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The Position of Public Service Media 

“National Media” in the Kurdistan Region 

ABSTRACT  
The topic of this research (The position of public service media “National Media” in 
the Kurdistan Region), is linked to the position of a sort of media in a certain reality, 
which its known as the “national Media”. It also discusses the significance of such a 
media to the current situation of the Kurdistan Region and the most prominent 
barriers to establishing such media. As such, the significance of such a study will be 
obvious since it has a strong and direct link with citizens’ daily life, various 
authorities and a society’s sectors. In addition, another importance of this study is that 
it is the first one in Kurdish, which addresses such topic.   
Furthermore, this current study is a descriptive one and it has employed survey as a 
method to achieve the objectives and goals of the study.  
the most important research results: 
1- Establishing a public service media institute in the current situation in the 
Kurdistan has a notable importance especially since the most of the institutions in the 
region are not national; however, establishing such a media is to some extent difficult.  
2 -The are different barriers to establishing a public service media “National Media” 
in the Kurdistan region, such as: the preference of personal interests on the public 
interests, political constrains and the absence of a national unified speech and 
strategy.
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  هوختپ
 یاندنیگه"را یشتگ ییوزارگتهخزم یاندنیگهرا یپگه( یههوهنژیتو مهئ یتهباب

 اركردنیرسپهب هستهویپه )،ییهدانیهم یكیههوهنژیكوردستاندا/ تو یمرهھهل "یشتمانین
 یشتمانین یاندنیگهراهبهك كراودا،یارید یكعیواقهل اندنیگهراهل كرۆج ینشوهل

(Public Service Media) رهھ ۆیمرهئ یخۆد ۆب یخیهروا باه، ھهناسراوكوردستان یم ،
  .مدارهھهل یزراندنهم دامهردهب یكانگهنهئاست نیارتریاشان دپ
 ییندهویپه هونكچ ت،وهكهردهد كیههوهنژیتو ھاهو ینجامدانهئ یخیهبا ،هوهشهمهل

ڵ همۆك یكانیهكا ۆیوك كانهاوازیج هآلتهسهد ، انیشتمانیھاون یانژیهب ۆیوخهراست
  .یكورد یزمانهب هتهباب مهب تهبارهس یههوهنژین تویمهكیه ،یهوهئ یرباره.س یههھ
 ییتهرهبن گییرنگهك ،یههانی )یسفه(و هوهنژیتو وهئ یهخانهل هكهوهنژیتو
  .هوییهكانییهكهرهس هتهباب یاورگۆهب ستنهویپه واهك دات،هدهرسانپ وهئ یكردنتاوتوهب
 مهئهك یهئامانجان وهئ ییدهنانھ ناوپهل ،هكارھاتوه) بیوكارپ(رو یبازر نچۆك هو

 یهروگهب دا،هكهتهبابڵ گههل یونجانگ یگهروانهل ت،رگههد اندایدواهب یههوهنژیتو
  .هوهتۆركردهسهل انیختهجو شوپ یكانییهزانست هوهنژیتو یهربۆزهك یهوهئ
  :هكهوهنژیتو یكانهنجامهرهد نیترگرنگهل

كوردستاندا  یمرهھ ۆیمرهئ یعیواقهل یشتمانین یكاندنیگهرا یزراندنه. دام١
 هم وآلتهئ یكانهزراوهدام یهربۆزهت كهبیتاه، بیههھ یتهبیتاو ۆرز یخیهبا
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ن، چۆ كه. ویهن رفتگبو ش ئاسانهم كارهئ یهوهئ یارهرهن، سی"ـیشتمانی"نان
  زانن.هد هرۆوجهل یكاندنیگهرا یزراندنهدام گییرنگم، رهھ یانییھاوآلت

 یمرهھ ه" لیشتمانین یاندنیگه"را یزراندنهم دامهردهب یكانگهنه. ئاست٢
 ییندهوژهرهر بهسهت بهبیتا ییندهوژهرهب یبون: (زاهوانهاوازن، لیجو هكوردستاندا فر

  ، ... تاد).یشتمانین یرتوگكیه یكوتارگ یبونه، نیاسیس گینهدا، ئاستییشتگ
  كی:پشه*   

 هكۆمهله شوازى ژیانى تاككان لهنهالیهمهھه ندنهسهرهپه ڵگهھاوكات له
ردا دت سهانكارییان بهیاندنیش گۆركانى راگههی ئامرازشوهوجۆر كاندا، جیاوازه

  .وهكایهتهر ھاتونهكاریگهوى نوێ شوهوكان، جۆر پى سروشتى قۆناغهبهو
 یزراوهدامه لی ستبهمه، كهنویانه شوهوو جۆر له ككهنیشتمانی، یه یاندنیراگه
 ،ییانهپیشهو ورد نیشتمانی، رۆشنی گوتاركیست بهپشتبه ،خشهپههفر یاندنیراگه

  كات.نیشتمانی كاردهوگشتی  ندییوهرژهبه یئاراستهبه
بوار گرنگ لهو ورهگه یبار، رۆى لهمبونى ژینگهراھهدۆخی فه، لهیهزراوهدامه جۆره وئه

تیدا،  ییانهنجامى كاركردنى پیشهئهروا لهت، ھهگركاندا دهجۆرهجۆربه وكایه
  بت.رۆشنبیریی دروستدهوتیی آلیههى سیاسیى، ئابوریى وكۆمورهانكاریى گهگۆر
 گشتی، كییهشوهبه كانیداجیاوازهبواره كۆیله كوردستان رمیھه ی، كهپیه وبه
كنه ستده كییهگهژینه بۆ دراوهلكردنیو وهتووا كه زانستی،وكادیمی ئه تاوتو

 كادیمیئه جددیی كاری مترینكه ئستا تاكو ،شوه مانھهبه یشیكهیاندنهراگه
  پویست زانرا.هب یهوهم توژینهنجامدانی ئهئه ، بۆیهكراوهوهبارهله

 دوایبه ،وهكییهرهسه پرسیاركی ندچه وروژاندنی ریله تی،ستییهبهمه ،كهوهتوژینه
 كانینگهئاستهوت رعیراق بگه كوردستانی رمیھه واقیعیله یاندنهراگه وئه یپگه

بكات. شرۆڤه كهتهبابه كانیجیاوازه ندهھهرهو گۆشه دیاری بكا، زراندنیدامه مردهبه
، نیشتمانی، ڵكانی: (كۆمهندهھهك رهریهھهیان لهكهخهبایهوران، سود توژه بۆیه

  .وهكردۆتهیی) چركادیمی، پیشهئه
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  كهوهتوژینه یبازنامهڕ :مكهیه
  
  .بژاردنیھه ھۆكاریو كهوهتوژینه ناونیشانی. ١
 تی،مرۆڤایه كانیجیاوازه هكۆمهولتور كه ژیار،و ژیان، پویستییو ن،ڕاگۆ سروشتی 

 تیآلیهكۆمه ئابوری، سیاسی، انكارییهگۆر ك،الیهله ،وهجیاجیاكانهروهله
 وله یدیكه جۆری یكایهھنانه ،وهتره كیالیهله ،نهكۆمه وئه كانیرۆشنبیرییهو

 یاندنیش "راگهوانهخ. لهجبایه كیپویستییه كردۆته یاندنی،راگه یئامرازانه
  ).Public Service Mediaنیشتمانی" (

 تگوزاریی گشتییاندنی خزمهاگهڕ ی(پگه له بریتیه ،یهوهتوژینه مناونیشانی ئه 
 ی،واتایه و). بهیدانییهمه كییهوهتوژینه/كوردستاندا رمیھهنیشتمانی" له یاندنی"راگه

 پویستییو خبایه دوایبه ،وهكییهرهسه پرسیاركی ندچه وروژاندنی یرگهله وت،یهده
 مردهبه كانینگهئاستهو عیراق كوردستانی رمیھه واقیعی بۆ یاندنهراگه وئه

  بكات. شرۆڤه كهتهبابه كانیجیاوازه ندهھهرهو گۆشهو ت،ربگه زراندنیدامه
 كانیداجیاوازهبواره میرجهسهله كوردستان رمیھه بنوسین،كه ،نیه ۆییرزیاده

 تاوتوكردنیو وهتویژینه بۆ بارلهودراو ستلنهده كییهگهكبه گشتی، كییهشیوهبه
 وله ككهیه یشی،كهیاندنهراگه كچۆن،كرت. وهژماردهھه زانستیوكادیمی ئه

 كادیمیئه جددیی كاری مترینكه ئستا جیاواز) تاكو پاساویوھۆكار (به كه ،دیارانهكایه
  .كراوهوهبارهله
 یهوهتوژینه مئه نجامدانیئه ھۆكاركی دا،كهگشتییهچوهله ،وهشهیهروانگه وله
 ھۆكاری شدا،كهتهتایبهچوهله بو. تمیحه كیپویستییه ،وهرانییهتوژه دیدیله
 یمشتومر یمایه تهبوه وامردهبه(كه وهلتوژینه بۆ تهبابه مئه بژاردنیھه كییرهسه

 كوردستاندا)، رمیھهله تیشسیاسه تنانهته ، یاندنراگهو كادیمیئه ندیناوه
  .وهیهباره وله زانستی نویوجددی  یوهتوژینه بونینه بۆ وهتهرگهده
  .كهوهتوژینه خیبایهو: سود ١-٢

 ندچهله یهوهتوژینه مئه خیبایهو سود كرێده ،وایه وایانبر ر،ردوو توژهھه
  ببینرت: وهكهیهروانگه

 یئاراستهبه كاركردنه خۆی ،جۆره مله كییهوهتوژینه نجامدانیئه ڵ:كۆمه یأ. روانگه
  كان.مرۆیییه ھابهبه خدانبایهو ،ڵكۆمه پشبردنی ورهبه

 یاندنی(راگه یاندنهراگه جۆره وئه خیبایهوسود له نیشتمانی: خۆی یب. روانگه
 پدانیشهگهوپاراستن و ، نیشتمانیوگشتی  ندییوهرژهبه بۆ وهبینتهنیشتمانی) ده

  كوردستان. رمیھه تاكی الی نیشتمانیبون گیانی
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 نوێ تروانییوركار به زانستی یوهتوژینه نجامدانیكادیمی: ئهئه ی. روانگهت
 بواری بۆ تیتایبه خیبایهوسود  خۆی كان،زیندوهوگرنگ  تهبابهوپرس به تبارهسهو

 مئه تییش،تایبه كییهشوهگشتی. به كییهشوهبه مهئه ،یهھه كادیمیائهوتیۆری 
 رمیھهله رسهله یهوهتوژینه مكهر) یهتوژه ردوھه زانیاریی پی(به تهبابه

  .وهتهبابه مئه یبارهله كوردی زمانیبه زانستییه جددیی كاری مكهیه رواھهو كوردستان،
 بۆ جددی كاركردنی یئاراستهبه بتده كوھه یهوهتوژینه میی: ئهپیشه یج. روانگه

  كوردستاندا. رمیھهله نیشتمانی یاندنكیراگه زراندنیدامه
  .كهوهتوژینه ی:كشه١-٣
  :وانهله و،ربخرنه پرسیار كۆمه كرێده ،كهوهتوژینه یكشه یوهرونكردنه بۆ

  ؟یهھه بونی ندتاچه كوردستاندا رمیھه ۆیمرئه واقیعینیشتمانی" له یاندنیأ. "راگه
 رمیھه ۆیمرئه دۆخی بۆ نیشتمانی یاندنكیراگه یكایهھنانه كیهراده ب. تاچ

  ؟پویستهوگرنگ  كوردستان
 ئستایله نیشتمانی یاندنكیراگه دروستكردنی مردهبه كانینگهئاسته دیارترینج.
  ن؟یكوردستانداچ رمیھه
  .كهوهتوژینه :ئامانجی١-٤

 مئه ،یهوهپشتهله تیبابهوزانستی  ئامانجی زانستی، كییهوهتوژینه رھه نجامدانیئه
  كانیش:ئامانجه دیارترین، لهیهھه خۆی زانستیی ئامانجی شیهوهتوژینه

  رمیكوردستاندا.ۆیھهمرواقیعیئهیاندنینیشتمانی" لهی "راگهپگه وأ. ئاشكراكردنیبون
 دۆخی بۆ نیشتمانی یاندنكیراگه یكایهھنانه پویستییو گرنگی یراده ب. زانینی

  كوردستان. رمیھه ۆیمرئه
 نیشتمانی یاندنكیراگه دروستكردنی مردهبه كانینگهئاسته دیارترین یوهج. دۆزینه

  كوردستاندا. رمیھه ئستایله
  .كهوهتوژینه ربازیو:جۆر ١-٥

 شی،كهیدانییهمه نهالیه تاوتوكردنی بۆ ،سفی)یه(وه كییهوهتوژینه ،یهوهتوژینه مئه
  .كارھنراوهربازی (روپوكاریی) به
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  .دروستی هتهروا :١-٦
 دا،كهوهتوژینه تیبابهڵ گهله گونجانیو كهراپرسییه كاراییله نیابوند ستیبهمهبه
 زایك (شارهیهژماره نالیهله اھری)،ظال دروستی (الصدقتههروابه ستنپشتبهبهو

 كانیان،رنجهسه تاوتوكردنیو زیانربهله یوهرگرتنهوه پاشونگنرا سهھه )(زانستی)
ڕاستی ی (ھاوكشه كارھنانیبه یرگهلهو ،داكرات انكارییگۆر گونجانوپویست  پیبه

 رویله شمهئه )،%٩٣,٧( له بریتییهكه رھنا،ده مانكهراستییه یراده وهـه )تڕواه
  .ندكراوهسهپه كییهرژه وهزانستییه

  .كهوهتوژینه ئامرازیو :رگه١-٧
  :كارھاتوهبه ئامرازو دورگه كییهشوهدابهیهوهتوژینه مله

 دو وانینیتر زانینی بۆ ئامرازك كوه ،ربهتهگیراوه )(ئۆنآلین )ـیأ. راپرسیی (اإلستبانه
 كادیمستانئهكه كوردستان، رمیھه یوهرهدهو وهناوهله كورد رگرانیوه یبژارده

  .كارھنراوهبه روناكبیرانن،و
 پرسو كهكییهرهسه تهبابهوپرس  بۆ رانتوژه رنجدانیسهله ب. تبینیكردن: بریتییه

 ،ڵرۆ كوردیو، یاندنیراگهبه تبارهسه تبینیكردنیان رواھه كان،كییهالوه تهبابهو
 نیالیه ایررهسه رتوژه ردوھه یپیه وبه ئاسۆكانی،و نگئاسته ئاست، ریی،كاریگه

  یاندندا.راگه بواریله زایینشارهوزمون ئه نخاوه كادیمی،ئه
  .كهوهتوژینه :سنوری١-٨

  ن:مانهئهكه ،شبوهدابه جیاوازدا بواری چوار رسهبه كهوهتوژینه سنوری
 ندچه وهلیكترۆنییهراپویی)ـی ئه می(فۆر راپوینامه یرگهران لهمرۆیی: توژه أ. بواری

 روناكبیرانوكادیمستان ئه یبژارده ردوھهله رتوژبه یكۆمه یئاراسته پرسیاركیان
 نیگایهگۆش نیخاوه كرێده، كهوههۆتكردیان پركهس فۆرمهكه )٦٦ش (یهو ژمارهله كرد،

                                                
 بون: هانیزاهشارم هئ  
 یات، زانكؤیبهدهئ ژیندندا، كؤلایگهرا یوتارگ ریبوا هل ڕپؤسپ، یركوكهب كیبه. د. حی. پ. ١
 ن.یددهآلحهس
 هزانست یژیؤندا، كؤلیزڤهلهت یكانهرنامهب یبوارهل ڕپؤسپن، هسهد حیجهمن می. د. ھی. پ. ٤

 .یمانیسل یكان، زانكؤییهتیهاڤمرؤ
 یكیكنهتیؤلپ ی، زانكؤیگیكار یكیكنهت یجیدا، كؤلییرگهڕبازا هل ڕپؤسپأحمد،  یعبدالقادر رحوم. د. ٥

  .یمانیسل
 پ گیرنگو یارد یكییهوزارگتهخزمگووگ( گناوبانهب ییكترؤنیلهئ یگهیوازشو جؤرهبه، كه)ـ 
، هوهكاتهكؤدو كاتهودپیكان روییهاریزانو چونبؤو، یتكرهدورستدپ یرسپرا یاواز، فؤرمیج ییسازهخشهنو

 هوهبونهدوبار یهریوگهكان بهآلمهش ویدواترو هركردوهبهستهن دیئؤنآل یهویشهب یهوهآلمدانهھاوكات و
  كات.هكدان رییدهس ییژهرو
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 یمشته نهبیكهو كوردستان، رمیھه كوردیی یاندنیراگهبه تبارهسه تبنتایبه
  ت.وستبكهده كهتهبابه یربارهده جیاوازیان وانینیتروورد  آلمیوهو كهوهتوژینه

 وهگرتهرمی كوردستان دهھهیاندنی كوردی لهكانی راگهزراوهت: دامهبابه ب. بواری
  .وهۆكییانهرناوه یپكھاتهبه

 ین)،ثرتوژان (المبحوبه رسهله وهبینتهده یدانیمه روشونیله كات: خۆی ج. بواری
 كوردستان رمیھه كوردیی یاندنیراگه رتوژانبهكه یكراوهگریمانه ماوه وئه واته
  ).٢٠١٩ی (سا ئستایه واقیعی واكه نگنن،سهدهھه

 شونی آلمبه كوردستاندا، رمیھهله كوردییه یاندنیراگه شون: تاووتوكردنی د. بواری
  .رمهھه یوهرهدهو وهناوه رتوژان،به ژیانی

  .كهوهتوژینه یمشتهوڵ :كۆمه١-٩
 كوردستاندا. رمیھهله كوردی یاندنیراگهله بریتییه ،یهوهتوژینه مئه یكۆمه

 كیهژماره و،)ـیهةیقصدة (عین مشته ویسته یشی،كه)ـه(سامپ مشتهبه تبارهسه
 رووناكبیران)ـیو كانتییهآلیهكۆمهومرۆیی زانسته بواری كادیمستانیی (ئهردوبژاردهھهله

  كوردستان. رمیھه یوهرهدهو وهناوهله كوردن
  :بۆ وهتهرگهده شیهدوبژارده مئه ستنیشانكردنیده ھۆكاری
 واپویستو جددین و ڵقوكه راپرسییه كانیپرسیارهو گهبرو ،كهوهتوژینه تیأ. بابه

 وهبارهله ئاگایانبهوزمون ئهبهوزا شاره كانیخهو) ةخب(ن بژارده بۆچونی كاتده
  .گشتی كیخه كنه بكرن،پوانه دواتریشو ربگیرێ،وه

 مبه متركه كوردی، زمانیبه یاندنداراگه بواری كانیوهتوژینهله یهدوبژارده مب. ئه
  .كراوهربارهده یانوهتوژینه وهكهیهبهو جۆره

  .پشو كانیوه:توژینه١- ١٠
 وهدیكه رانیتوژه نالیهله پشتركه نمایش بكرن، وانهتوژینه وئه پویسته دا،لره
 رسهله دواتر كچۆن،وه نجامدراون،ئه جیاواز ئاستی رسهلهو تهبابه مبه تبارهسه
 بده آلمراوردبكرن. بهبه دایهوهتوژینه مئهڵ گهله دیاریكراو ركیپوه ندجه مایبنه
 یاندنیی "راگهربارهده زانستییان كییهوهتوژینه ھیچ رانتوژهكه ،وهرونبكرته وهئه

  وت.كهستنهده تر زمانكی ھیچبهنهوكوردی  زمانیبهنه كوردستان رمیھهنیشتمانی" له
  .كانزاراوهومك چه :دیاریكردنی١- ١١
 كهوهتوژینه نو كانیكارھاتوهبه زۆرو كیرهسه زاراوهومك چه مانای دا،رهوهته مله
  كرن:دیاریده ھاتون، دالره یوهئه كوه كانییانستهبهمهو ،وهكرنهروندهو

 ،ژینگهله دیاریكراو تكیبابهوبونی ئامراز، پرس و ان ئاستتا شون، ج، یا: وأ. پگه
  كی دیاریكراودا.یان كۆمه



  

 185 
 

 بیستراو، (نوسراو، ئامرازه كۆیكه یاندن،راگه یزراوهدامهله یاندن: بریتییهب. راگه
 شوازیوزمان به جیاواز یامیپهو خۆبگرێ،له كانتی)ـیهآلیهكۆمه لیكترۆنی،ئه بینراو،
  .وهبآلوبكاته جیاواز ئاستی رسهلهوجیاواز 
 بینراو، بیستراو، یاندنی (نوسراو،راگه یزراوهدامهله ستبهنیشتمانی: مه یاندنیج. راگه

  ورد كییهشوهبهكه ،تی)ـیهآلیهكۆمهو لیكترۆنی،ئه
 یی،پیشه وردی چاودریی ژرله نیشتمانی، رۆشنی گوتاركیبه بۆدانراو، پالنو
 و وهبآلوكردنهوخش په رسهكارله وهنیشتمانییه ریگهپیشه كییهستهده یرگهلهو

 كانیانرۆكهناوه واكه كات،دهنیشتمانییانه یامهپه وئه موھه رباسیبه ھنانهو وروژاندن
گشتی  ندییوهرژهبهوسود به ریبھاوته كانیجیاوازه تهبابهوپرس ودۆز له بریتیین

  نیشتمانی.و
 تیحكومه آلتیسهنوده وتهكهده ،جوگرافیاییه كییهكوردستان: ناوچه رمید. ھه

 نالیهلهوعیراق،  كۆماری یچوهله ییهفیدرا حوكمی نیخاوه كوردستان، رمیھه
 دانیپدانراوه عیراق، ییمیشهھه ستوریده قیدهبه ستنپشتبهبه وهعیراقه تیحكومه
    ).٢٠٠٥عیراق،  ییمیشهھه ستوریده )ی١١٣ی ((ماده
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  كهوهتوژینه یم: تیۆرینامهدووه
  
  تگوزاریی گشتی:یاندنی خزمهی راگهپناسهومك : چه٢-١
 كه یهیاندنهو راگه)، ئهPublic service mediaتگوزاریی گشتی (یاندنی خزمهراگه 

پناو و لهوهكهن خهالیهكرت لهده ڵۆكۆنتر وكرپشتیوانیی دارایی دهوزرێ مهداده
رگرانیان وهزانیاریی به كه پالنیان بۆ دانراوه وجۆرك دیزاین كراون. بهكیشدایهخه
 UNESCOن. ركخراوی ش بكهشكهھا خۆشبارییان پروهھه ونیان بكهردهروهن، پهبده

خشی : پهیهمجۆرهبه كه تگوزاریی گشتیی كردووهخشی خزمهكی بۆ پهیهپناسه
ن سیستمی الیهله وكرتك دهبۆ خه ی كهخشهو پهله تگوزاریی گشتیی بریتیهخزمه

 بازرگانییههن خشهپه جۆره مكرت. ئهپشتیوانیی دارایی دهو كرێده ڵۆكۆنتر وهگشتییشه
 دوورهبهو كرت. ئازادكداریی دهمو وهتههون دهالیهواوییش لهتهبهنهو

خشی ی پهگهركانیش. لهبازرگانییه گوشاری ھزهو ردانی سیاسییستتوهدهله
 درێزانیارییان پدهو كرنكرن، فردهده ردهروه، ھاووآلتیان پهوهتگوزارییهخزمه

كانی، پرۆگرامهنگیی لههرمهیی، ھهكرت. كاتك فرهش دهھا خۆشبارییان پشكهروهھهو
تیی بۆ فافیهھا شهروهھهو كی باشی داراییكانی، پشتیوانییهتهبابهو خۆیی گوتارربهسه

ردی بهتوانت ببت بهتگوزاریی گشتی دهخشی خزمهپه و كاتهر بكرت، ئهمسۆگه
  ).Banerjee & Seneviratne, 2006ی دیموكراسیی (غهبنا

زرن مهداده ی یاساوهگهرزۆریی له تگوزاریی گشتیی، بهیاندنی خزمهی راگهجۆره مئه 
كات. دهوكار برتدهوهربه ڵم كۆمهرجهبۆ قازانجیی سه وخۆنربهآلم حزبیی نیین، سهبه

ووی رلهو باش پشتیوانیی كراو ھزتگوزاریی گشتیی بهخزمه نکیاندیبوونی راگه
 وهسترتهبهش دهوهھا بهروهھهو كانندیموكراته گهی كۆمهردی بناغه، بهوهداراییه

وی هی راسترمی باكی كهیه، رادهیهنووسیی ھهئازادیی رۆژنامهكی زیاتر لهیهادهركه
ۆدا، مرمی ئهردهسه. لهیهییش ھهندهكردنكی باشتری گهۆۆنترھا كروهھهو وهتوندر

جیھاندا، ئامزیش له كینهو گوتاری رقو ی ساختهواربآلوبوونی ھهبهو زیادبوون ڵگهله
موو كاتك ھهزانیاریی، لهوڵواپكراوی ھه متمانهو خۆربهكی سهیهرچاوهبوونی سه

  ).EBU, 2018( زیاتر گرنگه
تگوزاریی خشی خزمهتیی پههرمان رۆحی بنهتگوزاریی گشتی، ھهیاندنی خزمهراگه 

كانی هناكهخشت بهبهده و توانایهئهكه ی زیاترهوهآلم ئهبه یهگشتیی ھه
 ، واتا جگهوهیاندنیی تریشهكۆی راگهی سهگهری لهوهتگوزاریی گشتی بۆ ئهخزمه

یاندنی می راگهردهسهرگران. لهوهنن بهیهكانیان بگهیامهخش، پهنی پهكاهناكهله
 ڤزیۆنهلهتهو كانی رادیۆهناكه ڵگهریب لهیاندن ھاوتهكۆكانی راگهنودا، سه
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تگوزاریی گشتی كانی خزمهیاندنییهراگه هنایان بۆ كههو ھهئهو وتوونپشكه
ری رتاسهسهۆ لهمریاندنی گشتی. ئهكۆی راگهسهی فرهزراوههدامببن بهتا خساندووهره

م ئه ڵگهن بۆ گونجان لهكهتگوزاریی گشتی كاردهخشی خزمهكانی پههنادنیادا كه
  ).Public Media Alliance, 2017( یهیاندندا ھهجیھانی راگه ی لهانكارییانهگۆر

  یان نیشتمانی: تگوزاریی گشتییاندنی خزمه: راگه٢-٢
 وهتگوزاریی گشتی، بۆ ئهخشی خزمهجیھانی رۆژئاوادا، په له كردنشهگهو دانرھهسه 

ندیی گشتیی وهرژهبهر بهرامبهكانی بهركهئهو ندییی كرد تا پابهشهگهو ئارا ھاته
قی نیشتمانیی، دهله وهئكیدكردنهكانی جیھان، تهی رووداوهك رووماج بكات، وهجببه

كردنی شهھا بانگهروهھهو نكی بالیهرییهگهكانی رۆژنامهستانداردهندبوون بهپابه
  ).Brevini, 2015كان (مینهگرووپی كه

خشی دواترییش پهو خشی رادیۆییی پهگهرنھا لهتهی كهمهردهو سهجاران، ئه 
پی  یهۆسهو پركرا، ئهھاووآلتیان دهش بههتگوزاریی گشتیی پشكڤزیۆنیی خزمهلهته
كان زانیارییهو یامپه وهخشهی پهگهرله تگوزاریی گشتی)، چونكهخشی خزمهووترا (پهده
كانی وتنهپشكهو رنتدانی ئینتهرھهسه ڵگهآلم لهھاووآلتیان، بهیشتن بهگهده
بۆ  ی كهئۆنالینانه ئامرازهو و پالتفۆرمنی ئهزۆربووو یاندنییلۆجیای نوی راگهكنهته

خشی نھا پهته كهۆسهھنرن، پركاردهتگوزاریی گشتیی بهشكردنی خزمهپشكه
تگوزاریی یاندنی خزمهیاندن یان راگهبۆ (راگه اوهش گۆركهمكهئستا چهو اندووهرتپه

  ).Public Media Alliance, 2017گشتی) (
-Public Service Broadcastingتگوزاریی گشتی (خشی خزمه، پهوهمژووییه وویرله 

PSBزكردنی بهبۆ به بووهلتوریی ھهكهو ییردهروهركی په) ئهشداریی ھاووآلتیان لهھ 
خشی ر سیستمكی پهھهكه وهبھنینهربیوه و راستیهئه دا گرنگیشهدا. لرهگهكۆمه
 ریتهنهو لتوری، مژووییكه جیاوازهو ما دیاریكراوی بنهگورهشتی بهتگوزاریی گخزمه

  ).Brevini, 2015( ی كردووهشه، گهزراوهی تیدا دامهیهوهتهو نهكانی ئهسیاسییه
 ڵیان ساتگوزاریی گشتی، بۆ دهخشی خزمهكانی پهزراوهندنی دامهسهشهگهو دانرھهسه 

كی وا رۆو ركوروپا. ئهی وآلتانی رۆژئاوای ئهژیانی دیموكراتیانهله كی دیاری بینیرۆ
ر سهئكیدیان لهته وروپاوهكی ئهیهزراوهموو دامهن ھهالیهلها كهان گریرچاوبهو دیار

تگوزاریی خشی خزمهی پهزراوه). دیارترین دامهBrevini, 2015دانیان پدانرا (و وهكرایه
ی تشرینی ١٨له كه ریتانیی)یهخشی به(كۆمپانیای په BBCھاندا، كۆمپانیای جیگشتی له

نگی دروستكردنی رانی پشهوهو پیشهن كارگهخاوهن گرووپك لهالیهله ١٩٢٢می كهیه
ی ١٤ ش لهی رادیۆكهخشی رۆژانهزراوپهنویاندا ماركۆنی، دامهل، لهئامری بته
  ستی پكرد.ن دهندهله له وهه-ی ماركۆنیما له ڵسامان می ھهتشرینی دووه
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رمی ھهت لهسمیی حكومهرهو خشی گشتییپهو ی چاپكراونای كهمانهدوای نه 
ك ن وهگركی گرنگ دهكان) رۆكان (وبسایتهلیكترۆنییهئه هرپهكوردستاندا، ئستا ما

رم. تی ھهكانی حكوومهتهزارهو وه رمانگهفهو زگادامودهی سمیی بۆ زۆربهیاندنی رهراگه
ی وهربهن كهحكومیانه زراوهو دامهی ئهوهنگدانهرهو سمینی رهرپهما انهرپهو مائه
ی وانهتی ئهتایبهشكیان، بهآلم بهن، بهكهپشتیوانیی داراییان بۆ دابین دهو نبهده
كانی خۆیاندا، واتا بوارهنگوزاریی گشتین، لهی خزمهرمانگهفهو راوهزدامهر بهسهكه
 نكهھاووآلتیان ده تگوزاریی گشتیی پویست به، خزمهكهرمانگهپی پسپۆریی كاری فهبه
یاندنیی كی راگهیهزراوهبوونی دامهرباری نهكوردستاندا، سهله خشن.بهزانیارییان پدهو

كانن، حزبهر بهیان سهزۆربهیاندنیی كهكانی تری راگههناشتییش، كهتگوزاریی گخزمه
تگوزاریی یاندنی خزمهخش یان راگهی پهھاوشوهو وهنهبكهپر و بۆشاییهئه یانتوانیوهنه

ی شدا زۆربهوهئه ڵگهآلم لهن، بهش بكهتگوزاریی پشكهخزمه ونگشتیی كار بكه
یاندنی نیشتمانیی كی راگهزگایهزراندنی دهدامهكه پیانوایه وهوژینهم ترتوژانی ئهبه

ك ھۆكار ر كۆمهبهرمی كوردستان لهبۆ ھه و زۆر پویستیشهیهخی ھهزۆر بایه كاركه
بۆ  ، پویستهیاندنهكی راگه، پویستییهكی نیشتمانییهپویستییه گرنگترینیان چونكه كه

 نگیرھهھا پویستیی فهروهھهو ییهوهتهكی نهی، پویستییهندهی گهوهنهووررووبه
شی به وانهش  (بریشی نیشتمانیئاساو قامگیریی سیاسییبۆ سه شهیپویستو لتوورییهكهو

  م).سیه
ركرد )ی ده١١( یاسای ژماره ٢٠١٣ی مانی كوردستان سارله، پهوهووی یاساییشهرله 

وتنی ستكهده م یاسایهرمی كوردستان. ئهھهوتنی زانیاریی لهسكهمافی دهبه تهتایبهكه
  :میدا ھاتووهی چوارهمادده و لهك مافك بۆ ھاووآلتیان داناوهزانیاریی وه

ستھنانی دهبهو وی مافی ئاگاداربوونعنهسك چ سروشتی بت یان مهموو كه"ھه 
كات زگاكان داوای دهدامودهله كه یهی ھهو دۆكیۆمنتانهك لهیهانهند دچهو زانیاری

 مانیرلهركخراون" (په م یاسایه) ئه١٤ی (ی ماددهگورهبهی كهزانیارییانهر لهدهبه
  ).٢٠١٣كوردستان، 

  تگوزاریی گشتی:یاندنی خزمهكانی راگهركه: ئه٢-٣
دیبھنن رج بهیاندن، س مهی راگهنارانی كهبهوهربهر یان خشكهر پهسهله پویسته 

 یهوهمیان ئهكهتگوزاریی گشتی پۆلن بكرن، یهخشی خزمهیاندنی یان پهك راگهتاكو وه
كانی تری هناكان یان كهبازرگانییه هناكه ی جیاواز بت لهكهستهبهمهو ئامانج

خشین، زانیاریی بهی بریتی بت لهكهركهئه میان، پویستهدووهیاندن. پانی راگههگۆر
ی جۆری جیاوازی گهرب لهدهشكردنی خۆشباری، كهپشكهو كردنردهروهپه
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سك موو كهبۆ ھه كه یهوهمیشیان ئهسیهو دییبھنرتبه ركهم ئهئه وهكانهپرۆگرامه
  ).Bora, 2018, p. 12كارھنان (ایی بت بۆ بهخۆربه
خشی كانی پهركهئهشك لهبه وهن خۆیهالیه)، له٢٠٠٠وروپا (نی ئهنجومهئه 

 ,Nissenوو (رتهخراونه وهخوارهك لهوه ستنیشان كردوووهتگوزاریی گشتیی دهخزمه
2006:(  

 هران، داھنهییمای فرهر بنهسهكان لهمھنانی پرۆگرامهرھهی بهۆسهپشخستنی پر -
ی وهبئه وهكوالتییهو رزی ئیتیكیستانداردی به ڵگهكۆكیشبن له پویستهجیاوازیش كهو

  قوربانیی. دیھنانی كوالتی بكاتهبۆ به كانی ھزی بازارهوھه
 كانندییهوهرژهتكردنی بهخزمهو ی پرۆگرامركخستنی خشتهو پدانشهبۆ گه -
خكی مان كاتیشدا بایهھهله وككی فراوانتری خهیهخ بۆ رژهجی بایهكانی تهبابهو

  كان.مینهكهو بچوك كانی گرووپهپویستییهرچاو بدا بهبه
رچاوی كی بهیهكرن رژهم دهراھهی فهو پرۆگرامانهئهر بكات كهمسۆگه وهئه -

می تری رھه، دراماو بهوهانهكانی گرلمهتیش فیتایبهخۆبگرت، بهن لهسهمی رهرھهبهله
خۆ ربهری سهمھنهرھهبه رچاو بگیرت كهبهش لهوهھا پویستیی ئهروه. ھهرانهداھنه

  مادا.ری سینهسكته ڵگهھارییكارییش بكات لهو نگییماھهھهو كاربھنتبه
مكردنی راھهی فهگهراوانتر بكات لهگوگران فرو رانم بینهردهی بهتا بتوانت بژارده -

دابین  وهكانهبازرگانییه رهخشكهن پهالیهزۆریی لهبه تگوزاریی پرۆگرام كهخزمه
  كرن.ده
ی جیاوازیی ی بیرۆكهوهنگدانهره تگوزاریی گشتیی پویستهیاندنی خزمهراگه -

رچاوگرتنی بهله ڵگهدا لهگهكۆمهناو كان بت لهئاینییه و بۆچوونهفییانهلسهفه
كانی نو ندییهیوهھزكردنی پهبهو ییلبوردهو یشنك تگهیهوكردنی لهپتهو ھزكردنبه
  كاندا.جیاوازه نگهرھهو فهوهتهنه فره گهكۆمهك لهخه

شداربت به تگوزاریی گشتیی چاالكانهخشی خزمهر پهسهله ھا پویستیشهروهھه -
  نگیی.  رھهپووری فهلهكهو ییوهتهی مۆزاییكی نهوهبآلوكردنهو پزانینله
و ك كشهووی كۆمهرآلم ھشتا رووبهكرت، بهدارایی دهی گشتیدا پشتیوانیی بودجه و لهسمییهكی رهیاندنییهتگوزاریی گشتی، زیاتر راگهیاندنی خزمهراگه ندهرچهھه  تگوزاریی گشتی:یاندنی خزمهم راگهردهكانی بهنگه: ئاسته٢-٤ تگوزاریی یاندنی خزمهر راگهسهپی راپۆرتك لهكانی. بهكارهله وهبتهنگ دهئاسته و ) پشتیوانیی داراییی بۆ دابینكردووهOpen Societyی (زراوهدامه گشتی كه وو رتهخراوه وه)، ئهSteenfadt et al., 2011، ()ه?Future or Funeralی (كهناونیشانه ھشتا  كه یهوهم ھۆكار ئهكه. یهیهوروپا ھهئهتگوزاریی گشتیدا لهیاندنی خزمهراگه ی لهیرانهو قهی دروستبوونی ئهمایه تهن بوونهكیی ھهرهس ھۆكاری سه كه
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رابردوو و ی كۆنوهبیركردنهمای ر بنهسهتگوزاریی گشتیی لهیاندنی خزمهراگه یاندنی كی راگهزیادبوونی كبر له میشان بریتیهخرێ. ھۆكاری دووهركدهو برێدهوهربه مبوونی ویستی ھاووآلتیان كهو زینریشیدا دابهرامبهبهلهو ترتی تایبهكۆمپانیاكانی كه تگوزاریی گشتی. ھۆكاری یاندنی خزمهراگهكانی یاندنییهراگه قهین)ی دهدان (كربۆ پاره كان تهحكومهندێ لهھه كه یهوه، ئهی پدراوهدا ئاماژهكهاپۆرتهرله میش كهسیه خشی ر پهسهست بھنن بهدهی زیاتر بهۆن كۆنتردهدهووآلتان ھهندێ لهھهله ندین ) چهEFJ, 2017كیاندا (یهوهتوژینه) لهEUBوروپا، (رانی ئهخشكهكتیی پهیه   ).Steenfadt et al., 2011ی نودا خۆی بگونجنت (ژینگه ڵگهی ئاسانتر لهوهنن بۆ ئهخسهی بارودۆخك بروهبری ئهتگوزاریی گشتی لهخزمه یاندنی م راگهردهبهن لهكهست دروست دهربهبه كه ست نیشان كردووهنگارییان دهئا ی بتوانن وهكان بۆ ئهتازه یاندنییهكۆ راگهسهو ن بۆ پالتفۆرمرخان بكهی زیاتر تهبودجهو ب داھاتتگوزاریی گشتیی دهخشی خزمهكانی پهزراوهن دامهگوشاری ئابووری: خاوه -   ن:مانهتگوزاریی گشتی. گرنگترینیان ئهخزمه داھاتی گشتیی ی لهیهو بودجهئه وهرباری ئهآلم سه، بهوهندیدا بمننهیوهپهله كرت ده مان شوهھه. گوشاری ئابووریی بهوهتهمكراوهكهو گرن، گوشراوهریدهوه ی كهرچاوهسهپش كه ترسیی تر دنهمهمدا، ردهیاندنی سهنگاریی راگهئا ی پرژینگهله -  ن. كهیاندنیی دابین دهقی راگهدهو ڵواھه بت كهھه وانهر ئهسهشوازی تر لهبه . بوونی سیستمكی یهی ساختهواھهو كانهتحایاندنیی شایهقی راگهدهو ڤیدیۆ زیاتر ، كهپویسته وهرانهركاربهن بهالیهمھنراو لهرھهقی بهده وردبینییكردن له ر خرا ھهو ھنرنمدهرھهبه وهكهرهی مۆبایلی زیگهرله كه یهقانهو دهست لی ئهبهمه ر تویتهو یسبووككانی فههتۆر، لهمشتومر یان رووداوكی پر لهپهكی بهوادوای ھه بۆ خرا وردبینییكردن  یهوتوو ھهپشكهكنیكی . ئستا تهرچاو گیراوهبهی لهكهگرنگییهو پویست زانراوهبۆ وردبینییكردن زۆركات به وجۆره. بوونی سیستمكی لهوهبنهبآلوده كانیش قامگیرهسه دیموكراتییه گهت كۆمهنانهو تهزیاتر كاركی قورسه ی ساختهواھه   ن.كرده ئاماده وهتییهآلیهیاندنی كۆمهكانی راگههرانی تۆركارھنهن بهالیهلهڤیدیۆكان كه له ست نقهئهی بهساختانه هواو ھهھۆی ئهبه وهسییهتری مهخانه ونهبكه نگهره خرایی زۆر بهتی كهآلیهیاندنی كۆمهكانی راگههر تۆرسهله وهكرنهبآلودهو كرندروستده كان خشهنی پهخاوهنھا ته، بهی پدراوهدا ئاماژهكهراپۆرته ك لهگوشاری سیاسی: وه-  ). Dunlop, 2017; EFJ, 2017( وهبنهبآلوده ندا، نگاریا، پۆلهكو ھهندین وآلتی وهچهنووسان لهكو رۆژنامه، بهوهدووچاری گوشار نابنه   ت.ین ناكرربرئازادیی راده وبۆچوونی فره رز له جۆرك كه، بهوهكانیانهتهن حكومهالیهله وهبنهووی گوشاری جیاواز دهرتوركیاش رووبه
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كانی هنان كهالیهلهایی كهكی خۆریهشوهكان بهرمیهھه هوام بوونی ھهراھهفه كه وهنهكهكان وا بیردههلۆكا ر): رۆژنامهیاندنی ركابهكان (راگهن رۆژنامهخاوه گوشاری . ر بوونیانبۆ سه ترسییهترین مهورهھنرن، گهم دهرھهبه وهتگوزارییهخشی خزمهپه ی ناكانی كهنهی خاوهجۆرك زۆربهن، بهكان تكهی رۆژنامهرۆو ڤزیۆنلهی تهرۆ ر سهھنن لهم دهرھهرمیی بهیی ھهواڤیدیۆی ھه وقتگوزاریی گشتی، دهخشی خزمهپه كانی ی پویستییهوهووبوونهرش رووبهمهئه، كهوهنهكهكان بآلوی دهیشنهپلیكهو ئهرپهما م ردهی بهنگانهئاستهو و گرفتوتوو ئهوروپاو جیھانی پشكهوآلتانی ئه ر لهگهئه  ).Dunlop, 2017; EFJ, 2017(ڵی لۆكاینی رۆژنامهبۆ كر رهكاربهبه و دیموكراسی، رهدان بهوهقۆناغی گواستنه ی لهتانهو وآلئه ووآلتانی جیھانی س وا لهبت، ئهتگوزاریی گشتی) ھهخشی خزمهتگوزاریی گشتی (پهیاندنی خزمهراگه ھشتا رمی كوردستانیشدا كهی ھهوهكو ئهكی وهیهگهكۆمهكان زیاترن. لهنگهئاسته وآلتانی ی لهیهو شوهبه تگوزاریی گشتیی نییهخزمهت بهیاندنكی گشتیی تایبهراگه كدا حاشبت یان لهر ھهگهوا ئه، ئهنیشتمانیی نییهیاندنكی ن، یان راگهتردا ھه دا یهوهم توژینهمی ئهشی سیهبهی لهمی راپرسییهو فۆرنجامی ئهپی ئهبه  كان زیاترن. نگهئاسته وزرت، گرفتدابمه و جۆرهیاندنكی لهر راگهگهئه یاندنكاری راگهو كادیمیسانی ئههكرتوژان كهزۆری به رهی ھهوو، زۆربهرتهخراوه زراندنی م دامهردهبهنگ لهدیارترین ئاسته رۆشنبیرانن، پیانوایهو زموونئهبه ندیی وهرژهبوونی بهزا له تگوزاریی گشتی یان نیشتمانیی، بریتییهیاندنكی خزمهراگه تگوزاریی شكردنی خزمهپشكه ر بهرامبهبه باكیان نییه ك بۆیهندیی گشتیی خهوهرژهبه ك لهن وهكهتیی خۆیان دهندیی تایبهوهرژهۆیشتووان كار بۆ بهسترده وستدهیاربهبر وستاندهكاربه یههوست لی ئهبهمه ندیی گشتیی، كهوهرژهر بهسهت بهتایبه و نیشتمان. وهتهی نهكانر بنیاتنانی پایهسهھاووآلتیان یاخود كاركردن لهگشتیی به بوونی گوتاركی قامگیریی سیاسی)، نهنگی سیاسی (ناسهئاسته مان شوهھهبه بوون، دیارترین یی نهزراوهھا دامهروهھهو نگی ئایدیۆلۆژیكگرتووی نیشتمانیی، ئاستهیه م هردبهن لهكهو كۆسپ دروستدهرتوژان كشهبۆچوونی به ن كهنگانهو ئاستهئه     نیشتمانی. وتگوزاریی گشتییاندنی خزمهراگه
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  كهوهتوژینه یم: پراكتیكنامهسیه
  
 كانییان، لهآلمهداتاكردنى وهبه ورتوژانر بهسهبه كهشكردنى فۆرمی راپرسییهپاش دابه 

، كهراپرسییهكانى ناو گهندیى برتمهتایبه وندىپى ریزبه به وكدایهند خشتهچه
ندی) بهدی، پلهی سه، رژهوهبونه(دوباره ك لهریهى ھهچوارچوه كان لهنجامهئه
  ن:كهده نجامانهو ئهبۆ ئه ی زانستییانهران شرۆڤهو، دواتریش توژهرخرنهده
  
  .سیكهم: زانیاریی تاكهكهری یهوه: ته٣-١
 وزی (نر)نگهره كان لهرتوژهی بهزۆربه ، كهوهنهكهرونده وهكان ئهنجامهئه :زگه. ره١

ندیی ریزبه م) ھاتون لهى دوه(پله به و)نوانیتریش (مىئه و،م)یان گرتوهكهى یه(پله
  كاندا.رهگهئه
رتوژان ى بهزۆرینه ی، كهوهبۆ ئه یهش، ئاماژهنجامهم ئهئه واریی:. ئاستى خونده٢
ی وانامهگرانی بروانیش ھهم دن، دوای ئهكهى یهپله به ور)نی (ماستهوانامهگری برهھ

  یی) ھاتون.(ئاماده وندی)ی (ناوهوانامهردو برگرانی ھهشدا ھهدواپله (دكتۆرا) دن، له
  
یاندنی "راگهوتنی ركهكانی دهوئاماژه رمی كوردستانم: واقیعی ھهری دوهوه: ته٣-٢

  نیشتمانی"
 رتوژان لهى بهكان، زۆرینهنجامهپى ئه به كان:جیاوازه نیشتمانییكردن"ـی بوارههب". ١

 به وكهكان، ھهجیاوازه نیشتمانییكردن"ـی بواره"به( كه مدا پیانوایهكهی یهپله
ویش )، دوای ئه.ڵتاكو كۆمه وسودو قازانجی ندیی نیشتمانیوهرژهی پاراستنی بهئاراسته

، وهتهآلمیانداوهخر) وه(نه به یشی كهوانهم، ئهى دوهپله به ك) ھاتوهیهاده(تار
ی ، كردهیهوهش مانای ئهمهم دن. ئهى سیهپله وبه منكی زۆر كهیهرژه
و وآلتكدا،  ڵر كۆمهھهوله كی گشتییهشوه كان بهجیاوازه نیشتمانییكردن"ـی كایه"به

 وقازانجی گشتی دیی سودجكردنیشی، ھاتنهجبهو، خهوجبایه كاركی پویست
  ).١ى (خشته وانه. بروهوتهكهندی نیشتمانی لدهوهرژهوبه
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 وسودو ندیی نیشتمانیوهرژهپاراستنی به ونیشتمانییكردن""به):١ی(خشته
 ڵكۆمه وقازانجی تاك

 ندیبهپله % وهبونهدوباره  آلموه
 مكهیه ٧٥,٨ ٥٠ به
 مدوه ٢١,٢ ١٤ كیهادهتار
 مسیه ٣ ٢ خرنه

 ١٠٠ ٦٦ كۆی گشتی
  
پى هب یاندنكی نیشتمانی:زراندنی راگهری دامهگهئهو زگاكاننانیشتمانیبونی داموده. ٢

كی یهزراوهدروستكردنی دامهمدا، كهی یهپله رتوژان لهى بهكان، زۆرینهنجامهئه
ر گهواقیعكی دیاریكراودا، ئهلهزانن م) دهسته(كاركی ئه به یاندنی نیشتمانییراگه

 (كاركی یشی بهوانه. ئهزگاكان)، نا نیشتمانی بوونكان (دامودهجیاوازه ی كایهزۆربه
 به كه گرتویانه وانهش ئه، دواپلهمیان گرتوهى دوهبینن پلهك ئاسان)ـی دهیهادهتار

، ناكرت ی كهو راستییهر ئهسهله یهوهختكردنهش جهمهزانن. ئه(كاركی ئاسان)ـی ده
ر سه رییان بۆكاریگهو كارلكو ینكان بكهجیاوازه ماشای بوارهاو تهدابر ونیاته به
 كان)ـدا، كهزراوهنیشتمانییكردنی دامهپرسی (به ت لهتایبه بگرین، بهكتری نادیدهیه
  ). ٢ى (خشته وانهبینین. بركاندا دهبواره كی زۆر لهگردراوییهو ندییوهپه
  

زراندنی ری دامهگهئه وزگاكان):نانیشتمانیبونی داموده٢ی (خشته
  یاندنكی نیشتمانیراگه

 رگهئه
وبونهدوباره

 پله % ه
 مسیه ٣ ٢ ئاسانه

 مدوه ٢٧,٣ ١٨ ك ئاسانهیهادهتار
 مكهیه ٦٩,٧ ٤٦ مهستهئه

 ١٠٠ ٦٦ كۆی گشتی
  
 كان ئاماژهنجامهئه یاندنكی نیشتمانی:زراندنی راگهرم بۆ دامهواقیعی ھهباریی . له٣

رمی كوردستان، بۆ ھه ۆیمرواقیعی ئه، وانیه وایانبررتوژان ىبهزۆربه ن،دهده وهبه
 ، بهم ھاتوهكهی یهپله ش لهمه.ئهبار بتیاندنكی نیشتمانی لهزراندنی راگهدامه
 هیشی بوانه، ئهمى دوهپله) بارهك لهیهاده(تار ش، پیانوایهمهكی نزیك لهیهرژه
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رمی رجی ھهلومهبۆ ھه وهتهرگهش دهمهم. ئهی سیهپله وهتهآلمیان داوهوه ((به
  ).٣ى (خشتهوانهكان تیدا. برنییشتمانییه زراوهمیی دامهبونی یان كهنهوكوردستان، 

  
یاندنكی زراندنی راگهرمی كوردستان، بۆ دامهباریی واقیعی ھهله):٣ی (خشته

  نیشتمانی
 آلموه

وبونهدوباره
 ندیبهپله % ه

 مكهیه ١٠,٦ ٧ به
 مدوه ٤٢,٤ ٢٨ كیهادهتار
 مسیه ٤٧ ٣١ خرنه

 ١٠٠ ٦٦ كۆی گشتی
  
م ئه تگوزاریی گشتی:شكردنی خزمهپشكه ورمھه یاندن لهكانی راگهزراوه. دامه٤

 ، لهكه رایانوایه رگرتوهمیان وهكهی یهپله رتوژان كهى بهخات، زۆرینهریدهده نجامهئه
تگوزاریی گشتی خزمه ك) توانیویانهیهادهیاندن (تاركانی راگهزراوهرمی كوردستان، دامهھه

ن وانهمیش ئهی سیهپله و، مهى دوهخر) پلهآلمی (نهش وهمهن. دوای ئهك بكهخهش بهپشكه
یاندن ندێ ئامرازی راگهكانی ھهراییهبه هوبۆ ھه یهش ئاماژهمه. ئه)ـیههكانیان (بآلمهوه كه

شكردنی پشكه رمی كوردستاندا، لهھه لیكترۆنی)ـی كوردی له(نوسراو، بیستراو، بینراو، ئه
  ).٤ى (خشته وانهیی. برناپیشه وككی ناریهشوه آلم بهتگوزاریی گشتییدا، بهخزمه

  
تگوزاریی شكردنی خزمهپشكه ورمھه یاندن لهكانی راگهزراوه): دامه٤ی (شتهخ

 گشتی
 آلموه

بونهدوباره
 پله % وه

 مسیه ١٠,٦ ٧ به
 مكهیه ٧٢,٧ ٤٨ كیهادهتار
 مدوه ١٦,٧ ١١ خرنه

 ١٠٠ ٦٦ كۆی گشتی
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تگوزاریی شكردنی خزمهكانی پشكهبوارهو رمھه یاندن لهكانی راگهزراوه. دامه٥
مدان، كهی یهپله له رتوژان كهى بهكان، زۆرینهنجامهى ئهگوره به :)(گشتی

بواری له یاندنكانی راگهزراوهرمی كوردستاندا دامهھه ، لهكه بۆچونیانوایه
ویش بواری ن، دوای ئهش بكهتگوزاریی پشكهخزمه وا)ـدا زیاتر توانیویانهشوھه(كه

ندروستی) دن، پاشان (رنونیكردنی ته ومی دوهپله ھاكان) لهكانزا گرانبه و(نرخی دراو
ری رخهش، دهنجامانهم ئه. ئهرگرتوهی وهیی)ـیش دواپلهوهتهلتوری نه(ناساندنی كه

رمی ھه یاندن لهاگهكانی رئامرازه تگوزاریی گشتی لهشكردنی خزمهپشكه ن، كهوهئه
 وانهركخراو. بر ونهالیهمهك ھه، نهسكهرتهبه وكی زۆر سنورداریهادهكوردستاندا، تار

  ).٥ى (خشته
  
 تگوزاریی گشتیخزمه شكردنیكانی پشكهبوارهورمھه یاندن لهكانی راگهزراوه): دامه٥ی (خشته
 ندیبهپله % وهبونهدوباره كانبواره

 مدوه ٦٧,٣ ٣٥ ھاكانكانزا گرانبه ونرخی دراو
  مشتهھه  ٢٣,١  ١٢  خۆراك وللوپهنرخی كه

 مكهیه ٩٠,٤ ٤٧ واشوھهكه
  مشهشه  ٢٦,٩  ١٤  بانورگا وھاتوچۆ

  م/ دیهده  ١٣,٥  ٧  ۆرئاوه وئاو وباكاره
  منۆیه  ٢١,٢  ١١  كانزراوهدامه ورمانگهكاروباری فه

  میهیانزه  ١١,٥  ٦  فركردنی زمان
  موتهحه  ٢٥  ١٣  جوگرافیای نیشتمانی وناساندنی مژو

  مپنجه  ٣٠,٨  ١٦  لتوری نیشتمانیناساندنی كه
  میهدوانزه  ١,١٩  ١  ییوهتهلتوری نهناساندنی كه

  مچواره  ٣٤,٦  ١٨  رنونیكردنی ئاینی
  م/ دیهده  ١٣,٥  ٧  رنونیكردنی یاسایی

  مسیه  ٥٧,٧  ٣٠  ندروستیرنونیكردنی ته
 ١٠٠ ٥٥ كۆی گشتی

  
  

                                                
 یهان (بیشوپی یاریرسپ یآلمهو هبو ك هانیژرتوهو بهنھا بؤ ئهت هاریرسپم هئ یهوهآلمدانهو (ان ی

  ت.یرژیبهك ھیههاردژب هاد لیبو زهھ یبؤ یژرتوهروا بهك) بو، ھیههادڕ(تا



  

 196 
 

پى به یاندنكی نیشتمانی:ی راگهرم، ھاوشوهكانی ھهزراوهكاركردنی دامه. ٦
رم، ھه له، ، واینابینن كهرگرتوهمیان وهكهی یهپله رتوژان كهی بهكان، زۆرینهنجامهئه

یاندنی نیشتمانیی" كی "راگهیهزراوهی دامهتوانیبتی ھاوشوهك یهزراوهھیچ دامه
ش ھاوبۆچونن. ك) ھاوبۆچونن، دواپلهیهادهم (تاری دوهش پلهوه، دوای ئهكاربكات

 ی، لهكهییهپیشه ومانا زانستی یاندنی نیشتمانی" به"راگه ، كهیهوهش واتای ئهمهئه
 وكی دیاریهنی پگهخاوه ببته وبتبونی ھه یتوانیوههرمی كوردستاندا، ھشتا نھه

  ).٦ى (خشته وانهر. بركاریگه
  

یاندنكی ی راگهرم، ھاوشوهكانی ھهزراوه): كاركردنی دامه٦ی (خشته
 نیشتمانی

 ندیبهپله % وهبونهدوباره آلموه
 مكهیه ٧,٦ ٥ به
 مدوه ١٩,٧ ١٣ كیهادهتار
 مكهیه ٧٢,٧ ٤٨ خرنه

 ١٠٠ ٦٦ كۆی گشتی
  
 :)(یاندنكی نیشتمانیی راگهرم، ھاوشوهكانی ھهزراوهكاركردنی دامه. ھۆكاری ٧

، میان گرتوهكهی یهپله رتوژان كهی به، زۆرینهن كهخهریدهكان دهنجامهئه
كانی زراوهكاركردنی دامهھۆكاری  ك) بهخه تگوزاریی گشتی بهشكردنی خزمه(پشكه

 ك لهریهمیشدا ھهی دوهپله ، لهیاندنكی نیشتمانیی راگه، ھاوشوهزاننی دهرمھه
موو بوارك) دن، دواتر ر ھهسهنیشتمانی، كاركردن له وییوهتهكانی (بونیگوتارینهھۆكاره

میان ى سیهرگر) پلهبونی وهجمتمانهی گشتی، بودجه (پشتیوانیكردن له ك لهریهھه
تگوزاریی گشتی، شكردنی خزمهپشكه ، كهوهبته، پتر روندهوهشهمه. لهگرتوه
بۆ  س نیهنھا بهته ش بهمهآلم ئه، بهیاندنی نیشتمانی"ـیهكی دیاری "راگهندییهتمهتایبه

  ).٧ى (خشته وانهرك بنرت. بیهزراوهدامه له و ناوهی ئهوهئه
  
  
  

                                                
 هان (بیشوپی یاریرسپ یآلمهو هبو ك هانیژرتوهو بهنھا بؤ ئهت هاریرسپم هئ یهوهآلمدانهوان ی) ی

  ت.یرژیبهك ھیههاردژب هاد لیبو زهھ یبؤ یژرتوهروا بهك) بو، ھیههادڕ(تا
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یاندنكی ی راگهرم، ھاوشوهكانی ھهزراوهكاركردنی دامه): ھۆكاری ٧ی (خشته
 نیشتمانی

 پله % وهبونهدوباره ھۆكار
ی گشتی پشتیوانیی بودجه له چونكه

 م/ دسیه ٣٠ ٦ كرێ.دارایی ده
 م/ ددوه ٥٥ ١١ .یهنیشتمانی ھه وییوهتهگوتارینهچونكه
ش تگوزاریی گشتیی پشكهخزمه چونكه

 مكهیه ٦٥ ١٣ كا.ك دهخه به
  م/ ددوه ٥٥ ١١  كا.موو بوارك  دهر ھهسهكار له چونكه
  م/ دسیه ٣٠ ٦  .رگرهی وهی متمانهجگه چونكه

  ١٠٠ ١٨ كۆی گشتی
  
م ئه : )(نیشتمانیی" كاریكردوهیاندنی ك "راگهرم، وهھه ی لهیهزراوهو دامه. ئه٨

ك یهزراوهر ھیچ دامهگه، ئهرتوژان رایانوایهی به، زۆرینهوهنهكهرونده وهئه نجامانهئه
ی زراوهوا دامهئه ،یاندنی نیشتمانیی" كاریكردبك "راگهرمی كوردستان وهھه له

ی ، پاشان تۆررگرتوهمی وهكهیهی پله ، كه)ـهKurdsatیاندنیی كوردسات (راگه
ی كوردی وای ھه(تۆر ك لهریه، ھهمی گرتوهی دوه) پلهRudawیاندنیی رووداو (راگه

)KNN) كوردماكس ،(Kurdmax) ت تیڤین ،(Net TVش مه. ئهرگرتوهیان وه)ـیش دواپله
 ویاندنیی كوردسات)راگهی زراوهك جیاوازی (دامهیهادهبۆ شوازی تار وهتهرگهده

تگوزاریی گشتی شكردنی خزمهپشكه ت لهتایبه یاندنیی رووداو)، بهی راگهپاشانیش (تۆر
  ).٨ى (خشته وانهندێ بواری دیاریكراودا. برھه له
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 یهان (بیشوپی یاریرسپ یآلمهو هبو ك هانیژرتوهو بهنھا بؤ ئهت هاریرسپم هئ یهوهآلمدانهو (ان ی

  ت.یرژیبهك ھیههاردژب هاد لیبو زهھ یبؤ یژرتوهروا بهك) بو، ھیههادڕ(تا
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یاندنی نیشتمانیی" ك "راگهرم، وهھه ی لهیهزراوهو دامه): ئه٨ی (خشته
 كاریكردوه

 ندیبهپله % وهبونهدوباره  زراوهدامه
 مپنجه ١٨,٢ ٤ )Kurdistan TVكوردستان تیڤی (

یاندنیی ی راگهزراوهدامه
 مكهیه ٦٨,٢ ١٥ )Kurdsatكوردسات (

 م/ دشهشه ٤,٥ ١ )KNNی كوردی (وای ھهتۆر
یاندنیی نالیا ی راگهزراوهدامه

)NRT( مچواره ٢٧,٣ ٦  
یاندنیی رووداو راگهی تۆر

)Rudaw( مدوه ٤٠,٩ ٩  
  مسیه ٣١,٨ ٧ )K24( ٢٤ی كوردستان زراوهدامه

  م/ دشهشه ٤,٥ ١ )Kurdmaxكوردماكس (
  م/ دشهشه ٤,٥ ١  )Net TVنت تیڤی (
  ١٠٠ ١٨ كۆی گشتی

  
 به :)(نیشتمانییاندنكی ی راگهرم، ھاوشوهكانی ھهزراوهكردنی دامه. ھۆكاری كارنه٩

كردنی بینن، (سیستمی سیاسی) ھۆكاری كارنهرتوژان وایدهى بهكان، زۆرینهنجامهپی ئه
ی پله ، لهرگرتوهمی وهكهى یهپله كه،یاندنكی نیشتمانیی راگهھاوشوه رمهكانی ھهزراوهدامه
ی پله یی) لهپاشان (الوازیی ئاستی پیشه، كان) ھاتوهھا نیشتمانییهی بهوهبونهمیشدا (كادوه

، یهو راستییهی ئهربرش دهمهباریی ئاستی ئابوری) دت. ئهشدا ھۆكاری (نالهدواپله مدا، لهسیه
ی یاندن ھاوشوهكانی راگهكاركردنی ئامرازهو وتنركهر بۆ دهكانی كاریگهھۆكارهكه

 ، لهیهیان ھهی خۆیان رۆبارهقه شیان بهكهریه، ھهو جیاوازن ویاندنكی نیشتمانی زۆرراگه
 ی ھاونیشتمانانمتمانه وانیی وآلت، پاشان برشواحكومر وسیستمی سیاسی وهموشییانهپش ھه

  ).٩ى (خشته وانهیاندنیش. برریی راگهگهنی پیشهروا الیهكان، ھهھا نیشتمانییهبهو
  
  
  
  

                                                
 روا هر) بو، ھیخهان (نیشوپی یاریرسپ یآلمهو هبو ك هانیژرتوهو بهنھا بؤ ئهت هاریرسپم هئ یهوهآلمدانهو
  ت.یرژیبهك ھیههاردژب هاد لیبو زهھ یبؤ یژرتوهب
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ی رم، ھاوشوهكانی ھهزراوهكردنی دامهكارنه):ھۆكاری ٩ی (خشته
 یاندنكی نیشتمانیراگه

 ندیبهپله % وهبونهدوباره ھۆكار
 مكهیه ٧٦,١ ٣٥ سیستمی سیاسی

ھا ی بهوهبونهكا
 مدوه ٦٥,٢ ٣٠ كاننیشتمانییه

 م/ دوتهحه ١٥,٢ ٧ گرفتی یاسایی
 بۆریی له وزۆریی
  مپنجه ٤٣,٥ ٢٠ یاندنداراگه

  مچواره ٤٧,٨ ٢٢ خراپیی دۆخی رۆشنبیری
  م/ دوتهحه ١٥,٢ ٧ لتوریرگریی كه

  م/ دشهشه ١٩,٦ ٩ تیآلیهندی كۆمهكۆتوبه
  مسیه ٦٣ ٢٩ ییالوازیی ئاستی پیشه

باریی ئاستی ناله
  مشتهھه ١٣ ٦ ئابوریی

  م/ دشهشه ١٩,٦ ٩ مویانھه
  ١٠٠ ٤٨ كۆی گشتی

  
رمی كوردستان، یاندنی نیشتمانی" بۆ ھهوپویستیی "راگه خم: بایهری سیهوهته: ٣-٣
  .میردهكانی بهنگهئاستهو
ی نانیشتمانیبونی زۆربه ریگهئهیاندنكی نیشتمانیی، لهزراندنی راگهدامه. ١

ی مدا زۆرینهكهیه یپله ، لهن كهخهردهده وهكان ئهنجامهئه رمدا:ھه كان لهزراوهدامه
كان، "نا زراوهی دامهرمی كوردستاندا، زۆربهھه ر لهگه، ئهرتوژان پیانوایهبه

: (زۆر یاندنی نیشتمانیی"، كاركهكی "راگهزگایهزراندنی دهنیشتمانیی" بوون، دامه
 می دوهپله ) لههیخی ھهك بایهیهادهبینن (تاری وایدهوانهكچۆن ئه)، وهیهخی ھهبایه

ش نجامهم ئهمدا ھاتون. ئهی سیهپله ) لهخی نیه(ھیچ بایه یشی رایانوایهوانهئهو
رمی ۆی ھهمرواقیعی ئه له یاندنكی نیشتمانییهزراندنی راگهبۆ گرنگیی دامه یهئاماژه

ای رره"نانیشتمانی"ـین، سه م وآلتهكانی ئهزراوهی دامهزۆربه ت كهتایبه كوردستاندا، به
  ).١٠ى (خشته وانه. بربگرفت نیهو ش ئاسانم كارهی ئهوهئه
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رینانیشتمانیبونی گهئه یاندنكی نیشتمانیی، لهزراندنی راگهدامه): ١٠ی (خشته
 رمداھه كان لهزراوهی دامهزۆربه

 ندیبهپله % وهبونهدوباره خی بایهراده
 مكهیه ٦٥,٢ ٤٣ یهخی ھهبایهزۆر 
 مدوه ٢٧,٣ ١٨ یهخی ھهك بایهیهادهتار

 مسیه ٧,٦ ٥ خی نیهھیچ بایه
  ١٠٠ ٦٦ كۆی گشتی

  
ھاوآلتییانی ن الیه، لهیاندنكی نیشتمانیزراندنی راگهدامهخزانینی . ئاستی بایه٢

م دن، كهى یهپله به رتوژان كهى بهن، زۆرینهخهریدهده نجامانهم ئهئه :وههرمھه
زراندنی خی دامهك) بایهیهادهرمی كوردستان، (تارھاوآلتییانی ھه پیانوایه

 خهو بایه(ھیچ) ئه ى بۆچونیان وایهوانهكاتكدا ئهله، زاننیاندنكی نیشتمانی دهراگه
م دن. ى سیهپله زانن بهده خهو بایهیشی (زۆر) ئهوانهئه ومى دوهپله نازانن به

گوتاركی  به نهالیهمهیاندنكی ھهراگه ، بۆ پویستیی ھاوآلتییان بهوهتهرگهش دهمهئه
  )١١ى (خشته وانه. بررونی نیشتمانییانه

  
یاندنكی نیشتمانی، راگهزراندنی دامهخزانینی ): ئاستی بایه١١ی (خشته

 وهرمهن ھاوآلتییانی ھهالیهله
 ندیبهپله % وهبونهدوباره رگهئه

 مسیه ١٨,٥ ١٢ زۆر
 مكهیه ٦٠ ٣٩ كیهادهتار

 مدوه ٢١,٥ ١٤ ھیچ
  ١٠٠ ٢٧٠ كۆی گشتی

  
ى گورهبه :یاندنكی نیشتمانیراگه رمی كوردستان بهھهپویستبونی  یراده. ٣

 مدان، بۆچونیانوایهدوه ومكهى یهپله له رتوژان، كهھای بهى رهكان زۆرینهنجامهئه
، یهیاندنكی نیشتمانی ھهراگه رمی كوردستان (زۆر پویستیی، پویستی) بهھه
یسان ش دمهم دن. ئهى سیهپله ) به(ھیچ پویستی پی نیه رایانوایه یشی كهوانهئه
 رمی كورردستانبۆ بارودۆخی ھه یاندنهو راگهخی ئهر بایهسهله یهوهختكردنهجه

  ).١٢ى (خشته وانهھاونیشتمانانی. برو
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یاندنكی راگه رمی كوردستان بهی پویستبونی ھه): راده١٢ی (خشته
 نیشتمانی

 ندیبهپله % وهبونهدوباره ی پویستیراده
 مكهیه ٦٦,٧ ٤٤ پویستی پیهزۆر 

 مدوه ٢٨,٨ ١٩ پویستی پیه
 مچواره ١,٥ ١ نازانم

  مسیه  ٣  ٢  پویستی پی نیه
  مپنجه  ٠  ٠  ھیچ پویستی پی نیه

  ١٠٠ ٦٦ كۆی گشتی
  

كان، نجامهئه :)(یاندنكی نیشتمانیراگه رمی كوردستان بهھهپویستبونی  پاساوی. ٤
 وهئهیاندنكی نیشتمانی، راگه رمی كوردستان بهھهپویستبونی  پاساوی ت بهبارهسه

ی پله له )، كهكی نیشتمانییه، (پویستییهرتوژان پیانوایهى بهن، زۆرینهدهپشانده
، می گرتوهى دووهكان) پلهمو پاساوه(ھهی ویش بژاردهكی نزیك لهیهرژه بهمدان، كهیه

ردو پاساوی شدا ھهدواپله م، لهی سیه) پلهیاندنهكی راگهئینجا (پویستییه
بۆ  یهر ئاماژهش ھهمهھزكردنی ئابوریی) دن. ئهبۆ به ، پویستهكی مرۆییه(پویستییه

 بهی كهكهخه ورمی كوردستانكانی واقیعی ھهدیاره وزۆر پویستییه وخبایه
  ).١٣ی (خشته وانهیاندنكی نیشتمانی. برراگه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 هك لیكیهان یشوپی یاریرسپ یآلمهو هبو ك هانیژرتوهو بهنھا بؤ ئهت هاریرسپم هئ یهوهآلمدانهو 
ك یههاردژب هاد لیبو زهھ یبؤ یژرتوهروا به) بو، ھپییه یستیوپی، پییه یستیوپی(زؤر  یكانهاردژب
  ت.یرژیبهھ
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 یاندنكی نیشتمانیراگه رمی كوردستان به):پاساوی پویستبونی ھه١٣ی(خشته
 ندیبهپله % وهبونهدوباره پاساو

 منۆیه ٢٤,٢ ١٥ بۆ ژیانی رۆژانه پویسته
 مچواره ٣٧,١ ٢٣ یندهی گهوهبونهربۆ روبه پویسته

زۆریی  وھۆی الوازیی متمانه(به یاندنهكی راگهپویستییه
 مسیه ٤٨,٤ ٣٠ است)زانیاریی نار وواھه

  م/ دیهده  ١٧,٧  ١١  كی مرۆییهپویستییه
  م/ دپنجه  ٣٥,٥  ٢٢  ییهوهتهكی نهپویستییه
  مكهیه  ٥٣,٢  ٣٣  كی نیشتمانییهپویستییه
  موتهحه  ٣٢,٣  ٢٠  لتورییهكه ونگیرھهفهكی پویستییه

  مشهشه  ٣٣,٩  ٢١  قامگیریی سیاسیبۆ سه پویسته
  م/ دپنجه  ٣٥,٥  ٢٢  بۆ ئاسایشی نیشتمانی پویسته
  م/ دیهده  ١٧,٧  ١١  ھزكردنی ئابورییبۆ به پویسته

  مشتهھه  ٢٧,٤  ١٧  تییهآلیهكی كۆمهپویستییه
  مدوه  ٥٠  ٣١  مویانھه

  ١٠٠ ٦٣ كۆی گشتی
  
 زراندنیدا لهری دامهگهئه لهیاندنی نیشتمانی"،پشتییكردنی دارایی "راگهپای . رگه٥

م كهی یهپله رتوژان كهھای بهى رهن، زۆرینهكهده وهكان ھما بۆ ئهنجامهئه: )(رمھه
رمی كوردستاندا ھه یاندنی نیشتمانی"له"راگهر گهئه، زاننپویستی ده گرن، بهردهوه

ویش ، دوای ئهپشتیی دارایی بكرتپا وهی گشتی)ـیهی: (بودجهرگه زرا، لهدامه
تی هپاشان (داھاتی مۆم دت، ی دوهپله به )وهكاتهبآلویده كانی كه(داھاتی ركآلمه

. كان) ھاتوهسیاسییه نهالیه وشدا (حزبدواپله م، لهی سیهیاندن) پلهكانی راگههناكه
 كی ئایدۆلۆژیرییهر كاریگهھه له یهگرنگه زراوهو دامهپناو پاراستنی ئهش لهمهئه
دارایی نیشتمانی و ئابوریو ی گشتیبودجه ستن بهپشتبه حزبی، چونكهو سیاسیو

  ).١٤ى (خشته وانه. بریهو پرۆژهئهوتنی ركهكانی سهكییهرهسه رجهمه له ككهیه
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ری گهئه یاندنی نیشتمانی"، لهپشتییكردنی دارایی "راگهی پا): رگه١٤ی(خشته

 رمھه زراندنیدا لهدامه
 پله % وهبونهدوباره رگه

 مكهیه ٨٤,٨ ٥٦ ی گشتیبودجه
 مشهشه ٣ ٢ كانسیاسییه نهالیه وحزب

كانی هناكه تیهداھاتی مۆ
 مسیه ٣٠,٣ ٢٠ یاندنراگه

 كانی كهداھاتی ركآلمه
 مدوه ٤٥,٥ ٣٠  وهكاتهبآلویده

ی كانی كۆمهركخراوه
 مپنجه ١٣,٦ ٩  )NGOنی (دهمه

 مچواره ١٨,٢ ١٢  ترتی تایبهكۆمپانیاكانی كه
  ١٠٠ ٦٦ كۆی گشتی

  
ری گهئه یاندنی نیشتمانی"،لهت بۆدیاریكردنی "راگهسیاسه وبردنوهر. به٦

زانن، پویستی ده رتوژان بهى بهكان، زۆرینهنجامهپى ئهبه :)(رمھه زراندنیدا لهدامه
خۆی ربهكی سهیهستهن (دهالیهزرا، لهرمی كوردستاندا دامهھه یاندنی نیشتمانی"لهر "راگهگهئه

ویش ، دوای ئهم ھاتوهكهی یهپله به تی بۆ دیاریی بكرێ، كهسیاسه وببروهربه وهنیشتمانی)ـیه
 كان)ـیش بهك (حزبهروهم، ھهی سیه، پاشان (ستافی خۆی) پلهرگرتوهمی وهی دوهمان)پله(پارله

و وتنی ئهركهامانجی سهئ ش دیسان بهمه. ئهرگرتوهی وهدواپله رژه ونزمترین ژماره
ر كارتكردنكی ھه ، دور لهوهتی نیشتمانیی خۆیهی تایبهرنامهبه ویامپه به یهیهزراوهدامه

  ).١٥ى (خشته وانهندیی نیشتمانی الیبدات. بروهرژهی بهرراسته له كی، كهرهده
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ری گهئه لهیاندنی نیشتمانی"،"راگه بۆدیاریكردنیت سیاسهو بردنوهر): به١٥ی (خشته

 رمھه له دازراندنیدامه
 ندیبهپله % وهبونهدوباره نالیه
 مشهشه ٣ ٢ رمتیی ھهرۆكایهسه

 مدوه ٣٦,٤ ٢٤  مانپارله
زیران نی وهنجومهئه

 مپنجه ١٢,١ ٨  ت)(حكومه
 مچواره ١٨,٢ ١٢ تی رۆشنبیرییزارهوه

 موتهحه ٠ ٠ كانحزبه
خۆی ربهكی سهیهستهده

 مكهیه ٦٦,٧ ٤٤ نیشتمانی
 مسیه ٢٨,٨ ١٩ ستافی خۆی
  ١٠٠ ٦٦ كۆی گشتی

  
م ئه ر ھاوآلتی:سهی لهكهرییه، كاریگهورمھه یاندنكی نیشتمانی له. بوونی راگه٧

كان، رییهجۆری كاریگه ك لهریهبۆ ھه ، چونكهخۆگرتوهند پرسیاركی لهخۆیدا، چهله پرسیاره
ران روا توژه). ھه، ھیچ وانیه، نازانم، وانیه، وایه(زۆر وایه ری دیاریكراوهپنج ئاستی كاریگه

یاندنی ریی راگهی كاریگهروماكی گشتی یهشوه به و، كهرخستۆته تیان) گوزارشتی تایبه٩(
، بونی وهرتوژانهتروانینی به جیا لهیان بهكهریهن، ئاخۆ ھهكهر ھاوآلتییان دهسهنیشتمانی له

 ب؟ر ھاوآلتی دهسهری لهچ جۆرك كاریگه رمی كوردستان، بهھه یاندنكی نیشتمانی لهراگه
 یاندنكی نیشتمانی بهبونی راگه ی كهرییانهو كاریگهی ئههوپشه، لهریانخستوهكان دهنجامهئه

: (زمانی له ندیی بریتییهبهپی پلهكات، بهر ھاوآلتی دروستیدهسهھز) لهكی (زۆر بهیهشوه
 یاندنهو راگهبونی ئه یشی كهرییانهو كاریگهی ئهوهپشهكچۆن، لهدا). وهی پدهشهگه وپارزده
ن: (ئینتمای مانهندیی ئهبهپی پلهكات، بهر ھاوآلتی دروستیدهسهھز) لهكی (بهیهشوه به

رپرسیارتیی نیشتمانی كا، بهزانینی سیاسی زیاتر ده وكا، ھۆشیاریھزدهنیشتمانی به
دا، ری پدهجۆمهھه وزانیاریی جیاواز وواكا، ھهتی دهآلیهكتی كۆمهتهكا، فری ئهھزدهبه

رتوژان روا، بهكا). ھهدا بۆ دهژیانی رۆژانه ، كارئاسانی لهوهكاتهرزدهئاستی رۆشنبیری به
م كهی یهپله ی (نازانم)ـیان بهكا) بژاردهھزدهر گوزارشتی (توانای ئابوری بهرامبهبه
یاندنی راگه رچاو لهریی بهنی كاریگهكردربۆ چاوه وهنهرگهش، دهنجامانهم ئه. ئهبژاردوهھه

، زمان، ور ھاونیشتمانسهرمی كوردستاندا، لهھه زراندنی لهختی دامهوهساته نیشتمانی له
  ).١٦ى (خشته وانهژیانی. بر وألكۆمه وتواناكانی بۆ خود وئینتما، ھۆشیاریی، زانین
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  ر ھاوآلتیسهی لهكهرییهكاریگهورم، ھه یاندنكی نیشتمانی له): بوونی راگه١٦ی (خشته

  
  رییكاریگه

  ھیچ وانیه  وانیه  نازانم  وایه  زۆر وایه
  دوباره

  وهبونه
  دوباره  پله  %

  وهبونه
  دوباره  پله  %

  وهبونه
  دوباره  پله  %

  وهبونه
  دوباره  پله  %

  وهبونه
  پله  %

ئینتمای نیشتمانی 
  كاھزدهبه

  مپنجه    ٠  مچواره    ١  مسیه    ٥  مكهیه    ٣٧  مدوه    ٢٣
پارزو نی دهزما
  دای پدهشهگه

  م/دچواره    ٠  م/دچواره    ٠  مسیه    ١٠  مدوه    ٢٥  مكهیه    ٣١
ھۆشیاریو زانینی 

  كاسیاسی زیاتر ده
  م/دچواره    ١  م/دچواره    ١  مسیه    ٧  مكهیه    ٣٧  مدوه    ٢٠

رپرسیارتیی به
نیشتمانی 

  كاھزدهبه
  م/دچواره    ٠  م/دچواره    ٠  مسیه    ٧  مكهیه    ٣٣  مدوه    ٢٦

نای ئابوری توا
  كاھزدهبه

  مپنجه    ٣  مچواره    ٥  مكهیه    ٢٨  مدوه    ١٦  مسیه    ١٤
كتی تهفری ئه

  كاتی دهآلیهكۆمه
  م/دچواره    ٣  م/دچواره    ٣  مدوه    ١٤  مكهیه    ٣٣  مسیه    ١٣

واو زانیاریی ھه
جیاوازو 

  داجۆری پدهمهھه
  مپنجه    ٠  مچواره    ٢  مسیه    ٩  مكهیه    ٣٥  مدوه    ٢٠

تی رۆشنبیری ئاس
  وهكاتهرزدهبه

  مپنجه    ٠  مچواره    ٢  مسیه    ١٢  مكهیه    ٣٦  مدوه    ١٦
 كارئاسانی له

دا بۆ ژیانی رۆژانه
  كاده

  م/دچواره    ٢  م/دچواره    ٢  مدوه    ١٤  مكهیه    ٣٥  مسیه    ١٣

      ١٠٠  ٦٦    ١٠٠  ٦٦    ١٠٠  ٦٦    ١٠٠  ٦٦    ١٠٠  ٦٦  گشتی كۆی
 تهبابه ی كوردستان، بهیاندنی نیشتمانیی بۆ كۆمهی گرنگیدانی راگهراده .٨

 ك لهریهبۆ ھه ، چونكهخۆگرتوهند پرسیاركی لهخۆیدا، چهله م پرسیارهئه :)( كانجیاوازه
) ٢٥ن (راروا توژهم). ھهك، كهیهاده: (زۆر، تارخپدان دیاریكراوهكان، س ئاستی بایهتهبابه
، ئاخۆ وهخولنهتگوزاریی گشتیدا دهوری خزمهده له و، كهرتیان خستۆتهتی تایبهبابه
ی یاندنی نیشتمانیی بۆ كۆمهب راگه، دهوهرتوژانهنیگای بهگۆشه جیا لهیان بهكهریهھه

، (زۆر) پویست زانراوه به ی كهتانهو بابهی ئهوهپشه، لهوهرونیانكردۆتهكان نجامهئه  ك گرنگییان پبدات؟یهكوردستان، تا چ راده
پدانی زمان، شهگهو : (پاراستنمانهندییان بریتین لهبهی پلهگورهگرنگییان پبدرت، به
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 ،كان، ژینگهییهندهگهو رپچیی سهوهوبونهرروبهو ، مافی مرۆڤ، چاودركاریردهروهپه
یی، فركردن، ھۆشیاریی یاسایی، وهتهنگی نهرھهسپاندنی دیموكراسی، فهچه
شتوگوزار، واری درین، گهلۆژیا، شونهكنهتهو ری، زانستكسانیی جندهندروستی، یهته

ك) گرنگییان یهاده، (تارپویست زانراوه به یشی كهتانهو بابهی ئهوهپشه... تاد). له
ربردن، سهكاتبه ووا، خۆشباریشوھهن: (كهمانهندییان ئهبهپی پلهبه پبدرت،

 یش كهتهو بابهروا، ئهت). ھهرزش، رگاوبان، چاالكیی حكومهدراو، وه وریت، بازاردابونه
: له نھا بریتییهندیی تهبهپی پلهم) گرنگی پبدرت، به، (كهپویست زانراوه به

ین، بارودۆخی ئستای توانین بده وهشهمهكان). لهسیاسییه نهالیه و(چاالكیی حزب
ژیانی  وخۆ بهراسته ، كهوهنیشتمانییه وزۆر روی گشتی رمی كوردستان لهھه

 ویهھاتو ھهنهژمارهی لهموكورستن، كهیوهپه وهینیانهسبه وۆمرئه ودونی وھاونیشتمانان
 وهكی نیشتمانییانهیهرنامهبه وخشهنه به ، كهی گشتییهكی راژهیاندنتینوی راگه

 ورۆشنبیری وكانی زمانبواره ت بهخی تایبه، بایهووهبآلوبكاته وخشیامی جیاواز پهپه
 ونگكی چاودركاری ھاوسهكۆیهسه كان بدات، ھاوكات ببتهنهالیهمهھه ھۆشیارییه

 وخشپه ك، لهروهكان. ھهییهندهگه وی الدانوهوبونهرروبه ورخستنتی بۆ دهبابه
 و: كاروانهك لی بزاربون، لهخه كه وهوتهدوربكه تانهو بابهی ئهوهبآلوكردنه

  ).١٧ی (خشته وانهكان. برسیاسییه چاالكیی ھزه
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  كانجیاوازه تهبابه ی كوردستان، بهنیشتمانیی بۆ كۆمهیاندنی ی گرنگیدانی راگه): راده١٧ی (خشته

  
  تبابه

  مكه  كیهادهتار  زۆر
  ندیبهپله  %  وهبونهدوباره  ندیبهپله  %  وهبونهدوباره  ندیبهپله  %  وهبونهدوباره

  مسیه    ١١  مكهیه    ٣٦  مدوه    ١٩  ریتدابونه
پاراستنو 

پدانی شهگه
  زمان

  مسیه    ٢  مدوه    ١١  مكهیه    ٥٣

  مسیه    ١  مدوه    ٢٢  مكهیه    ٤٣  فركردن
  مسیه    ٢  مدوه    ١٣  مكهیه    ٥١  ردهروهپه

  مسیه    ٢  مدوه    ١٤  مكهیه    ٥٠  مافی مرۆڤ
سپاندنی چه

  دیموكراسی
  مسیه    ٤  مدوه    ١٦  مكهیه    ٤٦

ھۆشیاریی 
  یاسایی

  مسیه    ٣  مدوه    ٢٠  مكهیه    ٤٣
كسانیی یه

  رییجنده
  مسیه    ١  مدوه    ٢٧  مكهیه    ٣٨

  مسیه    ٩  مكهیه    ٣٧  مدوه    ٢٠  واشوھهكه
  مسیه    ١٢  مكهیه    ٣٤  مدوه    ٢٠  و دراوبازار

نگی رھهفه
  ییوهتهنه

  مسیه    ٣  مدوه    ١٩  مكهیه    ٤٤
  مسیه    ٨  مكهیه    ٣١  مدوه    ٢٧  رگاوبان

  مسیه    ٤  مدوه    ٢٣  مكهیه    ٣٩  ندروستیته
خۆشباریو 

  ربردنسهكاتبه
  مسیه    ٨  مكهیه    ٣٧  مدوه    ٢١

  مسیه    ٢  مدوه    ٣١  مكهیه    ٣٣  مژویی
زانستو 

  لۆژیاكنهته
  مسیه    ٥  مدوه    ٢٤  مكهیه    ٣٧

چاودركاریو 
ی وهوبونهرروبه
رپچیو سه
  كانییهندهگه

  مسیه    ٣  مدوه    ١٦  مكهیه    ٤٧

  مسیه    ٣  مدوه    ٢٨  مكهیه    ٣٥  الوان
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  مسیه    ٣  مدوه    ٣٠  مكهیه    ٣٣  سامانی سروشتی
  مسیه    ٢  مدوه    ١٧  مكهیه    ٤٧  ژینگه

  مسیه    ٣  مكهیه    ٣٤  مدوه    ٢٩  رزشوه
  مسیه    ١٦  مكهیه    ٣٠  مدوه    ٢٠  تچاالكیی حكومه

حزبو چاالكیی 
 نهالیه

  كانسیاسییه
  مكهیه    ٣٧  مدوه    ١٧  مسیه    ١٢

  مسیه    ٦  مدوه    ٢٣  مكهیه    ٣٧  واری درینشونه
  مسیه    ٥  مدوه    ٢٥  مكهیه    ٣٦  شتوگوزارگه

    ١٠٠  ٦٦    ١٠٠  ٦٦    ١٠٠  ٦٦  كۆی گشتی
  
 :)(رمداھه نیشتمانی" لهیاندنی زراندنی "راگهم دامهردهكانی بهنگهدیارترین ئاسته. ٩

زراندنی م دامهردهكانی بهنگهدیارترین ئاسته ت بهبارهكان، سهنجامهپی ئهبه
مدا كهی یهپله له رتوژان كهى به، زۆرینهرمیكوردستانداھه یاندنی نیشتمانی" له"راگه

ندیی گشتییدا)ـیان وهرژهبهر سهت بهندیی تایبهوهرژهبونی بهھاتون، (زا
قامگیریی سیاسی، ناكۆكیی نگی سیاسی (ناسهمیشدا ئاستهی دوهپله ، لهستنیشانكردوهده

، كگرتوی نیشتمانی) ھاتوهبونی گوتاركی یهمیش (نهی سیهپله وكان، ... تاد)حزبه
 وهش ئهمه. ئهریت)ـیان دیاریكردوهلتوری (دابونهنگی كهش ئاستهروا دواپلهھه
 ندییهوهرژهكی زۆر بهیهندازهرمی كوردستاندا، تائهۆی ھهمرواقیعی ئه نت، لهیهگهده

روا كان، ھهنانیشتمانییه وتندیی تایبهوهرژهقوربانیی به تهكان كراونهنیشتمانییه وگشتی
تائستاش گوتاركی  ،وبانینكانیش تهسیاسییه ، ھزهقامگیر نیهدۆخی سیاسی سه

ك ریه، ھهكانی دیكههرمپهای لهتكر ومانهئه ، بۆیهیی نیهكگرتوی نیشتمانی ئامادهیه
یاندنكی زراندنی راگهم دامهردهبهكۆسپ له تهریی خۆی، بونهئاستی كاریگه وبارهقه به

  ).١٨ى (خشته وانهنیشتمانی. بر
  
  
  
 
 
  

                                                
 هك ھیههاردژب هاد لیبو زهھ یبؤ یژرتوهدا، بهاریرسپم هئ یهوهآلمدانهو هلت.یرژیب  
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 یاندنی نیشتمانی" لهزراندنی "راگهم دامهردهكانی بهنگهدیارترین ئاسته): ١٨ی (خشته

 رمداھه
 ندیبهپله % وهبونهدوباره نگئاسته
كان، قهده موكورتی لهنگی یاسایی (بونی كهئاسته

 موتهحه ٤٢,٤ ٢٨ قی پویست)بونی دهنه
 مچواره ٥٧,٦ ٣٨ نگی ئایدۆلۆژیئاسته

ندیی وهرژهر بهسهت بهندیی تایبهوهرژهبهبونی زا
 مكهیه ٨٠,٣ ٥٣ گشتییدا

قامگیریی سیاسی، ناكۆكیی نگی سیاسی (ناسهئاسته
  مدوه ٧٥,٨ ٥٠ كان، ... تاد)حزبه
  م/ دشتهھه ٣٩,٤ ٢٦ نگی ئابوریئاسته
  میهدوانزه ١٥,٢ ١٠ تیآلیهنگی كۆمهئاسته
  منۆیه ٣١,٨ ٢١ نگی)رھه(فهنگی رۆشنبیری ئاسته
  میهسیانزه ١٠,٦ ٧ ریت)لتوری (دابونهنگی كهئاسته
  میهیانزه ١٨,٢ ١٢ بی)زھهئاینزایی (مه ونگی ئاینیئاسته
كانی میی خهبونی یان كهیی (نهگی پیشهئاسته
  م/ دشتهھه ٣٩,٤ ٢٦ زا)شاره

  مشهشه ٤٨,٥ ٣٢ ییوهتهكگرتوی نهبونی گوتاركی یهنه
  مسیه ٦٦,٧ ٤٤ كگرتوی نیشتمانیبونی گوتاركی یهنه

  مپنجه ٥٠ ٣٣ یی)زراوهبون (نادامهیینهزراوهنگی دامهئاسته
  میهده ٢٥,٨ ١٧ ریاندنی ركابهنگی بونی راگهئاسته

 ١٠٠ ٦٦ كۆی گشتی

  نجامرهده* 
 كۆمه ران به، توژهكهنجامی راپرسییهرھنانی ئهدوای ده وكهوهكۆتایی توژینه له
  ن:مانهیشتن، گرنگترینییان ئهنجام گهرهده
رمی كوردستاندا، ھه ی، لهكهییهپیشه ومانا زانستی یاندنی نیشتمانی" به. "راگه١

 ی كهوه. ئهرگهكاری وكی دیاریهنی پگهخاوه ببته وبتبونی ھه یتوانیوهھشتا نه
یاندن (نوسراو، بیستراو، بینراو، ندێ ئامرازی راگهكانی ھهراییهبه هوھهنھا ، تهیشهھه
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تگوزاریی گشتییدا، ندێ خزمهشكردنی ھهپشكه رمدا، لهھه له لیكترۆنی)ـی كوردییهئه
  .نهالیهمهھه وركخراو وییك پیشهسنوردار، نه وكنار وییكی ناپیشهیهشوه آلم بهبه
رمی كوردستاندا، یان ھه یاندنی نیشتمانی" لهزراندنی "راگهمه. ھۆكاری دانه٢

جیاوازن،  ویاندنك، فرهھا راگهی وهرم ھاوشوهكانی ھهزراوهكردنی دامهكارنه
ن، الوازیی كاھا نیشتمانییهی بهوهبونه: (سیستمی سیاسی، كادیارترینییان بریتیین له

  یی).ئاستی پیشه
رمی كوردستاندا ۆی ھهمرواقیعی ئه یاندنكی نیشتمانی لهزراندنی راگه. دامه٣

 م وآلتهكانی ئهزراوهی دامهزۆربه ت كهتایبه ، بهیهتی ھهتایبه وخی زۆربایه
كچۆن، ھاوآلتییانی ه. وبگرفت نیه وش ئاسانم كارهی ئهوهای ئهرره"نانیشتمانی"ـین، سه

  زانن.ده وجۆرهیاندنكی لهزراندنی راگهرم، گرنگیی دامهھه
رمی كوردستاندازۆر ھه یاندنی نیشتمانی" لهی "راگهزراوه. دروستكردنی دامه٤

نی خاوه ، كهیهنهالیهمهیاندنكی ھهراگه ھاوآلتییان پویستییان به ، چونكهپویسته
و رمی كوردستانیش بهكانی پویستبونی ھهبت. پاساوه نی نیشتمانییانهگوتاركی رو

كی ، پویستییهكی نیشتمانییه: (پویستییهوانهجیان، له وجۆرمهھه و، گرنگیاندنهراگه
  ، ... تاد).یاندنهراگه

رمیكوردستاندا ھه یاندنی نیشتمانی" لهزراندنی "راگهم دامهردهكانی بهنگه. ئاسته٥
ندیی گشتییدا، وهرژهر بهسهت بهندیی تایبهوهرژهبونی به: (زاوانهجیاوازن، له وفره

  كگرتوی نیشتمانی، ... تاد).بونی گوتاركی یهنگی سیاسی، نهئاسته
ھز) كی (زۆر بهیهشوه رمی كوردستاندا بهھه یاندنكی نیشتمانی له. بونی راگه٦

دا). ی پدهشهگه وپارز: (زمانی دهوانهكات، لهر ھاوآلتی دروستدهسهری لهیگهكار
كی یهشوه به یاندنهو راگهبونی ئه یشی كهرییانهو كاریگهی ئهوهپشهكچۆن، لهوه

ن: (ئینتمای نیشتمانی مانهندیی ئهبهپی پلهكات، بهر ھاوآلتی دروستیدهسهھز) له(به
كا، ھزدهرپرسیارتیی نیشتمانی بهكا، بهزانینی سیاسی زیاتر ده وكا، ھۆشیاریھزدهبه

دا، ئاستی جۆری پدهمهھه وزانیاریی جیاواز وواكا، ھهتی دهآلیهكتی كۆمهتهفری ئه
  * راسپارده  كا).دا بۆ دهژیانی رۆژانه ، كارئاسانی لهوهكاتهرزدهرۆشنبیری به

كی كارای یهزراوهپناو دروستكردنی دامه، لهونجامانهرهو دهر رۆشنایی ئههبله
  ن: كهشدهك پشكهیهند راسپاردهران چهیاندنیی نیشتمانی"، توژه"راگه

 ومانی كوردستانن پارلهالیهپالنبۆدانراو له وجددی وری روشونی وردبه. گرتنه١
 خۆی نیشتمانی) لهربهكی سهیهستهبۆ پكھنانی (ده وهنهكانددارهیوهپه زراوهدامه

  یاندنكی نیشتمانی. زراندنی راگهكاركردن بۆ دامه وهوشه، لهورمی كوردستانھه
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رمی كوردستان بۆ كانی تری ھهزراوهدامه ویاندنكانی راگههنادانی جددیی كهو. ھه٢
رم، ھه یاندنكی نیشتمانی لهزراندنی راگهتاكو دامه ودام قۆناغهم لهی النیكهوهئه
 تگوزاریی گشتی بهباشترین خزمه وشكردنی زۆرترینبۆ پشكه وهنهبكهكانیان چرهوھه
  پشنیار*   ر.رگوه

  ن:كهران پشنیاردهكانیش، توژهراسپارده ونجامرهوی دهرپاش خستنه
ربازی  آلم به، بهتهم بابهت بهبارهر سهن ھهی زانستی بكهوهرانی تر، توژینه. توژه١

  ی زانستی. دیكه
كانی رنییهنه رییهكاریگه ت بهبارهن سهی زانستی بكهوه، توژینهرانی دیكه. توژه٢

رمی ھه " لهیاندنی نیشتمانیتگوزاریی گشتی"راگهیاندنی خزمهبونی راگهنه
  كوردستاندا.

  )Referencesكان (رچاوهسه* 
  زمانی كوردی: . به١

 .٢٠٠٥عیراق،  ییمیشهھه ستوریده )ی١١٣ی (ماده
وتنی ستكهیاسای مافی ده ٢٠١٣)ی سای ١١( ) یاسای ژماره٢٠١٣مانی كوردستان (رلهپه

-https://www.kurdistan: م لینكهله ستهرده، به]ئۆنآلین[رمی كوردستان، ھهزانیاری له
parliament.org/files/articles/120713023536.pdfككهنیسان  ١٥ردان: وتی سه، ر

٢٠١٩  
  زمانی ئینگلیزی: . به٢

Banerjee, Indrajit and Seneviratne (2006) Public Service Broadcasting in the age of 
globalization. Singapore: Asian Media Information and Communication Centre 
(AMIC) 

Bardoel, Jo and Gregory, F. Lowe (2007) From public service broadcasting to public 
service media: the core challenge. In: Bardoel, Jo and Gregory, F. Lowe (ed.), 
From public service broadcasting to public service media. Goteborg: Nordicom. 

BBC (2017) The history of BBC, [Online], Available from: 
https://www.bbc.com/timelines/zxqc4wx, [Accessed: 16 April 2019] 



  

 212 
 

Bora, Abhijit (2018) Public service broadcasting by radio: challenges ahead, New 
media and mass communication , Vol.1 (2011), pp. 11-21, [Online], Available 
from: 
https://www.researchgate.net/publication/265891000_Public_Service_Broadcas
ting_By_Radio_Challenges_Ahead, [Accessed: 15 April 2019],  

Brevini, Benedetta (2015) Public service and community media, [online], Available 
from: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118767771.wbiedcs045, 
(Accessed: 28 March 2019) 

Collins, Richard (2010) Public service broadcasting: yesterday, today and tomorrow, 
[Online], Available from: 
https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/public-service-
broadcasting-yesterday-today-and-tomorrow/, [Accessed: 13 April 2019] 

Dunlop, Bill (2017) Perfect storm: the multiple challenges facing public service news, 
and why tackling them is vital for democracy. [Online], (2nded), Available from: 
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/EBU-Perfect-
Storm_EN.pdf, [Accessed: 15 April 2019] 

EBU (2018) WHAT IS PUBLIC SERVICE MEDIA? [Online], Available 
from: https://www.ebu.ch/about/public-service-media, (Accessed: 30 March 
2019)

EFJ (2017) Which are the challenges and solutions for public service media? 
[Online], Available from: 
https://europeanjournalists.org/blog/2017/07/05/which-are-the-challenges-and-
solutions-for-public-service-media/ [Accessed: 12 April 2019] 

Hammer, Ferenc and Gulyas, Agnes (2013) Public service media at a crossroads?. In: 
Hammer, Ferenc and Gulyas, Agnes (ed.), Public Service Media in the Digital 
Age: International Perspectives, Newcastle: Cambridge scholars publishing. Pp. 
viii-xvi 

Jakubowicz, Karol (2008) Public service vroadcasting in the 21st century: what chance 
for a new beginning?. In: Grgory, Farrell Lowe and Jo Bardoel (ed.) From 
public service broadcasting to public serviced media. Goteborg: Nordicom. 

Nissen, Christian S. (2006) Making a Difference: Public Service Broadcasting in the 
European Media Landscape, London: John Libbey Publishing  



  

 213 
 

Ofcom (2018) Public service broadcasting (PSB) television, [Online], Available from: 
https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/information-for-
industry/public-service-broadcasting, [Accessed: 16 April 2019] 

Public Media Alliance (2017) What is PSM?, [Online], Available 
from: https://www.publicmediaalliance.org/about-us/what-is-psm/, (Accessed: 
30 March 2019) 

Steenfadt, Olaf; Glowachki; Michal; Boev, Boyko; Nikoltchev, Susanne; Bla, 
Francisco Javier Cabrera & Kus, Michal (2011) Future or funeral? A guide to 
public service media regulation in Europe, Open Society Foundations, 
Available from: https://www.article19.org/data/files/medialibrary/2760/11-10-
06-europe-media-regulation.pdf, [Accessed: 16 April 2019] 

 


