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کورتەی جێ�ەج��ار
اقدا �اری خرا�� مافە�ا�� کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ لە ع���
دەرەنجا� کۆمەڵ�ک هۆ�ارە و لەال�ەن چەند هۆ�ار�کەوە 

� لە ئاین و �ەها  گەورەت����ان ب��ت�� �ار�گەری لەسەر دەک��ت. 
و لەال�ەن سەرکردە دابونەر��ی�ە�ان، کە �ەشێوە�ە� �ەر���

�ن ئای�ی�ە�ان و س�اس��ە�انەوە �اس�ان لێوەدەک��ت و �ە�اردەهێ��
وەک �ەهانە�ەک بۆ ج�ا�اری و پ�ش�ل�اری دژ �ە کۆمەڵ�ای 

هاوڕەگەزخواز+.
ەی �ار�گەر��ە�ان لەو�وە دەس�پ�دە�ات: نەبوو�� سەرچاوەی زان�اری دەر�ارەی کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ �ە زنج��

و��نەوە. زمانە ناوخۆ�� و ناوچەی�ە�ان بۆ �ەرەن�ار�وونەوەی ئەم گوتارانە ڕ�گە�ان پ�دەدات کە �ە ڕادە�ە� زۆر ���
�اران و ئەمەش، کۆمەڵەو چینە ج�اوازە�ا�� کۆمەڵ�ا- هەر لە �سپۆڕە پ��شکی�ە�انەوە تا مامۆستا�ان و ف��� سەرەڕای 

� بنەما �ەرەو کەسا�� سەر �ە ن- ئەم هەلە دەقۆزنەوە بۆ ئاڕاستەکرد�� �ەنجەی تۆمەت �ە�� سەرکردە مەدەن��ە�ا
مەرام و ئەجێندا�ا�� خ��ان و خۆدز�نەوە لە � �ە  دن و گە�ش�� کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ �ە مە�ەس�� �ەرەو��ش��

ن.  نەخۆش��ە کۆمەڵ�ای�ە�ا

�ە�� دەر�ارەی کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ لەو کۆمەڵ�ا�انەدا کە سەرچاوەی زان�ار�� زا�س�� و کۆمە��
، �ە � لە دروستکردن و لەقاڵبنا�� ڕای گش�� گەورە و سەرە� ب�ی�� بوون�ان ن��ە، دەز�ا�ا�� ڕا�ە�اندن دەتوانن ڕۆڵ�� 

س�نەوەی ئەو کەسانەی کە مافە�ا�� کەسا�� ، وە �ە لێ�� فەراهەمکرد�� ڕووماڵ�� �ش��ەستوو �ە زان�ار�� ڕاست و زا�س��
ا�� دەس��انکرد �ە ڕووما�� �ا�ە�� ن. هەرچەندە دەز�ا�ا�� ڕا�ە�اند�� ع��� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ پ�ش�ل دەکە
م ه�شتا سەکۆکە�ان �ە�ارنەهێناوە بۆ گەزخواز+ لە ماوەی ١٠ ساڵ پ�ش ئ�ستاوە، �ە�� �ەیوەند�دار �ە کۆمەڵ�ای هاوڕە
ە دژ �ە کۆمەڵ�ای ئەمڕۆ ڕووماڵ�� ال�ەنگ�� جێ�ەج�کرد�� ئەم �ەر�رس�ار��ی�ە. �گرە �ە پ�چەوانەوە، زۆر�نەی ڕووما�� 

و دەکەنەوە و چەق�ەستووت��ان دەکەن، وەک ئەو ۆکەی هەڵە و ج�ا�اری ��� گەزخواز+، کە ئەوەندەی تر ب�� هاوڕە
، وە ئەوەی کە شووناسە�ا�� ا�� ۆکە�ەی کە کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ ب��انەن بۆ کۆمەڵ�ای ع��� ب��

. �ن چارەسەر �ک��ن و لەناو��� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ دەردن دەب�ت 
ئەم ڕاپۆرتە ت�ش� دەخاتە سەر و ئەوە �� دە�اتەوە کە چۆن ڕووما�� ڕا�ە�اند�� دژ �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ وەک
� �ە �ەکسا�� الوازدە�ات، گوتاری ڕق دژ �ە کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ �اردە�ات، وە هەوڵە�ا�� گە�ش��

ی �ەسەند دە�ات، جا گەر �ە � ی دژ �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ و توندوت�� � وە دەب�تە ئەند�شە�ەک بۆ توندوت��
. ڕ��ا�ە� ناڕاستەوخۆش ب�ت



اق�دا، لەوانەش ڕۆژنامە�ان، کەناڵە�ا�� گەڕاوە �ەناو ماڵ�ەڕە�ا�� ز�اتر لە ٦٠ دەز�ای ڕا�ە�اند�� ع��� اق ک��ر  بۆ ئەم ڕاپۆرتە، ع���
گەڕاوە �ە دوای وشە سەرەکی�ە�ا�� وەک اق ک��ر  تەلەف��ۆن، سەکۆ و ماڵ�ەڕە�ا�� سەر ئ�نتەرن�ت. ع���

)، چونکە ئەم وشانە �ە شێوە�ە�  "هاوڕەگەزخوازی" (المثل�ة الج�س�ة)، "هاوڕەگەز�ازی"،  "نائاسا�� س�ک�" (الشذوذ الج���
ن. اق�ەوە  �ات�ک �ا� کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ دەکە و �ە�اردێن لەال�ەن دەز�ا�ا�� ڕا�ە�اند�� ع��� �ەر���

ئەنجامە�ا�� گەڕان کە لەم ت����نەوە�ەدا �ە�ارهاتوون، تەنها ڕووما�� ڕا�ە�اندنە لە نێوان ساڵە�ا�� ٢٠١٢ و ٣١ی ئا�اری ٢٠٢٠.
اقی�ەوە. ئ�مە هەستاو�ن �ە اق ک��ر بووە ئەنجا� کۆکردنەوەی ٢٠٨ �ا�ە�� هەواڵ لەال�ەن ٦٠ دەز�ای ڕا�ە�اند�� ع��� گەڕا�� ع���

بڕگە هەواڵی�ە�ان و �ەرنامە تەلەف��ۆن��ە�ان کە �ا� کەسا�� سەر �ە ش�کردنەوە�ە� گش�� بۆ �ا�ەتە�ا�� نوو�اوە�ان، 
کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+�ان کردووە، تا �اش�� ت��گەین لە ڕۆ�� ئەم ال�ەنانە لە �ارکردنەسەر و بون�ادنا�� ڕای گش�� لەسەر

Broadcasting Board of) گەزخواز+. هەروەها، لە�ەر ئەوەی �ەگ��رەی دەستەی ڕا�ە�اند�� �ار�ز�ارانەوە کۆمەڵ�ای هاوڕە
اقی�ە�ان زان�ار��ە�ان�ان لە کەناڵە�ا�� تەلەف��ۆنەوە وەردەگرن، ئ�مە ت�ش�مان خستووەتە Governors)، ز�اتر لە ٪٩٢ی ع���

وەمان لەسەر کردوون و �ە بڕگەی هەوا�� و وەک سام�ڵ��  �اخود نموونە�ە� ن��نەر و ت����نە سەر ٢٢ پڕۆگرا� تەلەف��ۆ�� و 
گەزخواز+. ئەم ٢٢ پڕۆگرامە قوو�� وردبوو�نەتەوە لە ال�ەنە ج�اوازە�ا�� پ�شاندان و ڕووماڵ�اندا بۆ کۆمەڵ�ای هاوڕە

اون. لە کۆتای�دا، ئ�مە �شتمان �ەستووە �ە �� ٢٠١٦ و ٢٠٢٠دا �ەرهەمهێ�� ، کە لە نێوان سا�� � ��� �ردراون چونکە ن���� � هەڵ��
� �گەینە دەرەنجا� �اوەڕ��کراو و وکراوە�ا�� ت��ژەران، ڕ�کخراوە�ا�� ما�� مرۆڤ وە �سپۆڕە �ەیوەند�دارە�ا�� تر تا بتوان�� ���

ن. �ش��ەستوو �ە ڕاس�ی�ە�ا

ڕ�سانا�



ڕووما�� ڕا�ە�اند��
ا�� لەسەر ع���

ی کۆمەڵ�ا
از+ هاوڕەگەزخو

اق ک��ر �ەناو ئ�نتەرن�تدا، ڕا�ە�اند�� �ەگ��رەی ئەنجامە�ا�� گەڕا�� ع���
ا�� تا کۆتا�� ٢٠٠٩ ڕووما�� �ا�ەتە�ا�� �ەیوەند�دار �ە کەسا�� سەر �ە  ع���

کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ی دەس�پ�نەکرد. ڕووما�� ئەو �اتە کە زۆر کەم 
وە بوو لەسەر ئەو  و دە�مەن بوو، وە �ە شێوە�ە� سەرە� �اردانە

ڕ�کخراوانەی ما�� مرۆڤ کە ت�شک�ان دەخستە سەر ئەو کوش�نەی ئەنجام 
اقدا لە �ا�� دەدرا دژ �ە کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ لە ع���

لەگەڵ هەڵمەتە  هەڵمەتە�ا�� نا�او �ە "هەڵمەتە�ا�� کوشت�� ئ�مۆ"، 
�ەرنامەبۆداڕ�ژراو و ڕ�کخراوە�ا�� کوشت�� د�کە. 

ا�� ئەو �ا�ەتانەی کە لە ڕا�ە�اند�� � �
ڕووماڵەکە �ەزۆری لە ڕا�ە�اند�� نوو�اودا (نووس�نە�) بوو وە ت�ش� خس�بووە سەر وەرگ��

ودەکرانەوە. ئەمەش �ەردەوام بوو تا سا�� ٢٠١٣ و ٢٠١٤، تا ئەو �اتەی کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ و جیهان�دا ���
ون. اوتر بو � و بزوتنەوە وە بی�� �اڵ�ش���ارا�� کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ دەس��انکرد �ە ڕ�کخس��

وڕا دەر�ارەی کۆمەڵ�ای ا�� �ار�گەر��ەکەی ز�ات��وو لە لەقاڵبنان و بون�ادنا�� گفتوگۆ و ب�� لە پ�نج سا�� ڕابردوودا، ڕا�ە�اند�� ع���
هاوڕەگەزخواز+، وە لە لەقاڵبنان و �ارکردنە سەر ڕای گش�� دەر�ارەی ئەو کەسانەی کە شوونا� خ��ان دەدەنە �اڵ کۆمەڵ�ای 

� ئەوەی خ��ان  ئەندام�� کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ لەقەڵەم�ان دەدات �� هاوڕەگەزخواز+، وە ئەوانەش کە کۆمەڵ�ا وەک 
ا�� لەسەر کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ گەزخواز+. لە ڕاس��دا، ڕووما�� ڕا�ە�اند�� ع��� شووناس�ان �دەنە �اڵ کۆمەڵ�ای هاوڕە

ن. لە گەزخواز+ لەسەر خ��ا وانی�� کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕە � �
دووەتە سەر ت�� ئەوەندە �ار�گەر بووە، کە �اری کر

� گەزخواز+ کە وە�� اق ک��ر لە سا�� ٢٠١٨دا ئەنجام�داوە، ٪٨٩ی کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕە ت����نەوە�ەکدا کە ع���
دووەتە سەر اق �ەشێوە�ە� نەر��� �اری کر وڕابوون لەسەر ئەوەی کە ڕووما�� ڕا�ە�اندن لە ع��� ڕاپرس��ەکە�ان دابووەوە ها

. وان�ن�ان بۆ شووناسە ک��رە�ان�ان (واتا شوونا� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+) � �
ت��

وکراوە لە ڕا�ە�اند�� جیهان�دا، بۆ وتار و �ەرنامەی ا�� وتار و نوو�اوی ��� � �
ز�اد لەمانە، �وش�� ڕووما�� ڕا�ە�اندن گۆڕا لە وەرگ��

� و نەر��� و شێ��نەر کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ او لە ناوخۆدا کە �ەشێواز�� شەڕەنگ��� تەلەف��ۆ�� �ەرهەمهێ��
ا�� گەڕانەکەمان، دۆز�مانەوە کە زۆر�نەی ڕەهای ڕووما�� ڕا�ە�اند�� ع��� ن�شان �دات. لە �ا�� ش�کردنەوەمان بۆ ئەنجامە�ا�� 

انەبووە دژ �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ و ب�ال�ەن نەبووە، کە ها�� خەڵ��ان داوە شووناسە�ا�� خ��ان ڕەت �کەنەوە و ال�ەنگ��
قبو�� نەکەن. لە زۆر �اردا، ڕووماڵەکە تەنانەت گە�شتووەتە ئەوەی کە �انگەواز ��ات بۆ قڕت�کردن و لە لەناو�رد�� کەسا�� سەر �ە

." " منداڵ و گەن�� ب�تاوان کە "�ە ئاسا�� �ار�ان ت�دەک��ت کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ لە کۆمەڵ�ادا، بۆ "�اراست��



ڕا�ە�اند�� نوو�او

گەزخواز+ تا چەند سا��ڕا�ە�اند�� نوو�او سەرچاوەی سەرە� ڕووماڵ بوو لەسەر کۆمەڵ�ای هاوڕە
. ئەمانەش لە ڕۆژنامە و ماڵ�ەڕە�اندا خ��ان  دوا��
دەب�ن��ەوە کە �ەشێوە�ە� سەرە� ڕاپۆرت �ان 

ا ، �ا�ەتە�ان�ش ب���� بوون لە �ا�ە�� � �
وتار�ان وەردەگ��

وەک دەس�ن�شانکرد�� �سپۆڕی سەر�ەخۆ لەسەر
ئاڕاستەی س�ک� و شوونا� جێندەری 

 Independent Expert on Sexual Orientation)
نەتەوە and Gender Identity) لە ال�ەن 

�ە�گرتووە�انەوە لە سا�� ٢٠١٦ دا، وە ڕاپۆرت و
وتاری ج�اواز لەسەر �ەسەندکرد�� �اسای �ەکسا�� لە
�� دوای�دا، وە تا تە ج�ا�ان لە سا�� �دا لە و�� هاوسەرگ��

ڕاپۆرت �ان وتاری نوو�او لەال�ەن ڕۆژنامەنووسا��
ناوخۆوە. 

�ە هەمان شێوە، ژمارەی ڕاپۆرت و وتارە�ان دەر�ارەی کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ �ە ڕادە�ە� زۆر ز�ادی کردووە
ی اق ک��ر، �ەرزکردنەوەی ئا�� لە ماوەی دوو سا�� ڕابردوودا، کە �اردانەوەی ز�اتر بوون بۆ �اری ڕ�کخراوە�ا�� وەک ع���

ی کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+) لەال�ەن �اڵیۆزخانە ج�اوازە�انەوە لە �ەغداد، وە تۆمەت�ارکرد�� کەسا�� سەر �ە �ەل�ەز���نە (ئا��
و�وونەوەی ڤایرۆ� کۆرۆنا. زۆر�نەی ڕەهای ئەم ڕاپرۆرتانە �ەشێواز�� نەر��� کۆمەڵ�ای کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز لەسەر ���

اوە. هاوڕەگەزخواز+�ان ن�شاند

ا�� حەب�ب ئەل تەرە�� دەرچوو�وو وەک �اردانەوە�ەک لەسەر وکردەوە کە لەال�ەن ئەندام �ەرلەما�� ع��� تۆڕی ئ��اء ل�دوان�� ���
اق. - ع���  شانازی ٢٠١٧ دا لەال�ەن قو�سوڵخانەی گشت�� و�ال�ەتە �ە�گرتوە�ان لە هەول���

�
ی �ەل�ەز���نە لە مان� �ەرزکردنەوەی ئا��

�ەی لە شارەکەی من �ەرزکرد�ا�ەتەوە، ئەوا ئەو �اڵیۆزخانە�ەم رلەمانەکە وتبووی، "ئەگەر �اڵیۆزخانە�ەک ئەم ئا�� ئەندام �ە
 ". دەسووتاند

ئەلحەق، گرو��ک سەرکردەی عەسائ�ب  وکردەوە لەال�ەن قە�س ئەلخەزعە�،  ئەلسۆمەر��ە نیوز لە ئە�لوو� ٢٠١٧دا ل�دوان�� ���
وانەکەدا، ئەلخەزعە� وتبووی، گەزخواز+. لە ل�د کە �ەر�رس�ار�وو لە چەند�� هەڵمە�� کوشت�� کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕە

اق�دا و �ە �اڵ�ش�� و�ال�ەتە وکردنەوەی ڕەفتاری نائاسا�� س�ک� لە کۆمەڵ�ای ع��� "کەسان�ک هەن کە �اردەکەن لەسەر ���
و�اوەڕی ئای��مان."  �ە هەمان شێوە، تە دەکەین �ە �اڵ�شت�� ب�� گری لە کەلتور و ناسنامەی ئەم و�� ئەمەر��ا. ئ�مە �ەر �ە�گرتووە�ا�� 

وکردەوە، کە سەرکردەی �ار�� س�ا� سەدرە، کە پ�ش�� م�ل�ش�ا�ە� چەکدار موقتەدا ئەلسەدر�ان ��� لە سا� ٢٠١٨دا ل�دوان�� 
شەتکە وتبووی: �� ٢٠٠٦ تا ٢٠١٢. �ادا بوو کە �ەر�رس�ار�وو لە کوشت�� کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ لە نێوان سا��
� �ە دەست ت�کچوو�� دەروو�� و فشاری ناوەکی�ەوە کە دەبنە هۆی �ەنابردن بۆ کردەوەی نەر��� وەک "هاوڕەگەزخوازان دەناڵێ��

 ". �  ژنان لەج�ا�� پ�اوان، وە ئەوان نەخۆ�� دەروون��
�

لە�ەرکرد�� جل��ەر�

وکردەوە؛ کە سەرکردە�ە� ئای�ی�ە و �اردانەوەی هەبوو لەسەر ئەل شەفەق نیوز لە مار� ٢٠٢٠دا ل�دوان�� جەواد ئەلخاڵ�� ���
اق �ەو مافەدا، لە �اردانەوەکەدا وتبووی، "سەرکردە ئای�ی�ە�ان دەب�ت ئ�دانەی �اری اق ک��ر بۆ ما�� ژ�ان و دان��دانا�� ع��� �اری ع���

اق." اق ک��ر �کەن، وە دەب�ت �انگەشە �کەن بۆ دەرکرد�� �اڵیۆزە�ا�� �ەر�تان�ا و ئەمەر��ا لە ع��� ع���



دەوە کە وشەی "ڕەگەزی چوارەم"ی �ە�ارهێنابوو بۆ ئەو" وکر ئەلزەورا نیوز، ڕۆژنامە�ە� ڕۆژانە، وتار�� لە سا�� ٢٠١٦دا ���
کەسانەی کە ش��ن نەر�تە جێندەر��ە �اوە�ان نا�ەون. ناون�شا�� وتارەکە ب���� بوو لە "ڕەگەزی چوارەم، �ەک�ک لە شتە سەیرە�ا��

ڕۆژ�ارمان." وتارەکە پ�ناسەی ڕەگەزی چوارە� کردبوو وەک "دروستکراو�ک کە تای�ەتمەندی�ە�ا�� ژنان و پ�اوان ت�کەڵ دە�ات
وە." لەڕووی شێوە و ڕەفتار و ئاڕاستەی س�کس��ە

وکردەوە لەژ�ر ناون�شا�� "ل�دوان�� گرنگ لەال�ەن ئەنجوومە�� اق؛ کە ڕۆژنامە�ە� سەر ئ�نتەرن�تە، وتار�� ��� ڕۆژنامەی ع���
اق ک��ر و ڕە�� دەکەنەوە کە ش دەکەنە سەر ع��� اق" کە ت�ا�دا ه��� اقەوە دەر�ارەی ڕ�کخراوە الدەرە س�کس��ەکە لە ع��� وەز�را�� ع���

. ق قبوڵ �ک��ن کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ لە ع���

لەگەڵ ئەوەشدا، لە ساڵە ن��کە�ا�� وکرانەوە لەال�ەن ئەم ال�ەنانەوە.  گوتاری دژ �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ �ەردەوامە لە ���
. ن داوە کە کە ڕووماڵ�� ز�اتر ب�ال�ەن�ان هەب�ت دوای�دا، هەند�ک لە نووسەران و هەند�ک لە دەز�ا�ا�� ڕا�ە�اند�� ج�گرەوە هەوڵ�ا

ۆکە�ان�ان ی "رووداو" جارجار دەرفە�� داوە �ە  چاال�وانان و کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەخواز+ کە چ�� � �ە�� ئ�ن�ل��
ی وڕابوو کە �اس دە�ات لەو �اردانەوە نەر��ی�ەی ڕوو�دا �ەهۆی �ەرزکردنەوەی ئا�� �ن وتار، وتار�� ب�� هاو�ە�� پ��کەن. ن����

دراوی �ەکێ�� ئەورو�ا و هەند�ک لە �اڵیۆزخانە�انەوە. وتارەکەش لەال�ەن ئەم�� عاشورەوە �ەل�ەز���نە لە �ەغدا لەال�ەن ن���
م ئەم وتارە ڕووماڵ�� ڕا�ە�اند�� زۆر �چووک و سنووردار دەن����ت لە ڕا�ە�اندنە اق ک��رە. �ە�� نوو�ابوو کە دامەزر�نەری ع���

ۆ� خ��ان �کەن �اخود �ە نوو�اوە�اندا کە �ە شێوە�ەک ب�ت کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ خ��ان �اس لە چ��
شێواز�� ب�ال�ەن �ان ئەر��� �خ��نە ڕوو. 

"

ا�� زاراوەی وەک تۆڕی م�د�ا�� ع���
" ەمووک" و "لەشفرۆ�� "،"ن���  "نائاسا��

�ە�ارهێناوە لە�ا�� �اسکرد�� کەسا�� سەر �کە
وڕادا گەزخواز+. لە وتار�� ب��  کۆمەڵ�ای هاوڕە

کە لەسا�� ٢٠١٦دا نوو�اوە، ئی�سام ئەلشەل��
� ئابڕوو ،"ال�ەڕەی سەر ئ�نتەرنێ�� �� وتوو�ە��
هە�ە بۆ  هاوڕەگەزخوازان و کەسا�� الدەری

 س�ک�، کە ت�ا�اندا و�نە و ژمارەی
".تەلەفۆنە�ان�ان هاو�ە�� پ�دەکەن



63.6%

36.4%

تەلەف��ۆن

اوە، لە�ەر ئەوەی ٪٩٢ی اق لەال�ەن تەلەف��ۆنە�انەوە �ەرهەمهێ�� �ار�گەرت��ن ڕووما�� م�د�ا�� لە ع���
� �ە گ��رەی ت����نەوەی سا�� ٢٠١٧ی اقی�ان زان�ار��ە�ان�ان لە تەلەف��ۆنەوە �ەدەست دەهێ�� ع���

“Broadcasting Board of Governors (BBG).”
اردووە کە لەال�ەن ١٦ کەنا�� � بۆ مە�ەس�� ئەم ت����نەوە�ە، ٢٢ �ەرنامەی تەلەف��ۆ�� و بڕگەمان هەڵ��
� لە ڕووماڵ�ان لەسەر اون، بۆ ز�اتر قووڵبوونەوە لەم �ەرنامانەدا و ت�گە�ش�� تەلەف��ۆنەوە �ەرهەمهێ��

 کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+. ل�س��� �ەرنامە�ان و کەناڵە تەلەف��ۆن��ە�ان لە کۆتا�� ئەم ڕاپۆرتەدا
.دانراوە

ئەمەش اون، کە  ��� دووە� ٢٠١٩ و ٣١ی ئا�اری ٢٠٢٠دا �ەرهەمهێ�� لەو ٢٢ �ەرنامە�ەی هەڵمان بژاردوون، ١٤�ان لەنێوان ���
.ز�ادبوون�� �ەرچاو دەردەخات لە ژمارەی ئەو �ەرنامانەی �اس لە کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ دەکەن

هەرچەندە گران بوو کە زان�اری وردمان دەس��کەو�ت لەسەر ژمارەی ب�نەرا�� هەر �ەک لە کەناڵە تەلەف��ۆن��ە�ان و �ەرنامە�ان�ان،
نەتە سەر هەموو�ان �ە �ەکەوە ز�اتر لە ٢٠ ملیۆن ش��نکەوتوو (فۆڵۆوەر)�ان هە�ە لەسەر ماڵ�ەڕە�ا�� ئەو ١٦ کەناڵەی ت�ش�مان خستوو
� �ەگ��رەی ئامارە�ا�� اقی�ە�ان ئ�نتەرن�ت �ە�اردەهێ�� �ەت��ە�ان. �ە لە�ەرچاوگرت�� ئەوەی کە تەن�ا ٪٤٨ی ع��� توڕی �ەیوەندی�ە کۆمە��

اقی�ە�ان زان�ار��ە�ان�ان لە کەناڵە�ا�� تەلەف��ۆنەوە وەردەگرن، دەک��ت ئ�نتەرنێ�� جیهان، وە �ە لە�ەرچاوگرت�� ئەوەش کە ٪٩٢ی ع���
ژمارەی ئەو کەسانەی کە ئەم �ەرنامانە�ان پ�گە�شتووە لەڕ�گەی کەناڵە تەلەف��ۆن��ە�انەوە �ە دووقا�� جەماوەران�ان لەسەر تۆڕە

�ەت��ە�ا�� سەر ئ�نتەرن�ت �خەمڵێندر�ت .کۆمە��
تا �اش�� لە �ار�گەری ئەم ٢٢ �ەرنامە�ە  ت��گەین، ئ�مە هەستاو�ن �ە ئەنجامدا�� ش�کردنەوە�ەک کە ت�شک دەخاتە سەر چوار ال�ە��
اوە�ان و ، کە ت�شک دەخاتە سەر �ە�ارهێنا�� و�نەو بی�� � لە پ�کهاتن و دیزای�� گش�� ج�ای هەر �ەک لەم �ەرنامانە. ال�ەنە�ان ب��ت��
لەگەڵ ماوەی هەر پڕۆگرام�ک. ال�ە�� دووەم ب����ە لە پ�شکەش�ارە�ان، میوانە�ان،  پڕۆفا�لە�ان و داخوازی و �انگەشە و مۆس�قا 

ئەمە جەخت دە�اتەوە لە پ�ش�نەی پ�شکەش�ارە�ان و ئەو گۆشانەی دە�گرن، میوانە�ان، تواناو  شا�ستە�� و  �انگەوازە�ان�ان. 
�ەدەستهاتە�ان�ان، وە ئەو دەرەنجام و �انگەشانەی کە میوانە�ان دەری دەبڕن لەسەر کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+. ال�ە��
�ن �ات�ک �ا� کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای س��ەم ب����ە لە زاراوە�ان، واتا ئەو وشانەی لەال�ەن پ�شکەش�ار و میوانە�انەوە �ە�اردەهێ��

� قسەکەرە�ان �ش��ان پ�دە�ەس�� وانەی کە  .هاورەگەزخواز+ دەکەن. ال�ە�� کۆتا�� ب����ە لەو سەرچا

ڕووما�� کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ لە سا�� ٢٠٢٠دا                 ٪٦٣.٦

�� پ�ش ٢٠٢٠        ٪٣٦.٤
�

ڕووما�� کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ لە سا�



�
بڕگە هەواڵی�ە�اندا لە�ا�� �اسکرد�� شووناسە�ا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕە�ازخواز+دا، دەن� �ە ن��کە�� لە هەموو �ەرنامە و 

 مۆس�قای زۆر مەترس�دار�ان 
�

مۆس�قا�ە� ترسنا� وەک "خانووی پڕ لە خێو" ئ��� کردووە. هەند�ک�ان تەنانەت دەن�
 بۆمب لە دوای هەر ل�دوان �ان گوفتار�ک کە �ە  "ج��� مشتومڕ" دانراب�ت و لەال�ەن کەس�کەوە 

�
ز�ادکردووە، وەک دەن�

وتراب�ت کە �ە گ��رەی خ��ان سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ بوو�ن. ئەم جۆرە مۆس�قا�ە دانراوە لەدوای ل�دوان �ان 
وتە�ا�� وەک "من هاوڕەگەزخوازم،" "دەمەو�ت ما�� کوڕ�� تر �کەم،" وە "کەسە�ان �ە ئاڕاستەی س�کس��ان دەزانن لە

ە�ان و چاو��کەوتنە�ا�� کەسا�� سەر دا." �ە هەمان شێوە، هەند�ک لە �ەرنامە�ان تەنانەت و�نەگرت�� زنج�� تەمەن�� �چووک��
م داوە. �� تار�ک و ش���� د�کەی گوماناو�دا ئەنجا �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+�ان لە کۆ�ا و ما�� چۆڵ و کۆ��

وانی�� کەسە�ان بۆ �ارەکە. زانا�ا�� وەک � �
وە کە �ە�ارهێنا�� مۆس�قا لە�ا�� �ەرنامەدا �ار�گەرە و �اردە�اتە سەر ت�� سەلمێ��

وەتە سەر ئەوەی کە چۆن مۆس�قا �اردە�اتە سەر هزری ب�ئا�ا س�یوارت ف�شۆ�� کۆچکردوو (Stuart Fischoff) ت�شک�ان خستو
"unconscious mind". ئەو دەڵ�ت کە "مۆس�قا �اری �ە هەستە�انمان دە�ات. �ەشێوە�ە� گش�� مۆس�قا شێواز�� ناژ�ری 

سەر  �ەیوەند�کردنە. پێ��ست نا�ات گ��گرەکە بزان�ت کە مۆس�قا�ە واتای چی�ە، تەنها ئەوە نەب�ت کە چۆن �ار دە�اتە 
ارد�� مۆس�قای "مەترس�دار و ترسنا�" هەڕەمە� ن��ە. �ەڵ�و مەرا� ئەوەی لە � ئەمەش ئەوە ن�شاندەدات کە هەڵ��  ". هەس��

هەست �کەن، لەم �ارەشدا، هەستکردن �ە ترسە کە ئەم �ەرنامانە  �شتەوە�ە کە وا لە ب�نەران ��ات �ە شێواز�� د�ار�کراو 
ن. دە�انەو�ت لە ب�نەراندا دروس�� �کە

وەکە، تەنها ١٠٣ خولەک  بڕگە تەلەف��ۆن��ەی ش�کردنە ٧٧٧ خولەک کە دە�اتە کۆی ماوەی ئەم ٢٢  ز�اد لەمانەش، لە کۆی 
ئەلشەرقی�ەوە لە �ەرنامە�ا�� "ملفات دانراوە بۆ کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ قسە �کەن، کە ٣٣ خولەک لەال�ەن 
محرمة" لە ٢٠١٧دا و "الجمهور�ة السادسة" لە ٢٠٢٠دا دانراوە. ز�اتر لە نیوەی �ەرنامە�ان تەنانەت �ەک خولەک�ش�ان تەرخان 

گەزخواز+ کە قسە �کەن. ئەمەش �ە واتای ئەوە دە�ت کە �ەشێوە�ە� ئاسا��  و نەکردووە بۆ کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕە
�ە ت�کڕا، کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ کەم�� لە ٥ خولەک�ان �ەرکەوتووە بۆ قسەکردن. ئەمەش �ە �ەراورد

ی ٣١ خولەک بۆ ئەو قسەکەرانەی کە نەک تەنها سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ نەبوون، �ەڵ�و دژی  لەگەڵ ن��کە
ون. کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ بو

ماوەی قسەکردن
13.0%

87.0%

L0 20 40 60 80 100

پ�کهاتن و دیزاین

کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+٠



پ�شکەش�ارە�ان، میوانە�ان، �انگەشە و داخواز��ە�ان�ان

پ�شکەش�ارە�ان و میوانە "�سپۆڕە�ان" زۆر�ەی �ات دەس��ان �ە �ەرنامە�ان کردووە �ە �اسکرد�� هۆ�ارە�ا�� ئەوەی کە چۆن کەسە�ان
 ،( دەبنە کەس�� سەر �ە کۆمەڵ�ای �اوڕەگەزخواز+. هۆ�ارە�ا�� �اس�ان کردوون ب���یبوون لە ت�کچوو�� هۆڕمۆ�� (ک��رەڕژ���

ان و نەبوو�� ڕ��ەر�� دای�ا�ان، دەستدر���کردن و خراپ مامەڵەکرد�� س�ک�، وە � ، خ��� شێواو�ە�ا�� لەدا�کبوون، نەخۆ�� دەروو��
دابڕان لە ئاین. پرس�ارە�ان کە پ�شکەش�ارە�ان دەس��ان پ�کردوون ب���� بوون لە "بۆ�� خەڵ� وا�ان ل�د�ت؟" تا "چۆن ئەم ک�شە�ە 

� و پ�کهات�� کۆمەڵ�ای  چارەسەر �کەین؟"، ئەمەش �ەواتای ئەوەی کە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+�ان وەک مەترس��ەک بۆ سەر داڕش��
انە ئەو سەرە. لەڕ�گەی ئەم پرس�ارانەوە، ڕا�ە�اندن و دەز�ا�ا�� ڕا�ە�اندن �ەشێوە�ە� ال�ەنگ�� ا�� ن�شانداوە کە پێ��س�� �ە چارە ع���

دۆزە  هەڵ��ستە�ان گرتووەتە �ەر کە �اوەڕ�ان وا�ە هاوڕەگەزخوازی نەخۆش��ە، وە ئامانج�ان ئەوە�ە کە لەڕ�گەی ڕووماڵ�انەوە ئەو ب��
ن. � �اخود چەق�ەستووتری �کە �سەلمێ��

� کە ز�اد لەمانە، زۆر�ک لە "�سپۆڕان" ئەوە�ان دەر���وە کە کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ �ە کەسان�� الدەر دەبی��
ئەگەر کەسە�ان �ەردەوام بن لە  اوە" کە لەوانە�ە �ەرە�س�ن�ت بۆ ئالوودەبوون  "لەال�ەن حەز�� �ات��ەوە دەس��ان �ەسەردا���

ۆکەی ئەوەی کە سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ بوون ارد�� دەر���ن و �ەئەنجامدا�� ئاڕاستە س�کس��ە "نائاسای�ە�ان�ان". ب�� � هەڵ��
نەکراوە و وەک �ەش�ک لە هاوک�شەکە دانەنراوە. لە ڕاس��دا، ئەوان �ە شێوە�ە�  ئاسا�� ب�ت تەنانەت �ەک جار�ش گفتوگۆی لێوە 

�ەردەوام و دوو�ارەبووەوە وشەی وەک تاوان، گوناهە، خرا�ە�اری و ب��انەی�ان �ە�اره�انەوە بۆ خس�نەڕووی ئەوەی لە کۆمەڵ�ای 
. ا�� اق لە سا��هاوڕەگەزخواز+ بوون �ەش�ک ن��ە لە ناسنامە و شوونا� ع��� کرا�� ع��� زۆر�ک لێ�ان تەنانەت �انگەشەی ئەوە�ان کردووە کە ژمارەی هاوڕەگەزخوازان ز�ادی کردووە لە �ا�� دا���

٢٠٠٣وە، وە کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+�ان وەک قور�ان�� هەڵمە�� ب��انە و دەرە� بۆ �ەرەپ�دان و ز�ادکرد�� 
م لەهەمان �اتدا لە پ�چەوانەی خ��اندا ا�� داناوە. �ە�� هاوڕەگەزخوازی و ت�کش�اند�� بناغەی ئەخالق�� و مۆراڵ�� کۆمەڵ�ای ع���

. کەمە اقدا ئ�ج�ار  نەتەوە �ە وت�� ئەوەی کە مافە�ا�� ئەم کۆمەڵە�ە پێ��ست نا�ات �اس�ان لێوە�ک��ت چونکە ژمارە�ان لە ع��� وەستاو

ش�ان دەک��تە سەر و �ە هەروەها، �اڵ�ش���اران و چاال�وانا�� کۆمەڵ�ای هاورەگەزخواز+ �ە�ەردەوا� لەال�ەن ڕا�ە�اندنەوە ه���
س�نەوە�ان لەگەڵدا �ک��ت لەسەر ئەوەی کە گەنجان و کۆمەڵەی تری  ۆرستان" ناودەب��ن، کە دەب�ت لێ�� "مەترس�دارتر لە ت��

ا�� داوای ی وەزارە�� دەرەوەی ع��� � تندا، ئەحمەد ئەلسەححاف، وتەب��� خەنە مەترس��ەوە. لە ژمارە�ەک چاو��کەو ساو�ل�ەی کۆمەڵ�ا دە
. اق ک��ر �تە�ەر دژ �ە کۆمەڵە�ا�� وەک ع��� کردووە و �انگەشەی بۆ ئەوە کردووە کە دەب�ت ڕ���اری �اسا�� �گ��

 ، � �ەت�� ر ئەوەی کە هۆ�ارە�ا�� هاوڕەگەزخوازی و ئاڕاستە س�کس��ە لە نەر�ت �ەدەرە�ا�� تر هەموو�ان دەردی کۆمە�� �ە ڕاز�بوون لەسە
چارەسەری گونجاودا دەگەڕ�ن. چارەسەرە�ا�� دا�ان ناون ب���� بوون لە ڕ��ەری کرد�� �اش�� لەال�ەن میوانە�ان و پ�شکەش�اران �ەدوای 

دای�ا�انەوە، تا هەو�� ز�اتری حکومەت و دەز�ا ئای�ی�ە�ان بۆ "دوو�ارە  هێنانەوە و �ەکخس�نەوەی" گەنجان بۆ ناو کۆمەڵ�ا �اش
ادان ١٣٤ جار اون، وە وشە�ا�� وەک تاوان�ار و �� " ١٨٨ جار �ە�ارهێ�� � "چارەسەرکردن�ان." وشە�ا�� وەک "چارەسەر" و "خ��اراس��

� ئەوە�ان �ە اون. ٪١٠٠ی چارەسەرە�ان�ان دژ �ە کەسا�� کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ بوون لە�ەر ئەوەی ئەوان هەرگ�� �ە�ارهێ��
. وە کە لە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ بوون ئاسا�� ب�ت و ک�شە نەب�ت بژاردە�ەک دانەنا



لە �ا�� �اسکرد�� کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاورەگەزخواز+، زۆر�نەی 
اون بۆ وەسفکردن�ان وشەی نەر��� و  ڕەهای ئەو وشانەی �ە�ارهێ��

 "، �از"، "شاذ،" "گوناه�ار،" "نائاسا�� ن�گەت�ڤ بوون. وشەی وەک "ن���
کەوتوو" وە  � ،" "دەر�ەدەر،" "ب��انە،" "ش��نچ��� "نەخۆ�� دەروو��
اون بۆ �اسکرد�� کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای  "لەشفرۆش" �ە�ارهێ��
�ن بۆ دەر����� هاورەگەزخواز+. ئەم وشانە زۆر�ەی جار �ە�اردەهێ��

�ەسەندنەکرد�� ئەخال�� و مۆراڵ�� کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای 
�زی ن�شاندەرانە کۆی ١٥٧٤  � �

ش�ەر و ب�� هاوڕەگەزخواز+. ئەم وشە ه���
اون. ئەمەش �ە واتای ئەوە د�ت کە �ە ال�ە�� کەمەوە  جار �ە�ارهێ��

اوە  لەو ٢٢  �ەک�ک لەم وشانە هەر ٣٠ چرکە جار�ک �ە�ارهێ��
�ەرنامە�ەدا کە ش�کردنەوەمان بۆ کردوون. 

زاراوە�ان

هەر ٣٠ چرکە جار�ک
وشە�ە� دژ �ە کەسا�� سەر �ە

از+ کۆمەڵ�ای �اوڕەگەزخو
اوە �ە�ارهێ��

ن وەک "کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز ئەو وشانەی کە ب�ال�ەن��
اون، وە �ەزۆری لە +" و "هاوڕەگەزخواز" ٩٨ جار �ە�ارهێ��

قسەکەرەکە  ناوەڕ�ک�� نەر��� و ن�گەت�ڤدا، کە 
ن وەک ئەوەی  دەستەواژە�ە� وەکو "هاوڕەگەزخواز �ا

نا�اوە �ە کەس�� نائاسا�� لە ڕووی س�ک�س��ەوە"ی 
�ە�ارهێناوە. �ە�ارهێنا�� زاراوە و دەستەواژەی نەر��� �اڵ �ە

خەڵ�ی�ەوە دەن�ت کە کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای
�ز � �

هاوڕەگەزخواز+ ب�ەس�نەوە �ە ئاوەڵناو وەس�� نەر��� و ب��
ئەمەش وادە�ات دا�ۆ� کردن بۆ گۆڕ��� ڕا ەونەوە، کە  � و ق���

��ت، چونکە ئەو زمانەی کە ڕای گش�� ل��� گش�ی�ە�ان گران��
بنەچەوە نەر��ی�ە. هەر وەک پ�ش�� ئاماژەی ت�گە�شتووە لە 
تەندروست��  دووەتە سەر  ئەمە هەروەها �اری کر پ�دراوە، 

گەزخواز+، کە دەروو�� کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕە
زۆر�نە�ان �ە شێوە�ە� نەر��� لەال�ەن ڕا�ە�اندنەوە �ار�ان 

ت�کراوە.

95%5%

وشە�ا� �دژ �ە کەسا� �سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+

وشەی ب�ال�ەن



سەرچاوە�ا�� زان�اری

� �ە سەرچاوەی ج��� پرس�ار وە   لە ش�کردنەوەکەماندا دۆز�مانەوە کە پ�شکەش�ارە�ان و میوانە�ان زۆر�ەی �ات �شت دە�ەس��
� بۆ ..." �ە�اردەهێ�� � . زۆر�ان دەستەواژەی "ت����نەوە نێودەوڵەت��ە ن���ە�ان دەڵ��� زان�اری ناورد و ناڕاست دەدەن �ە ڕای گش��
� لە�ات�کدا  �ەهانە هێنانەوە بۆ ڕا�ان�ان و بۆ ئەوەی جەماوەرە�ان�ان �ەهەڵە�ا �ەرن و وا بزانن کە ئەمان �شت �ە زا�ست دە�ەس��

� و زان�اری دروست دەکەن و . هەند�ک�ان ئەوەش ت�دە�ەڕ��� � � ت����نەوە�ە� د�ار�کراو وەک سەرچاوە �ە�ارناهێ�� هەرگ��
�ت، سەع�د ئەلئەعزە� لە  اقدا �ەشێوە�ە� ن�ش��ما�� ڕ�زی ل�دەگ�� زان�اری �ە هەڵە ش�دەکەنەوە. �سپۆڕی دەروو�� کە لە ع���

� دە�ات. کە سا�� ٢٠١٨ دا �ە تەلەف��ۆ�� د�جلەی وت کە ڕ�کخراوی تەندروست�� جیها�� هاوڕەگەزخواز�� وەک نەخۆ�� پۆل���
ئەمەش زان�ار��ە� ناڕاستە؛ ڕ�کخراوی تەندروست�� جیها�� لە سا�� ١٩٩٢دا هاوڕەگەزخوازی لە پۆلێ�� نەخۆش��ە�اندا

دەرهێنا، ٢٦ ساڵ پ�ش وتەکەی ئەلعزە�.

ی گۆمەڵ�ای �ە هەمان شێوە، پ�شکەش�اری �ەرنامەی "ملفات" و�� کە ت����نەوە�ەک هە�ە دە�سەلمێ��ت هاوسەرگ��
ی وەزارە�� � �ن نموونە ئەوە�ە �ات�ک وتەب��� ی ج�اڕەگەزخوازان هەتاهەتای�ە. ن���� هاوڕەگەزخواز+ �ات��ە لە �ات�کتا هاوسەرگ��
اق دا�� �ە کەسا�� سەر �ە اق ک��رەوە قسە دە�ات لە مار� ٢٠٢٠دا ،�ات�ک وتبووی ع��� اق �ە هەڵە �ەزاری ع��� دەرەوەی ع���

اق�دا، کە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+دا نەناوە و کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاورەگەزخواز+ ج�گە�ان ناب�تەوە لە کۆمەڵ�ای ع���
� گ��دانە ئاڕاستەی س�ک� کەسە�ان لەم اق �ە ما�� ژ�ان �ە�� اق ک��ر دە�ات لەسەر دان��دانا�� ع��� ئەمەش �اس لە ل�دوا�� ع��

ا. ماوە�ەی دوای�د

هەڵە نواندن و هەڵە ن�شاندا�� ڕاس�ی�ە�ان �ەم جۆرە، �ەشێوە�ە� مەترس�دار زان�اری هەڵە دە�ەخش�ت �ە خەڵ� و �ە ڕای
اوە کە ها�� ڕەت کردنەوەی کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای اق �ەهەڵە�ا دە�ات. گوتارەکە �ەشێوە�ەک شێ���� گش�� و خەڵ� ع���
ی دژ �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ �ەئاسا�� دە�ات. زانا�ا�� وەک � اقدا دەدات و ئەنجامدا�� توندوت�� هاوڕەگەزخواز+ لە ع��

: "ئەو زان�ار��ەی لە ڕا�ە�اندندا � گ��ک فا�لۆ "Greg Philo " و �ات��ن هاپ�ەر "Catherine Happer " لە زانکۆی �السگۆ دەڵ���
ە�ان �ەسەند ��ات و هان�ان �دات، لە هەمان �اتدا ها�� گۆڕان�اری �دات  � دەدر�ت �ە خەڵ� دەتوان�ت کردەوە�ا�� ال�ەنە �ەه���

ت، �ەشێوە�ە� سەر�ەخۆ و چاال�انە � و دەسە�� ، وەک سەرچاوەی �اسا و ه��� ا�� لەسەر ئاس�� کۆمەڵ." لەم �ارەدا، حکومە�� ع���
ت�ا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای ی دەدات دژ �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+، لەڕ�گەی دەستدر�ژی ئاشکراوە دژ �ە هاو�� � ها�� توندوت��

اق لەژ�ر �اسای نێودەوڵەت�دا بۆ و�اوەڕە کەس��ە�ان�ان و �شتگ��خست�� �ا�ەندی�ە�ا�� ع��� � �ە ب�� هاوڕەگەزخواز+، �ە �شت �ەس��
. ت��ە�ا�� �اراسات�� هاو��

وانە مانەوە، چونکە زۆر�نەی �ەرنامە�ان میوا�� � هێچ ال�ەن�� پ�چە � �ەرام�ەر و �ە�� وەڕانە و ئەم د�دانە زۆر�نەی �ات �ە�� ئەم �ا
کەمەدا کە قسەکەری سەر �ە کۆمەڵ�ای ، وە لەو چەند نموونە  و�ۆچوو�� ج�اواز�ان هەب�ت وا�ان �انگ نەدەکرد کە ب��

قسەکەرە�ان لە�ارودۆخ و پ�ش�نەی دژوارەوە هاتبوون کە خاوە�� توانای زا�س�� و هاوڕەگەزخواز+�ان �انگ کردووە، زۆر�ەی 
�ە�� نەبوون. ئەمەش وای کردبوو کە قورس ب�ت لەسەر ئەم � و ئاسا��� س�ا� و کۆمە�� �� ئابووری و �اراس�� سەقامگ��

قسەکەرانە قسە�ەک �کەن دژ �ە سەرکردە ئای�ی�ە�ان و س�اسەتمەنداران و چارەسازان ب�ت، چونکە ئەمانە هەموو�ان خاوە��
ن. � ی ئەوە�ان پ�دەدات �ە �اوەڕ�ەخ��وونەوە �اوەڕ�ان دەر��� � و ئ�مت�از�� د�ار�کراون کە توانا ئاس��� د�ار�کراو لە �اراس��



، ه�شتا هەند�ک ن�شانەی ئەر��� هەن کە دەک��ت سەرەڕای هەموو ال�ەنە نەر��ی�ە�ا�� �ەرنامە�ان و ڕووما�� ڕا�ە�اند�� گش��
گەزخواز+. سەرەڕای مەترس��ە�ا�� � �ە سەرەتا�ە� �اش�� بۆ ڕەفتارە�ا�� ڕا�ە�اندن و ڕووما�� �ا�ەتە�ا�� کۆمەڵ�ای هاوڕە ب��

سەالمە�� و ئاسا�ش، دەتوان��ت بوت��ت کە ز�ادبوو�� ڕووماڵ ن�شانە�ە� ئەر��� ئەوە�ە کە کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای
. هاوڕەگەزخواز �ە هێوا�� دان�ان پ�دادەن��ت

�ە�ارهێنا�� وشەی عەرەب�� "مجتمع الم�م" کە �ە واتای کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ د�ت، �ەشێوە�ە� �ەرچاو ز�ادی کردووە
ئەلشەرقی�ە. لە لەگەڵ تەلەف��ۆ��  اق ک��رەوە لە چاو��کەوت��کدا  � جار کە �ە�ارهات لە سا�� ٢٠١٧دا لەال�ا�ەن ع��� لەچاو �ەکەم��

ڕاس��دا، تەنانەت کەناڵە ز�اتر �ار�ز�ارە�ان�ش ئەم دەستەواژە�ە�ان �ە�ارهێناوە. هەرچەندە ز�اتر لە ناوەڕۆک�� نەر���دا 
. �ە�ارد�ت زۆر�نەی �ات، ه�شتا هەر �ە�ارد�ت

کەم�ک هیوا

� �ە پێوەر و ستانداردە  هەروەها، هەرچەندە ئەلشەرقی�ە زۆر دوورە لە گە�ش��
پرۆف�شناڵە�ا�� ڕۆژنامەگەری، �ە �ەراورد لەگەڵ کەناڵە�ا�� تردا زۆرت��ن �ا��

قسەکردن�ان �ەخشیوە �ە قسەکەرە�ا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+، وە
�ان هەبووە �ە �ەراورد لەگەڵ کەناڵە�ا�� تردا. سەکۆ�ا�� ڕووماڵ�� ب�ال�ەن��

ڕۆژنامەگەری ج�گرەوە (ئەڵتەرنات�ڤ) و ئەوانەی سەر ئ�نتەرن�ت هەند�ک هەوڵ�ان 
م ه�شتا نەگە�شتوون �ەوەی کە ، �ە�� داوە بۆ فەراهەمکرد�� ڕووماڵ�� �اش��

�ار�گەر�� ڕا�ە�اند�� �او هاوسەنگ �کەنەوە.
،

اق�� مافە�ا�� مرۆڤ، کە وت���� حکومەت لە کۆتای�دا، قسەکەری وەک ئەرشەد ئەلساڵ�، ج�گری سەرۆ� کۆمسیۆ�� ع���
ی ت��ان �گ��ت، وە �سۆڕی �اسا�� تارق حەرب، کە ڕە�� کردووەتەوە �ەرزکردنەوەی ئا�� دەب�ت گوێ لە هەموو هاو��

�ەل�ەز���نە لەال�ەن �ەکێ�� ئەورو�اوە نا�اسا�� ب�ت وەک ئەوەی کە لەال�ەن چەند س�اسەتمەندار�ک و �ە ن��کە�� هەموو �ارتە
و دەکرا�ەوە. ئەمەش هەرچەندە ه�چ�ان ل�دوان�ک�ان نەداوە کە �اڵ�ش�� لە کۆمەڵ�ای س�اس��ە�انەوە دەوترا و ���

ی �ەل�ەز���نە) و وت��ە�� کە کردەوەکە (�ەرزکردنەوەی ئا�� هاوڕەگەزخواز+ ��ات. لە ڕاس��دا تارق حەرب �ەشێوە�ە� �ەر���
نائەخالقی�ە، گرنگ بووە کە قسەکەرە�ان و ب�نەران زان�اری ڕاست و دروست لەڕووی �اساوە وەر�گرن. 

 حکومەت دەب�ت گوێ لە هەموو
ت��ان �گ��ت هاو��

"
"

    ئەرشەد ئەلساڵ�، ج�گری سەرۆ� 
اق�� مافە�ا�� مرۆڤ کۆمسیۆ�� ع���

-



مکوتکردن و چەوساندنەوەی کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ی اق تەنها �ەر�رس�ار ن��ە �ەرام�ەر �ە دە �ە دڵن�ای�ەوە ڕا�ە�اندن لە ع���
، �ەها ئای�� و �ە�� ی س�ا� و کۆمە�� کردن، سەقامگ�� . زۆر ال�ە�� تر، وەک س�ستە� خ��ندن و �ەروەردە و ف��� ا�� ع���

. گەر ئەستەم نەب�ت ن وا دەکەن کە گران ب�ت کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ بوو�� هەب�ت،  عەشا�ەر��ە�ا

ا�� �ە گەش�� لە ئاست ئەو �ەر�رس�ار��ی�ەدا نەوەستاوەتەوە کە هە�ە�� و �ە ئەنجا� لەگەڵ ئەوەشدا، ڕا�ە�اند�� ع��
نەگە�اندووە. لە هەمووی �ەرچاوتر کەناڵە�ا�� تەلەف��ۆنە کە �ەشێوە�ە� �ەرنامەبۆداڕ�ژراو و س�ستەمی�انە ها�� گوتاری ڕق و

��ان داوە دژ �ە کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+. سەرەڕای ز�ادبوو�� �ە�ارهێنا�� وشە�ا�� وەک  � توندوت��
اقی�ە�ان و�ست و خواس��� ئەوت��ان ن�شان نەداوە بۆ وەستانەوە گەزخوازان" لە سا�� ڕابردوودا، دەز�ای ڕا�ە�اندنە ع��� "هاوڕە

وی دەکەنەوە. �ەڵ�و �ە پ�چەوانەوە، لە زۆر�ەی �اتدا ئەوان سەک��ەک�ان �ەخشیوە لە دژ ئەو گوتار و د�دانەی دەی�ەخشن و ���
وکردنەوە و هاندا�� هەڵمەتە�ا�� دژ �ە کۆمەڵ�ای ئەلسەدر، بۆ ��� موقتەدا  �ە سەرکردە�ا�� م�ل�ش�ا�ان، وەک ئەلخەزعە� و 

ئەلحەقەوە �ەڕ�وەدەب��ت، کە گرو��� چەکدارە لە ژ�ر  گەزخواز+. لە ڕاس��دا، کەنا�� ئەلعەهد لەال�ەن عەسائ�ب  هاوڕە
نە  چەندین هەڵمە�� گوشت�� کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+�ان ڕ�کخستووە. ئەم کەنا�� سەرکردا�ە�� ئەلخەزعە� 
اقی�ان. ڕەت وکردنەوەی زان�اری نادروست و ناڕاست و پ�چەوانە �ە ع��� �ەردەوامن لە �ەخشی�� هەل �ە س�اسەتمەنداران بۆ ���

ئەلسەححافەوە پ�چەوانەی دان��دانا�� کردنەوەی ما�� ژ�ان بۆ کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ لە ال�ەن ئەحمەد 
دراودا بۆ کۆمیتەی ما�� مرۆ�� � گ��دانە ئاڕاستەی س�کس��ان لە ڕاپۆر�� ن��� اقی�ە �ە ما�� ژ�ان بۆ هەمووان �ە�� حکومە�� ع���

ن. نەتەوە �ە�گرتووە�ا

گەزخواز+، چونکە ئەو کەسانە  ە، مەتر� دەخاتە سەر بزوتنەوەی کۆمەڵ�ای هاوڕە ئەم ڕووماڵە، کە �ائاشکرا�� ال�ەنگ��
ن. تەنانەت ئەو کەسانەی خۆش�ان سەر  وە کە لەوانە�ە لە دۆزی کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز + �گە دووردەخاتەوە و ڕەت�ان دە�اتە

�ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ن گران�� دەب�ت ب��ان کە دەر�ارەی خ��ان و شووناس�ان کراوە بن. �ات�ک ئەنداما�� کۆمەڵ�ای
�ان ل�دەسەندر�تەوە، ب�گومان ئەمە �ە نەر��� �ار � هاوڕەگەزخواز+ هەست دەکەن �اڵ�ش�� نا���ن و �ەرە�ان پ�نادر�ت و ه���

 � دە�اتە سەر ڕ�کخست�� مەدە�� و بزوتنەوەی �ەکسا�� و الواز�ان دە�ات، چونکە ئەگەری �ەشدار�کرد�� کەسە�ان لە ڕ�کخس��
وی دە�اتەوە دەک��ت شێوە ئەمە ژ�ان�ان �خاتە مەترس��ەوە. ئەو زان�ار��ەی ڕا�ە�اندن ��� و بزوتنەوەدا زۆر کەم�� دەب�ت �ات�ک 

اوان. �ەت�� فر � بۆ �ەدیهات�� گۆڕا�� کۆمە�� و ڕەفتاری ئەو کەسانە سنووردار��ات کە گرنگ و سەرەک��

لەگەڵ وەتە سەر �ەیوەندی نێوان �ەسەندکردن و گرتنەخۆی س�اسەت  �ە هەمان شێوە، زۆر�ک لە زانا�ان ت�شک�ان خستو
م ه�شتا نەکراوە �ە �ەسەندکرد�� س�اسەتەوە. �ە�� ن. هەرچەندە ڕۆ� ڕا�ە�اندن �ەشێوە� ڕاستەوخۆ �ەیوەند  ڕووما�� ڕا�ە�اند

وە. �ار دە�اتە سەر �ەسەندکردن و قبوڵ�رد�� س�اسەتە�ان لەڕ�گەی لەقاڵبنا�� ڕای گش�ی�ە

� "Roddrick Colvin"  لە ت����نەوەکە�دا دەڵ�ت "ئەو دەوڵەتانەی کە س�اسە�� هاوڕ��انەی زانا�انا�ە� وەک ڕۆدر�ک کۆلڤ��
�ەرام�ەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+ �ەسەند دەکەن ڕ�ژە�ە� زۆتر لە وتاری ڕۆژنامەی ئەر��ی�ان ت�ادا �ەدی دەک��ت

دەر�ارەی کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز لەچاو � نەر���دا. ڕووما�� ئەر�ن�� ڕا�ە�اندن �ارمە�� خس�نەسەری دۆزە�ان دەدات بۆ
 ". ئەگەری �ەسەندکردن و قبوڵ�رد�� هەب�ت سەر ئەجێندای �اسادانان �ەشێوە�ەک کە 

دەرەنجام



وەک سەک��ە� ب�ال�ەن بن بۆ  �ەخشی�� زان�اری �اوەڕ��کراو و ن��کراوەوە �ە 
وڕای کەس�� و زان�اری ناڕاستەوە. � �ە ب�� خەڵ�، ئەمەش �ە پ�چەوانەی �شت �ەس��

�ە�ارهێنا�� زاراوەی ب�ال�ەن و ڕ�زدار لە�ا�� �اسکرد�� کەسا�� سەر�ەکۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+،
گەزخواز+، جووتڕەگەزخوازان، وەک هاوڕەگەزخواز، کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕە

" و "نەخۆ�� � �از" و "شاذ" و "ح�� ش�ەرانە وەک "ن��� �ز و ه��� � �
ڕەگەزگۆڕان، وە � تر. وشەی ب��

م زاراوانە هەم اوەتە سەر. ئە " و ئەوانەی تر �ە�ارمەهێنە کە لەم ڕاپۆرتەدا ت�شک�ان خر دەروو��
خەنە  � و هەم ال�ەنگ���ە� ئاشکرا ن�شاندەدەن کە �ا� و ڕەوش�� ڕۆژنامەنووسەکە دە نادروس��

گومانەوە.

� �ە پرس�اری کراوەی وەک "�� و چۆن"، واتا پرس�ار�ک کە دەرفە�� �شت �ەس��
� �ە دەستکەوت�� زان�ار�� دروس�ت لە ال�ەن میوانە�انەوە پ��دات، لەج�ا�� �شت �ەش��

" ،کە لەوانە�ە ال�ەنگری تۆ دەر�خات و میوانەکە ئاڕاستە ��ات � و نەخ��� پرس�اری "�ە��
ئەگەرەی کە لە  �ەرەوە دەرەنجام�� د�ار�کراو.  �ە هەمان شێوە، کراوە�ە �ەرام�ەر �ەو 

مەزراوە کۆمەڵ�ای هاوڕەگەزخواز+بوون نەخۆ�� ن��ە، �ەتای�ە�� �ات�ک گشت دا
هاوڕان لەسەر ئەوەی کە هاوڕەگەزخوازی نەخۆ�� �اخود نەتدروس�ی�ە نێودەوڵەت��ە�ان 

ت�کچوون ن��ە.

میوا�� وا �انگ�شت �کە کە ئەزموو�� �اوەڕ��کراو و  �ەیوەند�دار�ان �ە �ا�ەتەکەوە هەب�ت،
 . ، وە �سپۆڕا�� دەروو�� ا�� وەک چاال�وانا�� ما�� مرۆڤ، �سۆڕان و زانا�ا�� جێندەر و س�ک��

اقی�ە،  کۆمەڵ�ای ع���
�

هەروەها لەوەش ت��گە کە سەرەڕای ئەوەی ئاین �ەش�� گرن�
� کە �اس لەسەر سەرکردە ئای�ی�ە�ان خاوە�� شارەزا�� و ئەزموو�� �ەیوەند�دار ن��

س�کشواڵی�� (ال�ە�� س�ک�) مرۆڤ �کەن.

گەزخواز+، کە ئەوان �ات�� ز�اتر تەرخان �کە بۆ قسەکەرا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاوڕە
�ن شێوە �اس لە شووناسە�ا�� خ��ان �کەن. دەتوانن �ە �اش��

١

٢

٣

٤

٥

اق دەتوانن ب�کەن پ�نج شت کە ڕوژنامەنووسا�� ع���
کرد�� ڕۆژنامەگەر��ان دەر�ارەی کۆمەڵ�ای بۆ �اش��

+هاوڕەگەزخواز



الجمهوریة السادسة - قناة الشرقیة - ایار ٢٠٢٠

�ەرنامە�ان

برنامج خاص - قناة األیام - ایار ٢٠٢٠

ساعة خبریة - قناة العراقیة - ایار ٢٠٢٠

فقرة اخباریة - قناة العهد - اذار ٢٠٢٠

و لنا رأي - قناة االنوار - اذار ٢٠٢٠

ماذا لو - قناة العهد - اذار ٢٠٢٠

مع رفیف الحافظ - قناة اي نیوز - شباط ٢٠٢٠

تقریر خاص - قناة بالدي - اذار ٢٠٢٠

جرعة وعي - قناة افاق - شباط ٢٠١٩

بوست - قناة اسیا - شباط ٢٠٢٠

قناة دجلة - اذار ٢٠١٧ - 18+

ملفات محرمة - قناة الشرقیة - تموز ٢٠١٧

ملفات - قناة دجلة - ٢٠١٧

فقرة اخباریة - قناة افاق - ٢٠١٨

الملفات - قناة الغدیر - ایار ٢٠٢٠

سهرة رمضانیة - قناة الغدیر - ایار ٢٠٢٠

من الواقع - قناة هنا بغداد - اب ٢٠١٦

مع رنج - قناة رووداو - ٢٠١٧

الهوى الك - قناة السومریة - ٢٠١٦

فقه المصطفى - قناة الفرات - ایار ٢٠٢٠

من بغداد - قناة التغییر - ایار ٢٠٢٠

تقریر خاص - قناة رووداو - اذار ٢٠١٧



دەر�ارەی ئ�مە

ئەم ڕاپۆرتە لەگەڵ ڕ�کخراو��
اق�� تر نوو�اوە ع���

ئەم ڕاپۆرتە لەال�ەن � ئۆ � 
ی کراوە هۆڵەندا �شتگ��

اقی�ە کە لەال�ەن کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای � و تەنها ڕ�کخراوی ع��� اق ک��ر �ەکەم�� ع���
ی   مار� ٢٠١٥دا دامەزراوە و لەو �اتەوە �شتگ��

�
هاوڕەگەزخواز+ەوە �ەڕ�وەدەب��ت. لە مان�

کراوە لەال�ەن کۆمەڵ�ای نێودەوڵەت��ەوە �ەهۆی �ارکرد�� لەسەر ز�ادکرد�� هۆش�اری و
دا�ۆک�کردن لە ما�� کەسا�� سەر �ە کۆمەڵ�ای هاورەگەزخواز+. بۆ زان�اری ز�اتر سەردا��

�ەت��ە�ان �ماندۆزەرەوە. ماڵ�ەڕەکەمان �کە �اخۆد لەسەر تۆڕە کۆمە��








