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پوختە:

ئامانــ� ئــەم توێژینەوەیــە بــە ئاگابوونــە لــە نــاوەڕۆیك ئــەو ھەڵمەتــە میدیاییانــەی بەڕێوەبەراتییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای� ھەرێــم خســتویانەتە گــەر بــۆ
ج
ـییەکا� تــرۆر لــە ھەرێــیم کوردســتاندا ،بــۆ ئــەم مەبەســتە تــەواوی ئــەو ڤیدیۆیانــە وەرگــراوە کــە ھــەردوو بەڕێوەبەرایـ ت
ن
ـە�
روبەڕوبونــەوەی مەترسـ
ي
ي
ڵ
ـای� سـ ن
ئاسـ ژ
ـلێما� و ھەولـ ي�ـر لەمــاوەی ســا� ن�  2014تــا  2018بــۆ ھۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر بەرھەمیــان ھێنانــەوەو لــە شاشــەی تەلەفزیۆنــەکان

ڵ
ن
ـۆڕەکا� سۆشــیال میدیــا ب�وکراونەتــەوە ،ھــەردوو توێــژەر بــۆ شــیکردنەوەی نــاوەڕۆیك ئــەو بەرھەمــە ڤیدیۆیانــە پشــتیان بەســتووە بــە
یاخــود تـ
میتــۆدی وەسـ نـ� لەجــۆری شــیکاری نــاوەڕۆک ،لــە ئەنجامــدا ئەوەیــان بــۆ دەرکەوتــووە کەبەڕێوەبەرایەتییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای� ھەرێــم لەرێگــەی ھەڵمەتــە

ڵ
ھاوو�تیــان لــەو دڵنیــا بکەنــەوە کــە گروپــە يترۆریســتییەکان ي� ن
میدیاییەکانیانــەوە ھەوڵیــان داوە لەیەککاتــدا
ھرێــیك مةترســيدارن بــۆ ســەر کۆمەڵگــە،
ڵ
ت
ـە�م لــە بەرامبــەردا ئــەو ي� ن
ھرانــەی لــە دژیــان دەجەنگــن ،ي� ن
بـ
ـتگری دەکرێــن و بــەردەوام توانیویانــە
ھرێــیك گیانفیــدان و لەســەر ئاسـ تـى نێودەوڵــە� پشـ ي
پیـ ن
ـا� ئــەو گروپانــە پوچــەڵ بکەنــەوە.

Summary
the objective of this research is to be informed about the contents of media campaigns that have been
held by regional security directorates as part of counterterrorism campaigns in Kurdistan region.
Therefore , media materials including Security public awareness campaign video footages produced and published via either television stations or online from the period between 2014 to 2018 from both Sulaimani security )Asayish( directorate and Irbil security directorate have been taken as data analysis.
In order to analyses the contents of these video footages both researchers use content analysis methodology
of research and concludes that both Kurdistan region Security directorates )Asayish( held public awareness
campaigns to affirm that insurgents and radicals groups in the region are dangerous to their community and
assure them that Asayish is fearless force, has ability to defeat terrorist groups and protect the Kurdish public
simultaneously. In Addition to state that Asayish has international military support to counter all terrorist attacks.
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الملخص

ن
ـ� الحمــات االعاميــة الخاصــة بتوعيــة المواظنـ ي ن
يهــدف هــذا البحــث اىل التعــرف عــى مضامـ ي ن
ـ� مــن اجــل التصــدي لمخاطــر االرهــاب ي� اقليــم
ن
محافظى الســليمانية و اربيل ن� ت
ت
ت
الفرة ي ن
ماب�
الى انتجتها مديريات األمن (اســايش) ي�
ي
ي
كوردســتان ،ولتحقيق ذلك اخذت كافة المواد التلفزيونية ي
أعــوام  2014-2018والـ تـى عرضــت مــن خــال شاشــات التلفــزة او مــن خــال مواقــع التواصــل االجتمــا� ،ولتحليــل مظامـ ي ن
ـ� تلــك المــواد التلفزيونيــة
ي
ي
تــم االعتمــاد عــى منهــج تحليــل المضمــون ،وقــد توصــل الباحثــان إىل نتيجــة مفادهــا ان مديريــات االمــن االقليــم حاولــت مــن خــال حماتهــم
ن
ن
ـا� القــوات الكرديــة
االعاميــة تحذيــر المواطنـ يـ� مــن وحشــية الجماعــات اإلرهابيــة ومخاطرهــم عــى المجتمــع ،كمــا شــددت تلــك الحمــات عــى تفـ ي
ـدوىل ن ي� مكافحــة اإلرهــاب وافشــال مختطاطهــم االرهابيــة.
المدعومــة عــى الصعيــد الـ ي

پێشەیك:

گرنگریــن چاالکییـ ن
هەڵمـ ت
ت
ـەکا� ئــەم ســەردەمە لەقەڵــەم دەدرێــت ،بــۆ هۆشــیار کردنــەوەی جەمــاوەر بەرامبــەر رووداوەکان
ـە� میدیـ يـا� بەیەکێــک لــە
ڵ
ـد� رایگشـ تـى لەســەر بابەتـ ن
جو�نـ ن
ـەکا� پەیوەســت بــە کۆمەڵگــە ،بــەو پێیــەی تـ يـرۆر یەکێکــە لــەو مەترســییانەی روبــەڕوی کۆمەڵگــە دەبێتــەوە،
و
ڵ
و�تانــدا لەپــاڵ رێوشــوێنە ســەربازی و ئەمنییەکانــدا پەنــا دەبرێتــە بــەر هەڵمەتـ ن
ـەکا� میدیــا بــۆ روبــەڕو بونــەوەی تـ يـرۆر و نەهێشـ ن
ـتى
لەزۆربــەی

ن
ـییەکا�.
مەترسـ

ڵ
ڵ
هەرێــیم کوردسـ ن
ـییەکا� تــرۆر بەتایبـ ت
ن
ـە� لــەدوای
ـتا� عـ ي�ـراق وەک قەوارەیــەیك ســیاىس خــاوەن دەســە�تێیك فیــدرا� بــەدەر نەبــووە لەمەترسـ
ي
ن
ـییەکا� تــرۆر بۆتــەوە ،بۆیــە الیەنــە بەرپرســەکان بەتایبـ ت
ن
ســەر
ـە�
هەڵدا� رێکخ ـراوە يترۆریســتییەکان لەعـ ي�ـراق ،زۆرجــار روبــەڕوی مەترسـ
ي
بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای� هەرێــم لەپــاڵ رێوشــوێنە ســەربازییەکانیاندا پەنایــان بردۆتــە بــەر هەڵمەتــە میدییاییــەکان بــۆ هۆشــیارکردنەوەی
ن
ـییەکا� تـ يـرۆر.
جەمــاوەر و روبەڕوبونــەوەی مەترسـ

ـای� هەرێــم لەچوارچێــوەی هەڵمـ ت
ئــەم توێژینەوەیــە هەوڵێــیك زانســتییە بــۆ شــیکردنەوەی ئــەو پەیامــە ڤیدیۆییانــەی بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـە�
هۆشــیاری بۆ روبەڕوبونەوەی يترۆر و نەهێشـ ن
ڤیدیۆ� بەنموونە
ـتى مەترســییەکان پەخشــییان کردووە ،لەو چوارچێوەیەشــدا کۆمەڵیک بەرهەیم
ي
ن
ـەنگاند� و پێداچونــەوەی بەشــێوەیەیك زانســتییانە .
وەرگـ يـراوە کــە ئاڕاســتەی جەمــاوەری کوردســتان کـراوەو بەمەبەسـ تـى هەڵسـ

ش
بەیسیەکەم:میتۆدنامە
یەکەم/کێشەیتوێژینەوه

ـییەکا� تــرۆر کــە تــا دێــت لەتــەواوی ناوچــە جیاجیـ ن
ن
ـاکا� جیهانــدا خــۆی نمایــش دەکات ،دەوڵەتــان بــەردەوام
لەگــەڵ هەڵکشـ نـا� مەترسـ
ي
هەواڵگرییەکانــەوە بێــت یاخــود لەرێگــەی
لەئامادەباشــیدان بەمەبەسـ تـى دانـ نـا� میکانـ ي نـریم گونجــاو بــۆ روبــەڕو بونــەوەی ،جــاچ لەالیــەن دەزگا
ي
هەماهەنـ گـیك نێــوان بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� دەوڵــەت و دامــەزراوە فــەریم و نافەرمییــەکان ،لــەو نێوەنــدەدا میدیــا بەبەشــێیك دانەبـڕاوو گرنــگ دادەنرێــت

ن
ـییەکا� ،بەتایبــەت لەئێســتادا کەمیدیــا بۆتــە بەشــێک لەژیـ نـا� تــاک و کۆمەڵــگاکان و داهێنــەرە
بــۆ روبــەڕو بونــەوەی تـ يـرۆر و کەمکردنــەوەی مەترسـ
ـکا� بــواری میدیــاش تادێــت لەگــەڵ خۆیــدا زیاتــر ڕۆدەچێتــە نێــو بــوارە جیاجیـ ن
نوێـ ن
ـاکا� ژیـ نـا� مــرۆڤ و زیاتــر کاریگەرییــان لەســەر دروســت دەکات،
بەجۆرێــک میدیــا بۆتــە زمــان و ژیــاری ئــەم ســەردەمە و ناکــرێ فەرامــۆش بکــرێ .کێشــەی ســەرەیك ئــەم توێژینــەوە رۆچــون و وردبونەوەیــە لەشــێوازی
ـتى میدیــا لەالیــەن بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
بەگەرخسـ ن
ـای� هەرێــم بــۆ روبــەڕو بونــەوەی کێشــەیەیك مەترســیدار کەتـ يـرۆرە ،لەســەر ئــەم بنەمایــە
توێژینەوەکــە پرســیار گەلێــک دەخاتــە روو:
ت
ن
ژ
میدیا� بۆ روبەڕو بونەوەی يترۆر داوە؟
بەهەڵمە�
ئاسای� هەرێم وەک یەک گرنگیان
ایەتیەکا�
ا -ئایا بەڕێوەبەر
ي
ـ� کەبەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ب -ئــەو فــۆرم و تەکنیکیــە هونەرییانــە چـ ي ن
ـای� هەرێــم بەکاریــان هێنــاوە بــۆ هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر تــا بەئاگابــن
لەمــەرایم يترۆریســتان و رەفتارەکانیــان؟
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ڵ
ن
پ -ئەو بوارانە ي ن
هەو� داوە جەماوەری �
ىل ئاگادار بکاتەوە تا نەکەونە تەڵەی گرووپە يترۆریستییەکانەوە.
میدیاییەکا� ئاسایش
چ� کە هەڵمەتە
ج -بــەچ شــێوازێک بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای� هەرێــم هەوڵیانــداوە پەیوەنــدی لــە لەگــەڵ جەمــاوەر دروســت بکــەن تــا پێکــەوە کار بــۆ روبــەڕو
بونــەوەی تـ يـرۆر بکرێــت؟.

ف
دووهم/
بایە�توێژینەوه

ـە� ئــەم توێژینەوەیــە لەچەنــد ئاســتێکدا دەردەکەوێــت ،لەوانــە بەرچــاو روونیەکــە بــۆ بەڕێوەبەرایەتیـ ن
بایـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای� هەرێــم لەســەر

شــێوازی دروســت لەبەگەرخسـ ن
ـتى میدیــا بــۆ روبــەڕو بونــەوەی مەترســییەیك گــەورە کەتـ يـرۆرە ،بــەو پێیــە ئــەم توێژینەوەیــە هەوڵیــداوە ئــەو هەڵمەتانــە
هەڵبســەنگێنێت کەپێشـ تـر ئــەو بەڕێوەبەرایەتیەیانــە بەشــێوازێیك راســتەوخۆ خســتویانەتەگەر بــۆ روبــەڕو بونــەوەی تـ يـرۆر ،گرنگییــەیك دیکــەش بــۆ
کتێبخانــەی زانسـ تـى کوردییــە کەئاوردانــەوە لــەم بابەتــە لەســەر ئاسـ تـى ئەکادیــیم بەشــێوەیەیك زۆر نییــە و ئــەم هەوڵــە زانســتییە بێگومــان دەبێتــە
ـر� ئــەو بــوارە ،ئەمــە جگــە لــەوەی هەوڵێکــە بــۆ گەیانـ ن
مایــەی دەوڵەمەندکـ ن
ـد� ســودو قازانــج بەجەمــاوەر تــا ئاســایش و ئــارایم زیاتــر فەراهــەم بکرێــت.

سێیەم/
ئامان�تۆێژینەوه
ب
توێژینەوەکە ئەم ئامانجانە لەخۆ دەگرێت:
ـای� سـ ن
 1بەئاگابــوون لــەوەی تاچەنــد بەڕێوەبەرایـ تـلێما� و هەولـ �ـر بەگرنگییــەوە لــە هەڵمەتـ ن
ـە� ئاسـ ژ
ـەکا� میدیایــان روانیــوە لەپێنــاو هۆشــیار
ي
ن
ـییەکا� تـ يـرۆرو شــێوازی روبەڕوبونــەوەی.
کردنــەوەی جەمــاوەر لــە مەترسـ
ـای� سـ ن
ـەکا� بەڕێوەبەرایـ ت
ـر� ئــەو فۆرمــە هونەرییانــەی لــە هەڵمەتــە میدیاییـ ن
 -2دیاریکـ ن
ـە� ئاسـ ژ
ـلێما� و هەولـ ي�ـر بەکارهاتــوون بــۆ دروســتکردن
کاریگــەری لەســەر جەمــاوەر.
 -3خســتنە رووی دیارترین ئەو پێناســانەی هەڵمەتە میدیاییەکان بۆ گروپە يتروریســتییەکانیان کردووە تا جەماور لێیان بە ئاگابن و لە پیانەکانیان
ت�
� بگەن.

ڵ
هەو� لەخشتە ن
برد� جەماوەر دەدەن.
 -4بە ئاگابوون لەو بوارانەی هەڵمەتە میدیاییەکان بە کەلێنانیان داناوەو لەرێگەیەوە يترۆریستان
ـرد� ئــەو رێگایانــەی هەڵمەتــە میدیاییــەکان بــۆ هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر بەکاریــان هێنــاوە تاوەکــو هــاوکاری دەز ن
 -5دیاریکـ ن
گاکا� ئاســایش بکــەن بــۆ
روبــەڕو بونــەوەی تـ يـرۆر.

چوارهم/جۆرومیتۆدیتوێژینەوه

ـ� بەزانیارییـ ن
ئــەم توێژینەوەیــە وەک جــۆر دەچێتــە خانــەی توێژینــەوە وەســفییەکانەوە کەجۆرێــیك گونجــاوە بــۆ گەیشـ ت ن
ـەکا� پەیوەســت بەدیــاردەکان
ـەکا� پەیوەســت بەبابـ ت
و چەمکـ ن
ـە� توێژینەوکــە ،وەک میتۆدیــش میتــۆدی شــیکاری نــاوەرۆک بەکارهاتــووە بــۆ بەئاگابــون لەنــاوەرۆیك هەڵمەتــە

ـەکا� بەڕێوەبەرایەتیـ ن
میدییـ ن
کرد� رواڵـ ت
ـلێما� ،کــە بــە میتــۆدی گونجــاو دادەنرێــت لەتوێژینــەوە میدییــەکان بــۆ شــیکار ن
ـای� هەلـ �ـرو سـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـە�
ي
ـە� و چەندایـ ت
پەیامــە میدییــەکان بەشــێوەیەیك رێکخ ـراو ،بابـ ت
ـە�.

ف
بوارهکا�توێژینەوه:
پێنجەم/
-1توێژینەوەکە �
ىس بواری گرتۆتەوە ئەوانیش:
ن
�
ژ
هەولر.
سلێما� و
ئاسای�
ایەتى
ي
ا -بواری شوێن :مەبەستمان لەهەرێیم کوردستانە و هەردوو بەڕێوەبەر ي
ڵ
ڵ
ب -بــواری کات :ئــەو هەڵمەتــە میدییانەیــە کەلــە ســا� ن�  2014تــا  2018لەرێگــەی تەلەفزیــۆن و سۆشــیال میدیــاوە بــ�و کراونەتــەوە بــۆ
هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر لەروبــەڕو بونــەوەی تـ يـرۆردا.

ڵ
ـای� سـ ن
پ -بــوارى بابــەت :نــاوەرۆیك ئــەو ڤیدیۆیانــەن کەلەالیــەن هــەردوو ئاسـ ژ
ـلێما� و هەولـ ي�ـرەوە ب�وکراونەتــەوە بــۆ هۆشــیار کردنــەوەی جەمــاوەر
ن
ـییەکا� تـ يـرۆر .
بەرامبــەر بەمەترسـ

گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ڵ
 -2کۆمەڵگەو سامپ� توێژینەوە:
ن
ن
ن
�
ژ
سلێما� و
ئاسای�
ایەتیەکا�
کۆمەڵگای توێژینەوە بریتییە لەتەواوی ئەو هەڵمەتە هۆشیارییە میدییانەی بەڕێوەبەر
ایەتیەکا�
هەولر و بەڕێوەبەر
ي
ڵ
روبــەڕو بونــەوەی تـ يـرۆر لەهەرێــیم کوردســتاندا بەرهەمیــان هێنــاون جــا بەشــێوەیەیك راســتەوخۆ بــن یــان ناراســتەوخۆ .ســامپ� توێژینەوەکــەش 86
بەرهــەیم ڤیدیۆییە.

ف
شەشەم/دیاریكرد�چەمكوزاراوهكان

ڵ
ـتا� سـ ڵـا�  1991بــە شــێوەیەیك دیفاکتــۆ بـ ن
 -1هەرێــیم کوردســتان لــە دوای راپەڕیـ نـى خەڵــیك کوردسـ ن
ـوو� خــۆی ســەپاند ،بــە�م لــەدوای
2003بەشــێوەیەیك فــەریم وەک یەکــەیك ســیاىس فیدراڵــى ،لەچوارچێــوەی دەوڵـ ت
عراقــدا ن
ـە� فیــدر ڵا� �
دا� پێــدا نرا(کامیــل عومــەر ســلێمان،2013 ،
ي
ي
ـە�
ال  ،)29رووبەرەکــەی  42هــەزار کیلۆمەتــر چوارگۆشــەیە و دانیشــتوانەکەی نزیکــەی بــە پێنــج ملیــۆن مەزەنــدە دەکرێــت .دەســتوری هەمیشـ ي
ڵ
ت
�
لەکا� جێبەجێکردنیدا بریار دەدات ،کەهەرێیم کوردستان و ئەو دەسە�تانەی بەرێوەیدەبەن،
عراق دانیپێداناوە و تێیدا هاتووە "ئەم دەستورە
ي
هەرێمێــیك فیدراڵییــە"( صبــاح صــادق جعفــر اإلنبــارى ،2010 ،ص .)56
ڵ
ن
ت
هۆشیار� میدیای :بریتییەلەو بەرهەمە میدیاییانەی ،بۆ هۆشیارکردنەوەی هاوو�تیان ،لەالیەن دەزگاکا� ئاسایش هەرێم ،دەربارەی
هەڵمە�
2ي
ڵ
هاوو�تیــان دروســتبکەن ،وەک هەڵمـ ت
ـە� دژی تـ يـرۆر ،تەندروسـ تـى،
تـ يـرۆر بەرهەمیانهێنــاوە ،تاوەکــو لەڕێگەیــەوە کاریگــەری راســتەوخۆی لەســەر
اوەکا� دژی ترۆریســتان لەالیــەن دەز ن
ن
گاکا� ئاسـ ژ
ـای� هەرێــم ،و پشتبەسـ ت ن
ـ� بــەو
پارێ ـزگاری لەژینگــە و ...هتــد ،ئاشــنا بــوون بەهەڵمەتــە بەرهەمهێـ نـر
ي
ڵ
ئامڕازانــەی کــەدەزگاکان لەب�وکردنــەوەی هەلمەتــە هۆشــیارییەکاندا بەکاریــان هێنــاوە.
ـە� و ئاڵــۆزە ،لەالیــەن چەنــدان مرۆڤــەوە دژی کۆمەڵــگا و دەزگاو حکومــەت و بەرژەوەنــد� گشـ تـى ،بەتایبـ ت
 :دیاردەیــەیك نێودەوڵـ ت
ـە�
 3تـ يـرۆري
ڵ
ن
لەپێنــاو ئامانــج و بەرژەوەنــد� تایبەتیــدا ،ئەنجامدەدرێــت ،تـ يـرۆر لەهەرێــیم کوردســتاندا ي� ژ
ـەرهەڵدا�
مروویــەیك لەپێشــینەی هەیــە ،بــە�م دوای سـ
ي
رێکخـراو� ترۆریسـ تـى داعــش ،تــرۆر و کاری ترۆریسـ تـى زیاتــر و ووردتــر چــووە ناوکایـ ن
ـتەوخۆ� لەســەر
ـەکا� ژیانــەوە و ،کاریگــەری راســتەوخۆ و نارسـ
ي
ي
ي ي
ي
ڵ
هاوو�تیــان و بەرژەوەندییـ ن
ـەکا� هەرێــیم کوردســتان دروســتکرد.
 -4رووبەڕووبوونــەوە :بریتییەلــە ئەنجامــدان و بەرپەچدانــەوەی هەمــوو ئــەو کارو رەفتــارە نامرۆڤانانــەی رووبــەرروی کۆمەڵــگا دەبنــەوە ،کــە هــۆکاری
ن
ـەکا� کۆمەڵــگان ،لـ ت
ـرد� تاکـ ن
لەناوبـ ن
ـتبوو� کێشــە و پێکــدادان ،و بەرپەرچدانــەوەی هەمــوو ئەوکــردەوە يترۆریســتییانەی ڕووبــەڕووی
ـەکا� دروسـ
هەرێــیم کوردســتان بۆتــەوەم باتیبــەت لەمــاوەی شــەڕی دژی ترۆریسـ ن
ـتا� داعــش.
ي

ف
توێژینەوهکا�پێشوو:
حەوتەم/

ڵ
ن
دوای گەرانێــیك زۆر ئــەم توێژینەوەیــە نەیتـ ن
ـتییەکا� پەیوەســت بــەرۆ� میدیــا لــە روبەڕوبونــەوەی تـ يـرۆر لەســەر
ـوا� دەسـ تـى بــگات بەتوێژینــەوە زانسـ
ڵ
ت ڵ
و�تـ نـا� عــەرە� و جیهـ نـا� تـ ن
ـوا� چەنــد توێژینەوەیــەک بەدەســت بخــات لەوانــە:
ئاسـ تـى هەرێــیم کوردســتان ،بــە�م لەســەر ئاســى
ج
ـویم للــدول العربيــة،
ـاط اإلعــام العـ ج ي
ـر� مــع ظاهــرة اإلرهــاب و انعكاســات ذلــك عــى األمــن القـ ي
ا -توێژینــەوەی (مریــم نــوری)( مریــم نــوری  ،تعـ ي
اإلعام-العر�-مــع-/https://www.politics-dz.comتعاط
الموســوعة الجزائريــة للدراســات السياســية واالسـ تـراتيجية،31-10-2018 ،
جي
ي
ظاهرة-اإلرهــاب)
توێــژەر تیشــیك خستۆتەســەر ئــەوەی کــە پێناســەیەیك یــەک دەنــگ و رێکخـراو نییــە لەجیهانــدا بــۆ تـ يـرۆر ،پێویســتە بــەو پــەری هـ ي� نـر و توانــاوە ســەیری
کەیــ� تـ يـرۆر بکرێــت ،چونکــە يترۆریســتان بەشــوێن زۆرتریــن قوربانیــدا ناگەرێــن بەڵکــو بەشــوێن ئــەوەدا دەگەرێــن کەزۆرتریــن کــەس گوێیــان لێیــان
بێــت و ناویــان ببیســتێت ،ئــەم توێژینەوەیــە پشـ تـى بەمیتــۆدی شــیکاری نــاوەرۆک بەســتووە ،ئامانـ جـ� توێژینەوەکــە بریتییەلــە تیشــک خســتنە ســەر
ن
ن
ن
ن
ـەرە�،
ـەرە� دەربــارەی تـ يـرۆر و کاریگــەری لەســەر پاراســتى دەوڵەتــا� عـ ج
کێشــەکا� نێــوان میدیــا و تـ يـرۆر ،شــیکردنەوەی بابەتەکــەکا� نــاو میدیــای عـ ج
ن
شێوازەکا� روبەڕوبونەوەی ترۆر لەرێگەی میدیاەوە دووبارەن و ت
اتی� روبەڕوبونەوەی
هەروەها گەیشتووە بەو دەرئەنجامانەی کە زۆربەی
سر ج
ي
تـ يـرۆر بەپـ ي �ـى خواسـ تـى کەســەکان یــان چەنــد کەســێک دەگۆرێــت.
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ئ ن
ئ
ـر� نموذجــا ،المجلــة
ـا� العـ ج ي
ـا� ي� التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب و اإلعــام الفضـ ي
ـایم  ،دور اإلعــام الفضـ ي
ـایم) (نصـ يـرة تـ ي
ب -توێژینــەوەی (نصـ يـرة تـ ي

الجزائريــة للعلــوم اإلجتماعيــة واإلنســانية ،العــدد الحــادي عـ ژـ�)2018 ،
ڵ
ن
ن
ـەرە� (الجزیــرە) و (العربیــە) وەک نمونــە هێناوەتــەوەو ئــەو پرســیارەی وروژانــدووە کــە
ئــەم توێژینەوەیــە هــەردوو کەنــا� تەلەڤزیــۆ� ئاســما� عـ ج
تاچەنــد توانیویانــە رۆڵیــان هەبێــت لەهۆشــیارکردنەوەی رای گشـ تـى عــەرە� تاجەنــد توانیویانــە بەگرنگییــەوە برواننــە هەڵمەتـ ن
ـەکا� روبەڕووبونــەوەی
ج
گ
تـ يـرۆر و بەگژداچونــەوەی ،ئامانـ جـ� تۆێژینەوەکــە بــە ئاگابوونــە لــەوەی تاچەنــد (الجزیــرە) و (العربیــە) گرنــیك بــە هــەواڵ و کــردەوە يترۆریســتییەکان
دەدەن ،چۆن دەتوانن رۆڵ �
بگرن لەهۆشیار کردنەوەی جەماوەر ،توێژینەوەکە گەیشتووە ئەو دەرئەنجامەی هەردوو ئامرازەکە ي �
بەپى ناوچەکان
ي
ئاسـ تـى رۆڵەکانیــان گۆرانــکاری بەســەردا هاتــووە.
ن
تن
ن
ـدوىل
پ -توێژینــەوەی (محمــد قـ يـراط)( محمــد قـ يـراط ، ،اإلرهــاب و اإلعــام بـ يـ� الوطنيــة وحــق المعرفــة واالبــراز ،ورقــة بحثيــة قدمــت ي� المؤتمــر الـ ي

" اإلعــام واألزمــات  ..الرهانــات والتحديــات" ،كليــة االتصــال بجامعــة الشــارقة )14-12-2010 ،
ئــەم توێژینەوەیــە رۆشــنا� دەخاتــە ســەر پەیوەنــدی نێــوان تــرۆر ئامـر ن
ازەکا� میدیــا بــە پشتبەسـ ت ن
ـ� بەمیتــۆدی شــیکاری نــاوەرۆک ،پرســیاری ســەرەیك
ي
ي
ن
ن
تۆێژینەوەکــە ئەوەیــە تــا چەنــد میدیــا دەتـ �
ـوا� کــردەوە يترۆریســتییەکان پشــت گــوێ بخــات ،بــەو پێیــەی جەمــاوەر بەگشـ تـى مــا� خۆیــان هەیــە بزانــن
رووداوەکا� چواردەوریــان بــن بەتایبـ ت
ن
ـەقامگری ئاســایش و
ـە� دەربــارەی تـ يـرۆر کــە پ� روودەدات چەندێــک کاریگەریــان لەســەر سـ
و ئــاگاداری
ي
ڵ
ن
دەگرێــت لەئــارام کردنــەوە و ســەقامگر کـ ن
�
پارێزبەنــدی ژیانیــان هەیــە ،توێژینەوەکــە گەیشــتووتە ئــەو دەرئەنجامانــە کــە میدیــا رۆ� کارا
دەرو�
ـرد�
ي
ي
ـوا� ببێتــە ســەرچاوەی پێـ ن
جەمــاوەر ،دەتـ ن �
ـدا� زانیــاری راســت و گونجــاو بــۆ ئــاگادار کردنــەوەی جەمــاوەر دەربــارەی تـ يـرۆر.
ن
ن
ن
ج -توێژینــەوەی (حســن السـ ن
ـودا�)( حســن علــوان  ،اإلرهــاب ي� الفضائيــات العربيــة ،دراســة ي� الشــكل و المضمــون ،اطروحــة دكتــوراە ي� االعــام
ن
واالتصــال مقدمــة اىل مجلــس كليــة االداب ت
والربيــة ،االكاديميــة العربيــة المفتوحــة ي� الدنمــارك)2008 ،
ـ� بەمیتــۆدی شــیکاری نــاوەرۆک رۆشــنا� خســتۆتە ســەر مامەڵــەی کەناڵــە ئاســمانییە عەرەبییــەکان بــۆ بابـ ت
ئــەم توێژینەوەیــە بــە پشــت بەسـ ت ن
ـە� تـ يـرۆر
ي
ڵ
و گفتوگــۆی ئــەو بەرهەمانــەی کــردووە کــە ئــەو کەناالنــە بــۆ روبەڕوبونــەوەی تـ يـرۆر و وە�مدانــەوەی يترۆریســتان تەرخانیــان کــردووە ،ئامانـ جـ�
ـنیارییەکا� پەیامــە میدیاییـ ن
ن
ن
ـەکا� ئاســمانییە عەرەبییــەکان دەربــارەی تـ يـرۆر،
ـۆرەکا� کاریگــەری و پێشـ
توێژینــەوە بریتییەلــە تیشــک خســتنە ســەر جـ
توێژینەوەکــە گەیشــتووە ئــەو دەرئەنجامــەی کــە میدیــای عــەرە� پەیامـ ن
ـەکا� دەربــارەی تـ يـرۆر روون نییــە ،هەمــوو وێنــەو پەیامــە يترۆریســتییەکان ج �
�
ج
ڵ
گوێدانــە کاریگــەری نەرێـ نـى لەســەر جەمــاوەر بــ�و دەکاتــەوە.
د -توێژینەوەی (Alexander Spencer() Alexander Spencer، Terrorism and the Media, arts and human research coun-
).cil, Polaris House, North Star Avenue, Swindon, Wiltshire, 2012, N2 1Fl
ن
ن
ت
ين
باسکرد� بەردەوایم کارە يترۆریستییەکان
هەڵدا� يترۆریستان و
لەنوس� و پیادا
لەچۆنێى رێگری کردن
توێژینەوەکە باىس يترۆر و میدیا دەکات
تاوەکــو تیشــیك تــەواو نەچێتــە ســەر تـ يـرۆر و کــردەوە يترۆریســتییەکان و ســود وەرگرتـ نـى تـ يـرۆر لەمیدیــا بەخــۆر يا� ،توێــژەر شــیکاری نــاوەرۆیك بــۆ
ڵ
ڵ
ڵ
ن
ـینەکا� تـ يـرۆر کــردووە ،ئامانـ جـ� توێژینەوەکــە بەئاگابوونــە لــەوەی تــا چەنــد میدیــای و�تـ نـا� رۆژئــاوا رۆ� هەبــووە
راپــۆرت و ب�وکـراوە تایبــەت و نوسـ
ڵ
لەب�وکردنــەوەی پەیــایم يترۆریســتان و گەیشــتووە بــەو ئەنجامانــەی میدیــا ئامرازێــیك ســەرەیك و ســەرنج راکێشــە بــۆ تـ يـرۆر و يترۆریســتان ،هەروەهــا
ـد� پەیامــە خوێناوییـ ن
تــرۆر ســودی لەمیدیــا وەرگرتــووە بــۆ گەیانـ ن
ـەکا� خــۆی.
ي
ن
لەتوێژینەوەکا� پێشوو:
سود وەرگرتن
هــەردوو توێــژەر توانیویەیانــە ســود لــەو توێژینەوانــە وەربگــرن لــە رووی میتــۆدی بەکارهاتــوو ،هەوەهــا لــەرووی تیۆرییــەوە کــە ئاوریــان داوەتــەوە
ڵ
لەچەمــیك تـ يـرۆرو مامەڵــەی میدیــا لەگــەڵ تـ يـرۆردا  ،بــە�م بەشــێوەیەیك گشـ تـى ئــەو توێژینەوانــە لەگــەڵ ئــەم توێژینــەوەی ئێمــەدا جیــاوازە بــەو پێیــەی
ن
ـۆ�
ئــەم توێژینەوەیــە تیشــیك خســتۆتە ســەر هەڵمەتــەکا� تایبــەت بەروبەڕوبونــەوەی تـ يـرۆر لەهەرێــیم کوردســتان شــیکاری بــۆ ( )86بەرهــەیم ڤیدیـ ي
ن
ـەوەکا� پێشــوو ئاوڕیــان لــەو بــوارە نەداوەتــەوە.
کــردووە کــە لــە چواچیــوەی ئــەو هەڵمەتانــەدا بــوون لــە کاتێکــدا توێژینـ
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ن
هەڵمەتەكا� میدیا (چەمكو ناساندن):
یەکەم/

ـەكا� میدیایــدا دەڵێــت :هەڵمەتـ ن
توێــژەری ئەمەریــیك (روجــرز) لــە پێناســەی هەڵمەتـ ن
ـەکا� میدیــا بریتییــە لــە بەكارهێنـ نـا� كۆمەڵێــك لــە چاالكییــە
ـەكا� میدیــا بــۆ بەدیهێنـ نـا� چەنــد ئەنجامێــیك دیاریك ـراو لــەالی ژمارەیــەك لــە تاكـ ن
ڕێكخراوەییـ ن
ـەكا� كۆمەڵــگا لــە ماوەیــەیك دیاریك ـراودا ( Rogers E
)and Story I, 1986, pp. 419

ڵ
ن
ن
كرد� ژمارەیەیك زۆر لە كۆمە� ن� خەڵك
هەڵمەتەكا� میدیا بریتییە لە هاندانو قایل
لەسەر بنەمای ئەم پێناسەیە زۆرێک لەتوێژەران پێیان وایە
ن
ـكار� رةفتــارى ،لــە ماوەیــەیك دیاریك ـراودا لەرێگــەی كۆمەڵێــک لــە چــاالیك ڕێكخ ـراو كــە میدیــاو ئام ـڕازە كەســاییەكان لەخــۆی
بــۆ دروســتكرد� گۆڕانـ ي
دەگــرێ()Charles K-Atkins & Roland E.Rice, 2013, pp.3-19کەواتــە هەڵمەتـ ن
ـەكا� میدیــا كــورت ناكرێتــەوە لــە بوارێــیك دیاریك ـراودا و
نابەسـ تـرێتەوە بــە چەنــد دەزگایەكــەوە ،بەڵکــو لــە دەرئەنجــایم ئــەوە ژمارەیــەك پەیــایم میدیـ يـا� دێتــەدی كــە پشــت بــە چەنــد يبرۆكەیــەك دەبەســتێت
ڵ
كــە دەگوازرێتــەوە بــۆ كۆمــە� ن� خەڵــیك لــە كاتێــیك دیاریك ـراودا(.)Elder, R.W., Shultz, 2004, pp. 57-65

گ
دووهم/گرن�هەڵمەتەکانمیدیا:

ڵ
كۆمە� ت
ن
ن
�
دەژمردرێت ،لەسەر بەكارهێنانێیك نەخشە بۆ ژ
یە�
شێوەكا� پەیوەندی
هەڵمەتەكا� میدیا بەیەکێک لە
كێ�او بۆ كۆمەڵێیك دیاریکراوی
ي
ن
ـدا� كۆمەڵــگا بەگشـ تـى یاخــود چەنــد گروپێــیك بەتایبـ ت
جیــاواز لــە ئام ـرازی پەیوەندییکــردن وشــێوازە داهێنــەرەكان بــۆ هانـ ن
ـەندكرد�
ـە� بــۆ پەسـ
چەنــد برۆكەیــەك یــان پاڵپشـ تـى کــردن لەبرۆکــەکان ،ئــەوەش بەكارهێنـ نـا� سـ تـراتیجێك یــا زیاتــر لــە سـ تـراتیجێك لـ �
ـەڕ� چەنــد هەوڵێــیك بــەردەوام
ي
ي
ي
ڵ
لەچوارچێــوەی ماوەیــەیك دیاریك ـراودا ،ئــەم هــەو� بەیەكگەیاندنانــە كــە نەخشــەی بۆكێـ ژـ�اوە ئامانـ جـ� گۆڕانكارییــە لــە ي� ن
پرانـ ي ن
ـ�و ئاڕاســتەو ڕەفتــار
كا� دیاریك ـراودا ،هەروەهــا هەوڵێــیك زانسـ تـى ڕێكخ ـراوو پــان داڕێ ـژاوە بــۆ جێبەجێكـ ن
لــەالی جەماوەرێــیك دیاریك ـراو لــە شــوێنو ت
ـرد� چەنــد بابەتیــیك
دیاریك ـراو لــە مــاوەو كاتێــیك دیاریك ـراودا ) يــورك بــرس ،2002 ،ص .)36

ف
هەڵمەتەکا�میدیا:
سێیەم/
ئامان�
ب

ـ� لــە توانــای هەڵمەتـ ن
لــەڕووی ئامانجــەوە هەڵمەتــەکان تیشــک دەخەنــە ســەر چەنــد ئامانجێــیك دیــاری ک ـراو یــان دەســت نیشــانکراو ،کەبریتـ ي ن
ـەکا�
ـرد� جەمــاوەر دەربــارەی بابەتـ ن
ـى ،تــا پەرەبــدات بــە قایلکـ ن
میدیــا كــە وێنەیــەیك بەهـ ي� نـر بــۆ دامەزراوەیــەک یاخــود بابەتێــک پێكبهێـ ن �
ـەکا� نــاو هەڵمەتەکــە،
دەىس هەڵمەتەكــە لەپێنــاو چاككـ ن
ـرد� وێنــەی پیشــەیەیك دیاریك ـراو پــاڵ بــە جەمــارەوە بـ ن �
ژ �
ـى بۆئــەوەی ڕووی تێبكــەن ،ئــەو ڕەفتارانەیــان بگــۆڕن كــە

ڵ
ـ� بــە ئامــاژەدان بــەکارە خراپـ ن
كۆمە�یـ ت
لەگــەڵ هەڵسـ ت
ـە� ناگونـ ج �
ـەكا� ئــەو ڕەفتــارە ،بۆئــەوەی تــایك نــاوكۆمەڵــگا لـ ي �ـى دووركەوێتەوە(عامــر مصبــاح،
ـوکە�
 ،2009ص  ،)47بەرزكردنــەوەی ئاسـ تـى هوشــیاری و ئاگادارکردنەوەیــان لــە دەرئەنجامــە چاوەڕوانک ـراوەکان گــەر لەســەر ڕەفتــاری ناپەســەندو
نەخــوازراو بــەردەوام بــن (.ذوقــا عبيــدات و ســهيلة أبــو الســعود ،2005 ،ص .)16

ف
ت
ئەنجامدا�هەڵمەتەمیدیاییەکان:
چوارهم/
چۆنێ�

ت
ن
ن
(بەتایبە� قایلكەرەكان) بەرەو ڕووی هەڕەشەی گەورەو ئاستەنگێیك زۆر دەبنەوە ،لەپێش هەموویانەوە
هەڵمەتەكا� میدیاییە
جۆرەكا�
هەموو
ـوكەو� پێشــوو و ئارەزوونەبـ ن
ت
ـەدا� جەمــاوەر بــە پەیامـ ن
بایــەخ نـ ن
ن
ـوو� لــە گۆڕانــكاری ،ســەرەڕای
ـتگرتى بــە رەفتــارو هەڵسـ
ـەكا� هەڵمەتەكــەو دەسـ
ئــەوەی كــە چەنــد فاكتەرێــیك تــر هەیــە لــە دەرفـ ت
كەوتى ئــەو هەڵمەتانــە كــەم دەكاتــەوە ،بۆیــە بــۆ نەهێشـ ن
ن
گروگرفتــەكان پێویســتە كار
ـە� ســەر
ـتى ي
بكرێــت بــۆ دانـ نـا� نەخشــەیەیك گونجــاو بــۆ ئــەو هەڵمەتانــەو پەیــڕەوی كـ ن
ـرد� بنەمــا راســتەكانو هەنــگاوە زانســتییەكان و كردارییــەكان كــە یارمەتیــدەرن
بــۆ ســەركەوتنیان (تامــر البكــري ،2006 ،ص ،)21بۆئــەوەی نەخشــەكە تەندروسـ ج ن
زنجرەیــەک هەنــگاو بکرێــت ،کــە زامنــە بــۆ
ـت� پێویســتە پەیــڕەوی
ي
سەرخسـ ن
ـتى کــە بریتـ ي ن
ـ� لــەم هەنگاوانــەی خــوارەوە:

ف
هەنگاوییەکەم:
ناسی�کێشەوكۆكردنەوهیداتاكان

ڵ
هەنــگاوی یەكــەم بــۆ هــەر هەڵمەتێــیك میدیـ يـا� كۆكردنــەوەی زانیــاری لەبارەیــەوە لەگــەڵ كۆكردنــەوەی زانیــاری لەســەر كۆمــە� ن� خەڵــك و
ڵ
ن
ـارودۆ� ئابــوری و كۆمە�یەتیــان لەپــاڵ زانیـ نـى سیســتیم بەهــاكانو نەریتــە بــاوەكان كــە پەیوەنــدی پێیانــەوە هەیــە لەگــەڵ
تایبەتمەندییەكانیــان و بـ
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پەیوەندییــان بــە هەڵمەتەكــە یاخــود بــە گروگرفـ تـى بابـ ت
ـە� هەڵمەتەكــە(.).pp.12 ،Fraser P ,1997
ي
ن
ن
ت
ت
استەكا�
رەهەندەكا� ،هەروەها ئار
بابە� هەڵمەتەکەو
وگرفى
گر
مەبەستمان لەم قۆناغە كۆكردنەوەی زانیارییەكانو ئامارەكانو داتاكان لەسەر ي
� بەجێکـ ن
ن
وردەكا� كــە یارمەتیــدەرن بــۆ دانـ نـا� پــانو بەرنامــەكان و چۆنێـ تـى ج �
ـرد�
جەمــاوەر بۆئــەوەی بەئاگابــن لــە گشــت زانیارییــەكانو داتــا
ـ� و دەســت پێکـ ن
ـرد� هەڵمەتــەکان ،واتــە ئــاگاداری کات و شـ ن
ـوێى گونجــاو بـ ي ن
هەڵمەتــەکان و دۆزینــەوەی شــێوازی بەگــەر خسـ ت ن
ـ� بــۆ دەســت کــردن
بەهەڵمەتــەکان.

ف
ف
هەنگاویدووهم:دهستنیشانكرد�ئامانجەكا�هەڵمەتەكە

ن
ن
ـەنگاند� هەڵمەتــە میدییاییــەکان لەپێــشو
ـگاوەکا� تــرگرنگـ تـرە ،چونكــە ئامانجــەكان بــە پێوانەیــەك دادەنرێــت بــۆ هەڵسـ
ئــەم هەنــگاوە لــە هەمــوو هەنـ
لــەكاتو لــەدوای ئەنجامدانیانــدا ،بۆیــە دەبێــت هەمــوو هەڵمەتێــك پشــت بەســتووبێت بەچەنــد ئامانجێــیك دیاریك ـراو ،ئامانـ جـ� هەندێــك لــە
هەڵمەتەكان بۆ ئەوەیە تاكەكان زانیاریو هۆشــدارییان الدروســت بێت لەبارەی هەندێ بابەتو كێشــەی ناو كۆمەڵگا ،بەشــێیك تر لە هەڵمەتەكان
بایــەخ بــە كاریگــەری خۆیــان دەدەن لەســەر بەهــاو يبروبــاوەڕی تاكــەكان ،هەندێــیك تــر لــە هەڵمەتــەكان چەنــد رەفتارێــیك دیاریك ـراو لــەالی خەڵــك
ڵ
ن
دەوروژێـ ن ن
ـدىل،
ـدىل و سـ ي
ـ�و پشـ ي
ـمر العبـ ي
ـتگر ي� لــەو رەفتارانــە دەكــەن یاخــود هــەو� گۆڕیــى دەدەن ،بەهەمــان شــێوەیە لەگــەڵ ڕەوتەكان(قحطــان العيـ ي
 ،2004ص  ،)17هەندێک لەهەڵمەتەکان ئامانجەکانیان بەئاشــکرا دەخەنە روو تاوەکو جەماوەر ئاگاداری هەڵمەتەکان بن و بزانن لەپێناو چیدا
بــەر هەڵمەتــەکان دەکــەون( ،)pp. 147-164 ،Peter Dickens ,2000هەندێــیك تریــان بەشــێوەی شــاراوە واتــە نائاشــکرا ئامانجــەکان دەســت
نیشــان دەکــەن تاوەکــو لەپشــت هەڵمەتەکانــەوە ئامانــج و خواســتە تایبەتـ ن
ـەکا� خۆیــان بپێکـ ن ن
ـ�(.)pp.165-184 ،Peter Golding ,2000

ومرۆ�بۆهەڵمەتەكە:
هەنگاویسێیەم:
ئامادهساز�دار يا�
ي
ي

ـە� دارا�و مرۆییــە بــۆ جێبەجێكـ ن
مەبەســت لــە زاراوەی ئامادەســاز� لەوبــوارەدا دیاریكــردن و كۆكردنــەوەو پەرەپێــدانو وەبەرهێنـ نـا� دەرامـ ت
ـرد�
ي
ي
هەڵمـ ت
ـە� میدیــا(.)pp. 28 ،Philip Palmgreen ,2014
ئــەوەی جـ �ـى باســە دروســتە بودجــەی هەڵمەتـ ن
ـەكا� میدیــا بەچەنــد رێگایــەك دیــاری بكرێــت كــە ئەمانــەن (:ذوقــا عبيــدات و ســهيلة أبــو الســعود،
ي

مصــدر ســابق ،ص )18
�ڵ
 :ئەمــە ئاسـ ت
 .1دیاریكـ ن
ـانرین رێگایــە بەوپێیــەی هەڵمەتــە میدییایــەکان كۆمــە� چاالكـ يـى دیــاری دەكات كــە پێویســتە
ـرد� بودجــە بەپـ ي �ـى ئەمانجانــەکان
ـ� بــەو نرخانــەی كــە یامەتیــدەران دایدەنـ ي� ن
ـە� بكرێــن و بودجەكــە لــە چوارچێــوەی ئــەو چاالكییانــەدا دیــاری دەكــرێ ،ئــەوەش بــە پشــت بەسـ ت ن
جێبـ ج �
ـ�
چونكــە ئــەوان كەلوپــەىل پێویســت بــۆ ئــەو چاالكییانــە پەیــدا دەكــەن.
ن
دیاریكرد� بودجە بەگوێرەی شــیكردنەوە :ي�لرەدا هەڵمەتە میدییایەکان پشــت بە پێشـ ن
ـبیى دەبەسـ ت �
ـى ،لە رێگەی پەیوەندی نێوان لەخۆگرتنو
.2
ڵ
ن
ـتەكا� لەخۆگرتـ نـى پێشـ ن
ـبیى بۆماوەیــەیك دیاریكـراو ئــاگادار دەكاتــەوە.
و� هەڵمەتەکــە ،ئــەم ئەركــە ئاسـ
هەندێــك رەگــەزی تێكــە� ي

ف
هەنگاویچوارهم:ئەنجامدا�هەڵمەتەكە

ن
ت
ن
ن
ن
ت
ن
ن
ـ� ،2014 ،ص  ،)680پــاش قۆنــا�
واتــە بەجێگەیانــد� هەنــگاوەكان و راپەڕانــد� ،یاخــود دانــا� ســراتیجییە� هەڵمەتكــردن(ر ي
ا� الوقـ ي
ن
ـەكا� پەیوەنــدیو دیاریكـ ن
ـرد� ئامانجـ ن
كۆكردنــەوەو شــیكردنەوەی داتــا پێویســتەكان و دەستنیشــان كـ ن
ـرد� دەرماڵــەی دار يا� ،قۆنــا� چــوارەم دێتــە
ن
ـردە� كــە تیایــدا پەیامــەكان و هــۆكارەكانو هەڵســوڕێنەری پەیوەندییــەكانو جەمــاوەر
پێشــەوە كــە بایــەخ بــە وەرگـ يـرا� ئامانجــەكان دەدا بــۆ هەنــگاوی کـ ي
و دانـ نـا� خشــتەی هەڵمەتەكــە دیــاری دەکرێــت ،ئــەم قۆناغــە بەســەر دوو بـ ژ
ـەىس ســەرەکیدا دابــەش دەبێــت( :ق ـزادرى حيــاة ،2005 ،ص )137
ن
-1داڕشتى پەیامەکان:
ج �
ـتگرو فراوان ج �
گراو دەکرێت ،دەبێت ناوەرۆیك پەیامەکان
�و جۆر
اوجۆر� چونكە ئاڕاســتەی هەموو جەماوەری بەئامانج ي
پێویســتە پەیامەکان گشـ ي
ڵ
زۆر بەبـ ژ
ـاىس ئامادەكراوبێــت و بەبەڵگــەوە هاوو�تیــان رازی بــكات و وایــان لێبــکات بەشــوێن زانیــاری زیاتــردا بگەڕێـ ن ن
ـ� لەســەر ئــەو پەیامانــە گفتوگــۆ

ن
ن
ن
ـ� ،2014 ،مصــدر ســابق ،ص )688
لەگــەڵ كەســا� تــردا بکــەن( .ر ي
ا� الوقـ ي
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ن
دیاریکرد� ئامرازەکان:
-2
ـى ،بەكارهێنـ نـا� هــەر ئامرازێــک لەســەر چۆنایـ ت
ن
ـاوازەكا� پەیوەنــدی دەبەسـ ت �
ـە� ئــەو
پرۆســەی پەیوەندییــەكان لــە ســەردەیم نــوێ پشــت بــە ئامـرازە جیـ
ـى كــە ئێمــە بــەكاری دەهێنـ ي ن
ـى كــە هــەوڵ دەدا پەیــڕەوی �
ىل بــكاو دەری بخــا چەنــدە ئــەو ئامـرازە بەكاردەهێـ ن �
جەمــاوەرە دەوەسـ ت �
ـ�و چەنــدە لــە توانایدایــە
ئــەم ئامـرازە بـ ن
ـە� ،لەبەرئــەوە دەبینـ ي ن
ـوو� هـ ج �
ـ� ئامـرازەکان هەرهەمــووی بەیــەك جــۆر پلــە كاریگەرییــان نییــە لــە هەمــوو بارودۆخەكانــدا(pp. ,2010
 )173.،Anne Gregoryدیارترینیــان بریتـ ي ن
ـ� لــە:
ڵ
ت
-1رۆژنامــەکان:
بەکۆنریــن ئامـرازی میدیــا ئەژمــار دەکرێــت کــە رۆژانــە یــان دوو هەفتــە جارێــک یــان زیاتــر بــ�و دەکرێتــەوە لەســەر کاغــەز بەشــێوەی
ژمــارەی یــەک لــەدوای یــەک ،کەلەرێگەیــەوە جەماوەرێــیك دیاریک ـراو و مەبەســتدار دەکەوێتــە چوارچێــوەی ئامانجـ ن
ـەکا� هەڵمەتــە میدیاییــەکان،
ـە� تایبەتمەندبـ ن
ـچو� تەکنەلۆژیــا ،رۆژنامــە و بەکارهێنــەر نا� بــەرەو کــەم بونــەوە چــون و زیاتــر الیـ ن
چونکــە لەگــەڵ بــەرە وپێشـ ن
ـو� وەرگرتــووە (نبيــوة
بمخـ ج نـرة ،2007 ،ص .)41
ڵ
ڵ
 :بـ ڵـ�و کراوەیــەیك تایبـ ت
ـە� هەفتانــە یــان مانگانــە یــان وەرزی یــان هەندێکیــان ســا�نەیە بــە�م بەشــێوەی ژمــارەی یــەک لــەدوای یــەک
-2گۆڤــارەکان
ڵ
یــان هەندێکجــار ژمــارەی تایبــەت بەهەڵمەتێــیك تایبــەت ،لەچەنــد بوارێــیك تایبەتمەنــددا کار دەکــەن و دەبنــە ســەرچاوەیەک بــۆ بــ�و کردنــەوەی
هەڵمەتــەکان و گەیانـ ن
ـد� ئامانـ جـ� هەڵمەتــەکان ((.Robert M. Morgan, 1994, pp. 20-38
ڵ
ت  :ئــەم جــۆرە لــە بـ ڵـ�و کـراوەکان بــۆ مەبەســت و کاتێــیك دیاریکـراو دەردەکرێــن و دوای تــەواو بـ ن
ـو� کارەکــە یــان هەڵمەتەکــە ژمــارەی
-3بــ�وکراوەی کا�
تــری نابێــت واتــە ژمــارەی تایبــەت دەردەچێــت( .)Patterson.L, 2007, pp. 185 – 189
ڵ
-4رادیــۆ :ئەگـ پ
ـەر� لــە ئێســتادا هاوشــێوەی جــاران گوێگــری نییــە ،بــە�م بەهــۆی تایبەتمەندییەکانییــەوە وەرگــری خــۆی هەیــەو بەیەکێــک لەئامـرازە
کاریگــەرەکان دادەنرێــت لەرێگــەی دەنگــەوە پەیــام و ئامانجـ ن
ـەکا� هەڵمەتــەکان دەگەیەنێــت) ,pp. 21-34 )Charles R. Taylor ,2006

ن
ن
ن
بابەتەکا� هەڵمەتەکان دەخاتە روو،
هەڵمەتەکا� میدیایە چونکە بەدەنگ و رەنگ ئامانج و
گەیاند�
-5تەلەفزیۆن :ئامرازێیك گرنگ و کاریگەری
رادەی باوەرپێهێنــا و کاریگــەری دروســت کـ ن
ـرد� لەئاســتێیك بەرزدایــە ،و بەئاسـ نـا� دەتوانێــت جەمــاوەر بــەالی خۆیــدا رابکێشــێت ،بەتایبــەت لەرێگــەی
تەلەفزیـ ن
ـۆ� تایبەتمەنــد ،چونکــە جەمــاوەر لەئێســاتدا لەچوارچێــوەی میدیــای تایبەتمەنــددا خۆیــان دەبیننــەوەOberiri Destiny Apuke, 2016,
.( )pp. 84
-6بیلــبۆرد و شاشــەی ســەر شــەقامەکان :ئــەم جــۆرە لــە ئامـرازی میدیــا بــە جۆرێــیك راســتەوخۆ دادەنرێــت ،چونکــە راســتەوخۆ و لەهەمــوو شــوێنێک
لەبــازار و شـ ن
ـوێى کار کــردن و ســەر شــەقامەکان ،جەمــاوەر دەدوێـ ن ن
ـ� و پەیــام و ئامانـ جـ� هەڵمەتەکانیــان بــۆ ئاشــکرا دەکــەن و دەخەنــەروو) Muniz,
.) A.M, 2001, pp. 412-432

-7ئینتەرنێــت :بەیەکێــک لەئام ـرازە کارلێکییــەکان یــان کاریگــەرە ســەردەمییەکان ئەژمــار دەکرێــت بــۆ گەیشـ ت ن
ـ� بەئامانـ جـ� هەڵمەتــە میدیاییــەکان،
ت
لەگرنگرینیــان بریتیـ ي ن
ـ� لــەChris- :
چونکــە چەندیــن لــق و پــەىل هەیــە تاوەکــو بتوانینــت گفتوگــۆ و کاریگــەری هەڵمەتــەکان بەجەمــاوەر بگەیەنیــت

).tine( Adhiambo Odhiambo, 2012, pp. 16
ت ن  :بریتییــە لەزنجرەیــەک لەالپــەرەی ئەلکـ تـر ن
ۆ� ،هــەر ماڵپەرێــک نــاو و ناونیشــانێیك تایبــەت بەخــۆی هەیــە و هەریەکــە لەرێگــەی
ا -ماڵپــەری ئەلکــرۆ�
ي
ن
ت
ـەرەکا� ماڵپــەرەک  )Introduction to The Web, 2013, pp. 4(,لــە ئێســاتدا جگــە لەماڵپــەڕە
ئەلکرۆنییەکانــەوە دەتباتــە نــاو الپـ
تــۆرە تایبەتــە
ســەربەخۆکان ،رۆژنامــەو گۆڤــارو رادیــۆو تەلەڤزیۆنــەکان ماڵپــەڕی تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە ،زۆربــەی ماڵپەرەکانیــش بەووشــەی (WWW( )World
ن
ت
ئەلکرۆنییەوە دەچیتە ناو ماڵپەرەکان و زانیاری داتاکان
جیها� ،کەلەرێگەی پێگەیەیك
 )Wide Webدەست پێدەکات واتە تۆری جاڵجاڵۆکەی
تن
کەپێویس� )Shane Diffily, 2011, pp. 38(.
بەدەست دەخەیت
ڵ
ب -تۆڕە کۆمە�یەتییەکان:)Social Media( :

گ
بەیەکێــک لەدیارتـ ي ن
ـ� ئــەو پێشــکەوتنانە دادەنرێــت کــە ئینتەرنێــت هیناویەتییــە ئــاراو کــە وەرچەرخانێکـ يـى گرنــیك لــە بــواری کۆمینیکەیشــن و میدیــا
ڵ
ڵ
دروســتکردووە ،تــۆڕە کۆ�یەتییــەکان زیــاد لەخزمەتگوزارییــەک پێشــکەش بــە هاووالتیــان لــە سەرتاســەی جیهــان کــردووە ،بــە�م ئــەوەی زۆرتریــن
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ڵ
ڵ
ڵ
بەکارهێنــەری هەیــە و رۆ� گــەورەی بینــوە لــە بــوارە ســیاىس و کۆمەالیەتیەکانــدا بــە تایبــەت لــە و�تـ نـا� خۆرهــە� ت� ناوەڕاســت و لــە بــواری هەڵمەتــە
میدیاییــەکان بریتـ ي ن
ـ� لــە )Media & Diversity, 2009, pp. 20( :
ڵ
كۆمە�یەتییــە خەڵكێــیك زۆر بــە تایبـ ت
ـە� گەنجــان لــە سەرانســەری جیهانــدا ئالــوودەی بــوون جێــگای ڕەزامەنــدیو بایەخیانــە،
 فەیســبوک :تۆڕێــیكڵ
ـەرهەڵدا� لــە شـ ت
ن
ئــەم تــۆڕە ڕادەی تۆمارێــیك كەسـ ت
ـوبا� ســا� ( )2004لــە زانكــۆی (هارفــارد) لــە ویایەتــە
ـێى تێپــەڕی نەدەکــرد لــە ســەرەتای سـ
ڵ
ن
ـاوڕ� زانکــۆی ،بــە�م لــە ماویــەیك
یەكگرتــووەكا� ئەمەریــكا لەالیــەن خوێندكارێــك نــاوی (مــارك زوكربـ يـرج) دروســتکرا بــۆ کۆکردنــەوەی هەنــدێ هـ ي
ڵ
کەمــدا ناوبانـ گـیك ئــەو كارە ســنووری زانكـ ن
ـۆکا� ئەمەریــكای تێپەڕانــدوو بــە سەرتاســەری جیهانــدا ب�وبــۆوەو ( )Knut Linke, 2011, pp. 4ئێســتادا
ژمــارەی بــە کارهێنــەر نا� بــە نزیکــەی ().J. Clement, 9\1\2020, 7:36 am ( )2.45
ملیار مرۆڤ مەزەندە دەکرێت.
ڵ
 تویتــەر :ســا�  2006هاتــە ئــاراوە ،ناوەكــەی لــە زاراوەی (تویــت) وەرگرتــووە كــە واتاكــەی (جریــوە)ی ،چۆلەكەیــان بەهێمــای خۆیــان دانــاوە یەكێكــەڵ
كۆمە�یـ ت
ن
ـۆڕەکا� بەیەكگەیشـ ن
ـە� لەرێگەیــەوە بەکارهێنــەر نا� دەتوانــن نامــەی كــورت بنـ ي�ـرن كــە لــە ( )140پیــت زیاتــر نـ ج �
ـتى
لــە تـ
ـە� بــۆ هەرنامەیــەك،
بى دەقێیك كورت كە دەقە درێژەكان چڕدەكاتەوە ،دروستە بۆ هەركەسێك ،تویتەر لە سەر ت
دروستە بۆ مرۆڤ ناوی ن �
ئاسى جیهان بەکارهێنەرێیك
ن
دەخەمڵێرێــت ،تــۆڕی تویتــەر ڕێخۆشــكەرە بــۆ
زۆری هەیــە كــە ژمارەیــا بــە نزیکــەی ( ]) Ying Lie, 9\1\2020, 7:43 am()330ملیــۆن مــرۆڤ
ڵ
ـە� ( )RSSلـ �
ـەڕ� خزمـ ت
ئەلیكرۆنییــەوە ،هەروەهــا ڕووداوە گرنگــەكان لـ �
وە�مدانــەوەو قســەكردن لـ �
ت
ـەڕ� نامــە دەقكراوەكانــەوە (Diako-
ـەڕ� پۆسـ تـى
ي
ي
ي
.)poulos, N., & Shamma, 2010, pp. 1195-1193
ڵ
ـۆ� ،يبرۆكــەی ئــەم تــۆڕە لەســەر توانــای
 یوتیــوب :ناونیشــانەكەی بریتییــە ( )www.youtube.comتایبەتــە بــە ب�وکردنــەوەی بەرهــەیم ڤیدیـ يـى كــە پێكدێــت لــە بڕگـ ن
هاوپێچكـ ن
ـەكا� ڤیدیــۆ لەســەر تــۆڕی ئینتەرنێــت ج �
ـرد� گشــت دۆســییەكان دەوەسـ ت �
� ئــەوەی پــارەی تێبچێــت ،هەمــوو
بەكارهێنەرێــک دەتوانێــت هەردۆســییەیك بیەوێــت هاوپێـ پـ� بــكات بۆئــەوەی ملیۆنەهــا كــەس لــە دەوروبــەری جیهانــدا بیبیـ ن �
ـى ،هەروەهــا بینــەران

ڵ
ن
دەتوانــن گفتوگۆیــەیك كۆمــەڵ بەڕێوەبــەرن لەبــارەی بڕگــەی ڤیدیۆكــە لـ �
ـەنگاند� دۆســیەی
ـەڕ� خســتنەپا� لێدوانــە هاوپێچــەكان ،ســەرەڕای هەڵسـ
ي
ـدا� نرخێــیك ڕێــژە� لــە پێنــج پلــە پێــك هاتــووە ،بۆئــەوەی مــاوەی گرنـ گـیك دۆســییەی ڤیدیۆكــە دەربخــا لــە دیــدیو بۆچــوو�ن
ڕ� پێـ ن
ڤیدیۆكــە لــە �
ي
ي
بەكارهێنــەر نا� پێگەكــە( .) .Aliraza Noruzi, 2017, p.1

هەنگاویپێنجەم:چاودێریکردنوبەدواداچووون

ـگاوەکا� هەڵمەتەکــە و لەبەرچــاو گرتـ نـى ئامانجـ ن
ن
ـەکا� هەڵمەتەکــە و رێ خۆشــکردن بــۆ گەیشـ ت ن
ـ� بــە ئامانجــە دیاریکـراوەکان
واتــە ئــاگادار بــون لەهەنـ
ن
و نەهێشـ ن
ـتەنگەکا� بــەردەم هەڵمــە میدیاییەکــە(.)Andy Schmitz, 2012, pp. 403
ـتى بەربەســت و ئاسـ

ش
ت�ۆروشێوازیڕوبەروبونەوهی
بەیسسێیەم :ی
دهروازهیەکبۆچەم�ت�ۆر:
یەکەم/
ی
ـتگرو یەكا کــەرەوەی نییــە کــە هەمــوان لەســەری کــۆک
تـ يـرۆر یەکێکــە لــەو چەمکانــەی خۆێندنــەوەی جیــاوازی بــۆ دەکرێــت و پێناســەیەیك گشـ ي
بــن ،زۆرجــار پێناســەی تـ يـرۆر بــە گوێــرەی سیســتیم ســیاىس و بـ يـرو راو ئایدۆلوجیــا جیــاوازەکان گــۆڕ نا� بــە ســەردادێت ،بەواتایــەیك تــر هەنــدێ جــار
ڵ
ڵ
لــە نێــوان شۆڕشـ �
ـگرو يترۆریســتدا پێناســەکان تێکــەڵ دەبێــت ،بــە�م ئــەو خا�نــەی زۆرێــک لــە ســەرچاوەکان لەســەری کۆکــن بریتییــە لــە قوربانیـ نـا�
ي
ڵ
ـ� بڵێـ ي ن
هاوو�تیـ نـا� ســڤیلە ،هــەروەک دەرچوونــە لــە بنەمــا یاســا� و ئیتیکییــەکان ،لــە ســەر ئــەم بنەمایــە دەتوانـ ي ن
ـ� تـ يـرۆر بریتییــە لــە
تـ يـرۆر کــە
ي
بەكارهێنانێــیك نایاسـ يـا� بــۆ هـ ي� نـر یاخــود بــۆ توندوتـ ي ژـری یاخــود هەڕەشــەكردن پێیــان ،لەالیــەن كەســێكەوە یــا كۆمەڵێــیك رێكخ ـراو لــەدژی كەسـ نـا� تــر
ـاما� گشـ تـى ،لەگــەڵ نیــازی ترســاندنو ناچاركـ ن
یاخــود لــەدژی موڵــك و سـ ن
ـەزۆر� لەبــەر هــۆی جیــاوازی
ـرد� چەنــد كۆمەڵێــك یــان حكومەتێــك بـ
ي
يبروبــاوەڕ و سیاســەت( ، )Garner, Bryan A, 2004, 8th editionبەواتایــەیك تــر تـ يـرۆر بریتییــە لــە كــرداری توندوتـ ي ژـر ي� یــا هەڕەشــەكردن کــە
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ڵ
ڵ
ن
ـتكرد� دۆخێك لە ترسو تۆقاندن تا لە رێگەیەوە
لەالیەن كەســانو كۆمە�نو ڕێكخراوو و�تان بە شــێوەیەیك نایاسـ يـا� ئەنجام دەدرێت بۆ دروسـ
چەنــد ئامانجێــیك دیاریك ـراو جێبەجێبكــەن.

ف
ت�ۆر:
دووهم/مەترسییەکا� ی

ڵ
ڵ
ن
ن
ن
هاوو�تیان و ي� ن
ي� ن
ن
ـاییەکا�
هرە یاسـ
نەرێى لەســەر
ـییەکا� بەئاشــکراو شــاراوە کاریگەری
ـکاند� کۆمە�یەتییە ،بۆیە مەترسـ
بەهری تێکشـ
يترۆر ئامرازێیك
ڵ
و�تــان دروســت دەکات ،بەشــێوەیەیك گشـ تـى تــرۆر لەهــەر جێگەیــەک بـ ن
ـوو� هەبێــت کەشــێیك لەنــاکاو و نەخــوازراو دروســت دەکات ،هــەروەک
ي
ڵ
کۆمە�یـ ت
بــەدوای خۆیــدا چەندیــن دەرئەنجــایم نێگەتیــڤ بەســەر کۆمەڵگــەدا دێنێتــە ئــارا کــە دەبێتــە مایــەی تێکـ ن
ـە� لەوانە(عبــدهللا
ـدا� شـ يـرازەی
احمــد يوســف ،العــدد :)2004 ،78
ـتى خەڵـ ن
ـتى خەڵـ ن
ـەر� کوشـ ن
 -1کوشـ ن
ـکا� بێتــاوان و ســوکایەتیکردن بــە مــرۆڤ :ئەگـ پ
ـکا� بێتــاوان ســوکایەتیپێکردنیان رێگــە پێــدراو نییــە و لــەرووی
ڵ
ن
ـە�م يترۆریســتان بــەردەوام کار دەکــەن لەســەر کوشـ ن
ـتکرد� تــرس و دڵــەر �
اویك.
مرۆڤایاتییــەوە نەگونجــاوە ،بـ
ـتى بێتاوانــەکان لەپێنــاو دروسـ
 :ترۆریســتان ئایــن و بروبــاوەڕ دەکەنــە پاســاو بــۆ ئەنجامـ ن
نارسیــن کـ ن
 -2ژ
ـدا� مــەرام و کارەکانیــان ،ئەمــەش بۆتــە ئامرازێــک
ـرد� وێنــەی ئایــن و بـ يـروڕاکان ي
يڕ
ـەکا� تــرو دروسـ ن
ـرد� وێنــەی ئایینێــیك تایبــەت الی ئایینـ ن
نارسیــن کـ ن
بــۆ ژ
ـتکر� ناکــۆیك لــە نێــوان ئاینەکانــدا.

ن
ـارەکا� خــۆی ئەژمــاری دەکات ،کەهەمــوو رێگایــەک
 -3زەرەر گەیانــدن بــە بەرژەوەنــدی گشـ تـى :ئەمــەش بــەردەوام تـ يـرۆر بەیەکێــک لــە ئامانجــە دیـ

دەگرێتــە بــەر بــۆ زەرەر گەیانــدن بــە بەرژەوەنــدی گشـ تـى .
ن
شێوازەکا� يترۆر
يترۆریستان چەندین شێواز دەگرنەبەر لەپێناو ئامانجەکانیان وەکو(:) ekuonline.eku.edu, 22/08/2019, 14:25 pm
ڵ
ن
قوربا� لێدەکەوێتەوە و زۆر بەرب�وە.
-1تەقینەوە :باوترین و زۆرترین
ن
دروستکرد� ترس و دڵەر �
ایك و پارەدا ئەنجام دەدرێت.
-2رفاندن :ئەمەیان زیاتر لەپێناو
ت
ن
دەهێرێت.
دەسکەو� سیاىس زیاتر بەکار
-3گلدانەوەی بارمتەکان :ئەم جۆرەیان لەپێناو
-4دەست بەسەردا گرتن و سەرانەسەندن :ئامانج ي �لى روتانەوەی خەڵکییە.
ن
-5تێکدا� دام و دەزگاکان و دەست بەسەردا گرتنیان و وێرانکردنیان.
دەگرێن
-6ترۆر کردن :زیاتر کەسە سیاسییەکان بەئامانج
ي
ي
ڵ
ن
-7فر ن
شکاند� شکۆی وو�تەکان.
اند� فرۆکە :لەپێناو ترس و

ف
ت�ۆر:
سێیەم/پاڵنەرهکا� ی

ـدىل العبــد ،2008 ،ص ،)21
تـ يـرۆر بەرادەیــەک پــەرەی ســەندووە کــە گەیشــتۆتە رادەی دیــاردە و بــەش بــەش بــووە بــۆ چەنــد شــێوازێک(عاطف عـ ي
ن
ت
ـەرەکا� يترۆریــش بریتـ ي ن
ـ� لــە:
گرنگریــن پاڵنـ
لەپشــت هــەر يتررۆێکــەوە پاڵنەڕێــک هەیــە،
-1پاڵنەرە سیاسییەکان
ڵ
ئەمــە ئــەو پاڵنەرانەیــە کــە تـ يـرۆر دەبەســتێتەوە بــە سیاســەتەوە ،ئەمــە لەهەمــوو شــێوازێک و هۆیــەک زیاتــر بــ�وە لەهەمووشــیان زیاتــر مەتــرىس دارتــر
و خوێناوییــە ،ئــەو پاڵنەرانــە بــەرادەی رێکــەوت دانانــرێ ،بەڵکــو بەچەنــد يبروباوەرێــیك دیــاری ک ـراو دادەنــرێ کەئامانـ جـ� بەجێهێنـ نـا� مەبەســتێیك
ڵ
ن
عدىل
فەرمانرەوا� یاخود رسوشـ تـى پەیوەندییە سیاســییەکان و کۆمە�یەتییەکان لەناو کۆمەڵگادا(عاطف
گۆریى سیســتیم
ســیاىس دیاریکراوە بۆ
ي
ي
العبــد ،2008 ،ص .)1
-2پاڵنەرە ئابوورییەکان
ڵ
کۆمە�یـ ت
لەئەنجــایم تـ �ـر نەکـ ن
ـە� تاکــەکان دێتــە دی لەکاتێکــدا هــەژاری و بێــکاری دروســت دەبــن لەئەنجــایم گۆرانکارییــە
ـرد� خواسـ تـى ئابــوری و
ي
ڵ
سیاســییەکان و کۆمە�یەتییــەکان و ئابورییــەکان کەلــە دیارتریـ نـى ئــەو پاڵنەرانەیــە کەجیــاوازی ئاسـ تـى بژێــوی دەبەســتێتەوە بەئاسـ تـى دەرامـ ت
ـە�
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گ
ڵ
ڵ
ـە� هەروەهــا پەرەسـ ن
کۆمە�یـ ت
چیینـ ن
ـەند� هە�وســان
ـەکا� کۆمەڵگا(عبــود ال ـ�اج ،1993،ص  ،)156کەدەبێتــە هــۆی ناهاوســەنیك ئابــووری و
ن
ـەخى قەی ـر نا� ئابــووری بۆتــە هــۆی پەرەسـ ن
و سـ ت
ـەند� کاری يترۆریسـ تـى ،هەنــدێ کــەس بــەوە دەڵـ ي� ن
ـ� تـ يـرۆری ســەرمایەی ج �
ـتەکا�
� دەنــگ کەئاسـ
کاریگەرییـ ت
ـە� جیــاوازن جــا چ تاکــەکان یــان کۆمپانیــاکان و دام و دەزگاکان لــەدژی یەکـ تـر بـ ج �
ـە� بگەیەنــن (فكــري عطــا هللا عبــد المهــدي ،2008 ،ص
ين
میکانرمێک بۆ روبەڕوبوونەوەی يترۆر:
چوارەم /میدیا وەک
گ
ن ڵ
ن
پاراسـ
ـدەکا� پەیوەســت بــە روبەڕوبونــەوەی تـ يـرۆر گرنــیك زۆری پێــدەدەن،
ـتى و�ت لــە کــردەوەی يترۆریســتیەکان یەکێکــە لــەو بابەتانــەی کــە ناوەنـ
بــەو پێیــەی ئــەریك دەز ن
گاکا� خۆپاراسـ ت ن
ـ� لــە تـ يـرۆر ئاســان دەکات و دەکرێــت رێگەیــەیك درێــژ کــورت بکاتــەوە ،دەوڵەتیــش ئــەم ئەرکــە دەگرێتــە ئەســتۆو
ڵ
پـ ن
ـا� وردو پــرۆژەی گونجــاو بــۆ سەرخسـ ن
ـتى دادەرێــژێ ،بــە�م ئــەم ئەرکــەش تەنھــا لــە ئەســتۆی دەوڵــەت نییــە پێوســتە کۆمەڵگــە بەشــێوەیەیك گشـ تـى
ن
ن
ـدەکا� پەیوەســت بەژیـ نـا� کۆمەڵگــەوە ھــاوکاری پــرۆژەی خۆپاراسـ ت ن
ـ� لــە کــردەوە يترۆریســتییەکان بکەن(منظمــة االمــن و التعــاون ي�
و تــەواوی ناوەنـ
أوروبــا ،2014 ،ص .)17
ڵ
ڵ
ڵ
پەنابــردن بــۆ میدیــا لــە زۆربــەی و�تـ نـا� جیھانــدا بەشــێیك دانەبـڕاوە لــەو ھەو�نــەی دەخرێنــە گــەر بــۆ روبەڕووبونــەوەی تـ يـرۆر ،ئــەو ھەو�نــەش لەالیەن
گاکا� ئاســایش و دەزگا تایبەتـ ن
دەز ن
ـەکا� دژە تـ يـرۆر سەرپەرشـ تـى دەکرێــن و لەالیــەن ئەوانــەوە لەســەر بنەمایــەیك زانسـ تـى دادەڕێژرێــن ،ھــەروەک ئــەو
ن
ن
خاوە� ژ
نن
ھەڵمەتەکا�
کاردەھێ� وەک بەشێک لە
بەىس میدیای خۆیانن کە بە میدیای ئاسایش ناوزەند کراوە کە تەواوی ئامرازەکان بە
دەزگایانە

ڵ
ـەىس میدیــای دەز ن
ـتى کارەکانیــان ،بەتایبــەت لــە مەســەلەی بەرەنگاربوونــەوەی تـ يـرۆردا بـ ژ
سەرخسـ ن
گاکا� ئاســایش لــە رێگــەی پەییامەکانیانــەوە ھــەو�
ـە� کـ ن
دژایـ ت
ـرد� ئــەو ژینگەیــە دەدەن کــە تـ يـرۆر تیایــدا گەشــە دەکات(يوســف بــن أحمــد الغامــدي ،2000 ،ص .)148-150

پێنجەم/
هەڕهشەیت�ۆرلەهەرێیمکوردستاندا
ی

ھەرێــیم کوردســتان بەحوکــیم ھەســتیاری ئــەو دۆخــە سیاســییەی ھەیبــووە ،بــەردەوام روبــەڕووی ھەڕەشــەی يترۆریسـ تـى بۆتــەوە ،ھــەروەک
ت
ت
ـرو� يترۆریسـ تـى نــارساون لــە نێــو ھەرێــیم کوردســتان چــاالیك خۆیــان ئەنجامــداوە ،لەســەر ئــەم
ژمارەیــەک گــروپ کەلەســەر ئاســى نێودەوڵــە� بــە گـ پ
بنەمایــە پەرلەمـ نـا� کوردســتان یاســای بەرەنگاربوونــەوەی تـ يـرۆر بــە ژمــارە 3ی سـ ڵـا�  2006پەســەند كــرد و تــا ئێســتا �
ىس جــار بــۆ مــاوەی دوو ســاڵ

لەالیــەن پەرلەمانــەوە درێــژ كراوەتــەوە (هەمــان ســەرچاوەی پێشــوو).

شەشەم/
پەنابردنبۆمیدیابۆرووبەروبوونەوهیت�ۆرلەهەرێیمکوردستاندا
ی

ـای� پارێ ـز ن
ارە� ناوخــۆی حکومـ ت
وەز ت
ـە� هەرێــیم کوردســتان لەرێگــەی بەڕێوەبەرایەتیــەی ئاسـ ژ
گاکا� هەرێمــەوە کار بــۆ روبەڕووبونــەوەی تـ يـرۆر لــە
هەرێمەکــەدا دەکات ،ئــەو بەڕێوەبەرایەتیەیانــەش لــە پــاڵ گرتنــە بــەری رێوشـ ن
ـوێى ســەربازی و ئەمـ نـى بــەردەوام گرنگیــان داوە بــە میدیــاو بــە هەنگاوێــیك
ـای� هەولـ ي�ـر بـ ژ
ـتى کارەکانیــان ،لــەو چوارچێوەیــەدا بەڕێوەبەرایەتیــەی ئاسـ ژ
گرنیــان لەقەڵــەم داوە بــۆ سەرخسـ ن
ـەىس میدیــای خۆیــان هەیــە بــۆ هۆشــیار
ڵ
هاوو�تیــان ،ئــەو بەشــە بەپلــەی یەکــەم و دووەم پشــت بــە (تەلەفزیــۆن) و (ئەنتەرنێــت) دەبەسـ ت ن
ـ� جگــە لــەوەش بــە گۆڤــار و رۆژنامــەو
کردنــەوەی

ڵ
بیلبــۆردی ســەر شــەقامەکان بەکاردێـ ن ن
ـ� ،هــاوکات هێڵێــیك گەرمیــان دانــاوە بــۆ بــەردەوایم وە�مدانــەوەی هەرمەترســییەیك يترۆریسـ تـى بــە ژمــارە
ڵ
ـای� پارێـزگای سـ ن
ـو�ن ،)10/1/2019 ،بەهەمــان شــێوە لــە بەڕێوەبەرایـ ت
ـە� ئاسـ ژ
ـلێما� پشــت بــە (رۆژنامــە ،تەلەفزیــەن ،رادیــۆ،
(()123گۆڤــاری گـ

سۆشــیال میدیــا) دەبەسـ تـرێت جگــە لــەوەی چەندیــن ڵب�وکردنــەوە بەکاردێـ ن ن
ـ� بــۆ هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەرو خســتنە رووی کارو چاالکییەکانیــان
ن
بەتایبــەت لــە پیشـ ن
ـییەکا� تـ يـرۆر و پوچەڵکردنــەوەی کــردەوە يترۆریســتییەکان(مقدم رزگار حمەرەحیــم حمــە کەریــم ،چاوپێکەوتــن،
ـاندا� مەترسـ
ـلێما� بەشــێیك تایبەتیــان بــە میدیــا هەیــە كــە لەوەێــوە كار و چــاالیك و ئامانجـ ن
 ،)20/11/2019هــەروەک بەڕێوەبەرایەتــى دژە تــرۆری سـ ن
ـەكا�
ي
ي
ڵ
ڵ
ن
ـیەكا� يترۆرهــەو�
بەڕێوەبەرایەتیەكــە لــە بەرەنگاربونــەوەی تـ يـرۆر دەخەنــە روو ،لــە رێگــەی بــ�و كردنــەوەی پەیــام و ڤیدیــۆی تایبــەت بەمەترسـ
هۆشــیار كردنــەوەی كۆمەڵگــە دەدەن تــا رێگــری بكرێــت لــە هــەر حاڵەتێــیك نەخوازراو(رەوەنــد محمــد عبدلرحمــان ،چاوپێکەوتــن.)10/10/2019 ،
ت
ژ
میدیا� لەڕووبەڕوو بوونەوەی يترۆر لە هەرێیم کوردستاندا
هەڵمە�
بەىس چوارەم :شیکردنەوەی ناوەرۆیك
ي
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ـاال�  2018 -2014بەھــۆی ئــەو دۆخــەی سەرتاســەری عــر تا� گرتــەوە لــە بەرەئەنجــایم دەرکەوتـ نـى رێکخ ـراوی دەوڵـ ت
لــە مــاوەی سـ ن
ـە� ئیســایم
ي
ـای� ھەرێــم ھەوڵمەتێــیك بەرف ـر ن
لــە عــراق و شــام (داعــش) ،بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
اوا� میدیـ يـا� ئەنجامــدا بــۆ ھۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەرو
ي
ن
ـییەکا� تـ يـرۆر ،ئــەم بەشــە ھــەوڵ دەدات شــیکارییەک بــۆ ژمارەیــەک پەیــام بــکات کــە لــەو ســەروبەندەدا وەک بەشــێک
ئاگادارکردنەوەیــان لــە مەترسـ
ـای� ( سـ ن
ن
ـای� هەرێــم ئاسـ ژ
ـییەکا� لەهــەردوو بەڕێوەبەرایەتـ يـى ئاسـ ژ
لەھەڵمەتــە مدیاییــەکان بــۆ روبەڕووبونــەوەی مەترسـ
ـلێما� و هەولـ ي�ـر) ئەنجــام
دراوە.

ف
هەنگاوهکا�شیکاری:
یەکەم/

ـای� هەرێــم لــە پارێ ـز ن
ن
گاکا� هەولـ �ـرو سـ ن
ـیتەڵکرد� ئــەو ڤیدیۆیانــەی هــەردوو بەڕێوەبەرایەتـ يـى ئاسـ ژ
بــۆ شـ
ـلێما� بەرهەمیــان هێنــاوە لــە چواچێــوەی
ي
ن
هەڵمەتەکا� هۆشــیاری لە روو بەروو بوونەوەی يترۆر ،ئەم توێژینەوەیە کۆمەڵێک ڕێگە و شــێوازی زانسـ تـى گرتۆتەبەر بەپشــت بەسـ ت ن
ـ� بەمیتۆدی
شــیکاری ڕواڵـ ت
ـە� نــاوەرۆک بــەم شــێوەی خــوارەوە:

ف
دروستکرد�فۆرىمشیکاری:
دووهم/

ن
بــەو پێیــەی ئــەم توێژینەوەیــە توێژینەوەیــەیك شــیکاری پاشــوەختە ،واتــە فۆرمێــیك ئامادەکـراو نییــە پشـ تـى پ �
ـتکرد�
� ببەسـ تـرێت ،هــەر بۆیــە بــۆ دروسـ
ـە� هۆشــیاری بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� تایبــەت بەهەڵمـ ت
کرد� تــەواوی ڤیدیۆیـ ن
فۆرمــە شــیکارییەکە پشــت بەســەیر ن
ـەکا� ئاســایش لــە بــەروو بــەروو
ڵ
ڵ
بوونــەوەی تـ يـرۆر بەسـ تـراوە کــە رۆمــا� سەرتاســەری تــەواوی ڤیدیــۆکان ک ـراوە لەمــاوەی ســا� ن� .2018 -2014

ف
ف
یەکەکا�شیکاری:
سێیەم/دیاریکرد�

ڵ
بەوپێیــەی ئــەم توێژینەوەیــە کار لەســەر ئــەو ڤیدیۆیانــە دەکات کــە تایبــەت بەهەڵمـ ت
ـە� هۆشــیاری دروســت کـراون بۆیــە کار لەگــەڵ وێنــەی جــو�و
ـ� و گرافیکیــش لەخــۆ دەگــرن ،جــا لەبــەر ئــەم هۆیــە پشــت بەیەکـ ن
ـ� دەکات ،چونکــە ڤیدیــۆکان جوڵــەو نوسـ ي ن
و نوسـ ي ن
ـەکا� (فــۆرم ،يبرۆکــە ،بابــەت و
کەسـ ت
ـایە�) بەسـ تـراوە.

ف
ف
چوارهم/دیاریکرد�دهستەکا�شیکاری

ڵ
وە�مـ ن
ـەکا� پ
ئــەم توێژینەوەیــە پشـ تـى بەدەســتەی فــۆرم و نــاوەڕۆک بەســتووە کــە خــۆی دەبینێتــەوە لــە
(� وتـراوە؟) و (چــۆن وتـراوە؟)  ،چونکــە لــە
ڤیدیۆکانــدا بــە زیــاد لــە شــێوازێک چەنــد بابەتێــک خراوەتــە ڕوو.

پێنجەم/ڕ ت
اس�فۆرىمشیکاری:

ـەوەکا� شــیکاری نــاوەرۆک بەکاردێــت ،کــە بریتییــە لــە پیشـ ن
ن
ئــەم توێژینەوەیــە پەنــای بردۆتــە بــەر راسـ تـى رواڵـ ت
ـاندا� فــۆریم
ـە� کــە زۆرتریــن جــار لەتوێژینـ
شــیکاری بــە کۆمەڵێــک هەڵســەنگینەر لــە پســپۆر نا� بــوارە جیاجیـ ن
ـاکا� پەیوەســت بــە ئاســایش و تـ يـرۆر و میدیــا بەمەبەسـ تـى بەئاگابــوون لەراسـ تـى
ن
کرد� ڤیدیــۆکان کاری لەســەر ک ـراوە ،دوای تــەواو کـ ن
و دروسـ تـى ئــەو فۆرمــەی بــۆ شــیکار ن
ـەکرد� یەکــەکان ،توێــژەران فۆرمــە
ـرد� فۆرمەکــەو پێناسـ
ـ� حەمەســەعید  /پســپۆری میدیــا /ز.سـ ن
شــیکارییەکەیان ئاراســتەی کۆمەڵێــک پســپۆر کــرد (نــاوی هەڵســەنگێنەران ،پ.ی.د نەزاکــەت حسـ ي ن
ـلێما�،
ـلێما� ،پ.ی.د هێمــن مەجیــد حەســەن  /پســپۆری میدیــا /ز.سـ ن
پ.ی.د فوئــاد عــەىل ئەحمــەد  /پســپۆری میدیــا /ز.سـ ن
ـلێما� ،پ.ی.د حەکیــم
ـلێما� ،پ.ی.د ابتســام اســماعیل قــادر  /پســپۆری میدیــا /ز.سـ ن
عوســمان حەمیــد  /پســپۆری میدیــا /ز.پۆلیتەکنیــک سـ ن
ـلێما� ،پ.ی.د عومــەر
ئاحمــەد رەمــەزان  /پســپۆری میدیــا /ز.ســلێمان ،پ.ی.د ســەالم نەرسەدیــن محەمــەد  /پســپۆری میدیــا /ز.سـ ن
ـلێما� ).دوای گەرانــەوەی فۆرمەکــە و
ن
ـتییەکا� هەڵســەنگێنەران ،رادەی رێکەوتـ نـى هەڵســەنگێنەران بەڕێــژەی ( )%90بــوو کــە ئەمــەش ڕێژەیــەیك گۆنجــاوە
بەهەنــد وەرگرتـ نـى تێبینیــە زانسـ
لــە رووی زانســتییەوە.

جێگ�یفۆرىمشیکاری:
شەشەم/
ی
ـیکار� دەســتەکان بەســەر هەمــان ســامپڵ بەرێژەیــەیك
مەبەســت لەجێگـ يـری گەشــتنە بەهەمــان ئەنجــایم شــیکاری یەکــەم ،بەدووبــارە کردنــەوەی شـ ي
دیاریکـراو ،لەکاتێــیك دیاریکـراودا ،توێــژەر ئــەم رێگایــەی ئەنجامــدا بــۆ گەیشـ ت ن
ـ� بەجێگـ يـری وەک لەخــوارەوە خراوەتــە روو:
An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020 319

https://www.huj.uoh.edu.iq

 :توێــژەران هەســتان بەدووبــارە شــیکردنەوەی دەســتەکان بەتێپەربـ ن
ـو� مــاوەی �
(ىس مانــگ) بەســەر مـ ي� ژـرووی یەکــەم شــیاکاریدا،
جێگـ يـری لەگــەڵ خــود
ڵ
لەگــەڵ خۆیــان ،بەســەر رێــژەی ( )10%ســامپ� توێژینەوەکــە کــە ( )86ڤیدیۆیــە ،بەپشــت بەسـ ت ن
ـ� بەیاســای (هۆڵسـ تـى) بــۆ جێگـ يـری ،ناوەنــدی
ن
ـتگۆ� دەســتە شــیاکرییەکان.
هاویــەیك توێــژەران لەگــەڵ خۆیانــدا کردییــە ( )0.924ئەمــەش بەرێژەیــەیك بــەرز دادەنرێــت بــۆ دڵنیــا بــون لــەروو� راسـ ي

2M
N1 + N2
= 0.924

CR:

Coefficient Reliability

2 × 524
567+567

حەوتەم/شێوازهئامارییەکان:

ن
شــیوازە ئامارییـ ن
ـەکا� بەکارهاتــوو لــە شــیکردنەوەدا بریتییــە لــە چوارگۆشــەی کای بــۆ دەرخسـ ن
ـارەکا� ئــەو دەســتانەی
ـتى جیــاوازی نێــوان دووبـ
ـەکا� هۆشــیاری بەڕێوەبەرایەتیـ ن
تویژینەوەکــە بــۆ شــیکردنەوەی هەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاســایش لــە روو بــەروو بوونــەوەی تـ يـرۆردا گرتویەتیەبــەر ،بــە پشــت
بەسـ ت ن
ـ� بەبەهــای خشــتەیەی (  )3.84ئاسـ تـى ئامــاژەی ( )0.05پلــەی ئــازادی (.)1

ف
ف
رووبەروبونەوهیت�ۆر:
هەشتەم/ئەنجاىمشیکارکرد�هەڵمەتەکا�
ی

ت
ن
ن
میدیا� روبەڕو بوونەوەی يترۆر
هەڵمە�
بەرهەمهێى
الیە�
-1
ي
ـای� سـ ن
ـرد� هەڵمەتــەکان ،دەردەکەوێــت لــە کــۆی ( )86هەڵمــەت ( )39هەڵمـ ت
دوای کۆکردنــەوەو هەالوێــر کـ ن
ـە� تایبەتــە بــە ئاسـ ژ
ـلێما�)47( ،
هەڵمەتیــش تایبەتــە بــە ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر ،بەپـ ي �ـى ژمــارەکان ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت هیــچ جیاوازییــەیك ئامــاژەداری ئامــاری نییــە بــەو پێیــەی بەهــای
کای ســکوێرکــەم تــرە لەبەهــای خشــتە� گوزارشــت لــەوەی کەبەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� ئاســایش هــەردوال بەگرنگییــەوە ســەیری هەڵمەتەکانیــان کــردووە
ي
و لەهەوڵــدا بــوون بــۆ هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر ،بروانــە خشــتەی ()1

خشتەی()1
ت
ف
ف
روبەڕوبوونەوهیت�ۆر
میدیا�
بەرهەمێ�هەڵمە�
الیە�
ی
ي

ت
ن
میدیا� روبەڕوبونەوەی يترۆر
هەڵمە�
هونەرییەکا�
 فۆرمەي
ڵ
ـە� هۆشــیاری بەڕێوەبەرایەتیـ ن
ـەکا� هەڵمـ ت
ـرد� ئــەو زانیــاری و داتایانــەی کەتایبەتــن بەدەســتەی ( فۆرمــە هونەرییـ ن
دوای هە�وێرکـ ن
ـەکا� ئاســایش بــۆ
روبەڕوبونــەوەی تـ يـرۆر) دەرکــەوت ژمارەیــەک فــۆرم بەکارهاتــووە بــەم شــێوەیەی خــوارەوە:
ـاندا� هەمــوو ئــەو شــەڕە راســتەوخۆیانەی هـ � نـر ن
 :ئــەم فۆرمــە کەتایبەتــە بەپیشـ ن
ەکا� ئاســایش و دژەتـ يـرۆر و پێشــمەرگە
أ -دۆکیومێنتــەری واقــیع
ي
ـای� سـ ن
ـدا� جەنگــدا ،لەبەرهەمـ ن
لەگــەڵ ترۆریســتان لەمەیـ ن
ـەکا� هــەردوو ئاسـ ژ
ـلێما� و هەولـ ي�ـر بەپلــەی یەکــەم دێــت کەلــە کــۆی گشـ تـى ( )39ڤیدیــۆ
ي
ـای� سـ ن
ـلێما� ( )14دانــەی بەرهەمهێنــاوە ،ئاسـ ژ
ئاسـ ژ
ـای� هەولـ يـر ( )19ڤیدیــۆ .
 :هەندێــک لــە ڤیدیــۆکان لەگــەڵ ئــەوەی توانــا و روبــەڕو بونــەوەی هـ � نـرەکان پیشــان دەدات هــاوکات لۆگــۆ و ئــاریم تایبـ ت
ـە�
ب -بانگەشــەی ســیاىس
ي
ـای� سـ ن
الیەنێــیك ســیاىس لەســەر ڤیدیــۆکان دان ـراوە لــەم فۆرمــەدا ئاسـ ژ
ـلیما� ( )10ڤیدیــۆی لــە کــۆی ( )39ڤیدیۆکــەی بــۆ تەرخــان کــردووە لــە
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ریزبەنــدی ( )2دایــە و ئاسـ ژ
ـای� هەولـ يـر لــە کــۆی ( )47ڤیدیــۆ ( )7دانــەی بــۆ ئــەم فۆرمــە تەرخــان ک ـراوە لــە ریزبەنــدی ( )4دایــە.
پ -کورتــە درامــا :ئــەم فۆرمــە ئــەو ڤیدیۆیانــەی کەلەشــێوەی درامــادان بــاىس روبــەڕو بونــەوەی هـ ي� نـرەکان دەکات لەگــەڵ يترۆریســتان هەوڵێکــە بــۆ
ـای� سـ ن
ن
ـییەکا� تـ يـرۆر ،هــەردوو ئاسـ ژ
ـلیما� و هەولـ ي�ـر ( )9جــار ئــەم فۆرمەیــان بەکارهێنــاوە.
هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر لەمەترسـ
هرەکان کەتاچەند لەئامادە باشــیدان بۆ شکســت پێهێنا�ن
ـتى توانای ســەربازی ي� ن
نمای� ســەربازی :لەم فۆرمەدا تیشــک خراوەتە ســەر دەرخسـ ن
ژ
ت-
ن
ژ
ژ
ڤیدیۆ� بۆ تەرخان کردووە .
هەولر ()12
ئاسای�
کۆ� ( )39ڤیدیۆ ()6ی بەم فۆرمە بەرهەمهێناوە ،
ي
ي
يترۆریستان ،ئاسای� سلیما� لە ي
ن
ن
ژ
ژ
لەکۆی ت
سلیما� بەو پێیەی بەهای
ئاسای�
هەولر و
ئاسای�
فۆرمەکا� خراونەتە روو هیچ جیاوازییەیك ئاماژەداری ئاماری نییە لەنێوان
گشى
ي
ـتە� گوزارشــت ،مانــای وایــە هــەردوو ئاســایش وەکــو یــەک گرنگیــان بەفۆرمــەکان داوەو بــەالم لەفۆرمیکــەوە بــۆ
کای ســکوێر کــەم تــرە لەبەهــای خشـ ي
ـای� سـ ن
فۆرمییك تر گرنگییەیك دەگۆریت الی ئاسـ ژ
هەولر ،بروانە خشــتەی (.)2
ـلیما� و
ي

خشتەی()2
ت
ف
روبەڕوبونەوهیت�ۆر
میدیا�
خشتەیشیکاریفۆرمەهونەرییەکا�هەڵمە�
ی
ي

ت
ن
میدیا� روبەڕو بوونەوەی يترۆر
هەڵمە�
سەرەکییەکا�
 يبرۆکەیي
ڵ
ن
ن
�
ژ
هەولر بۆ هۆشیارکردنەوەی هاوو�تیان ،چەند يبرۆکەیەک لەخۆ دەگرێت کەپێکهاتوون لە:
سلێما� و
ئاسای�
میدیاییەکا�
هەڵمەتە
ي
ا -قارەمانێـ تـى هـ ي� نـرە کوردییــەکان :لەهەڵمەتەکانــدا بەتــەوای دیــارە کــە هـ ي� نـرەکان چــاو نەترســانە کار دەکــەن بــۆ پاراسـ ن
ـتى هەرێــیم کوردســتان ،ئــەم
برۆکەیــە لەهەڵمەتـ ن
ـای� سـ ن
ـای� هەولـ �ـر ( )22جــار دووبــارە بۆتــەوە ،بەبــەراورد بەهەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـەکا� ئاسـ ژ
ـلێما� ( )15دووبــارە لــە ریزبەنــدی
ي
ي
یەکەمــدا دێــن.

 :لەهەڵمەتەکانــدا بائاشــکرا وروون دڕنــدە� هـ � نـرەکان داعــش پیشــان دەدەن ،ئــەم برۆکەیــە لەهەڵمەتـ ن
ـەکا�
ـدە� گروپــە يترۆریســتییەکان
ي
ي
ي
ب -دڕنـ ي
ـای� سـ ن
ـای� هەولـ �ـر ( )8جــار دووبــارە بۆتــەوە ،بەبــەراورد بەهەڵمەتـ ن
ئاسـ ژ
ـەکا� ئاسـ ژ
ـلێما� ( )8دووبــارە لــە ریزبەنــدی دووەمــدا دێــن.
ي
 :برۆکەیــەیك تــری هەڵمەتــەکان پیشـ ن
ـاندا� توانــای هـ ي� نـرە کوردییەکانــە لــە پوچەڵکردنــەوەی هـ ي�ـر ژىس
پ -پوچەڵکردنــەوەی هـ ي�ـر ژىس يترۆریســتان ي
ترۆریســتان ،ئــەم برۆکەیــە لەهەڵمەتـ ن
ـای� سـ ن
ـای� هەولـ �ـر ( )7جــار دووبــارە بۆتــەوە ،لــە هەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـەکا� ئاسـ ژ
ـلێما� ( )7جــار دووبــارە لــە
ي
ي
ي

ریزبەنــدی ســێهەمدا دێــن.
هرانــەی بەشــدارن لــە هاوپەیمـ نـا� نێودەڵـ ت
 :هـ � نـر ن
ت -هــاوکاری نێودەوڵـ ت
ەکا� هەرێــیم کوردســتانیش یەکێکــن لــەو ي� ن
ـە� بــۆ
ـە� بــۆ هـ ي� نـرە کوردییــەکان ي
روبــەڕو بونــەوەی تــرۆر ،بۆیــە بــەردەوام هــاوکاری ســەربازی و مەشــقیان لەهـ � نـرە بیانییــەکان وەردەگــرن ،ئــەم برۆکەیــە لەهەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای�
ي
ي
ي
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ـای� سـ ن
هەولـ �ـر ( )6دووبــارە بۆتــەوە ،بەبــەراورد بەهەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـلێما� ( )6دووبــارە لــە ریزبەنــدی چوارەمــدا دێــن.
ي
ج -مەتــرىس گروپــە يترۆریســتەکان بــۆ کۆمەڵگــە :ئــەو مەترســیانەی گروپــە يترۆریســتییەکان لەســەر کۆمەڵگــە دروسـ تـى دەکــەن يبروکەیــەیك تــری
هەڵمەتــە میدیاییەکانــە بــۆ هۆشــیارکردنەوەی جەمــاوەر ،ئــەم برۆکەیــە لەهەڵمەتـ ن
ـای� هەولـ �ـر ( )4جــار دووبــارە بۆتــەوە ،لەهەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـەکا�
ي
ي
ـای� سـ ن
ئاسـ ژ
ـلێما� ( )3جــار دووبــارە لــە ریزبەنــدی پێنجەمــدا دێــن.
لەکۆی گشـ تـى خســتنە رووی يبرۆکەی هەڵمەتەکان لەهەردوو ئاسایشــدا تۆمار کراوە ي �
بەپى ژمارەکان ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت هیچ جیاوازییەیك
ـتە� گوزارشــت ،ئەمــەش پێمــان دەڵێــت کەهــەردوو ئاســایش
ئامــاژەداری ئامــاری نییــە بــەو پێیــەی بەهــای کای ســکوێر کــەم تــرە لەبەهــای خشـ ي
ڵ
بەگرنگییــەوە کاریــان کــردووە بــۆ دارشـ ن
ـتى يبرۆکــەکان تاوەکــو بتوانــن رۆڵیــان هەبێــت لــە هۆشــیارکردنەوەی هاوو�تیــان ،بروانــە خشــتەی ژمــارە (.)3

خشتەی()3
ت
ف
روبەڕوبوونەوهیت�ۆر
میدیا�
یب�ۆکەیسەرهکییەکا�هەڵمە�
ی
ي

ڵ
هاوو�تیان لە کردەوەی يتر ت
ۆیسى
 ئاگادارکردنەوەیڵ
ـای� سـ ن
هەڵمەتــە میدیاییـ ن
ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـییەکا� تـ يـرۆر هەوڵیــان داوە بینــەران
ـلێما� و هەولـ ي�ـر بــۆ هۆشــیارکردنەوەی هاوو�تیــان و خســتنەرووی مەترسـ
کەترۆریســتان ئەنجــایم دەدەن(*کــۆی گـ ژـ� ژمــارەی بەرهەمــە ڤیدیۆییــەکان لــەم خشــتەیەدا گۆرانکایــان
لــەو کــردەوە ترســناکانە ئاگاداربکەنــەوە ي
ـای� سـ ن
ـلێما� و ( )24ڤیدیــۆی ئاسـ ژ
بەســەردا هاتــووە ،چونکــە تەنهــا ( )23ڤیدیــۆی ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر ،بــاىس کــردەوە يترۆریســتییەکانیان کــردوووە)،
کــە بریتـ ي ن
ـ� لــە:

�
ژ
تن
ئاسای�
کوش�  :وەک دیارترین رەفتاری گروپە يترۆریستییەکان پیشاندراوە و تیایدا
هەولر لەرێگەی ( )18ڤیدیۆوە ئەوەی خستۆتە روو کە
ا-
ي
ـای� سـ ن
ـ� بەشــێکە لــە رەفتاریــان ،لەبەرامبــەردا ئاسـ ژ
چــۆن ئــەو گروپانــە کوشـ ت ن
ـلێما� ( )9ڤیدیــۆی دووبــارەی هەیــە بــۆ ئــەو مەبەســتە و لــە ریزبەنــدی

( )1دێــن.

ن
ـاوەدا�
ب -وێرانکــردن :رەفتارێــیك تــری يترۆریســتانە کــە لەرێگــەی هەڵمەتەکانــەرە خراوەتــە روو ،تیایــدا ئــەوە پیشــاندراوە کــە يترۆریســتان چاویــان بەئـ
ڵ
ڵ
ـەو� تیكــدان و لەنــاو بـ ن
هاوو�تیــان ئاســودەو خــۆش گــوزەران دەکــەن ،ئاسـ ژ
ـای�
ـرد� ئــەو ئامرازانــەن
و خۆشــگوزەر نا� هەڵنایــەت و بــەردەوام لەهـ
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ـلیما� لەکــۆی ( )23ڤیدیــۆ ( )7دانــەی تایبــەت کــردووە بــە پیشـ ن
سـ ن
ـاندا� ئــەم رەفتــارە وئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر لــە کــۆی ( )24ڤیدیــۆ ( )4دانــەی بــۆ
تەرخانکــردووەو لــە ریزبەنــدی ()2دا دێــن.

ىل ئــاگادار بکەنــەوە ،لــە ڤیدیـ ن
پ -رفانــدن :وەک رەفتارێــیك دیکــەی يترۆریســتان پیشــاندراوە ،هەڵمەتــە میدیاییــەکان هەوڵیــان داوە جەمــاوەری �
ـۆکا�
ـای� سـ ن
ـلێما� ( )4جــار دووبــارە بۆتــەوە لــە ئاسـ ژ
ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر ( )2جــار دووبــارە بۆتــەوە لــە ریزبەنــدی ( )3-4دا دێــن.
ڵ
ت -تــرس و تۆقانــدن :هەڵمەتــەکان هەوڵیــان داوە جەمــاوەر لــەوە ئــاگادار بکەنــەوە يترۆریســتان دەیانەوێــت لەرێگــەی ب�وکردنــەوەی تــرس و
ڵ
ـای� سـ ن
دەرو� شــڵەژاو بکــەن ،لــەم رووەوە هەڵمەتـ ن
ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـلێما� ( )3جــار ئامــاژە دراوە بــۆ ئــەم
تۆقاندنــەوە هاوو�تیــان دوچــاری دۆخێــیك
گ
ڵ
ـە�م لــە هەڵمەتـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر گرنــیك پێنــەدراوە لــە ریزبەنــدی ()4دا دێــن.
کردەوەیــەی يترۆریســتان ،بـ

ت
ـۆ� هــەردوو ئاسایشــدا تۆمــار ک ـراوە بەپـ ي �ـى ژمــارەکان ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت
لەکــۆی گشــى خســتنە رووی کــردەوە يترۆریســتیەکان کەلــە ڤیدیـ ي
ـتە� گوزارشــت ،بروانــە خشــتەی ژمــارە ()4
هیــچ جیاوازییــەیك ئامــاژەداری ئامــاری نییــە بــەو پێیــەی بەهــای کای ســکوێر کــەم تــرە لەبەهــای خشـ ي

خشتەی()4
ڵ
ت
ت
روبەڕوبوونەوهیت�ۆر
میدیا�
ۆیس�لەهەڵمە�
تیانلەکردهوهیت�
ئاگادارکردنەوهیهاوو�
ی
ی
ي

ڵ
 ئاگادارکردنەوەی هاوو�تیان لە ڕەفتاری نامرۆییانەی يترۆرستانڵ
ـرد� ئــەو زانیاریانــەی تایبەتــن بــە ئاشــکر ن
هە�وێرکـ ن
اکرد� ڕەفتــاری نامرۆیانــەی يترۆرســتان ،دەردەکەوێــت لــە هەڵمەتــە میدیاییەکانــدا ئامــاژە
دوای
دراوە بــە چەندیــن رەفتاری(**بەهەمــان شــێوە کــۆی گـ ژـ� لــەم خشــتەیەدا گۆرانکایــان بەســەردا هاتــووە ،چونکــە تەنهــا ( )22ڤیدیــۆی ئاسـ ژ
ـای�
سـ ن
ـلێما� و ( )27ڤیدیــۆی ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر ،ئاماژەیــان داوە بــە رەفتــاری نــا مرۆییانــەی يترۆریســتان) بــەم شــێوەیە:
ڵ
ا -تەقاندنــەوە :هەڵمەتــە میدیاییــەکان هاوو�تیانیــان ئاگادارکردۆتــەوە کــە يترۆریســتان بەچەندیــن شــێوە کاری تەقاندنــەوە ئەنجــام دەدەن ،تەنهــا بــە
ـای� سـ ن
ـ� بەڵکــو پاســکیل و مــرۆڤ و ئاژەڵیــش دەتەقێنــەوە ،بــۆ ئــەم مەبەســتە هەڵمەتــە میدیاییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
تەقاندنــەوەی ئۆتۆمبێــل ناوەسـ ت ن
ـلێما� و
هەولـ ي�ـر وەکــو یــەک گرنگیــان پێــداوە بــە ( )9جــار دووبــارە بونــەوەی لەریزبەنــدی ()1دا دێــن.
ڵ
ڵ
هاوو�تیـ نـا� ئاگادارکردۆتــەوە کــە ترۆرکـ ن
ـرد� هاوو�تیــان رەفتارێــیك بــەردەوایم گروپــە يترۆریســتییەکانە ،لــەم
ب -تـ يـرۆر کــردن :هەڵمەتــە میدیاییــەکان
ي
ـای� سـ ن
رووەوە لــە ڤیدیـ ن
�
ـلێما� ( )6جــار دووبــارە بۆتــەوە و لەوانــەی ئاسـ ژ
ـۆکا� ئاسـ ژ
هەولریــش ( )8جــار و لەریزبەنــدی ()2دا دێــن.
ـای�
ي
 :وەک یەکێــیك دیکــە لــە رەفتــارە ترۆریســتان خراوەتــە روو کــە بــۆ ئۆتۆمبێــى هـ � نـر ن
پ -چانـ ن
ەکا� دژ بــە تـ يـرۆر ،یــان کاتێــک شــوێنێکیان
ـد� بۆمــب
ي
ي
ـای� سـ ن
ـرد� زۆرتریــن کــەس ،ڤیدیـ ن
چــۆڵ کــردووە هەوڵیانــداوە ئــەو شــوێنە بۆمــب رێــژ بکــەن بــۆ شــەهید کـ ن
ـۆکا� ئاسـ ژ
ـلێما� ( )5جــار ئەوەیــان دووبــارە
�
کردۆتــەوە ئاسـ ژ
هەولریــش ( )2جــار لەریزبەنــدی ()3-4دا دێــن.
ـائ�
ي
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ڵ
ڵ
ج -فەالقەکــردن :هەڵمەتــە میدیاییــەکان هاوو�تیانیــان ئاگادارکردۆتــەوە کــە گروپــە يترۆریســتەکان بــەردەوام فەالقــەی دیــل و بارمتــە و هاوو�تیــان
ـلیما� ( )2و لــە ڤیدیـ ن
ـای� سـ ن
دەکــەن و بۆتــە رەفتارێــیك رۆژانەیــان ،لــەم روەوە ڤیدیـ ن
ـۆکا� ئاسـ ژ
ـۆکا� ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر ( )4جــار دووبــارو بونەتــەوەو
لەریزبەنــدی ( )3 - 4دێــن.

ڵ
ن
چەسپاند� يبروبۆچۆنییەکانیان،
چ -سەر و دەست برین :هەڵمەتە میدیاییەکان هاوو�تیانیان ئاگادارکردۆتەوە کە گروپە يترۆریستەکان بەبییانوی
ـای� سـ ن
ـلێما� و ( )2جــار ئاسـ ژ
ســەر و دەســت و هەمــوو ئەوانــە دەبــڕن کــە بــە نەیــاری خۆیانیـ نـا� دەزانــن ،لــەم رووەوە ( )2جــار ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر

دووبارەیــان کردتــەوە و لەریزبەنــدی ( )4دێــن.
ڵ
ڵ
هاوو�تیانیان لەوەش ئاگادارکردۆتەوە کە گروپە يترۆریســتەکان دیل و بارمتە و هاوو�تیان دەسـ ن ن
ـوتێ� ،لەم
ح -ســوتاندن :هەڵمەتە میدیاییەکان
رووەوە ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر لــە یــەک بەرهەمیــدا ئــەم رەفتــارەی پیشــانداوە.
ڵ
ڵ
خ -گولەبارانکــردن :هەڵمەتــە میدیاییــەکان هاوو�تیانیــان ئاگادارکردۆتــەوە کــە گروپــە يترۆریســتەکان گولــە بــار نا� دیــل و بارمتــە و هاوو�تیــان دەکــەن
ڵ
هاوو�تیــان و هــاورێ دیلـ ن
ـەکا� ي� ن
هرەکانــەوە ئەنجــام دەدرێــن ،لــەم رووەوە ئاسـ ژ
ئــەم رەفتارەشــیان بــە دیــار
ـای� هەولـ ي�ـر لــە یــەک بەرهەمیــدا ئــەم
رەفتــارەی پیشــانداوە.
بەشــێوەیەیك ســەرەیك و بەپـ ي �ـى ژمــارەکان ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت هیــچ جیاوازییــەیك ئامــاژەداری ئامــاری نییــە بــەو پێیــەی بەهــای کای ســکوێر کــەم
ـتە� گوزارشــت ،ئەمــەش پێمــان دەڵێــت کەهــەردوو ئاســایش بەگرنگییــەوە لــەم رەفتارانــەی يترۆریســتانیان روانیــوە تاوەکــو بتوانــن
تــرە لەبەهــای خشـ ي
ڵ
لەرێگەیــەوە هاوو�تیــان هۆشــیار بکەنــەوە ،بروانــە خشــتەی ژمــارە ()5

خشتەی()5

ڵ
تیانلەڕهفتارینامرۆییانەیت�ۆرستانلەهەڵمەتەمیدیاییەکاندا
ئاگادارکردنەوهیهاوو�
ی

ڵ
 ئاگادارکردنەوەی هاوو�تیان لەوکەلێنانەی يترۆرستان دەیقۆزنەوەهەڵمەتــە میدیاییـ ن
ـای� هەولـ �ـر و سـ ن
ـەکا� هــەردوو ئاسـ ژ
ـلێما� ئەوەیــان خســتۆتە روو يترۆریســتان بەشــوێن ئــەو کەلێـ ن ن
ـ� و کــەم و کورتییانــە دەگەرێــن
ي
ڵ
کــە لــە کۆمەڵگــەدا بـ ن
ـوو� هەیــە ،تــا لــە رێگەیــەوە هاوو�تیــان لەخشــتە بــەرن و رایــان کێشــنە نــاو گروپەکانیانــەوە .لــەم روەوە هەڵمەتــە میدیاییــەکان
ئاماژەیــان بەچەنــد جۆرێــک کەلـ ي� ن
ـ� داوە کــە يترۆریســتان دیقۆزنــەوە کــە بــەم شــێوەیەیە(***کۆی گـ ژـ� ژمــارەی بەرهەمــە ڤیدیۆییــەکان لــەم
ـای� سـ ن
ـلێما� و ( )13ڤیدیــۆی ئاسـ ژ
خشــتەیەدا گۆرانکایــان بەســەردا هاتــووە ،چونکــە تەنهــا ( )13ڤیدیــۆی ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر ،ئاماژەیــان کــردوووە بــۆ
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ئــەم تەوەرەیــە:).
بەهرکـ ن
ا -نــە بـ ن
ي� ن
ـوو� هۆشــیاری ئاییـ نـى :بــە کەلێنێــیك بەهـ ي� نـر ئەژمــار دەکرێــت کــە يترۆریســتان دەیقۆزنــەوە و بــەکاری دەهێـ ن ن
ـرد� خۆیــان
ـ� لەپێنــاو
ڵ
هاوو�تیــان لەهەمــوو تەمــەن و ئاســتێکدا ،بۆیــە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
و لەخشــتە بـ ن
ـەکا� هــەردوو ئاســایش بەگرنـ گـیك لێیــان روانیــوە و ئاسـ ژ
ـای�
ـرد�
گ
سـ ن
�
ـلێما� ( )7جــار ئامــاژەی پێــداوە ،لــە ئاسـ ژ
هەولرێــس بەهەمــان ژمــارە گرنــیك پێــدراوە ،بۆیــە لەریزبەنــدی ()1دا دێــت.
ـای�
ي
ڵ
ڵ ت  :ئــەم کەلێنەیــان زۆربــەی ئــەو کەســانە دەگرێتــەوە کــە تێکەڵبـ ن
ب -نەبـ ن
ـو� کۆمە�یەتیــان بەهـ ي� نـر نییــە ،هەرچەنــدە کەسـ نـا�
ـو� هۆشــیاری کۆمە�یــە�
ن
خــاوەن کەسـ ت
کارەکا� ئــەوان دەبێــت ،بۆیــە هــەردوو ئاســایش بەگرنگییــەوە
ـایە� زۆرجــار دەکەوێتــە ژێــر کاریگــەری يترۆریســتان و وابەســتەی ئــەرک و
ـلێما� ( )4دووبــارەی هەیــە ،لــە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـای� سـ ن
لــەم کەلێنەیــان روانییــوە و لەریزبەنــدی ()2دا دێــت ،لەبەرهەمــە ڤدیـ ن
ـۆکا� ئاسـ ژ
ـەکا�
�
ئاسـ ژ
هەولریــش ( )3دووبــارەی هەیــە.
ـای�
ي
پ -هــەژاری و بێــکاری :بەیەکێــیك تــر لــە کەلێنــەکان دیــاری ک ـراوە کەزۆجــار مــرۆڤ بــە تایبــەت گەنجــان بــەرەو پەیوەنــدی کــردن بــە گروپــە
ـلێما� ( )2جــار جەخـ تـى لــەم کەلێنــە کردۆتــەرە لــە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـای� سـ ن
ترۆریســتەکانەوە ئاراســتە دەکات ،بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـەکا�
ي
�
ئاسـ ژ
هەولریــش بەهەمــان شــێوە ( )3جــار دووبــارە بۆتــەوە لەریزبەنــدی ()3دا دێــت.
ـای�
ي
ـۆ� گشـ تـى بۆمــان دەردەکەوێــت کــە بەپـ ي �ـى ژمــارەکان هیــچ جیاوازییــەیك ئامــاژەداری ئامــاری نییــە بــەو پێیــەی بەهــای کای ســکوێر کــەم تــرە
لەکـ ي
ـتە� گوزارشــت ،بروانــە خشــتەی (.)6
لەبەهــای خشـ ي

خشتەی()6

ڵ
تیانلەوکەلێنانەیت�ۆرستاندهیقۆزنەوهلەهەڵمەتەمیدیاییەکاندا
ئاگادارکردنەوهیهاوو�
ی

 ئاگادار کردنەوەی هاووالتیان لە توانای ئەو ي� نهرانەی شەڕی يترۆر دەکەن :

ڵ
هاوو�تیــان دڵنیــا بکەنــەوە کــە ئــەو ي� ن
هرانــەی شــەڕی تـ يـرۆر دەکــەن توانــاو
هەڵمەتــە میدییــەکان لــە رێگــەی بەرهەمــە ڤیدۆییەکانیانــەوە هەوڵیــان داوە
شــارەزاییەیك باشــیان هەیــە و خـ ن
ـاوە� يئرادەیــەیك بــەرزن ،لــەم رووەوە بــەم شــێوەیە وەسـ نـ� ئــەو ي� ن
هرانــە کـراوە:

 :لــە بەرهەمــە ڤیدیۆییەکانــدا فۆکــەس خراوەتــە ســەر ئــەو چەکانــەی هـ � نـر ن
ا -ي� ن
ەکا� هەیانــە لــە روبەڕوبونــەوەی
هرێــیك خــاوەن چــەیك پێشــکەوتوو
ي
ـای� سـ ن
تــرۆردا کــە چــەیك پێشــکەوتووە ،لــەم روەوە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـلێما� ( )12جــار جەخـ تـى لەســەر کردۆتــەوەو لەریزبەنــدی ()1دا
ي
دێــت ،لــە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
�
ـەکا� ئاسـ ژ
هەولریــش ( )9جــار دووبــارە بۆتــەوەو لەریزبەنــدی ( )2دا دێــت.
ـای�
ي
ب -ي� ن
ـتگرکراون بەشــێوەیەیك مرۆییانــە
هرێــیك مــرۆڤ دۆســت :لەهەندێــک لــە ڤیدیــۆکان ئــەوە پیشــاندراوە کەزۆربــەی دیــى يترۆریســتان کــە دەسـ ي
ـای� سـ ن
مامەڵەیــان لەگــەڵ دەکرێــت ،لــەم روەوە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـلێما� ( )5دووبــارەی هەیــەو لەریزبەنــدی ()3دا دێــت بەرهەمــە
ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر ( )9دووبــارەی هەیــەو لەریزبەنــدی ()2دا دێــت.
گ
ـو� پـ ن
ـاوەکا� ســەرکەوتن لەشــەردا هەبـ ن
ن
پ -ي� ن
ـا� ســەربازی بەهـ ي� نـرە بۆیــە لــە بەرهەمــە ڤیدۆییەکانــدا گرنــیك
هرێــیك خــاوەن پــان :یەکێــک لەرێــگا بـ
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ڵ
ـای� سـ ن
پێــدراوە ،بــە جۆرێــک هــەردوو ئاسـ ژ
ـلێما� و هەولـ ي�ـر وەکــو یــەک گرنگیــان پێــداوە بــە ( )10دووبــارە ،بــە�م لــە ریزبەندییەکانــدا لــە نێــو بەرهەمــە
ـای� سـ ن
ڤیدۆییـ ن
ـلێما� لەریزبەنــدی ()2دا دێــت و لــە ئاسـ ژ
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر لەریزبەنــدی ()1دا دێــت.
ن
هرێــیك چاوک ـراوە :رێگایــەیك گرنگــە بــۆ پاراسـ ن
ج -ي� ن
ـەروودا� کــردەوە يترۆریســتییەکان پێــش روودانیــان لــەم خاڵــەدا
ـتى نیشــتمان و رێگــری کــردن لـ

بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـای� هەولـ �ـر زۆر جەخـ تـى کردۆتــە ســەری و ئەمــەش بۆتــە هــۆی تۆمارکـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـرد� ( )7دووبــارە و لەریزبەنــدی ()3دا دێــت ،لــە
ي
بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای� ســلێمانیش لەریزبەنــدی ()4دا دێــت بــە ( )1دووبــارە.

ـە� بەتایبـ ت
ـتى ئـ ڵـا� دەبنــە ئامرازێــک بــۆ بەرزکردنــەوەی هەسـ تـى نەتەوایـ ت
ـتى ســونبولە نەتەوەییــەکان هاوشــێوەی پاراسـ ن
هرێــیك نەتــەوە� :پاراسـ ن
چ -ي� ن
ـە�
ي
الی گەنجــان ،لــەم روەوە لــە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای� ســلێمانیدا ( )5جــار دووبــارە کراوەتــەوەو لەریزبەنــدی ()3دا دێــت و لــە بەرهەمــە

ڤیدۆییـ ن
�
ـەکا� ئاسـ ژ
هەولریــش ( )3دووبــارە کراوەتــەوەو لــە ریزبەنــدی ()6دا دێــت.
ـای�
ي
ح -ي� ن
هرێــیك خــاوەن ســەرکردەی گیانفیــدا :لەچەندیــن شــەردا ســەرکردەی خــاوەن پلــەو پایــەی ســەربازی زۆر شــەهید بــوون ئەمــەش بۆتــە پاڵنەرێــک
ڵ
ـای� سـ ن
هاوو�تیــان ،لــەم روەوە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـلێما� ( )5جــار ئاماژەیــان پێــداوەو لەپلــەی ( )3دایــە  ،لــە
بــۆ بەرزکردنــەوەی وورەی
بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
�
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای�
هەولریــش ( )5جــار دووبــارە بۆتــەوەو لەپلــەی ( )4دایــە واتــە هــەردوو ئاســایش بەهەمــان ژمــارە گرنگیــان داوە .
ي
ڵ
ن
خ -ي� ن
ـتکرد� تــرس الی دوژمــن  ،بەرهەمــە ڤیدۆییــەکان ەنــد
هرێــیك رێکخ ـراو خــاوەن جەســتەیەیك بەهـ ي� نـر :بــۆ دڵنیاکردنــەوەی هاوو�تیــان و دروسـ
جارێــک فۆکەســیان خســتۆتە ســەر ئــەوەی کــە ئــە گءزانەیشــەڕی تـ يـرۆر دەکــەن خــاوەن جەســتەیەیك بەهـ ي� نـرو لــە ســەر بنەمــای دیسـ ن
ـپلیى ســەربازی
رەفتــار دەکــەن هەولـ �ـر ( )4دووبــارەو لەریزبەنــدی ()5دا دێــت و سـ ن
ـلێما� ( )1و لەریزبەنــدی ()4دا دێــت.
ي

دوای وربوونــەوە لــە ژمــارەکان ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت تەنهــا یــەک جیاوازییــەیك ئامــاژەداری ئامــاری هەیــە بــەو پێیــەی بەهــای کای ســکوێر زیاتــرە
گ
(هرێــیك چاوکـراوە) ،کــە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
لەبەهــای خشــتە� گوزارشــت ،ئەوێــش لــە تــەوەرەی ي� ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر زیاتــر گرنــیك بــەم الیەنــە داوە
ي
 ،بروانــە خشــتەی (.)7

خشتەی()7
ی� ف
ئاگادارکردنەوهیهاووالتیانلەتوانایئەوه�
انەیشەڕیت�ۆردهکەنلەهەڵمەتەمیدیاییەکاندا
ی
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ڵ
ن
ت
ایەتیەکا� ئاسایش
پێویسى هاوکاری بەڕێوەبەر
 -ئاگادار کردنەوەی هاوو�تیان لە

ڵ
ت
ـتگری هاوو�تیانــە،
بەرەنــگار بونــەوەی تـ يـرۆر پێویسـ تـى بەهــاوکاری و یەکگرتــووی دەزگا تایبــەت و ئەمنییــەکان و لەهەمــووی گرنگــر هــاوکاری و پشـ ي
هر ن
ت
ن
هەڵمە� میدیا� ي� ن
ەکا�
ڤیدۆییەکا�
چونکە هۆیەیك زۆر باشــە بۆ کەم کردنەوەی کار و کردەوە يترۆریســتییەکان .لەســەر ئەم بنەمایە بەرهەمە
ي
ڵ
ئاسـ ژ
ـای� هەریــم جەختیــان لــە چەنــد تەوەرێــک کردۆتــەوە کــە پیشـ نـا� دەدەن کەچــۆن هاوو�تیــان پێویســتە الی خۆیانــەوە رۆڵیــان هەبێــت لــە روبــە

ڵ
قە�چۆکـ ن
ـرد� تـ يـرۆر(**** لــە کــۆی گشـ تـى ئــەم تــەوەرەدا ژمــارەی بەرهەمــە
رووبونــەوەی تـ يـرۆر و هــاوکاری ئــەو دەزگایانــە بکــەن کــە بەرپرســن لــە
ـای� سـ ن
ـلێما� و ( )6بەرهــەیم ڤیدیــۆ� ئاسـ ژ
ڤیدۆییــەکان گۆرانکاریــان بەســەردا هاتــووە ،چونکــە تەنهــا ( )12بەرهــەیم ڤیدیــۆ� ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـر،
ي
ي
ڵ
بــاىس شــێوازی هــاوکاری هاوو�تیــان کــردووە لــە رووبەروبونــەوەی تـ يـرۆر) ،ئــەو تەوەرانــەش بــەم شــێوەیەیە:
ڵ
ڵ
ـای� سـ ن
 :لــەم روەوە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـلێما� ( )8جــار ئاماژەیــان بــەم تــەوەرە
اوە� هاوو�تیــان لەبەرامبــەر جموجــو� يترۆرســتان
ا -چــاو کـر ي
ـەر� بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای� هەولـ ي�ـرە ( )6جــار دووبــارە یــان کردۆتــەوە لــە هــەردوو الدا لەریزبەنــدی یەکەمــدا دێــت.
داوە ،هـ پ
ڵ
ڵ
ن
ن
ن
کرد� هاوو�تیان بەالیەنە بەرپرســەکانەوە :بۆ ئاشــکراکرد� جموجو� يترۆرســتان ئاسـ ژ
ـای� ســلێما� زۆر بەگرنگەوە لەم دیاردەیە
ب -پەیوەندی
گ
ڵ
ـە�م ئاسـ ژ
دەروانیــت لــە بەرهەمــە ڤیدۆییەکانیــدا ( )4دووبــارەی هەیــە و لەریزبەنــدی ()2دا دێــت ،بـ
ـای� هەولـ ي�ـرە گرنــیك بــەم الیەنــە نەداوە.بۆیــە
ـتە� گوزارشــت ،ئەوێــش لــە بەرژەوەنــدی
دەردەکەوێــت جیاوازییــەیك ئامــاژەداری ئامــاری هەیــە بــەو پێیــەی بەهــای کای ســکوێر زیاتــرە لەبەهــای خشـ ي
ئاسـ ژ
ـای� ســلێمانییە ،بروانــە خشــتەی (.)8

خشتەی()8

ڵ
ف
ت
تیانلەپێویس�هاوکاریبەڕێوهبەرایەتیەکا�ئاسایشلەهەڵمەتەمیدیاییەکاندا
ئاگادارکردنەوهیهاوو�

ن
پێهێنا� يترۆریستان
 شێوازی شکستـای� سـ ن
ـەکا� ھــەردوو بەڕێوەبەرایـ ت
بەرھەمــە ڤیدۆییـ ن
ـە� ئاسـ ژ
ـلێما� و ھەولـ ي�ـر لــە چوارچێــوەی ھەڵمەتــە میدیاییەکانیانــدا بــۆ روبەڕووبونــەوەی تـ يـرۆر
ڵ
بھێ� و لە کۆتاییدا شکســت ن ن
ھاوو�تیان لەوە دڵنیابکەنەوە کە گروپە يترۆریســتییەکان ناتوانن ســەرکەوتن بەدەســت ن ن
دێ�(*****
ھەوڵیان داوە
ـای� سـ ن
لــە کــۆی گشـ تـى ئــەم تــەوەرەدا ژمــارەی بەرهەمــە ڤیدۆییــەکان گۆرانکاریــان بەســەردا هاتــووە ،چونکــە تەنهــا ( )23بەرهــەیم ڤیدیــۆ� ئاسـ ژ
ـلێما�
ي
ن
و ( )23بەرهــەیم ڤیدیــۆ� ئاسـ ژ
ـتپێهێنا� يترۆریســتانیان کــردووە) ،لــەو روەوە بەرھەمــە ڤیدیۆییــەکان جەخـ تـى
ـای� هەولـ ي�ـر ،بــاىس شــێوازی شکسـ
ي
لــەم تەوەرانــە کردۆتــەوە:

ـلێما� ( )18دووبــارە هەیــە ،بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـای� سـ ن
ن  :لــەم رووەوە بەرهەمــە ڤیدۆییـ ن
ـەکا� ئاسـ ژ
ـەکا� ئاسـ ژ
ـای�
ا -دەســتگرتن بەســەر تەقەمــە�
�
هەولریــش ( )15دووبــارەی هەیــە.
ي
ن
ن
�
ژ
ئاسای� سلێما� و
ب -لەناو بردن و بەدیلگرتن :لەم رووەوە بەرهەمە ڤیدۆییەکا�
هەولر هەریەکەو ( )5دووبارەیان تۆمار کردووە لەریزبەندی
ي
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( )2دێن.

گ
ن
�
ژ
هەولر بە ( )3دووبارە گرنیك پێداوە.
ئاسای�
ڤیدۆییەکا�
پ -دەستگرتن بەسەر مۆڵگەو بارەگاکاندا :لەم رووەوە تەنها بەرهەمە
ي
ن
ـارەکا� ئــەم خشــتەیە هیــچ جیاوازییــەک بــەدی بەپـ ي �ـى ئامــاژەی کای کەکەمـ تـرە لــە بەهــای ژمــارەی خشــتەی گوزارشــت
دوای وردبوونــەوە لــە دووبـ
کەدەگاتــە ( )3.84بۆیــە هیــچ جیاوازییــەک تۆمــار نــاکات ،بروانــە خشــتەی (.)9

خشتەی()9

ف
ت�ۆریستانلەهەڵمەتەمیدیاییەکاندا
شێوازیشکستپێهێنا� ی

ف
دهرئەنجامەکا�توێژینەوهکە:

بەپـ �ـى ئــەو ئەنجامانــەی توێژینەوەکەمــان لەمیتۆدنامــەی توێژینەوەکــەدا ئامــاژەی پێــداوە و لەرێگــەی شــیکار ن
کرد� ( )86ڤیدیــۆی تایبــەت
ي
ن
ن
ن
�
بەهەڵمەتــەکا� بەڕێوەبەرایەتیــەکا� ئاسـ ژ
ـای� ســلێما� و هەولـ يـر ،گەیشــتینە ئــەم دەرئەنجامانــەی الی خــوارەوە:
ن
�
ژ
ـدۆ� بەشــێوازی
 -1هــەردوو بەڕێوەبەرایەتـ يـى ئاســای� ســلێما� و هەولـ يـر بەگرنگییــەوە لــە هەڵمەتەکانیــان روانیــوە و هەوڵیــان داوە بەرهــەیم ڤیـ ي
ڵ
ن
ـییەکا� تـ يـرۆرو
ئاشــکرا بەنــاوی بەڕێوەبەرایەتیکــەوە یــان بەشــێوازی ناراســتەوخۆ ب�وبکەنــەوە لەپێنــاو هۆشــیار کردنــەوەی جەمــاوەر لــە مەترسـ
شــێوازی روبەڕوبەنــەوەی.
ن
ـاوازەکا� بەرهــەم هێنــان تاوەکــو رێــژەی ســەرنج راکێشــان و
 -2هەڵمەتــەکان بەشــێوەیەیك ســەرەیك تیشــکیان خستۆتەســەر بەکارهێنـ نـا� فۆرمــە جیـ
کاریگــەری دروســتکردن لەســەر جەمــاوەر بــەرز بکەنــەوە.
ن
ژ
ئاسای� ھەرێم لە رێگەی ھەڵمەتە میدیاییەکانیانەوە ھەوڵیان داوە لەیەککاتدا جەماوەر لەوە دڵنیا بکەنەوە کە گروپە
ایەتییەکا�
 -3بەڕێوەبەر
ڵ
يترۆریســتییەکان ي� ن
ھرێــیك دڕنــدەن و مەتــرىس زۆریــان ھەیــە بــۆ ســەرکۆمەڵگــە ،بــە�م لــە بەرامبــەر ھـ ي� نـرە کوردییەکانــدا شکســت دەهێـ ن ن
ـ� و پیانەکانیــان
ت
هرانــری لــە دژی تـ يـرۆر دەجەنگــن ي� ن
پوچــەڵ بۆتــەوە ،چونکــە ئــەو ي� ن
ـتگری دەکرێــن .
ھرێــیك گیانفیــدان و لەســەر ئاسـ تـى نێودەوڵــە� پشـ ي

 -4هەڵمەتــەکان هەوڵیــان داوە جەمــاوەر لــەو کەلێنــەکان ئــاگادار بکەنــەوە کــە يترۆریســتان دیقۆزنــەوە بەتایبــەت کەلێنــە ( ئاییـ نـى ،ئابــوری،
ڵ
کۆمە�یەتییــەکان).
ـەکا� بـ ن
 -5هەڵمەتــەکان هەوڵیــان داوە جەمــاوەر هۆشــیار بکەنــەوە تاوەکــو هــاوکاری هـ � نـرەکان بکــەن و ئامــادەی ئەوەیــان تێــدا بێــت لـ ت
ـو� مەتــرىس
ي
تـ يـرۆ دەزگا تایبەتــەکان ئــاگادار بکەنــەوە.
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