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ڕاپۆرتى پێشێلکارى 
ژمارە 25 و 26  ساڵی 2020 

سەندیکاى رۆژنامەنووسانى کوردستان

ڕاپۆرتى پێشێلکارى لیژنەى داکۆکى لە ئازادى رۆژنامەنووسىو 

)2020/12/31– 2020/1/1(
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دەستگیرکردن...........................................)42( حاڵەت 
ڕێگەنەدان بە رووماڵ...........................)47( حاڵەت
هێرش و سووکایەتی............................)32( حاڵەت
لێـــدان..........................................................)8( حاڵەت
هەڕەشە.........................................................)4( حاڵەت
داخستنی نووسینگە و كەناڵ...........)3( حاڵەت
وەرگرتنی بەڵیننامە...............................)1( حاڵەت
تۆمارکردنی سکااڵ دژیان....................)1( حاڵەت

بەشی یەكەم
جۆرەكانی پێشێلكاری
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بەشی دووەم
ئاماری پێشێلکارییەکانی ساڵی 2020

خشتەى یەکەم: ئاماری پێشێلکاری راپۆرتی  ساڵی 2020

کۆى ژمارەى ئەو دەزگا و رۆژنامەنووسانەى حاڵەت
پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە

138315
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خشتەى دووەم: جـــۆرەکـــانـى پێـشـێلــکـاری راپــۆرتـی ســـاڵـــی 2020

ژمارەى ئەو دەزگا و رۆژنامەنووسانەى حاڵەتجۆری پێشیلکاریز
پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە

4298دەستگیرکردن1
47104ڕێگەنەدان بە رووماڵ2
3288هێرش و سوەکایەتی3
815لێدان4
11وەرگرتنی بەڵیننامە 5
11تۆمارکردنی سکااڵ دژیان6
45هەڕەشە7
33داخستنی نوسینگە و کەناڵ8

138315كۆی گشتی
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خشتەى سێیەم: ئاماری پێشێلکاری ساڵی 2020 بە پێی پارێزگا

خشتەى چوارەم: ئاماری پێشێلکارییەکانی ساڵی 2020 بەپێی رەگەز

رۆژئاوای نەجەفبەغدا موسڵخانەقینهەڵەبجەكەركووكدهۆكسلێمانیهەولێرشوێن
كوردستان

ژمارەی 
46361425711211پێشێلكاری

مێنێرپێشێلكاری بەپێی رەگەز

3087ژمارەی پێشێلكاری
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بەیاننامە ..........................................)10(
رێنومایی ..........................................)4(
داواکاری ...........................................)1(
ڕوونکردنەوە...................................)2(
راگەیەنراو ......................................)2(

بەشی سێیەم
بەیاننامەو رێنومایی و داواکاری و روونکردنەوەکانی  

لیژنەی داکۆکی )2020/1/1 – 2020/12/31(



9 )25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(

پێشەکی

لیژنــەى داکۆکى لەئــازادى رۆژنامەنووىس 

لەســەندیکاى  رۆژنامەنووســان  مــاىف  و 

رۆژنامەنووساىن کوردستان وەک ئەرک و نەریتێکی 

سااڵنە راپۆرتی پێشــێلکارى شەش مانگی یەکەمی 

ســاڵی)٢٠٢٠(ی خۆی باڵودەکاتەوە، ئەم راپۆرتە 

راپۆرتی ژمارە )٢٥(ە کە سەرجەم ئەو پێشێڵکاریانە 

دەگرێتــە خــۆی کەلەمــاوەی نێــوان)2020/1/1 

–2020/6/30( تۆمارکــراون. راپۆرتەکە بەداخەوە 

بە بەراوارد بەســااڵنی رابردوو لەهەڵكشــاندایە، 

هەرچەندە ئێمە بەهۆی پەتای کۆڕۆناو قەدەغەی 

هاتووچــوو و چەندین رۆژ لەمانەوە لە کەرەنتینە، 

پێامن وابوو ئەوانە دەبنە هۆکار بۆ کەمبوونەوەی 

بەداخەوە  بەرامبەر رۆژنامەنووسان،  پێشــێلکاری 

وادەرنەچوو لەم دۆخەش دیسانەوە رۆژنامەنووسان 

پشــکی هەرە زۆری پێشــێلکاریەکانیان بەرکەوت، 

بەتایبەتیش لــە کاتی رووماڵکردنــی هەواڵەکانی 

کۆڕۆناو بەدواداچوون بۆ حاڵەتەکانی تووشبوون، 

هەروەها پێنەدانــی وەک یەکی زانیاری بەکەناڵ و 

رۆژنامەنووسانیش جۆرێکی دیکەی پێشێلکاریە کە 

رووی داوە، لــەو راپۆرتــەدا جارێکی دیکە دۆخی 

نالەباری رۆژنامەنووســانی ناوچــە جێناکۆکەکان 

بەگشتی و شاری كەركووك بەتایبەتی دەخەینە روو، 

کەبەبەرنامەو ئاراســتەکراو جۆرەها پێشێلکارییان 

بەرامبــەر کــراوەو هێــزە ئەمنیــەکان و میلیشــیا 

جۆراوجــۆرەکان هەریەکەو بەجۆرێک ســوکایەتی 

پێکــردوون، تــاکار گەیشــتە ئــەوەی ئەنجومەنی 

ســەندیکا لەرێگای نەقیبی ســەندیکاوە یاداشتێک 

ئاراستەی ســەرۆک وەزیرانی حکومەتی فیدراڵی 

عیراق بکات و لەو پێشێلکارییە بەردەوام و نەخشە بۆ 

کێرشاوانە ئاگاداری بکاتەوە، هەروەها داواشــامن 

عێراقیش  رۆژنامونووســانی  ســەندیکای  کردووە 

لــەو بابەتانە بێدەنگ نەبێ، کــە بەداخەوە تاکاتی 

ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە هیچ وەاڵمێکی ئەرێنیامن 

بەدەست نەگەیشتووە.

جێــگای باســە ئــەوەی تێبینــامن کــردووە 

لەکاتی قەدەغەی هاتووچــۆو باڵو پێکردنی هێزە 

ئەمنیەکان بۆ چەســپاندنی بڕیارەکانی وەزارەتی 

ناوخۆو تەندروستی بەشێک لەو هێزانە کە لەئەرک 

دابوون، کەمرت ئاگاداری یاســای رۆژنامەگەری و 

رۆژنامەنووســان و  لەگــەڵ  هەڵســوکەوتکردن 

دەزگاکانی راگەیاندن بوون ، هەر لێرەشــدا ئەوە 

رادەگەیننیــن کــە چەنــد حاڵەتێکی پێشــێلکردنی 

هاتۆچۆشــامن بەرچاو کەوت کە رۆژنامەنووسان 

بەهۆی ئەو کارئاســانیانەی بۆ رۆژنامەنووســان 

کرابــوو کردبوویــان، بەتایبەتیــش لەپابەندبوون 

سەندیکاى رۆژنامەنووسانى کوردستان
ڕاپۆرتى پێشێلکارى لیژنەى داکۆکى لە ئازادى رۆژنامەنووسى و 
مافى رۆژنامەنووسان لە کوردستان )2020/1/1 –2020/6/30(

ڕاپۆرتى پێشێلکارى ژمارە 25
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بەرێنامییەکانی خۆ پارێــزی، هەروەها بەداخەوە 

هەندێ کەناڵ و رۆژنامونووس نەک هەر ئەوەندە، 

بەڵکــو بەئاراســتەی کەمکردنــەوەی مەترســی و 

گومــان خســتنە ســەر رێــکارو خــودی پەتاکەو 

راستەوخۆو ناراستەوخۆ بەشێک بوون لە هاندانی 

دوورکەوتنەوە  هەڵنەگرتــن و  لەبەهەند  هاواڵتیان 

لەرێنامییەکانی خۆپارێزی و شــکاندنی رێنامیی و 

پابەند نەبــوون بە رینامییەکان، کە ئەوەش لەگەڵ 

ئیتیکی نیشیامنیانەی کاری رۆژنامەگەری نایەت و 

پێشێلکاری ئاشکرای یاساشە. بۆیە لێرەدا داواکارین 

دەزگاکانی راگەیاندن و رۆژنامونووسان لەو جۆرە 

کارانە دوورکەونەوە.

راپۆرتــی ژمارە)٢٥( بەگشــتی )87( حاڵەتی 

پێشــێلکاری تێدا تۆمار کراوەکــە بەرامبەر)200( 

رۆژنامەنــووس ئەنجامــدراوە، کە خــۆی لە )20( 

حاڵەتی دەســتگیرکردن، )37(  حاڵەتی رێگەنەدان 

بــە رووماڵــی هــەواڵ، )20( حاڵەتــی هێــرش و 

حاڵەتــی  لێــدان،)١(  حاڵەتــی   )5( ســوکایەتی، 

پڕکردنەوەی بەڵێننامەو)2( حاڵەتی هەڕەشەلێکردن  

و تۆمارکردنی )1(سکااڵ لەدژیان خۆی دەبینێتەوە.

ئــەم راپۆرتەش بەهەمان شــێوازی پێشــرت 

هەمــوو حاڵەتــەکان بەدواداچوونیان بــۆ کراوە 

هەموویــان لەرێگای پەیوەندیەوە پشــت راســت 

کراونەتــەوە، هەروەها بەشــێکیان لەالیەن خودی 

ئەوانەی پێشــێلکاریان بەرامبەر کراوە وەرگیراوە، 

ئێمە دڵنیاین پێشــێلکارییەکان لــەوە زیاترەکە لەو 

راپۆرتــەدا هاتــووە، بــەاڵم کە ئێمە بۆمان پشــت 

راست نەکراوەتەوە نەمانویستووە تۆماری بکەین، 

هەروەهــا هەندێک کەیســیش هەیە لــەدادگاکان 

ماون ئێمە چاوەڕوانی ئەنجامــی دادگا دەکەین و  

چاودێری رێکارەکان دەکەین هەر کاتێ بەیاســای 

ژمــارە)35( کارنەکرا یان کەیســەکان پێشــێلکاری 

تێدا بەدی کرا ئێمە هەم قســەی خۆمان دەکەین 

هەمیش هەڵوێستامن دەبێ.

جگە لەمانەش لە ماوەی شەش مانگی رابردوو 

لیژنــەی داکۆکــی)5( بەیاننامــەو )4( رێنامیی و 

)2( روونکردنــەوەو )1(داواکاری باڵوکردۆتــەوەو 

لەرێگای لقەکانی سەندیکاوەش بەدواداچوونی بۆ 

چەندین کەیس و کێشەی رۆژنامەنووسی کردووەو  

ژمارەیەک حاڵەتیشی چارەسەر کردووە. 
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هەوراز ئەحمەد، پەیامنێری شارپرێس، لەكاتی رووماڵكردنی خۆپیشاندانێك لە پیرەمەگروون، بە گازی فرمێسكڕژێنى هێزە 

ئەمنییەكان، تووشی كۆكە و تەنگەنەفسی بووە. 
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دەستگیرکردن........................... )20( حاڵەت 
ڕێگەنەدان بە رووماڵ................. )37( حاڵەت
هێرش و سووکایەتی.................. )20( حاڵەت
لێـــدان..................................... )5( حاڵەت
وەرگرتنی بەڵیننامە.................... )1( حاڵەت
تۆمارکردنی سکااڵ دژیان............. )1( حاڵەت
هەڕەشە.................................... )3( حاڵەت

بەشی یەكەم
جۆرەكانی پێشێلكاری
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بەشی دووەم
ئاماری پێشێلکاریەکان 

خشتەى یەکەم: ئاماری پێشێلکاری راپۆرتی 25

کۆى ژمارەى ئەو دەزگا و رۆژنامەنووسانەى حاڵەت
پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە

87200

خشتەى دووەم: جـــۆرەکـــانـى پێـشـێلــکـاری راپــۆرتـی 25

ژمارەى ئەو دەزگا و رۆژنامەنووسانەى حاڵەتجۆری پێشیلکاریز
پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە

2050دەستگیرکردن1
3772ڕێگەنەدان بە رووماڵ2
2061هێرش و سووکایەتی3
511لێدان4
11وەرگرتنی بەڵیننامە 5
11تۆمارکردنی سکااڵ دژیان6
34هەڕەشە7

87200كۆی گشتی

خشتەى سێیەم: ئاماری پێشێلکاری ساڵی 2020 بە پێی پارێزگا

خشتەى چوارەم: ئاماری پێشێلکارییەکانی ساڵی 2020 بەپێی رەگەز

رۆژئاوای بەغدا موسڵخانەقینهەڵەبجەكەركووكدهۆكسلێمانیهەولێرشوێن
كوردستان

ژمارەی 
3216111671111پێشێلكاری

مێنێرپێشێلكاری بەپێی رەگەز

1982ژمارەی پێشێلكاری
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خشتەی پێشێلكارییەكان

دەستگیركردن )20( حاڵه ت

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

1

نەبەز مقداد

هاوتا بەهرۆز 

نێر

نێر

پەیامنێر

ئێن ئار تیوێنەگر 

موسڵ2020/7/1

بەمەبەستی روماڵ 
کردنی گردبونەوەی 

هاواڵتیانی کورد 
دژی تەعریب 

کردنی ناوچەکەیان، 
لەناوەراستی شاری 

دوبز لەالیەن 
فەوجی دووی لیوای 

چواری مەغاویری 
و فیرقەی شەشی 

پۆلیسی فیدراڵیەوە، 
رادەگیرێن و باجەکەیان 

لی دەسەندرێت 
دەبرێنەوە بۆ بازگەی 
چونە ناودوبز  دوای 

کاتژمێرێک راگرتن 
باجەکەیان دەدرێتەوە 

ریگەش نادەن 
روماڵەکەیان بکەن  

سەیف  ئەنوەر 

ئەیاد محەمەد

نێر

نێر

پەیامنێر

سپێدەوێنەگر 

خەبات نەجمەدین  

نەبیل خالد 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر 

گەلی 

كوردستان

دیار تاڵیب 

تیشکۆ یسامعیل
نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر 

كەركووك 

تی ڤی

نێرسورکێو محەمەد2
سەرنووسەر و

رۆژنامەنووس
سلێامنی2020/1/19پەرەگراف

لەسەر داوایەکی ئارامی 
شێخ محەمەد )جێگری 

پێشووی سەرۆكی 
ئەنجومەنی نوێنەرانی 

عێراق( لەبنکەی 
پۆلیسی ئەزمەر 

دەستگیردەکرێت و 
دواتر بە کەفالەت 

ئازاد دەکرێت دواتر 
بەهەوڵی سەندیکا ئازاد 

دەکرێن.
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پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

3
ئازاد سەعدی عبدالعزيز

محمد حسني محمد
نێر

نێر

پەیامنێر

 وێنەگر
دهۆك2020/2/22سپێدە

 لەکاتی رووماڵکردنی 
خۆپیشاندا لەشاری 

دهۆک، لەالیەن هێزێکی 
ئەمنیەوە دەسگیردەکرێن 

و دواتر بەهەوڵی 
سەندیکا ئازاد دەکرێن.

4

ژینوار حیلمی

بریار نیروێی

محەمەد سدقی 

محەمەد عومەر 

نێر

نێر

نێر

نێر

وێنەگر 

پەیامنێر 

پەیامنێر

وێنەگر 

دهۆك2020/2/22ئێن ئار تی 

لەکاتی رووماڵکردنی 
خۆپیشاندان، لەشاری 

دهۆک، لەالیەن هێزێکی 
ئەمنیەوە دەسگیردەکرێن 

و دواتر بەهەوڵی 
سەندیکا ئازاد دەکرێن.

5

بریار حەجی کەکو 

 محەمەد سدقی

محەمەد عومەر 

نایف عادل سەلیم

نێر

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر

وێنەگر

پەیامنێر

دهۆك2020/2/22ئێن ئار تی

لەکاتی رووماڵکردنی 
خۆپیشاندان، لەشاری 

دهۆک، لەالیەن هێزێکی 
ئەمنیەوە دەسگیردەکرێن 

و دواتر بەهەوڵی 
سەندیکا ئازاد دەکرێن.

6

سەیف ئەنوەر حسێن 

ئەیاد حەمەساڵح

دیار حەمە ئەمین 

مەحمود  رزگار حسین 

نێر

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر

پەیامنێر

وێنەگر

سپێدە

ئێن ئار تی 

دهۆك2020/2/22

بۆڕوماڵ کردنی 
بارودۆخی 

گوندنشینەکانی ناوچەی 
داقوق کە لەالیەن 

داعشەوە  هێرش کرابوە 
سەر هێزە عێراقیەکان 

لەوناوچانە، دوای 
روماڵ کردنەکە لەالیەن 

هێزە عێراقیەکانەوە 
هێرشیان دەکرێتە سەر 

هەردوو تیمەکەو بۆ 
ماوەی ٢ کاتژمێر دەست 
بەسەردەکرێن و هەموو 

وێنەکانی کە گرتویانە 
پێیان دەیرسنەوە و دواتر 

ئازاد دەکرێن. 

كەركووك2020/2/17جەزیرەپەیامنێرنێرهونەر مزیری7

لەسەر داوایەکی 
بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی 

شەقاڵوە  لەسەر 
نوسینێکی کە باسی 

ئەوەی کردوە پۆلیسی 
شەقاڵوە کەرنتینەی 

بە کرێ داوە ،لەالیەن 
دادگاوە دەستگیرکراوە  

دواتر بەکەفالەت 
ئازادکرا  
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پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

رۆژنامەنووسنێرپێشەوا شێخ رەوف8

کارمەندی 

وەزارەتی 

ناوخۆ و 

ئەندامی 

سەندیکا

سلێامنی 2020/3/7

دوای خستنەڕووی 
کەموکوڕی بەڕێوەبەرایەتی 

تەندروستی چەمچەماڵ 
لە کەناڵی ئێن ئاڕتی 

وباڵوکردنەوەی 
کەموکوڕییەکان لە 
ئەکاونتی تایبەتی 

خۆی، سکااڵی لەسەر 
دەکرێت لەالیەن  

قایمقامی چەمچەماڵ 
و بەڕێوەبەرایەتی 

تەندروستی چەمچەماڵ 
بەفەرمانی  فەرماندەی 

فەرماندەیی پێشمەرگەی 
بەرگری دەست 

گیردەکرێت و دوای پڕ 
کردنەوەی بەڵێننامە  

پێی کە هیچ شتێک 
لەسەر فەرمانگەکانی 

حکومەت و بەڕێوەبەرە 
حکومییەکان نەڵێت لە 

تۆڕی کۆمەاڵیەتی و هەر 
جۆرە میدیایەکی تـــر.
هۆشاداری دەدرێتێ 

دهۆك2020/3/20پرسرۆژنامەنووسنێرئومێد حاجی9

لەسەرسکااڵی  
مەال ئیحسان 

ئەندام پەرلەمانی 
دەستگیردەکرێت  و 

بەکەفالەت ئازاد 
دەکرێت

هەولێر2020/3/24درەو میدیارۆژنامەنووسنێرهێمن مامەند10

لە سەر سکااڵی  
داواکاری گشتی 

لە الیەن ئاسایشی 
شاری هەولێرەوە 

دەچنە سەرماڵەکەی 
و دەستگیری 

دەکەن  ،دوای ١٤ 
رۆژ لەبەندکردنی 

بەکەفالەت ئازاد کراو 
دوای ٢٤ کاتژمێر  

زیندانی دەکرێتەوە 
دواتر بۆ جاری دووەم 

ئازاددەکرێت
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پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

11
ئازاد سەعید 

محەمەد حسێن

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
دهۆك2020/3/22سپێدە

لەبنکەی پۆلیسی داسنیا  
دەست بەسەردەکرێن  

دواتر ئازاد دەکرێن

سلێامنی2020/3/27كوردستان٢٤پەیامنێرنێرهەرێم جاف12

لەسەر وتارێک کە 
رەخنەی لە هەڵسوكەوتی 

هێزی ئەمنی گرتوە 
كە چونەتە سەر ماڵی 
هاواڵتییەك كە هاتۆتە 

ناو قەزای كفری 
تا بیبەن بۆ پشکنین 
بۆ پشکنینی کۆرۆنا 
، ھەرێم جاف پێی 

وابووە ئەمە »دیمەنێکی 
زۆر ناشیرینە،لەالیەن  

پۆلیسی کفریەوە دەست 
بەسەری دەکەن دوای 
٢٠ کاتژمێر زیندانی  
بەکەفالەت ئازادکرا.  

سلمێامنی2020/4/7ئاوێنە پەیامنێرنێرزریان محەمەد13

لەسەر باڵوکردنەوەی هەواڵێک 

سەبارەت بەقەرەباڵغی 

چاودێری بازرگانی سلێامنی 

لەالیەن ئاسایشی سلێامنیەوە 

دەست  گیردەکرێت و 

درەنگانێکی شەو ئازاددەکرێت   

هەولێر2020/4/7ئێن ئار تیوێنەگرنێرمحەمەد خەلیل شوانی14

بۆ وەرگرتنی زانیاری لە 

هێزەکانی عێراقی کە گیریان 

خواردبوو لەسنوری هەولێر 

دهۆک،بۆماوەی چەند 

کاتژمیرێک لەالیەن ئاسایشی 

کەڵەکەوە دەستگیرکراوە ،دواتر 

ئازاد کرا

15
هێمن دەلۆ

نەوزاد محەمەد 

نێر

نێر

پەیامنێر

وینەگر 
كەركووك2020/5/15كوردستان٢٤

لەکاتی وێنەگرتنی سوتانی 

دەغڵ و دانی جوتیارانی 

گوندی زەنقەری کاکەیی 

لە سنوری داقوق  لەالیەن 

پۆلیسی فیدراڵەوە 

دەستگیردەکرێن ودوای 

سوکایەتی و جنێودانێکی 

زۆر ودەستبەسەرکردنیان بۆ 

ماوەیەک بە وەرگرتنی بەڵێن 

نامە کە جارێکرت لەو سنورە 

روماڵ نەکەن ئازاد دەکرێن.
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پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

16

- ئازاد موختار

 - عەلی شلی

 ئەکرەم گولی

 هەجەر سەملان  

نێر

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر

پەیامنێر

پەیامنێر

وێنەگر

سپێدە

دهۆك2020/5/16

لەکاتی روماڵ کردنی 

خۆپیشاندانی ژمارەیەک 

لەمامۆستایان و فەرمانبەران 

لەشاری دهۆک لەالیەن 

هێزە ئەمنیەکانەوە هێرش 

دەکرێتە سەریان ودەست 

بەسەر تەواوی کەلوپەلە 

رۆژنامەوانیەکەیان دەگیرێت و 

خۆشیان دەست بەسەردەکرێن 

دوای چەند کاتژمیرێک ئازاد 

دەکرێن.

ماهیر سەکڤان

 ئەحمەد شەرنەخی 

نێر

نێر

بەڕێوەبەری 

نوسینگەی 

تەلەفزیۆنی 

خابیر

بەڕێوبەری  

نوسینگەی 

رادیۆی خابیر 

خابیر

پەیامنێرنێرکاروان صادق
گەلی 

كوردستان

پەیامنێرنێرهانی سامی
بادینان 

سات

پرس میدیاپەیامنێرنێرئومێد حاجی

17
کاروان سادق 

رێدیر محەمەد 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر

گەلی 

كوردستان
دهۆك2020/5/23

بەمەبەستی روماڵکردنی 

گردبونەوەی ژمارەیەک 

مامۆستا لە شاری دهۆک  

لەبەردەم دادگای ئەو 

شارە بۆ داوای ئازادکردنی 

ئەو مامۆستایانەی کە 

رۆژی ١٦ ئەم مانگە 

لەکاتی خۆپیشاندانەکەی 

مامۆستایان و فەرامانبەران 

دەستگیرکرابوون ،بەاڵم 

لەالیەن هێزێکی ئەمنیەوە  

رێگریان لێکراو دەستگیرکران 

و دوای ماوەیەک ئازادکران.

سلێامنی2020/6/1كوردساتپەیامنێرنێرکاروان حەبیب محەمەد18

لەکاتی گەڕانەوەی لەکاری 

رۆژنامەوانی لە دوزخورماتوو 

لە بازگەی کفری رادەگیرێت 

بۆماوەیەک دواتر ئازاد 

دەکرێت
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پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

19
ئاریان بەکر

یادگار حاجی 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
سلێامنی2020/6/2سپێدە

لەکاتی روماڵکردنی 

خۆپیشاندانی کاسبکارانی 

شاری سلێامنی دژی 

قەدەغەی هاتوچۆ 

لەالیەن هێزەئەمنیەکانەوە 

دەستگیردەکرێن بۆماوەی 

٢ کاتژمێرو دەستبەسەر 

کەلوپەلەکەیان دەگیرێت و 

دواتر ئازاد دەکرین

20
ئاکار فارس

ژیار هەمزە

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
هەولێر2020/6/25سپێدە

لەکاتی روماڵ کردنی 

کارگەیەکی چەک و تەقەمەنی 

هێزەکانی زێرەڤانی 

بۆماوەیەک دەستگیردەکرێن و 

کەلوپەلەکەیان لێ دەسەندرێت 

و دواتر ئازاددەکرێن و 

کەلوپەلەکەیان دەدەنەوە بەاڵم  

میمۆریەکەیان دەسڕنەوە
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رێگەنەدان بە رووماڵ )37( حاڵه ت

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

1
وریا حەمەکریم

ژیار کامیل 

یەحیا سەیفەدین  

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر

وێنەگر

2020/2/1ئێن ئار تی
هەڵەبجەی 

شەهید

بەمەبەستی روماڵ 

کردنی پرێس کۆنفرانسی 

بەڕێوەبەرایەتی 

تەندروستی 

هەڵەبجەی شەهید 

بانگهێشت کرابوین 

،بەآڵم لەپرسگەی 

نەخۆشخانەکە پێیان 

راگەیاندین کەنابێت 

کەناڵی ئێن ئار تی بچێتە 

ژورەوە روماڵ بکات.

2
هێرش قادر

گۆران  عەبدوالخالق 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
هەولێر2020/2/4ئێن ئار تی

وەک تیمی ئێن ئاڕتی بۆ 

رووماڵکردنی نارەزایەتی 

ژمارەیەک لە چاالکانی 

کۆمەڵی مەدەنی 

لە هەولێر دەچنە  

بەردەم ئەنجومەنی 

وەزیران بەاڵم لەالیەن 

هیزەکانی پۆلیسی 

چاالکیە مەدەنیەکان و 

زیرەڤانیەوە ریگریان 

لێکراو دەریان دەکەن   

و رێگە نەدراوە رووماڵی 

بکەن.

3

محەمەد  عامر

ئومێد چۆمانی

نەجمەدین  سدیق

محەمە دشوانی 

نێر

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر

پەیامنێر

وێنەگر

وێنەگر

هەولێر2020/2/22ئێن ئار تی

 بەمەبەستی روماڵ 

کردنی خۆپیشاندانەکەی 

نەوەی نوێ لە هەولێر 

لەنزیک زانکۆی 

کوردستان رێگریان 

لێکراوە نەیانهێشت 

نزیک ببینەوەو دەریان 

کردوون.
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پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

4
-سەیف ئەنوەر

-ئەیاد  حەمەساڵح

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر 
كەركووك2020/1/27سپێدە

بە مەبەستی روماڵ کردنی 

خۆپیشاندانی جوتیارانی 

ناحیەی سەرگەران، لەالیەن 

پۆلیسی فیدراڵی عێراقەوە، 

رێگریان لێ دەکرێت و 

بۆماوەیەک دەست بەسەر 

کەلوپەلەکەیاندا دەگیرێت.

5

- ئازاد شوکر

 -تەها حەمید 

-هەوار فارس

-شکۆ عمر 

نێر

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر

پەیامنێر

وێنەگر

گەلی 

كوردستان
كەركووك2020/3/9

لە نەخۆشخانەی ئازادی 

بۆروماڵ کردنی سەردانی 

یەکێتی مامۆستایان بۆ 

دەستخۆشی لە نەخۆشخانەکە، 

لەالیەن لیوای ٦١ رێگرییان 

لێکراوە لە روماڵ کردن.

6
-هەردی محەمەد

عەدنان حەسۆ
نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
كەركووك2020/3/9رووداو

لە نەخۆشخانەی 

ئازادی بۆروماڵ 

کردنی سەردانی 

یەکێتی مامۆستایان 

بۆ دەستخۆشی لە 

نەخۆشخانەکە، لەالیەن 

لیوای ٦١ رێگرییان 

لێکراوە لە روماڵ کردن.

7
 عەیدۆ حسێن 

رۆستایی
نێر

پەیامنێر و

وێنەگر
هەولێر2020/3/19ئێن ئار تی

بۆ روماڵ کردنی 

سەردانی وەزیری 

دارایی بۆ مەرزی حاجی 

ئۆمەران لەالیەن بازگەی 

ئاسایشەوە رێگری 

لێدەکرێت روماڵ  بکات

پەیامنێرنێر ئازاد شوکر8
گەلی 

كوردستان
كەركووك2020/3/23

لەالیەن هێزێکی 

کاروباری ناوەخۆی 

شاری كەركووك، 

ساڵنامەو مۆڵەتی 

شۆفێریەکەی لێ 

وەردەگیرێت وپسوڵەی 

غەرامەی ١٠٠ هەزار 

دینار بۆ دەکرێت و 

لەبەر ئەوەی قەدەغەی 

هاتوچۆی شکاندووە.
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پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

9

-عامر فەرحان

-شاخەوان کەریم 

نێر

نێر

ڕۆژنامەنوس  

لە دەنگی 

هەڵەبجە 

رادیۆی 

کوردستان

دەنگی 

كوردستان
هەڵەبجەی شەهید2020/3/23

 رێگریان لێدەکرێت  ومۆڵەتی 

شۆفێریەکەیان لێدەسەندرێت 

و پسوڵەی غەرامەیان بۆ 

دەکرێت، لەکاتێکدا بە پێی 

فەرمانی وەزارەتی ناوخۆ 

رۆژنامەنووس  بریارەکانی 

قەدەغەی هاتوجۆ نایگرێتەوە.

10

-ئومێد چۆمانی

-گۆران عەبدولخالق 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
هەولێر2020/3/25ئێن ئار تی

بۆروماڵی  کەرەنتین کردنی 

کۆمەڵگای سیێیریان  لەالیەن 

هێزێکی ئەمنیەوە ریگیریان لێ 

دەکرێت وهەڕەشەی شکاندنی 

کەلوپەلەکیان لێ دەکرێت.

هەولێر2020/3/1رۆژنیوزپەیامنێرنێرزۆزگ حەمەمینە11

بۆڕوماڵی جموجوڵە بازرگانی 

وتەندروستیەکان لەناحیە 

حاجی ئۆمەران دەچێتە 

ئەو ناوچانەو بەآڵم لەالیەن 

هێزە ئەمنیەکانەوە رێگری 

لێدەکرێت.

سلێامنی2020/3/22باس نیوزوێنەگرنێر ئاودێر عومەر12

لەالیەن هێزێکی 

ئاسایشەوە رێگری 

لێکراوەو ئازار دراوە  

لەکاتی روماڵ کردن 

گردبونەوەیەک  

2020/3/26ئێن ئار تیپەیامنێرنێروریا حەمەکریم13
هەڵەبجەی

شەهید

لەکاتی کۆنگرەی 

رۆژنامەنووسی وەزیری 

تەندروستی لەالیەن 

کارمەندێکی پاک کەرەوەی 

نەخۆشخانەکەو پۆلیسێکەوە 

مایکەکای کەناڵی ئین 

ئار تی الدەبرێت لەناو 

مایکەکان و دەڵین بەفەرمانی 

بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی 

هەڵەبجە ئەو کارە دەکەین.



23 )25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

2020/3/28پەیامپەیامنێرنێرزریان سدیق سلێامن14

لەبازنەی کەڵەک رێگری لی 

دەکرێت بچێتە ناوشاری 

هەولێرو داوای نورساوی 

فەرمی وەزارەتی ناوخۆی لێ 

دەکرێت.

هەولێر2020/3/28پەیامپەیامنێرنێرعیمران ئەمیر محەمەد15

لەگەڵ ئەوەی بە بریاری 

وەزیری ناوخۆ  قەدەغەی 

هاتوچۆ رۆژنامەنووسان 

ناگرێتەوە ،ئەمرۆ لە 

قەزای خەبات لە پارێزگای 

هەولێر باج و کەلوپەلی 

رۆژنامەنووسیەکە یان لێ 

وەردەگیرێت و رێگریان لە  

چوون بۆ روماڵ لی دەکرێت .

16
-کارزان تاریق

-ئاودێر زۆراب 

نێر

نێر

پەیامنێر

پەیامنێر
2020/4/12ئێن ئار تی

هەڵەبجەیی 

شەهید

بۆجێبەجێ کردنی ئەرکی 

رۆژنامەوانی دەیانەوێت بچنە 

قەزای پێنجوێن، بەاڵم لەبازگە 

پێش چونە شارەکەوە  رێگریان 

لێ دەکرێت  و رێگەیان پێ 

نادرێت ،بچنە ناو شار ەکە.

پەیامنێرنێرئارام شێرکۆ ئەحمەد17
رۆژنامەی 

خەبات 
كەركووك2020/4/15

بەمەبەستی روماڵی دابەش 

کردنی هاوکاری کۆمپانیای 

کار گروپ، لەالیەن هێزێکی 

ئەمنیەوە  رێگری لێدەکرێت 

،کامێرو ئامێری تۆمارکەری 

لێ وەردەگرن  و سەیری 

وێنەکان دەکەن و لێپێچینەوەی 

لەگەل دەکەن داوای زانیاری 

سەبارەت بەشوێنەکەی لی 

دەکەن.

پەیامنیرنێردڵشاد هیمۆ18
سایتی 

خەندان
دهۆك2020/4/1

بەهۆی باڵوکردنەوەی 

بابەت لە تۆری کۆمەاڵیەتی 

تایبەتی خۆی، بۆ فەرامۆش 

کردنی رێکارو رێنامیە 

تەندروستیەکانی حکومەت 

بۆ خۆپارێزی لە کۆرۆنا، 

لەالیەن پۆلیسی دهۆک 

دەستگیردەکرێت و دوای ١٣ 

رۆژ لە زیندان بە کەفالەت 

ئازاد دەکرێت.



)25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(24

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

19

فاخر حەمید

ئەیاد حەمەساڵح

محەمەد ئەیوب

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر

وێبەگر

وێبەگر
كەركووك2020/4/18سپێدە

لەکاتی چونیان بۆ ناحیەی 

پردێ  بۆ کاریکی رۆژنامەوانی 

٤٠ خولەک لەبازگەکە 

رادەگیرێن و رێگەیان پێ 

نادرێت بچنە ناو پردێ 

ودەیانگەڕێننەوە بۆ كەركووك.

هەولێر2020/4/20نوێژینپەیامنێرنێرسەرباز ئەحمەد قادر20

ڕێگریان لێدەکرێت بۆ روماڵی 

٢ کۆنگرەی رۆژنامەوانی 

سەرۆکی هەرێم و وەزیری 

تەندروستی لەالیەن کەسێکی 

زێرەڤانیەوە.

21
ئومێد چۆمانی

دیدار ئیسامعیل 

نێر

نێر
پەیامنێر

وێنەگر
هەولێر2020/4/18ئێن ئار تی

لەکاتی روماڵ کردنی 

گردبونەوەی کاسبکاران 

ودوکاندارانی بازاڕی هەولێر 

لەالیەن هێزێکی ئەمنیەوە 

رێگریان لیدەکرێت  و 

لۆگۆکەیان لێدەسەندرێت و 

دوای ماوەیەک دەیاندرێتەوە .

22
محەمەد  عامر بەشیر

محەمەد خەلیل

نێر

نێر
پەیامنێر

وێنەگر
هەولێر2020/4/22ئێن ئار تی

ڕێگریان لێدەکرێت روماڵی 

ئەو گردبوونەوە بکەن 

ژمارەیەک رۆژنامەنووس 

لەبەردەم ماڵی ›هێمن مامەند 

›  رێکیان خستبوو.

شکیران رەمەزان شەریف23

نێر

نێر
پەیامنێر

وێنەگر
دهۆك2020/4/23ئێن ئار تی

دوای ئەوەی بەهۆی تەقەی 

خۆشیەوە بەمەبەستی زاڵ 

بوون بەسەر پەتای کۆرۆنا  

لەشاری دهۆک ،چەند کەسێک 

بریندار دەبن،سەردانی 

نەخۆشخانە دەکەن بۆ روماڵی 

ئەو روداوە،لەالیەن دەزگا 

ی ئەمنی نەخۆشخانەکەوە 

ریگریان لێدەکرێت .

پەیامنیرنێروشیار محەمەد حەسەن24
كەناڵی 

پەیام
هەڵەبجەی شەهیدا2020/4/24

بە بیانوی هاندانی بۆ نوێژی 

بەکۆمەڵ لە تۆری کۆمەاڵیەتی 

خۆی، لەالیەن ئاسایشی 

شارەزورەوە بانگ دەکرێت و 

سااڵنەی ئۆتۆمبیلەکەی وەک 

بارمتە لێدەسەندرێ.



25 )25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

25
هێرش قادر

گۆران عەبدولخالق

نێر

نێر
پەیامنێر

وێنەگر
هەولێر2020/5/2ئێن ئار تی 

بەمەبەستی روماڵکردنی 

خۆپیشاندانی خوێندکارانی 

بەردەم وەزارەتی خوێندنی 

بااڵ کە دژی خوێندنی ئۆن 

الین کردبویان، لەالیەن هێزە 

ئەمنیەکانەوە رێگریان لێکراوەو 

ئاگادارکراون بە زوترین کات 

ئەو شوێنە بەجێ بهێڵین.

2020/5/10رووادوپەیامنێرمێڤیڤیان فەتاح26
رۆژئاوای 

كوردستان

بە تۆمەتی سوکایەتی کردن 

بە شەهیدان و بەکارهێنانی 

وشەی کوشنت لەبری 

شەهیدکردن لەالیەن 

ئیدارەی خۆسەری باکوری 

رۆژهەاڵتی سوریاوە بۆ ماوەی 

٢ مانگ قەدەغەی کاری 

رۆژنامەنووسی لێ قەدوغە 

دەکریت لەو ناوچەیەدا .

27
هێرش قادر

-دیدار ئیسامعیل 

نێر

نێر
پەیامنێر

پەیامنێر
هەولێر2020/5/16ئێن ئار تی 

بە مەبەستی رووماڵکردنی 

ئاگر ی کۆگاکانی سەر رێگای 

هەولێر مەخمور لەالیەن 

خاوەنی کۆگاکەوە رێگرییان 

لێدەکرێت ودەریان دەکەن  و 

رێگەیان نەدا وەرووماڵی ئاگر 

کەوتنەوەکە بکەن و هەرەشەی 

شکاندنی کامێرا و کەل و پەلە 

رۆژنامەوانییەکانیان لێدەکەن.

پەیامنیرنێرعەبدۆ رۆستایی28
كەناڵی 

پەیام
هەولێر2020/5/17

بۆ روماڵکردنی یادی 

شەهیدانی باڵەکایەتی 

لەناحیەی گەاڵڵەی سەربە 

قەزای جۆمان لەالیەن 

پاسەوانیکی کۆرسەت 

رەسوڵەوە رێگری لێ دەکرێت 

لە روماڵ کردن 

29
محەمەد عامر بەشیر 

-محەمەد خەلیل ئەسعەد 

نێر

نێر

پەیامنیر

وێنەگر
هەولێر2020/5/0ئێن ئار تی

لەکاتی سەردانی کردن بۆ 

نەخۆشخانەیەکی تایبەت 

بە کۆرۆنا لە شاری هەولێر  

کە بریاربوو لەماوەی ٢ 

مانگ تەواوبکرێت بەاڵم 

تەوانەکرابوو لەالیەن 

موراقیب و سەرپەرشتیاری 

پرۆژەکەوە رێگریان لێدەکرێ 

بەدواداچوون بکەن.



)25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(26

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

سلێامنیSNN2020/5/24پەیامنێرمێهەوراز ئەحمەد تۆفیق30

بەمەبەستی روماڵکردنی 

نوێژی جەژن دەچێتە مزگەوتی 

دار السالم بەآڵم  رێگری 

لێ دەکرێت بە بیانوی 

ئەوەی دروست نیە ژن بچێتە 

ناومزگەوتە.

31
هێرش قادر

محەمەد خەلیل 

نێر

نێر
پەیامنێر

وێنەگر
هەولێر2020/5/2ئێن ئار تی 

لەالیەن وەزارەتی 

تەندرووستیەوە بانگێشت 

کرابوو

ن بۆ ناو فرۆکەخانەی 

هەولێر بۆ رووماڵی گەشتنی 

کۆمەک و هاوکاری وەزارەتی 

تەندرووستی بەاڵم لەالیەن 

ئاسایشی فرۆکەخانەی 

هەولێرەوە رێگەیان نەدرا .

32

پەیامنێر نێرهێمن حسێن یاسین
ئاژانسی 

ئەنادۆڵو

هەولێر2020/6/2

بۆڕوماڵی کۆنفرانسێکی 

رۆژنامەوانی  لە وەزارەتی 

ناوخۆ لەالیەن پاسەوانێکی 

وەزارەت  رێگریان  لیدەکرێت 

پێیان دەگوتری لیستێکامن 

پێدراوە تەنها ناوی  ٧ کەناڵی 

تێدایە. ئێوە لەو لیستە نین.

سەرباز ئەحمەد قادر

رێباز ئەحمەد قادر 

نێر

نێر

پەیامنێر 

وێنەگر 
نوێژین

رۆژنیوزپەیامنێرنێربریار محەمەد

هیوا فەقێیانی 

عەبدواڵ مەحموود 

نێر

نێر

پەیامنێر 

وێنەگر
سپێدە

عیمران ئەمیر

موتەلیب خۆشەوی

ئومێد  محەمەد 

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر 

وێنەگر

رۆژنامەنووس

كەناڵی 

پەیام

نەواپەیامنێرنێرسەعید عەبدوڵاڵ 

كەركووك2020/6/2ئێن ئار تیپەیامنێرنێر-نەبەز مقداد فەخرەدین33

لەکاتی گەرانەوەی بۆ دەوام 

لە چەمچەماڵەوە بۆ كەركووك 

لەبازگەی قەرەهەنجیر  

لەالیەن هێزەکانی فیدراڵیەوە 

رێگری لێدەکرێت .



27 )25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

34
-گەرمیان حەمەی پور

-عەلی عەبدواڵ 

نێر

نێر

پەیامنیر

وێنەگر
سلێامنی 2020/6/2ئێن ئار تی

ڕێگەیان نادرێت لەبازگەی 

کفریەوە  بچنە ناو شارەکە  بۆ 

روماڵی خۆپیشاندان و پێیان 

وتراوە کە فەرمانیان پێکراوە 

رێگە نەدەن تیمی ئێن ئار تی 

بچنە ژورەوە.

35
وریا حەمەکەریم

-ژیار کامیل 

نێر

نێر

پەیامنیر

وێنەگر
هەڵەبجەی شەهید2020/6/23ئێن ئار تی

بۆروماڵی روداوی کوژرانی 

کۆڵبەرێکی کورد و تەقەکردنی 

پاسەوانانی سنور لە کۆڵبەرە 

کوردەکان دەچنە سنور 

ولەالیەن پاسەوانانی سنورە 

وە رێگریان لێدەکرێت 

وکامێرەو کەلوپەلەکەیان لێ 

دەسەندرێ ت و دوای ماوەیک 

کەلوپەلەکانیان دەدەنەوە بەاڵم 

میمۆری کامێرەکەیان دەبەن

36
-ئومێد جۆمان

-گۆران عەبدولخالق

نێر

نێر

پەیامنیر

وێنەگر
هەولێر2020/6/25ئێن ئار تی

لەکاتی روماڵی  سوتانی 

کۆگای چەک و تەقەمەنی 

یەکەی پڵنگی هێزەکانی 

زێرەڤانی ،رێگریان 

لێدەکرێت و ناسنامەو 

باجی  رۆژنامەنووسیەکەیان 

لێدەسەندرێت

37
-تایف عال سلیم 

-هندرین رسدار حاتم 

نێر

نێر

پەیامنیر

وێنەگر
دهۆك2020/6/26ئێن ئار تی

بەمەستی روماڵکردنی 

خۆپیشاندانی هاواڵتیان  

رێگریان لێدەکرێت  لەبازاگەکە 

دەربازی ناحیەی شیالدزی 

بنب و کەلوپەلەکەیان 

لێدەسەندرێت و دواتر 

دەیاندرێتەوە



)25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(28

هێرش و سووكایەتی )20( حاڵه ت

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

پەیامنێرنێرعەلی زەنگەنە 1
كوردستان 

TV
بەغدا2020/1/25

لەالیەن خۆپیشاندەرانەوە 

هێرش دەکرێتە سەر تیمەکەیان 

و بە چەقۆ پەالماریان دەدرێت 

و نا ێڵن روماڵ بکەن

2020/2/22ئێن ئار تی پەیامنێرنێروریا حەمەکەریم2
هەڵەبجەی 

شەهید

بەمەبەستی روماڵ کردنی 

خۆپیشاندان لەشاری 

هەڵەبجەی شەهید ،هێرش 

دەکرێتە سەری  لەالیەن چەند 

کەسێکی دەمامک دارەوە 

کامێرەکەی دەشکێرنێت  

دەکرێنە دەرەوە. 

3
-بارزان ئازادئەحمەد

-بڕوا عەلی رەسوڵ
نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
سلێامنی2020/3/25سپێدە

لەکاتی روماڵ  کردن 

لەالیەن بەرپرسێکی 

سەربازی  هێرش 

دەکرێتە سەریان و 

پەالمار دەدرێن

سلێامنی2020/3/25پەیامپەیامنێرنێر رێناس ئەرسەالن4

لەکاتی روماڵ کردن 

لەالیەن بەرپرسێکی 

سەربازی هیرش 

دەکرێتە سەریان و 

پەالمار دەدرێن.

5
-زانا جەالل

-پێشەوا بەختیار 
نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
سلێامنی2020/3/24بی ئێم سی

بۆڕوماڵ کردنی 

جموجوڵی لەناکاوی 

بازاری دۆالرفرۆشەکانی 

شاری سلیامنی دەجن 

لەالیەن هێزێکی 

ئاسایشەوە  بە دەمانچە 

هێرش دەکرێتە سەریان.



29 )25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

6

-هەڵکەوت عەزیز

-هونەر ئەحمەد

-هەردی محەمەد 

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر

پەیامنێر

پەیامنێر

كەركووك2020/4/14رووداو

لەکاتی گەرانەوەیان 

لە کاری رۆژنامەوانی 

لە هەولێرەوە بۆ شاری 

كەركووك لەبازگەی 

پردی ٤ کات ژمێر 

لەالیەن حەشدی 

شەعبیەوە رادەگیرین 

لەکاتێکدا هەموو بەڵگەی 

فەرمی رێگا پێدانیان 

پێ دەبێت،  دواتر لەوێ 

تێدەپەرن و لەبازگەی 

دوەم لەالیەن لیوای 

٦١  رێگریان لێدەکرێت 

و کەلوپەلەکەیان لێ 

دەسەنن ئۆتۆمبیلەکەیان 

لێ دەسەنن و بەتوند 

مامەڵەیان لەگەڵ 

دەکەن ،بەهەوڵی زۆرو 

وەرگرتنی ناونیشانیان 

رێگەیان پێ دەدرێت 

دواتر بەهەمان شێوە

كەركووك2020/3/31كەركووكپەیامنێرنێرمحەمەد سەردار رەشید7

لەکاتی گەرانەوەی بۆ ماڵ 

لە تەلەفزیۆن، لەالیەن 

بازگەیەکی ژووری ئۆپراسیۆنە 

هاوبەشەکان رێگری 

لێدەکرێت و باج و نورساوی 

رێگەپێدانی لێ دەسەنن 

،دوای ١٥ رۆژ توانی باجەکەی 

وەرگرێتەوە،لەکاتیکدا  هاتوچۆ 

بۆ رۆژنامەنووس ر ێگە پێدراوە 

بە پێی بریارەکانی شانەی 

قەیرانی تەندروستی

8
عیمران ئەمیر 

محەمەد
هەولێر2020/4/18پەیامپەیامنێرنێر

لەکاتی رووماڵ کردنی 

گردبونەوەی کاسبکاران 

و دوکاندارەکانی بازاری 

قەزای خەبات  لەالیەن 

هێزێکی ئەمنیەوە رێگریان 

لێدەکرێت و ناسنامەو 

کەلوپەلی رۆژنامەنووسیەکەیان  

لێدەسەندرێت و دوای لە 

بنکەی پۆلیس پێیان دەدرێتەوە.



)25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(30

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

9

-هێرش قادر

-محەمەد خەلیل
نێر

نێر

پەیامنێر

پەیامنێر
ئێن ئار تی

هەولێر2020/4/23

بەمەبەستی روماڵکردنی 

بەخشینی ماسکی خۆپارێزی 

لەالیەن کۆمپانیایەکەوە بە 

وەزارەتی تەندروستی ،کە 

فەرمانگەی پەیوەندیەکانی 

دەرەوە مەراسیمەکەی 

رێکخستبوو، لەالیەن 

فەرمانبەرێکی پەیوەندیەکانی 

دەرەوە بە رۆژنامەنووسەکان 

دەوترێت هەمووتان بە پێ 

لەقە فرێ دەدەمە دەرەوە .

رۆژنیوزپەیامنێرنێربریار محەمەد

شەفەقپەیامنێرنێرهزار رەشید

ئەنادۆڵوپەیامنێرنێرهێمن حسێن

-ئاکار فارس

-سامان مەال

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
سپێدە

ئێستاپەیامنێرنێرمحەمەد ئیدریس قادر

نەواپەیامنێرنێرسەعید عەبدوڵاڵ

10
ئازاد سەعدی عەبدولعەزیز

حمد حسێن محمەد عەلی

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
دهۆك2020/4/26سپێدە

لەکاتی روماڵ کردنی 

خۆپیشاندانی خاوەن 

پێشانگاکانی ئۆتۆمبیل،لەالیەن 

هێزە ئەمنیەکانەوە هێرش 

کرایە سەریان و کامێراکەیان 

شکێندراوە.

11

چیا نوری

--هەرێم نامق 

نێر

نێر

پەیامنێر

پەیامنێر
پەیام

كەركووك2020/4/28

لەالیەن هێزە ئەمنیەکانی 

كەركووكەوە رێگریان 

لێدەکرێت  لەڕووماڵ کردنی 

تەقینەوەی بەردەم هەواڵگری 

كەركووك لە قادسیە و داوای 

ناسنامەیان لێدەکرێت و 

بۆماوەیەک رادەگیرێن و 

دواتر داوای بەجێهێشتنی ئەو  

شوێنەیان لێدەکرێت جنێو 

هەرەشەشیان لێدەکرێت .

-هەردی محەمەد

- عەدنان حەسۆ

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
رووداو

شەفەقپەیامنێرنێرهەژار رەشید

-هێمن دەلۆ

-سۆران کامەران

نێر

نێر

پەیامنێر

پەیامنێر

كوردستان 

٢٤

خەباتپەیامنێرنێرئارام شێرکۆ

-سامان سەردار

-سامان سەالحەدین

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
كەركووك
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پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

12

هیوا حوسامەدین

ئەحمەد نەجات 
نێر

نێر

پەیامنێر

پەیامنێر
رووداو

كەركووك2020/5/29

لەکاتی روماڵکردنی 

خۆپیشاندانی جوتیاران 

لەبەردەم سایلۆی كەركووك  

لەالیەن هێزەکانی لیوای ٦١ 

هێرش دەکرێتە سەریان و 

کەلوپەلی رۆژنامەنووسیەکەیان 

لێوەردەگیرێت و 

بەتەقەباڵوەیان پێ دەکرێت. 

كەركووكپەیامنێرنێرکاروان ساڵحی

-دیار محەمەد

-محمود رزگار  
نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
ئێن ئار تی

-سۆران محەمەد 

ئەحمەد
رۆژنیوزپەیامنێرنێر

ئەحمەد 

عەبدولوەهاب
ئەنەفەپەیامنێرنێر

ژیانپەیامنێرنێرسۆران عەبدولکەریم

ئێچ میدیاپەیامنێرنێرهەڵمەت کاکەیی

شڤان محەمەد 

ئاریان ساالر 
نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
كەركووك

وێنەگرنێرنەبیل خالد
گەلی 

كوردستان

13

عزیز محەمەد 

محەمەد رەوف

محەمەد بڵباس 

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر

رۆژنامەنووس

هەولێر2020/6/4سپێدە

لەبازنەی کەڵەك لەکاتی 

روماڵی خۆپیشاندانەکان 

لەالیەن هێزە ئەمنیەکانەوە 

هێرش دەکرێتە سەریان و بە 

لێدان و جنێوو قسەی ناشیرین 

و کەلوپەلەکەیان لێ دەسەنن 

و کامێرەکەیان دەشکێرنێت.

14

ئەحمەد مستەفا 

نەجم سدیق 

محەمەد خەلیل 

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر

وێنەگر

هەولێر2020/6/3ئێن ئار تی

 لەبازنەی کەڵەك لەکاتی 

روماڵی خۆپیشاندانەکان 

لەالیەن هێزە ئەمنیەکانەوە 

هێرش دەکرێتە سەریان و 

کەلوپەلەکەیان لێ دەسەنن 

و تا تۆمارکردنی ئەم 

پێشێلکاریە کەلوپەلەکەیان بۆ 

نەگەراندونەتەوە.

15
خالید محەمەد 

کۆراس ئازاد 
نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
هەولێر2020/6/4ئێن ئار تی

لە کۆیە لەکاتی روماڵی 

خۆپیشاندانەکان لەالیەن 

هێزە ئەمنیەکانەوە هێرش 

دەکرێتە سەریان و بریندار 

دەبن کەلوپەلەکەیان لێ 

دەسەنن و تا تۆمارکردنی ئەم 

پێشێلکاریە کەلوپەلەکەیان بۆ 

نەگەراندونەتەوە.
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پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

16
محەمەد عامر 

-گۆران عەبدولخالق 
نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
هەولێر2020/6/11ئێن ئار تی

لەکاتی روماڵکردنی 

باڵەخانەیەکی  بازرگانی کە 

ئاگری لێکەوتبویەوە لەالیەن 

هاواڵتیەک هێرش دەکرێتە 

سەر یان و رێگری لە روماڵیان 

لێدەکرێت

17
-یونس حەمد

-رفعەت محەمەد 
نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
هەولێر2020/6/18سپێدە

لە خۆپیشاندانی هاواڵتیانی 

قەزای  هیران هێرش دەکرێتە 

سەریان ولەالیەن هێزیکی 

ئەمنیەوە دووردەخرێنەوە

هەولێر2020/6/18ئێن ئار تیوێنەگرنێرعەیدۆ حسێن18

لە خۆپیشاندانی هاواڵتیانی 

قەزای  هیران هێرش دەکرێتە 

سەری ولەالیەن هێزیکی 

ئەمنیەوە دووردەخرێنەوە

19
-هێمن دەلۆ

-نەوزاد محەمەد
نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر

كوردستان 

٢٤
كەركووك2020/6/25

لەکاتی روماڵکردنی 

خۆپیشاندانی  دوکاندارەکانی 

بازاڕی حەسیرەکەی 

كەركووك ،هێرش دەکرێتە 

سەریان و هەوڵی لێسەندنی 

کەلوپەلەکەیان دەدرێت

2020/7/1وێنەگرنێررەمەزان ساڵح20

بەهۆی ئەوەی گریبەستم 

لە گەڵ ئازانسی ئەنادۆڵ 

کردوە بۆ کارکردن لە 

تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکانەوە 

هێرش و سوکایەتیەکی 

زۆر و هەڕەشەم بەرەامبەر 

ئەنجامدراوە
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لێدان )5( حاڵه ت

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

1
ژیار کامیل

عومەر فەتاح  

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
سلێامنی2020/1/27ئێن ئار تی

لەبەردەم بینای قایمقامیەتی 
سەیدسادق تیمی ئێن ئاڕ تی، 

لەکاتی خۆئامادەکردمنان 
بۆ راستەوخۆیەک لەبەردەم 

بینای قایمقامیەت، دەستبەجێ 
لەگەڵ گەیشتنیان لەالیەن 
دوو کارمەندی ئاسایشەوە 

دەستبەسەردەکرێن  و دەستیان 
بەسەر کەلوپەلەکانیشاندا 

دەگیرێت دەبرێن  بۆ 
بەڕێوبەرایەتی ئاسایشی 

سەیدسادق، پاش پشکنینیان و 
پشکنینی موبایلەکانیان یەکێک 

لەو کەسانە دوای پشکنینی 
موبایلەکەی ژیار  هێرشی 
دەکاتە  سەر یان و لییان 

دەدرێت.

2
 نەبەز مقداد

 عەلی نورەدین

-دیار محەمەد 

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
كەركووك2020/2/22ئێن ئار تی

لەکاتی چونیان بۆ 

نەخۆشخانەی حەی  نەرس بۆ 

دڵنیابوون لە بونی نەخۆشی 

کۆرۆنا   لەالیەن ئەفسەرێکی 

لیوای ٦١ بەر زلە دەدرێن و 

هەڕەشەیان لێدەکرێت.

3
هێرش قادر

دیدار ئیسامعیل 
نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر

وێنەگر

هەولێر2020/2/20ئێن ئار تی

بەمەبەستی روماڵ کردنی 

خۆپیشاندان  لە شاری هەولێر 

لەالیەن هێزێکی ئەمنیەوە  

رێگرییان لێکراوەو کامێراو 

کەلوپەلەکانیان بردرااوەو 

هەڕەشەی بەجی هێشتنی ئەو 

ناوەیان لێکراوە

4
-ئیحسان سابر

-محەمەد حەسەن 
نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
سلێامنی2020/6/2ئێن ئار تی

لەکاتی روماڵی 

خۆپیشاندانەکەی کاسبکارانی 

شاری سلێامنی لەالیەن 

هێزە ئەمنیەکانەوە هێرش 

دەکرێتە سەریان و 

وێنەگرکە برینداردەبێت 

دەست بەسەر کەلوپەلی 

رۆژنامەنووسیەکەیاندا 

دەگیرێت 

5
-بریار نامیق

-ئارام شەهاب  
نێر

نێر

پەیامنێر

پەیامنێر
سلێامنی2020/6/2سبەی

لەکاتی روماڵی خۆپیشاندانی 
کاسبکارانی شاری سلێامنی 
لەالیەن هێزە ئەمنیەکانەوە 

هێرش دەکرێتە سەریان 
و بەداری  کارەبایی 

ئازاردەدرێن و کەلوپەلی 
رۆژنامەنووسەیکەیان 

لێدەسەندرێت.
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وەرگرتنی بەڵێننامە )1( حاڵه ت

تۆماركردنی سكااڵ لە دژیان )1( حاڵه ت

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

نێرسابیر عەبدواڵ1
پەیامنێر و

وێنەگر
هەولێر2020/4/14ئێن ئار تی

بەمەبەستی روماڵ کردنی ئەو 
گرژیەی لەناوچەی وەرتێ 
دەچن لەالیەن بازگەکەوە 

رێگریان لێدەکرێت و 
کەلوپەلەکەیان لێ دەسەندرێت 

و بەڵێن نامەیان پێ پر 
دەکرێتەوە کە لەوناوچەیە 

کاری روماڵ نەکن بێ پرسی 
ئاسایش.

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

پەیامنێر نێرئەمیر عەلی1
كەركووك 

ناو
خانەقین2020/6/13

لەسەر بابەتێک لە ئەژماری 
خۆی  لەفەیسبوک باڵوی 

دەکاتەوە داوا دەکات زانیاری 
راست لەسەر توشبوانی 

نەخۆشی کۆرۆنا بدرێتە خەڵک 
لەالیەن نەخۆشخانەی گشتی 

خامەقین لەالیەن پۆلیسی 
خانەقینەوە سکااڵ لەسەریان 

تۆماردەکرێت.
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هەڕەشە )3( حاڵه ت

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

1
چیا نوری

هەڕێم نامق 
نێر

پەیامنێر

وێنەگر
كەركووك2020/2/18پەیام

لەبەردەم بازارای قەیسەری 
كەركووك لەالیەن کارمەندێکی 
پۆلیسی كەركووكەوە و رێگریان 

لێدەکرێت و هەڕەشەی  
دەستگیرکردنیان لێدەکرێت 
ئەگەر ڤیدیۆکە نەسڕنەوە. 

هەولێر2020/3/19سبەیپەیامنێرنێرئامانج ئەحمەد  وەرتی

بەهۆی باڵوکردنەوەی 
هەواڵێک لە ئەکاونتی 

تایبەتی خۆی لەسەر ئەوەی 
کە هێزی یەکێتی و پارتی 

لەناوچەی وەرتێ رووبەڕوی 
یەک بونەتەوە ،هەرەشەی 

بە ژمارە مۆبایلی نەنارساو 
لەالیەن ئاسایشی سۆرانەوە 

لێدەکرێت وکە ئەگەر بێدەنگ 
نەبێت بێ دەنگی دەکەن. 
دواتریش لەڕێگەی کەس 

وکارەکەیەوە ئاگادر دەکرێتەوە 
کە وەرتێ بەجێ بهێڵیت و 

هەرەشەی لەسەرکارالبرندنیشی 
لێدەکرێت.

نێرئەردەاڵن محەمەد عەبدواڵ
پەیامنێر

سلێامنی2020/6/17پەیام

لەدوای روماڵ کردنی 
مانگرتنی کارمەندانی 

هاتوچۆی سلێامنی،کەسێک 
بەژمارە تەلەفوونی ئاشکرا 

تەلەفون دەکات وبە 
وشەی زبر هەڕەشە دەکات 

لەبەرامبەر ئەو روماڵەی 
کردویەتی .
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كۆبوونەوەی لێژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان
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بەیاننامە.................................................... )5(
رێنومایی.................................................... )4(
داواکاری..................................................... )1(
روونکردنەوە........................................... )2(

بەشی سێیەم
بەیاننامەو رێنومایی و داواکاری و روونکردنەوەکانی  

لیژنەی داکۆکی )2020/1/1 – 2020/6/30(
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بەیاننامەی یەکەم

بەیاننامەی لیژنەی داکۆکی لە ئازادی 
رۆژنامەنووسی  ومافی رۆژنامەنووسان

بەبۆنەی پێشێلکردنی بڕیاری وەزارەتی 
ناوخۆ لەالیەن هێزە ئەمنیەکانەوە بەرامبەر 

رۆژنامەنووسان

لەبەرواری ١٣ ئازاری ٢٠٢٠ بە بەیانی ژمارە  

١١ ی وەزارەتــی ناوخۆی هەرێمی کوردســتان کە 

تێیدا هاتوە  رۆژنامەنووسان بریاری قەدەغەکردنی 

هاتوچــۆی نــاوەوە دەرەوەی پارێزگاو شــارەکان 

لە  رۆژنامەنووس  بــەردەوام  نایانگرێتەوە،بــەاڵم 

پارێزگاو شارەکانی هەرێمی کوردستان سکااڵ الی 

لیژنەی داکۆکی لە رۆژنامەنووســان تۆمار دەکەن 

و رێگریان لەالیەن هێزە ئەمنیەکانەوە لێ دەکرێت 

و پێشــێلکاری جۆراوجۆریان بەرامبــەر دەکرێت.

بۆیە ئێمە لە لیژنەی داکۆکی لە رۆژنامەنووســان 

کوردســتان  رۆژنامەنووســانی  لەســەندیکای 

داوکارین لەهەموو الیەنە پەیوەندیدارەکان رێز لە 

بڕیارەکەی وەزارەتی ناوخۆ  و پاراســتنی ئازادی 

رۆژنامەنووسی و شــکۆی رۆژنامەنووسان بگرن، 

کەبــەردەوام وەک ســەربازێکی ون لــە هەڵمەتی 

رووبەڕووبونەوەی پەتای کۆرۆنــا زانیاریەکان بۆ 

وەرگران دەگوازنەوە.

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی 
رۆژنامەنوسان

سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان
٢٠٢٠/٣/٢٥

بەیاننامەی دووەم

بەیاننامەی لیژنەی داکۆکی لە ئازادی 
رۆژنامەنوسی و مافی رۆژنامەنووسان بەبۆنەی 
رێگری و سوکایەتی کردن بە رۆژنامەنووسە 

کوردەکان لە شاری كەركووك

لەکاتێکدا بــە گوێرەی بڕیارەکانی شــانەی 
قەیرانی تەندروستی لە شاری كەركووك هاتوچۆی 
رۆژنامەنووسان رێگە پێدراوە، لەماوەی قەدەغەی 
هاتوچــۆ بە بۆنــەی پەتــای کۆرۆنا ســکااڵیەکی 
یەکجار زۆرمان لەالیەن رۆژنامەنووسە کوردەکانی 
پارێزگای كەركووكەوە پێگەیشــتوە کە رووبەڕووی 
چەندین پێشــێلکاری و توندوتیژی و سوکایەتی و 
هێرش کردنە ســەرو کەلوپەل لێســەندن بونەتەوە 
لەالیــەن هێــزو میلیشــیای حەشــدی شــەعبی 
و بازگەکانــی نــاو شــاری كەركووكــەوە. دوێنی 
تیمــی رۆژنامەوانــی کەناڵــی ئاســامنی رووداو 
کە پێک هاتبــوون لە ›هەڵکــەوت عەزیزو هونەر 
ئەحمەدو هەردی محەمــەد‹ لەکاتی گەڕانەوەیان 
لــە هەولێــرەوە بۆ شــاری كەركووك بــۆ کارێکی 
رۆژنامەوانــی لە ٣ بازگەدا رادەگیرێن و مۆبایل و 
کەلوپەلی رۆژنامەنووســیەکەیان لێ دەسەندرێت. 
محەمــەد   ٣١-٣-٢٠٢٠ رۆژی  شــێوە  بەهەمــان 
ســەردار رەشــید پەیامنێــری  کەناڵــی كەركووك 
تیڤی لەکاتی گەڕانەوەی بــۆ ماڵەوە لەبازگەیەکی 
بەبیانــوی  هاوبەشــەکان  ئۆپراســیۆنە  ژووری 
قەدەغەی هاتوچــۆ راگیراوەو و بــاج وکەلوپەلی 
تەنها  لێدەســەندرێت.ئەمە  رۆژنامەنووسیەکەیان 
روبەڕوی ئەم رۆژنامەنووســانە نەبوەتەوە، بەڵکو 
رۆژانە ئەمە بارودۆخ و  چارەنوسی رۆژنامەنووسە 

کوردەکانە لەو ناوچەیەدا.

بەیاننامەکانی لیژنەی داکۆکی
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بۆیە ئیمــە لە لیژنــەی داکۆکی لــە ئازادی 
رۆژنامەنووســان  مافــی  و  رۆژنامەنووســی 
لەسەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان بە توندی 
ئیدانەی ئەم جۆرە مامەڵەو هەڵسوکەوتانە  لەگەڵ 
هەر رۆژنامەنووســێک دەکەین و بە پێشێلکاری بۆ 
یاسای رۆژنامەگەری عێراق وهەرێمی کوردستان 
و جیهانــی دەزانیــن .داواکاریــن لــە حکومەتی 
عێراقــی و الیەنە پەیونەدیدارەکان و ســەندیکای 
مافــی  ودەزگاکانــی  عێراقــی  رۆژنامەوســانی 
مرۆڤ بــێ دەنگ نەبن لەم جۆرە کارانە بەرامبەر 
باجــی  رۆژنامەنــووس  رۆژنامەنووســان.چیرت 

ملمالنێ سیاسیەکانی ئەو شارەنەدات.

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی 
رۆژنامەنووسان

سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان
هەولێر ١٥نیسانی ٢٠٢٠

*****
بەیاننامەی سێهەم

لیژنەی داکۆکی لە رۆژنامەنووسان لەسەر ئەو 
رەفتارەی دوێنێ لە شاری هەولێر بەرامبەر 

ژمارەیەک رۆژنامەنووس و دەزگای راگەیاندن 
کراوە روونکردنەوە دەدات

داکۆکی  لیژنەی  لەالیــەن  روونکردنەوەیەک 
لە ئازادی رۆژانامەنوسی و مافی رۆژنامەنووسان 
تایبەت بــە و بێڕێزیەی دوێنی بەرامبەر ژماریەک 

رۆژنامەنووس لەشاری هەولێر ئەنجامدراوە
دوێنێ بــەرواری ٢٣-٤-٢٠٢٠ بە مەبەســتی 
فەرامانگــەی  کــە  مەراســیمێک  روماڵکردنــی 
پەیوەندیەکانــی دەرەوە لە شــاری هەولێر رێکی 
خۆپارێــزی  ماســکی  بەخشــینی  بــۆ  خســتبوو 
لەالیەن رێکخراوێکەوە بۆ وەزارەتی تەندروســتی 
ســەربەدەزگاکانی  رۆژنامەنووســی  ،ژمارەیــەک 
لــە  یەکێــک  ئامادەدەبن.لەالیــەن  راگەیانــدن 
فەرمانبەرێکــی  کــە  مەڕاســیمەکە  رێکخەرانــی 

فەرمانگەی پەیوەندیەکانــی دەرەوەدەبێت هێرش 
دەکاتە ســەر رۆژنامەنووســەکان بەگشتی و پێیان 
دەڵێت«هەمووتــان بــە پــێ لەقە فــرێ دەدەمە 
دەرەوە« ئەمەش نیگەرانی رۆژنامەنووسەکانی لێ 

دەکەوێتەوە و بایکۆتی روماڵ کردنە کە دەکەن.
ئێمــە لەکاتێکدا جەخت لە رۆژنامەنووســان 
دەکەینــەوە کــە رەوچاوی پرنســیپ و یاســاکانی 
هــەر مەراســیم و دامەزراوەیەک یــان بۆنەیەک 
بکــەن کە رووماڵی بۆ دەکەن،بــەاڵم ئیدانەی ئەم 
جــۆرە رەفتــارو بێڕێزیانە دەکەین کــە بەرامبەر 
رۆژنامەنووســان بکرێت و بە پێشێلکردنی یاسای 
ژمــارە ٣٥ی رۆژنامەگەری هەرێمی کوردســتانی 
دەزانین ، داواکاریــن فەرمانگەی پەیوەندیەکانی 
دەرەوە بەدواداچوون بۆ ئەو کارە بکات و ســزای 
ئەنجــام دەری بدات.تاکــو هەموومــان پێکــەوە 

پرسیپەکانی ئازادی و دیموکراسی بپارێزین.

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژانامەنوسی و مافی 
رۆژنامەنووسان 

سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
هەولێر-٢٣-٤-٣٠٢٠

*****

بەیاننامەی چوارەم
بەیاننامەی لیژنەی داکۆکی لە ئازادی 

رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان تایبەت بە 
و توندوتیژیانەی روبەڕووی رۆژنامەنووسان بویەوە 

لە کاتی خۆپیشاندانەکان
لەچەند رۆژی رابــردودا بەهۆی گرژیەکانی 
شەقام و بڕیاری قەدەغەی هاتوچۆ بۆ خۆپارێزی 
لــە پەتــای کۆرۆنــا، رۆژنامەنوســان روبەڕووی 
چەندجۆرێکی پێشــێلکاری بونەتەوە کە هەموویان 
پێچەوانــەی ئــازادی رادەربڕین و یاســای ژمارە 
کوردســتانن.لەوانە،  ٣٥ی رۆژنامەگەری هەرێمی 
لە خۆپیشــاندانی هاواڵتیان لــە رۆژانی رابردوو 
لە شاری ســلێامنی و شــارو ناوچەکانی هەرێمی 
کوردستان ژمارەیەک لە رۆژنامەنووسان روبەڕووی 
گرتــن و لێدان و توندوتیــژی  بونەتەوە. رێگری و 
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جیاکاری لەنێــوان دەزگاکانی راگەیاندن دەکرێت 
بۆ روماڵی پرێــس کۆنفرانســەکان و ئەوزانیاریە 
پێویســتیانەی کــە دەزگا حکومــی و ژورەکانــی 
ئۆپراسیۆنی روبەڕوبونەوەی پەتای کۆرۆنا دەیدەن 
و پێویســتە بگوێزرێتــەوە بۆ هاواڵتیــان و مافی 
هەموو دەزگاکانــی راگەیاندنە بەشــداری بکەن. 
ســەرباری ئەمانەش جیاکاری کــردن و کەلوپەلی 
رۆژنامەنووســی شکاندن و دەستبەســەراگرتن و 
ســڕینەوەی میمۆری بوەتە نەریتی رۆژانەی هێزە 
ئەمنیــەکان بەرامبەر رۆژنامەنووســان. بۆیە ئێمە 
لەلیژنەی داکۆکی لەئازادی رۆژنامەنووسی و مافی 
رۆژنامەنووسان وێڕای ئەوەی داوا لەڕۆژنامەنوسان 
دەکەین بەئەرکی پیشەیی خۆیان هەسنت و ئیتیک 
و ئەخالقیاتــی کاری رۆژنامەنووســی بپارێزن و 
نەبنە بەشــێک لە خۆپیشــاندانەکان. ســەرکۆنەی 
ئەو رەفتارانە دەکەین بەرامبەر رۆژنامەنووســان 
و بەمەترسیەکی تری ئاســایش و لەمپەرلەبەردەم 
ئــازادی و دیموکراســی ئەم هەرێمــەی دەزانین. 
داواکارین هەرچی زوترە الیەنە پەیوەندیدارەکان 
ئاوڕێکی جدی لەم بارودۆخە بدەنەوەو لەمەزیاتر 
رۆژنامەنــووس قوربانی ملمالنــێ و ئاڵۆزیەکانی 

نەدات.
لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی 

رۆژنامەنووسان -سەندیکای رۆژنامەنووسانی 
کوردستان

هەولێر- ٣-٦-٢٠٢٠
*****

بەیاننامەی پێنجەم

بەیاننامەی لیژنەی داکۆکی لە ئازادی 
رۆژنامەنووسی ومافی رۆژنامەنووسان بەبۆنەی 
توشبوونی ژمارەیەک لەمیدیاکاران بە پەتای 

کۆرۆنا
کوردســتان  رۆژنامەنووســانی  ســەندیکای 
هــەر لەســەرەتای ســەرهەڵدانی پەتــای کۆڤید 
١٩، خەمــی رۆژنامەنووســان و پەرۆشــی خــۆی 

میدیــاکاران  و  رۆژنامەنــووس  پاراســتنی  بــۆ 
دەرخســت و بەهاوبەشــی نوســینگەی سەالمەی 
پیشەی فیدراســیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسان 
ویاداشــتی  رێنومایی  ژمارەیــەک  لەکوردســتان، 
باڵوکردەوە، سەرەڕای پێدانی رێنومای تەندروست 
بۆ چۆنیەتی خۆپارێزی رۆژنامەنووس لەتوشبوون 
بەم ڤایرۆســە و داوای لەدەزگاکانــی راگەیاندن 
کــرد کــە کەلوپەلــی خۆپارێــزی پێویســت بــۆ 
رۆژنامەنووســان دابین کەن. لەهەمان کاتیشــدا 
داوای لەوالیەنانە کرد وەک ژورەکانی ئۆپراسیۆنی 
روبەڕوبونەوەی پەتای کۆرۆناو ئەو شوێنانەی لەم 
ماوەیەدا پێویستە پرێس کۆنفرانس ببەسنت بۆ دانی 
زانیاریەکان بەدەزگاکانی راگەیاندن، کە پێویســتە 
پابەندی رێکارە تەندروستیەکان بن.بەاڵم مەخابن 
تەشــەنەکردنی پەتاکــەو ناچــاری رۆژنامەنووس 
بۆ دەست خســتنی زانیاری بۆ وەرگران، بوەهۆی 
تــوش بوونی ژمارەیــەک لە رۆژنامەنووســامنان 
،کە ئەمە جێــگای خەمبــاری و دڵتەنگیە بۆ ئێمە.

داوکاریــن لەخــوای گــەورە شــیفای خێــرا بــۆ 
رۆژنامەنووسامنان بنیرێت و ئەم پەتایەش لەسەر 
هاواڵتیان و هەرێمەکەمان ســوک کات. دوبارەش 
داواکارین رۆژنامەنووسان زیاتر پابەندی رێکارە 
خۆپارێزیــەکان بــن وســەالمەتی گیانــی خۆیان 
لەهەمووشت لە پێشرتبێت ،دەزگاکانی راگەیاندنیش 
بەهەمان شــێوە پەرۆشــی پارێزگاریکردن بن لە 
رۆژنامەنووســەکانیان  و دابیــن کردنی کەلوپەل 
و گرتنەبــەری رێــکاری توندتــر بۆ پاراســتنیان. 
گیان  لەبەرپاراستنی  داوادەکەین  لەهەمانکاتیشدا 
و ســەالمەتی هەمووالیەک پەتای کۆرۆنا تێکەڵ بە 

سیاسەت و حیزبایەتی نەکرێت.

لیژنەی داکۆکی لەئازادی رۆژنامەنووسی و مافی 
رۆژنامەنووسان

سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
هەولێر ٢٠٢٠/٦/٢٧
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ڕێنومایی ژمارە ١

ئاگاداریەک لەلیژنەی داکۆکی لە رۆژنامەنووسان 
بۆ تەواوی رۆژنامەنووسان لەهەرێمی کوردستان

دوای دەرچوونی ئەو بڕیارەی قەدەغەکردنی 
هاتوچــۆی نێوان شــارەکان و ئامــاژە نەکردن بە 
هاتوچۆی رۆژنامەنووســان لە نێوان شــارەکاندا 
،بەڕێز کاک ئازاد حەمەدەمین نەقیبی سەندیکای 
بــە  پەیوەنــدی  کوردســتان  رۆژنامەنووســانی 
وەزارەتــی ناوخۆوە کرد بۆ ئاســانکاری هاتوچۆی 
رۆژنامەنووســان لە نێــوان شــار و پارێزگاکاندا 
و هەوڵــی بــەردەوام هەیــە بۆ ئیستیســنا کردنی 
رۆژنامەنووس لــەو بڕیارە ، تاکو ئەوئیستیســنایە 
دەکرێت رێــکاری هاتوچۆی رۆژنامەنووســان بۆ 

شارو پارێزگاکان بەم شێوە دەبێت:
١-هــەر رۆژنامەنووســێک دەیەوێت بــۆ روماڵ و 
کارێکی رۆژنامەنووسی سەردانی پارێزگاو شارێک 
بکات پەیوەنــدی بە پارێزگاری ئــەو پارێزگایەوە 
بکات ،ئەوان لیژنەیەکــی تایبەتیان داناوە بۆ ئەو 

کارە
٢- ئەگــەر ئــەو لیژنەیە لە پارێــزگا رازی نەبوون 
رۆژنامەنووســەکە ســەردانی ئەو پارێزگایە بکات 
رۆژنامەنووس دەتوانێت پەیوەندی بە ســەندیکای 
رۆژنامەنووسانەوە بکات تاکو سەندیکا ئاسانکاری 

بۆ بکات .

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی 
رۆژنامەنووسان

هەولێر ١٢-٣-٢٠٢٠
*****

ڕێنومایی ژمارە ٢
ئاگاداریەک لە لیژنەی داکۆکی لە رۆژنامەننوسان 
بۆ تەواوی دەزگاکانی راگەیاندن و رۆژنامەنووسان

دەزگاکانــی  و  ئازیــزەکان  رۆژنامەنووســە 
راگەیانــدن ,وەک دەزانیــن ئەم پەتا کوشــندەیە 
بەرۆکــی هەمووانی گرتوەو کەســێک نیە بتوانێت 
خــۆی بــەدەر بگرێــت تەنهــا بــە خۆپارێزی و 
پابەنــد بوون بە رێنامیە تەندروســتیەکان نەبێت . 
رۆژنامەنووسان زیاتر رەنگە لەهەر پیشەیەکی تر 
لەدەرەوە بن و بەرکەوتەیان هەبێت بە کەســان و 
شــوێنە جۆراوجۆرەکان بۆیە پاراستنی سەالمەتی 
خــۆی لــە پێــش هەمــوو کارەکانەوەیــە و بۆیە 

داواکارین پابەندی ئەم رێنامیانە بن :
١- بەرپرسانە مامەڵە لەگەڵ هەواڵ و زانیاریەکان 
بکەن و لە نێوان هۆشــیارکردنەوە ترســاندندا بە 

وریایەوە مامەڵە لەگەڵ زانیاریەکان بکەن.
٢-لەکاتــی روومــاڵ کــردن و لێــدوان وەرگرتن 
کەلوپەلی ســەالمەتی وخۆپارێزی پێویست بەکار 
بهێنــن جونکە ژیانــی رۆژنامەنووســان گرنگرتە 

لەکارەکەیان.
٣-بــەردەوام زانیاریەکانــی وەزارەتــی ناوخــۆو 

تەندروستی بگوازنەوە بۆ وەرگران.
٤- دەزگاکانــی راگەیانــدن لەخەمــی پاراســتنی 
ســەالمەتی رۆژنامەنووســان بن و هەوڵ بدرێت 
کەلوپەلی پێویستی سەالمەتی و رێنامیی پێویستیان 
بۆ چۆنیەتی خۆپاریزی بۆ دابین بکرێت و لەکاتی 
روماڵ کردنــدا و رۆژنامەنووس نەکرێتە قوربانی 

بەهۆی ناردنیان بۆ شوێنە مەترسیدارەکان.

رێنوماییەکانی لیژنەی داکۆکی
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٥- ورد بن لــە باڵوکردنەوەی داتــاو زانیاریەکان 
وهەوڵی گەورەکــردن و باڵوکردنەوەی ئەو هەواڵ 
و وێنانــە نەدرێت کــە پێچەوانــەی ئیتیکی کاری 
رۆژنامەنووسین و کاریگەری نەرێنی دەکەنە سەر 

سایکۆلۆژیای جەماوەر.
ســەندیکای  کــە  دەکەینــەوە  دڵنیاتــان 
رۆژنامەنووســان و لیژنــەی داکۆکــی بــەردەوام 
لەســەر خەتن لەگەڵتان بۆ هەرکارێکی پێویســت 
لەم ماوەیەداو ئاگادارکردنەوەتان بە رینامی نویی 

پێویست .
بە هیوای سەالمەتی بۆ هەمووان

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی ومافی 
رۆژانمەنوسان

هەولێر ١٢-٣-٢٠٢٠
*****

ڕێنومایی ژمارە ٣

ڕێنمای پێویست بۆ سەالمەتی پیشەیی 
رۆژنامەنووسان لەالیەن نوسینگەی سەالمەتی 
پیشەی و لیژنەی داکۆکی لە رۆژنامەنووسان

رۆژنامەنووســانی ئازیــز بۆ ســەالمەتی و 
تەندروستی خۆت باشرتە پابەندی ئەم رێنامیانەی 

خوارەوە بیت:
١-پێش هەموو شتێک دانانی پالنی کارەکەت پێش 
چوون ،بزانیــت چیت پێویســتە، ژینگەکە چ جۆرە 

ژینگەیەکە : مەترسیدارە، توندتویژیە .....هتد
٢-جانتای پێداویستی ســەرەتایی پزیشکی دەبێت 
هــەر رۆژنامەنووســێک یان تیمێک کــە دەچن بۆ 
روماڵ کردن پێیان بێت ئەگەر نیانە دەبێت دەزگای 

راگەیاندنەکە بۆیان دابین بکات
٣-پێداویستیەکانی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی کۆرۆنا 
وەک: دەســت کێش، مادەی پاکژکــەرەوە، کەمامە 

.بەرگی خۆپارێزی،کاڵو   و پێداویستیەکانی تر
٤-هەڵگری هەموو پێناســەکان کە دەری خات تۆ 

رۆژنامەنووســی وەک پێناسی ســەندیکا ،پێناسی 
دەزگا راگەیاندنەکە ،پێناســی فیدراســیۆن ئەگەر 

هەبێت
٥-لەکاتــی چــوون بۆڕومــاڵ یــان هەرکاریکــی 
دەزگا  ئۆتۆمبیلــی  پێویســتە  رۆژنامەنووســی 
کەســی  ئۆتۆمۆبیلــی  یــان  راگەیاندنەکــە 
رۆژنامەنووسەکە خۆی بەکاربهێنێت دوور کەوێتەوە 
لــە بەکارهێنانی ئۆتۆمۆبیلی گشــتی و گەورە وەک 

پاس ...هتد
٦-پێویســتە لەکاتی سەفەرکردن جلو بەرگی گشتی 
بپۆشــێت تەنها کاتــی روماڵ کــردن لۆگۆو جل و 

بەرگی رۆژنامەنووسیەکەی لەبەربکات
٧-ڕێز لەیاســاو داب و نەریتــی کۆمەڵگەو ئاینی 

بگرێت لەهەموو جێگایەک
هەرکارێکــی  یــان  کــردن  رومــاڵ  ٨-لەکاتــی 
ئیتیکــی  یاســاو  رەچــاوی  رۆژنامەنووســی 
رۆژنامەنووســی بکەن و رێنامیەکانــی وەزارەتی 
ناوخــۆ بە هەنــد وەربگــرن لەهەر شــوێن هەن 
تاکــو  بــە دەزگا ئەمنیــەکان  بناســێنن  خۆتــان 
بتانپارێزن،لەهەندێک بارودۆخی ناوچە جێناکۆکان 
نەبێت کە رەنگە خۆ ناســاندن کێشە دروست بکات 

بۆ رۆژنامەنووسەکە
٩-کەلو پەلی راگەیاندنەکەت بەردەوام پاک و خاوێن 
رابگرەو مــادەی پاکژکــەرەوە بەکاربهێنە بۆ پاک 
کردنەوەیان لەدوای چونــت بۆ هەر قەرەباڵغیەک 

یان بەکارهینانی لەالیەن رۆژنامەنووسانی ترەوە
پێداویستیەکانی  هەموو  رۆژنامەنووس  ١٠-دەبێت 
رومــاڵ کــردن لەگــەڵ خــۆی بەرێــت لەکاتــی 
ســەفەرکردن وەک جانتای پیداویستیەکان و الیت 
و خواردن بەشی ٤٨ کاتژمێروبەتایبەت لەم کاتەدا 

دوورکەوێتەوە لە خواردنی دەرەوە
١١-تا بکرێت خۆی بپاریزێت لە شــوێنی قەرەباڵغ 

و کۆبونەوەکان
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١٢-بــۆ هەر شــوێن ســەفەردەکەن یــان دەچن 
بــۆ روماڵ دەبێت شــارەزابن بە شــوێنە ئەمنی و 
تەندورســتیەکانی ئەو جێگایە بۆ ئــەوەی لەکاتی 
پێویســتدا ئاســان پەنایان بۆ بەرن و نیشــتەجێ 
بوون و مانەوە لە هەر جێگایەک دەبێت لە شوێنی 

پارێزراوی ئەمنی  وتەندروستی بێت.
لەگەڵ هیوای ســەالمەتی بــۆ هەموو الیەک 
لیژنەی داکۆکی و نوســینگەی ســەالمەی پیشەیی 
لەسەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان بەردەوام 

لەگەڵتان دەبێت بۆ هەر رێنامیەکی ترو پێویست
لیژنەی داکۆکی  ونوسینگەی سەالمەی پیشەیی

ئەنجومەنی سەندیکای رۆژنامەنووسانی 
کوردستان-   هەولێر-٤-٣-٢٠٢٠

*****

ڕێنومایی ژمارە ٤
داواکاری لیژنەی داکۆکی و نوسینگەی سەالمەی 
پیشەیی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان  
بۆ لیژنەی بااڵی رووبەروبونەوەی کۆرۆنا  و الیەنە 

پەیوەندیدارەکان

وەک دەزانین هەموو رێوشــوێنێک لە واڵتدا 
گیراوەتە بــەر بۆ کەم کردنــەوەی قەرەباڵغیەکان 
،بەاڵم هێشــتا کۆنگــرە رۆژنامەوانــی و لێدوانی 
بەرپرســان و الیەنــە پەیوەندیــدارەکان تایبــەت  
بەم بارودۆخەوە شــوێنیکە بۆ کۆبونەوەی سەدان 
رۆژنامەنوس رۆژانە ،یــان چەند جار لە رٶژێکدا 
لەهەمــوو شــارو پارێزگاکاندا،کەئەمەش بۆخۆی 
جۆرێکــە لــە قەرەباڵغــی و مەترســیە بــۆ ســەر 
تەندروستی رۆژنامەنوسان.بۆیە لە پێناو پاراستنی 
سەالمەتی رۆژنامەنوس و بەدوورگرتنی لەمەترسی 
ئەم پەتــا کوشــندەیە، داواکارین هەمــوو الیەنە 
پەیوەندیدارەکان کە رۆژانە کۆنگرەی رۆژنامەنوسی 
دەگرن و لێدوان دەدەن هەوڵ بدەن رێگەیەکی تر 

بگرنە بەر بۆ گواستنەوەی زانیاریەکان :

رۆژنامەوانیــەکان  کۆنگــرە  ١-دەکرێــت  

بەشــێوەی ئۆن الین  ئەنجــام بدرێت ولینکەکەی 

بدرێت بە هەموو رۆژنامەنووســەکان بە یەکسانی 

و بــێ جیاوازی  یاخــوود هــەر رێگەیەکی تر کە 

رۆژنامەنووســان ســەالمەت بن و لەهەمان کاتدا  

هیــچ دەزگایــەک بــێ بــەش نەبێت لــە زانیاری  

ولێدوانەکان.

٢-ئەو شوێنانەی کە مەترسیان زۆرە بۆ توش 

بوون بە کۆرۆنا لەناو هەرێم یان لەدەرەوەی هەرێم  

دەزگاکانی  راگەیاندن ئاگاداری رۆژنامەنووســان 

بکەن کە سەردانی ئەو ناوچانە نەکەن

بــدەن  هــەوڵ  راگەیانــدن  ٣-دەزگاکانــی 

کەمرتین رۆژنامەنووس بنێرن بۆ رووماڵ و کۆنگرە 

رۆژنامەوانیەکان بۆ کەم کردنەوەی قەرەباڵغیەکان 

و لەگــەڵ  دابیــن کردنــی تــەواوی کەلوپەلــی 

خۆپاراســنت وەک کەمامەو مــادەی پاکژکەرەوەو 

دەست کێش  وجل و بەرگی پێویست.....هتد  .

٤-کەم کردنەوەی کۆنگــرە رۆژنامەوانیەکان 

تەنها لە کاتی زۆر پێویستدا نەبێت
بە هیوای ئەوەی  هەموان سەالمەت بین 

لەم پەتایە
لیژنەی داکۆکی لە رۆژنامەنووسان و نوسینگەی 

سەالمەی پیشەیی
سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان

هەولێر ١٤-٣-٢٠٢٠

*****
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لەگــەڵ ئــەوەی لەماوەی ســااڵنی 
رابردودا خۆرئاوای کوردستان ژینگەیەکی 
نالەبــارو مەترســیداربوە بــۆ کارکردنــی 
رۆژنامەنوســان بەتایبەتی رۆژنامەنوســە 
کوردەکان،لە پێناو روماڵ کردن وگەیاندنی 
و  داوە  زۆریــان  قوربانــی  راســتیەکان 
روبەرووی چەندین توندوتیژی  وپێشێلکاری 
بونەتەوە، وەک ســەرباز لەبەرەی جەنگدا 
بــوون لەگــەڵ داعــش و هێزەکانــی تر. 
بەداخەوە بەرواری ١٠ ئایاری ٢٠٢٠ بڕیاری 
بۆ  رۆژنامەنوســی  کاری  قەدەغەکردنــی 
ماوەی ٢ مانگ بۆ رۆژنامەنووس  ›ڤیڤیان 
فەتاح‹  پەیامنێری تــۆڕی میدیای روداو 
دەردەچێت لەالیەن نوسینگەی راگەیاندنی 
لەباکوری  بەڕێوەبەرایەتی خۆسەر  سەربە 
رۆژهەاڵتــی ســوریا. ئێمە لەســەندیکای 
رۆژنامەنوسانی کوردستان هەروەکو چۆن 
لەماوەی رابردودا بەردەوام بەدواداچومنان 
بۆ ئەو پێشــێلکاریانە کردوە کە روبەڕووی 

رۆژنامەنووســە کــوردەکان بوەتەوە  لەو 

ناوچەیەداو لە راپۆرتی ســاڵی رابردومان 

پاشــکۆی تایبەمتــان بــە قوربنایەکانــی 

دەرکــردوە.  کــوردەکان  رۆژنامەنووســە 

ئیــدارەی خۆســەری  لــە  ئێســتاش داوا 

باکوری رۆژهەاڵتی ســوریا  دەکەین بەم 

بڕیارەیــدا بچێتــەوە و هەڵوەشــاندنی بۆ 

بکات،چونکە پێچەوانەی بنەماکانی ئازادی 

رادەربڕین و پێــک هێنانی کۆمەڵگەیەکی 

دیموکراسیەوهەرچی زوترە مافی کارکردن 

بۆ رۆژنامەنووسی ناوبراو بگێڕدرێتەوە.

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنوسی و 
مافی رۆژنامەنووسان

سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان
١٢ ی ئایارای ٢٠٢٠-هەولێر

دواکاریيەکانی لیژنەی داکۆکی

داواکاری ژمارە ١
داواکاریيەک لە لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنوسی و مافی 

رۆژنامەنوسان بە بۆنەی قەدەغەکردنی کارکردنی 
رۆژنامەنووس ›ڤیڤیان فەتاح‹
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روونکردنەوەی ژمارە ١
روونکردنەوەکانی لیژنەی داکۆکی روونکردنەوەیەک لە لیژنەی 

داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان بەبۆنەی 
دەتسگیرکردنی ›هێمن مامەند‹

دوێنێ شەوی رابردوو ، بەرواری ٢٠٢٠/٣/٢٤ هێزێکی ئەمنی لەشاری 

هەولێر دەچنە سەر ماڵی رۆژنامەنووس ›هێمن مامەند‹ و دەستگیری 

دەکەن.ئێمە ئاگاداری هەموو الیەک دەکەین کەوەک لیژنەی داکۆکی 

لەگەڵ  مامەڵەکردنە  و  هەڵسوکەوت  شێوازە  ئەو  رۆژنامەنووسان  لە 

رۆژنامەنووس پێشێلکاریەو پێچەوانەی یاسای رۆژنامەگەری ژمارە ٣٥ 

ی ساڵی ٢٠٠٧ هەرێمی کوردستانە.

رۆژنامەگەری  یاساکانی  پابەندی  الیەک  هەموو  لە  داواکارین  بۆیە 

و  دیموکراسی  و  رۆژنامەگەری  ئازادی  کردنی  فەراهەم  پێناو  لە  بن 

ژیانێکی ئارام بۆ هەرێمی کوردستان.هەرچی زوترە داوای ئازادکردن 

بۆ رۆژنامەنووس ›هیمن مامەند« دەکەین.

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان
سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان

هەولێر ٢٠٢٠/٣/٢٥

ڕوونکردنەوەکانی لیژنەی داکۆکی
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روونکردنەوەی ژمارە ٢
ڕوونکردنەوەیک لە  لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان 

لەسەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان

و  مامۆستایان  لە  ژمارەیەک  خۆپیشاندانی  لەکاتی    ١٦-٥-٢٠٢٠ بەرواری  ئەمرۆ 

رۆژنامەنووسانیان  لە  ژمارەیەک  پۆلیس  هێزەکانی  دهۆک  پاریزگای  فەرمانبەرانی 

هیج  بێ  بە  گرت  رۆژنامەوانیەکانیاندا  پێداویستیە  بەسەر  دەستیان  دەستگیرکردو 

پاساوێکی یاسایی.کەئەمە بە پێشێلکردنی یاسای ژمارەی ٣٥ ی رۆژنامەگەری ساڵی ٢٠٠٧ 

رۆژنامەنووس  بەندکردنی  یاخوود  راگرتن  لە  رێگرە  کە  دادەنرێت،  کوردستان  هەرێمی 

لەکاتی جێ بەجێ کردنی کاری رۆژنامەنووسیدا. پاش چەندین هەوڵی دڵسۆزانەی لقی 

دهۆکی سەندیکای رۆژنامەنووسان بۆ ئازادکردنیان، کەچی بەرپرسانی بنکەی پۆلیسی 

›نزارکێ‹ رەتی بەشداری پارێزەری سەندیکای رۆژنامەنووسانی  کردوە لە ئامادەبوون 

لە لێکۆڵینەوە لە گەڵ ٣ لە رۆژنامەنووسە دەست بەسەرەکان ، وە نەیانهێشتوە نوێنەری 

سەندیکای رۆژنامەنووسان بچێتە ناو بنکەی پۆلیسەوە. ئەمە بە هەڵسوکەوتێکی نایاسایی 

ئەژماردەکرێت.لەبەر ئەوە داوا لە الیەنە بەرپرسەکانی دهۆک دەکەین  بەزوترین کات 

بۆ  رۆژنامەنووسیەکانیان  پێداویستیە  و  ئازادبکەن  دەستبەسەرەکان  رۆژنامەنووسە  

بگێڕنەوە .

نوێنەری  لەگەڵ  نابەرپرسانە  هەڵسوکەوتی  و  رۆژنامەنووسان  دەستگیرکردنی  دوبارە 

سەندیکای دهۆک ئیدانەدەکەین.

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان-سەندیکای 
رۆژنامەنووسانی کوردستان

هەولێر ١٦-٥-٢٠٢٠
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سەندیکاى رۆژنامەنووسانى کوردستان
ڕاپۆرتى پێشێلکارى لیژنەى داکۆکى لە ئازادى رۆژنامەنووسى و 
مافى رۆژنامەنووسان لە کوردستان )2020/7/1 –2020/12/31( 

ڕاپۆرتى پێشێلکارى ژمارە 26

پێشەکی

کاری  لەرۆژنامەنووســان و  داکۆکی  لیژنەی 

رۆژنامەنووسی وەک ئۆرگانێکی گرنگی سەندیکای 

رۆژنامەنووسانی کوردســتان، بەردەوام چاودێری 

و بەداواداچــوون  بــۆ پێشــێلکاریەرکانی دژ بــە 

میدیاییەکان  ئۆرگانــە  دەزگاو  رۆژنامەنووســا ن و 

دەکات ، پیشــەییانە داکۆکی لەو کێشــەو کەیسانە 

دەکات کە روودەدەن و بەدواداچوونیان بۆدەکات، 

بــەردەوام لەگەڵ الیەنە بەرپرســەکان لەتەماس و 

پەیوەنــدی دایــە بــۆ رێگــڕی و کەمکردنــەوەی 

پێشێلکاریەکان و بەرگریکردن لە رۆژنامەنووسان و 

ئازادی کاری میدیایی.

 هەر شەش مانگ جارێکیش ئەو پێشێلکارییانە 

دەکاتــە راپۆرت و بەمەبەســتی چارەســەر الیەنە 

پەیوەندارەکانی لێ ئاگاداردەکاتەوە، ئەم راپۆرتەی 

بەردەســتتان راپۆرتــی ژمــارە 26ـــە، بەداخەوە 

ئامــاژەو داتاکانــی ناو ئــەم راپۆرتــەش جێگای 

دڵەڕاوکــێ و هەڵوەستەلەســەر کردنــن، لەجیاتی 

ئەوەی پێشــێلکاریەکان کەم ببنــەوە زیاتر بوون  و 

جۆرو شێوازەکانیشیان مەترسیدارتر بووە.

دیارو ئاشــکرایە هەر کاتێ کێشــەی سیاسی  

ئابــووری کۆمەاڵیەتــی لەنــاو کۆمەڵــگا زیاتــر 

دەبــن، ئازادی رۆژنامەوانی بەرتەســکرت دەبێت و 

پێشێلکاریەکان هەڵدەکشێن، بەتایبەتی ئەو کاتانەی 

خۆپیشــاندان و گردبوونــەوەو نارەزایەتــی خەڵک 

زیاتر دەبێــت، رێگریەکان زیاتــر دەبن، بەوەش 

پێشێڵکاریەکان زیاد دەبن و توندتیژ تر دەبن.

ئەوەی لەم شــەش مانگەی کۆتایی ئەم ساڵ 

تێبینی دەکرێت فراوان بوونی میدیای ئەلکرتۆنی و 

سۆســیال میدیایە، كە تێکەڵییەکــی لە نێوان کاری 

میدیــاو بووچوونــی تایبەتی درووســت کردووە، 

بەوەش هەم دیاریکرنی پێشــێلکاری ئەستەم بووە، 

هەمیش جۆرەها کەیس لەژێر ئەو ناونیشانەو بەدەر 

لەیاســای 35ی کاری رۆژنامەگەری  جوڵێندراوە، 

لەبەر ئەوەی تاکو ئێســتا ئەو میدیای ئەلیكرتۆنی 

بەیاســایەکی تایبەت  رێکنەخراوە، بۆیە بە یاسای 

دیکە هەڵســوکەوت لەگەل ئەو کەیسانە دەکرێت، 

هەروەهــا زۆربوونی ســایت و ماڵپــەرە تایبەتی و 

کەســایەتیەکانیش كاریگەری نێگەتیفی لە هەمبەر 

ئەو دۆخە دروســت کردووە، بۆیە زۆرجار لە نێوان 
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ئازادی رادەربڕین و پێشــێلکاری بابەتەکان تێکەڵ 

دەبن، بۆیە لــە هاوێركردنی بابەتــەکان لە نێوان 

ئازادی  را دەڕبڕینی تاکەکەسی و پێشێلکاری قورس 

دەبێت.

کاری  لــە  ســەرەکی  گرفتــی  هەروەهــا 

رۆژنامەنووســی لەكاتی دروســتبوونی كێشە کار 

نەکردنــی دەزگا پەیوەندیدارەکانــە بــە یاســای 

٣٥ی کاری رۆژنامەنووســی و بەستنەوەی کەیسی 

رۆژنامەنووســی،  بــەکاری  تایبەتــی  سیاســی و 

کەئەمــەش کاری لیژنەی داکۆکــی  ئالۆز کردووە، 

بۆیــە دووبــارە بەپێویســتی دەزانیــن دووپاتــی 

بکەینــەوە کــە دەبــێ دادگاو دەزگا ئەمنیــەکان 

پابەنــدی رێــکارو ماددەکانــی یاســای ٣٥ بن و 

لەکاتی بوونی کێشەی رۆژنامەنووسان تەنها بەپێ 

رێکارەکانی ئەو یاسایە کار بکەن، لێرەشدا دووبارە 

داوا رۆژنامەنووســانیدەکەین پابەندنــی ئیتنیکی 

رۆژنامەنووسی بن کاری سیاسی و تایبەتی تێکەڵ 

بە کاری میدیای نەکەن، پرۆفیشنااڵنە کاری میدیای 

خۆیــان بکەن، لە کۆتایــدا دووپاتی دەکەینەوە کە 

لیژنەی داکۆکی داکۆککاری رۆژنامەنووسان کاری 

رۆژنامەنووسی دەبێت.
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دەستگیرکردن....................................)22( حاڵەت
رێگەنەدان بە رووماڵ...................)10( حاڵەت
هێرش و سوکایەتی......................)12( حاڵەت
لێدان......................................................)3( حاڵەت
داخستنی نوسینگەو کەناڵ.......)3( حاڵەت
هەڕەشە................................................)1( حاڵەت

بەشی یەكەم
جۆرەكانی پێشێلكاری
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بەشی دووەم
ئاماری پیشێلکاریەکانی راپۆرتی ژمارە 26

خشتەى یەکەم: ئاماری پێشێلکاری راپۆرتی 26

کۆى ژمارەى ئەو دەزگا و رۆژنامەنووسانەى حاڵەت
پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە

51115
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خشتەى سێیەم: ئاماری پێشێلکاری بە پێی پارێزگا راپۆرتی 26

خشتەى چوارەم: ئاماری پێشێلکارییەکان بە پێی رەگەز راپۆرتی 26

نەجەفبەغدا هەڵەبجەكەركووكدهۆكسلێمانیهەولێرشوێن

ژمارەی 
142039011پێشێلكاری

مێنێرپێشێلكاری بەپێی رەگەز

1105ژمارەی پێشێلكاری

خشتەى دووەم: جۆرەکانى پێشێلکاری راپۆرتی 26

ژمارەى ئەو دەزگا و رۆژنامەنووسانەى حاڵەتجۆری پێشیلکاریز
پێشێلکارییان بەرامبەر کراوە

2248دەستگیرکردن1
1032ڕێگەنەدان بە رووماڵ2
1227هێرش و سووکایەتی3
34لێدان4
33داخستنی نوسینگەو کەناڵ  5
11هەڕەشە6

51115كۆی گشتی



53 )25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(

دەستگیرکردن )22( حاڵەت

ناوی ز
پیشەی رەگەزرۆژنامەنووس

رۆژنامەنووسی
دەزگای 
راگەیاندن

بەرواری 
پێشێلکاری

شوێنی 
جۆری پێشێلکاریپێشێلکاری

1

سۆران کامەران

نەوزاد  محەمەد 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر 

كوردستان 

24

كەركووك2020-8-2

 لەکاتی روماڵکردنی 
کێشەی گوندی  حەفتە 

غار لە  پارێزگای 
كەركووك لەالیەن 

هێزەکانی فیدراڵەوە 
هیرش دەکرێتە 

سەر کۆی تیمەکانی 
کەناڵە کوردییەکان 
و لەناویاندا ئەمانە 
دەستگیردەکرێن و 

کامێراو کەلوپەلەکەیان 
دەشکێرنێت دواتر ئازاد 

دەکرێن 

ئاسۆ ئەحمەد

عەلی بەغدادی 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر 
ئێن ئار تی 

2
ئەحمەد سەعید  

مەریوان رەمەزان گولی 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر 
دهۆک - زاخۆ 1-8-2020ئێن ئار تی 

لە  بازگەی  باتیڤا لە 
زاخۆ ماوەی ٢ کاتژمێر 

دەستگیردەکرێن و 
دەست بەسەر کەلوپەلە 

رۆژنامەوانیەکەیان 
دەگیرێت و دواتر ئازاد 

دەکرێن 

هەولێر 12-8-2020ئێن ئار تی وێنەگرنێرمحەمەد خەلیل  شوانی3

 لەکاتی روماڵی 
خۆپیشاندانەکان 

دەستگیردەکرێت و 
دەست بەسەر کەلوپەلە 

رۆژنامەوانیەکەی 
دەگیرێت  و دوای 

ماوەیەک ئازاددەکرێت 

4

خالید محمد

هەژار رشید

ئەحمەد سەیفەدین

نێر

نێر

نێر

پەیامنێر

پەیامنێر

وێنەگر  

هەولێر -کۆیە  12-8-2020ئێن ئار تی 

لەکاتی ئامادەکردنی 
راستەوخۆیەک لە 

شاری کۆیە لەالیەن 
هێزێکی چەکدارەوە  

دەستگیردەکرێن و 
رەوانەی ئاسایشی 

شاری کۆیە دەکرێن 
و دوای  ٤ کاتژمێر 

لەدەستگیرکردن 
ئازاددەکرێن 

 



)25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(54

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

5
محەمەد عامر بەشیر

گۆران عەبدولخالق 

نێر

-نێر

پەیامنێر 

وێنەگر 
هەولێر 12-8-2020ئێن ئار تی

لەکاتی روماڵ 
و گواستنەوەی 

راستەوخۆیەک  لەسەر 
خۆپیشاندان ،لەالیەن 
٢ ئۆتۆمبیلەوە کە پێک 
هاتبوون لە پۆلیس  و 

چاالکوانە مەدەنییەکان 
هێرش دەکرێتە سەریان 

و تەواوی کەلوپەلە 
رۆژنامەوانیەکەیان  

دەستی بەسەردا 
دەگیرێت و 

تاماوەیەک خۆشیان 
دەستگیردەکرێن و دواتر 

ئازاددەکرین 

نێررێناس ساڵح  کەریم 6
کارمەندی 

رادیۆی دەنگ 

ڕادیۆی 

دەنگ 
سلێامنی-کەالر  2020-8-13

له كاىت ئاماده كردىن 
راپرسیه ك بۆ رادیۆی 

ده نگ له الیه ن 
مه فره زه یه ىك ئاسایشه وه  

له  ناو بازاڕى كه الر بۆ 
ماوه یه ك ده ستبه سه ر 

ده كرێت، مه فره زه كه  به  
زۆر ئه و كارمه نده  به ره و 

بنكه ى ئاسایش راپێچ 
ده كات و بۆ ماوه یه كیش 

ده ست به سه ر باج و 
مۆبایل و كه ره سته كاىن 

دا ده گرن، پاشان بەمەرج 
ئازاد دەکرێت 

7
ئەحمەد زاخۆیی 

نیهاد ئۆرەماری

نێر 

نێر

پەیامنێر

پەیامنێر  
دهۆک20-8-2020ئێن ئار تی

لەکاتی چوون 
بۆ رووماڵكردنی 

خۆپیشاندانی 
هاوواڵتیان چوونەتە 
دەروازەی ئیرباهیم 

خەلیل، بەاڵم لەالیەن 
هێزە ئەمنییەكانەوە 

رێگرییان لێكدەکرێت و 
دەستگیردەکرێن دواتر 

ئازاد دەکرێن 
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پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

نێرشوان عادل8
بەڕێوەبەری 

هەوڵ  
سلێامنی 2-9-2020ئێن ئار تی

لەناو دەزگای ئین 
ئار تی بەشێوەیەکی 

نەشیاو بە بڕیاری 
دادگا دەستگیردەکرێت 
و بەکەفالەتی ٤ ملیۆن 

ئازاددەکرێت 

14-9-2020پەیامپەیامنێر نێروشیار محەمەد 9
سلێامنی-

پێنجوین  

بۆروماڵی خۆپیشاندانی 
شۆفێرانی مەرزی 

باشامخ لەالیەن 
هێزە ئەمنیەکانەوە 

دەستگیردەکرێت دوای 
دەستبەسەرکردنیان 
و دەستگرتن بەسەر 

کەلوپەلەکانیاندا، 
دوای کاتژمێرێک ئازاد 

دەکرێت و ناچاردەکرێت 
سنوورەکە بەجێبهێڵێت

10
سەیف ئەنوەر

ئەیاد حەمەساڵح

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
كەركووك23-9-2020سپێدە

لەکاتی روماڵ کردنی 
گردبونەوەی ئەو 

هاواڵتیانەی خانوەکانیان 
روخێرناون لەالیەن لیوای 

٦١ دەستگیردەکرێن بۆ 
ماوی نیوکاتژمێر و دەست 

بەسەر کەلوپەلەکەیاندا 
دەگیرێت ودواتر ئازاد 
دەکرێن بەومەرجەی 

هەرچی وێنەیان گرتوە 
بیسڕنەوە 

سلێامنی26-9-2020فریلەنس رۆژنامەنووسنێربەهرۆز جەعفر11

لەسەرسکااڵی سەرۆک 
کۆماری عێراق 

،د.بەرهەم ساڵح و بە 
تۆمەتی ناوزراندن بۆ 

ماوەی یەک هەفتە 
دەست بەسەردەکرێت بە 
فەرمانی دادوەرو دواتر 
بەکەفالەت ئازاددەکرێت

هەولێر 7-10-2020ئاوێنە پەیامنێرنێرشێروان شێروانی12

لەسەر بابەتێک لەالیەن 
دادگاوە دەستگیرکراوە 
،کە تائێستا روون نییە 

کەیسەکەی رۆژنامەوانییە 
یان نا ؟  



)25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(56

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

13
هەڵکەوت عەزیز

خەتاب عەجمی

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
بەغداد2020/10/17رووداو

لەکاتی روماڵکردنی 
سوتاندنی بارەگای پارتی 

دیموکراتی کوردستان 
لەالیەن هێزەکانی 
حەشدی شەعبیەوە 

لەالیەن هیزێکی 
ئەمنیەوە هێرش دەکرێتە 
سەریان و لێیان دەدرێت 

و چەند کاتژمیرێک 
دەستگیردەکرێن و دواتر 

ئازاد دەکرێن 

14

ئێن ئار تیپەیامنێرنێرعەبدۆ حوسێن 

هەولێر2020/11/13

لەکاتی روماڵکردنی 
نارەزایی الدانی 

مامۆستایەکی ئاینی 
لەالیەن هێزێکی ئەمنیەوە 

دەستگیردەکرێن ودواتر 
هەمان رۆژ ئازاددەکرێن 

سپێدەپەیامنێرنێر یونس حەمەد

پەیامپەیامنێرنێرئازاد ئۆمەراوەیی

15

کارزان تاریق 

چێنەر ئەحمەد

گۆران لوقامن 

محەمەد حەسەن 

نێر

نێر

نێر

نێر 

پەیامنێر 
وێنەگر 
وێنەگر

وێنەگر 

سلێامنی2020/12/3ئێن ئار تی

لەکاتی روماڵی 
خۆپیشاندانی هاواڵتیان 
و فەرامنبەران لەشاری 

سلێامنی بۆ داوای 
موچەکانیان ،لەالیەن 

هێزێکی ئەمنیەوە 
دەستگیردەکرێن و دواتر 

ئازاد دەکرین 

16

پەیامنێرنێرمحەمەد مەحموود
ڕادیۆی 

دەنگ 

2020/12/11

سلێامنی-

ئیدارەی 

گەرمیان

لەکاتی روماڵی 
خۆپیشاندانەکانی 

هاواڵتیان و موچەخۆرانی  
شاری کەالر ،لەالیەن 

هێزە ئەمنیەکانەوە 
رێگریان لێدەکرێت و 

دەستگیردەکرێت و دواتر 
ئازاد دەکرێت

هاوار محەمەد

ئاکۆ جومعە

نێر

نێر 

پەیامنێر

وێنەگر
پەیام

17

پەیامپەیامنێرنێرگۆران محەمەد

سلێامنی2020/12/11

لەکاتی روماڵی 
خۆپیشاندانەکانی 

هاواڵتیان و موچەخۆرانی  
شاری سلیامنی ،لەالیەن 

هێزە ئەمنیەکانەوە 
رێگریان لێدەکرێت و 

دەستگیردەکرێن و دواتر 
ئازاد دەکرێت

ئێن ئار تیپەیامنێرنیر کارزان تارق



57 )25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(

پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

18
دالیا کەمال  

بەرهەم جەمال 

مێ

نێر

پەیامنێر

وینەگر

كوردستان 

24
سلێامنی2020/12/12

لەکاتی ئامادەکردنی 

راپۆرتێک لە شەقامی سامل 

لەشاری سلێامنی لەالیەن 

هێزێکی ئەمنیەوە هێرش 

دەکرێتە سەریان و دەبرێنە 

بنکەی پۆلیسی رزگاری و 

دوای سڕینەوەی میمۆری 

کامێراکەیان کاتژمێرێک 

دەست بەسەر ئازاد دەکرێن 

19
سەیف ئەنوەر 

ئەیاد حەمەساڵح 

نێر 

نێر

پەیامنێر 

وێنەگر 

کرکوک2020/9/29سپێدە

لەکاتی  روماڵی  خۆپیشاندانی 

ساحەی احتفاالت لەالیەن 

لیوای ٦١  هیرش دەکرێتە 

سەریان و دەستبەسەردەکرێت 

و دواتر ئازاد دەکرێت  

20

هیمن دەلۆ

ئازاد محەمەد 

دیار تالب 

نێر

نێر 

نێر 

پەیامنێر 

وینەگر

پەیامنێر 

كوردستان 

24
کرکوک2020/9/9

لەالیەن رائد حیدر لە قیادە ی 

عملیات  صالح الدین  

چەند کاتژمێرێک دەست 

بەسەردەکرێن 

رۆژ نیوزپەیامنێرنێرسۆران محەمەد21

کرکوک2020/9/9

 لە کاتی روماڵکردنی 

کێشەکانی گوندی پەڵکانە، 

یەکەیەکی سوپای عێراقی 

دەستیگیریان دەکات و 

هەر ئەورۆژە  بەکەفالەت 

ئازاددەکرێن 

ژیانپەیامنێرنێرسۆران عەبدولکەریم 

ئێستاپەیامنێرنێرهەڵمەت حەسەن

پەیامنێرنێر ئۆژین جۆاڵ  
ئاژانىس 

ئەنادۆڵ

ستاندارپەیامنێرنێرئاکام وەزیری 

سلێامنی2020/9/9وشەپەیامنێرنێرهۆشیار عەلی22

لە سە ر راپۆرێک کە سێکس لە 

ناو مزگەوتێک دەکری لەالیەن 

ئاسایش و پۆلیس دەستبەسەر 

دەکرێ و باج و کەلوپەلە 

رۆژنامەوانییەکانی لێ دەسەنن 

دوای ٤ کاتژمێر ئازاد دەکرێت 



)25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(58

ڕێگەنەدان بە رووماڵ )10( حاڵەت

ناوی ز
پیشەی رەگەزرۆژنامەنووس

بەرواری دەزگای رۆژنامەنووسی
پێشێلکاری

شوێنى 
پێشێلكارى

جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

1

رووداونێرهەڵۆ محەمەد 

سلێامنی2020-7-13

له كۆبونه وه كه ی الهور 

جەنگی هاوسەرۆکی 

یەکێتی نیشتامنی 

کوردستان لەگەڵ  

به ڕێوه به ری ته ندروستیدا 

ته نها رێگا به  ژماره یه ك 

ده زگای دیاریكراو درا 

بچنه  ژووره وه  ، رێگیری 

لەم تیامنە کرا روماڵ 

بکەن 

پەیامنێرهاوار محەمەد

ژیاننێرهێمن فایق

هاوڕێ کرێکار

هونەر فارس
رۆژ نیوزنێر

2

هەردی محەمەد

عەدنان حەسۆ

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
ئێن ئار تی

كەركووك2020-8-2

لەکاتی روماڵکردنی 
کێشەی دانیشتوانی  

چەند الدێیەکی ناوچەی 
حەفتەغار لە  پارێزگای 

كەركووك لەالیەن 
هێزەکانی فیدراڵەوە 
هیرش دەکرێتە سەر 

کۆی تیمەکانی کەناڵە 
کوردەیکان رێگریان 
لێدەکرێت و کامێراو 

کەلوپەلەکانیان 
دەشکێرنێت

ئازاد شوکر

تەها حەمید 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر

3

هێرش  قادر

ئومێد چۆمانی

محەمەد عامر

نەجم سدیق

گۆران عەبدولخالق

سۆران ئەحمەد 

نێر

نێر 

نێر

نێر

نێر

نێر 

پەیامنێر 

پەیامنێر 

پەیامنێر 

وێنەگر 

وینەگر

 وێنەگر

هەولێر13-8-2020ئێن ئار تی

لەکاتی  روما ڵکردنی 

خۆپیشاندان لەشاری 

هەولێر لەالیەن هێزە 

ئەمنیەکانەوە رێگریان 

لێکرا
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پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

4

یونس حەمەد

رەفعەت محەمەد  

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر 
سپێدە

كەركووك2020/1/27

بە مەبەستی روماڵ 
کردنی خۆپیشاندانی 

جوتیارانی ناحیەی 
سەرگەڕان، لەالیەن 

پۆلیسی فیدراڵی 
عێراقەوە، رێگریان 

لێدەکرێت و 
بۆماوەیەک دەست 

بەسەر کەلوپەلەکەیاندا 
دەگیرێت.

ئێن ئار تیپەیامنێرنێرعەیدۆ حسێن

پەیامپەیامنێرنێرئازاد ئۆمەراوایی

5

هیێرش قادر

محەمەد شوانی

رێبوار کاکەیی

گۆران عەبدولخالق

نێر

نێر

نێر

نێر 

پەیامنێر

وێنەگر 

پەیامنیر

وینەگر

هەولێر3-7-2020ئێن ئار تی

لەکاتی روماڵ 

کردنی خۆپیشاندانی 

کاسبکاران وجوتیاران 

لەالیەن هێزە 

ئەمنیەکانەوە رێگریان 

لێدەکرێت ودەردەکرێن

6
ئومێد چۆمانی

سۆران ئەحمەد 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
هەولێر6-7-2020ئێن ئار تی

 لەکاتی روماڵی 

گردبونەوەی جوتیاران 

لەالیەن هێزە 

ئەمنیەکانەوە رێگرییان 

لێ دەکرێت

7
یونس ئەحمەد

رەفعەت رواندزی  

نێر

نێر 

پەیامنێر

وێنەگر 
14-7-2020سپێدە

هەولێر-حاجی 

ئۆمەران 

بۆ روماڵی سەردانی 

لیژنەی دارایی بۆ 

مەرزی حاجی ئۆمەران  

دەچن بەاڵم دوای ٤ 

کاتژمێر مانەوە لە 

بازگەکە ناهێڵن بچنە 

ژورەوە 

8
هەوراز ئەحمەد

مەبەست سەردار

مێ

نێر

پەیامنێر

وێنەگر 
2020/12/6شار پریس

سلێامنی-

پیرەمەگرون 

لەکاتی روماڵی 

خۆپیشاندانی 

هاواڵتیانی شاری 

پیرەمەگروون لەالیەن 

هێزێکی ئەمنیەوە 

رێگریان لێ دەکرێت 

لەروماڵ کردن 
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پیشەی رەگەزناوز
مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی

پێشێلكارى
شوێنى 

پێشێلكارى
كات و جۆری 

پێشێڵكاریيه كان

9
ئەدیبە ئەحمەد 

سمین
2020/12/8سپێدەپەیامنێرمێ

سلێامنی-

ئیدارەی 

گەرمیان 

لەکاتی روماڵی 

خۆپیشاندانی 

هاوواڵتیانی ناوچەی 

گەرمیان لەالیەن هێزە 

ئەمنیەکانەوە رێگری 

لێدەكرێت و رێگەی 

پێنادەن كامێراكەی 

بەكاربهێنێت

10

ئاسۆ ئەحمەد 

-هاوتا بەهرۆز 

نێر 

نێر  

پەیامنێر

وێنەگر
کرکوک2020/9/6ئێن ئار تی

داواکراون لەدادگای 

دوبز لەسەر کاری 

رۆژنامەوانی 
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هێرش و سوکایەتی )12( حاڵەت

ناوی ز
پیشەی رەگەزرۆژنامەنووس

مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی
پێشێلكارى

شوێنى 
پێشێلكارى

جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

1

عیمران ئەمیر

موتەلیب خۆشەوی

یونس عەبدوڵاڵ

نێر

نێر

نێر 

پەیامێیر 

پەیامنێر 

وێنەگر 

هەولێر  12-8-2020پەیام

لەکاتی روماڵکردنی   

گردبوونەوەی 

مامۆستایانی ئاینی 

لە هەولێر لەالیەن 

هێزێکی ئەمنیەوە 

هێرش دەکرێتە سەریان 

و  سەرجەم کەلوپەلە 

رۆژنامەوانیەکەیان 

دەستی بەسەرداگیرا 

هەولێر 11-8-2020نەواپەیامنێر نێرسەعید  عەبدوڵاڵ 2

لەالیەن پاسەوانێکی 

وەزیری  تەندروستیەوە 

هێرشی دەکرێتە سەر 

بەبیانوی ئەوەی ناوی 

وەزیری تەندروستی بە 

بێ  وتنی وشەی دکتۆر 

هێناوە  

3

سەیف ئەنوەر

ئەیاد حەمەساڵح 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر 
سپێدە

كەركووك2020-9-21

لەکاتی روماڵی ئاژاوە 

و پشێوییەکانی سنووری 

گوندەکانی شارۆچکەی 

سەرگەران، ،هێرش 

دەکرێتە سەریان و 

هەرەشەی گرتن و 

کامێرا لێسەندنیان 

لێدەکرێت و بەهۆی 

خەڵکی ناوچەکەوە 

لەدەست هێزەکانی 

پۆلیسی فیدراڵ رزگار 

دەکرێن

هیمن دەلۆ

نەوزاد محەمەد 

نێر

نێر

پەیامنێر

پەیامنێر 

کوردستان 

24

دیار تالب

تیشکۆ ئیسامعیل

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر 
کرکوک
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ناوی ز
پیشەی رەگەزرۆژنامەنووس

مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی
پێشێلكارى

شوێنى 
پێشێلكارى

جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

هەولێر  2020/10/16سپێدەپێشەکەشکارنێربیالل سەعید4

  لەکاتی البردنی 

عەرەبانەی میوە 

فرۆشەکان لەبازاری 

شاری هەولێر لەالیەن 

شارەوانیەوە دەیەوێت 

وێنەی روداوەکە بگرێت 

لەالیەن هیزێکی 

ئەمنیەوە هێرش دەکرێتە 

سەری ومۆبایلەکەی 

لێدەسەندرێت و لێی 

دەدرێت

2020/11/20رۆژ نیوزپەیامنێر نێر بۆتان گەرمیانی5
هەولێر-تەق 

تەق

لە کاتی رووماڵکردنی 

رێپێوانی ژمارەیەك 

گەنج لەالیەن هێزەکانی 

ئاسایش دەست  بەسەر 

کامێرا و کەلوپەلە 

رۆژنامەوانییەکانیاندا 

دەگیرێت.

6

نزار جەمال

یادگار حاجی 

نێر 

نێر

وێنەگر

پەیامنێر 
سپێدە

سلێامنی2020/12/2

لەکاتی روماڵی 

خۆپیشاندانی هاواڵتیان 

و فەرمانبەرانی شاری 

سلێامنی بۆ داوای 

موچەکانیان لەالیەن 

هێزە ئەمنیەکانەوە  بە 

گازی فرمێسک رێژ 

هێرش دەکرێتە سەریان 

و دەبورێنەوە 

هەوراز ئەحمەد 

توفیق
شار پریسپەیامنێر مێ
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ناوی ز
پیشەی رەگەزرۆژنامەنووس

مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی
پێشێلكارى

شوێنى 
پێشێلكارى

جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

7
هاوار محەمەد

ئاکۆ جومعە 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
2020/12/7پەیام

سلێامنی-

ئیدارەی 

گەرمیان 

لەکاتی روماڵی 

خۆپیشاندانی هاواڵتیان 

لە شاری کەالر لەالیەن 

هێزێکی ئەمنیەوە هێرش 

دەکرێتە سەریان و 

سوکایەتیان پێدەکرێت 

و کەلوپەلەکەیان 

لێدەسەندرێت و پییان 

دەوترێت بەیانی 

سەردانی ئاسایش بکەن 

8

عەلی حوسێن 

ئەحمەد
سپێدەپەیامنێرنێر

2020/12/8

سلێامنی-

ئیدارەی 

گەرمیان

لەکاتی روماڵی 

خۆپیشاندانی 

موچەخۆران و 

هاواڵتیانی دانیشتوانی  

ناوچەی کەالر لەالیەن 

هێزە ئەمنیەکانەوە 

هێرش دەکرێتە سەریان 

و کەلوپەلەکەیان 

لێدەسەندرێت 

ئیستاوێنەگر نێرزمناکۆ یەحیا

9

ژیانپەیامنێر نێرهێمن قادر 

2020/12/8

سلێامنی-

ئیدارەی 

گەرمیان 

لەکاتی روماڵی 

خۆپیشاندانی 

مووچەخۆران و 

هاوواڵتیانی دانیشتوانی  

ناوچەی کەالر لەالیەن 

هێزە ئەمنیەکانەوە 

هێرش دەکرێتە 

سەریان و مۆبایلیان  

لێدەسەندرێت

محەمەد مەحموود 

حوسێن
پەیامنێر نێر

رادیۆى 

دەنگ

10
بەختیار قادر

سامان محەمەد

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر
2020/12/11رووداو

سلێامنی-

ئیدارەی 

راپەرین

لەکاتی روماڵی 
خۆپیشاندانی هاواڵتیان 

وموچەخۆرانی شاری 
رانیە ،لەالیەن هێزێکی 

ئەمنیەوە هێرش 
دەکرێتە سەریان 

وسوکایەتیان پێدەکرێت 
و مایکەکەیان 

دەشکێرنێت
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ناوی ز
پیشەی رەگەزرۆژنامەنووس

مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی
پێشێلكارى

شوێنى 
پێشێلكارى

جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

11

کەرکووکوێنەگرنێرتیشکۆ ئیسامعیل

كەركووك2020/9/9

لەالیەن رائید حەیدەر، 

لە فەوجی مغاویری 

سەر بە هێزەكانی 

ئۆپەراسیۆنی پارێزگای 

سەاڵحەددین بە چەك 

هێرشدەكرێتە سەریان.

سەیف ئەنوەر

ئەیاد حەمەساڵح

نێر

نێر 

پەیامنێر

وێنەگر 
سپێدە

12
نەجات حەکیم 

رەشید 
سپێدەوێنەگر نێر 

لێدان )3( حاڵەت

ناوی ز
پیشەی رەگەزرۆژنامەنووس

مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی
پێشێلكارى

شوێنى 
پێشێلكارى

جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

نەجەف    30-7-2020زاگرۆسوێنەگر نێربەشار مەهدی1

لەکاتی رووماڵکردنی 

خۆپیشاندانی  نارەزایەتی 

هاوواڵتیان بۆ کێشەی 

کارەبا  لەالیەن هێزێکی 

چەکدارەوە هێرش دەکرێتە 

سەریان و لێیاندەدرێت 

هەولێر 6-12-20203شار پرێسپەیامنێر مێهەوراز ئەحمەد2

لەکاتی روماڵکردنی 

سووتانی کۆمیتەی یەکێتی 

لە پیرەمەگرون لەالیەن 

هێزیکی ئەمنییەوە هێرش 

دەکرێتە سەر هەوراز و 

دەخرێتە زەوی و بەشەق 

و زللـە لێی دەدرێت 

3
دڵشاد سەید عەلی

چۆمان عەبدولرحامن 

نێر

نێر

پەیامنێر

وێنەگر 
سلێامنی2020/12/7ژیان

لەکاتی روماڵی 

خۆپیشاندانی هاوواڵتیانی 

پیرەمەگروون لەالیەن 

چەند چەکدارێکی 

نەنارساوە هێرش دەکرێتە 

سەریان ولێیان دەدرێت 

و چەند گولەیەک بەرەو 

روویان دەتەقێرنێت 
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هەڕەشە )1( حاڵەت

ناوی ز
پیشەی رەگەزرۆژنامەنووس

مێژووى دەزگارۆژنامەنووسی
پێشێلكارى

شوێنى 
پێشێلكارى

جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

سلێامنی2020/12/9رۆژ نيوزپەیامنێر نێرهونەر فارس عەزی1

لەکاتی رووماڵكردنی 

خۆپیشاندانی هاوواڵتیان 

، لەالیەن کەسێکی 

ئەمنییەوە مۆبایلەکەی 

لێدەسەنرێت وهەڕەشەی 

لێدەكرێت ئەگەر لە 

شوێنەكە دوورنەکەوەوە 

کامێراکەشی لێدەستێنن.

داخستنی نووسینگە و کەناڵ )3(

دەزگای 
راگەیاندن

بەرواری 
پێشیلکاری 

شوێنى 
پێشێلكارى

جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

هەولێر   2019/8/20نوسینگەی ئین ئارتی 
داخستنی نوسینگە الیەن هێزێکی ئەمنیەوە داخستنی نوسینگە الیەن 

هێزێکی ئەمنیەوە

داخستنی نوسینگە لەالیەن هێزێکی ئەمنیەوەدهۆک  2019/8/20نوسینگەی ئین ئارتی

سلێامنی   2019/12/7نوسینگەی ئین ئارتی
لەالیەن هێزێکی ئەمنیەوە کاتژمێر ٢.٢٠ خولەکی شەو هەڵدەکونە سەر کەناڵی  ئین 

ئار تی لە سلێامنی وپەخشەکە رادەگرن و قوفڵ لەدەرگاکەی دەدەن و هێزێکی ئەمنی 

لەبەردەم کەناڵەکە جێگیردەکرێت  
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بەشی سێیەم:
بەیاننامە و راگەیەنراوەکانی لیژنەی داکۆکی لەئازادی رۆژنامەنووسی و 

مافی رۆژنامەنووسان 
2020/12/31-2020/7/1

بەیاننامـــە...............................)5( 
راگەیەندراو...............................)2( 
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بەشی سێیەم 

بەیاننامەی یەکەم

بەیاننامەی  لیژنەی داکۆکی لە ئازادی 
رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان تایبەت 

بە دەستگیرکردن و هێرش و سوکایەتی بۆ سەر 
پۆلێک رۆژنامەنووسی کورد لە شاری كەركووك 

لەگــەڵ ئــەوەی لــەم ســاڵدا ســەندیکای 
تەواوی هەوڵەکانی  رۆژنامەنووسانی کوردســتان 
لێــک  و   هەمەهانگــی  بــۆ  کار  خســتە  خــۆی 
تێگەیشــنت لەگــەڵ الیەنــە پەیوەندیــدارەکان لە 
شــاری كەركووك،تا ئەو رادەی نەقیبی سەندیکای 
رۆژنامەنووسانی کوردســتان نامەیەکی ئاراستەی 
سەرۆک وەزیرانی ئێســتای عێراق بەڕێز‹مستەفا 
کازمی‹ کرد تاکو بە لێک تێگەیشنت و بەشێوەیەکی 
یاســایی کۆتایی بــەم رەفتــارە ناتەندروســت و 
چەکــدارەکان  گرووپــە  و  هێــز  نابەرپرســانەی 
بەرامبــەر رۆژنامەنووســانی  بهێرنێــت. بــەاڵم 
بەداخەوە ئەمڕۆ  بەرواری 2.8.2020 بە مەبەستی 
روماڵکردنی  کێشەی نێوان کوردە دانیشتوانەکانی 
هەندێک ناوچەی سەربەشاری كەركووك و عەرەبە 
هاوردەکان،  لەالیەن هێزەکانی فیدڕاڵەوە هێرش 
دەکرێتە ســەرتەواوی تیمی کەناڵــە کوردیەکان ، 
ژمارەیەکیــان لــێ دەســگیردەکرێت و کەلوپەلی 
دەستیان  و  دەشــکێرنێت  رۆژنامەنووســیەکانیان 
بەســەردا دەگیرێت . جگە لەوەی  رێگری تەواوی 
روماڵەکەیان لێدەکرێت.ئێمە لــە لیژنەی داکۆکی 
لە ئازادی رۆژنامەنووسی  مافی رۆژنامەنووسان 
تەواوی ئەم کارانە  ســەرکۆنەدەکەین و بەکارێکی 

نایاســایی و دوژمانەیەتــی و ملمالنێی نەتەوەیی 
دەزانیــن و پێچەوانــەی ئــەو پــالن و ئەجندای 
کارەیە کە ئێســتا ســەرۆک وەزیرانی نوێ عێراقی 
بانگەشــەی بۆ دەکات  بــۆ بنیاتنانــی عێراقێکی 
دیموکراســی و پێکەوەژیان. لەهەمان کاتدا گیان 
و ســەالمەتی رۆژنامەنووســە دەســتگیرکراوەکان 
دەخەینە ئەستۆی حکومەتی عێراقی و قەرەبووی 
ئەو هێرش و ســووکایەتی و کەلوپەل شــکاندنەش 
لــە ئەســتۆی حکومەتــی عێراقی فیــدراڵ دایە. 
داواکارین ســەندیکای رۆژنامەنووسانی عێراقیش 
بەئەرکــی یاســایی و پیشــەیی خۆی هەســتێت و 

ئەوجۆرە کارانە قبوڵ نەکات.

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژانامەنوسی و مافی 
رۆژنامەنووسان

سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان   
هەولێر 2-8-2020 

****
بەیاننامەی دووەم

بەیاننامەی لیژنەی داکۆکی لە ئازادی 
رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان بەبۆنەی 
داخستنی نوسینگەی کەناڵی  ئێن ئاڕ تی  لە 

هەولێر و دهۆک
لەکاتێکــدا کەهەرێمەکەمان بە بارودۆخێکی 
هەســتیاردا گــوزەردەکات و هاواڵتیــان نائــارام 
و  گرفتــاری چەندیــن قەیرانــن  و لەبــەردەم 
چەندین هەڕەشــەو مەترســی دەرکــی وناخۆیی 
دان. راگەیاندنیــش بەهۆی تێکــەڵ بوونی لەگەڵ 
ملمالنێکان رۆژانە دەبنە بەشێک لە قوربانیەکانی 
ئەم بارودۆخــە دژوارە. بەداخەوە ئەمڕۆ بەرواری 

بەیاننامەکانی لیژنەی داکۆکی
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ســەر  دەچێتــە  ئەمنــی  هێزێکــی   2020/8/20
نووســینگەی کەناڵی ئێن ئاڕ تی لەشــاری هەولێر 
و کارمەندەکانــی دەکەنە دەرەوە و نووســینگەکە 
ئەمــڕۆ  هــەر  شــێوە  بەهەمــان  دادەخرێــت. 
نووســینگەی هەمــان کەناڵ لە شــاری دهۆکیش 
دادەخرێت. ئێمە لەگەڵ ئەوەی هەمیشە هۆشداری 
دەدەینە رۆژنامەنووســان ودەزگاکانی راگەیاندن 
کــە پابەنــدی پرینســیپە پیشــەیی وئیتیکییەکان 
بــن و ئاسایشــی نەتەوەیــی بپارێــزن، لەهەمان 
کاتــدا ئەم جۆرە رەفتارانــە  بەرامبەر هەردەزگاو 
رۆژنامەنووســێک بکرێــت وەک لیژنــەی داکۆکی 
لەئازادی رۆژنامەنووســی ومافی رۆژنامەوســان 
ســەرکۆنەی دەکەیــن و بە پێشــێلکردنی یاســای 
ژمــارە 35 رۆژنامەگــەری ســاڵی 2007 هەرێمی 
کوردســتانی دادەنێیــن. داواکارین لــە حکومەتی 
هەرێمی کوردســتان بەر لەم جۆرە کارانە بگرێت 
و بۆ پاراســتنی ســیامی  ئازادی و دیموکراســی  
هەرێمەکە و کار بەیاسای رۆژنامەگەری هەرێمی 
کوردســتان بکەن لەمامەڵەکردنی هێزە ئەمنیەکان 
کانــی  ودەزگا  دام  و  رۆژنامەنووســان  لەگــەڵ 
راگەیاندن . داواکاریــن هەرچی زووترە مامەڵەی 
یاسایی لەگەڵ هەردوو نوسینگەی داخراو بکەن و 

مافی کارکردنیان بۆ بگەڕێنەوە.

لیژنەی داکۆکی لەئازادی رۆژنامەنووسی ومافی 
رۆژنامەنووسان 

سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
20/8/2020

****
بەیاننامەی سێیەم:

بەیاننامەی لیژنەی داکۆکی لەئازادی 
رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان تایبەت بە  

دەستگیرکردنی رۆژنامەنووس )بەهرۆز جعفر( 
لەبنکــەی   22/9/2020 بــەرواری  دوێنــێ 
پۆلیســی ئەزمڕ لەشاری ســلێامنی رۆژنامەنووس 

)بەهــرۆز جعفــر( ئەندامــی لقــی كەركووكــی 
سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان بەتۆمەتی 
بابەتێکی ناوزڕاندن دەســتگیردەکرێت و بۆماوەی 
یەک هەفتە دەستبەســەر دەکرێت. ئەمە لەکاتێکدا 
کە دەســتگیرکردنی رۆژنامەنووس بەپێی یاســای 
ژمارە)35( رۆژنامەنووســی هەرێمی کوردســتان 
پێچەوانەی یاســایە، بۆیە ئێمــە لەلیژنەی داکۆکی 
لەئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان 
لەســەندیکای رۆژنامەنووســانی کوردســتان داوا 
دەکەین کە بەپێی یاسای ژمارە )۳٥( رۆژنامەنووسی 
هەرێمی کوردستان مامەڵە لەگەڵ رۆژنامەنووسی 

ناوبراو بکرێت و دەست بەجێ ئازاد بکرێت.

لیژنەی داکۆکی لەئازادی رۆژنامەنووسی و مافی 
رۆژنامەنووسان 

هەولێر 23/9/2020

****
بەیاننامەی چوارەم

بەیاننامەی لیژنەی داکۆکی لە ئازادی 
رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان تایبەت بە 
دەستگیرکردنی  تیمی رۆژنامەوانی کەناڵی رووداو 

لەشاری بەغداد

 

ئەمڕۆ بەرواری ٢٠٢٠/١٠/١٧  لەکاتی روماڵ 

کردنــی ئــەو روداوەی کــە  هێزەکانی حەشــدی 

شــەعبی بارەگای پارتی  دیموکراتی کوردستانیان 

دەســوتاند  لەشــاری بەغداد، تیمی رۆژنامەوانی 

کەناڵی روداو کە پێکهاتوون لە )هەڵکەوت عەزیز(  

ی پەیامنێر و)خەتاب عەجمی(ى وێنەگر لەالیەن 

هێزێکی ئەمنیەوە گیران و ودەست بەسەر کەلوپەلە 

رۆژنامەوانیەکەیاندا گیراوە، سوکایەتی و هێرشیش 

کراوەتە ســەریان و لێیاندراوە و ٣ کاتژمێر دەست 

بەســەربوون و دواتر ئازادکراون .ئەمە لەکاتێکدا 

پێشــێلکاری و حاڵەتــە توندەکانــی توندوتیژی لە 
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ناوچــە جێناکۆکەکان بەرامبەر رۆژنامەنووســانی 

کــورد رۆژانە بەردەوامە.ئێمە لەلیژنەی داکۆکی لە 

ئازادی رۆژنامەنووســی و مافی رۆژنامەنووسان 

لەســەندیکای رۆژنامەنووســانی کوردســتان بــە 

توندی ئیدانەی ئەم حاڵەتە دەکەین و جگە لەوەی 

پێشــێل کردنی یاســای رۆژنامەوانــی عێراقی و 

یاســای رۆژنامەوانی هەرێمی کوردستانە،خزمەت 

بە پێکەوەژیان و بەرقەراربوونی ئاشــتی و ئازادی 

رادەربڕیــن لــەم واڵتــەدا ناکات.داواکاریــن لە 

حکومەتی عێراقی و سەندیکای رۆژنامەنووسانی 

عێــراق و الیەنــە پەیوەندیــدارەکان لــەم کارە و 

پێشــێلکاریەکانی تری بەرامبەر رۆژنامەنووســان 

بــێ دەنــگ نەبن.پاراســتنی گیان و ســەالمەتی 

رۆژنامەنووســە کــوردەکان لەوناوچانە  دەخەینە 

ئەستۆی حکومەتی عێراق.

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی 
رۆژنامەنووسان

سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
هەولێر 

17/10/2020

****
بەیاننامەی پینجەم:

بەیاننامەی لیژنەی داکۆکی لەئازادی 
رۆژنامەنووسی ومافی رۆژنامەنووسان 

تایبەت بەداخستنی کەناڵی ئێن ئاڕ تی و ئەو 
پێشێلکاریانەی لەم چەند رۆژەی رابردودا بەرانبەر 

رۆژنامەنووسان ئەنجام درا

لیژنەی داکۆکی لە سەندیکای رۆژنامەنووسان 

هــەردەم داکۆکی لــە رۆژنامەنووســان کردووەو 

دەکات، هەروەهــا بەئەرکی خۆی دەزانی داکۆکی 

لــەکاری رۆژنامەگــەری بــکات، بۆیــە بەهەموو 

شــێوەیەک پێشــێلکاری دژی رۆژنامەنووســان و 

داخســتنی کەنالــی راگەیاندن ئیدانــە دەکەین و 

بــە پێشــێلی یاســای 35 رۆژنامەگــەری هەرێمی 

کوردســتانی دەزانین. لە چەنــد رۆژی رابردوو لە 

چەند شــارو شــاروچکەیەک هەرێمی کوردســتان 

خۆپیشــاندان کراوە، کــە تێیدا رۆژنامەنووســان 

رووبــەڕووی توندو تیــژی بوونــەوە، دەرئەنجام 

گەیشــتە ئەو رادەی ئەمڕۆ  کانالی NRT  لەالیەن 

دەزگایەکــی ئەمنیــەوە بــە بڕیــاری وەزارەتــی 

رۆشنبیری لە شاری سلێامنی  داخرا ، ئێمە ئەوکارە 

ئیدانە دەکەین و داواش دەکەین بەزووترین کات 

ئــەو کەنالــە بکرێتــەوەو ئەگەر ئــەو کەناڵە هەر 

کێشــەیەکی یاســایی هەیە دەبێ لە رێگای یاساو 

بەپێی بڕگەکانی یاسای 35ی کاری رۆژنامەنووسی 

هەڵســوکەوتی لەگــەڵ بکرێت و پێشــیلکاریەکان 

بەرامبەر رۆژنامەنووسان رابگیرێت

 هەمــان کات دووبــارەی دەکەینــەوە کــە 

دەزگاکانی راگەیاندن و رۆژنامەنووســان پرســە 

سیاســیەکانی تێکــەڵ بــەکاری رۆژنامەنووســی 

نەکەن وچیرت رۆژنامەنووس نەکرێتە قوربانی ئەو 

ملمالنێیانە.

داکۆکی لەئازادی رۆژنامەنووسی ومافی 
رۆژنامەنووسان

سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
هەولێر ٧-١٢-٢٠٢٠

****
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راگەیەنراوی یەکەم:
راگەیەنراوێک لە لیژنەی داکۆکی لە ئازادی 

رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان تایبەت بە 
دەستگیرکردنی شێروان شێروانی

گەڕەکــی  لــە    2020/10/7 لەبــەرواری 
ســێبیران لەشــاری هەولێر، شــێروان شــێروانی 
لەالیــەن هێزێکــی ئەمنیــەوە لەماڵەکــەی خۆئ 
دەســتگیردەکرێت. ئەمە لەکاتێکدا ئەگەر لەســەر 
بابەتــی رۆژنامەوانــی گیرابێــت بە پێی یاســای 
ژمارەی ٣٥ ی رۆژنامەگەری هەرێمی کوردســتان 
ئەم جــۆرە مامەڵەیە پێچەوانەی یاســاکەیە. ئێمە 
وەک لیژنەی داکۆکی ئیدانەی ئەو جۆرە رەفتارانە 
دەکەین و داوادەکەین کە بە پێی یاسای ژمارە 35 
ی رۆژنامەگەری ساڵی 2007 هەرێمی کوردستان 
مامەڵەی یاسایی  لەگەڵ بکرێت ئەگەر کەیسەکەی 

پەیوەستە بە رۆژنامەگەریەوە.

لیژنەی داکۆی لە ئازادی رۆژنامەنووسی ومافی 
رۆژنامەنووسان

سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
2020/10/10

راگەیانراوی دووەم:
راگەیەنراوێک لە لیژنەی داکۆکی لە ئازادی 

رۆژنامەنووسی ومافی رۆژنامەنووسان 
بابەت: پێشێلکاری بەرامبەر رۆژنامەنووسانی مێینە

لەبەر راسپاردەی  لیژنەی ژنانی فیدراسیۆنی 
نێودەوڵەتی رۆژنامەنووســان IFJ  لە کۆبوونەوەی 
سااڵنەی کە لەبەرواری 2020/10/27 بە شێوەی ئۆن 
الین ئەنجامی دا، بەبەشــداری نوێنەری زۆرینەی 
ســەندیکاکانی رۆژنامەنووسانی جیهان، لەهەمان 
کاتدا داتاکان و ســکااڵکان کەبۆمان دێت لەالیەن 
رۆژنامەنووســانی مێینە لە دەزگاکانی راگەیاندنی 

هەرێمی کوردستان، لیژنەی داکۆکی لە کۆبونەوەی 
2020/11/16 کە لەشــاری هەولێــر ئەنجامی دا، 
بریــاری دا ئەو حاڵەتانەی وەک جیاکاری لە کرێ 
و مامەڵە، نایەکســانی بوار رەخســاندن  و گێچەڵ 
پێکردن وبێزارکــردن و هەرفۆڕمێکی تر کە ماناى 
توندوتیژی بــدات، بەرامبەر ژنانی رۆژنامەنووس 
لــە دەزگاکانــی راگەیاندن بە پێشــیلکاری ئەژمار 
بکات. پاشــکۆی تایبەتی ســااڵنە لەگــەڵ راپۆرتی 
پێشــێلکاریەکان بەرامبــەر رۆژنامەنووســان بــۆ 
دەربکات. بۆیە داوادەکەین هەر رۆژنامەنووسێکی 
مێینــە  رووبــەڕووی فۆڕمێــک لــەم فۆرمانــەی 
توندوتیژی و پێشــێلکاری دەبێتەوە لەماوەی کارە 
رۆژنامەنووسیەکەی لیژنەی داکۆکی یان نوسینگەو 
لقی سەندیکای رۆژنامەنووسان لە شارەکەی خۆی 
ئاگاداربکاتەوە تاکو تۆماری بکەین. داواکارین لە 
هەموو نووســینگە و لقەکانی ســەر بەسەندیکای 
رۆژنامەنووسانی و کوردســتان هاوکارمان بن بۆ 
باشــکردنی بارودۆخــی رۆژنامەنووســانی مێینە 
ولەهەمان کاتدا هەررێکخراوێکی تایبەت بەم پرسە 
دەیەوێــت هاوکارمان بێت یــان پرۆژەی هاوبەش 
لەگەڵ لیژنەی داکۆکی لەرۆژنامەنووسان ئەنجام 
بدات بۆ بەرەوپێشــربدنی کاری رۆژنامەنووسانی 
مێینەو کەم کردنەوەی پێشێلکاری و توندوتیژیەکان 
بەرامبەریان ئێمە لەخزمەتدا دەبین، تاکو بەهەموو 
الیەک سیامیەکی جوانرت بۆ کاری رۆژنامەنووسی 

بۆ هەردوو رەگەز بخەینە روو.

لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی ومافی 
رۆژنامەنووسان

سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان 

2020/11/19

راگەیەنراوەکانی لیژنەی داکۆکی



)25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(72

پێکهاتەی لیژنەی داکۆکی
پێکهاتەی لیژنەی داکۆکی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان

بەشی چوارەم 

ئیمەیلژ. مۆبایلشوێنكاری لەلیژنە ناوز

 سکرتێری     پ. ی. د. نەزاکەت حسێن  حەمەسەعید1
07701550604سلێمانى            لیژنە

07510067051nzakat_72@yahoo.com 

 بڕیاردەری        گۆران جەالل ئیبراهيم2
07501124201gorandebaga@yahoo.comهەولێر                 لیژنە

 ئەندامی     خۆشناڤ جەمیل3
07504509838khoshnavjn@gmail.comدهۆک     لیژنە

 ئەندامیمحەمەد نوری سديق4
@07504885746mohammedaqrawe13ئاکرێ  لیژنە

gmail.com
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پێشەکی:
مەبەســت لــەم پاشــکۆیە  جیاکردنــەوەی کاری رۆژنامەنووســانی مێینــە 
نييــه،  بەڵکو ئامانــج لێی  بەئاگا بوون رێگرییە لەو پێشــیلکارییە ترســناکەی دژ 
بەرۆژنامەنووســانی مێینە ئەنجام دەدرێــت، بەداخەوە لە حالەتەوە خەریکە ببێتە 
دیاردە، ئەم پاشــکۆیە زۆرتر مەبەســتیەتی زیاتر لەبارودۆخێکی تایبەتی خامنانی 
رۆژنامەنــووس بکۆڵێتەوەو گرنگیان پێبدات، ئەویش بابەتی جیاکاری مامەڵەکردن 
و کــرێ و پێگەکەیەتــی لەدەزگا میدیایــەکان، لەهەمان کاتدا مەســەلەی گێچەڵ 
پێکردن کە حاڵەتەکانی بە گوێرەی ئەو ســکااڵیانەی بۆمان دێت بەردەوام لەزیاد 
بــوون دایە. هەرچەندە لەبەر هەســتیاری بابەتەکە رۆژنامەنووســەکە نەیتوانیوە 
راســتەوخۆ زانیاری لەبارەی خۆی و ئەوالیەن وکەســەی ئەم جۆرە پێشێلکاریەی 
بەرامبــەر ئەنجام داوە بیدات، بەاڵم بە راپرســیەک کە لیژنەی داکۆکی لە ئازادی 
رۆژنامەنووســی و مافی رۆژنامەنووســان پێی هەســتاوە ئەم داتاو زانیاریانەي 
بەدەســت گەیشتوە، بۆئەوەی خامنانی رۆژنامەنووس بۆ راپۆرتەکانی داهاتوو یان 
هەرکات لەم جۆرە پێشــێلکاریانەی بەرامبەر ئەنجام درا ســکااڵ یان پەیوەندی بە 
ســەندیکای رۆژنامەنووســان ولیژنەی داکۆکی بکات تاکو وەک پێشــێلکاری بۆی 
تۆماربکرێــت، هەنگاوێکیــش بێــت بۆ کارکردنــی زیاتر بۆ بــاش کردنی ژینگەی 
رۆژنامەنووســی بەگشــتی و کاری رۆژنامەنووســانی مێینە بە تایبەتی لەهەرێمی 

کوردستاندا.

پاشکۆ

پاشکۆی تایبەت بە بارودۆخی رۆژنامەنووسانی مێیينە 
لەناو دەزگاکانی راگەیاندن

لە هەرێمی کوردستاندا
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پێشێلکاریەکان بەرامبەر رۆژنامەنووسانی مێیە  ساڵی 2020 کە لەدەرنجامی 
راپرسیەک لە گەڵ   70 رۆژنامەنووسی مێینە وەرگیراوە لەدەزگا راگەیاندنەکانی 

هەرێمی کوردستان

خشتەی یەکەم : تەمەن 

ژمارەتەمەن

30-2035
40-3030
50-405
60-500

خشتەی دووەم: کاری لەناو دەزگا
ژمارەجۆری کار
34پەیامنێر

16پێشکەشکار
16هەواڵساز

10بیژەر
10ئامادەکاری بەرنامە

6کاری ئیداری
4ئیشی تەکنیکی

4بەڕێوەبەر
4هی تر

3بەرپرسی بەش
0وێنەگر
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خشتەی سێیەم :خاوەنداریەتی کەناڵ

ژمارەجۆری خاوەنداریەتی

38حیزبی
30کەرتی تایبەت

2حکومی

خشتەی چوارەم: شێوازی کارکردن

ژمارەشێوازی کارکردن

47گرێ بەست
16فەرمانبەر

7پشک

خشتەی پێنجەم: 
روبەڕووی کام لەم جۆرە توندوتیژیانە بوویتەتەوە

ژمارەجۆری توندوتیژی

18جیاکاری
18ڕێگری لە رووماڵ

13سوکایەتی
11دەرکردن لەکار

11هەرەشە
6خستنە پاڵ و ناوزراندن
6برینی موچەو هاوکاری

1لێدان
1دەستگیرکردن 
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خشتەی شەشەم:
روبەڕووی کام لەم شێوازانەی توندوتیژی بویتەتەوە لەالیەن خێزانەکەتەوە؟

ژمارەجۆری توندوتیژی

13رێگری لەبەردەوامی لە کاری رۆژنامەنووسی
7دڵ پیسبوون لەالیەن هاوسەر یان ئەندامانی تری خێزان

4هەڕەشە
4هاوکاری نەکردن
3جیابونەوەو تەاڵق

2لێدان

خشتەی حەوتەم:
لەکاتی کاری رۆژنامەنووسی روبەڕووی هیچ شێوازێکی هەراسان کردن یان 

گێچەڵی سێکسی بویتەتەوە؟

ژمارەوەاڵم
35بەڵێ
35نەخێر

خشتەی هةشتەم:
لەالیەن کێوە رووبەڕووی ئەم گێچەڵ پێکردنە بوویتەتەوە؟

ژمارەگێچەڵکەر

17هاوپیشەکان
16کەسی تر لەدەرەوەی دەزگا

9بەڕێوەبەری گشتی
5بەڕێوەبەری ژوور یان تیم
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خشتەی نۆیەم:
ڕوبەڕووی کام لەم جۆرە لە هەراسان کردن بوویتەوە؟

ژمارەجۆری هەراسان کردن
13داوای عیالقەو پەیوەندی

8بیانوو پێگرتن
8داوای قسەکردن بە تەنهایی

5داواکردن بۆ جێبەجێكردنی خواستی بەرامبەر لە پۆشینی جلو بەرگ و خۆڕازاندنەوە
5دڵپیس کردن و چاودێری کردن

4داواکردنی سێکس 

خشتەی یازدەیەم:
لە چ رێگەیەکەوە رووبەڕووی ئەم جۆرە گێچەاڵنە بوویتەتەوە ؟

ژمارەرێگای رووبەرووبوونەی گێچەڵ

20تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان
17داواکاری راستەوخۆ

16نامەی مۆبایل
2لە رێگەی راسپاردەی کەسانی تر

خشتەی دەیەم :
ئەگەر رووبەڕووی هەراسانکردنی سێکسی یان بێزارکردن بویتەتەوە لەبەرامبەر 

چیدا بووە؟

ژمارەمقابل

15دەستکەوتنی ئۆفەر یان ئۆفەرپیدان
8پێدانی پلەیەک یان کارێک

7دامەزراندن
3موچەزیادکردن
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خشتەی دوازدەیەم:
ئەگەر رەتی داوایەکی یان گێچەڵێکی سێکسیت کردوەتەوە ،لەبەرامبەریدا 

رووبەڕووی کام لەم جۆرە سزایانە بویتەتەوە ؟

ژمارەسزا

9دەرکردن لەکار
9هەڕەشە

7گۆرینی شوینی کار
7توڕەبوون

5برینی موچە
4بێبەش کردن لە ئۆفەر یان فرسەت

4هی تر
1لیدان
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پێشــنیازی رۆژنامەنووســانی مێینەی بەشــداربووی ئەم راپرسیە   بۆ پێشــنیازی رۆژنامەنووســانی مێینەی بەشــداربووی ئەم راپرسیە   بۆ 
چارەسەری ئەم بارودۆخە:چارەسەری ئەم بارودۆخە:

١- پشتگیری بۆ ژنانی رۆژنامەنووس و پارێزگاریکردنیان لە گێچەڵ وئیستیغالل 
کردن بەیاســا رێکبخرێــت و ئەم جۆرە کارانە بەتاوان هەژمــار بکرێن. لەهەمان 
کاتدا رەچاوی بارودۆخی تایبەتی رۆژنامەنووسانی مێینە بکرێت لە پاراستنی ماف 
بەتایبەتــی لەکاتــی منداڵ بوون و مۆڵەتی دایکایەتــی و دابین کردنی دایەنگا بۆ 

منداڵەکانیان لەناو دەزگاکانی راگەیاندن.

٢- کردنەوەی خولی هۆشیاری بۆ هەردوو رەگەز لەسەر ئەو بابەتە. 

٣- سەندیکا هۆشداری بداتە دەزگاکانی راگەیاندن لەم جۆرە پێشێلکاریانە. 

٤- چاودێریکردن و بەدواداچوون لەالیەن سەندیکاوە بۆ ئەم کارانە و سەردانی 
مەیدانی سەندیکا بۆدەزگاکان بۆ چاودێری ئەم بارودۆخە.

٥- سزادانی ئەو کەسانەی ئەم کارانە دەکەن بەرامبەر ژنانی رۆژنامەنووس.

٦- ژنــان لەناو دەزگاکان بخرێنە شــوێنی بڕیارەوە و جیــاکاری نەکرێت لە 
پێدانی پێگەو هەل بۆ هەردوو رەگەز. 

٧- پابەندبوونــی دەزگاکانــی راگەیانــدن بە گرێبەســت و پاراســتنی مافی 
رۆژنامەنووســانی گرێبەســت بە پشت بەسنت بە و رێکارە یاســایانەی کە یاسای 
ژمارە  35 ی رۆژنامەگەری هەرێمی کوردســتان ســاڵی  2007 لە مادەی حەوتەم 

لەهەردووبرگەی شەشەم و حەوتەم ئاماژەی پێکردووە .

پاشکۆی تایبەت بە بارودۆخی رۆژنامەنووسانی مێیينە 
لەناو دەزگاکانی راگەیاندن

لە هەرێمی کوردستاندا
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التقرير رقم )25 و 26( 
لسنة 2020 

نقابة صحفيي كوردستان

لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية و حقوق الصحفيين

)2020/12/31– 2020/1/1( 
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)42( حالة توقيف
)47( حالة منع مزاولة المهنة

)32( حالة استخفاف واهانة
)8( حاالت االعتداء بالضرب

)4( حاالت التهديد
)1( حالة واحدة الزام التوقيع على التعهد الخطي

)1( حالة واحدة  تسجيل دعوى  قضائية واحدة
)3( حاالت   )اغالق القناة(

القسم االول
انواع االنتهاكات لسنة 2020 
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جدول االول :االحصائية العامة لعدد االنتهاكات  2020

عدد المؤسسات والصحفيين  الذين تعرضوا لحاالت انتهاكحــــــالة

138315

جدول الثاني: انواع االنتهاکات  لسنة 2020  

عدد نوع االنتهاكت
الحاالت

عدد المؤسسات و الصحفيين 
الذين تعرضوا لحاالت انتهاك

4298التوقيف 1
47104منع مزاولة المهنة 2
3288االستخفاف و االهانة 3
815االعتداء بالضرب 4
11الزام التوقيع على التعهد القسري5
11تسجيل دعاوى قضائية ضد الصحفيين 6
45التهديد 7
33اغالق القناة8

138315المجموع العام
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الجدول الثالث: االنتهاكات حسب المحافظات لسنة 2020  

غرب النجفبەغدا نينوى خانقينحلبجةكركوكدهوكالسليمانيةاربيلشوێن
كوردستان

ژمارەی 
46361425711211پێشێلكاری
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الجدول الرابغ: احصائية االنتهاكات حسب الجنس لسنة 2020  

انثیذكراالحصائيات حسب الجنس

3087عدد االنتهاكات
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بیانات ................................................)10(
توجیهات ..........................................)4(
طلب ...................................................)1(
توضیحات..........................................)2(
االعالن ..............................................)2(

القسم: الثالث
بیانات، توجیهات، طلب، توضیحات و االعالن  للجنة الدفاع عن حريات 

الصحفية و حقوق الصحفيين )2020/1/1 –2020/12/31(
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املقدمة

لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية وحقوق 

الصحفيــني يف نقابــة صحفيي كوردســتان تقدم 

تقريرها حول جملة االنتهاكات ضد الصحفيني يف 

االشهر الستة االوىل من عام 2020.

هــذا التقريرالذي  يحمل العــدد )25( يضم 

بني ثناياه االنتهاكات التي ســجلت بني الفرتة من 

2020/1/1 ولغاية 2020/6/30...

يف بداية ازمة فــروس كورونا، واالجرائات 

التــي رافقتها من حظر التجــوال توقعنا انخفاضا 

ملحوظــا يف عــدد االنتهــاكات ضــد الصحفيني 

ولكــن لالســف فــان نســبة االنتهــاكات ارتفعت 

قياسا بالســنوات املاضية، فقد تعرض الصحفيون 

النتهاكات عدة اثناء تغطية االخبار املتعلقة بجائحة 

الكورونــا ومتابعة اوضــاع املصابــني وعانوا من 

االنحيــاز عنــد الحصول عىل املعلومــة، لقد بذلت 

نقابة صحفيي كوردســتان جهودا كبرة يف توجيه 

الصحفيني للوقاية من الفروس، وذلك عرب مكتبها 

للسالمة املهنية من خالل ارشــادات الفيدراسيون 

الــدويل  اي ئيف جــي وتوزيعها عىل املؤسســات 

االعالمية، وكذلك عن طريق توجيهات لجنة الدفاع 

عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيني، اال انه 

ومع بالغ االســف فقد اصيب 84 صحفيا من اقليم 

كوردســتان ومن ضمنها مناطق كوردستانية خارج 

ادارة االقليم ، كــام تويف صحفي واحد يف مدينة 

السليامنية. 

نعــرض هــذا التقرير الذي يكشــف اوضاع 

الصحفيــني يف املناطق كافة بشــكل بشــكل عام 

ومحافظة كركوك بشكل خاص، والتي مورست فيها 

انتهاكات ممنهجة ســلفا من قبــل االجهزة االمنية 

وميليشيات يف مناطق كركوك، مام استدعى تدخل  

نقيب صحفيي كوردســتان يف االمر بتوجيه مذكرة 

اىل رئيس الوزراء يف الحكومة العراقية  مصطفى 

الكاظمــي حول هــذه االنتهاكات ضــد صحفيينا، 

كــام طالبنا يف الوقت نفســه مبوقف مــن نقابة 

الصحفيني العراقيني دون ان نلمس اي رد ايجايب 

منها، والجديــر بالذكر  الحظنا ان بعض القطعات 

االمنية املشــاركة يف عمليــة حظر التجوال مل تكن 

عــىل اطالع بقانون العمل الصحفي املعمول به يف 

اقليم كوردستان رغم تعاونهم ودورهم يف الحفاظ 

عىل صحة املواطنني، اىل جانب ذلك اســتغل عدد 

مــن الصحفيني التســهيالت املقدمــة للصحفيني 

خالل فرتات الحظر  بشكل او باخر. 

ومن املؤسف ان عدد من القنوات االعالمية 

والصحفية قللت من خطــورة وباء الكورونا وحثت 

املواطنني بعدم توخــي الحذر من خطر الفروس 

نقابة صحفيي كوردستان
لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية و حقوق الصحفيين

)2020/6/30– 2020/1/1( 

التقرير رقم )25( 
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واســتهانت باالجــراءات الوقائيــة، والعمل عكس 

توجيهــات وزاريت الصحة والداخليــة، وهاذا ماال 

يصب يف املصلحة العامة وتعترب خارج اطر العمل 

الوطنــي. لــذا ندعو مــرة اخرى تلك املؤسســات 

االعالمية والصحفية اىل نبــذ مثل هذه التوجهات 

والعمل مبهنية ومبا يتوافق مع املصلحة العامة .

وكام التقارير و حاالت االنتهاكات  الســابقة 

فقــد متت املتابعة و التدقيــق للحاالت الواردة يف 

هذا التقرير اضافة اىل حاالت اخرى مل نتيقن  من  

صحة تفاصيلها ومل تســجل   هذا اىل جانب وجود 

قضايا اخرى يف   املـحـــاكم مل تحسم قضائيا  و 

ننتظر نتائج و قرارات  املـحكمة املني يف حسمهام 

و فق قانون )35( للعمل الصحفي و خالل االشــهر 

الستة املاضية اصدرت لجنة الدفاع عن و لحريات 

الصحفية و حقــوق الصحفيــني )5( بيانات و)4( 

توجيهــات و  توصيتني و طلب واحد و متت متابعة 

الحــاالت من قبل فروع و مكاتب النقابة وعولجت 

العديد منها لصالح الصحفيني.
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)20( حالة توقيف 
)37( حالة منع مزاولة المهنة

)20( حالة استخفاف واهانة
)5(  حاالت االعتداء بالضرب

)1(  حالة واحدة الزام التوقيع على التعهد الخطي
)1(  حالة واحدة تسجيل دعوى  قضائية واحدة

)3(  حاالت التهديد

القسم االول
انواع االنتهاكات تقریر 25
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الجدول االول : االحصائية العامة لعدد االنتهاكات  تقریر 25

عدد المؤسسات والصحفيين الذين تعرضوا لحاالت انتهاكحــــــالة

87200

الجدول الثاني: انواع االنتهاكات تقریر 25

عدد المؤسسات  و الصحفيين عدد الحاالتنوع االنتهاكت
الذين تعرضوا لحاالت انتهاك

2050التوقيف 1
3772منع مزاولة المهنة 2
2061االستخفاف و االهانة 3

511االعتداء بالضرب 4

11الزام التوقيع على التعهد القسري5

11تسجيل دعاوى قضائية ضد الصحفيين 6

34التهديد 7

87200المجموع العام

الجدول الثالث: االنتهاكات حسب المحافظات تقریر 25  

غرب النجفبغدادنينوى خانقينحلبجةكركوكدهوكالسليمانيةاربيلشوێن
كوردستان

ژمارەی 
11  321611167111پێشێلكاری

الجدول الرابع: االنتهاكات حسب الجنس تقریر 25

انثیذكراالحصائيات حسب الجنس

1982عدد االنتهاكات

القسم الثاني
جدول االنتهاكات تقریر 25
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بیانات........................ 5
توجیهات................... 4
طلب............................ 4
االعالن....................... 2

القسم: الثالث
بیانات ، توجیهات، طلب ، توضیحات  و االعالن  لجنة الدفاع عن حريات 

الصحفية و حقوق الصحفيين 2020/6/30-2020/1/1
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املقدمة
- لجنــة الدفــاع عــن الحريــات الصحفية 
وحقوق الصحفيني كركن اساســيي لنقابة صحفيي 

كوردستان واظبت يف اداء.
مهامها ملتابعة اوضاع الصحفيني واملؤسسات 
الصحفية وكذلك االنتهاكات التي ترتكب ضدهم .

وعملــت اللجنــة مبهنية يف الخــوض بهذه 
املشــاكل وامللفات املتعلقة بالصحفيــنب . وتواصل 
مع الجهــات املعنية للتقليل من وطــأة االنتهاكات 

والدفاع عن الصحفيني والحريات الصحفية .
- اللجنــة تقوم باعداد تقرير عن االنتهاكات 
ضــد الصحفيني واملؤسســات الصحفية كل ســتة 
اشــهر بهدف تحديد الخلل ومعالجته بالتواصل مع 

الجهات ذات العالقة .
التقريــر الذي بني ايديكم هــو التقرير 26 
الذي كان محل استياء اللجنة بعد الزيادة الحاصلة 

يف عدد االنتهاكات ضد الصحفيني.
ويتبني من مضمون كل تقرير نقوم باعداده 
انه كلــام زادت املشــاكل السياســية واالقتصادية 
واالجتامعية داخل املجتمع كلام زادت العراقيل امام 
عمل الصحفيني مام يــؤدي اىل زيادة االنتهاكات 

وخاصة وقت االحتجاجات واملظاهرات.
- مايلفــت االنظــار خالل االشــهر الســتة 
االخرة توســع قاعدة االعالم االلكرتوين ومواقع 

التواصــل والذي ادى هذا التوســع اىل خلط بني 

العمل الصحفي والتوجهات الشــخصية املعربة عن 

موقــف معني مام خلــق ذلك صعوبــة يف تحديد 

االنتهــاكات. حيث يتم التعامــل مع قضايا االعالم 

االلكــرتوين خارج ســياق قانون العمــل الصحفي 

35 والتعامــل معها وفق قوانــني اخرى والتي هي 

بحاجــة اىل معالجة قانونيــة يك اليتم الخلط بني 

الرأي الشخيص والراي االعالمي.

* ازمة عــدم تعامــل املؤسســات املعنية مع 

الصحفيني حسب قانون 35 للعمل الصحفي مازالت 

قامئة بتزواج العمل الصحفي مع العمل الســيايس 

وهذا ادى اىل عرقلة عمل اللجنة.

* لــذا نرى من الرضوري تجديد الدعوة اىل 

املؤسســات االمنية والقضائية للعمــل ببنود ومواد 

قانون العمــل الصحفي  35 والتعامــل مع ملفات 

الصحفيني وفق هذا القانون.

الصحفيــني  ندعــوا  نفســه  الوقــت  يف   *

والصحفيات االعزاء اىل االلتــزام باملعاير املهنية 

للعمل الصحفي واالبتعاد عن دمج املوقف السيايس 

بالعمل االعالمــي مؤكدين للجميع ان لجنة الدفاع 

عن الحريات الصحفية وحقوق الصحفيني ستواصل 

دفاع عن الصحفيني والعمل الصحفي.

نقابة صحفيي كوردستان
تقرير لجنة الدفاع عن الحريات الصحفية و حقوق الصحفيين 

)2020/12/31– 2020/7/1(

التقرير رقم 26
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)22( حالة توقيف 
)10( حالة منع مزاولة المهنة

)12( حالة استخفاف واهانة
)3(  حاالت االعتداء بالضرب

)3(  حاالت اغالق القناة
)1(  حاالت التهديد

القسم االول
انواع االنتهاكات تقریر 26 
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الجدول االول: االحصائية العامة لعدد االنتهاكات تقریر 26

عدد المؤسسات والصحفيين الذين تعرضوا لحاالت انتهاكحــــــالة

51115

الجدول الثاني: انواع االنتهاكات تقریر 26

عدد المؤسسات  و الصحفيين عدد الحاالتنوع االنتهاكت
الذين تعرضوا لحاالت انتهاك

2248التوقيف 1
1032منع مزاولة المهنة 2
1227االستخفاف و االهانة 3

34االعتداء بالضرب 4

33اغالق القناة5

11التهديد 6

51115المجموع العام

الجدول الثالث: االنتهاكات حسب المحافظات تقریر 26  

النجفبغدادكركوكدهوكالسليمانيةاربيلشوێن

ژمارەی 
14203911پێشێلكاری

الجدول الرابع: االنتهاكات حسب الجنس تقریر 26

انثیذكراالحصائيات حسب الجنس

1105عدد االنتهاكات

القسم الثاني
جدول االنتهاكات تقریر 26
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بیانات........................ 5
االعالن....................... 2

القسم: الثالث
بیانات ، توجیهات، طلب ، توضیحات  و االعالن  لجنة الدفاع عن حريات 

الصحفية و حقوق الصحفيين 2020/7/1 - 2020/12/31
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The Committee to Protect Freedom of 
the  Journalists and their Rights 

Name Responsibility Location Mob. No.  E-Mail

Prof. Dr. Nazakat Hus¬sain Hama Saeed
The committee 

Secretary
Sulaimani 

07701550604 

07510067054 nzakat_72@yahoo.com 

Goran Jalal Ibrahim Rapporteur Erbil 07501124201           gorandebaga@yahoo.com

Khoshnaf Jamil Nuaa-man member Dhok 07504509838 khoshnavjn@gmail.com

Mohammed Nuri Sdiq member Akre 07504885746 mohammedaqrawe13@gmail.com

Section Three:
Statements of Condemn and Declaration 

1/7/2020-31/12/2020

Statements of Condemn ..........................5

Declaration .......................................................2
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The Statistic of Violation 

Case Number of the Violated Organizations & Journalists

51 115

Table Two: The statistics Types of violations Report 26: 

Table One: The statistics of violations Report 26: 

Table Three: 
The statistics of violation according to the governorates 

No. Type cases
Number of the Violated 

Organizations & Journalists

1 Arresting 22 48

2 Prohibition 10 32

3 Attacking and Insults 12 27

4 Beating 3 4

5 Closing Channels 3 3

7 Threatening 1 1

Total 51 115

Name of 

governorates
Erbil Sulaimanyah Duhok Kirkuk Bagdad Najaf

N. violations 14 20 3 9 1 1

Table Four: The statistics of violation according to gender 

according to gender Male Female

N. violations 110 5

Section Two:
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Section One 
Types of Violations:

Arresting ............................................................................. 22 cases 

Prohibition ......................................................................... 10 cases 

Attacking and insults ................................................... 12 cases 

Beating .................................................................................. 3 cases                     

Closing channels ............................................................ 3 cases

Threatening......................................................................... 1 case



)25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(98

tions expressing a particular position, has created difficulty in 
identifying violations. Electronic media issues are dealt with 
outside the context of the Journalistic Work Law 35 and dealt 
with in accordance with other laws. It needs legal treatment in 
order not to confuse personal opinion with media opinion.

The crisis of concerned institutions’ failure to deal with jour-
nalists, according to Law 35 of the journalistic work, still ex-
isting by integrating journalistic work with political action, this 
has hindered the committee’s work. Therefore, we believe it 
is necessary to renew the call to security and judicial institu-
tions to work according to the articles and articles of the Jour-
nalistic Work Law (35) Dealing with journalists’ files according 
to this law.

At the same time, we call on dear journalists to adhere to 
professional standards for journalistic work and to stay away 
from integrating political position in media work. We assured 
everyone that the Committee for Defending Press Freedoms 
and the Rights of Journalists will continue Its desperate de-
fense of journalists, media and press institutions..
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Introduction 

The Committee for the Defense of Press Freedoms and the 
Rights of Journalists, and a cornerstone of the Kurdistan Jour-
nalists Syndicate, has continued to perform. 

Its tasks are to monitor the conditions of journalists and 
press institutions, as well as the violations committed against 
them. The committee worked professionally in dealing with 
these problems and the files relating to Journalists, also the 
committee is continuously covering violations, defending jour-
nalists and press freedom. The committee prepares a report 
on violations against journalists and press institutions every 
six months with the aim of identifying the defect and address-
ing it by communicating with the relevant authorities. The re-
port in your hands is the 26th report, which was the subject of 
the commission’s dissatisfaction after the increase in the num-
ber of violations against Journalists.

The obstacles facing the work of journalists have increased, 
which leads to an increase in violations, especially at the time 
of protests and demonstrations. The expansion of the base 
of electronic media and communication sites has caught the 
attention of the last six months, which led to this expansion. 
Confusion between journalistic work and personal orienta-



)25, 26( Violation Reportsراپۆرتی پێشێلكاری )25 و 26(100

Kurdistan Journalists Syndicate 

The Committee to Protect Freedom of the Journalists 
and their Rights

No. 26

Violation Reports
From 1/7/2020 - 31/12/2020
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Section Three:
Statements of Condemn, Declarations, Guides, Clarify

1/1/2020-30/6/2020

Statements of Condemn ..........................5

Guides .................................................................4 

Requirements ..................................................1

Clarify .................................................................2 
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Table One: The statistics of violations Report 25

Case Number of the Violated Organizations & Journalists

87 200

Table Two: The statistics Types of violations Report 25

Table Three: 
The statistics of violation according to the governorates

No. Type cases
Number of the Violated 

Organizations & Journalists

1 Arresting 20 50

2 Prohibition 37 72

3 Attacking and Insults 20 61

4 Beating 5 11

5 Obligation to submit to a written commitment 1 1

6 Register a law suitcase 1 1

7 Threatening 3 4

Total 87 200

Name of 

governorates
Erbil Sulaimanyah Duhok Karkuik  Halabja Khanaqin Musil Bagdad

South of 

kurdistan 

N. violations 32 16 11 16 7 1 1 1 1

Table Four: The statistics of violation according to gender 

according to gender Male Female

N. violations 198 2

Section Two:
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Section One 
Types of Violations:

Arresting ............................................................................. 20 cases 

Prohibition ......................................................................... 37 cases 

Attacking and insults ................................................... 20 cases 

Beating .................................................................................. 5 cases                     

Obligation to submit to a written commitment .............. 1 case

Register a lawsuit ........................................................... 1 case

Threatening......................................................................... 3 cases                     
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all regions in general, and Kirkuk Governorate in particular, In which 
systematic violations were practiced in advance by the security 
services and militias in the regions of Kirkuk, which necessitated the 
General Secretary of the Kurdistan Journalists Syndicate in the mat-
ter by sending a memorandum to the Prime Minister of the Iraqi gov-
ernment, 

We also demanded at the same time the position of the Iraqi Jour-
nalists Syndicate without touching any positive response from it, it is 
worth noting that we noticed that some of the security forces partici-
pating in the lockdown were not aware of the journalistic work law in 
force in the Kurdistan Region despite their cooperation and their role 
in preserving the health of citizens. In addition, a number of journal-
ists took advantage of the facilities provided to journalists during the 
ban periods in one way or another. It is regrettable that a number of 
media and press channels downplayed the seriousness of the Coro-
na Virus Pandemic and urged citizens not to be careful of the threat 
of the virus and underestimated preventive measures. The work is 
against the directives of the Ministries of Health and the Interior, and 
this is not in the public interest and is considered outside the frame-
works of national action. Therefore, we call once again on those 
media and press institutions to discard such trends and to work pro-
fessionally and in line with the public interest.
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Introduction 

The Committee for Defending Press Freedoms and Journalist 
Rights in the Kurdistan Journalists Syndicate presents its report on 
the number of violations against journalists in the first six months of 
2020.

This report, which carries the number (25), includes among its con-
tents the violations that were recorded between the periods from 
1/1/2020 until 6/30/2020... 

At the beginning of the Corona virus crisis, and the measures that 
accompanied it from the lockdown, we expected a significant de-
crease in the number of violations against journalists, but unfortu-
nately, the rate of violations increased compared to previous years. 
Journalists were subjected to numerous violations while covering 
news related to the Corona pandemic and following up on the con-
ditions of the injured, and they suffered from bias when obtaining 
information. The Kurdistan Journalists Syndicate has made great 
efforts in directing journalists to prevent the virus, through its office 
For occupational Safetythrough the guidelines of the International 
Federation of Journalist IFJ and Distributing it to media institutions, 
and also through the directives of the Committee for the Defense of 
Press Freedoms and the Rights of Journalists. However, unfortu-
nately, 84 journalists from the Kurdistan Region, including Kurdish 
regions outside the region’s administration, Were infected by the 
Corona Virus, and one journalist died in the city of Sulaymaniyah. 
We present this report, which reveals the conditions of journalists in 
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Kurdistan Journalists Syndicate 

The Committee to Protect Freedom of the Journalists 
and their Rights

No. 25

Violation Reports
From 1/1/2020-30/6/2020
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Section Three:
Statements of Condemn, Declaration, Clarify and Requirements

1/1/2020 till 31/12/2020

Statements of Condemn ..........................10

Guides ..................................................................4 

Requirements ..................................................1

Clarify .................................................................2 

Declarations .....................................................2
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Table One: The statistics of violations Report 2020 

according to gender Male Female

N. violations 308 7
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Table Three: 
The statistics of violation according to the governorates 2020

Name of 

governorates
Erbil Sulaimanyah Duhok Karkuik  Halabja Khanaqin Musil Bagdad Najaf South of 

N. violations 46 36 14 25 7 1 1 2 1 1
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Table One: The statistics of violations Report 2020 

Case Number of the Violated Organizations & Journalists

138 315

The Statistics of violations of 2020

No. Type cases
Number of the Violated 

Organizations & Journalists
1 Arresting 42 98

2 Prohibition 47 104

3 Attacking and Insults 32 88

4 Beating 8 15

5 Threatening 4 5

6 Closing channel 3 3

7
Obligation to submit to a written 

commitment
1 1

8 Register a law suitcase 1 1

Total 138 315
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Section Two: 
The Statistics of Violations 

The Statistics of violations of 2020

Report Type of 

Number of 

the Violated 

Organizations 

& Journalists

Number of 

the Violated 

Organi¬zations & 

Jour¬nalists

The statistics 

of violation 

according to 

gender

The statistics of 

violation according to 

the gover¬norates

Male Female

Report 1 87 200 198 2

(32) Erbil 

(16) Sulaimanyah 

(11) Duhok 

(16) Kirkuk 

(7) Halabja

(1) Khanaqin

(1) Musil 

(1) Baghdad 

(1) South of Kurdistan 

Report 2 51 115 110 5

(14) Erbil 

(20) Sulaimanyah 

(3) Duhok 

(9) Kirkuk 

(0) Halabja

(1) Najaf

(1) Baghdad 

Total 138 315 308 7

(46) Erbil 

(36) Sulaimanyah 

(14) Duhok 

(25) Kirkuk 

(7) Halabja

(1) Khanaqin

(1) Musil

(2) Baghdad 

(1) Najaf

(1) South of Kurdistan
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Section One 
Types of Violations:

Arresting ............................................................................. 42 cases 

Prohibition ......................................................................... 47 cases 

Attacking and insults ................................................... 32 cases 

Beating .................................................................................. 8 cases 

Threatening ........................................................................ 4 Cases       

Closing Chanel ................................................................ 3 Cases                                

Obligation to submit to a written commitment .............. 1 case 

Register a lawsuit ........................................................... 1 cases
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 Kurdistan Journalists Syndicate 

The Committee to Protect Freedom of the 

Journalists and their Rights
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