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 دا(2102)لةماوةى ساَلى 

 

 راثؤرتى ساَلانةى 
 (ثرؤطرامى ميدياى ئازاد )

 سةر بة 
 (ئةنستتيوتى كوردستان بؤمافةكانى مرؤظ ) 

 

 

 



                                                                                             Iraq-Kurdistan Regionعَيراق    –هةرَيمى كوردستان 

  Kurdistan Institute for Human Rights                                                                                   ئةنستتيوتى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ             
                                                                                          Independent Media Programثرؤطرامى ميدياى ئازاد                         

 رةوشي رؤذنامةنوسي و مافةكانى رؤذنامةنوسان                                      تايبةت بة راثؤرنى ساَلانةى                                                                                   

 

www.dengekan.com 
Iraq/Kurdistan Region -Erbil-40 street /Engineers Destruct               Tel:+964-662536225                                                        Mob:+964-750 4272229      
E.mail:kihr2005@yahoo.com                                                                   www.mrovsalary.com  

                                                                
2 

 سانومافةكانى رؤذنامةنوسي و ورةوشي رؤذنامةنو

 دا(2102)لةماوةى ساَلى 
 

 ثيَشةكي

سةنطاندنى مافةكانى مرؤظ سى و ئازادى دةربرِين  كة يةكيَكة لة ثيَوةرة طرنطةكانى هةلَورةوشي رؤذنامةنو    
 ثيَشيَلكاري ضةندين دا رابردوو سالَي لةهةورةك . يَلكارى زؤر و جؤراوجؤرى تيَداية، لةهةريَمى كوردستان ثيَشبةطشتى
 و ليَدان و دةستطريكردن تا لةكارةكانيان ريَطريكردن و ةشةكردنلةهةرِ هةر ،ئةجنامدراوة رؤذنامةنووسان بةرامبةر

 ثيَشيَلكاريانة لةو ريَطرتن بؤ هةية زؤر هةولَي لة راستيشدا .  (هتد...) كردنيان زينداني و ثةل و كةل ليَسةندني
  ئةو بةدواداضووني كةمكردنةوةو بؤ دةكةن كار بةردةوام و نيَودةولَةتيةكان و ناوخؤيي ريَكخراوة لةاليةن

ليستى ثيَشيَلكاريةكان  ئيَستا تا و بطرييَت ثيَشيَلكاريانة لةو ثيَش  نةتوانراوة ئةوةشدا لةطةلَ بةلَام ثيَشيَلكاريانة،
 .دةبيَـةوةبةردةوام دريَذ 

 مافةكانى رؤذنامةنووسان بثاريَزيَت  نةيتوانيوة ادةيةكى ثيَويست تارامةطةريش لةهةريَمى كوردستان رؤذن ياسايهةتا 
ثرسة رلة اليةن كارمةند و بة جيَبةجيَناكريَت ياساكة خوديو ثيَشيَلكاريةكان نةهيَليَ ، ض بةوةى زؤر جار 

نةبؤتة هؤى  بةوةىض  دةدريَت، سزا رؤذنامةنووس تر بةياساي بةوةى   دادطاكانةوة لةاليةن خود ئةمنيةكانةوة يا
  .دنى ئاسايشى كار بؤ رؤذنامةنوسرةوشيَكى دلَنيا و ئازاديةكى طوجناو بؤدةستخستنى زانيارى و  دابينكر دابينكردنى 

 مايف خؤي جار زؤربةي بةلَكو بكاتةوة كةم ثيشيَلكاريانة ئةو نةيتوانيوة نةك كوردستانيش هةريَمي حكومةتي
 . دةكات بةرامبةر ذيانوندوتيت و دةكات ثيَشيَل رؤذنامةنووسان

دا  بةريَطا و  ميكانيزمى جؤارو جؤر ( 2102)لةماوةى سالَى  (KIHR) مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان يوتيتئةنست
 و خول و كؤنفرانس ضةندين لةريَطةيهةروةك   ،بوةستيَنىَ ثيَشيَلكاريانة ئةو ئةوةي بؤ بووة بةردةوامدا لةهةولَي

 هؤشياري  ئةوةي بؤ  ، هةم ةوميديايي كارى كردو ثرؤطراميةزايينامة و ياداشت و بةياننامة و نارِ وو دميانة  راثؤرت
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نى قانونى و وورد بكات بؤ وبةدواداضو  بؤ ئةوةى هةم وسان وبةرامبةر ماف و ئازاديةكانى رؤذنامةنو بلَاوبكاتةوة
ةنة جياجيا و ثةيوةستةكان و هاندانيان بؤ اليثيَشيَلكاريةكان و بةراثؤرت كردنيان بةئاماجنى فشاركردن لةسةر  

 .سان بوةستيَنريَن وبةرامبةر رؤذنامةنو ثيَشيَلكاريةكانتا  هةلَطرتنى بةرثرسياريَتى 

ئةنستتيوتى كوردستان بؤ  )سةر بة ( ثرؤطرامى ميدياى ئازاد) نىلةاليةن تيميَكى تايبةتى  تويَذةرا راثؤرتة ئةم
 بة بةرامبةر 2102 سالَي لة كة دةكات ثيَشيَلكاريانة ئةو طرنطرتين لة باس  ئامادةكراوة ،ةوة (مافةكانى مرؤظ
 ريَي لة تؤماركراوة  خؤيانةوة رؤذنامةنووسةكان لةزاري ثيَشيَلكاريانة لةو زؤريَك كة ،كراوة رؤذنامةنووسان

وسانةى ثيَشيَلكاريان بةرامبةر وئةو رؤذنامةن. بةشيَوةيةكى زانستى ثيَشيَلكاريةكان بة تايبةت فؤرميَكي ثركردنةوةي
ا ميديلة هةم  ، لة دةظةرى جؤراوجؤر،راديؤ و تةلةفزيؤن و رؤذنامة و سايتى ئةلكرتؤنى  كراوة لة دةزطاى جؤاروجؤري

طةشةثيَدانى ئازادى  راثؤرتة لةم سةرةكي ئاماجني. كان كاردةكةنحيزبة سياسية ىميدياهةم لة سةربةخؤكان و
و تائيَستاش  دةدريَنمية كة دذ بة مافةكانى رؤذنامةنوسان ئةجناثيَشيَلكاريانة ئةو نةهيَشتينرؤذنامةطةرى و 

انى اليةنة ثةيوةندةكان و لةريَطةى تؤماركردن و ثيشاندانى زانستيانةى ثيَشيَلكاريةكان و هاندئةمةش . بةردةوامن
دةسةلَاتةكان لةهةريَمى كوردستان  بؤ بةدواداضوون و وةستاندنى ئةو ثيَشيَلكاريانة و ريَطةطرتن لةدوبارةبونةوةيان 
لةريَطةى سزادانى ياساييانة و عاديالنةى هةموو ئةو اليةنةنانةى ثيَشيَلكاريان بةرامبةر ماف و ئازاديةكانى 

 .مداوةئةجنا سان ورؤذنامةنو

، جةخت دنةوةى سةرجةم ئةوثيَشيَلكاريانةلةطةلَ ئيدانةكر( ئةنستتيوتى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ )  لة ئيَمة 
سان بةرثرسياريَتى نيَوخؤيي و ودةكةينةوة لةسةر ئةوةى كة ثاراستنى طيان و ماف و ئازاديةكانى رؤذنامةنو

هيوادارين لةئاست ئةو بةرثرسياريَتيةدا بن و سنوريَك بؤ ثيَشيَلكارى  سةلَاتةكانة لةهةريَمى كوردستان،نيَودةولَةتى دة
 .سان دابنيَنوان دذ بةرؤذنامةنوو توندوتيذيةك
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 رؤذنامةنووسان بة بةرامبةر ثيَشيَلكاريةكاني ئاماري

 :لةوانة بوون دابةش جؤر ضةندين بةسةر رؤذنامةنووسان بة ثيَشيَلكاريةكان دذ 2102 سالَيماوةى  لة

 (20 )ان رؤذنامةنووس لةكاري ريَطريكردنثيَشيَلكردنى ئازادى رؤذنامةنوسي و  يكةيس. 

 (03 )دذ بة رؤذنامةنوسان  و توندوتيذى جةستةيي ،سوكايةتثيَكردندةستدريَذى كردنة سةر يكةيس. 

 (01 )و فشاركردن لة رؤذنامةنوسان   هةرةشةكردن  يكةيس. 

  (01 )كردندةستطريكردن و بةند  يكةيس. 

  ثشتطويَخستنى  كةيسةكانى ثيَشيَلكارى دذ بة رؤذنامةنوسان لةاليةن اليةنة فةرميةكانةوة. 
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 :رؤذنامةنووسان لةكاري ي ثيَشيَلكردنى ئازادى رؤذنامةنوسي و ريَطريكردنةكانكةيس\\يةكةم 

 (NRT)  كةنالَي ويَنةطري (شواني ئةمحةد) و،(NRT) كةنالَي ثةيامنيَري (حمةمةد فةرمان)س ورؤذنامةنو -0

 ثةرلةماني لةبةردةم ناوخؤ شةري قوربانياني كةسوكاري خؤثيشانداني لةكاتي 8/01/2102 بةرواري
لة رومالَكردنى خؤثيشاندانةكة و سوكايةتيان ثيَدةكرىَ و لة شويَنةكة دوور   ليَدةكريَت ريَطريان كوردستان

  . دةخريَنةوة  

 لةكاتي 14/2/2012 لةبةروارى ( KNN تةلةفزيؤنى) ثةيامنيَري (ئةمحةد قادر هيمداد)س ورؤذنامةنو -2
 سةر سؤراني قةزاي لة كوردستان دميوكراتي ثارتيى ( 01) لقي بةردةم خؤثيشانداني رومالَكردني
ى هةرةشة و و دوا سةر دةكريَتة هيَرشي و ليَدةكريَت ريَطري ثاسةوانةكان لةاليةن هةوليَر، بةثاريَزطاي

 .ةوة دوور دةخريَت سوكايةتى

 لةكاتي 14/2/2012 لةبةروارى   ،(NRT  تةلةفزيؤنى )ثةيامنيَري  (حسنيعةبدؤ ) سورؤذنامةنو -3
 سةر سؤراني قةزاي لة كوردستان دميوكراتي ى ثارتي( 01) لقي بةردةم خؤثيشانداني رومالَكردني
سةر و دواى هةرةشة و  دةكريَتة هيَرشي و ليَدةكريَت ريَطري ثاسةوانةكان لةاليةن هةوليَر، بةثاريَزطاي

 .سوكايةتى دوور دةخريَتةوة 

 ويَنةطري عةدنان ئيرباهيم ،(NRT  تةلةفزيؤنى) ثةيامنيَري (حمةمةد فةرمان)س ورؤذنامةنو  -4

 لةثيَش نارِةزايي طردبوونةوةيةكي روومالَكردني لةكاتي 01/0/2102 لة ريَكةوتى  ، NRT)   تةلةفزيؤنى)
سةربازيةوة هيَرش  و مةدةني بةرطي و جل بة كةسيَك ضةند اليةن لة هةوليَر لةشاري توركيا كونسولَخانةي

  .ليَدةكريَت ريَطرييان و ثيَدةكريَت سوكايةتيان دةكريَتة سةريان و 

 رومالَكردني لةكاتي 8/4/2102 رؤذي ،(سبةي ساييت) ثةيامنيَري (ئيسماعيل زمناكؤ)س ورؤذنامةنو -5
 هيَزةكانيلةاليةن  ،كوردستان نيشتماني يةكيَيت ي( 0) مةلَبةندي لةبةردةم هاولَاتي كؤمةلَيَك خؤثيشانداني

 .كاتنة خؤثيشاندانةكة روومالَي تا ليَدةطرن ريَطةي و ليَدةكريَت هةرةشةي ناوخؤ ئاسايشي
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 خؤثيشانداني رومالَكردني لةكاتي 8/4/2102 رؤذي ،(طؤرِان راديؤي)لة (حمةمةد جوانرؤ)س ورؤذنامةنو -1
 ئاسايشي هيَزةكاني،لةاليةن  كوردستان نيشتماني يةكيَيت ي(0) مةلَبةندي لةبةردةم هاولَاتي كؤمةلَيَك

 .كاتنة خؤثيشاندانةكة روومالَي تا ليَدةطرن ريَطةي وليَدةكريَت  هةرةشةي ناوخؤ

 خؤثيشانداني رومالَكردني لةكاتي 8/4/2102 رؤذي ،(خةلَك رِاديؤي) لة (تؤفيق ئازاد)وس ورؤذنامةن -7
 ناوخؤ ئاسايشي كوردستان لةاليةن هيَزةكاني نيشتماني يةكيَيت ي(0) مةلَبةندي لةبةردةم هاولَاتي كؤمةلَيَك
 .نةكات خؤثيشاندانةكة روومالَي تا ليَدةطرن ريَطةي ليَدةكريَت و هةرةشةي

 رومالَكردني لةكاتي 8/4/2102 رؤذي ،(ثةيام كةنالَي)ثةيامنيَرى   (حممد جةالل)س ورؤذنامةنو -8
 لةاليةن هيَزةكاني كوردستان، نيشتماني يةكيَيت ي(0) مةلَبةندي لةبةردةم هاولَاتي كؤمةلَيَك خؤثيشانداني

 .نةكات خؤثيشاندانةكة روومالَي تا ليَدةطرن ريَطةي ليَدةكريَت و هةرةشةي ناوخؤ ئاسايشي

 رؤمالَكردني لةكاتي 23/7/2102 رؤذي ،(KNN كةنالَي) ثةيامنيَري (ئيسماعيل ئامانج)س ورؤذنامةنو -9
بةهةرةشة و  ثؤليس هيَزةكاني ضوارقورنة ناحيةيلة  قةرةتةثة نةوتي كؤمثانياي فةرمانبةراني مانطرتين

 .بكات خؤثيشاندانةكة روومالَي نادةن ريَطةي فشار

 وةزيري و (بارزاني مةسعود ) كوردستان هةريَمي سةرؤكي نيَوان لةكؤبوونةوةي 0/8/2102 رؤذي -01
 كؤبوونةوةكة روومالَي ثيَنةدرا ريَطةيان كورد رؤذنامةنووساني ،( ئؤغلؤ داود ئةمحةد ) توركيا دةرةوةي

 ياتورك رؤذنامةنووساني لةكاتيَكدا مابوونةوة، ضاوةرواني لة 9331  تا 3331 لةكاتذميَر هةرضةندبكةن،
 رؤذنامةواني كؤنطرةي كة برياروابوو لةوةش جطة بوو،كرد كؤبوونةوةكةيان روومالَي  كؤبوونةوة لةذووري
 . نةدرا ئةجنام شرؤذنامةوانييةكة كؤنطرةكة بةلَام بدةن، ئةجنام

 كة دةطرييَت ى جؤراوجؤرراطةياندن دةزطاي رؤذنامةنووسي كؤمةلَيَك لة ريَطة 21/8/2102 رؤذي -00
 ناوضةكة تؤثبارانكردني دذي سؤران قةزاي نزيك لة بكةن قةنديل دةظةري هاولَاتياني خؤثيشانداني روومالَي
 كةنالَي ،NRT  كةنالَي ،KNN يكةنالَ) بريتى بوون لة دةزطايانة لةو هةنديَك توركيا، سوثاي لةاليةن

 .(كوردستان طةلي
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 لةذمارةيةك ريَطة ،لة قةزاى سؤران  (طؤجار) ئاسايشي بازطةي لةاليةن 7/00/2102 بةرواريلة  -02
 شويَنةواري روومالَكردني بؤ قةنديل بناري بؤ برؤن كة دةطرييَت راطةياندن دةزطاكاني رؤذنامةنووساني

 نيوز، فورات كرماجني، زاري خةندان، ساييت)بريتيى بوون لة  دةزطاكانيش توركيا، هيَزةكاني بؤردوماني
 .( KNN كةنالَي هاولَاتي، رؤذنامةي

 رؤذنامةي )ثةيامنيَري ضؤماني زؤزط ،KNN) كةنالَي) ثةيامنيَري قادر هيمداد: سانورؤذنامةنو -03
 بازطةي لةاليةن ،9/00/2102 لةبةرواري ،(خةندان ساييت) ثةيامنيَري قةسرةيي رامالَ ،(هاولَاتي
 قةنديل بناري طوندةكاني بؤردومانكردني شويَنةواري روومالَكردني ليَدةطرييَت ريَطةيان(طؤجار) ئاسايشيَ
 .بكةن توركياوة هيَزةكاني لةاليةن

   ى كةنالَ) ويَنةطري دؤسكي شؤرشظان ،NRT ) كةنالَي) ثةيامنيَري ئةكرةم ئةيازسان ورؤذنامةنو  -04

NRT )، ئاوارة بةسةر خيَرخوازي يارمةتي دابةشكردني روومالَكردني لةكاتي 9/00/2102 لةبةرواري 
و دوو  ليَدةكريَت ريَطرييان دؤميز كةمثي ثاسةوانةكاني لةاليةن دهؤك، لةشاري كوردستان رؤذئاواي كوردةكاني

 .دةخريَنةوة 

 ،لة سليَمانى  (كوردستان طةلي )تةلةفزيؤنى  ثةيامنيَري (سالَح رةئوف ديالن)س ورؤذنامةنو -05
 حكومةت، ضاوديَري ليَذنةي لةاليةن ضيَشتخانةكان ثشكنيين روومالَكردني لةكاتي00/9/2102 لةبةرواري

هيَرشي دةكريَتة سةرو دواى سوكايةتى و  ليَدةكريَت ريَطري ضيَشتخانةيةك كارمةنداني و خاوةن لةاليةن
 .ليَدةشكيَندريَت رؤذنامةوانييةكاني ثةلة و كةلثيَكردن 

 ) ثةيامنيَري (حمةمةد هةظالَ) و ( سبةي ساييت) ثةيامنيَري (ئيسماعيل زمناكؤ): سان ورؤذنامةنو -01
سةرؤك كؤمارى عيَراق  \مام جةالل) نيَوان كؤبوونةوةي لةكاتي ،24/9/2102 بةرواريلة  ،( ميديا رؤذنامةي

سةرؤك كؤمار دوور  مالَي ثاسةوانةكاني لةاليةن( ريَكخةرى بزتنةوةى طؤران  \ مستةفا نةوشريوان) و( 
 .بكةويَت دةست زانياريان ثيَنادريَت ريَطةيان و دةخريَنةوة بةشيَوةيةكى ناشايستة
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 لةاليةن 00/00/2102 بةرواريلة  ،NRT ) كةنالَي( ويَنةطري (دؤسكي شؤرةشظان)س ورؤذنامةنو -07
 يَتريليَدةط ريَطةي و ليَدةكريَت هةرةشةيسوكايةتى ثيَدةكريَت و  ميزدوَ لةكةمثي دهؤك ئاسايشي كارمةنديَكي

 .بطريَت ويَنة كة

 خؤثيشانداني كردنيروومالَ بةمةبةسيت 05/00/2102 بةرواريلة  ،(دةرسيم ميديا )س ورؤذنامةنو -08
 .ليَدةكريَت ريَطريان ئاسايشةوة بازطةي لةاليةن باكور، كورداني بؤ قةسريَ شارؤضكةي كيخةلَ ثشتيواني

 سةبري ماهر ميدياكار ،(سات بادينان)تةلةفزيؤنى  ثةيامنيَري (ئةبوزيَد هيوا)س ورؤذنامةنو -09
 دؤميز كةمثي ثاسةوانةكاني و ئاسايش هيَزةكاني لةاليةن 29/00/2102 بةرواري سات، بادينان ويَنةطري

 .ثيَنادةن كاركردنيان ريَطةي و دةثشكنن كاسيَتةكةيان و رادةطرييَن بؤماوةيةك

 بةرواري بلَاوكردنةوة، و راطةياندن بؤ سةهةند لةخانةي (ئةمني كاكة ئةمحةد جةالل)س ورؤذنامةنو -21
 .ليَدةطرييَت كاركردني ريَطةي هةريَم سةرؤكي جيَطري مالَي ثاسةوانةكاني لةاليةن 01/7/2102

 ساييت )ثةيامنيَري (حمةمةد زريان )،(سبةي ساييت) ثةيامنيَري(حمةمةد جوانرؤ): سان ورؤذنامةنو -20
 هاتين ويَنةطرتين لةكاتي  مؤلَ لةكوردستان LG كؤمثانياي لةضاالكيةكي 04/7/2102 بةرواري ،(ئاويَنة

 و وةرطرن زانياري ثيَنادريَت ريَطةيان و ثيَدةكريَت سوكايةتيان ثاسةوانةكانةوة لةاليةن كؤري ئةكتةريَكي
  .بكةن ضاالكيةكة روومالَي
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دذ  و توندوتيذى جةستةيي ، سوكايةتى ثيَكردن  دةستدريَذى كردنة سةر كةيسةكانى\\دووةم 
 بةرؤذنامةنوسان 

 مالَكردنيرو بةمةبةسيت لةدةزطا جؤارجؤرةكانى راطةياندن  رؤذنامةنووس كؤمةلَيَك 0/7/2102 رؤذي  .0
 و ثاسةوانةكان لةاليةن، هةوليَر شاري رؤذئاواي فرياكةوتين نةخؤشخانةي كارمةنداني مانطرتين

 رؤذنامةنووسةكانيان ثةالماري ثاشان و ليَدةكريَت ريَطريان  ،نةخؤشخانةكةوة زيَرةظاني هيَزيضةكدارةكانى 
 .كراون  بريندار رؤذنامةنووسيَك ضةند وداوة و ئازارى جةستةييان داون 

 : ئةم رؤذنامةنوسانةش بريتني بوون لة 

 (سثيَدة كةنالَي) ويَنةطري \ ئةمحةد سةياف ،(سثيَدة كةنالَي) ثةيامنيَري\ حةميد ئةلَوةند 

      ثةيامنيَري \حةسةن بارزان (كةنالَي NRT )، ويَنةطري\ حةمدي حسام (كةنالَي NRT) 

 ثةيامنيَري\ حسيَن نةبةرد (كةنالَي KNN)، كةنالَى )  ويَنةطري\ فةيسةل موفيد(KNN 

 (كوردسات كةنالي) ويَنةطري\ كاكل هؤشيار ،(كوردسات كةنالَي) ثةيامنريي \عةبدورةمحان هاوكار 

 (ثةيام كةنالَي) ويَنةطري \حمةمةد مةمحود نياز ،(ثةيام كةنالَي ) ثةيامنيَري \فةوزي حةمةد هاوكار 

 كةنالَي) ويَنةطري\ مستةفا يوسف ،(كوردستان طةلي كةنالَي) ثةيامنيَري\ ئيسماعيل كةريم هةرياد 
 (كوردستان طةلي

 لةكاتي 23/9/2102 رؤذي ،(مةلَبةند راديؤي) ثةيامنيَري(سالَح حوسيَن جةعفةر)س ورؤذنامةنو .2
 مةدةنييةكان ضاالكيية ثؤليسي لةاليةن سليَماني،_عةربةت ريَطاي لةسةر خؤثيشاندانيَك روومالَكردني

 . دةستدريَذى دةكريَتة سةالر و ئازارى جةستةيي دةدريَت

 ئيسالميةوة كؤمةلَي ئةمريي ثاسةوانةكاني لةاليةن (ثةيام كةنالَي) لة ( عومسان هيوا)س ورؤذنامةنو .3
 .دةدريَت ليَي توندوتيذانة و ثيَدةكريَت سوكايةتيدةستدريَذى دةكريَتة سةر و 
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 2102دووةم كانوني ي 20 هةيين رؤذي ،(NRT كةنالَي) ثةيامنيَري (ئاميَدي سيثان)س ورؤذنامةنو .4
 هةوالَ رومالَكردني لةكاتي دهؤك لةشاري دياري لةطةرِةكي االيوبي الدين صالح مزطةوتي لةبةردةم

 .ليَدةستيَنيَت  كاميَراكةي و ليَيدةداتو دواى سوكايةتى ثيَكردن  دةهيَننت بؤ هيَرشي ئاسايش ئةفسةريَكي 

 باخي ناو لة2102 شوبات( 07) لةرؤذي  ،(هاولَاتي رؤذنامةي)  ثةيامنيَري( رةزطةيي دانا)س ورؤنامةنو .5
 و  سوكايةتي ويَراي وثةالماردراوة كةس  02كة زياتر بوون لة  ثيَشمةرطةوة كؤمةلَيَك لةاليةن   رانية طشيت

 . كامرياكةى، بةتوندى ئازارى جةستةيي دةدةن  و باج ستاندني ليَ

 روومالَكردني لةكاتي 3/3/2102 رؤذي ،( KNN كةنالَي ) ثةيامنيَري (دؤسكي لةتيف)س ورؤذنامةنو .1
 فةرماندةيي لةبةردةم عيَراق سوثاي ي( 8) ليواي لةسةربازةكاني كؤمةلَيَك خؤثيشانداني و نارِةزاييةتي

 و خؤي سةر دةكريَتة هيَرشي كوردستان، هةريَمي حكومةتي ثيَشمةرطةي وةزارةتي بة سةر دهؤكي طةيثيَشمةر
 بةسةرا دةسيت و دةشكيَنن كاميَراكةشيان و ليَياندةدةن وتوندوتيذى دذيان بةكاردةهيَنريَت و ويَنةطرةكةي،

 .دةطرن

 ، هةمان كةنالَ  ويَنةطري دؤسكي شؤرِش ،(NRT كةنالَى )  ثةيامنيَري (ئةتروشي سةباح)س ورؤذنامةنو  .7
 ي8 ليواي لةسةربازةكاني كؤمةلَيَك خؤثيشانداني و نارِةزاييةتي روومالَكردني لةكاتي 3/3/2102 رؤذي

 هةريَمي حكومةتي ثيَشمةرطةي وةزارةتي بة سةر دهؤكي ثيَشمةرطةي فةرماندةيي لةبةردةم عيَراق سوثاي
و دوا   دةطرن بةسةرا دةسيت و  دةشكيَنن كاميَراكةشيان و دةدةن ليَيان و سةر دةكريَتة هيَرشيان كوردستان،

 .سوكايةتى دوريان دةخةنةوة 

 رؤذي ،هةمان كةنالَ  ويَنةطري تةها زانكؤ ،(NRT كةنالَي) ثةيامنيَري (رةمحان كاروان)س ورؤذنامةنو .8
 لةنةخؤشخانةي هاولَاتييةك برينداربووني بة سةبارةت هةوالَيَك روومالَكردني لةكاتي 27/8/2102

 و ليَدةكريَت ريَطرييان بوون ئاسايش زؤربةيان كة بريندارةكة كةسوكاري لةاليةن سليَماني، فرياكةوتين
 .دةشكيَندريَت كامرياكةيان و دةدريَن ثةالمار و ثيَدةكريَت سوكايةتيان

 لةكاتي 1/02/2102 بةرواري لة ( رووداو رؤذنامةي)  ثةيامنيَري(كانةبي كارزان)س ورؤذنامةنو .9
 دهؤك، ثةروةردةي انةكانيقوتاخب ضاالكي هؤلَي لة سليَماني و هةوليَر نيَوان دةسيت تؤثي ياري رومالَكردني
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 بة زيان و ىو سوكايةتى ثيَدةكريَت سةر دةكريَتة هيَرشي سليَماني دةسيت تيثي ياريزانةكاني لةاليةن
 .دةطةيةنن كاميَراكةي

 لةكاتي 23/9/2102 بةرواري لة،(KNN كةنالَى )  ثةيامنيَري ( سالَح حسيَن جةعفةر)س ورؤذنامةنو .01
 شةقامي لةسةر قةرةتؤغانةوة طوندي هاولَاتياني لةاليةن كة  خؤثيشاندانيَكرومالَكردنى   بؤ ضووني

 ليَي و سوكايةتى ثيَدةكريَت  مةدةنيةكانةوة ضاالكيية ثؤليسي لةاليةن ئةجنامدرابوو سليَماني _عةربةت
 .بكات خؤثيشاندانةكة روومالَي ليَدةطرن ريَطةي و دةدريَت

  يةكطرتوو دةنطي راديؤي لةبيناي تةقة سليَماني لةشاري 9331 كاتذميَر 2102 /23/3 هةيين شةوي  .00
 .بةردةكةويَت  فيشةكيَكي ضةند و دةكريَت

 ،(طةرميان بةئيدارةي سةر) كةالر لةقةزاي دةنط راديؤي ثةيامنيَري( كةريم رةحيم حمةمةد) سورؤذنامةنو .02
 قسةي و بةجويَن كوردستان نيشتماني يةكيَيت بةبةرثرسيَكي ثةيوةنديكردني لةكاتي 01/0/2102 یروار به

 .دةداتةوة وةلَامي ناشريين

 روومالَكردني لةكاتي 4/00/2102 بةرواري ،(KNN كةنالَي) ثةيامنيَري( مةريواني عادل)  وسورؤذنامةن .03
 و سةري دةكريَتة هيَرش خؤثيشاندةران لةناو شارةزوور بةقةزاي سةر وارماي لةناحيةي خؤثيشاندانيَك

 .وةردةطريَتةوة بؤ كامرياكةي ثؤليس دواتر ليَدةسةنريَت، كامرياكةي
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 وسانورؤذنامةن لةو فشاركردن  تارادةى هةرةشةى كوشنت  هةرةشةكردنكةيسةكانى  : سيَهةم 

 خؤي وةك هةوالَةكان كة ئةوةي یبةبيانوو(. احلرة كةنالَي) ثةيامنيَري (داودي سؤران)وس ورؤذنامةن .0
 .ليَدةكريَت هةرةشةي كةركوك لة عةرةبي سياسي ئةجنومةني لةاليةن 05/7/2102 رؤذي ناطوازيَتةوة

 لةكاتي 5/00/2102 لةرؤذي ،(فةيسبووك) طؤظاريلة  (بةرزجني ئةمحةد جةالل)وس ورؤذنامةن   .2
 .ليَدةكريَت كوشتين هةرةشةي و سةري دةكريَتة هيَرش كةسيَكةوة ضةند لةاليةن ئامادةكردنى راثؤرتيَك 

(  رةسول قادر خةليل) و ،(زاطرؤس تةلةفزيؤني) ثةيامنيَري( عةبدولال رةشاد ديالن)س ورؤذنامةنو  .3
 كؤليذي دةرضواني خؤثيشانداني روومالَكردني لةكاتي 00/1/2102 رؤذي ،هةمان تةلةفزيؤن  ويَنةطري
 سوكايةتيةتيان ثةرلةمان ثؤليسي لةاليةن لة بةردةم ثةرلةمانى كوردستان   ئابووري و كارطيَري

  .ليَدةكريَت هةرةشةيان و ثيَدةكريَت

هةمان  ويَنةطري (ساحل حمةمةد ياسني)  ،(KNN كةنالَي) ثةيامنيَري (حةمةخان حمةمةد)س ورؤذنامةنو .4
 وةرنةطرتين بةهؤي هاولَاتي كؤمةلَيَك طردبوونةوةي روومالَكردني لةكاتي 01/8/2102 يرؤذ  كةنالَ ،

 و ليَدةكات ريَطريان كوردستان نيشتيماني يةكيَيت كادريَكي  لةطةرميان شةهيدان دةزطاي لةنزيك مووضة
 .بكةنةوة بلَاو هةوالَةكة نابيَت كة ليَدةكات هةرةشةيان

( نوسراويَك) بلَاوكردنةوةي دوابةدواي  ،(ضركة طؤظاري) سةرنوسةري (فةريق حمةمةد)س ورؤذنامةنو .5
 )دارايي  هاوكاري باس لة و وة دةرضوة يةكيَتى نيشتمانى كوردستانة رِيكخستين مةكتةبيطواية لة 
 بة 21/01/2102 بةرواري لة بلَاوبؤتةوة، ضركة طؤظاري( 80) ذمارة لةكة  دةكات (هاولَاتي رِؤذنامةي

 وى ليَدةكريَت هةرِةشة(  17511970139 - 1771305792) مؤبايلي ذمارةي دوو
 .سوكايةتيثيَدةكريَت

مةمحود )  لةاليةن 24/7/2102 لةبةرواري ،(طةران طؤظاري) لة (حمةمةد ئةمحةد كاوة)س ونامةنوذرؤ .1
هةرةشةى  و ثيَدةكريَت سوكايةتي مؤبايل بة ى كوردستانة نيشتيمان يةكيَيت بةرثرسيَكيكة  (سةنطاوى 

 .كردؤتةوة بلَاو لةطؤظارةكة بةرثرسةي ئةو ويَنةي ئةوةي بةهؤي ليَدةكريَت، توندى
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 بةهؤي 03/9/2102 لةبةرواري  ،( سبةي ساييت ) ثةيامنيَري (ئيسماعيل زمناكؤ)س ورؤذنامةنو  .7
 .ليَدةكريَت هةرةشةي بةتةلةفؤن(  سبةي ساييت ) لة هةوالَيَك بلَاوكردنةوةي

 راثؤرتيَك دابةزيين بةهؤي (سثيَدة كةنالَي ) ثةيامنيَري (ئةبوبةكر بةشدار)س ورؤذنامةنو   .8
 بةذمارة كردووة، ( ى هةريَم سةرؤكى حكومةت  \بارزاني نيَضريظان) بة سوكايةتي طواية لةكةنالَةكةيدا

 .ليَدةكريَت كوشتين هةرةشةي جار ضةندين مؤبايليَك

 (عةلي بابا شيَخ سامان) ،(هؤنيا طؤظاري) سةرنووسةري( رةشيد  حمةمةد ئارام)سان ورؤذنامةنو  .9
 هةرةشةي مؤبايليَك ذمارة بة 22/9/2102 بةرواريلة  هةوليَر، لة (هؤنيا طؤظاري) نوسينطةي بةرثرسي
 لة (بارزاني مستةفا مةال) و (بارزاني مةسعود)  ويَنةي بلَاوكردنةوةي بةهؤي ليَدةكريَت كوشتنيان

 .طؤظارةكةيان
 دا  2102لةمانطى دوانزةى  (نيَت بةر ومالَثةرى رو)سةرنوسةرى  (ابراهيم عباس)وس ورؤذنامةن .01

و بةناوى (  نيَضريظان بارزانى )سةرؤكى حكومةتى هةريَمى كوردستان  لةاليةن بةرثرسيَك لة نوسينطةى
 . ليَدةكرىَ   بةتوندى هةرةشةى  ضةند جاريَك سوكايةتى و  ئةو نوسينطةيةوة
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 و بةند كردن  دةستطريكردن ةتيحالَ - :ضوارةم 

 ،  هةمان كةنالَ ويَنةطري (فةيسةلَ موفيد )و  ،KNN( كةنالَي) ثةيامنيَري (طؤران ئةمري )س ورؤذنامةنو -0
 ئةو( رةئوف هاوكار) خيَزاني نارِةزايي طردبوونةوةيةكي روومالَكردني لةكاتي 2102 شوباتي ي7 رؤذي

 لةاليةن هةوليَر لةشاري فةرةنسا ولَاتي كونسولَخانةي لةثيَش مرد، فةرةنسا ولَاتي لةزيندانةكاني كوردةي
 كونسولَخانة ثيَش لة كاتذميَريَك ماوةي بؤ ثؤليس 21 نزيكةي ليَدةكريَت ، و  ريَطرييان ثؤليس هيَزةكاني

 دواتر دةكريَن، دةستبةسةر و ليَدةبةن رؤذنامةوانييان كةرةستةي و كاميَرا و دةدةن طةمارؤيان  شةقام لةسةر
 .ثيَدةدريَتةوة كةرةستةكانييان و دةكريَن ئازاد  ناوخؤييةكان و نيَودةولَةتي كةنالَة فشاري بةهؤي

 رؤذي  ،(ميرتؤ سةنتةري) ريَكخةري و (نيوز سؤمةريية) ثةيامنيَري(  غةريب رةمحان )س ورؤذنامةنو -2
 لةاليةن رؤذنامةواني كاري طةياندني ئةجنام بة لةكاتي سليَماني، شاري سةراي لةبةردةركي 07/2/2102

 و كاميَرا  ئةوة دواي ، ثيَدةكريَت سوكايةتي و دةدريَت ليَي شةق و دار بة ئةمنييةكان لةهيَزة كةس 21 نزيكةي
 .دةكريَت ئازاد كاتذميَر ضوار دوايو   دةبةن خؤشيَ  و دةبةن مؤبايلةكةي

كةنالَةكة   ويَنةطري جةالل ريَبني و ،( KNN كةنالي) ثةيامنيَري(  ئةبووبةكر عةبدولرِةمحان)س ورؤذنامةنو -3
 كةس ثيَنج رؤذنامةواني كاري ئةجنامداني لة بةر سليَماني، شاري سةراي لةبةردةركي 07/2/2102 رؤذي ،

 دةكةن دةستبةسةريان و ليَدةستيَنن زؤر بة كةنالَةكةيان لؤطؤي و مايك و كاميَرا و مؤبايل  ئةمنييةكان هيَزة لة
 .دةكريَن ئازاد لةثاشاندا ثيَدةكةن، سوكايةتيان و

 لة فؤتؤطرافةر (نةجم كامةران) ،(ميرتؤطرايف) مالَثةرِي سةرنووسةري (مايةر سةبستيان)س ورؤذنامةنو -4
 07/2/2102 رؤذي لة ،هةمان مالَثةر  لة فؤتؤطرافةر(  حمةمةد ثةذار)  و( ميرتؤطرايف مالَثةرِي)

 ئةو دةدريَت  نيوز سومةريية ثةيامنيَري غةريب رةمحان لة لةوكاتةي سلَيماني شاري سةراي لةبةردةركي
 يةك هةر ئةمنييةكانةوة هيَزة لةاليةن بكةن، هاوكاري و بطرن ويَنةي دةيانةويَت رؤذنامةنووسانة

 دةضيَت تر ويَنةطرةكةي دوو ئازادكردني بؤ نةجم كامةران دواتر ،  دةستطريدةكريَن ثةذار و مايةر لةسةبستيان
 .دةكريَن ئازاد دواتر دةكريَت، دةستطريليَوةردةطرييَت و  كاميَراكةشي و دةدريَت ليَي ئةوةي دواي ئةويش ،
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 رؤذي ،كةنالَةكة  ويَنةطري ( موشري ريَكةوت) و  ،( NRT كةنالَي) ثةيامنيَري( رةمحان كاروان )س ورؤذنامةنو -5
 و ليَدةسةندريَت رؤذنامةوانيان كةرةستةي ئةمنييةوة هيَزيَكي لةاليةن سليَماني لةشاري 08/2/2102

و دواتر ئازاد دةكريَن  ثيَدةكريَت سوكايةتييان و دةخايةنيَت نيويَك و كاتذميَر لة زياتر كة دةكريَن دةستبةسةر
. 

  ويَنةطري(  قادر عزةدين) ،(هةوليَر ئامساني كةنالَي) ثةيامنيَري (حمةمةد نةورؤز راز )س ورؤذنامةنو -1
 عةسري بازارِي  ناو لة راثؤرت ئامادةكردني و كاركردنيان كاتي له 09/2/2102 رؤذي ،  هةمان كةنالَ

 و ليَدةبردريَت رؤذنامةوانييان كةرةستةي و ليَدةكريَت ريَطرييان  سةرباز كؤمةلَىَ لةاليةن سليَماني لةشاري
 .دةستطريدةكريَن

 ، (هةمان كةنالَ)  ويَنةطري ( كؤسرةت تةالن)و  ،( KNN كةنالَى ) ثةيامنيَري (نامق برِيار )س ورؤذنامةنو -7
  عةسري بازارِي زيَرِنطرةكاني دووكاني برِيين لةسةر كردن كار لةكاتي سليَماني لةشاري 09/2/2102 رؤذي

 بؤالي بردن بةبيانوي دواتر و ليَدةكةن ريَطرييانكةس  ( 7)لةاليةن كؤمةلَى ثيَشمةرطة كة ثيَكهاتبوون لة 
 ضوونة دواي بةلَام دةكريَن، ئازاد دةستبةسةركردن لة كاتذميَريَك ماوةي دواي و دةكةن دةسطرييان طةورةكةيان

 كةرةستةي ئةمنييةكان هيَزة لة طرثيَكى حةوت كةسي تر  اليةن لة سةرا لةبةردةركي دووبارة دةرةوةيان
 لة كاتذميَريَك نزيكةي دواي و  دةكريَنةوة دةستةبةر شةقامةكة لةسةر و ليَدةسةنريَت رؤذنامةوانييان

 .دةكريَنةوة ئازاد دةستبةسةركردنيان

 لة 2102-4-21 بةرواري لة ،( باشوور طؤظاري ) سةرنووسةري(  شيَرواني شيَروان )س ورؤذنامةنو -8
 ثؤليسي  مةفرةزةيةكي اليةن لة  .دةستطريدةكريَت ئاميَدي و ئاكريَ وانلةنيَ خانةوادةكةي طةل لة كداسةيرانيَ

 بابةتي لةسةر اسكالَ هةبووني بةبيانووي و ثيَشوةخت ئاطاداركردنةوةي بةبيَ ، ئاكريَ ناوةندي طوالني بنكةي
دادوةر  فةرماني بةبيَ( هةيين) ثشودا لةروذيَكي  ئاكريَ، شارةواني لة عراقي ديناري مليون 211 نةماني ديار

 .ئازاد دةكرىَ  كةفالةت بةدةستطريكردنى  لة روذ دوو دواي، دةستطري دةكريَت  ، 
 هةريَمةوة كيسةروَ براي لةاليةن تر سكااليةكي هةبووني بةبيانووي( شيَروان شيَروانى ) س وهةمان رؤذنامةنو -9

 دواي ،  تر روذي دوو بو هيَشتةوة ئاكريَ لةزينداني ئةويان  مةبةستةش ئةم بو و راستةوخؤ دةستطري دةكريَتةوة 
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. و دواتريش دوو رؤذ لة نيَوان هةوليَر و دهؤك هاتوضؤ ثيَدةكةن بة طرياوى   لةئاكريَ زيندان ذةكةيروَ ضوار
 مليون يةك كةفالةتي بة 2102-4-21 بةرواري لة دةهيَلريَتةوة و  زيندان لة ذروَ شةش هةموويبةمةش 

 .ئازادكراوةتةوة 
 لةبةرواري ،( هةوليَر/ يةكطرتوو تةلةفزيؤني) لة (  حةمدان عومةر كامةران )س ورؤذنامةنو -01

 ثيَشوةخت ئاطاداركردنةوةي بيَو   مالَةكةي سةر هةلَدةكوتنة طشييت ئاسايشي مةفرةزةيةكي 03/9/2102
 .كردووة دةستطرييان بةهةلَة كة رادةطةيةنن ثيَي و دةكريَت ئازاد بةكةفالةت دواتر دةكةن، دةستطريي

 ،كةنالَةكة  ويَنةطري قادر ئارام ،(KNN كةنالَي )ثةيامنيَري (كاكة بةختيار )س ورؤذنامةنو -00
 ثؤليسي لةاليةن كةالر طشيت نةخؤشخانةي لة خؤثيشاندانيَك رومالَكردني لةكاتي 24/9/2102 بةرواري

   ان ليَدةكرىَ ريَطري و  ،دةكريَن دةستطري و دةسةنريَتليَ رؤذنامةوانييةكاني كةلوثةلة نةخؤشخانةكةوة
 . خؤثيشاندانةكة لةروومالَكردني

 ،(سات بادينان) ويَنةطري (مةجيد ماهري) ،(سات بادينان) ثةيامنيَري (دارتاش هيوا )سورؤذنامةنو -02
 ئاسايشيَ لةاليةن سوريا ئاوارةكاني ميزيدوَ لةكةمثي راثؤرت ئامادةكردني لةكاتي 29/9/2102 بةرواري

 .دةسرنةوة ثيَ تؤماركراوةكانيشيان ويَنة و دةكريَن دةستبةسةر نيو و دووكاتذميَر ماوةي بؤ كةمثةكةوة
كة بلَاوكراوةيةكى مانطانةية و لةقةزاى  \ضةرموو مانطانةي) ثةيامنيَري ،(فةتاح زانا)س ورؤذنامةنو -03

 ثؤليسي لةاليةن ثيَشوةخت ئاطاداركردنةوةي بةبيَ 1/00/2102 بةرواري ،(ضةمضةمضةمالَ دةردةضىَ 
  .ضةرموو مانطانةي لة بابةتيَك بلَاوكردنةوةي بةهؤي دةكريَت، دةستطري رؤذ 1 بؤماوةي ضةمضةمالَ

 كةنالَي ويَنةطري حةميد، ضيا كوردسات، كةنالَي ثةيامنيَري ،( نةجم سامان)س ورؤذنامةنو   -04
 هيَزةكاني لةاليةن 041 ماددةي دةربارةي هةوالَيَك روومالَكردني لةكاتي 05/00/2102 بةرواري كوردسات،

 .دةكريَن دةستبةسةر ماوةيةك بؤ قةرةتةثة بازطةي لة دجيلة ئؤثةراسيؤني
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 ويَنةطري (حةمزا دانيال ) ،KNN( كةنالَي )ثةيامنيَري (حسيَن عةبدولَا دلَشاد)س ورؤذنامةنو -05
 هيَزةكاني لةاليةن ئازاد، مايكي بةرنامةي تؤماركردني لةكاتي 27/9/2102 بةرواري لة ،KNN كةنالَي
 .دةكريَن دةستبةسةر ماوةيةك بؤ و ليَدةكريَت ريَطريان خانةقني ثؤليسي

كةلةضةندين دةزطاى رؤذنامةوانى كوردستان كارى كردوة لة كوردستان  ،(كةريم كارزان)س ورؤذنامةنو -01
 لةسةر بابةتيَك ضةند نووسيين بةهؤى بلَاوكردنةوة و  درا، سزا زينداني سالَ دوو بة 7/01/2102 بةرواري ،

 .هةوليَر نيَودةولَةتي فرؤكةخانةي طةندةلَيةكاني
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 .سان لةاليةن اليةنة فةرميةكانةوة وثشتطويَخستنى  كةيسةكانى ثيَشيَلكارى دذ بة رؤذنامةنو -:ثيَنجةم 

لة زؤربةى هةرة وسان ، وبةثيَى ئةم راثؤرتة و دواى تاوتويَكردنى وةلَامةكانى فؤرمى ثيَشيَلكاري بةرامبةر رؤذنامةن
سان ، دام و دةزطا فةرمى و بةرثرسةكان كةمتةرخةم وزؤرى حالَةتةكانى توندوتيذى و ثيَشيَلكارى بةرامبةر  رؤذنامةنو

بةلَكو . طيان و سةالمةتى رؤذنامةنوسةكة  ض ماف و ئازاديةكانى ، ض بوون و بيَباكانة نةبونةتة بةشيَك لةثاراستنى 
زياتر . لةاليةن بةرثرس و كارمةندةكانى دةزطا ئةمنى و سةربازيةكانةوة ئةجنامدراوة زؤربةى ثيَشيَلكاريةكان 

سةكان هيض لةوةش دواى رودانى حالَةتى ثيَشيَلكاريةكة ، جطة لة ضةند كةيسيَكى زؤر كةم ، زؤربةى هةر زؤرى كةي
 . ليَثرسينةوةيةك لةهةر ن بؤ نةكراوة و ثيَشيَلكارةكان دوورن يان فةرميا بةدواداضونيَكى ياسايي
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 سانةوةوثَيشَيلكاريةكان وةك خؤى لةزارى رؤذنامةنو
 

سانةوة ثركراوةتةوة كة وكة لةاليةن ئةو رؤذنامةنو ، منونةى ضةند فؤرمَيكى تؤماركردنى ثَيشَيلكاريةكان وةك خؤى) 
 (ثيشَيلكاريان بةرامبةر كراوة 
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 (0)فؤرمى ذمارة 

 

 ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ

 پڕۆگرامی میدیای ئازاد

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ی ساڵی ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوە -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز      

دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە  2102

ی لە ڕەوشی ڕۆژنامەگەر) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

 .      دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان 

 )ناسراو بةدانا رةزطةيي  \دانا محد قادر محد  : ناوی سیانی ڕۆژنامەنووس -

 یامنێر پە :جۆری كاری ڕۆژنامەوانییەكەی  -

  رؤذنامةى هاوالَتى ( :ئەگەر سەر بە دەزگایەك بێ ) ناوی فەرمی ئەو دەزگایەی كاری لێدەكەیت  -

  : ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە -

(               بةىلَ)  زەوتكردنی كەل و پەلی كار (                بةىلَ)  سوكایەتیپێكردن  )    (          دەستگیركردن (           بةىلَ)  هەرەشەلێكردن  

 )       (       سوتاندنی ئۆفیس  (            بةىلَ)زامداركردن    (      بةىلَ)   لێدان 

 :..هەرجۆرە پێشێلكاریەكی تر     

 71/2/2172  :بەرواری پێشێلكارییەكە  -

 ناو باخى طشتى –رانية   :شوێنی پێشێلكارییەكە  -

 (ضوارقورنةلة  11هيَزةكانى )وةزارةتى ثيَشمةرطة     :الیەنی پێشێلكار  -

 :كاردانەوە و هەڵوێستی دام و دەزگا ڕەسمییەكانی هەرێم بەرامبەر ئەو پێشێلكارییانە  -
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 .تاكو ئيَستا هيض شتيَكيان بؤم نةكردوة تةنانةت وةكو ثيَويست هاوكاريشمان نني لة دؤسيةكةم لة دادطا

 (( :ووشە  01بە )) بەكورتی ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە ڕوونی بكەرەوە  -

لة ناو باخى طشتى رانية من وةكو رؤذنامةنوسيَك كارى خؤمم ئةكرد كاتيَك بةناو باخى طشتى دا رؤيشتم لةاليةن كؤمةلَيَك 2172شوبات ( 71)لة رؤذى  -
 .ثيَشمةرطةئةبوون  72ثيَشمةرطةوة ثةالماردرام و ويَراى سوكايةتى ليَ ستاندنى باج و كامرياو ليَدان كة زياتر لة 

وى بؤيان كردوة بةالَم ش داواى ياسايم تؤماركردوة ويَراى ناوى هةنديَكيان بةالَم تاكو ئيَستا نةهاتون بؤبةردةم دادطا هةرضةندة وةزارةتى ثيَشمةرطةش نوسرامني -
 .لة ضوارقورنة وةالَميان نادةنةوةو تؤمةتباران رةوانةى دادطا ناكةن 

    :ژمارە مۆبایل  - -

-   

                                                                                                                                                                                                         danarazgay@yahoo.com   : ئیمەیڵ - -

- ============================== 

 kihr.imedia@gmail.com ....وەاڵًمی پرسیارنامەكە بۆ هەمان ئەم ئیمەیڵە بنێرەوە : نی تێبی -

-  

 07704096864: بۆ هەر زانیاری و پرسیارێك تكایە پەیوەندی بكە بەم ژمارە مۆبایلەوە-  -
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 (2)فؤرمى ذمارة 

 

 بۆ مافەكانی مرۆڤ ئەنستتیوتی كوردستان

 پڕۆگرامی میدیای ئازاد

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 (2102)لە ماوەی ساڵی 

 

ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز      

تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە دا ،  2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

 .      دا باڵوی بكەینەوە (  2102تان  لە ماوەی ساڵی هەرێمی كوردس

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان 

 بروا عةىل رةسوَل:ناوی سیانی ڕۆژنامەنووس  -

 وينةطر:جۆری كاری ڕۆژنامەوانییەكەی  -

 كةناَلى ئامسانى سثَيدة :( ئەگەر سەر بە دەزگایەك بێ ) ناوی فەرمی ئەو دەزگایەی كاری لێدەكەیت  -

 : ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە -

)    (           كەل و پەلی كار  زەوتكردنی )      (          سوكایەتیپێكردن  )    (          دەستگیركردن )    (         هەرەشەلێكردن  

 )       (       سوتاندنی ئۆفیس  )  (          زامداركردن    )      ( لێدان 

 :..ەرجۆرە پێشێلكاریەكی تر ه    

 71/77/2172:بەرواری پێشێلكارییەكە  -

 سكوىل زانستةمرؤظايةتيةكانى زانكؤى راثةرين:شوێنی پێشێلكارییەكە  -

 كؤمةلةى خوَيندكاران:الیەنی پێشێلكار  -

 :كاردانەوە و هەڵوێستی دام و دەزگا ڕەسمییەكانی هەرێم بەرامبەر ئەو پێشێلكارییانە  -
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 (( :ووشە  01بە )) ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە ڕوونی بكەرەوە  بەكورتی -

ى لةكاتى بةرَيوةضونى كارى ئاسايى رؤذنامةنوسى خؤم كاتيك تابلؤى ريكخراوى حيزبيم وينةطرت لةناو زانكؤ لةاليةن بةرثرسى كؤميتةى زانكؤ
 .و بةشَيكى شكَيندرا كؤمةلةى خويندكاران سوكايةتيم ثَيكراو ثةالمارى كامرياكةم درا

 :ژمارە مۆبایل  - -

-  

                                                                                                                                                                                                   brwaranya5@yahoo.com:         ئیمەیڵ  - -

- ============================== 

 kihr.imedia@gmail.com ....بۆ هەمان ئەم ئیمەیڵە بنێرەوە وەاڵًمی پرسیارنامەكە : تێبینی  -

-  

 07704096864: بۆ هەر زانیاری و پرسیارێك تكایە پەیوەندی بكە بەم ژمارە مۆبایلەوە-  -
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 (3)فؤرمى ذمارة 

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

كارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێل 2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 ساحيبقران ئاالن ةب ناسراو -يونس فرياد ئاالن :رِؤذنامةنووس سياني ناوي -

 ثةيامنري: رِؤذنامةوانييةكةي كاري جؤري -

 ستاندةر ( : بيَ دةزطايةك بة سةر ئةطةر)  ليَدةكةيت كاري دةزطايةي ئةو فةرمي ناوي -

 :كراوة بةرامبةرت كة ثيَشيَلكارييةي ئةو -

 (      ) ليَدان)    (            كار ثةلي و كةل زةوتكردني(              بةليَ )  سوكايةتيثيَكردن)    (           دةستطريكردن)    (          هةرةشةليَكردن

 تر ثيَشيَلكاريةكي هةرجؤرة)       (             ئؤفيس سوتاندني)  (              زامداركردن

 2/5/2172 :ثيَشيَلكارييةكة بةرواري

 هةوليَر فيَركاري نةخؤشخانةي :ثيَشيَلكارييةكة شويَين -
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 نةخؤشخانة كارمةنداني: ثيَشيَلكار اليةني -

 ئةو طويَمةدي  وتي هةوليَر تةندروسيت طشيت بةريَوةبةري: ثيَشيَلكارييانة ئةو بةرامبةر هةريَم رِةمسييةكاني دةزطا و دام هةلَويَسيت و كاردانةوة -
 ئةو بةكورتي  لةنةخؤشخانةكة بةرزتربوةوة بلةيان دواتر بةالم ثيدام كارمةندانيةي ئةو سزاداني بةليَين وةركرة بةئاساي شتانة ئةو كوردستانة

 ئستاشي دكتؤرةكان كة هةوليَر كؤماري نةخؤشخانةي لةسةر بابةتيَك نوسيين دواي(( :  ووشة 51 بة))  بكةرةوة رِووني كراوة بةرامبةرت كة ثيَشيَلكارييةي
 دا لةشةو نةخؤشخانة ستايف وةك وشيَت ناتةندروست تةواو ضةندكةسيَكي بوني  و نةخؤش  اهمالكردني ناكةن دةوام زياتر خولةكيَك لةضةند  لةطةلَبيَت

باجي تةندروستيان دواي ئةوةي بينيان  ضةند كةسيَك   بابةتةكةية دةقي ئةو نةخؤشخانةكة ثؤخلي ثيسو دةطةيةنن بةنةخؤش كةورة زياني جار كةهةنديَك
 ( http://skurd.net/Dreje.aspx?B=1&id=4133)   ة خبوينةوةلَاشاردةوةو هريشيان كردة سةرخؤم و براكةم  بؤ زياتر بةرضا و روني ئةو هةو

 :مؤبايل ذمارة -

                                                                                                                                                                                                    alan_ddr@yahoo.com      :ئیمەیڵ  - -

- ============================== 

 kihr.imedia@gmail.com ....بۆ هەمان ئەم ئیمەیڵە بنێرەوە  وەاڵًمی پرسیارنامەكە: تێبینی  -

-  

 07704096864: بۆ هەر زانیاری و پرسیارێك تكایە پەیوەندی بكە بەم ژمارە مۆبایلەوە-  -
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 (4)فؤرمى ذمارة 

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر  2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 

 بارزان حسن محمدامين:سیانی ڕۆژنامەنووس ناوی  -

 ثةيامنيَر:جۆری كاری ڕۆژنامەوانییەكەی  -

  NRT TVكةنالَى ئاسمانى ( :ئەگەر سەر بە دەزگایەك بێ ) ناوی فەرمی ئەو دەزگایەی كاری لێدەكەیت  -

 هةرةشةكردن وسوكايةتى ثيَكردن: ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە -

 )      ( لێدان )    (           زەوتكردنی كەل و پەلی كار )      (          سوكایەتیپێكردن  )    (          دەستگیركردن )    (         هەرەشەلێكردن  

 :..هەرجۆرە پێشێلكاریەكی تر )       (           سوتاندنی ئۆفیس  )  (          زامداركردن     

  5/1/2172:لكارییەكەبەرواری پێشێ -

 بةردةم نةخؤشخانةى فرياكةوتنى رؤذئاواى هةوليَر :شوێنی پێشێلكارییەكە  -

 ثاسةوانى زيَرةظانى نةخؤشخانةكة:الیەنی پێشێلكار  -
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 زؤر الواز بوو:كاردانەوە و هەڵوێستی دام و دەزگا ڕەسمییەكانی هەرێم بەرامبەر ئەو پێشێلكارییانە  -

 

 (( :ووشە  01بە )) رییەی كە بەرامبەرت كراوە ڕوونی بكەرەوە بەكورتی ئەو پێشێلكا-

 : ژمارە مۆبایل  - -

                                                                                :                                                                                                                            ئیمەیڵ  - -

- ============================== 

 kihr.imedia@gmail.com....وەاڵًمی پرسیارنامەكە بۆ هەمان ئەم ئیمەیڵە بنێرەوە : تێبینی     -

-  

 07704096864: مارە مۆبایلەوە` بۆ هەر زانیاری و پرسیارێك تكایە پەیوەندی بكە بەم ژ -
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 (5)فؤرمى ذمارة 

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە  2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( یوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستت))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 

 د حمه رباز ساڵح ئه ده :ناوی سیانی ڕۆژنامەنووس  -

 ر یامنێر و فۆتۆگرافه په :جۆری كاری ڕۆژنامەوانییەكەی -

 (ندان رادیۆ و سایتی خه)ندان  زگای خه ده ( :بێ  ئەگەر سەر بە دەزگایەك) ناوی فەرمی ئەو دەزگایەی كاری لێدەكەیت  -

 : ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە -

(              ڵێ به) زەوتكردنی كەل و پەلی كار (              ڵێ به)  سوكایەتیپێكردن  )   (          دەستگیركردن )   (         هەرەشەلێكردن  
 (     ڵێ به ) لێدان 

 :..هەرجۆرە پێشێلكاریەكی تر )       (           سوتاندنی ئۆفیس  )  (          زامداركردن     

 2102ی 5ی 8 :بەرواری پێشێلكارییەكە  -

 ی خێزانی ی ئاوێزه م  یانه رده تری به ست مه قامی شه شه -ولێر هە :شوێنی پێشێلكارییەكە  -

 كانی ئاسیش و پۆلیس هێزه :الیەنی پێشێلكار -
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بواردم،  ت پێشیان را ئه نانه بوو ته ڵوێستێكیان نه هیچ هه  :كاردانەوە و هەڵوێستی دام و دەزگا ڕەسمییەكانی هەرێم بەرامبەر ئەو پێشێلكارییانە  -
 .یان ناردم بۆ شوێنێكی تر رشوێنێك ئه هه  رۆیشتمه ئه

 (( :ووشە  05بە )) اوە ڕوونی بكەرەوە بەكورتی ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كر-

كرا،   دژی گۆڤاری چرپه    وه رانه ن خۆپیشانده الیه  له   ولێركه تری شاری هه مه 01قامی  ر شه سه ی خێزانی له ی ئاوێزه كاتی سوتاندنی یانه  له
رم، جانتان  سه  نی هێرشیان كرده ده ڤانی و پۆلیسی مه ی ئاسایش و زێرهكی زۆر یه ن ژماره الیه  له  مین وێنه كه ڵ یه گه بگرم، له رهێنا وێنه م ده كامێراكه

تر،  مه 511  وتن تا زیاتر له دوام كه ڵدانێكی زۆریش به ق و تێهه ندم، دوای شه مووشتێكیان لێسه وانی و مۆبایل و هه ی رۆژنامه و الپتۆپ و پێناسه
 . وه كانیان پێدامه له لوپه رێم كه تی ئاسایشی گشتی هه ایهر به رێوه به  ستی كردن، له ستی ده رۆژیش ده 22دووای 

 :ژمارە مۆبایل  - -

                                                                                                                                                                                                       darbaz.salh@yahoo.com:     ئیمەیڵ  - -
- ============================== 

 kihr.imedia@gmail.com....وەاڵًمی پرسیارنامەكە بۆ هەمان ئەم ئیمەیڵە بنێرەوە : تێبینی     -
-  
 07704096864: بۆ هەر زانیاری و پرسیارێك تكایە پەیوەندی بكە بەم ژمارە مۆبایلەوە -
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 (6)فؤرمى ذمارة 

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی  -:بەڕێز ڕۆژنامەنووسی 

دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە  2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    نەیڕاپۆرتی گشتی سااڵ

                                                 .دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 

 (دلۆڤان زێباری)  به ناسراو سديق رمةزان دلوظان : ڕۆژنامەنووس سیانی ناوی -

 هاوالتى روذنامةى باشور،ثةيامنَيرى طوظارى سةرثةرشتى : ڕۆژنامەوانییەكەی كاری جۆری -

 (روباشو طوظارى : ( بێ دەزگایەك بە سەر ئەگەر ، لێدەكەیت كاری دەزگایەی ئەو فەرمی ناوی -

  :كراوە بەرامبەرت كە پێشێلكارییەی ئەو -

  (      ) لێدان           (    ) كار پەلی و كەل زەوتكردنی          (      )  سوكایەتیپێكردن          (   ) دەستگیركردن         (   *  ) هەرەشەلێكردن 

 ليَكردن ضاوديَرى ..: تر پێشێلكاریەكی هەرجۆرە           (       )  ئۆفیس سوتاندنی          (  )    زامداركردن 

 2012-1-12  :ەپێشێلكارییەك بەرواری -

22-3-2012 

10-11-2012 
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28-11-2012 

 دهوك - دهوك پارێزگای:  پێشێلكارييهكه شوێنی -

 ناديار اليهنی ، مهحهلی لێژنهی ، ئێك لقی:  پێشێلكار اليهنی -

  : پێشێلكارييانه ئهو بهرامبهر ههرێم ڕەسمييهكانی دەزگا و دام ههڵوێستی و كاردانهوە -

 :ووشه(  51) به  بكهرەوە ڕوونی كراوە بهرامبهرت كه پێشێلكارييهی ئهو بهكورتی-

  كوردستان  له مروڤ كانی مافه نستيتيوتی ئه بو

 كرن چاودێری و ههرەشهكردن|  ت بابه

 لێژنهی ئهندامێكی بهالودەكردەوە 7 ژمارە باشور گوڤاری ئێمه كه كاتهی ولة 2102-0- 02 رواریبة له( زێباری دلوڤان) و روژنامهنوس من 

 بيرەكه ناو دەتانهاوێته ئهوە نهگهرێنهوە ئێوە ئهگهر دێت ههركهسێك گهله له بير لێوی سهر له  تا پارتی: كردەيوت من له ههرەشه پارتی ناوخوی

  .دەهاوێت ئێوەدا دوای له بهردێك وە

 تو حهقی به ئێمه دەلێت ئهندامه ئهو كه وت پێم و الم بو هات)  يهك لقی ئهندامێكی الی له قاسدێك 2102/3/22 بهرواری له تر جارێكی

 .دەدەين تو حهقی زوانه بهم و قسهدەكهين

...............  

 دەمژمێر له 00/01 بهرواری له بو منهوە رێگای له كه باشور گوڤاری له ئهكرەم سهيد نامهكهی بهالوكردنهوەی دوای له:  م دووه يسی كه

 .دهوكه دەوروبهری له مالهكهم كه مال تا دهوكهوە له دەكرد چاودێريم گهالند جوری سهيارەێكی شهو 02،05

 .دەكهوت ئێمه پێی له رويشتبام بو جێگايكی ههر و دەكرد چاودێريم پيكاب جوری تر سهيارێكی 00/28 بهرواری له ئهوە دوای له ههر

  مۆبايل ژمارە 

   dlovan zebary :بووك يسفه   

    zebary1@yahoo.com      :يلئيمه    

•                                                                                                                                                        
============================= 

 kihr.imedia@gmail.com  ....-بنێرەوە ئیمەیڵە ئەم هەمان بۆ پرسیارنامەكە وەاڵًمی  :تێبینی 

  :07704096864مۆبایلەوە ژمارە بەم بكە پەیوەندی تكایە پرسیارێك و زانیاری هەر بۆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7)فؤرمى ذمارة 
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 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە  دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم 2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 -...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 يی هێمن رانيه:ناوی سیانی ڕۆژنامەنووس  -

 رنێت ڕی رووبه تی ماڵپه رايه به ڕێوه ستافی به: جۆری كاری ڕۆژنامەوانییەكەی  -

 رنێت ڕی رووبه ماڵپه( : ئەگەر سەر بە دەزگایەك بێ ) ناوی فەرمی ئەو دەزگایەی كاری لێدەكەیت  -

 : ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە -

)    (           زەوتكردنی كەل و پەلی كار (              سوكايهتيپێكردن )   سوكایەتیپێكردن  )   (          دەستگیركردن )    (         هەرەشەلێكردن  

 )      ( لێدان 

 :..هەرجۆرە پێشێلكاریەكی تر )       (           سوتاندنی ئۆفیس  (           زامداركردن)زامداركردن     

  مانی كوردستان رله م په دهر ولێرـ  به ی هه كه خۆپێشاندانه 8/5/2172 :بەرواری پێشێلكارییەكە  -

رد  به  وه به رانه ن خۆپێشانده اليه پردی شۆڕش له رزه م الی به01قامی م هوتێل ڤان رۆياڵ لوشه رده به  م له كه يه: دوو شوێن  له: شوێنی پێشێلكارییەكە  -

 . وه تيم پێكراو ميلی سيالحيان لی هێنامه سوكايه  وه كانه نييهم ئه  ن هێزه اليه ی پارتی له2م لقی رده م به01قامی شه  م له ، دووه رم سه  هێرشكرايه

 .كان منييه ر و هێزی ئه  خۆپێشانده :الیەنی پێشێلكار  -

 نگی واتا  بێده. هيچ:كاردانەوە و هەڵوێستی دام و دەزگا ڕەسمییەكانی هەرێم بەرامبەر ئەو پێشێلكارییانە  -
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م هوتێل ڤان رۆياڵ  رده به  م له كه يه: دوو شوێن  له(( : ووشە  01بە )) راوە ڕوونی بكەرەوە بەكورتی ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت ك-

  ن هێزه اليه ی پارتی له2م لقی رده م به01قامی شه  م له ، دووه رم سه  رد هێرشكرايه به  وه به رانه ن خۆپێشانده اليه پردی شۆڕش له رزه م الی به01قامی لوشه

 . وه تيم پێكراو ميلی سيالحيان لی هێنامه سوكايه  وه كانه منييه ئه

 :ژمارە مۆبایل  - -

                                                                                                                                                                                             hemnraniaiy@gmail.com: ئیمەیڵ  - -

- ============================== 

  kihr.imedia@gmail.com-....ەمان ئەم ئیمەیڵە بنێرەوە وەاڵًمی پرسیارنامەكە بۆ ه: تێبینی     -

-  

 07704096864: بۆ هەر زانیاری و پرسیارێك تكایە پەیوەندی بكە بەم ژمارە مۆبایلەوە -
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 (8)فؤرمى ذمارة 

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت  2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .ی بكەینەوە دا باڵو(  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 

 محزة حممد صابر:ڕۆژنامەنووس ناوی سیانی  -

 ثةيامنري:جۆری كاری ڕۆژنامەوانییەكەی  -

 سثيَدة  ( :ئەگەر سەر بە دەزگایەك بێ ) ناوی فەرمی ئەو دەزگایەی كاری لێدەكەیت  -

 بة ثؤليس دةورةيان دام وكاميَراكةميان ليَسةندم بؤ ماوة ى دوو كاتذميَر: ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە -

(             بةىلَ)  زەوتكردنی كەل و پەلی كار (             بةىلَ)   سوكایەتیپێكردن  )    (          دەستگیركردن (           بةلىَ )  هەرەشەلێكردن  

 )       (       سوتاندنی ئۆفیس  )  (          زامداركردن    )      ( لێدان 

 :..هەرجۆرە پێشێلكاریەكی تر     

 2172-2-72:بەرواری پێشێلكارییەكە  -

 بةردةم بةريَوةبةرايةتى ثةروةردةى كؤية لة كاتى خؤثيشاندانى قوتابيان :شوێنی پێشێلكارییەكە  -
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 ثؤليسى كؤية:الیەنی پێشێلكار  -

بةالم ثاش .ن نةبوو دام ودةزكاكانى هةريَم هيج كاردانةوةيةكيا:كاردانەوە و هەڵوێستی دام و دەزگا ڕەسمییەكانی هەرێم بەرامبەر ئەو پێشێلكارییانە  -
ندى ئيدانةى ئةم كارة ثيَنج كاتذميَر كونسولَكةرى ئةمريكا تةلةفؤنيان بؤ كردم ووتيان ئيمة بة هةموو شيَوةيةك نيطةرانني بةم كارةى ثؤليسى كؤية زؤر بة تو

 قيَزةونة دةكةين زؤريشيان دةست خؤشى ىلَ كردين 

 

ى  71لةم بةوارةى سةرةوة كة ئاماذةم ثيَداوة كاتذميَر  (( :ووشە  01بە )) پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە ڕوونی بكەرەوە بەكورتی ئەو  -
واى زياتر لة سةرلةبةيلنى لة بةردةم ثةوةردةى كؤية خؤثيشاندانيك ى قوتابيانى ئامادةيى هةبوو دذ بةو سيستةمة سويديانةى كة ئةيهينن بؤ كوردستان د

ئنجا دووسةيارةى ثؤليس هاتن وهةرةشةيان لة كةنالَةكانى رِاطةياندن كرد كة بة هيض .اتذميَريَك قوتابيان بةردةم بةريوبةرايةتى ثةوةردةيان ضؤلَ نةكرد ك
كة ئةم كارة ئةكةن ثاشان بةرو  شيَوةيةك رومالَ نةكةن ثاشان ضةند قوتابيةكيان دةست طري كردوو  خستيانة ناو سةيارةكانيان ئيَمةش بةدةوام بوين لة رومالَ

كةوتنة دوامان لة ئيمة هاتن ئيمةش هةموو ئةم كارانةى ئةوامنان رومالَ ركدبوو بؤية رامان كردو خؤمان خستة ناو سةيارةكامنان ئةوانيش بةسةيارةى خؤيان 
ةرنة خوارىَ كؤمةلَيَك جنيَوو هةرةشةيان ىلَ كردين و كاميَراكةيان ىلَ نزيكى نوسينطةكةمان ثيَشيان ىلَ طرتني وبة كالَشني كؤف هةر ضوار دةوريان طرتني وتيان و

مانط  3بؤ زانياريتان كاتى ناو خؤثيشاندةران كة ثؤليس هيَرشيان كردينة سةر كامرياى شاراوةمان هةبوو روماىل ئةم دميةنةى كردبوو  بؤ ماوةى )سةندين 
 كةناىل سثيَدة كردبوية ثيَش دةست ثيَكى هةوالَةكان

 :ژمارە مۆبایل  - -

                                                                                                                                                                                                          hamzamuhammed82@yahoo.com:  ئیمەیڵ  - -

- ============================== 

 kihr.imedia@gmail.com ....وەاڵًمی پرسیارنامەكە بۆ هەمان ئەم ئیمەیڵە بنێرەوە : تێبینی  -

-  

 07704096864: بۆ هەر زانیاری و پرسیارێك تكایە پەیوەندی بكە بەم ژمارە مۆبایلەوە-  -
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 (9)فؤرمى ذمارة 

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە  2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە )  دەربارەی(( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 

 زةردةشت خان كةریم : نووسەژنامڕۆ یانیس یناو -

 وینةكر : ەیكییەوانەژنامڕۆ یكار یرۆج -

 تي فيسبیدة  ( : ێب كیەزگاەد ەب رەس رەگەئ)  تەیكەدێل یكار یەیزگاەد وەئ یرمەف یناو -

 یر كردندةست گ: ەكراو رتەرامبەب ەك ییەیلكارێشێپ وەئ -

)    (            كار یلەپ و لەك یوتكردنەز)      (            كردنێپیتیەسوكا(            بةلئ)   ركردنیستگەد)    (          كردنێلەشەرەه 

 )      (  دانێل

 :.. تر یكیەلكارێشێپ ەرۆرجەه)       (             سیفۆئ یسوتاندن)  (              زامداركردن 

 2102 : ەكییەلكارێشێپ یروارەب -

 : ەكییەلكارێشێپ ینێشو -
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 هیزةكاني زیرةفاني : لكارێشێپ ینیەال -

 دةركردني بةياننامة : ەانییلكارێشێپ وەئ رەرامبەب مێرەه یكانییەسمڕە زگاەد و دام یستێوەڵه و ەوەكاردان -

لة بةردةم بةرلةمان لة خؤبيشانداني دزي سوكايةني  (( : ەووش 51 ەب))  ەوەرەبك یوونڕ ەكراو رتەرامبەب ەك ییەیلكارێشێپ وەئ یكورتەب-
 يةكاني بةرامبةر بة ئايين ئيسالم كرابوو لةالييةن كؤفاري جركة

 : لیباۆم ەژمار -

 zardashtxan@ymail.com   : ەیڵمیئ -

============================== 

 kihr.imedia@gmail.com_   ەوەرێبن ەیڵەمیئ مەئ مانەه ۆب ەكەارنامیپرس یمەاڵً و:  ینیبێت 

 :ەوەلیباۆم ەژمار مەب ەبك یندەوەیپ یەتكا كێاریپرس و یاریزان رەه ۆب 07704096864 
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 (01)فؤرمى ذمارة 

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم  2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 

 : رِؤذنامةنووس سياني ناوي :هاوكار  محد فوزي

 ثةيامنيَر -:رِؤذنامةوانييةكةي كاري جؤري -  

 كةنالي ئامساني ثةيام (: بيَ دةزطايةك بة سةر ئةطةر)  ليَدةكةيت كاري دةزطايةي ئةو فةرمي ناوي- 

  :كراوة بةرامبةرت كة ثيَشيَلكارييةي ئةو - 

ليَدان  (   بةىل)   كار         ثةلي و كةل زةوتكردني  (   )          سوكايةتيثيَكردن  (بةىل)          دةستطريكردن )    (         هةرةشةليَكردن   (      )  

تر ثيَشيَلكاريةكي هةرجؤرة)       (             ئؤفيس سوتاندني)  (              زامداركردن   :.. 

 0/7/2102 : ثيَشيَلكارييةكة بةرواري - 
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بةردةم نةخؤشخانةي فرياكةوتين رؤز ئاوا لة هةولري  ثيَشيَلكارييةكة شويَين :-  - 

-ثيَشيَلكار اليةني-  هيزة ئةمنيةكاني ئةو نةخؤشخانةية :  

 : ثيَشيَلكارييانة ئةو بةرامبةر هةريَم رِةمسييةكاني دةزطا و دام هةلَويَسيت و كاردانةوة -

 (( :ووشة 51 بة))  بكةرةوة رِووني كراوة بةرامبةرت كة ثيَشيَلكارييةي ئةو بةكورتي

فانيةوة بةمةبةسيت رومال كردني مانكرتين كارمةندان جوبوين بؤ نةخؤشخانةى فرياكةوتنى رؤذئاو لة شارى هةولري  بة الم لة اليةن هيزةكاني زيرة  
.بةالمار دراين و سوكايةتي زؤر مان بي كرا  ئةمة لة كاتيكداية ئيمة لة دةرةوةي سنوري نة خؤشخانة كة بوين    

مؤبايل ذمارة /   : 

Hawker_h989@yahoo.com ئيمةيلَ   :                                                                                                                                                                                                         

- ============================== 

  ....  kihr.imedia@gmail.com هبنيَرةو ئيمةيلَة ئةم هةمان بؤ ثرسيارنامةكة وةلَاًمي:  تيَبيين 

 18810147770: مؤبايلةوة ذمارة بةم بكة ثةيوةندي تكاية ثرسياريَك و زانياري هةر بؤ 
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 (00)فؤرمى ذمارة 

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ساڵی ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە  2102

لە ڕەوشی ڕۆژنامەگەری ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...ەڵ ڕێــزی تایبەتمــان لەگــ                                                                                                                                              

  فريق  حممد : رِؤذنامةنووس سياني ناوي -

 سةرنوسةر : رِؤذنامةوانييةكةي كاري جؤري -

 طؤظارى ضركة  ( : بيَ دةزطايةك بة سةر ئةطةر)  ليَدةكةيت كاري دةزطايةي ئةو فةرمي ناوي -

 : كراوة بةرامبةرت كة ثيَشيَلكارييةي ئةو -

)  (              زامداركردن)      (  ليَدان)    (            كار ثةلي و كةل زةوتكردني)      (            سوكايةتيثيَكردن)    (    دةستطريكردن(     َبةلي) هةرةشةليَكردن 
 )       (         ئؤفيس سوتاندني

 :.. تر ثيَشيَلكاريةكي هةرجؤرة

 2102-01-21    : ثيَشيَلكارييةكة بةرواري - 
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 هةوليَر : ثيَشيَلكارييةكة شويَين -

  : ثيَشيَلكار اليةني -

طؤظارى ضركة بالَوبؤتةوة بة ( 80)دوابةدواى بالَوكردنةوةى بةلَطةنامةيةكى مةكتةبى رِيكخستنى يةكيَتى هاوكارى رِؤذنامةى هاوالَتى دةكات لة ذمارة  - 0
 هةرِةشةو سوكايةتيمان ليَكراوةلة ستافى طؤظارةكةمان (17511970139 - 1771305792)دوو ذمارةى مؤبايلى كة ذمارةكان 

 

وةكو ئةوةى هةر شتيَكى لةم شيَوةية ,هيض هةلَويَستيَكيان نةبوو: ثيَشيَلكارييانة ئةو بةرامبةر هةريَم رِةمسييةكاني دةزطا و دام هةلَويَسيت و كاردانةوة -
 بةاليانةوة ئاسايية , نةبووبيَ

 (( : ووشة 51 بة))  بكةرةوة رِووني كراوة بةرامبةرت كة ثيَشيَلكارييةي ئةو بةكورتي

  : مؤبايل ذمارة - -

  - chrka1@yahoo.com:  ئيمةيلَ -

 ============================== 

.   kihr.imedia@gmail.com  بنيَرةوة ئيمةيلَة ئةم هةمان بؤ ثرسيارنامةكة وةلَاًمي:  تيَبيين 
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 (02)فؤرمى ذمارة 

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە  2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 

 نياز حممود حممد -: رِؤذنامةنووس سياني ناوي - 

 ويَنةطر : رِؤذنامةوانييةكةي كاري جؤري -  

 كةنالي ئامساني ثةيام : (  بي دةزطايةك بة سةر ئةطةر)  ليَدةكةيت كاري دةزطايةي ئةو فةرمي ناوي - 

  :كراوة بةرامبةرت كة ثيَشيَلكارييةي ئةو - 

  (      ) ليَدان  (   بةىل)   كار         ثةلي و كةل زةوتكردني  (   )          سوكايةتيثيَكردن  (بةىل)          دةستطريكردن )    (         هةرةشةليَكردن 

 ..: تر ثيَشيَلكاريةكي هةرجؤرة)       (             ئؤفيس سوتاندني(           بةلَيَ)     زامداركردن 

 0/7/2102 : ثيَشيَلكارييةكة بةرواري -
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 بةردةم نةخؤشخانةي فرياكةوتين رؤز ئاوا لة هةولري :ثيَشيَلكارييةكة شويَين -

 هيزة ئةمنيةكاني ئةو نةخؤشخانةية : ثيَشيَلكار اليةني - 

 : ثيَشيَلكارييانة ئةو بةرامبةر هةريَم رِةمسييةكاني دةزطا و دام هةلَويَسيت و كاردانةوة -

 

 (( :ووشة 51 بة))  بكةرةوة رِووني كراوة بةرامبةرت كة ثيَشيَلكارييةي ئةو بةكورتي

فانيةوة بةمةبةسيت رومال كردني مانكرتين كارمةندان جوبوين بؤ نةخؤشخانةى فرياكةوتنى رؤذئاو لة شارى هةولري  بة الم لة اليةن هيزةكاني زيرة :((
 - بةالمار دراين و سوكايةتي زؤر مان بي كرا  ئةمة لة كاتيكداية ئيمة لة دةرةوةي سنوري نة خؤشخانة كة بوين

 : مؤبايل ذمارة  

 : ةيل ئيم

@yahoo.comniyazpress                                                                 

- ============================== 

  kihr.imedia@gmail.com   . بنيَرةوة ئيمةيلَة ئةم هةمان بؤ ثرسيارنامةكة وةلَاًمي:  تيَبيين    

 18810147770: مؤبايلةوة ذمارة بةم بكة ثةيوةندي تكاية ثرسياريَك و زانياري هةر بؤ 
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 (01) فؤرمى ذمارة

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم  2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 

 (شێروان شێروانی)  مین ناسراو به شێروان ئه :ناوی سیانی ڕۆژنامەنووس  -

 بادینان  ی هاوالتی له ی روژنامه رپرسی نوسینگه ری گوڤاری باشور، به رنوسه سه :ۆری كاری ڕۆژنامەوانییەكەی ج -

 گوڤاری باشور ( :ئەگەر سەر بە دەزگایەك بێ ) ناوی فەرمی ئەو دەزگایەی كاری لێدەكەیت  -

 : ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە -

)      لێدان )    (           زەوتكردنی كەل و پەلی كار )      (          سوكایەتیپێكردن  (             *) دەستگیركردن )    (         هەرەشەلێكردن  
 ) 

 :..هەرجۆرە پێشێلكاریەكی تر )       (           سوتاندنی ئۆفیس  )  (          زامداركردن     

 2102-4-21 :ێلكارییەكە بەرواری پێش -

 ئاكرێ -پارێزگای دهوك  :شوێنی پێشێلكارییەكە  -

  تی پارتی حكومه. پولیسی ئاكرێ :الیەنی پێشێلكار  -
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 :كاردانەوە و هەڵوێستی دام و دەزگا ڕەسمییەكانی هەرێم بەرامبەر ئەو پێشێلكارییانە  -

تی  تایبه  به  كه كێشه  شێك بوون له به  الم ناوخویێ زور الواز وبگره ، به  د باش بووه ێ حهكان ب تیه وله كان و نێوده ناحكومیه  لوێستی رێكخراوه هه 
 . رما كردی  شه  شریفاتی له ندێ شتی ته نوسانیش هه ندیكای روژنامه تی ناوخو ، سه زاره وه

 (( :ووشە  05بە )) بەكورتی ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە ڕوونی بكەرەوە -

  كوردستان  كانی مروڤ له نستيتيوتی مافه ئهبو 

  ستگيركردن و رفاندن ده |ت  بابه

  م له كه واده ل خانه گه  يرانيكدا له سه  له 2172-4-21رواری  به  له( شێروان شێروانی)ری گوڤاری باشور  رنوسه نوس و سه من روژنامه 

 .ستگيركرام شوێنێكی نيوان ئاكرێ و ئامێدی ده

تی ديار  ر بابه سه بوونی سكاالم له بيانووی هه خت ، وبه ی پێشوه وه بێ ئاگاداركردنه ندی ئاكرێ ، به ی گوالنی ناوه كی بنكه يه زه فره مهن  اليه  له

  وانی ئاكرێ مليون ديناری عراقی ل شاره 210مانی  نه

ربوونی  چی دوای تێپه رگرتبوو، كه وانيشمان وه و و رای مدير شاراهری مان نوسيبو سه  له  لگه به می به كه ی يه گوڤاری باشور ژماره  له  ئيمه  كه

   كه ته ی بابه وه الوبوونه ر به سه روژ به 711

 .ر رفێنرام  رمانی دادوه بێ فه به( ينيدا هه)روژێكی پشودا   كی پولييس له يه زه فره مه

 .ت ئازادكرام  فاله كه  ستگيركردنم به ده  دوای دوو روژ له

...............  

روكی  ن برای سه اليه  كی تر له بوونی سكااليه بيانووی هه به  وه ركرامه سه ستبه ده  ره كسه ت ، يه فاله كه  ر دوای ئازادكردنم به هه: م  يسی دووه كه

دوای . ولێر  هه  ی ئاكرێ له كی مدير شرتهبيانووی اجتماعي بو دوو روژيتر به  وه زيندتانی ئاكرێ هێشته  ش منيان له سته به م مه و بو ئه  وه رێمه هه

  شه مووی شه سيف و هه وێش بو مه ولێر و له وێش بو زيندانی هه بو دهوك و له  وه گواسته  لمچه كه  ئاكرێ منيان به  ی زيندان له كه چوار روژه

  .ك مليون ئازادكرام  هتی ي فاله كه  به 2172-4-20رواری  به  ش له يسه و كه  و له.   وه زيندان مامه  روژ له

  ر به رامبه بينم به پێشێلكاری ده  ش به مه پێناو چی بوو ، ؟؟؟ ئه  له  و زيندانه بو ئه  م زيندانه م له وه گواستنه  له  موو تاخيركردنه م هه م ئه من تێناگه

 .خوم 

 

 ژمارە مۆبایل  - -

-  

        bashurpress@yahoo.com  : ئیمەیڵ  - -
-                                                                                                                                                                                                    
- ============================== 

 ....ئیمەیڵە بنێرەوە  وەاڵًمی پرسیارنامەكە بۆ هەمان ئەم: تێبینی     -
-  -kihr.imedia@gmail.com 
-  
 07704096864: بۆ هەر زانیاری و پرسیارێك تكایە پەیوەندی بكە بەم ژمارە مۆبایلەوە -
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 (04)فؤرمى ذمارة 

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت بەرامبەر  2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .ە دا باڵوی بكەینەو(  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 طوهدار حممدامني عبداجمليد:ناوی سیانی ڕۆژنامەنووس  -

 ثةيامنيَــر:جۆری كاری ڕۆژنامەوانییەكەی  -

 كةناىل ئامسانى سثيَدة:( ئەگەر سەر بە دەزگایەك بێ ) ناوی فەرمی ئەو دەزگایەی كاری لێدەكەیت  -

 : ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە -

(             َبه لى) زەوتكردنی كەل و پەلی كار (             َبه لى)   سوكایەتیپێكردن  )    (          دەستگیركردن (           بةلـآ ) هەرەشەلێكردن  

 )       (       سوتاندنی ئۆفیس  )  (          زامداركردن    )      ( لێدان 

 اوكم و زامداركردنى دلَيانهةرةشةكردن لة دايك و ب:..هەرجۆرە پێشێلكاریەكی تر     

 (2172-5-0)و ( 2172-77-4):بەرواری پێشێلكارییەكە  -

 (ثةميانطاى تةكنيكى ئاكرآ )و ( بةريَوةبةرايةتى ناحيةى دينارتة) :شوێنی پێشێلكارییەكە  -

 :الیەنی پێشێلكار  -
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بة داخةوة هيض هةلويَستيَك بةرامبةر ئةو ثيَشلكاريانة نةبوو ،  :ییانە كاردانەوە و هەڵوێستی دام و دەزگا ڕەسمییەكانی هەرێم بەرامبەر ئەو پێشێلكار -
اية تايبةتى ئةطةر لة بةلكو بة ثيَضةوانةوة ئةوة ثآ يان خوشبو دةمةويَت ئةوةش روون بكةمةوة كة كارى روذنامةوانى لة دةظةرى ئاكرآ لة ئاستيَكى زور خراث د

ولةدةظةرى ئاكرآ حزب زالَة بةسةريدا و هةرشتيَك بةثآ ى بةرذةوةندى خوى تايبةت بةكار ديَنآ . سةربةخو كةنالَيَكى سةربةخو بيت يان هةر طوظارو روذنامةيةكى 
 . ئةوةش مةترسيةكى ترة كةلةسةر ئايدولوجى  روذنامةنوس هةية بةبةردةوامى 

 

كاريةى لة ناحيةى دينارتة كاتيَك ساليدى جووت ئةو ثيَشل -7(( :ووشە  01بە )) بەكورتی ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە ڕوونی بكەرەوە  -
 .سايديَكمان دةطرت ئاسايش هاتة المان و بة رةوشتيَكى دوور لة ئينسانيةت رةفتار يان لةطةل ئيَمة كرد و دةست بةسةر كةلو ثةملان طرت  

روذى رسومات بوو لة اليةن بةريَوةبةرى راطةياندنى ثةميانطا  ثيَشلكارى تر ئيَمة دةمانةويست رومالَى راثورتيَك بكةين لة ثةميانطاى تةكنيكى ئاكرآ كة-2
 .نةى هيَشت رومالَ بكةين كة ضةندين كةنالَى تر لةوآ روماليان دةكرد.سوكايةتى بةئيَمةى كردوو 

 

 :ژمارە مۆبایل  - -

Guhdarzebari@yahoo.com-  ئیمەیڵ: 

-                                                                                                                                              

- ============================== 

 kihr.imedia@gmail.com ....وەاڵًمی پرسیارنامەكە بۆ هەمان ئەم ئیمەیڵە بنێرەوە : تێبینی  -

-  

 07704096864: بۆ هەر زانیاری و پرسیارێك تكایە پەیوەندی بكە بەم ژمارە مۆبایلەوە   -

-  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kihr.imedia@gmail.com
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 (00)فؤرمى ذمارة 

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم  2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 

  جم ابراهيم ران نه کامه   :ناوی سیانی ڕۆژنامەنووس  -

 ر فۆتۆگرافه: جۆری كاری ڕۆژنامەوانییەكەی  -

  مئترۆگرافی( : ئەگەر سەر بە دەزگایەك بێ ) ناوی فەرمی ئەو دەزگایەی كاری لێدەكەیت  -

 :  ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە -

 )  *    ( لێدان ) *   (           زەوتكردنی كەل و پەلی كار      )    *  (     سوكایەتیپێكردن  )   * (          دەستگیركردن )  *  (         هەرەشەلێكردن  

 :..هەرجۆرە پێشێلكاریەكی تر )       (           سوتاندنی ئۆفیس  )  (          زامداركردن     

 2172-12-71: بەرواری پێشێلكارییەكە  -

 سليمانی :شوێنی پێشێلكارییەكە  -

 ی ناوخۆت زاره وه: الیەنی پێشێلكار  -
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  :كاردانەوە و هەڵوێستی دام و دەزگا ڕەسمییەكانی هەرێم بەرامبەر ئەو پێشێلكارییانە  -

 

 (( : ووشە  01بە )) بەكورتی ئەو پێشێلكارییەی كە بەرامبەرت كراوە ڕوونی بكەرەوە -

 : ژمارە مۆبایل  - -

                                                                                                                                                                                                          kamaran’metrography.org:  ئیمەیڵ  - -

- ============================== 

-  

 kihr.imedia@gmail.com.... سیارنامەكە بۆ هەمان ئەم ئیمەیڵە بنێرەوە وەاڵًمی پر: تێبینی     -

-  

 07704096864: بۆ هەر زانیاری و پرسیارێك تكایە پەیوەندی بكە بەم ژمارە مۆبایلەوە -
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 (06)فؤرمى ذمارة 

 

 مرؤظ مافةكاني بؤ كوردستان ئةنستتيوتي

 ئازاد ميدياي ثرِؤطرامي

 ۆژنامەنووسانرفۆرمی تۆماركردنی پێشێلكاری بەرامبەر 

 ( 2102لە ماوەی ساڵی ) 

 

ئەم فۆرمە بەمەبەستی تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەیە كە بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان ئەنجامدراوە لە ماوەی ساڵی  -:ڕۆژنامەنووسی بەڕێز 

پێشێلكارییەكت بەرامبەر ئەنجامدراوە ، بەشێوەیەكی زانستی و ورد لەم فۆرمەدا تۆماری بكە تا بتوانین لە دا ، تكایە بەڕێزیشت هەر  2102

ڕەوشی ڕۆژنامەگەری لە ) دەربارەی (( پرۆگرامی میدیای ئازاد سەر بە ئەنستتیوتی كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ ))    ڕاپۆرتی گشتی سااڵنەی

                                                 .دا باڵوی بكەینەوە (  2102هەرێمی كوردستان  لە ماوەی ساڵی 

 ...لەگــەڵ ڕێــزی تایبەتمــان                                                                                                                                               

 (بةرزجني ئةمحةد جةالل) بة ناسراو ئةمني كاكة ئةمحةد جةالل:  رِؤذنامةنووس سياني ناوي -

 ويَنةطر و ثةيامنيَــر: رِؤذنامةوانييةكةي كاري جؤري -

 فةيسبووك طؤظاري رةطةز، مالَثةري طؤظارو( :  بيَ دةزطايةك بة سةر ئةطةر)  ليَدةكةيت كاري دةزطايةي ئةو فةرمي ناوي -

 : كراوة بةرامبةرت كة كارييةيثيَشيَل ئةو -

    زامداركردن)      (  ليَدان)   (            كار ثةلي و كةل زةوتكردني)   *   (            سوكايةتيثيَكردن)  *  (           دةستطريكردن)  *  (          هةرةشةليَكردن 
 )       (         ئؤفيس سوتاندني)  (          

 .كرام ئازاد دينار مليؤن يةك=ئ( 7111111) بةبري كةفالةت بة هةوليَر ليَكولَينةوةي لةدادطاي:  تر ثيَشيَلكاريةكي هةرجؤرة    

 31/77/2172 ،21/77/2172 ،1/71/7172 ،9/0/2172 ،23/5/2172 ،72/3/2172: ثيَشيَلكارييةكة بةرواري -
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 هةوليَر شاري:  ثيَشيَلكارييةكة شويَين -

 كوران، خالَي فرياكةوتن ثؤليسي باداوة، لةطةرةكي شوفيَريَك ناديية، هونةرمةند دادطاي سكاالي رةسول، كؤسرةت ثاسةوانةكاني:  ثيَشيَلكار اليةني -
 وةزارةتي بةردةمي ثاسةوانةكاني تيظي، كوردستان نوسينطةي ريانيبةردةم ضوار هاتوضؤ ثؤليسي ئةمحةد، شيَخ طؤرستاني بةردةم خالَي فرياكةوتن ثؤليسي

 .داد

 شيَوةية لةو شتيَكي ئةوةي وةكو نةبوو، هةلويَستيَكيان هيض:  ثيَشيَلكارييانة ئةو بةرامبةر هةريَم رِةمسييةكاني دةزطا و دام هةلَويَسيت و كاردانةوة -
 .ئاساييية بةاليانةوة نةبوبيَت،

 

 (( :  ووشة 51 بة))  بكةرةوة رِووني كراوة بةرامبةرت كة ثيَشيَلكارييةي ئةو بةكورتي- 

 : مؤبايل ذمارة - -

 : ئيمةيلَ -

 -                                                                                                                                             

 -============================== 

 kihr.imedia@gmail.com....  بنيَرةوة ئيمةيلَة ئةم هةمان بؤ ثرسيارنامةكة وةلَاًمي:  تيَبيين- 

 11114190804: مؤبايلةوة ذمارة بةم بكة ثةيوةندي تكاية ثرسياريَك و زانياري هةر بؤ  - 
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 راسثادةكانى كؤتايي

لةكؤتاييدا ئةم ضةند راسثاردةية بؤ نةهيَشتنى ثيَشيَلكايةكان ياخود طةشةثيَدانى ئازادى رؤذنامةطةرى لةكوردستان ، 
 : ثيَشكةشي هةموو اليةك دةكةين بة هيواى كار لةسةركردنيان 

 –سةرؤكايةتى ثةرلةمان  –ئةجنومةنى دادوةرى  –سةرؤكايةتى هةريَم : ثيَويستة هةر ضوار اليةن  -
رؤكايةتى حكومةت ، ئةو راثؤرت و ليَكؤلَينةوة و بةدواداضونانةى كةاليةن ريَكخراوة ناوخؤيي و سة

سي و كةيسةكانى ثيَشيَلكارى بةرامبةر ونيَودةولَةتيةكانةوة  ئةجنام دةدرىَ لةسةر رةوشي رؤذنامةنو
بكرىَ و ريَطة لة دوبارة سان بةهةند وةربطرن و فةرمان بدةن بةدواداضونى  قانونى و جدى بؤ وبةرؤذنامةنو

 . بونةوةيان بطريىَ 

بةهةند (( دايةلؤطى نيَوان دادوةران و رؤذنامةنوسان))كؤنفرانسى نيشتمانى  ثيَويستة راسثاردةكانى -
لة ذيَر درومشى ئةم كؤنفرانسة كة . وةربطرييَن ببنة بنةماى كارى هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكان 

لةاليةن  ئةجنامدرا،(( نتية بؤ ئازادى رؤذنامةطةرى طرة سةروةرى ياساية كى دميوكراسى))
 \وةزراةتى رؤشنبريى و الوان )) و بةهاوكارى  (( ئةنستتيوتى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ ))

((          بةهةماهةنطى يةكيَتى دادوةرانى هةريَمى كوردستان  ))و (( بةريَوةبةرايةتى طشتى راطةياندن
بةئامادةبوونى زياتر لة  .  2100\00\09-08لةبةروارى  ،هةريَمى كوردستان لةهةوليَرى ثايتةختى 

دةقى راسثاردةكان .) .دادوةر و رؤذنامةنووس، جطة لة نويَنةرى ضةندين دةزطاى  نيشتمانى و نيَودةولَةتى 021

 . (هاوثيَض كراوة 

 

بةرزكرانةوة ( طةرى لةكوردستان طةشةثيَدانى ئازادى رؤذنامة) ثيَويستة ئةو راسثاردانةى كةلةكؤنفرانسى  -
سان و وئةم كؤنفرانسة  كةبةدرومشى ثيَكةوة بةرةو ثاراستنى مافةكانى رؤذنامةنو. بةهةند وةربطرييَن 

( 2102)لةاليةن ئةنستتيوتى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ و بةهاوكارى ئايريَكسي نيَودةولَةتى  لة مارسي 
ةيوةنديدارةكانى بوارى رؤذنامةنوسي لةكوردستان ، و ضةندين ئةجنامدرا بةبةشدارى سةرجةم اليةنة ث
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راسثاردة و ثيَشنيارى بؤ هةموو دةسةلَأتةكان و ئاستةكان خستة روو كة هةموويان هةنطاوى طرنطن بؤ 
.  (دةقى راسثاردةكان هاوثيَض كراوة ).ثاراستنى مافةكانى رؤذنامةنوسان و طةشةثيَدانى ئازادى رؤذنامةطةرى لةكوردستان 

ثيَشنيار دةكةين كة هيَلَيَكى تةلةفؤنى طةرم و كراوة لةسةرؤكايةتى حكومةتى هةريَمى كوردستان بكريَتةوة 
تايبةت بؤ رؤذنامةنوسان ، تا لة هةرحالَةتيَكى ثَشيَلكارى ياخود ريَطرى و ئيشكاليةتيَكدا راستةوخؤ 

اضون و ضارةسةرى راستةوخؤ و خيَرا بؤ رؤذنامةنوسان بتوانن ثةيوةندى ثيَوة بكةن و لةويَشةوة بةدواد
 . طرفتةكان بكرىَ 

ثيَويستة حكومةت هةريَم و كارمةند و بةرثرسةكانى ، بةرثرس و كارمةندى دةزطاكانى ثؤليس و ئاسايش ،   -
سان بةثيَى ثيَوةرة وتيَطةيشنت و رةفتارى خؤيان تةريب و كؤك بكةن لةطةلَ ماف و ئازاديةكانى رؤذنامةنو

تيةكان و ياساي رؤذنامةطةرى لة كوردستان  كةلةسةريان ثيَويست دةكةن بةيةكسانانة و بة ريَزيَكى نيَودةولَة
 .  وسان بكةن وشايستةوة مامةلَة لةطةلَ رؤذنامةن

 بكريَت كوردستان  لةهةريَمي  رؤذنامةطةري  بةياساي كار تةنها سانداورؤذنامةنو  لةكةيسةكاني ثيَويستة -
وة سةرجةم دامةزراوة نيشتماينةكان بةتايبةت دةزطا ئةمنيةكان جيَبةجيَي بكةن  .دادطاكاندا  لةسةرجةم

 . وساندا ولةكاتى مامةلَةكردن لةطةلَ رؤذنامةن
 ستانداردة لةطةلَ بةشيَوةيةك دةربكات  زانياريةكان ئازادى    ياساي  كوردستان  ثيَويستة ثةرلةماني -

  هةورةها ثيَويستة  ثةرلةماني . بيَت كؤك شةفافيةت و زانياريةكانمافى دةستخستنى   نيَودةولَةتيةكاني
كةنالَةكانى   ثةخشي  ريَكخستين بؤ سثةيس  كاربكات لةسةر ريَكخستنى ياساييانةى فريكويَنسي كوردستان

 .راديؤ و تةلةفزيؤن   

ان لةثيَناو زياتر رؤذنامةنووسى لةكوردست  شةرةيف ثةمياننامةي ثيَويستة كاربكرىَ بؤ هيَنانةكايةى  -
 .قولَكردنةوةى بنةماكانى ثيشةيي بوون  لة رؤذنامةطةرى لةكوردستاندا

ثيَشنياردةكةين زانيارى و داتاكانى ناو ئةم راثؤرتة بةهةند وةربطريىَ و بةدواداضوونى جدى بؤ كةيسي  -
ازادي ومافةكانى ثيَشيَلكاريةكان دذ بةرؤذنامةنوسان بكرىَ ، و سنوريَك بؤ ثيَشيَلكارى بةرامبةر  ئ

 .رؤذنامةنوسان و ميدياكاران لةكوردستان دابنرىَ 
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 ثرؤفايل

 (KIHR)ةكانى مرؤظماف ئةنستتيوتى كوردستان بؤ

كاردةكات لةثيَناو ثاراسنت و ثةرةثيَدانى دميوكراسي و مافةكانى مرؤظ  لة كوردستان بةتايبةت و عيَراق  سةربةخؤية،كوردستانى   ىيَكخراويَكى ناحكومرِ
مافى مرؤظ بةطشتى ،حوكمرانى باش ، كؤمةلَطاى مةدةنى ،  الوان و طةشةثيَدانى مرؤيي ،و : كاردةكات  لة بوارةكانى. دامةزراوة ( 2115)سالَى   ،بةطشتى 

 . ئازادى ميديا 

و  ئازادى رؤذنامةطةرى و مافةكانى رؤذنامةنوسان  رؤطرامى ميدياى ئازاد يةكيَكة لةثرؤطرامة سةرةكيةكانى و كاردةكات  لةسةر ضاوديَرى كردنى ث
رؤذنامةنوس و لةطةلَيشيدا كاردةكات لةسةر طةشةثيَدانى توانا و بةهرةكانى . تؤماركركردنى ثيَشيَلكاريةكان و بةراثؤرتكردنيان و بلَاوكردنةوةيان 

  . ميدياراكان 

(KIHR)مى لةو لةماوةى ضةند سالَى رابردوودا بةهاوكارى و هةماهةنطى دامودةزطا نيَودةولَةتي و هةندىَ لة دةزطا ناوخؤييةكان ضةندين ثرؤذة و ثرؤطرا
    . تا ئيَستاش بةردةوامة  و جنامداوة ةبوارانةى سةرةوة ئ

تايبةت بةئازادى ( بؤمافةكانى مرؤظ ئةنستتيوتى كوردستان)سةر بة ( ثرؤطرامى ميدياى ئازاد)ثيَنجةمني راثؤرتى سالَانةى  بريتية لة ئةم راثؤرتة
 . سالَى رابردوودا لة كوردستان  (  5) لةماوةى  ان ،رؤذنامةطةرى و مافةكانى رؤذنامةنوس

 :ئؤفيسي طشتى 

 ئةندازياران\مةترى  41 –هةوليَر \هةريَمى كوردستان 

 119147514272229: مؤبايل 

 11914112531225:تةلةفؤن 

 kihr2005@yahoo.com:ئيمةيل 

 

 

 

 



                                                                                             Iraq-Kurdistan Regionعَيراق    –هةرَيمى كوردستان 

  Kurdistan Institute for Human Rights                                                                                   ئةنستتيوتى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ             
                                                                                          Independent Media Programثرؤطرامى ميدياى ئازاد                         

 رةوشي رؤذنامةنوسي و مافةكانى رؤذنامةنوسان                                      تايبةت بة راثؤرنى ساَلانةى                                                                                   

 

www.dengekan.com 
Iraq/Kurdistan Region -Erbil-40 street /Engineers Destruct               Tel:+964-662536225                                                        Mob:+964-750 4272229      
E.mail:kihr2005@yahoo.com                                                                   www.mrovsalary.com  

                                                                
55 

                               
         ةرانى هةريَمى كوردستان        يةكيَتى دادو             وةزارةتى رؤشنبريى و الوان                ئةنستتيوتى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ

 بةريَوةبةرايةتى طشتى راطةياندن                      ثرؤطرامى ميدايى ئازاد

 

 

 ((سةروةرى ياسايةكى دميوكراسى طرةنتية بؤ  ئازادى رؤذنامةطةري ))

 نيشتمانى  كؤنفرانسى

دايةلؤطى نَيوان دادوةران و رؤذنامةنووسان لة )
 (كوردستان

 هةوليَر 

18-19\00\2100 

 

 ِراسثاردةكانى كؤنفرانس  
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 ِراسثاردةكانى كؤنفرانسى نيشتمانى  

 دايةلؤطى نَيوان دادوةران و رؤذنامةنوسان  

 :بؤ بةريَزان 

 سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان  -

 ئةجنومةنى دادوةرى هةريَمى كوردستان  -

 سةرؤكايةتى حكومةتى هةريَمى كوردستان  -

 ثةرلةمانى كوردستان  -

 سةنديكا و ريَكخراوةكانى بوارى راطةياندن و ئازادى رؤذنامةطةرى  -

  سةرجةم رؤذنامةنووسان و  دام و دةزطاكانى ميديا -

 دام و دةزطاكانى ثؤليس و ئاسايش  -

 راى طشتى كوردستان -
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(( دايةلؤطى نيَوان دادوةران و رؤذنامةنوسان))دواى كؤتايي هاتنى سةركةوتوانةى كؤنفرانسى نيشتمانى        
كة لةاليةن (( سةروةرى ياساية كى دميوكراسى طرةنتية بؤ ئازادى رؤذنامةطةرى ))لة ذيَر درومشى 

 \وةزراةتى رؤشنبريى و الوان )) و بةهاوكارى  (( ئةنستتيوتى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ ))
((          بةهةماهةنطى يةكيَتى دادوةرانى هةريَمى كوردستان  ))و (( بةريَوةبةرايةتى طشتى راطةياندن

ئةجنامدرا، بةئامادةبوونى  2100\00\09-08لةهةوليَرى ثايتةختى هةريَمى كوردستان  لةبةروارى 
دواى ...نووس، جطة لة نويَنةرى ضةندين دةزطاى  نيشتمانى و نيَودةولَةتى  دادوةر و رؤذنامة 021زياتر لة 

وةزراةتى رؤشنبريى و يةكيَتى دادوةرانى \ثيَشكةشكردنى ووتةى هةر يةك لة حكومةتى هةريَمى كوردستان 
اى هةريَمى كوردستانى عيَراق  و كونسولَطةرى طشتى وولَاتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا لةهةوليَر و سةنديك

راثرسيةكى مةيدانى لةسةر ...رؤذنامةنوسانى كوردستان و ئةنستتيوتى كوردستان بؤمافةكانى مرؤظ 
دواتريش ...مافةكانى رؤذنامةنووسان خراية روو كة لةماوةى رابردوو دا لةسةر تاسةرى هةريَم  ئةجنامدرابوو 

ة  بةشداربوةكانى كؤنفرانسةوة   لةسةر دواى دوو رِؤذ لة طفتووطؤى ضرِوثرِ و كراوة و بابةتى لة اليةن اليةن
ياساى كارى رؤذنامةطةرى لة  تةوةرةكانى ثةيوةست بة مافةكانى رؤذنامةنووس لةدادطاكان و  ثابةندبوون بة

دادطاكانى هةريَمى كوردستان و شةفافيةت  لةكارى ئةو  دادطايانة   و هةروةها ماف و ئةركةكانى رؤذنامةنوس 
بةهةمان شيَوة رؤلَى هةريةك لة دادوةر و داواكارى طشتى  و اليةنةكانى ...امةطةرى بةثيَى ياساى كارى رؤذن
و  اليةنة ثةيوةنديدارةكان بة رؤذنامةنوسان و ئازادى رؤذنامةطةري لة (ثؤليس)جيَبةجيَكارى دادوةرى 

ك بؤ ضةندين بةشداربوانى كؤنفرانس طةيشنت بة ضةند راسثاردةية....ثاراستنى مافةكانى رؤذنامةنووساندا 
اليةنى جيا جيا بةئاماجنى ئةوةى ببيَتة بنةمايةك بؤكارى داهاتوويان بةئاراستةى ثاراسنت و ثةرةثيَدانى 

 .ماف و ئازاديةكانى رؤذنامةنووسان لةهةريَمى كوردستان 

 :ئةمةى خوارةوةش دةقى راسثاردةكانة 

 



                                                                                             Iraq-Kurdistan Regionعَيراق    –هةرَيمى كوردستان 

  Kurdistan Institute for Human Rights                                                                                   ئةنستتيوتى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ             
                                                                                          Independent Media Programثرؤطرامى ميدياى ئازاد                         

 رةوشي رؤذنامةنوسي و مافةكانى رؤذنامةنوسان                                      تايبةت بة راثؤرنى ساَلانةى                                                                                   

 

www.dengekan.com 
Iraq/Kurdistan Region -Erbil-40 street /Engineers Destruct               Tel:+964-662536225                                                        Mob:+964-750 4272229      
E.mail:kihr2005@yahoo.com                                                                   www.mrovsalary.com  

                                                                
58 

 ِراسثاردةكانى كؤنفرانسى نيشتمانى 

 ران و رؤذنامةنوساندايةلؤطى نَيوان دادوة  

 

 :لةسةر ئاستى طةشةثَيدانى زةمينةى  ياسايي بؤ كارى رؤذنامةطةرى ئازاد: يةكةم 

 :راسثاردة بؤ  ثةرلةمانى كوردستان 

ثيَويستة ياساى كارى رؤذنامةطةرى لةثةرلةمانى كوردستان هةموار بكريَتةوة بةئاراستةى زياتر  -0
 : دابينكردنى ماف و ئازاديةكانى رؤذنامةنووسان  بةم شيَوةيةى خوارةوة 

بؤ دادوةر ( أدنى)سزا ديارى بكريَت  وة كةمرتين ( أعلى)ثيَبذاردن كةمبكريَتةوة ، زؤرترين ( غرامة) (0
 تدابنريَ

 .رِاطرتن بة دةق لة ياساكةدا زياد بكريَت كة نةميَنيَت ( توقيف)مةسةلةى  (2

بةمةرجيَك بة نهيَنى مبيَنيَتةوة و ) لة برطةى سيَيةمى ماددةى حةوتةم ئةم برِطةية زياد بكريَت  (3
 ( .بثاريَزريَت 

 :لة برِطةى نؤيةم ثيَشنيار دةكةين  (4

a) َت بيمةى تةندرووستى بؤ رِؤذنامةنووس زياد بكري. 

b)  ثابةندبوونى رِؤذنامةنووسان وةكو ئةركيَك بة ضةمكة طشتييةكانى مافى مرؤظ زياد بكريَت. 

c)  غةرامةكان بةشيَوةيةكى طشتى كةم بكريَنةوة. 

d)  دووبارةبوونةوة لة برِطةى سيَيةم ماددةى نؤيةم نةميَنيَت. 
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دادوةرى شارةزا لة ياساكانى دامةزراندنى دادطايةكى تايبةمتةند بة دادطاييكردنى رِؤذنامةنووسان و  -2
 .رِؤذنامةطةرى بؤ دابنريَت 

( طةيشنت بةسةرضاوةكانى زانيارى ) داوا لة ثةرلةمانى كوردستان دةكةين هةرضى زووة ثرِؤذةياساى   -3
 .ثةسند بكات 

و هةروةها ماددةى ( 011)داوا لة ثةرلةمانى كوردستان دةكةين كة ياساى تةبليغاتى سةربازى ذمارة  -4
دةداتة ئةندامانى سوثا و ( حصانة)لة ياساى أصوىل حماكماتى جزائى هةلَوةشيَنيَتةوة كة ( ب\031)

ئاسايش و ثؤليس و ماف دةداتة وةزيرى ناوخؤ كة رِيَطرى بكات لة ئامادةكردنى بةرِيَوةبةرة طشتييةكان و 
ومةنى نويَنةرانى ضونكة ئةو ياسا و ماددةية لةاليةن ئةجنو.. فةرمانبةرانى وةزارةت لةبةردةم دادطا 

 .عيَراق هةلَوةشاوةتةوة 

داوا دةكةين ثةرلةمانى كوردستان ضاوديَرى جيَبةجيَكردنى ياساى كارى رؤذنامةطةرى  و ثاراستنى  -5
 .مافةكانى رؤذنامةنووسان بكات  لةدادطاكان 

 
 
 

 

 
 
 
 

 



                                                                                             Iraq-Kurdistan Regionعَيراق    –هةرَيمى كوردستان 

  Kurdistan Institute for Human Rights                                                                                   ئةنستتيوتى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ             
                                                                                          Independent Media Programثرؤطرامى ميدياى ئازاد                         

 رةوشي رؤذنامةنوسي و مافةكانى رؤذنامةنوسان                                      تايبةت بة راثؤرنى ساَلانةى                                                                                   

 

www.dengekan.com 
Iraq/Kurdistan Region -Erbil-40 street /Engineers Destruct               Tel:+964-662536225                                                        Mob:+964-750 4272229      
E.mail:kihr2005@yahoo.com                                                                   www.mrovsalary.com  

                                                                
60 

 :لةسةر ئاستى ثاراستنى مافةكانى رؤذنامةنووس لةدادطاكان ثَيويستة : دووةم 
 ثاردة بؤ دةسةَلاتى دادوةرى لةهةرَيمى كوردستانراس

  

وة رِيَز لة . ئاطاداركردنةوةى  اليةنى جيَبةجيَكار كة هةلَسووكةوتى ناشرين نةكات لةطةلَ رِؤذنامةنووسان   .0
 .دادوةران و برِيارةكانيان بطريَت 

لةحالَةتى . مامةلَةى لةطةلَ  بكريَت هةر دؤسيةيةكى رِؤذنامةنووسى لةدادطا تةنها  بة ياساى رِؤذنامةنووسى   .2
 .دادطاييكردندا كار بةهيض ياسايةكى ديكة نةكريَت 

 .دادوةران و رِؤذنامةنووسان تةواو ثابةند بن بة ياساى كارى رِؤذنامةنووسى  لةهةريَمى كوردستان  .3

ةكى رِؤذنامةنووسان لة سةنديكاى رِؤذنامةنووسان دةستةيةكى رِاويَذكارى هةبيَت بؤ ضاوخشاندن بة هةرداواي .4
 .لة دادطا  ، ئةطةر سكالَاى لةسةر تؤمار كرابيَت  بيَت يان سكالَاى كردبيَت 

 .ئاطاداركردنةوةيةكى دادطا ( تبليغ)سةنديكاى رِؤذنامةنووسان وةالَمى هةبيَت بؤ هةر  .5

 .نةكرىَ لة ياسا بةرامبةر بة رِؤذنامةنووسان لةاليةن دادوةرانةوة ( تعصف) .1

ي يان كةيسى رِؤذنامةنووسان لة دادطاكان زوو تةواو بكريَت و يةكاليي بكريَتةوة واتة ئةولةوياتى داواى ياساي .7
 .ثيَبدريَت 

 .دةربكةن نةك فةرمانى دةستطريكردن ( استقدام)دادوةران ثيَويستة برِيارى ئاطاداركردنةوةى ئامادةبوون  .8

يَكارى ياسايي دةطريَتةبةر سةرةجنام بةبةش سزاى ماددى غةرامة بكريَت بة فةرمانطةى جيَبةجيَكارى كة ر .9
 .غةرامة دةردةكات 

جةختكردن لةسةر سةربةخؤيي دادطا  كةثيَويست دةكات دادطا تةنهاوتةنها لة دةستى ئؤرطانى  .01
 .ثةيوةنديداردابيَت و رِيَطرتن لة دةستيَوةردانى حيزب و حكومةت لة كارووبارى دادطاكاندا 

 .دياريبكريَت  بؤ طةياندنى ياساكان بة دادطاكان لة كاتيَكى ثيَوانةييدا ثيَويستة ميكانيزميَكى خيَرا  .00
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وةرِيَز لة كةسايةتى . لةدادطاكاندا و مامةلَة و كةسى تايبةت بة بوارى رِؤذنامةنووسان هةبيَت  .02
 .رِؤذنامةنووس بطرييَت 

ةكردنى دادطا و اليةنة برِطةى دووةمى ماددةى حةوتةمى ياساى كارى رِؤذنامةطةرى ببيَتة بنةماى مامةلَ .03
 .ثةيوةنديدارةكان لةطةلَ رِؤذنامةنووسان 

 

 لةسةر ئاستى كاراكردنى رؤَلى داواكارى طشتى 
  

ى ثرِؤذة دةستوورى هةريَمى كوردستان (77)ى دةستوورى عيَراقى و ماددةى (789)بةثيَى ماددةى  .04
وةرى ، بؤئةوةى بتوانيَت رِؤلَى رِاستةقينةى داواكارى طشتى ببيَتة ثيَكهاتةيةك لة ثيَكهاتةكانى دةسةالَتى داد

 .خؤى ببينيَت 

ئةجنوومةنى دادوةرى   طرنطى ثيَويست بدات بة تيَكةلَبوون وئاشنابوون بة كةنالَةكانى رِاطةياندن و   .05
 ثيَدانى زانيارى  زياتر لةو بوارانةى كة ياسا رِيَطةى ثيَداوة بؤ ئاشنابوون و قولَبوونةوةى زياتر لةكاروبارى

 .رؤذنامةنووسان 

ثيَناسةى داواكاريَتى طشتى يةكالبكريَتةوة و ثةيوةست بكريَت بة ئةجنوومةنى دادوةرى كة ضةترى  .01
 .دةسةالَتى دادوةريية لة هةريَمى كوردستان 

سةربةخؤيي و ئةكتيظ كردنى داواكارى طشتى هؤكاريَكى سةرةكيية بؤ ثاراستنى ئازادى رِؤذنامةطةرى ،  .07
 .رى داواكارى طشتى ضاوديَريكردنى ضاك ثيادةكردنى ياساكانة بةو ثيَيةى كة كا

بةرِيَوةبةرايةتى ثةيوةندييةكان و رِاطةياندن لة سةرؤكايةتى داواكارى طشتى بكريَتةوة بؤئةوةى  .08
 .ببيَتة ثرديَك لةنيَوان رِؤذنامةنووسان و داواكارى طشتى 
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 .لة ثيشةى رؤذنامةنووسيدا لةسةر ئاستى قوَلكردنةوةى ثرؤفيشناَليةتى : سَيهةم 
 راسثاردة بؤ رؤذنامةنووسان و دةزطاكانى ميديا

 

 .رؤذنامةنووس باج هةلَطريَت لةو شويَنانةى كارى ثيَيةتى يان سةردانى دةكات  -0

رِؤذنامةنووسان خؤيان طةشةبة هؤشيارى ياسايي خؤيان بدةن و ئاطادارى ياساى كارى رؤذنامةطةرى و برطة  -2
 . و بنةماكانى بن 

ثيَويستة دةزطاكانى ميديا ئاستى ثرؤفيشنالَيَتى رؤذنامةنووس و ميدياكارةكانيان طةشةثيَبدةن تا  -3
 .كارةكانيان بةثيَى ثيَوةرة جيهانيةكان بيَت 

ريَكخراوة نيشتمانى و نيَودةولَةتيةكان كارايانةتر و كارمةيانةتر  كاربكةن لةسةر طةشةثيَدان و  -4
 .يَتى ميدياكاران لةكوردستان بةرزكردنةوةى ئاستى ثرؤفيشنالَ

 
 

 لةسةر ئاستى  ثاراسنت و ثةرةثَيدانى مافةكانى رؤذنامةنووسان :  ضوارةم 
 راسثاردة بؤ   اليةنةكانى ثةيوةست بةثيشة و مافةكانى رؤذنامةنووس

 
ثيَكهيَنانى كؤميتةى هةماهةنط لةنيَوان داواكارى طشتى و يةكيَتى دادوةران و سةنديكاى  -0

رِؤذنامةنووسان و ريَكخراوة ثةيوةنديدارةكان  بؤ ئةجنامدانى ضاالكى هاوبةش و بةدواداضوونى 
 .كيَشةكان 

ئةنستتيوتى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ بة هاوكارى دةزطاكانى تر كؤنتاكتى هةبيَت لةطةلَ  -2
تايبةتى بوارةكانى مافى هيَزةكانى ئاسايشى ناوخؤ بؤ كردنةوةى خول بؤيان لة هةموو بوارةكاندا بة 

 .مرؤظ وة بة تايبةتى تر ئةوةى ثةيوةندى بة كارى رِؤذنامةطةرييةوة هةية 
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ثيَشنيار دةكةين  بؤ هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكان بؤ جياكردنةوةى ثؤليسى دادوةرى لة ثةيكةرى  -3
ة لةهةموو وةزارةتى ناوخؤ ، وة ثةيوةستكردنى بة ئةجنوومةنى دادوةرييةوة و بؤ ئةو مةبةست

 .رِووةكانةوة تايبةمتةنديَتى ئةو دةزطاية ديارى بكريَت 

ثيَشنيار دةكةين بؤ اليةنى ثةيوةنديدار كة لة هةلَبذاردنى كارمةندانى هيَزةكانى ناوخؤدا خةلَكانى  -4
 .خاوةن برِوانامة دامبةزريَنن  

 . ثيَشنيار دةكةين بؤ دامةزراندنى ثؤليسى قةزايي ضاالك  -5

 
 

هةمومان جةخت لة سةر ثابةندبوون بة مافةكانى مرؤظ و لةنيَويشياندا مافى ئازادى لةكؤتاييدا 
رادةربرين و رؤذنامةطةرى دةكةينةوة و وةك ثيَوةريَك بؤ سةرجةم مافةكانى مرؤظ  بة ثرةنسيثيَكى 

ارى ثريؤز و سازش هةلَنةطرى دةزانني و دةبيَت بةهةموومان بةيةكةوة و هةركةس بةثيَى ثسثؤرى  و لةبو
 .خؤيدا كار لةسةر   ثاراسنت و ثةرةثيَدانى بكةين  

 

 بةشداربوانى

 نيشتمانى كؤنفرانسى

 (دايةلؤطى نَيوان دادوةران و رؤذنامةنووسان لة كوردستان)

 ئوتيَل نؤبلَ  \هةوليَر  

19\00\2100                  
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 ئايريَكسى نيَودةولَةتى   ريَكخراوى     ئةنستتيوتى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ                         

 ثرؤطرامى ميدياى ئازاد                                                                                                                                   

       
 (( ثیَكةوة بةرةو ثاراستنى مافةكانى رؤذنامةنوسان ))   

 
 نيشتمانى كؤنفرانسى

 ((كوردستان   طةشةثیَدانى ئازادى رؤذنامةطةرى لة)) 

 هةوليَر

18-19 \3\2102 

 

 

 ِراسثاردةكانى كؤنفرانس  
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 ِراسثاردةكانى كؤنفرانسى نيشتمانى  

 ((كوردستان   طةشةثیَدانى ئازادى رؤذنامةطةرى لة))   

 :بؤ بةريَزان 

 سةرؤكايةتى هةريَمى كوردستان  -

 سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان  -

 سةرؤكايةتى حكومةتى هةريَمى كوردستان  -

 ئةجنومةنى دادوةرى هةريَمى كوردستان  -

 سةنديكاى رؤذنامةنوسانى كوردستان  -

  داكؤكى لة رؤذنامةنوسان  سةنتةرى ميرتؤ بؤ  -

 ئةنستتيوتى كوردستان بؤمافةكانى مرؤظ  -

 سةرجةم ريَكخراوة مةدةنيةكان  -

  سةرجةم رؤذنامةنووسان و  دام و دةزطاكانى ميديا -

 دام و دةزطاكانى ثؤليس و ئاسايش  -

 كوردستانلة راى طشتى  -
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 2102\3\09-08لةرؤذانى  (( ثيَكةوة بةرةو ثاراستنى مافةكانى رؤذنامةنوسان ))لة ذيَر درومشى           
 لة رؤذنامةطةرى ئازادى طةشةثيَدانى))   لةهةوليَرى ثايتةختى هةريَمى كوردستان ، كؤنفرانسى نيشتمانى 

ريَكخراوى  ئايريَكسى )) و بةهاوكارى  (( ئةنستتيوتى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ ))لةاليةن   ((  كوردستان
كة ثيَكهاتبوون لة نويَنةرانى ثةرلةمان و حكومةت و , مدرائةجنا اليةن  011بةبةشدارى ((  نيَودةولَةتى   

دادطا و دةزطا ئةمنيةكان و دادوةران و رؤذنامةنووسان و ريَكخراوةكانى بوارى رؤذنامةطةرى و  ئازادى رادةربرين 
ك دواى ثيَشكةشكردنى ووتةى هةر ية. ...، جطة لة نويَنةرى ضةندين دةزطاى  نيشتمانى و نيَودةولَةتى  تر 

ثةرلةمانى كوردستان لةاليةن بةريَز سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان و  حكومةتى هةريَمى كوردستان :   لة
وةزراةتى رؤشنبريى  و كونسولَطةرى طشتى وولَاتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا لةهةوليَر و سةنديكاى \

ا بة ثيَشكةشكردنى ضةندين دةستكر... رؤذنامةنوسانى كوردستان و ئةنستتيوتى كوردستان بؤمافةكانى مرؤظ 
راثؤرت و تويَذينةوةى تايبةت بة ثيَشيَلكاريةكان بةرامبةر رؤذنامةنوسان و كيَشةكانى رؤذنامةنوسى 

دواتريش دواى دوو رِؤذ لة طفتووطؤى ...لةكوردستان و واقع و ئيشكاليةتة ياسايي و سياسيةكان و ضارةسةريان  
ةنة  بةشداربوانى كؤنفرانسةوة  لةسةر تةوةرةكانى كؤنفرانس  ضرِوثرِ و كراوة و بابةتى لة اليةن الي

بةتايبةت ئةوةى ثةيوةستة بةطةشةثيَدانى ئازادى رؤذنامةطةرى لةكوردستان و نةهيَشتنى ثيَشيَلكاريةكان 
بةرامبةر رؤذنامةنوسان و سزادانى ياسايي ئةوانةى بةم تاوانانة هةلَدةسنت بةهاوكارى و هةماهةنطى 

بةشداربوانى كؤنفرانس طةيشنت بة ضةند راسثاردةيةك لة سةر ضوار ئاست  ....كان بةيةكةوة هةموواليةنة
بةئاماجنى ئةوةى ببيَتة بنةمايةك بؤكارى داهاتوويان بةئاراستةى  طةشةثيَدانى ئازادى رؤذنامةطةرى   

 .لةهةريَمى كوردستان 

 :ئةمةى خوارةوةش دةقى راسثاردةكانة 
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 نيشتيمانى كؤنفرانسى راسثاردةكانى

 (كوردستان لة رؤذنامةطةرى ئازادى طةشةثيَدانى)

 ثيَشيَلكارييةكان نةهيَشتنى بؤ دادطاكان دةسةلَاتى دادوةرى و ضاالككردنى لةسةر ئاستى  \\يةكةم 

  

 .شارةزايى   و توانست بنةماى لةسةر دادوةرةكان دادطاكان، و  دانانى ضةسثاندنى سةربةخؤيى -0
 ثةيرِةو شيَوة هةمان بة ياساكان دادطاكان هةموو لة بةشيَوةيةك ياسا سةروةركردنى ياسا، سةروةرى -2

بكريَت و لةكةيسةكانى رؤذنامةنوساندا  تةنها كار بةياساى رؤذنامةطةرى لةهةريَمى كوردستان بكريَت 
 .لةسةرجةم دادطاكاندا 

  .شارةكاندا لة رؤذنامةنووسان بة تايبةت ثاريَزةرانى هؤبةى كردنةوةى -3

 .   دابندريَت دادطاكاندا لة رؤذنامةطةرى كةيسى بينينى بؤ تايبةمتةند دادوةرى -4

 ئةجنومةنى و ثةرلةمان نيَوان لة شيَوةى ذووريَكى هةماهةنطى لة  هاوبةش بؤرديَكى كردنى دروست    -5
رؤذنامةطةرى و ئازادى  وريَكخراوةكانى بوارى راطةياندن كةنالَةكانى و جيَبةجيَكردن دةسةالَتى و دادوةرى

دةربرين  بؤ بةدواداضوون و نةهيَشتنى ئةو كيَشانةى ديَنة بةردةم رؤذنامةنوسان  بةهةماهةنطى و 
 .هاوكارى هةموو اليةك 
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 ثيَشيَلكارييةكان نةهيَشتنى بؤ ثةرلةمان ضاالككردنى لةسةر ئاستى  \\دووةم 
 

 .كاراندا ميديا و ميديا لةطةلَ بضيَتةوة خؤيدا مامةلَةى بة كوردستان ثةرلةمانى -1
 ياساى بة كارنةكردن حالَةتةكانى بؤ بكات بةدواداضوون ليذنةكانييةوة ريَطةى لة كوردستان ثةرلةمانى -7

 .رؤذنامةوانى كارى
  لةطةلَ بةشيَوةيةك دةربضويَنيَت زانيارى مافى دةستخستنى ياساى ثرؤذة كوردستان ثةرلةمانى -8

 . كؤك بيَت  شةفافيةت و ئازادى زانياريةكان  ستانداردة نيَودةولَةتيةكانى 
  .دةربضويَنيَت كةنالَةكان ثةخشى ريَكخستنى بؤ سثةيس فريكويَنسى ياساى كوردستان ثةرلةمانى -9

 طوجناو ميكانيزميَكى  بة ثيَكبهيَندريَت دةستةيةك ياخود لةناو ثةرلةمانى كوردستان ليذنة -01
 .بكات رؤذنامةنووسان بةرامبةر ثيَشيَلكارييةكان بؤ بةدواداضوون

 كة رؤذنامةنووسان، مافى لة داكؤكيكردن بة تايبةت دامةزراوةكانى و مرؤظ مافى ريَكخراوةكانى راثؤرتى -00
 كؤبوونةوةكانى ئةجيَنداى خبريَتة و وةربطرييَت هةند بة ثةرلةمانةوة لةاليةن ثيَشيَلكارى بة تايبةتن

 .ثةرلةمان
 ثيَضةوانةى بة ريَنماييةك هيض بؤئةوةى وةزارةتةكانةوة، بةسةر بيَت ضاوديَر كوردستان ثةرلةمانى -02

   .دةرنةضويَنن رؤذنامةوانى كارى ياساى

 و دادوةرى باالَى ئةجنومةنى بة بةستنةوةى و داد لةوةزارةتى طشتى داواكارى دةستةى جياكردنةوةى -03
 .                                                                 طشتى نويَنةرايةتى بة طشتى داواكارى ناوى طؤرِينى
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 ثيَشيَلكارييةكان نةهيَشتنى دةسةلَاتى راثةراندن بؤ  لةسةر ئاستى ضاالككردنى \\سيَهةم  
 ((ئاسايش و ناوخؤ و ثؤليس وةزارةتى حكومةت، سةرؤكايةتى هةريَم، سةرؤكايةتى))    

 
 و ئيدارييةكان يةكة و ناوخؤ وةزارةتى و حكومةت بؤ هةريَمةوة سةرؤكايتى لة ثةياميَك دةركردنى -04

 . بكةن رؤذنامةنووسان لةطةلَ مامةلَة ريَزةوة بة كة ئاسايش، و ثؤليس

 فةرمانى بة تةنيا بانط بكات  ئةويش رؤذنامةنووس نةبيَت بؤى ثؤليس هيض دةزطايةكى ئةمنى لة جطة -05
 .دةبيَت دادوةر

 .بناسريَتةوة ثيَ رؤذنامةنووسى كة تايبةت باجيَكى بوونى -01

 يةكة و كارمةندانى ثؤليس لةاليةن ناياسايى نةشياو و  هةلَسوكةوتيَكى ئةجنامدانى لةكاتى -07
 سزا هةلَسوكةوتةكة بةثيَى و بكريَت لةطةلَدا ليَثرسينةوةيان رؤذنامةنووس، بةرامبةر لة ئيدارييةكان

  .بدريَن

 و ثؤليس لة و رؤذنامةنووسان كةيسى لة وةربدات دةست نةبيَت بؤى حزبى بةهيض شيَوةيةك دةزطاى -08
 .دادطاكان

 مامةلَة و برِوانيَت ليَيان ضاو يةك بة حكومةت دةبيَت و نةكريَت سياسةت بة تيَكةلَ رؤذنامةنووسى كارى -09
 .بكات بةشيَوةيةكى يةكسانانة  رؤذنامةنووساندا لةطةلَ

 يةك وةك راطةياندن كةنالَةكانى و رؤذنامةنووسان هةموو بؤ زانيارى وةرطرتنى و ضاالكى روومالَكردنى -21
 .نةكريَت جياوازى و بيَت

 هةريَمى لة راطةياندن كارى طشتى دةستةى دامةزراندنى بؤ ياسايةك ئامادةكردنى لة ثةلةكردن -20
 . بيَت كوردستان ثةرلةمانى بة سةر دةستةكة جؤريَك بة كوردستاندا،
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 ثيَشيَلكارييةكان نةهيَشتنى بؤ كؤمةلَطاى مةدةنى و ميدياكان  لةسةر ئاستى ضاالككردنى \\ضوارةم      

 

 بؤ ثيشةيى خوىل  ياسايى، هوشيارى ثؤليس، و رؤذنامةنووسان) بة تايبةت خوىل ئةجنامدانى -22
 .هةبن  ثيَويستة بةبةردةوامى و بةضرى ( مرؤظ مافةكانى رؤذنامةنووسان،

 كاتى لة بةلَكو وازبهيَندريَت بةياننامة بة تةنيا نابيَت ثيَشلكارييةكان،  بةردةوامبوونى لة ريَطرتن بؤ -23
 ثيَشيَلكارى كةيسى بؤ بةدواداضوون راستةوخؤ و ريَكبخريَت خؤثيشاندان و كةمثني و نارِةزايى ثيَويستدا

 .ئةجنامبدريَت رؤذنامةنووسان
 .رؤذنامةنووسان وثابةندبوون ثيَيةوة  شةرةفى دةركردنى ثةمياننامةي -24
 .بالَوكردنةوةى لة راثؤرتةكاندا  لة بةر ثيَشيَلكارييةكان كةيسى لة كردن وردبينى -25
 .نةهيَلَدريَت رةطةزى جياوازى راطةياندندا كةنالَةكانى لةناو -21

 ثةرةى راطةياندن دةزطاكانى كة بكةن مرؤييانة بةها لةو ثشتيوانى مةدةنى كؤمةلَطةى ريَكخراوةكانى -27
     .دةربرِين و بالَوكردنةوة مافى و مرؤظ مافةكانى و ئازادى بةهاى: لةوانةش ثيَدةدةن،

دةزطاكانى راطةياندن طةشة بة بنةماى بةدةزطايي بوون بدةن لةثيَكهاتة و ثةيكةر و ضاالكيةكانى  -28
 .خؤياندا 

لةطةلَ ئيدانةكردنى  توندى سةرجةم ئةو ثيَشيَلكاريانةى كة بةرامبةر  هةمومان لة كؤتاييدا     
مافةكانى رؤذنامةنوسان  ريَزطرتن لة  بة ثابةندبوون سةر لة جةخت, رؤذنامةنوسان كراوة و دةكريَت 

. دةكةينةوة وةك مةرجى ثيَشوةختى ئازادى دةربرين  و بنةماى ئازادى رؤذنامةطةرى لةكوردستان 
واكارين هةمومان بةيةكةوة و هةركةس بةثيَى بوار و ثسثؤرى خؤى بةرثرسياريَتى بطريَتة ليَرةشةوة دا

... و كاربكات بؤ نةهيَشتنى ئةو ثيَشيَلكاريانةى بةرامبةر رؤذنامةنوسان دةكريَت , ئةستؤ لةو بارةيةوة 
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ازادى بةلَكو بة هاوكارى و هةماهةنطى كارى ضر و زانستيانة بكةين بؤ ضةسثاندنى تةواوى ئ
 . رؤذنامةطةرى لةكوردستان بةثيَى ستانداردة نيَودةولَةتيةكان

 
 بةشداربوانى

نيشتمانى كؤنفرانسى  

( كوردستان لة طةشةثيَدانى ئازادى رؤذنامةطةرى ) 
ئوتيَل ضوارضرا \  هةوليَر  

    19                                              \3\ 2102   

 


