ضەَذیکاي ڕۆژَايەَىوضاًَ کىردضخاٌ
ڕاپۆرحً پێػێهکاري ژيارە 29
نیژَەي داکۆکً نە ئازادي ڕۆژَايەَىوضً و يافً ڕۆژَايەَىوضاٌ نە کىردضخاٌ
 2222/1/1تا 2222/6/32

وتار
بەرێسان .....ئەم راپۆرتەی بەردەستبن ٩٢هەمیه راپۆرتی لیژوەى داکۆکي لە ئبزادى ڕۆژوبمەوووسي و مبفي ڕۆژوبمەوووسبوە،
تێیدا پێطێڵکبرییەکبوی ضەش مبوگی یەکەمی سبڵی  ٩٢٩٩لە خۆ دەگرێت ،بەداخەوە جبرێکی دیکەش کۆمەڵێک پێطێلکبری
بەرامبەر رۆژوبمەوووسبنو دەزگبکبوی میدیب کراوەو ئبستەوگ لە هەمبەر ئبزادی رادەربڕیهو کبری میدیبیی دروست کراوە ،کە
بۆتە رێگری لە کبری رۆژوبمەگەری.
بەرێسیىە ....راپۆرت لەدوای راپۆرتو سبڵ لە دوای سبڵ جۆرەکبوی پێطێلکبری زیبترو جیبوازتر دەبه ،هەر بۆ وموووە لە
یەکەمیه راپۆرتی سبڵی  ٩٢٩٩دیبردەی ضکبوی ئبمێرو کەلوپەلەکبوی کبری رۆژوبمەواویو سریىەوەی میمۆری و هبردی کبمیرا
بەزۆری بەرچبو دەکەوێ .هەروەهب دەرکردوی بەکۆمەڵی رۆژوبمەوووسبن لە دەزگبکبوی راگەیبودن کە ئەم جۆراوە هەم جۆری
ووێی پێطێڵکبریه و هەمیص ببرو ئەرکی میدیبکبران سەختو قورستر دەکبت ،هەروەهب داخستىی کەوبڵیص جۆرێکی دیکەی
پێطێڵکبری مەترسیدارە کە لەم راپۆرتەدا تۆمبر کراوە ،ئەوەش هەرەضەی جدییەو بۆ سەر کبری میدیبییو ئبزادی بیروراش
دەخبتە ژیر چەودیه پرسیبرەوە.
رۆژوبمەوووسبن ....لەم راپۆرتەش جبرێکی دیکە خەمسبردی الیەوی پەیوەودار لەئبست بەدواداچوونو رێگری کردنو
کەمکردوەوەو چبرەسەری پێطێڵکبرییەکبن دەخەیەوەوە روو ،بۆ ئەو مەبەستەش لە بەروبمەی لیژوەدایە ئەرکی خۆی لە
تۆمبرکردنو بەداواداچوووی پێطێڵکبریەکبن بگۆرێ بۆ هەوگبووبوی زیبتر بەرەو لێکتێگەیطتهو هەمئبهەوگی زیبتر لەگەڵ الیەوە
پەیوەودارەکبن بەمەبەستی سبغکردوەوەی پێطێلکبرییەکبن لەکبتی خۆی .بۆ ئەو مەبەستە پێویستمبن بە هبوکبری سەرجەم
رۆژوبمەوووسبن دەبێ ،کە لە کبتی پێطێلکبری بەرامبەریبن بە زووی لیژوە ئبگبدار بکەوەوەو رێوضوێىی یبسبیی بگروە بەرو
سکباڵی فەرمی بەرامبەر ئەواوەی پێطێڵکبریەکە ئەوجبم دەدەن تۆمبر بکەن.
بەرێسان...جبرێکی دیکە دوا لە رۆژوبمەوووسبن و دەزگب میدیبییەکبن دەکەیىەوە پببەودی گرێبەستی کبرکردن به ،بۆ ئەوەی
هەردوو ال پببەودی مبفو ئەرکیبن به لە بەرامبەر یەکتریداو گرێبرستەکبویص وێىەیکی لە سەودیکب هەبێت ،هەروەهب داواکبریه
رۆژوبمەوووسبنو هەموو دەزگبکبوی راگەیبودن پببەودی ئیتىیکی کبری رۆژوبمەگەری بهو کبری رۆژوبمەگەریو سۆسیبل میدیب
تێکەڵ وەکەن.
دووببرە بەخێر بێه هەر سەرکەوتوو به

لیژوەى داکۆکي لە ئبزادى ڕۆژوبمەوووسي ومبفي ڕۆژوبمەوووسبن لە کوردستبن
٢٢٢٢/٧/١

بەغی یەکەو:

جۆرەکاَی پێػێهکاری ژيارە 29

دەسحگیشکشدن ) (2حاڵەت
ڕێگەوەدان بە ڕووماڵ وجیاکاسی ) (8حاڵەت
شکاوذوی کەلىپەلی سۆژوامەواوی و دەسث بەسەسدا گشجىی)(3
هێشش و سىکایەجی ) (4حاڵەت
هەڕەشە)(1
دەسکشدن لەکاس ) (2حاڵەت
داخسحىی وىسیىگەو کەواڵ )(1
هێشش کشدوە سەسدەصگاو کەواڵی ساگەیاوذن)(1

خػخەي یەکەو :ئاياری پێػێهکاری ڕاپۆرحی29
کۆي ژماسەي ئەو دەصگا و ڕۆژوامەوىوساوەي پێشێلکاسییان بەسامبەس
کشاوە
62

حاڵەث
22

خػخەي دووەو :جۆرەکاًَ پێػێهکاری ڕاپۆرحی29
ژ

جۆری پێػیهکاری

حاڵەث

1
2

دەسحگیشکشدن
ڕێگەوەدان بە ڕووماڵ وجیاکاسی

2
8

ژماسەي ئەو دەصگا و
ڕۆژوامەوىوساوەي پێشێلکاسییان
بەسامبەس کشاوە
10
20

3

شکاوذوی کەلىپەلی سۆژوامەواوی و دەسث
بەسەسدا گشجىی
هێشش و سىکایەجی

3

9

4

8

5
6
7
8

هەڕەشە
دەسکشدن لەکاس
داخسحىی وىسیىگەو کەواڵ
هێشش کشدوە سەسدەصگاو کەواڵی ساگەیاوذن
کۆی گػخی

1
2
1
1
22

1
11
1
2
62

4

خػخەي ضێیەو :ئاياری پێػێهکاری بە پێی پارێسگا
َاوي پارێسگا
ژيارەي
پێػێهکاري

سلێماوی هەولێش
9

5

دهۆک کەسکىک رۆژئاوای
کوردستان
1
3
3

خػخەي چىارەو :ئاياری پێػێهکارییەکاٌ بە پێی ڕەگەز
پێشێلکاسي بەپێً ڕەگەص
ژماسەي پێشێلکاسي

وێش
58

مێ
4

انخمریر ( )29نهجُت انحریاث انصحفیت وحمىق انصحفییٍ َ -مابت صحفیي كردضخاٌ
2222/1/1....2222/6/31

انمطى االول  :اَىاع االَخهاكاث

حىلیف  )2 (:حانخاٌ
يُغ يساونت انًهُت  )8 (:حاالث
يصادرة يطخهسياث صحفیت ( )3حاالث
االهاَت واالضخخفاف  )4 ( :حاالث
انخهذیذ  )1 ( :حانت
انطرد يٍ انؼًم  )2 ( :حانخاٌ
غهك يكاحب  )1 ( :حانت
انهجىو ػهً يؤضطاث اػاليیت  )1( :حانت
انجذول االول  :حصیهت االَخهاكاث :حمریر 29

انحاالث
22

عذد المؤسسات والصحفییه الزیه جعشضىا لالوحهاكات
62

انجذول انثاَي َ:ىػیت االَخهاكاث  :حمریر 29

ژ

َىع االَخهان

1

توليف

ػذد
انحاالث
2

عذد المؤسسات والصحفییه
الزیه جعشضىا لالوحهاكات
10

2

منع مزاولة المهنة

8

20

3

مصادرة مستلزمات العمل الصحفي

3

9

4

االهانة واالستخفاف

4

8

5

التهديد

1

1

6

الطرد من العمل

2

11

7

غلك مكاتب لنوات

1

1

8

الهجوم على مؤسسات اعالمية

1

2

22

62

انًجًىع انکهی

انجذول انثانث :احصائیت االَخهاكاث حطب انًحافظاث :حمریر 29
اضى انًحافظت
ػذداالَخهاكاث

السلیماویة اسبیل
9
5

دهىک کشکىک
3

غرب کوردستان
1

انجذول انرابغ :احصائیت االَخهاكاث حطب انجُص :حمریر 29
احصائیة االوحهاكات حسب الجىس
عذد الصحفییه الزیه جعشضىا لالوحهاكات

ركش
58

اوثً
4

Violation Reports No. 29
Kurdistan Journalists Syndicate
The Committee to Protect Freedom of the Journalists and their Rights (1/1/2022 – 31/6/2022)

Violation Report No.29
(1/1/2022 – 31/6/2022)
Section One:
Types of violations
Arresting: 2 cases
Prohibition and discrimination: 8 cases
Confiscation of journalistic supplies 3 case

Attacking and insults: 4 cases
Threatining 1 case
Sacking from work 2 case
Closing channels: 1 case
Attack on media organizations 1 case

Table One: The statistics of violations Report 29:
Case
22

Number of the Violated Organizations & Journalists
62

The statistics types of violations - Report 29:
No
1

Arresting

2

Number of the Violated
Organizations & Journalists
10

2

Prohibition and
discrimination

8

20

3

Confiscation of
journalistic supplies
Attacking and insults

3

9

4

Types of Violation

Cases

4

5
6
7

Threatining
Sacking from work
Closing channel

1
2
1

8

Attack on media

1

8
1
11
1

2

organizations
ToTal

22

62

The statistics of violation according to the governorates Report 29:
Name of
governorat
es
N.
violations

Sulaimanya Erbi Duho
h
l
k
5

9

3

Kirku South of
k
Kurdista
n
3
1

The statistics of violation according to gender Report 29:
violation according to gender
N. violations

Male
58

Female
4

بەغی دووەو:
خشحەی پێشێلکاسییەکان
دەضخگیرکردٌ ) (2حاڵەث
جۆری
غىێُی
دەزگای ڕاگەیاَذٌ بەرواری
پیػەی
ڕەگەز
َاوی
ژيارە
پێػێهکاری
پێػێهکاری پێػێهکاری
ڕۆژَايەَىوضی
ڕۆژَايەَىوش
لە کاجی سووماڵی
هەولێش
1-5- 1ئىمێذ چۆماوی
هێششی
پەیامىێش
وێش
وەجمەدیه2022
مىشەکیەکە بۆ
وێىەگش
وێش
سذیق
سەس پااڵوگەی
کەوسکۆسک لە
سىىسی قەصایی
پەيامنێر
دیاس محەمەد نێردەسحگیشدەکشێه
عەلیو
بەغذادی
وێنەگر
نێر

3

یىسف مىساد

نێر

پەيامنێر

وضیاس محەمەدفشحان حسیهئەحمەد سیفالذیه

نێر
نێر
نێر

پەيامنێر
پەيامنێر
پەيامنێر

ژيان عەباسهۆگرشەريف
ئەحمەد

مێ

پەیامىێش

وێش

وێىەگش

دوایی وضیکەی
ویى کاجژمێش
ماوەوەمان لە
الیەن هێضە
ئەمىیەکاوی لە واو
پااڵوگەی
کەوسگۆسک
هاسدی
کامێشاکەیان
سشیەوە ئیىچا
ئاصاد دەکشێه.

4-62022

دهۆک
لەکاجی سوماڵی
کێشەی بەوضیه
لەبەوضیىخاوەیەک
لەالیەن هێضە
ئەمىیەکاوەوە
هێشش دەکشێحە
سەسیان و دەسث
بەسەسدەکشێه و
کەلىپەلە
سژوامەواویەکەیان
دەسکێىشێث
ودواجش ئاصاد
دەکشێه

ڕێگەَەداٌ بە ڕووياڵ وجیاکاری ) (8حاڵەث

پیػەی
ڕۆژَايەَىوض
ی
بەڕێوەبەری تيم

ژيار
ە

َاوی
ڕۆژَايەَىوش

ڕەگە
ز

1

-دمحم خەلیل اسعذ

نێر

جەمەن عەبذواڵعەواڵ

نێر

2

ئومێد چۆمانی-دمحم اسماعيل

نێر

پەيامنێر

نێر

وێنەگر

3

بێستون دمحمئەيوب لەتيف

نێر

پەيامنێر

نێر

وێنەگر

دەزگای ڕاگەیاَذٌ

غىێُی
بەرواری
پێػێهکار پێػێهکار
ی
ی
 4-1-2022هەولێر

وێنەگر

4
موراد ئەحمد-نامۆ دمحم

نێر
نێر

27-22022-

10-32022

17-32022
پەيامنێر
وێنەگر

جۆری پێػێهکاری
رێگەيان پێ
نادرێت رووماڵی
کۆنگرەی
رۆژنامەوانی
و ەزارەتی ئەولاف
بکەن

هەولێر

لە کاتی
گواستنەوەی
شوفێرانی هێلی
هەولێر بەغدا لە
اليەن بەرێوەبەری
گواستنەوەی هەولێر
رێگريان لێدەکرێت

سلێمانی

لەکاتی روماڵی
بارودۆخی
خانەنشينان کە
مووچە وەردەگرن
رێگريان لێدەکرێت
بچنە ژورەوە
روماڵ بکەن

هەولێر
لەکاتی روماڵی
خۆپيشاندانی
خانەنشينان
لەبەردەم بانکی
'دوين'
رێگريان لێدەکرێت

5

وێش

پەيامنێر

نێر

وێنەگر

وێش

پەيامنێر

وێش
وێش

وێنەگر
پەيامنێر

-عەبذۆ سۆسحایی

نێر

پەيامنێر

هێمن حسێن-کارزان محەمەد

ئومێد چۆمانینەجمەدين سديكصۆسک باڵەک

30--42022

هەولێر

سێگشیان لێذەکشێث
سوماڵی کۆوگشەی
سۆژوامەواوی
لیژوەی بیىیىی
ماوگ لەوەصاسەجی
ئەوقاف بکەن.

6

-هێشش قادس

وێش

پەیامىێش

11-52022

هەولێش

سحافی سەسۆکی
حکىمەت سێگەیان
وەدایه وەک ئێه
ئاڕجی بەشذاسی
کۆوگشە
ڕۆژوامەوىوسیەکە
ی بکەیه

7

ئاصاد سعذیعەبذولعەصیض(ئاصا
د مىخحاس)
دمحم حسێه دمحمبیىاس مصطفًعبذالغفىس
-ئیسشا مىسلح

وێش

پەیامىێش

وێش

وێىەگش

18-52022

دهۆک

سێگشیان لێذەکشێث
سوماڵی ئاهەوگی
دەسچىووی صاوکۆی
دهۆک بکەن

وێش

وينەگر
پێشکەشکار

مێ

8

 -ئەحمەد جۆاڵ

وێش

پەیامىێش

24-52022

کەسکىک
لەکاجی
بەدواداچىون
بۆچیشۆکی ژوێک
لەوەخۆشخاوەی
ئاصادی شاسی
کەسکىک ،کە
بەوىوسشاوی
فەڕمی لەالیەن
فەسماوگەی
جەوذسووسحی
کەسکىک ڕێگەم
پێذسابىو ،بەاڵم
لەالیەن
بەڕێىەبەسی
وەخۆشخاوەی
ئاصادی کەسکىک
ڕێگشیمان لێکشا و
لەوەخۆشخاوەکە
دەسکشایه.

غکاَذَی کەنىپەنی رۆژَايەواَی و دەضج بەضەردا گرحُی()3
پیػەی
رەگەز
جۆری
رۆژَايەَىش
ژمارە پێػێهکاری
1

يیڤاٌيەجیذ

َێر

پەیايُێر

دەزگای
ڕاگەیاَذٌ

شوێنی
بەرواری
پێشيلکاری پێشێلکاری
5-5-2022

دهۆک

َێر
ویُەگر

ػەبذونخانك
يەجیذ

2

جيهاد
وەيسی
ئومێدچۆمانی
نەجمەدينگەردی
مورادئەحمەد
بورهانعەبدواڵ

3

هێًٍ دەنۆضەباحئەَىەر

پەیامىێش
وێش
وێش
وێش

6-8-2022

لە کاجی خۆپیشاوذاوی
هاووالجیاوی گەسەکی
مامىسحایان لە الیەن
هێضە ئەمىیەکان
سێگشیان لێکشا بۆ
ماوەیەک دەسث بە
سەس کەل و پەلی
سۆژوامەواویەکەیان
داگیشا

کەرکىک

نەکاحی روياڵی
خۆپیػاَذاَی غۆفێراٌ
نەبەردەو بەَسیُخاَەی
ػەلبەی بٍ َافغ
نەالیەٌ ضىپای
ػیرالەوە رێگریاٌ
نێذەکرێج
وکەنىپەنەکەیاٌ
نێذەضەَذرێج و وێُەو
يیًۆریەکەیاٌ
دەضڕَەوە

وێش
وێش
پەيامنێر
وينەگر
َێر

پەیايُێر

َێر

ویُەگر

نەالیەٌ هێسەکاَی
ئاضایػی َاوچەی
ضحێال نەڕۆژئاوای
دهۆک ڕێگریاٌ
نێذەکرێج نە کاری
پیػەیی خۆیاٌ بۆ
ڕوياڵی پڕۆضەی
ئاوارە بىَی هاواڵحیاَی
غەَگال ودەضج
بەضەر کەنىپەنی
رۆژَايەواَیەکە یاٌ
گیرا

هەونێر

پەیامىێش
وێىەگش

16-62022

پیػەی
ڕۆژَايەَىوضً

هێرظ و ضىکایەحی ) (4حاڵەث

پیػەی
ڕەگەز
َاوی
ژيارە
ڕۆژَايەَىوضً
ڕۆژَايەَىوش
1

عەبدولوەهابئەحمەد
-ئەيوب عەلی

وێش

پەیامىێش

وێش

پەيامنێر

ماجد مەجدۆ-ڕێباز ڕەشيد

وێش
وێش

دەزگای
ڕاگەیاَذٌ

غىێُی
بەرواری
پێػێهکاری پێػێهکاری
هەولێش
24-42022

وێنەگر
وێنەگر

جۆری پێػێهکاری
لەکاتی ڕووماڵی
ناڕەزايەتی
خانەنشينان دژی
خراپی سيستەمی
موچە ،لەاليەن
چەند کەسێکەوە
بەجلی مەدەنی و
پۆليس هێرش
دەکريتە سەريان

2
-فەرمان سادق

وێش

پەیامێیش

26-42022
هەولێر

لە کاتی ڕووماڵی
خۆپێشاندانی دژ بە
هێرشی واڵتی
تورکيا بۆ سەر
خاکی کوردستان،
لەاليەن هێزی
ئاسايشی جموجۆڵ
هێرش کرايە سەر
ی وپاشانيش
لەاليەن هێزەکانی
ئاسايش چوارجار
هەوڵدرا لێيبدەن،
کاتێک پێداگير
بووە لەسەر
وەرگرتنەوەی
کامێرا و مايکی
.پەرەگراف

3

ديار جەمال-کاروان يارە

وێش
وێش

پەیامىێش
ویىەگش

18-5-22

سلێماوی

4

دمحمسالح
عەزيز

وێش

بەڕێىەبەسی
وىسیىگە

17-62022

ئیذاسەی
گەسمیان-
سلێماوی

لەکاتی
ئامادەکردنی
اليڤێک لەسەر
کوژرانی خاوەنی
چێشتخانە
تورکيەکە ،لەاليەن
گروپێکی سەربە
پەکەکە هێرش
دەکريتە سەريان و
پێيان دەڵين بۆ
نەتان وتوە لەاليەن
ميتی تورکيەوە
کوژراوە،لەوکاتەدا
لێيان دەدرێت
کەلوپەلەکەيان
دەشکێنرێت
وسوکايەتيان
بەرامبەر دەکرێت
لەاليەن
کادرواليەنگرانی
پەکەکەهيرش
کراوەتەسەريان
لەکاتی ڕوماڵی
شەهيدکردنی
چوار کادری
پەکەکە لەاليەن
درۆنەکانی
تورکياوە

هەڕەغە()1
پیػەی
ڕەگەز
َاوی
ژيارە
ڕۆژَايەَىوضی
ڕۆژَايەَىوش
پەیايُێر
َێر
ئاراو غێرکۆ
1
ئەحًەد

دەزگای ڕاگەیاَذٌ

جۆری
غىێُی
بەرواری
پێػێهکاری پێػێهکاری پێػێهکاری
بۆ
کەرکىک
25-5ئايادەکردَی
2022
راپۆرحێکی
رۆژَايەواَی
دەیەوێج
بچێخە َاو
غاری دالىق
نەبازگەکە
َاهێڵیٍ بچێخە
َاوغارەکەو
هەڕەغەی
نێذەکەٌ ئەگەر
َەگەڕێخەوە
کايێرا
وکەنىپەنەکەی
دەغکێٍُ و
نێیذەضەٍَ

دەرکردٌ نەکار )(2حاڵەث
ژيار
ە
1

2

ڕەگە
ز

پیػەی
ڕۆژَايەَىوض
ی
سەرنوسەری
بەشی عەرەبی
هەواڵساز
هەواڵساز
هەواڵساز و
وردبينی
زمانەوانی
مۆنتێر
پەيامنێرو
وهەواڵساز
هەواڵساز
وپەيامنێر

َاوی
ڕۆژَايەَىو
ش
دڵشاد فرزندا

نێر

نور عەلی
امين اياد
اسو حسێن

مێ
نێر
نێر

حسان معين
حسن نبيل

نێر
نێر

م ص طفی
صکر

نێر

خديج ة جاسم
اکرم العبيدی
نور صباح

مێ
نێر
مێ

هەواڵساز
هەواڵساز
پەيامنێر

هونەر فارس

نێر

پەيامنێر

دەزگای ڕاگەیاَذٌ

بەرواری
پێػێهکار
ی
2-22022

19-42022

غىێُی
پێػێهکار
ی
سلێمانی

سلێمانی-
ئيدارەی
گەرميان

جۆری پێػێهکاری
بە بێ ئاگادارکردنەوە
هيچ بيانويەک
لەکارالدەدرێن و پابەند
نابن بە
گرێبەستەکەيانەوە،وێنە
ی گرێبەستەکەشيان پێ
نادەن تاکو سکااڵی پێ
تۆمارکەن

لەسەر باڵوکردنەوەی
ڤيديۆيەک کە
چاوپێکەوتنی
لوربانيەکی ئەنفالی
کردوە لەکارەکەی
دەردەکرێت

داخطخُی َىضیُگەو کەَاڵ)(1
دەزگای ڕاگەیاَذٌ

بەرواری پێػیهکاری

حۆڕی يیذیای روداو

5/2/2022

غىیُی
پێػێهکاری
رۆژئاوای
کىردضخاٌ

جۆری پێػێهکاری
فەرياَگەی راگەیاَذَی
ئەَجىويەَی جێبەجێکاری
بەڕێىەبەرایەحی خۆضەر
نەرۆژئاوای کىردضخاٌ
رێگەی کارکردٌ و يۆڵەحی
کارکردَی بۆ حۆڕی يیذیایی
رووداو نە َاوچەکاَی باکىور
و رۆژهەاڵحی ضىوریا
راگرث.

هێرظ کردَە ضەردەزگاو کەَاڵی راگەیاَذٌ)(2

ژيارە

َاوی دەزگا
رادیۆو حەنەفسیۆَی
دهۆک

بەرواری
پێػیهکاری
24-52022

جۆری پێػێهکاری
نەالیەٌ گەریالکاَی پەکەکەوە دوو يىغەک
ئاراضخەیاٌ دەکرێج و زیاَێکی زۆری يادیاٌ پێ
دەگەیەَرێج

بەغی ضێیەو:
بەیاَُايەو و ڕووَکردَەوەکاَی نیژَەی داکۆکی )(1/1/2022 – 31/6/2022

بەیاَُايە )(3

رووَکردَەوە)(1

بەیاَُايەی یەکەو:
بەیاَُايەی َاڕەزایەحی نیژَەی داکۆکی نە ئازادی ڕۆژَاگەریو يافی رۆژَايەَىوضاٌ

ئەيرۆ غەيًە بەرواری  ٢٢٢٢-٢-٥فەرياَگەی راگەیاَذَی ئەَجىويەَی جێبەجێکاری بەڕێىەبەرایەحی خۆضەر
نەرۆژئاوای کىردضخاٌ رێگەی کارکردٌ و يۆڵەحی کارکردَی بۆ حۆڕی يیذیایی رووداو نە َاوچەکاَی باکىور و رۆژهەاڵحی
ضىوریا راگرث .وەهەيىو يۆڵەحەکاَی کارکردٌ و يۆڵەحەکاَی ئەرکی رۆژَايەگەری کە دراوٌ بە حۆڕەکە و کاريەَذاَی
حۆڕەکە نە باکىور و رۆژهەاڵحی ضىوریا نێیاٌ ضەَذَەوە .ئەو کاراَەی کە بەڕێىەبەرایەحی خۆضەری دەیکاث نەضاڵی
رابردوغذا چەَذ جار ئاضایػیاٌ هێرغی َائیخیکی وَایاضایی و حىَذوحیژی کردوەحە ضەر َىضیُگەو کاريەَذاَی هەردوو
کەَاڵی رووداو کىردضخاٌ  ،٢٤بەو کارەیاٌ جگە نەوەی غەريەزاری و ئەزيىوَێکی رەغی نەئازادی رۆژَايەگەری و
َاضەرکەوحىوی حۆيارکرد  ،پێًاٌ دەڵێج کە نەو َاوچەو ئەو بەرێىەبەرایەحی خۆضەریذا حەحەيىنی هیچ کارێکی
رۆژَايەگەری َاکاث بەدڵی ئەو بەرێىەبەرایەحیەَەبێج وَایەوێج زاَیاریەکاَی ئەو َاوچەیە بگاحە جیهاٌ  .ئێًە ضەرباری
ضەرکۆَەی حىَذی ئەو جۆرە کاراَەوە ئاگادارکردَەوەی ر ێکخراوە َێىدەوڵەحیەکاٌ وهەڵىێطخی حىَذياٌ ،ئەوە بە
بەڕێىەبەرایەحی خۆضەری رۆژئاوا دەڵێٍ کەهەرگیس بەداخطخُی کەَاڵی رووداو کەنەضەرەحای دايەزراَذَی ئەو
بە رێىەبەرایەحیە رۆڵی کاریگەری هەبىە نەگىاضخُەوەی زاَیاریەکاَی ئەوَاوچەیە بەجیهاٌ  ،هیچ کاحێک َاحىاٍَ درز
نەَێىاٌ خەڵک نەهەرچىارپارچەی کىردضخاٌ و رۆژئاوا دروضج بکەٌ ،هەيىو کىردضخاٌ چاوی نەضەر رۆژئاوایە
وهەيىو هاواڵحیاَی رۆژئاوای کىردضخاٌ بەغێک دەبٍ نە يیذیاو بەغذاردەبٍ نەگىاضخُەوەی زاَیاریەکاٌ .بۆیە هیىاداریٍ
بەڕێىەبەرایەحی خۆضەری بەو جۆرە کاراَەی بچێخەوەو زیاحر نەوە ئیذارەکەیاٌ نەکەدارَەکەٌ بە پرضی ئازادی
رۆژَايەگەری و رێگری کردٌ نە راگەیاَذٌ.

نیژَەی داکۆکی نە ئازادی رۆژَايەگەریو يافی رۆژَايەَىوضاٌ
٢٢٢٢/٢/٥

بەیاَی دووهە و:
بەیاَُايەی َاڕەزایەحی نیژَەی داکۆکی نە ئازادی ڕۆژَايەَىضیو يافی رۆژَايەَىوضاٌ

ئەيڕۆ هێسەکاَی ئاضایػی َاوچەی ضحێال نەڕۆژئاوای دهۆک ڕێگریاٌ کرد نەحیًی ياڵپەڕی گاف َیىز نە کاری پیػەیی
خۆیاٌ بۆ ڕوياڵی پڕۆضەی ئاوارە بىَی هاواڵحیاَی غەَگال  .بەغێىەیەک دەضج گیرا بەضەر پێذاویطخیە ڕۆژَايەواَیەکاَی
ڕۆژَايەَىوش يیڤاٌ يەجیذ و وێُەگری ڕاضپێراو بەکار بۆ ڕوياڵی ئاوارەبىَی خێساَەکاٌ و چاوپێکەوحٍ نەگەڵ
بەڕێىەبەری ئیذارەی کۆچ وکۆچبەراٌ وەاڵيذاَەوەی لەیراَەکاَی دهۆک.ضەرەڕای هەوڵەکاَی نمی دهۆکی ضەَذیکا بۆ
گەڕاَذَەوەی پێذاویطخیە ڕۆژَايەَىضیەکاَیاٌ ،کەچی الیەَە ئەيُیەکاٌ ڕەحیاٌ کردەوە بیاَگێڕَەوە بۆ گاڤ َیىز .ئێًە نە
نیژَەی داکۆکی نەئازادی ڕۆژَايەگەری ويافی ڕۆژَايەَىضاٌ نەضەَذیکای ڕۆژَايەَىضاَی کىردضخاٌ ئیذاَەی ئەو
هەڵطىکەوحە دەکەیٍ کە پێچەواَەی یاضای ژيارە  35ضاڵی  2227ی کاری ڕۆژَايەَىضیە..هەربۆیە داوا نەالیەَە پەیىەَذی
دارەکاٌ دەکەیٍ ئەو پێػێهکاریاَە نەدژی ڕۆژَايەَىضاٌ ڕاگرٌ وبىار بذەٌ بەڕۆژَايەو يیذیاکاٌ بەئازادی کاری خۆیاٌ
ئەَجاو بذەٌ ،کە یاضاکاَی کارپێکراوی هەرێًی کىردضخاٌ داَی پێذا َاوە و جەخخیاٌ نەضەر يافی ڕۆژَايەَىش کردوەحەوە
نەکارکردٌ بۆ گىاضخُەوەی ڕوداوەکاٌ و هەواڵەکاٌ نەغىێُێ ڕوداوەکەوە بەئازادیەکی حەواوەوە.

نیژَەی داکۆکی نە ئازادی رۆژَايەگەریو يافی رۆژَايەَىوضاٌ
٢٢٢٢/٥/٥

بەیاَُايەی ضێیەو:

بەیاَُايەی نیژَەی داکۆکی نەئازادی رۆژَايەَىضی و يافی رۆژَايەَىضاٌ بەبۆَەی هێرغە يىغەکیەکە بۆضەر رادیۆو
حەنەفسیۆَی دهۆک

ئەيرۆ ضێ غەيًە بەرواری ،٢٢٢٢-٥-٢٤بەپێی راگەیاَذراوێکی َاوەَذی خاَی ،دوو يىوغەک ئاراضخەی وێطخگەیەکی
پەخػی ضەربەَاوەَذی خاَی بۆ رۆغُبیری و راگەیاَذٌ کراوە  .یەکێکیاٌ بەر وێطخگەکەیاٌ کەوحىوە و بەهۆیەوە پەخػی
حەنەڤسیۆٌ و رادیۆی دهۆک نەکار کەوحىوٌ،جگە نەزیاَێکی زۆری يادی بە دەزگاکە .بە پێی هەياٌ راگەیاَذراو ئەو کارە
نە الیەٌ گەریالکاَی پەکەکەوە ئەَجايذراوە .بەداخەوە کەياوەیەکە رۆژَايەَىش و دەزگا راگەیاَذَەکاَی ئەو َاوچەیە
بىَەحە ئاياَجی حێکذەراَی ئارايی وئاضایػی ئەوَاوچەیە.کەزۆر بەيەبەضخاَەو بە ئاياَجەوە ئەو هێرغە بۆ ضەردەزگا
راگەیاَذَەکاٌ کراوە ،چىَکە ئەو َاوچەیەَسیکەی  ١٢دەزگای راگەیاَذَی حێذایە .ئەو دوو دەزگایە دوودەزگای ضیڤیڵٍ
وبەئاياَج گرحُی ئەو جۆرە دەزگایاَە پێػێهکردَی یاضای رۆژَايەگەری و لەڵص بىوَە بە ئازادی رادەربڕیٍ
وباڵوکردَەوەی زاَیاری راضج ودروضج.نەهەياٌ کاحذا پێچەواَەی پریُطیپەکاَی کاری رۆژَايەگەریە،بۆیە ئێًە
نەنیژَەی داکۆکی ضەرباری بەحىَذی ضەرەکۆَە کردَی ئەو کارە ،هیىاداریٍ رۆژَايەَىضەکاَی ئەو دوو دەزگایە ضەاليەث
بٍ نەوهێرغەکراوەحە ضەریاٌ  ،داواکاریٍ نەالیەَە پەیىەَذی دارەکاٌ ورێکخراوە َاوخۆیی و َێىدەوڵەحیەکاَی حایبەث بە
يافی يرۆڤ و ئازادی رۆژَايەگەری نەگەڵ ضەَذیکای رۆژَايەَىضاَی کىردضخاٌ نیژَەیەک بۆ بەدواداچىوَی ئەو جۆرە
کاراَە پێک بهێٍُ و ئەَجايذەراَی رووبەڕووی ضساو نێپێچیُەو ەبکرێُەوەو ضُىرێک بۆ ئەو جۆرە کاراَە دابُێٍ.

نیژَەی داکۆکی نە ئازادی رۆژَايەَىضی و يافی رۆژَايەَىوضاٌ
هەونێر
٢٢٢١/٥/٢٤

رووَکردَەوەکاٌ()1

رووَکردَەوەی یەکەو:
ڕووَکردَەوەیەک نە نیژَەی داکۆکی نەئازادی رۆژَايەَىضی و يافی رۆژَايەَىضاٌ
حایبەث بەپێػێهکردَی يافی رۆژَايەَىش نەيەضەنەی گرێبەضج و پێُەداَی کرێ وياف
ضەرباری پێػیهکاریەکاٌ بەرايبەر رۆژَايەَىش وبەردەوايی نەغەلاو ،نەو ياوەیەدا ضکااڵ َاوبەَاو بەرزدەکرێخەوە بۆ
نیژَەکەياٌ نەالیەٌ رۆژَايەَىضاٌ ،کە نەالیەٌ دەزگاکاَیاَەوە يافیاٌ پێػێم دەکرێج و پابەَذی گریبەضخەکاٌ َابٍ نەگەڵیاَذا
.یاٌ گرێبەضخیاٌ بۆ َاکەٌ یاٌ گرێبەضەحەکاَیاٌ نەالیەٌ دەزگاوە دەضخی بەضەردا دەگیرێج،ئەو جگە نەوەی هەربەپێی
یاضای ژيارە  ٣٥ی رۆژَايەگەری هەرێًی کىردضخاٌ دەبێج دەزگاکاَی راگەیاَذٌ وێُەیەکی گریبەضخی کاری
رۆژَايەَىضاٌ بذەَە ض ەَذیکای رۆژَايەَىضاٌ  .ئێًە نەنیژَەی داکۆکی نەضەَذیکای رۆژَايەَىضاَی کىردضخاٌ پێُەداَی
کرێ و ياف وجیاکاری نەکرێ وَەبىوَی گرێبەضج بۆ کارکردَی رۆژَايەَىش و پابەَذ َەبىوٌ بە گرێبەضج و
هەڵىەغاَذَەوەی گرێبەضج حاک الیەَاَە نەالیەٌ دەزگاوە بەرايبەر رۆژَايەَىش ،بە پێػێهکاری و ضەرپێچی یاضای کاری
رۆژَايەگەری ژيارە  ٣٥هەرێًی کىردضخاَی دادەَێٍ .الی خۆياٌ نەراپۆرث حۆياری دەکەیٍ و بەدواداچىوٌ دەکەیٍ بۆ
ئەوکەیاضاَە ،نەو رۆژاَەدا ًَىوَەیەکی ئەو ضکااڵیاَە نەالیەٌ ژيارەیەک رۆژَايەَىضی ضەربە کەَاڵی 'ئیٍ ئاڕ حی'
کەژيارەیاٌ  ١٢رۆژَايەَىضە نەبەغی ػەرەبی کەَاڵەکە بەدەضج گەیػخىە.کە کەَاڵەکە پابەَذ َەبىە بە گرێبەضج و پێذاَی
ياف وکرێی ئیػکردَیاٌ .بۆیە داوادەکەیٍ چ دەزگاو چ رۆژَايەَىش نەيەضەنەی گرێبەث پابەَذی ئەو خااڵَەبٍ:
-١يەضەنەی گرێبەث نەبەغی چىارەو،يادی حەوحەو بەَذی حەوحەو نە یاضای ژيارە  ٣٥رۆژَايەگەری هەرێًی کىردضخاٌ
رووَی کردوەحەوە کە رۆژَايەَىش دەبێج بەگرێبەضج کار بکاث و هەردووال رۆژَايەَىش و دەزگا دەبێج کار بەو یاضایە
بکەٌ.
-٢رۆژَايەَىش دەبێج وریابێج بە بێ گرێبەضج کارکردٌ نەگەڵ دەزگایەکی راگەیاَذٌ نەدوایذا هەرياف و کرێیەکی
پێػێهکرا َاحىاَێج ضکااڵ بکاث.
 -٣رۆژَايەَىش دەحىاَێج ئەگەر گرێبەضخی هەبىو ،دەزگاکە بە پێی گرێبەضخەکە يايەڵەی نەگەڵ َەکرد نەدادگا و نەضەَذیکا
ضکااڵ حۆياربکاث.
-٤وێُەیەکی گرێبەضخەکە دەبێج الی رۆژَايەَىش بێجَ ،ابێج دەزگای راگەیاَذٌ الی خۆی بیهێڵیخەوە یاٌ دەضخی بەضەردا
بگرێج.ئەيەظ پێػێهکرَی یاضایە کەبەداخەوە وەک ئەوکەیطەی ضەرەوە کەَاڵی'ئیٍ ئار حی' نەگەڵ رۆژَايەَىضەکاٌ
کەضکااڵیاٌ الی ئێًە کردوە  ،ضەرباری پێُەداَی يافەکاَیاٌ گرێبەضخەکەغی الی خۆی دەضج بەضەردا گرحىە وهیچ
وێُەیەکیػیاٌ َەداوەحە ضەَذیک نەگرێبەضخاَە واحە دوجار یاضایی پێػێهکردوە.
-٥هەيىو رۆژَايەَىضاٌ و دەزگاکاَی راگەیاَذٌ ئاگادار دەکەیُەوە کە راپۆرحی پێػیهکاریەکاَی نیژَەی داکۆکی بەغێکی
حەرخاٌ کردوە بۆ ضکااڵی رۆژَايەَىضاٌ حایبەث بەکێػەی گرێبەضج و کرێیی ئیع کردٌ.بۆیە هەررۆژَايەَىضێک
رووبەرووی ئەو جۆرە حاڵەحە دەبیخەوە دەحىاَێج نیژَەکەياٌ ئاگادار کاحەوە
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