڕووما قوربانی ل تراستی بكر
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 .خرایی
 .ھڕەشی میدیای ئلیكترۆنی بۆسر ئاسایشی نتوەیی، مترسیی بۆ میدیاكارانیش 13
14 كی ئیتیكی و یاساییركوەی تیرۆریزمی میدیایی، ئگژداچوونب. 
 .میدیاكان دەب خۆیان ل دندان بۆ تیرۆر و توندوتیژی بپارزن 15
 .ەریی یاسا، خزمت ب ئاسایشی نتوەییرزگرتن ل سرو 16
17 رگشمزی پكانی ھنیینھ ت بواڵ و زانیاری تایبوەی ھوكردنب زی لخۆپار. 
 .پویست ھزەكانی پشمرگ مامی دۆستان لگڵ میدیای كوردیدا بكن 18
19 بۆ ئاسایشی ن كی گرنگیوەییبونیادنانی میدیای نیشتیمانی، بناغت. 

  
 Selective)و كۆدگوزاری بژاردە (Axial codingقۆناغكانی كۆدگوزاری توەرەیی (-٢

coding:( 
) ١٦٤لم قۆناغدا دوای تاوتوی سرجم كۆدەكانی چاوپكوتنكان ك ژمارەیان (

كۆدی كراوە بوو، ئو كۆدە گرنگانی ك دەچوون خانی یك بۆچوونوە لیكتر نزیك 
  كرانوە.

ل قۆناغی كۆدگوزاری بژاردەشدا سرجم توەرەی بۆچوونكانی دووتوی 
  ) توەرەدا دابش كران ك بریتی بوون ل:٥ھڤپیڤینكان  بسر (

 
): برپرسیارتی میدیای ئلیكترۆنی و Casual Conditionsپیوەندیی ھۆكاری ( - ١ 

 كاریگری تیرۆریزم
ر وپاساوانو فاكتبۆ ئ ی ئاماژەیپكی گرنگ. بیلسئارای می ھاتنمایی دەبن

 ،بنگی تیرۆریزم نر جگئ ،وەیژینم توكان بۆ ئوتنكی كۆدەكانی چاوپشرۆڤ
ئوا برپرسیارتی میدیا ل ھرمی كوردستانیش گۆڕانی بسردا دت، بم 

وردستان، سرھدانی گروپی تیرۆریستی داعش و پالماردانی بۆسر ھرمی ك
برپرسیارتییكی نوی بۆ میدیای كوردی ھنایئارا. واتا تا ھڕەشی تیرۆریزم پتر 
 كیوەندییلیكترۆنی كوردیش زیاترە، واتا پتی میدیای ئرپرسیاروا بئ ،ب

.یوانڕاست 
 ): میدیای ئلیكترۆنی كوردی و ئاسایشی نتوەییSubjectمسلی سرەكی (- ٢

ەكی توژینوەك بریتیی ل خستنڕووی ئاست و جۆری برپرسیارتی ل توەرەی سر
میدیای ئلیكترۆنی كوردیدا، ماوەی جنگی (داعش) ب نمون. گرنگترین توەرەكانیشی 
بریتین ل متمانی پیام ك تایبت ب خۆپارزی ل زانیاری مترسیدار و واتوات، 

تكیتر ل سرچاوەی بیانییوە، برپرسیارتی ھروەھا وەرگرتنی زانیاری و ھر باب
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یاسایی لگدای.  بپی شرۆڤی كۆدی چاوپكوتنكان، گرنگترین 
برپرسیارتییكانی میدیای ئلیكترۆنی كوردی بریتین ل: پاراستنی مافكانی 

ن ھاوتیان (وەك ژیانی تایبت، خۆپارزی ل تۆمت و ناوزڕاندن...). ھروەھا ڕزگرت
لو ئرك دەوتییانی بۆ ئاسایشی نتوەیی ھرمی كوردستان گرنگن، 
بتایبت:(پاراستنی نھنی ڕككوتنی سربازی، ندركاندنی نخشی جنگ)و ھر 

 بابتك ك زیان بپالن و ورە و توانای ھزی پشمرگی كوردستان بگینت.
 رسییكانی تیرۆر و تیرۆریزم): متIntervening Conditionsفاكتری زاڵ (- ٣

شپۆلی تیرۆریزمی میدیایی بۆسر ھرمی كوردستان، ئامانجكی گورەی لپشتوە 
 شربۆیمی كوردستان، ھرناو دانیشتوانی ھل ڕاوكوەی ترس و دوكردنبوو بۆ ب

رۆنی تارمایی تیرۆریزم ببووە فاكتركی زاڵ بسر ئاسایش و ئارامییوە. میدیا ئلیكت
كوردیش ل كاتی ڕوومای ھواكانی تایبت ب جنگی تیرۆریزمی داعشدا، ب شوەی 
ڕاستوخۆ یاخود ناڕاستوخۆ ب مبست ب یان ب مبست، ھندكجار ھواڵ و 
زانیاری ئوتۆیان بوكردۆتوە ك خزمتی ب تیرۆریزمی میدیای داعش كردووە. 

ی كوردی ڕۆی پۆزەتیڤیشی گاوە ل برزكردنوەی لھمانكاتدا میدیای ئلیكترۆن
 م دوو ئاراستئ شربۆینگدا، ھماوەی ج ل رگشمزەكانی پك و ھورەی خ
پۆزەتیڤ و نیگتیڤ ڕۆیان ل ئاسایشی نتوەیی ل ھرمی كوردستان گاوە، 

تی بۆ میدیاكان و رۆژنامرپرسیاروە بڕووی یاسا و ئیتیكش لمنووسان دروست ئ
 كردووە. 

ببوای ھڤپیڤوانانی نو ئم توژینوەی، میدیای ئلیكترۆنی حیزبی و حكومی 
 میان بكی كخكانیان، بایتی حیزبسیاس وخۆی بتی ڕاستندھۆی پابب
دیاردەی گندەی كاتی جنگ و  گرنگی زیاتریان ب ئاسایشی نتوەیی داوە. 

ئلیكترۆنی سربخۆ ھوی پۆزەتیڤی بۆ وروژاندنی گندەی لھمانكاتدا میدیای 
لكاتی جنگدا داوە، لھمانكاتدا لپناو برزكردنوەی ئاستی خونرانیان، 

 ھندكجار بابتی زیانبخشیان ك ب مترسی بۆسر ئاسایشی نتوەیی دادەنرت.
 ): دامزراندنی میدیای نیشتیمانیstrategicستراتیژ (- ٤

(ستراتیژ) واتا نخشڕگای بابتك برەو سركوتن، لم لكۆینوەیشدا بپی 
كۆدی ھڤپیڤینكان، باشترین ستراتیژ بۆ پاراستنی ئاسایشی نتوەیی لھمبر 
ھڕەشی تیرۆریزم، دامزراندن و پكھنانی میدیای نیشتیمانی. ئگرچی ئم 

ملمالن ری سر كاریگژل یلسخۆی م (تدارەكاندەس حیزب) و (تحكوم) ،دای
ب خاوەنموكی میدیای نیشتیمانی دەزانن، (میدیای سربخۆ و ئھلی) وەك ركابر و 
(جماوەر)یش دەش بچاوی گومان و حیزبی سیری بكن، بم بوونی میدیایكی 
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تی ھرمی نیشتیمانی ستراتیژكی دوورمودای بۆ خستنگڕی میدیا لپناو خزم
 كوردستان. 

٥ -) رج یاخود ژینگلومھsituation ماوەرت، میدیا و جی حكومملمالن :( 
ژینگی كاری میدیایی ل ھرمی كوردستان، لژر كاریگری راستوخۆی ھاوكشی 
ملمالنكانی حكومت و جماوەردای، میدیاش ڕۆكی ھستیار و مترسیداری لو 

 نواندا ھبووە.
بپی كۆدەكانی چاوپكوتنكان، حكومت ھندكجار بدەر ل یاسا بركارەكان، 
مامی لگڵ میدیادا كردووە بتایبت لڕووی شاردنوەی زانیاریی گرنگكان. 
میدیاكانیش لڕگی پنابردن بۆ سرچاوەی تایبت و نناسراو راپۆرتی مترسیداریان 

ایشی نتوەیی و ورەی ھزەكانی پشمرگش بوكردۆتوە ك زیانی ب ئاس
 وەدابووە كلیكترۆنیش لكی پۆزەتیڤی میدیای ئمانكاتدا ڕوویھیاندووە، لگ
ھندكجار ترسی بۆسر ئو كس و الینانش خوقاندووە ك ویستوویان لژرناوی 

بھۆی دژایتی تیرۆریزمدا، كاری گندەی ئنجام بدەن. ژینگی كاری میدیایی 
فشارەكانی میدیای ئلیكترۆنی بتایبت میدیای سربخۆ و حكومت و حیزبیش 
 وەیی لتر ئاسایشی نسوخۆی لوخۆ و ناڕاستری ڕاستكیترەوە، كاریگالیل

 ماوەی جنگی دژ ب تیرۆریزمدا ھبووە. 
 گدا): برپرسیارتی یاسایی و ئیتیكی ل میدیای جنConsequencesدەرەنجام (- ٦

(دەرەنجام) لژر كاریگری و برھمی سرجم ئو فاكترانی پشووە، میدیای 
ئلیكترۆنی كوردی بپی یاسا بركارەكانی ھرمی كوردستان، برپرسیارتی یاسایی 
و ئیتیكی سرجم ئو بابتانی لئستۆدای ك ل ماوەی جنگ و ئاشتیدا بویان 

دەب كۆمپانیاكانی دابینكردنی ئینترنت پابندی بیارە دەكاتوە. لم ڕوانگیوە 
یاساییكان بن، تا میدیای ئلیكترۆنی كوردی ئامازك بت بۆ ئاوگۆری زانیاری و 
گشی میدیا، نك دەرفت بۆ تیرۆیزمی میدیایی بەخسن و كاریگری نیگتیڤ 

راندنی دەستی چاودریی لسر ئاسایشی نتوەیی جبھ. لم ڕوانگیوە، دامز
میدیای ئلیكترۆنی ل كسانی یاساناس و ئكادیمیست، باشترین ڕوشون تا بھۆی 
پیادەكردنی ئركی یاسایی و ئیتیكی، ئاسایشی نتوەیی ل سردەمی شڕ و ئاشتیدا 
بپارزرت. بۆ مۆدیلكی شیاو بۆ میدیای ئلیكترۆنی كوردی بپی میتۆدی (گراوندد)و 

وەی ژمارە (لكان، بنۆڕە شوتنكمای كۆدی چاوپر بن١س  .(  
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): مۆدیلكی شیاو بۆ برپرسیارتی میدیای ئلیكترۆنی كوردی لھمبر ١شوەی ژمارە (

(نمون نگی داعش بج) وەییتئاسایشی ن  
 دەرئنجامكان* 
ا جگی .ئاستی میدیای ئلیكترۆنی كوردی ل پاراستنی ئاسایشی نتوەید١

.رانیینیگ 
٢ ی لندەئاشكراكردنی گخۆوە گرنگی زۆریان بربھلی و سلیكترۆنی (ئمیدیای ئ.

جنگی داعشدا داوە، بم ل بایخدان بئاسایشی نتوەیی ل ئاستی پویستدا 
 نبوون. 

.میدیای ئلیكترۆنی بھۆی جبج نكردنی یاسای دەستكوتنی مافی زانیارییوە، ٣
 پنای بۆ سرچاوەی نخوازراو بردووە.

 .بوكردنوەی واتوات و زانیاری ناڕاست، زیانی ب ئاسایشی نتوەیی گیاندووە.٤
.ھوای وروژنر و سرچاوەی نادیار بۆ باسی تیرۆریزم، بمبستی پیداكردنی ٥

 وەرگری زیاتر بووە
یكترۆنی، گرفتی بدواداچوونی .كشی نادیاری ل شوناس و خاوەندارانی میدیای ئل٦

 بۆ تیرۆریزمی میدیایی زیاتر كردووە.
 .پشلی ماف تایبتییكانی مرۆڤ  ل میدیای ئلیكترۆنی كوردیدا بۆتباو.٧
٨.ندندایرەسپ لیكترۆنیدا لمیدیای ئ جیاوازەكان ل ئایین تی بسوكای. 
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 سایشی نتوەیی خوقاندووە..دركاندنی نھنی جۆراوجۆری سربازی، مترسی بۆ ئا٩
١٠ وەیی لتر ئاسایشی نستیڤی لری نیگبوونی میدیای نیشتیمانی، كاریگن.

 جنگی دژ بتیرۆریزمدا ھبووە.
.كمترخمی داواكاری گشتی ل دۆسییكانی تایبت ب تیرۆریزم، كاریگری ١١

 یكترۆنیدا ھبووە.نیگتیڤی لسر ئاسایشی نتوەیی لنو گوتاری میدیای ئل
.ھاندان و دندان بۆ توندوتیژی و بایخ ندان بكلتوری ناتوندوتیژی ١٢

.ندندایرەسپشنیازەكان*   لپ 
 لسر ئاستی میدیا و رۆژنامنووسان:- ١
 وئیتیكی لساتی قیراندا.مشق و ڕاھنانی رۆژنامنووسان بۆ ئاشنابوونی یاسایی و -
  برپرسیارتی ل بكارھنرانی ئینترنتدا.ئاشناكردنی ھاوتیان ب-
 ھودان بۆ گوتاری نیشتیمانی لكاتی جنگ و قیراندا.-
 پكھنانی لیژنیكی با بۆ چاودری میدیاكان لناو سرنوسر و خاوەن میدیاكاندا. -
 برزكردنوەی ئاستی ھۆشیاریی و ئیتیكی لناو برپرسانی میدیا و رۆژنامنووسان.-
 پرەپدانی كلتوری ناتوندوتیژی و ئاشتوایی لناو كۆمگادا.-
 كاركردن ب تیۆری (برپرسیارتی كۆمیتی) ل كاركردندا.-
 دانانی دەرگاوان برل بوكردنوەی ھواڵ و زانیاری تایبت ب ئاسایشی نتوەیی.-
 راھنانی پیشیی رۆژنامنووسان بۆ كاتی جنگ و قیرانكان.-
پابندبوون ب پرەنسیپكانی ئیتیكی رۆژنامگری (فیدراسیۆنی نودەوتی -

ز) ل ٢٠٠٧)ی سای (٣٥رۆژنامنووسان) ك پاشكۆی یاسای رۆژنامگری ژمارە (
.می كوردستانرھ 

 لسر ئاستی حكومت و دامودەزگا دەوتییكان- ٢
 یاری بۆ میدیاكان.جبجكردنی شفافییت و یاسای دەستكوتنی مافی زان-
برنامڕژی حكومی لپناو ھۆشیاریی جماوەر و دەزگاكانی میدیا ل تیرۆیزمی -

 ئلیكترۆنی
 ئكتیڤكردنی داواكاری گشتی بۆ بدواداچوون بۆ تیرۆریزمی میدیایی. -
ناچاركردنی كۆمپانیاكانی ئینترنت بۆ فلتركردنی ئو سایت و پیجانی زمانحای -

 كس تیرۆریستكانن بپشتبستن ب بیاری دادگا.ڕكخراو و 
 دامزراندنی میدیای نیشتیمانی بپی ستاندارد ل ھرمی كوردستان.-
دانانی وانیكی تایبت ل سیستمی پروەردەدا بۆ مامكردن لگڵ جیھانی -

 ئلیكترۆنی.



  

 242 
 

پیشیی) بۆ دەركردنی بیار و ڕنماییك ك بب خولی ئكادیمی (یاسایی، -
 .تدرتی كاركردنیان ننووسان، مۆرۆژنام 

 لسر ئاستی ناوەندە ئكادیمییكان و توژەران - ٣
- لیكترۆنی و تیرۆریزم بیوەندی میدیای ئبارەی پوە لژیننجامدانی توئ

 میتۆدەكانیتری لكۆینوە.
 ۆنی لسر كوردستان.نوسینی توژینوە لسر كاریگرییكانی تیرۆریزمی ئلیكتر -
دامزراندنی سنتركی تایبت ب لكۆینوە بۆ پرس گرنگكان (نمونی: تیرۆریزم، -

 سرچاوەكان*  ڕەھندەكانیتری ئاسایشی نتوەیی).
  سرچاوە عرەبییكان

د.رامى عطا صديق و االخرون: االعالم و االرھاب، دراسة حالة و استراتيجية -
  ٢٠١٦شر و التوزيع، الطبعة االولى مواجھة، العربى للن

سامح بشير: االعالم الحربى و أمن المعلومات، دار أمجد للنشر و التوزيع، عمان، -
  ٢٠١٦الطبعة اآلولى 

د.عامر قنديلجى: مصادر المعلومات االعالمية، دار المسيرة للنشرو التوزيع،  -
  .٢٠١٥طبعة الثانية 
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